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حتتل مسألة إصالح القطاع األمني أولوية متزايدة من قبل احلكومات، وهي على أجندة التطوير 
حتويل  إمكانية  على  نافذة  األمني  القطاع  إصالح  ويفتح  واألمن.  السالم  ومجتمعات  الدولي 

سياسات األمن واملؤسسات والبرامج، خالقاً الفرص الدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. 

املؤسساتية  للفعالية  مفتاح  إنه  على  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  على  التعرف  مّت 
وامللكية احمللية والرقابة املعززة. على سبيل املثال، يساهم توظيف النساء ومنع انتهاكات حقوق 
اإلنسان والتعاون مع املنظمات النسائية في خلق قطاع أمن خاضع للمساءلة واملشاركة، يتجاوب 

مع احتياجات الرجال والنساء والفتيات والصبيان. 

القطاع  إصالح  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  أهمية  على  التعرف  من  الرغم  على 
األمني، هناك نقص في املوارد اخلاصة بهذا املوضوع. تشكل رزمة األدوات هذه استجابة أساسية 
األمني.  القطاع  االجتماعي وأثره في إصالح  بالنوع  يتعلق  فيما  والتحليل  املعلومات  إلى  للحاجة 
وقد صممت لتأمني مقدمة عملية لصانعي السياسات واملمارسني عن سبب أهمية املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني وكيفية العمل على ادخالها. 

تتسم كل مسألة من مسائل إصالح القطاع األمني على إنها فريدة. لهذا، قد ال تتطبق على الفور 
استراتيجيات وتوصيات رزمة األدوات هذه، ويجب أن تتالءم دائماً مع السياق احمللي. 

تتضمن رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني ما يلي: 
12 أداة )n 30 صفحة(

12 مذكرة تطبيقية )n 4 صفحات ترتكز على األدوات(
إصالح  في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  واإلقليمية  الدولية  واملواثيق  القوانني  عن  ملحق  n 

القطاع األمني 

مواضيع األدوات واملذكرات التطبيقية املتعلقة بها هي التالية:

1- النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 
2- النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة

3- النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 
4- النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

5- النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي
6- النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 

7- النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني
8- النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

9- النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني
10- النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

11- النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله 
12- النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



ما الهدف من رزمة األدوات؟
والقدرات  املعرفة  زيادة  بهدف  األدوات  رزمة  تطوير  مّت 
اخلاصة  االجتماعي  النوع  بجوانب  يتعلق  فيما  والتبادل 
السياسات  صانعي  صفوف  بني  األمني  القطاع  بإصالح 

واملمارسني والباحثني في القطاع األمني.
تهدف رزمة األدوات إلى: 

النوع االجتماعي  أهمية  أولية عن سبب  وضع عالمات  n  
في عمليات إصالح القطاع األمني. 

االجتماعي  النوع  تطبيقية الدخال  استراتيجيات  تقدمي  n  
ومراقبته  وتنفيذه  األمني  القطاع  إصالح  تقييمات  في 
مختلفة  سياقات  من  التجارب  على  باإلرتكاز  وحتليله، 

إلصالح القطاع األمني ومؤسسات مختلفة تابعة له. 
القطاع  إصالح  سياسة  تطوير  إلرشاد  املواد  تأمني  n  
املستويات  النوع االجتماعي، على  املتجاوبة مع  األمني 

الدولية واحمللية. 
تأمني املواد التي بإمكانها تطوير التدريب على املسائل  n  
األمني  القطاع  لعناصر  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

وممارسي إصالح القطاع األمني.
التي  واملعايير  الدولية  بالقوانني  خاص  كمرجع  العمل  n  
حتكم بحقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني، وكمناصر 

إلصالح القطاع األمني ومؤسساته. 
للنوع االجتماعي  ال تشكل رزمة األدوات هذه دليالً شامالً 
األولى  اخلطوة  ولكنها  األمني،  القطاع  إصالح  في  وأثره 
مفيد  نحو  على  املصمم  العملي  والدليل  املعلومات  جلمع 
وصانعي  األمن  إصالح  ممارسي  من  كبيرة  ملجموعة 
السياسات. ونأمل أن تشكل رزمة األدوات هذه نقطة إنطالق 
لتطوير سياسة خاصة بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
أكثر  تكون  بها،  اخلاصة  التدريبية  واملواد  األمني  القطاع 
هادفة وعملية لوكاالت القطاع األمني وآلخرين من العاملني 

في هذا النطاق.  

إلى من تتوجه؟ 
نصممت رزمة األدوات لتأمني مقدمة حول املسائل املتعلقة 
بالنوع االجتماعي ملجموعة واسعة من العاملني على مسائل 
صانعي  املجموعة  هذه  وتتضمن  األمني.  القطاع  إصالح 
على  العاملني  البرنامج  ومستشاري  ضباط  السياسات، 

إصالح القطاع األمني في: 
احلكومات احمللية n 

مؤسسات القطاع األمني  n 

املؤسسات الدولية واإلقليمية  n 

احلكومات املانحة  n 

املؤسسات  فيها  مبن  املدني،  املجتمع  مؤسسات  n 
النسائية

في  اخلبراء  إلى  تتوجه  األدوات  رزمة  أن  من  الرغم  وعلى 
إصالح القطاع األمني بدالً من اخلبراء في النوع االجتماعي، 
قد تشكل أيضاً األدوات واملذكرات التطبيقية موارداً تساعد 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  عن  املسوؤلة  العناصر 
الراغبة في التعرف أكثر على كيفية ارتباط عملها في إصالح 

القطاع األمني.
أخرى  جماهير  إلى  أيضاً  تتوجه  هي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
على  احملددة،  التطبيقية  األدوات/املذكرات  من  بكل  خاصة 

سبيل املثال: 
القطاع  على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع 
األمني – البرملانيون، العاملون في البرملان وأعضاء وعمال 

البرملانات اإلقليمية. 
واألمنية  العسكرية  الشركات  في  وأثره  االجتماعي  النوع 
اخلاصة - الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، جمعيات 
وعمالء  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  صناعة 

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.  

ما هي بنية رزمة األدوات وما هو محتواها؟ 
عموماً،  نفسها  البنية  التطبيقية  واملذكرات  األدوات  تتبع 
)بصرف  محددة  عناوين  حتت  معلومات  على  وحتتوي 
أداة  تتكون  املثال،  سبيل  على  و12(.   11 األداة  عن  النظر 
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة من البنية 

التالية:
املقدمة  1 .

ما هو إصالح جهاز الشرطة؟ 2 .
ملا النوع االجتماعي مهم في إصالح جهاز الشرطة؟ 3 .

كيف ميكن ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في  4 .
إصالح جهاز الشرطة؟

ادخال النوع االجتماعي في إصالح جهاز الشرطة في  5 .
سياقات محددة

أ. الدول في مراحل ما بعد النزاع
ب. الدول االنتقالية

	. الدول النامية
د. الدول املتقدمة

التوصيات األساسية 6 .
مصادر إضافية . 7
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في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول  التطبيق  مذكرة  بنية  أما 
إصالح جهاز الشرطة فهي: 

ملا النوع االجتماعي مهم في إصالح جهاز الشرطة؟ 1 .
كيف ميكن ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في  2 .

إصالح جهاز الشرطة؟ 
حتديات وفرص مراحل ما بعد النزاع  3 .

أسئلة حول إصالح جهاز الشرطة 4 .
معلومات إضافية  5 .

التطبيقية  واملذكرات  لألدوات  احملدد  احملتوى  يختلف 
املوضوع. ولكن، حتتوي كل منها على معلومات  بإختالف 
املسائل  وملا  االجتماعي  النوع  عن  التعريفات  مثل  مفهومية 
معلومات  إلى  باإلضافة  مهمة،  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
املرجعية.  والقائمات  والنصائح  احلاالت  دراسة  مثل  عملية 
احلاالت  دراسة  في  توازن  لتضمني  جاهداً  الكاتب  وعمل 
دول  سياقات  ومن  العالم  من  مختلفة  أنحاء  من  واألمثلة 
مختلفة )في مراحل ما بعد النزاع والدول االنتقالية والنامية 

واملتقدمة(. 

كيف يتم التعريف عن إصالح القطاع األمني؟  
ما من تعريف عام مقبول للقطاع األمني أو إلصالح القطاع 
األمني. ويعتنق فاعلون مختلفون مفاهيم أكثر أو أقل شمولية 
متنوعة  مفردات  إستخدام  ويتم  األمني،  القطاع  إلصالح 
بالتبادل. ولكن، تستخدم رزمة األدوات هذه التعريف الذي 
أطلقته جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
مفهومه:  حول  اإللتقاء  مّت  والذي  االقتصادي،  امليدان  في 

القطاع/ حتويل  يعني  األمني  القطاع  إصالح  إن 
أدوارهم  الفاعلني،  جميع  يضم  "والذي  األمني،  النظام 
النظام  إلدارة  معاً  العاملني   – وأعمالهم  ومسؤولياتهم 
احلكم  ومبادئ  الدميقراطية  املعايير  مع  تتناسق  بطريقة 
بطريقة  يعمل  أمني  عمل  إطار  إلى  بالتالي  ليؤدي  اجليد، 

صحيحة"1
جميع  يشمل  إنه  على  األمني  النظام/القطاع  فهم  ميكن 
مؤسسات الدولة والكيانات األخرى التي تلعب دور ضمان 

أمن الدولة وشعبها. وتتكّون هذه األخيرة من: 
القوات  n  :األمني القطاع  في  األساسية  الفاعلة  القوى 
املسلحة )مبن فيها القوات الدولية واإلقليمية(، الشرطة، 
الرئاسي،  احلرس  العسكرية،  شبه  القوات  الدرك، 
حرس  السواحل،  حرس  واألمن،  املخابرات  خدمات 
احلدود، السلطات اجلمركية ووحدات األمن االحتياطية 

واحمللية. 
هيئات اإلدارة واملراقبة على القطاع األمني: n البرملان/
احلكومة/ التشريعية،  وجلانها  التشريعية  السلطة 

السلطة التنفيذية، مبا في ذلك وزارات الدفاع والداخلية 
واخلارجية؛ هيئات األمن االستشارية القومية؛ السلطات 
في  الفاعلني  املالية؛  اإلدارة  هيئات  والتقليدية؛  العرفية 
املجتمع املدني، مبا في ذلك اإلعالم واملنظمات األكادميية 

وغير احلكومية.
العدل،  وزارات   n :القانون مؤسسات  وحكم  العدالة 
واملقاضاة،  اجلنائية  التحقيقات  خدمات  السجون، 
تنفيذ  واحملاكم(،  القضائية  )اجلهات  القضائية  السلطة 
أخرى  أنظمة  واحلاجب(،  )احملضر  العدالة  خدمات 
وأمناء  اإلنسان  حقوق  جلان  للعدالة،  وتقليدية  عرفية 

املظالم. 
جيوش  التحرير،  جيوش   n :نظامية غير  أمن  قوات 
الشخصيني،  للمرافقني  اخلاصة  الوحدات  املغاوير، 
العسكرية  املؤسسات  اخلاصة،  األمن  مؤسسات 

اخلاصة وميليشيات األحزاب السياسية.2
املجموعات   n :نظامية غير  املدني  املجتمع  مجموعات 
الدفاع،  منظمات  األبحاث،  منظمات  اإلعالم،  اخلبيرة، 
ومجموعات  احلكومية  غير  املنظمات  الدينية،  املنظمات 

املجتمع.3
الرجاء  األمني،  القطاع  إصالح  مفهوم  عن  أطول  ملناقشة 
في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول   1 رقم  األداة  إلى  النظر 

إصالح القطاع األمني. 

كيف مّت إختيار مواضيع رزمة األدوات؟   
الفاعلني  من  واسعة  مجموعة  األمني  القطاع  إصالح  يضم 
أهمية  تشكل  التي  املسائل  من  املئات  وهناك  والعمليات، 
على  هذه  األدوات  رزمة  تركز  األمني.  القطاع  إصالح  في 
تأخذ  ال  والتي  األمني  القطاع  إلصالح  اخلاضعة  األجزاء 
االجتماعي.  بالنوع  اخلاصة  واخلبرة  املوارد  االعتبار  بعني 
وهناك أجزاء أخرى خاضعة إلصالح القطاع األمني وحتتا	 
املثال، ال  االجتماعي. على سبيل  بالنوع  املتعلقة  املوارد  إلى 
تتضمن رزمة األدوات أداة خاصة بادخال النوع االجتماعي 
املعلومات حول هذا  قلّة  املخابرات بسبب  في إصالح جهاز 
املوضوع. نأمل أن تشكل رزمة األدوات مادة مفيدة للباقني 
لتطوير العمل على النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني، مبا في ذلك األجزاء التي تتخطى نطاق رزمة األدوات 

هذه.
في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  خاصة  منفصلة  أداة  توجد  ال 
العديد  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدما	 بسبب توفر 
مّتت  ولكن،  املوضوع.  بهذا  املتعلقة  املمتازة  املوارد  من 
اإلدما	 في  السالح والتسريح وإعادة  مناقشة مسألة نزع 
أدوات إصالح جهاز الدفاع واملراقبة البرملانية للقطاع األمني 

كمسألة من بني العديد من املسائل.
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هل رزمة األدوات عن النوع اإلجتماعي ام املرأة؟
النوع اإلجتماعي واملرأة  يتم اخللط بني مصطلح  وكثيرا ما 
تركز  هذه  األدوات  رزمة  كمرادفني.  استخدامهما  أو  و/ 
على النوع اإلجتماعي و ليس املرأة، هناك جزء منها يتطرق 
املعلومات  ولكن،  والذكورة.  الرجال  حول  وأمثلة  ملعلومات 
حتى  قليلة  األمني  القطاع  وإصالح  والذكورة  الرجال  عن 

اآلن، وهناك حاجة إلى املزيد من البحث.

تعريف النوع االجتماعي الذي استخدمناه في رزمة األدوات 
هذه هو التالي:  

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

املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات بينهما.

ومفاهيم  االجتماعي  النوع  تعريفات  حول  أطول  ملناقشة 
الرجاء  األمني،  القطاع  النوع االجتماعي في إصالح  ادخال 
القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  أداة  إلى  النظر 

األمني. 

ملاذا أدخلت املسائل املتعلقة بالسحاقيات 
واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري 

الهوية اجلنسية؟ 
واملثليني  السحاقيات  من  املجتمع  فئات  تواجه  ما  غالباً 
التمييز  اجلنسية  الهوية  ومغايري  اجلنسني  ومشتهي 
النوع  أدوار  مع  الواضح  متاشيها  عدم  بسبب  والعنف 
األدوات،  رزمة  تتضمن  األساس،  هذا  على  االجتماعي. 
األمني  القطاع  مبادرات  حول  ومعلومات  أمثلة  أمكن،  حيث 
واملثليني  بالسحاقيات  اخلاصة  االحتياجات  إلى  التوجه  في 

ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية.  

كيف يتم التعريف عن السياقات املختلفة 
للمجتمع؟  

القطاع األمني من  تعمل رزمة األدوات على مراقبة إصالح 
خالل أربعة سياقات مختلفة للمجتمع، ملعرفة إن كانت هناك 
نقاط مشتركة بني حتديات وفرص ادخال النوع االجتماعي. 
من خالل استخدام الفئات التي وضعتها شعبة اإلحصاءات 
النظر عن  األدوات )بصرف  املتحدة، تضمنت  التابعة لألمم 

األداة 11 واألداة 12(، جزءاً يركز على:

االقتصاد  من  االنتقال  مرحلة  في  الدول   - االنتقالية  الدول 
املوّجه مركزياً إلى إقتصاد األسواق مثل كرواتيا وجورجيا 

واالحتاد الروسي وطاجيكستان واوكرانيا.

قومي  إجمالي  دخل  من  تعاني  دول  وهي   - النامية  الدول 
أميركا  الكاريبي،  البحر  افريقيا،  من  كل  ودول  ضئيل. 
اليابان(،  )بإستثناء  آسيا  اجلنوبية،  أميركا  الوسطى، 
على  معروفة  ونيوزيلندا(  استراليا  )بإستثناء  اوقيانوسيا 

إنها "دول نامية".  

قومي  إجمالي  بدخل  تتمتع  دول  وهي   – املتقدمة  الدول 
الواليات  كندا،  والشمالية،  الغربية  اوروبا  مثل  مرتفع، 

املتحدة واسرائيل.4

وتركز األدوات أيضاً على ادخال النوع االجتماعي في إصالح 
القطاع األمني في الدول في مراحل ما بعد النزاع، حيث مييل 
إصالح القطاع األمني إلى التمتع مبزايا فريدة يقّل وجودها 
أو حتى انعدامها في الدول التي ال تعاني من النزاعات.5 ومن 
الدول  عن  األدوات  رزمة  في  مناقشتها  متت  التي  األمثلة 
جمهورية  ليبيريا،  هايتي،  هي  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في 
سيراليون وتيمور - ليشتي. بالطبع، ميكن للدول في مرحلة 
ما بعد النزاع أن تكون أيضاً دوالً نامية أو متقدمة؛ ومن غير 
الواضح متى تكون الدول التي اختبرت وقفاً للنزاع املسلّح 
دوالً في "مرحلة ما بعد النزاع". ولكن، تظهر األداة متسعاً 
واسعاً لدروس لّقنت في سياقات ما بعد النزاع والتي ميكن 

تلقينها لآلخرين.

ملاذا مّت ادخال الدول املتقدمة؟  
على الرغم من عدم استخدام مفهوم إصالح القطاع األمني 
إصالح  لكن  املتقدمة،  بالدول  يتعلق  فيما  شائع  بشكل 
مؤسسات القطاع األمني يحدث بإستمرار وعلى مستويات 
متنوعة ومختلفة. وفي العديد من الدول املتقدمة، يجب على 
القطاع األمني العمل بفعالية على منع العنف القائم على أساس 
بني  التساوي  حتقيق  أو  معه  والتجاوب  االجتماعي  النوع 
اجلنسني من الرجال والنساء العاملني في مؤسسات القطاع 
تنفيذ  على  العمل  أيضاً  املتقدمة  الدول  على  ويجب  األمني. 
اإلصالح املتجاوب مع النوع االجتماعي داخل القطاع األمني. 

كيف مّت تطوير رزمة األدوات؟   
للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد  عمل   ،2005 العام  في 
للرقابة  جنيف  ومركز  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب 
الدميوقراطية على القوات املسلحة على تطوير مفهوم رزمة 
األدوات هذه، إستجابة إلى احلاجة اجللية لألبحاث والداللة 
العملية على النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني. 
ومن ثّم إنضمت منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
ثالث. كشريك  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
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للرقابة  جنيف  مركز  أسس   ،2006 أغسطس/آب  في 
املتحدة  األمم  ومعهد  املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية 
فريق  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي 
القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  خاص  عمل 
والباحثني  األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  جامعاً  األمني، 
جلنة  عن  ممثلني  إلى  باإلضافة  العالم،  أنحاء  مختلف  من 
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان 
األمم  وبرنامج  السالم  حفظ  عمليات  وإدارة  االقتصادي 
للمرأة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وصندوق  اإلمنائي  املتحدة 
ومجلس اإلحتاد األوروبي واجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا. وعمل فريق عمل النوع االجتماعي وأثره في إصالح 

القطاع األمني كهيئة مشروع إستشارية.

بدأ تطوير رزمة األدوات في فبراير/ شباط 2007، بتمويل 
النروجية ومنظمة األمن والتعاون في  من وزارة اخلارجية 

أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.  

قام مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
مجالي  في  معروفني  خبراء  إلى   10-2 األدوات  بتفويض 
املتعلقة  األدوات  تطوير  ومّت  واألمن.  االجتماعي  النوع 
األمني  القطاع  لعناصر  االجتماعي  النوع  على  بالتدريب 
قبل  من  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  وتقييم 
معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض 
باملرأة، باإلرتكاز على سلسلة مناقشات إلكترونية بني خبراء 
في إصالح القطاع األمني وفي النوع االجتماعي في أواسط 
اخلار	  من  األدوات  مسودات  مراجعة  متت   .2007 العام 
خدمة  عناصر  األمني،  القطاع  إصالح  ممارسي  قبل  من 
القطاع األمني، خبراء في النوع االجتماعي وأفراد أكادمييني 
ومهتمني في هذه املسألة. قّدم حوالي 60 شخصاً تعليقات 
ممارسني  فيهم  مبن  املسودات،  على  مفيدة  واقتراحات 
الالتينية.  واميركا  الشرقية  واوروبا  وآسيا  افريقيا  من 
باإلضافة إلى ذلك، نوقشت مسودة األدوات من قبل كاتبيها 
ورشة  خالل  السياسات  وصانعي  اخلار	  من  ومراجعني 
عمل خاصة باخلبراء في النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
يومني  مدة  ودامت  جنيف  في  عقدت  والتي  األمني،  القطاع 
من  التطبيق  مذكرات  صممت   .2007 آب  أغسطس/  في 
أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد  قبل 
على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز  باملرأة  النهوض 
وقام مركز  األدوات.  على  باإلرتكاز  املسلحة، وذلك  القوات 
املسلحة مبراجعة  القوات  الدميوقراطية على  للرقابة  جنيف 
إنتا	  على  وعمل  التطبيقية،  واملذكرات  األدوات  وحترير 

رزمة األدوات. 

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من  كل  يرغب 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة 
بتقدمي  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي 
جزيل الشكر لكل من ساهم في تصميم رزمة األدوات هذه. 

ما هي اخلطوات التالية؟    
إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  أدوات  رزمة  أُصدرت 
نحو  على  ووّزعت   ،2008 مارس/آذار  في  األمني  القطاع 
وعلى  مضغوطة  وأقراص  مطبوعات  شكل  على  واسع 

اإلنترنت.

لدى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
املؤسسات  ومكتب  أوروبا  في  والتعاون  األمن  ومنظمة 
الدولي  املتحدة  األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 
متابعة  مشاريع  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث 
للعامني 2008 و2009 لتنفيذ رزمة األدوات. ستترجم رزمة 
األدوات في البدء إلى اللغة الروسية، على أمل توفر املوارد 
لترجمتها إلى لغات أخرى. وسيتم تطوير مواد إضافية، مبا 
فيها مواد تدريبية بهدف اإلستجابة إلى االحتياجات املختلفة 
األمني في دول ومناطق معينة.  القطاع  للممارسي إصالح 
نأمل املزيد من التعاون في تطوير وتوثيق املمارسة اجليدة 

الدخال النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني.    
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نبذة عن املؤلف 
منصب  في   )Kristin Valasek( فاالسيك  كريستني  تعمل 
مسؤول مشروع النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني في 
وقد  املسلحة.  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
وأبحاث  تدريب  لبرنامج  منسقًة  السابق  في  فاالسيك  عملت 
األمم  األمنية في معهد  والسياسة  والسالم  االجتماعي،  النوع 
باملرأة.  النهوض  أجل  من  الدولية  والبحوث  للتدريب  املتحدة 
لدى  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  الرعاية  قضايا  في  عملت  كما 
دائرة شؤون نزع األسلحة في األمم املتحدة. وفضالً عن ذلك، 
عملها  خالل  من  واكتسبت  معتمد.  كوسيط  فاالسيك  عملت 
املنظمات غير احلكومية خبرة واسعة في مجاالت  الطويل في 
العنف األسري واالعتداء اجلنسي ومساعدة الالجئني. وحتمل 
فاالسيك درجة املاجستير في تسوية النزاعات من جامعة براد 
في  البكالوريوس  ودرجة   ،)University of Bradford( فورد 

الدراسات الدولية ودراسات املرأة.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز   ،)Kristin Valasek(

القوات املسلحة

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
الدولي للتعاون  اإلسبانية  للوكالة  وتقديره  شكره  عن  ُيعِرب 
)Spanish Agency for International Development 

Cooperation )AECID( (
التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

إلسهاماتهم  أسماؤهم  التالية  للسادة  بالشكر  نتقدم  كما 
التقرير،  هذا  مسودات  على  قدموها  التي  القيّمة  وتعليقاتهم 
أندرسون  هيالري   ،)Peter Albrecht( ألبريشت  بيتر  وهم: 
 Sanam( أندرليني  ناراجي  سانام   ،)Hilary Anderson(
 ،)Alison Bailes( بايليز  أليسون   ،)Naraghi Anderlini
 Alan( برايدن  آالن   ،)Megan Bastick( باستيك  ميجان 
 María Patricia( ماريا باتريشيا جونزاليس شافيز ،)Bryden
)Eden Cole(، مارك داونز  إيدين كول   ،)González Chávez
)Mark Downes(، أجنا إبنوثر )Anja Ebnöther(، جيجي جيا 
إليزابيث   ،)Nicola Popovic( بوبوفيتش  نيكوال   ،)Giji Gya(
 Margret( فيرويجك  مارجريت   ،)Elisabeth Porter( بورتر 
Verwijk(، ومارك وايت )Mark White(. كما نعرب عن شكرنا 
وأنتوني   ،)Benjamin Buckland( باكالند  بنيامني  من  لكل 
تاكشيتا  وماجيهو   )Anthony Drummond( دراموند 
التقرير،  هذا  حترير  في  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita(
وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه 

هذا املشروع.

دليل النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني 
ميثل هذا التقرير حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني 
أحد أدلة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني. وتتضمن هذه 
األدلة، التي أُعّدت كي تعرض لواضعي السياسات والقائمني على 
إصالح القطاع األمني مقدمًة حول قضايا النوع االجتماعي، 12 

تقريراً، جنباً إلى جنب مع املذكرات العملية املتصلة بكل منها:

إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي   -1
إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي   -2

إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي   -3
إصالح نظام القضاء والنوع االجتماعي  -4

إصالح نظام العقوبات والنوع االجتماعي   -5
إدارة احلدود والنوع االجتماعي   -6

والنوع  األمني  القطاع  على  البرملانية  الرقابة   -7
االجتماعي 

إعداد سياسة األمن القومي والنوع االجتماعي   -8
والنوع  األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة   -9

االجتماعي 
والنوع  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  10- الشركات 

االجتماعي 
القطاع  إصالح  إجراءات  ومتابعة  وتقييم  11- إعداد 

األمني والنوع االجتماعي
املتعلقة  املسائل  على  األمن  أجهزة  أفراد  12- تدريب 

بالنوع االجتماعي 
ملحق القوانني والوثائق الدولية واإلقليمية

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
املسلحة، ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا/مكتب املؤسسات 
للتدريب  املتحدة  األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميوقراطية 
شكرهم  بجزيل  باملرأة  النهوض  أجل  من  الدولية  والبحوث 
وامتنانهم لوزارة اخلارجية النرويجية ملساهمتها في إخراج هذه 

األدلة إلى النور.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة إلى 
تعزيز احلكم الرشيد للقطاع األمني وإصالحه. كما يجري املركز 
بحوثاً حول املمارسات اجليدة في هذا اجلانب ويشجع على تطوير 
املعايير املناسبة على كال املستويني احمللي والدولي. وباإلضافة 
إلى ذلك، ُيعدّ املركز التوصيات حول السياسات ويقدم استشارات 
داخلية وبرامج مساعدة ملختلف الدول. وتتضمن قائمة شركاء 
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة احلكومات، 
والبرملانات، ومؤسسات املجتمع املدني، واملنظمات الدولية، إلى 
جانب عدد من اجلهات العاملة في القطاع األمني كقوات الشرطة، 
والسلطات القضائية، وأجهزة املخابرات، وقوات حرس احلدود 

والقوات العسكرية. 



إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

3

املؤسسات  أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  منظمة 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

أحد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب  ميثل 
التعاون واألمن في أوروبا.  التابعة ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
ويركز املكتب في عمله على البعد اإلنساني في مجال األمن؛ وهو 
املجتمعات  وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  واسع  مفهوم 
الدميوقراطية. كما يولي هذا املكتب اهتماماً خاصاً لالنتخابات، 
القانون  سيادة  تعزيز  إلى  باإلضافة  واحلكم،  املؤسسات  وبناء 
وترسيخ االحترام احلقيقي والتفاهم املشترك بني األفراد وبني 

الدول. وقد أسهم هذا املكتب مساهمةً قيّمة في إعداد هذا الدليل.

أجل  من  الدولية  والبحوث  للتدريب  املتحدة  األمم  معهد 
النهوض باملرأة 

هذا املعهد هو الهيئة الوحيدة من بني هيئات األمم املتحدة التي 
ُيعهد إليها بإعداد برامج بحثية ُتسهم في متكني املرأة وحتقيق 
املساواة بني اجلنسني في جميع أنحاء العالم. ومن خالل بناء 
واملنظمات  املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  مع  التحالفات 
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األهداف  حتقيق  إلى  املعهد  هذا  يسعى  األطراف،  من  وغيرها 

التالية:

االجتماعي،  النوع  منظور  من  للتنفيذ  قابلة  أبحاث  إجراء   
والبرامج  السياسات  على  ملموساً  تأثيراً  تترك  والتي 

واملشاريع املنفذة في هذا اجلانب.
إعداد آليات مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات.  

تعزيز قدرات األطراف املعنية الرئيسية من أجل العمل على   
إدراج مفاهيم النوع االجتماعي ضمن السياسات والبرامج 

واملشاريع ذات الصلة بالقطاع األمني.
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1  مقدمة
قلة عدد الشرطيات األفغانيات يهدد األمن القومي

״في هذه األيام، تعمل شرطيتان في والية أوروزجان، وهما 
تداومان في مقّر احملافظ في منطقة تارين كوت. وفي مقابلة 

أُجريت معهم، أشار املجندون اجلدد في الشرطة الوطنية 
األفغانية الذين يعملون في الوالية إلى ضرورة زيادة عدد 

أفراد الشرطة النسائية في أقسام الشرطة وعلى احلواجز... 
فعناصر الشرطة املتواجدون على احلواجز يتعرضون للخطر 

من قبل أفراد القوات املسلحة املعارضة الذين يتخفون في 
زّي النساء األفغانيات. ولذلك، يتعذر إجراء التفتيش اجلسدي 

نظراً لعدم وجود شرطيات في صفوف الشرطة.״

كبير  فيروييك،  مارجريت  لسان  على  العبارة  هذه  جاءت 
الهولندية  اخلارجية  وزارة  في  السياسات  إعداد  مسؤولي 

.)2007(

كما  األمني،  القطاع  إلصالح  متزايدة  أهمية  احلكومات  أولت 
والسالم  بالتنمية  املتعلقة  أجندتها  على  املجتمعات  وضعته 
على  التغيير  إدراج  األمني  القطاع  إصالح  ويتيح  واألمن. 
إفساح  األمنية، مبا يضمن  السياسيات واملؤسسات والبرامج 
املجال إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي فيها. وفضالً 
فمن  السياسية،  التعبيرات  دقة  في  ممارسة  اعتباره  عن 
النوع االجتماعي يتميز بأنه عنصر  املعروف أن إدراج قضايا 
وفرض  احمللية  وملكيته  القطاع  هذا  جناعة  لضمان  رئيسي 
الرقابة املشددة عليه. فمثالً، تساهم زيادة معدل توظيف اإلناث 
ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان والتعاون مع منظمات املرأة في 
خلق قطاع أمني يتمتع بدرجة متقدمة من الكفاءة واملسؤولية 
واملشاركة، مما يكفل تلبية االحتياجات اخلاصة لكل من الرجل 

واملرأة واألطفال.

مت إعداد هذا الدليل كي يعرض مقدمًة أساسيًة حول إصالح 
وهو  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  واملسائل  األمني  القطاع 
أولئك  فيهم  )مبن  احمللية  احلكومات  موظفي  يستهدف 
واملؤسسات  األمنية  واألجهزة  املانحة(،  الدول  من  العاملني 
إعداد  عن  املسؤولية  يتولون  الذين  والدولية  اإلقليمية 
هذا  يعود  كما  األمني.  القطاع  إلصالح  الالزمة  السياسات 
واألوساط  املدني  املجتمع  مؤسسات  على  بالفائدة  الدليل 
االجتماعي  النوع  شؤون  في  العاملني  والباحثني  األكادميية 

واألمن.

يشمل هذا الدليل:

مقدمة حول إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي.   
األسباب التي تشرح كيف أن إدراج قضايا النوع االجتماعي   

تعزز إجراءات إصالح القطاع األمني.
إعداد  مجاالت  في  االجتماعي  النوع  إلدراج  عملية  أساليب   

السياسات والبرامج الالزمة إلصالح قطاع األمن.
نظرة عامة حول بعض القضايا احملددة في إصالح القطاع   
األمني والنوع االجتماعي في املراحل التي تعقب النزاعات، 

واملراحل االنتقالية وفي الدول النامية واملتقدمة.
توصيات رئيسية  

مصادر إضافية  

التفصيلية،  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 

أنظر املذكرات الصادرة حول دليل النوع االجتماعي 

وإصالح القطاع األمني.

2 ما هو مفهوم ״إصالح القطاع األمني״؟
أواخر  في  األمن  قطاع  إصالح  مفهوم  ظهور  من  بالرغم 
متعارف  تعريف  يوجد  فال  املاضي،  القرن  من  التسعينيات 
مختلف  وتتبنى  األمن.  قطاع  إصالح  أو  األمن  لقطاع  عليه 
إصالح  ملفهوم  يتسع  أو  يضيق  قد  فهماً  املعنية  األطراف 
متنوعة،  مصطلحات  تستخدم  ما  وغالباً  األمن.  قطاع 
حتديث  أو  األمني،  النظام  إصالح  أو  األمن،  قطاع  كإصالح 
التحول فيه، وغير ذلك من املسميات.  أو إحداث  قطاع األمن 
التعريف  حول  التقارب  بعض  هناك  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
التعاون  ملنظمة  التابعة  التنمية  مساعدة  جلنة  اقترحته  الذي 

والتنمية: االقتصادي 

يعبّر إصالح القطاع األمني عن تغيير نظام/قطاع األمن، ״وهو 
بها،  املنوطة  فيه واألدوار  العاملة  املعنية  األطراف  كافة  يشمل 
واإلجراءات اخلاصة بها، والتي تعمل مع بعضها البعض إلدارة 
املعايير  مع  التوافق  أكبر  بقدر  تتسم  بطريقة  النظام  وتشغيل 
يعزز  مما  الرشيد،1  للحكم  السليمة  واملبادئ  الدميوقراطية 

اإلدارة اجليدة إلطار العمل األمني״.

كما ميثل إصالح القطاع األمني مدخالً شامالً يركز على الطبيعة 
القطاع األمني، ويسعى إلى حتقيق هدفني  املترابطة ملؤسسات 

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
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الدميوقراطية  اإلدارة  على  التأكيد  في  أولهما  يتمثل  أساسيني: 
تعزيز  طريق  عن  األمر  هذا  يتم  فمثالً،  األمن.  لقطاع  واملدنية 
إمكانيات الوزارات احلكومية والبرملان ومنظمات املجتمع املدني 
في إدارة هذا القطاع وفرض الرقابة عليه. أما الهدف الثاني فيسعى 
إلى إنشاء قطاع أمني فعال وناجع ومجٍد من ناحية تكاليفه، كأن 

تتم إعادة هيكلته أو بناء إمكانياته املادية والبشرية.2

مؤسسات  جميع  يضم  أنه  على  األمن  قطاع/نظام  ُيفهم  وقد 
أمن  ضمان  في  بدور  تضطلع  التي  األخرى  واجلهات  الدولة 

الدولة ومواطنيها، والتي تشمل األطراف التالية:

فيها  )مبا  املسلحة  كالقوات  األساسية:  األمنية  األطراف   
والقوات  والدرك،  والشرطة،  والدولية(  اإلقليمية  القوات 
األمنية،  واألجهزة  الرئاسي،  واحلرس  العسكرية،  شبه 
واالستخبارات، وخفر السواحل، وحرس احلدود، وسلطات 

اجلمارك، وقوات االحتياط ووحدات األمن الداخلي.
إدارة األمن وهيئات الرقابة: كالبرملان/السلطة التشريعية   
واللجان التشريعية التابعة لها، واحلكومة/والسلطة التنفيذية، 
مبا فيها وزارات الدفاع والهيئات االستشارية املختصة باألمن 
ومؤسسات  عليها،  واملتعارف  التقليدية  والسلطات  القومي، 
وسائل  فيها  مبا  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  املالية،  اإلدارة 

اإلعالم والسلك األكادميي واملنظمات غير احلكومية.
القانون:  بإنفاذ  املكلفة  واملؤسسات  القضائية  السلطة   
والنيابة،  اجلنائية،  والتحقيقات  والسجون،  العدل،  كوزارات 
وجهاز القضاء )احملاكم واحملاكم اخلاصة(، واألجهزة املكلفة 
بتنفيذ األحكام القضائية )مأمور اإلجراء واحمُلِضرون( واألنظمة 
القضائية التقليدية والعرفية، وجلان حقوق اإلنسان ومحققو 

الشكاوى.
القوات األمنية غير النظامية: كجيوش التحرير، وجيوش   
والشركات  اخلاص،  الشخصي  احلرس  ووحدات  املقاتلني، 
األمنية اخلاصة، والشركات العسكرية اخلاصة وامليليشيات 

التابعة لألحزاب السياسية.3
مؤسسات املجتمع املدني غير النظامية: كاملؤسسات التي   
األبحاث،  تعمل في مجاالت مهنية معينة، واإلعالم، ومراكز 
واملنظمات التي تتولى التأثير في السياسات العامة، واملؤسسات 

الدينية، واملنظمات غير احلكومية وجماعات اجلاليات.4
وقد ُصممت إجراءات إصالح القطاع األمني كي تتناول مجموعة 
من املشكالت التي يعاني منها القطاع األمني مثل الفساد، ونقص 
إلى  واالفتقار  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  الفنية،  اإلمكانيات 
الشفافية، واملشاكل االجتماعية العامة كاجلرمية والعنف املسلح. 
ومن الناحية العملية، يشمل إصالح القطاع األمني مجموعة واسعة 

من األنشطة التي ميكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية:5

املدنية  الرقابة  وفرض  األمني  القطاع  إدارة  تعزيز   -1
والشؤون  الدفاع  وزارات  إصالح  ذلك  ويشمل:  عليه 
الداخلية، وتعزيز قدرة السلطات التشريعية على مراقبتها 
من خالل التدريب، وإنشاء املكاتب املستقلة للتحقيق في 

مراجعات  إجراء  في  العام  القطاع  وشروع  الشكاوى، 
للنفقات العسكرية، ومتكني مؤسسات املجتمع املدني من 

فرض الرقابة على القطاع األمني.
تعزيز مهنية قوى األمن مبا في ذلك: إعداد برامج تهدف   -2
أفراد  من  وغيرهم  الشرطة  وأفراد  اجلنود،  تدريب  إلى 
وقضايا  الدميوقراطية  املساءلة  على  األمنية  األجهزة 
اإلنساني  والقانون  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع 
الدولي واملسائل التي تكتسي حساسية إثنية، باإلضافة 
إلى التدريب على املهارات الفنية، وتشجيع املجتمع على 
الشرطة  معدات  وحتديث  الشرطة،  أعمال  في  املشاركة 

واجليش، وإعداد مدونات بقواعد السلوك املهني.
نزع السالح وإرساء دعائم السالم وهذا يشمل: إعداد   -3
واخلفيفة  الصغيرة  األسلحة  انتشار  من  للحّد  برامج 
املقاتلني  وتسريح  األسلحة  ونزع  استخدامها،  وسوء 
اإلجراءات  وتعزيز  مجتمعاتهم،  في  اندماجهم  وإعادة 
األمنية على مستوى األقاليم التي تعمل فيها قوى األمن.

ترسيخ سيادة القانون ويتضمن: إعداد إطار عمل قانوني   -4
الرقابة الدميوقراطية واملدنية على  ناجع ومستقل لفرض 
القطاع األمني وحتسني أداء نظام العقوبات، وتعزيز إمكانيات 

السلطة القضائية، إضافة إلى إنشاء نظام قضائي مستقل.
وكما تختلف عمليات إصالح القطاع األمني من دولة إلى أخرى، 
فكل سياق يجري فيه إصالح هذا القطاع مستقل ومنفرد بذاته. 
وعلى الرغم من قدرة املنظمات الدولية أو اإلقليمية أو الدول املانحة 
التي تقدم الدعم املالي للدول التي تربطها عالقات ثنائية بها على 
مساندة إصالح القطاع األمني، فال غنى عن امللكية احمللية والوطنية 
ألية إجراءات تسعى إلى إصالح هذا القطاع. وبحسب جلنة دعم 
أوروبا،  االقتصادي والتنمية في  التعاون  التابعة ملنظمة  التنمية 
ينبغي أن تتوفر املعايير التالية في إجراءات إصالح القطاع األمني:

أن يركز على املواطنني ويتسم مبلكيته احمللية ويرتكز على   
وسيادة  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  الدميوقراطية  املعايير 
من  واحلّد  اخلوف  من  احلرية  ضمان  يسعى  وأن  القانون، 

أعمال العنف املسلح واجلرمية بصورة ملموسة.
باعتبارها  األمني  القطاع  إصالح  إجراءات  إلى  ُينظر  أن   
التعامل مع  تشكل إطار عمل لتنظيم األفكار املتعلقة بكيفية 
من  وشعوبها  الدول  تواجه  التي  األمنية  التحديات  مختلف 
خالل التطوير املتكامل وإعداد السياسات األمنية، ومشاركة 

املجتمع املدني فيها واالرتقاء برقابته.
تشمل  استراتيجيات  على  األمني  القطاع  إصالح  يرتكز  أن   
مختلف القطاعات، وأن يحتكم إلى تقييم شامل لالحتياجات 

األمنية والعدالة الضرورية للمواطنني والدولة.
مببادئ  االلتزام  من  أساس  على  القطاع  هذا  تطوير  يتم  أن   

احلكم األساسية، كالشفافية واملساءلة. 
عمليات  خالل  من  األمني  القطاع  إصالح  إجراءات  تنفذ  أن   
البشرية6  القدرات  تعزيز  إلى  تهدف  واضحة  وسياسات 
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بفاعلية  تعمل  كي  األمنية  للسياسة  الالزمة  واملؤسساتية 
وحتقق العدالة للجميع على قدم املساواة.

تأتي في  األمني - والتي  القطاع  إجراءات إصالح  تنفيذ  ويتم 
الغالب في مراحل ما بعد النزاعات – في الدول النامية والدول 
االنتقالية التي حتكمها أنظمة حكم تشتهر بتسلطها. وفي الدول 
النامية، ُتنفَّذ هذه اإلجراءات في مؤسسات القطاع األمني على 

الرغم من عدم إطالق اصطالح إصالح القطاع األمني عليها.

القطاع  إصالح  تنفيذ  تعترض  التي  العامة  التحديات  وتشمل 
األمني ما يلي:

القطاع  التي تغلب على إجراءات إصالح  الطبيعة السياسية   
األمني، وال سيما فيما يتعلق بالقوات املسلحة. ويشمل ذلك 

املصالح الشخصية والقومية والدولية.
وتدعيمها  املعنية  األطراف  مختلف  بني  التنسيق  ضرورة   

بخبرات اإلدارات احلكومية واملنظمات غير احلكومية.
يشمل إصالح القطاع األمني نشاطات واسعة التنوع،  ويخدم   
عددا من األهداف. وقد يخلق هذا األمر كثيرا من التناقضات 

واإلختالفات في إجراءات التنفيذ واملبادرات اخلاصة.7
ميثل إصالح القطاع األمني عملية طويلة األمد قد تنطوي على   

مشاكل تهدد استدامتها، من قبيل توفر التمويل الكافي.
بينما تكتسب هذه التحديات أهمية خاصة، يعمل إصالح القطاع 
األمني على احلد من النزاعات املسلحة وتشجيع مشاريع التنمية 
الذي  األمني  القطاع  إنشاء  اإلنساني. كما يؤدي  األمن  وتعزيز 
يتسم مبهنيته )مبعنى خضوعه للمساءلة الدميوقراطية واإلدارة 
اجليدة( إلى توفير قدر أفضل من األمن والعدالة لكافة املواطنني.

3 ما هو النوع االجتماعي؟
والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي״  ״النوع  مصطلح  يشير 
االجتماعية احملددة بني الرجل واملرأة. والنوع االجتماعي مسألة 
يتعلمها املرء، وهو ال يتحدد من الناحية البيولوجية. وبعبارة أخرى، 
يتعلم الرجال والنساء بعض األدوار احملددة والسلوكيات املالئمة 
التي توافق جنس كل منهما. على سبيل املثال، تتولى املرأة في عدد 
من الثقافات األوروبية املسؤولية عن إعداد الطعام. فهنا، ال يتحتم 
على املرأة من الناحية البيولوجية أن تقوم بأعمال الطهي، ولكن هذا 
اجلانب يشكل منطاً من أمناط النوع االجتماعي الذي تتعلمه معظم 
النساء. وأدوار النوع االجتماعي على هذه الشاكلة ليست ثابتة، بل 
إنها تتغير مبرور الزمن وتتنوع تنوعاً كبيراً بني مختلف الثقافات. 

إلى  ״اجلنس״  مصطلح  يشير  االجتماعي،  النوع  مقابل  وفي 
ويشيع  واإلناث.  الذكور  بني  القائمة  البيولوجية  االختالفات 
استخدام هذه اخلصائص البيولوجية، كالهرمونات واألعضاء 
حيث  من  البشر  بني  للتمييز  اجلينية،  واالختالفات  التناسلية 

الذكورة واألنوثة. ومن األمثلة الصحيحة على استخدام كلمة 
)اجلنس:  الطلبات  مناذج  في  أو  العامة  عرف  في  ״اجلنس״ 
ذكر أو أنثى( أو عند اإلشارة إلى اإلحصائيات التي تقسم إلى 
ذكر أو أنثى باعتبارها ״إحصائيات منفصلة على أساس النوع 

االجتماعي״.

أساس  على  القائمة  األدوار  تتأثر  الثقافة،  إلى  وباإلضافة 
االجتماعية  كالطبقة  العوامل،  من  بالعديد  االجتماعي  النوع 
النموذج  ففي  والسن،  اجلنسية  وامليول  والعرق،  واجلنسية، 
اجلنس  مثلّي  األبيض  الرجل  يختلف  مثالً،  للذكورة،  الكندي 
الذي ينتمي إلى الطبقة املتوسطة اختالفاً جذرياً عن النموذج 
اجلنس  إلى  ينتمي  الذي  األسود  الفرد  يصف  الذي  الليبيري 
اجلمع  صيغ  وُتستخدم  الراقية.  الطبقة  من  وينحدر  اآلخر 
تنطويان  أنهما  على  للداللة  و״األنوثة״  ״الذكورة״  للفظتْي 
على دالالت مختلفة بالنسبة لكل من املرأة والرجل في أزمنة 
ملعنى  متعددة  تعريفات  مجتمع  كل  داخل  وتوجد  مختلفة.8 
من  أكبر  قيمة  يكتسب  منها  بعضاً  أن  غير  واألنوثة،  الذكورة 

أقرانه )أنظر اإلطار 1(.

واحتياجات  أمنية  جتارب  وصبي  وفتاة  ورجل  امرأة  لكل 
واحد  كل  وجنس  بنوع  ترتبط  مختلفة  وتصرفات  وأولويات 
على  تعتمد  التي  العنف  أشكال  بعض  هناك  أن  كما  منهم. 
ما  وهو  واإلناث،  الذكور  تسم  التي  االجتماعية  االختالفات 
يعرف ״بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي״.12 وهذا 
قد  بل  غيرها،  دون  املرأة  ضد  موجهاً  ليس  العنف  من  النوع 
العنف كذلك. فعلى سبيل  لهذا  الرجال واألوالد ضحايا  يكون 
املثال، قد يتعرض أي من الرجال والنساء والفتية لالغتصاب، 
هذه  عليه  تقع  الذي  الشخص  وبجنس  بالقوة  يرتبط  الذي 
اجلرمية؛ وبذلك، ُيصنف االغتصاب كجرمية تقوم على أساس 
النوع االجتماعي. كما ُيفهم هذا العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي على أنه ينطوي على العنف الذي يوجه ضد املثلينّي 
والسحاقيات بسبب ميولهم اجلنسية، وضد املتحولني جنسياً 
النوع من العنف  على أساس هويتهم اجلنسية، وذلك ألن هذا 
املتعارف  االجتماعي  النوع  أدوار  مع  التوافق  عدم  إلى  يستند 

عليها.

النوع  إلى  املستند  العنف  من  أشكال  تطال  ذلك،  عن  وفضالً 
لها  تتعرض  التي  تلك  من  أكثر  واألوالد  الرجال  االجتماعي 
النساء  تشكل  ذلك،  ومع   .)2 اإلطار  )أنظر  والفتيات  النساء 
الدراسات  السياق، تشير  هذا  الضحايا. وفي  غالبية  والفتيات 
حلوادث  ضحايا  يقعن  الالتي  الفتيات  نسبة  أن  إلى  الدولية 
االعتداء اجلنسي تصل إلى 20%، في حني تتراوح هذه النسبة 

بني الفتيان من 5% إلى %10.13
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4   االستراتيجيات املتبعة إلدراج 
قضايا النوع االجتماعي في إجراءات 

إصالح القطاع األمني 

األخرى  منهما  الواحدة  تكمل  استراتيجيتني  استخدم  ميكن 
الرجال  احتياجات  وهي   – االجتماعي  النوع  مسائل  إلدراج 
والنساء والفتية وأدوارهم – في إجراءات إصالح القطاع األمني 
واملؤسسات األمنية. وتتمثل هاتان االستراتيجيتان في تعزيز 
قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في إجراءات إصالح القطاع 
األمني ودعم املشاركة املتساوية للرجل واملرأة في هذا القطاع. 
وميكن تطبيق هاتني اإلستراتيجيتني على عملية إصالح القطاع 
األمني نفسها )من خالل تدريب املسؤولني عن إعداد سياسات 
كما  مثالً(،  االجتماعي،  النوع  قضايا  على  وخططها  اإلصالح 
ميكن تطبيقهما على املؤسسات التي تخضع إلجراءات اإلصالح 
النوع االجتماعي كجزء  املجندين اجلدد على قضايا  )كتدريب 

من اإلجراءات التي تستهدف إصالح جهاز الشرطة(.

4-1 تعزيز قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في 
إجراءات إصالح القطاع األمني 

״تبرز أهمية فهم دور املرأة عند إرساء دعائم االستقرار في 
منطقة ما... فإذا كانت النساء هن من يعول أسرهن ويوفرن لها 

الغذاء واملاء، فإن نشر الدوريات في املناطق التي تعمل املرأة 

فيها سيزيد من مستوى شعورها باألمن ويتيح لها مواصلة 
عملها. ويشكل هذا األمر تقييماً تكتيكياً... فمن وجهة نظر أمنية، 

يعتبر خلق الظروف املواتية لسير احلياة اليومية أمراً ال غنى عنه 
ألنه يوفر القاعدة الالزمة إلرساء دعائم االستقرار.״

 – )Karl Engelbrektson( العميد كارل إجنلبريكستون
قائد القوة التابعة الحتاد قوات الشمال.22

ويشير تعزيز قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في إجراءات 
ينطوي  التي  الدالالت  ״تقييم  إلى  األمني  القطاع  إصالح 
ذلك  ويشمل  إجراءات.  أية  في  والرجال  النساء  إدراج  عليها 
التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع املجاالت وعلى 
كافة املستويات. كما يتضمن هذا األمر إعداد استراتيجية تكفل 
حتويل اهتمامات النساء والرجال وجتاربهم إلى جزء ال يتجزأ 
ومراقبتها  وتنفيذها  العامة  والبرامج  السياسات  تصميم  من 
وتقييمها كي تتمكن املرأة والرجل من االستفادة منها على قدم 

املساواة واحليلولة دون استدامة انعدام املساواة بينهما״.23

كما يعني تعزيز قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في إجراءات 
جميع  تفرزها  التي  اآلثار  أخذ  بوجوب  األمني  القطاع  إصالح 
السياسات والبرامج املعّدة إلصالح القطاع األمني على الرجال 
والنساء واألطفال بعني االعتبار في كل مرحلة من مراحل تلك 
والتنفيذ  التخطيط  إجراءات  فيها  مبا  والبرامج،  السياسات 
واملتابعة والتقييم. فمثالً، يتطلب تعزيز قضايا النوع االجتماعي 
التي  إدراج بعض األسئلة  القطاع األمني  في إجراءات إصالح 
تسعى إلى حتديد مختلف حاالت انعدام األمن التي يعاني منها 
الرجال والنساء واألطفال. وقد تؤدي نتائج هذا التقييم بدورها 
إلى ضرورة تبنّي״مبادرات النوع االجتماعي״ و/أو املبادرات 

الرجال والذكورة واجليش اإلطار رقم 1
مفهوم  على  تؤثر  التي  ״الذكورية״  والسلوكيات  القيم  بعض  املسلحة  بالقوات  اخلاصة  املؤسساتية  الثقافة  تتبنّى  الدول،  من  العديد  في 
الذكورة في املجتمع بأسره. فعلى سبيل املثال، كانت قوات الدفاع في جنوب أفريقيا في العقد الثامن من القرن املاضي مصدراً هاماً لألفكار 
حول طبيعة السلوك املالئم للرجال البيض في جنوب أفريقيا؛ حيث أكد عدد من مجندي قوات الدفاع على أن التدريب العسكري يرتكز على 

غرس الشجاعة والقوة ومساواتها بالذكورة.9

الفردي، وتبني السلوك  التدريب״ على إجراءات صارمة تعزز االنضباط، وتقضي على السلوك  التدريب العسكري أو ״معسكر  ينطوي 
العسكري الرسمي وتفرض الوالء للمجموعة. وتعتمد هذا اإلجراءات التي تربي هذا النوع من التواصل االجتماعي على النوع االجتماعي؛ 

فتربية اجلندي تسعى إلى إخراج ״رجل حقيقي״. 

وفي كندا، يزعم باحثون أن املجندين اجلدد يواجهون اإلهانة وعدم التقدير أثناء وجودهم في معسكرات التدريب؛ حيث يتعرضون لالعتداءات 
اجلسدية والتهديد باستخدام العنف ضدهم والتعدي عليهم، كنعت املجندات بـ״العاهرات״ واملجندين بـ״السيدات״ أو ״املثليني״ أو ״الزنوج״. 

وتعكس هذه اإلهانات العنصرية واملثلية واجلنسية ثقافة مؤسساتية تغّض الطرف عن بعض أشكال العنف الذكوري وترّسخها.10

ومن األمثلة األخرى التي ترد في هذا السياق إسرائيل التي تفرض نظام التجنيد اإللزامي ملدة ثالث سنوات للرجال. ووفقاً لداني كابالن، 
القوة  مصادر  تشجع  مؤسساتية  ثقافة  خالل  من  ذلك  ينفذ  وهو  الذكورة.  من  موحد  مظهر  في  الرجال  جميع  وضع  اجليش  ״يحاول 
النموذجية للجندية، كالقدرة اجلسمية والتحمل واملهنية واالرتباط باجلماعة واملغايرة اجلنسية والعدو العربي. وتعتمد هذه الصفات على 

األداء الذكوري مبقارنتها بصورة ״اآلخر״ مثل ״األنوثة واملثلية اجلنسية والعدو العربي״.11
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للنساء والرجال  التي تتعامل مع االحتياجات األمنية اخلاصة 
واألطفال في إجراءات إصالح القطاع األمني.

القطاع  وعي  زيادة  على  االجتماعي  النوع  مبادرات  وتركز 
واالحتياجات  التجارب  ملختلف  استجابته  وضمان  األمني 

واألدوار األمنية التي يفرضها الرجال والنساء واألطفال.

أمثلة
إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في إجراءات تدريب   
أفراد جهاز القضاء، مبن فيهم احملامون والقضاة واإلداريني.

إعداد حتليل من منظور النوع االجتماعي حول إنفاق احلكومة   
من املوازنة على القطاع األمني العام لضمان توزيع املوارد 

بصورة عادلة ومنصفة.
تعيني خبير في مسائل النوع االجتماعي كعضو في الفريق   

املختص بتقييم إجراءات إصالح القطاع األمني.

إعداد مدونة لقواعد سلوك أفراد القوات املسلحة، بحيث حتظر   
مبا ال يدع مجاالً للبس أو الشك العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي وتفرض العقوبة على من ميارسونه منهم.

يتم إعداد املبادرات اخلاصة بالنساء والرجال واألطفال بحيث 
تتعامل مع االحتياجات األمنية التي تتميز بها كل فئة منهم.

أمثلة 
متويل إنشاء وحدات وأقسام للشرطة النسائية.  

تدريب موظفي السجون على القضاء على ظاهرة اغتصاب   
املساجني من الرجال.

تشجيع التعاون بني املنظمات النسائية بهدف حتسني اخلدمات   
املقدمة للنساء والفتيات الالتي يتم تهريبهن عبر احلدود. 

إجراء تقييم لإلجراءات املطبقة للحد من العنف بني الشباب   
من الذكور والتعامل معه.

اإلطار رقم 2                أمثلة على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
الرجل والصبياملرأة والفتاة

العنف األسري
من   %62  -  %29 أن  العاملية  الصحة  منظمة  أجرتها  دراسة  تظهر 
من  اجلنسي  أو  اجلسدي  للعنف  تعرضن  الدول  معظم  في  النساء 

أقرانهم.14

استخدام األسلحة النارية في أعمال العنف
مليون  عن  يزيد  ما  أن  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  التقديرات  تشير 
النارية، من بينهم 200،000  شخص تعرضوا لإلصابة باألسلحة 
باستخدامها.  انتحروا15  و50،000  األسلحة  بهذه  قتلوا  شخص 
فإن 90% من اخلسائر  العاملية،  الصحة  ووفقا إلحصائيات منظمة 
البشرية التي ُتعزى إلى استخدام األسلحة هم من الذكور. )للمزيد 

من املعلومات، أنظر اإلطار رقم  7(16

االجتار بالبشر 
يتم تهريب ما بني 500،000 إلى 700،000 امرأة وفتاة سنوياً عبر 

احلدود الدولية.17

سوء معاملة األطفال 
سوء  معدل  أن  وثائقها  في  دراسات  العاملية  الصحة  منظمة  تورد 

معاملة األطفال تتراوح من 5% إلى %10.18

العنف اجلنسي
املسلحة وأثناءها  النزاعات  اندالع  العنف اجلنسي قبل  تزداد نسبة 
تشير  حيث  رواندا؛  في  حدث  ما  ذلك  على  األمثلة  ومن  وبعدها. 
الالتي تعرضن لالغتصاب  النساء والفتيات  أن عدد  إلى  التقديرات 

يتراوح ما بني 15،700 إلى 500.000 امرأة وفتاة.19

االغتصاب
يبني استطالع أُجري عام 2000 شمل نزالء سبعة سجون أمريكية 
جنسي  اتصال  حلادثة  تعرضوا  منهم   %21 أن  للرجال  مخصصة 
تعرضوا  منهم   %7 وأن  بالقوة،  أو  باإلكراه  األقل  على  واحدة 

لالغتصاب.20
تشويه األعضاء التناسلية

امرأة  مليون   130 تعرضت  للسكان،  املتحدة  األمم  لصندوق  وفقاً 
وفتاة قد تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية. كما تتعرض مليونا 

فتاة لهذه العملية كل سنة.

املجازر التي ُترتكب على أساس النوع االجتماعي
متوز/يوليو  شهر  في  وقعت  التي  صربرنيتشا  مذبحة  أسفرت 

1995 عن مقتل ما يقدر بـ8،000 من ذكور املسلمني البوسنيني.

العنف ضد مثلّيي اجلنس 
أظهرت دراسة أجرتها الشبكة الروسية للسحاقيات ومثليّي اجلنس وثنائيي اجلنس أو املتحولني جنسياً، والتي شملت أكثر من 3،500 

شخصاً من مثليي اجلنس والسحاقيات، أن 26.5% منهم تعرضوا للعنف اجلسدي املدفوع بكراهية امليول اجلنسية.21
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4-2  دعم فرص التكافؤ في املشاركة بني الرجل 
واملرأة

״كانت عملية البحث عن األسلحة مهمة منتظمة في إقليم 
كوسوفو ...وتستحيل هذه املهمة دون وجود نساء في الفريق 
املكلف بهذه املهمة... ففي حالة االشتباه بوجود أسلحة مخبأة 
في املنازل بإحدى القرى، يكون الدخول إلى تلك املنازل أسهل 

للفريق عند وجود أفراد من الرجال والنساء معاً. فبذلك، 
تستطيع الشرطيات التحدث مع نساء املنزل، مما يعزز الثقة 

فيهن في معظم األحيان ويخفف من حدة التصعيد.״

سويدنت الرس ويترسكوج )Lars Wetterskog(، املركز 
 24)Swedint( الدولي للقوات املسلحة السويدية

والنساء  للرجال  املتساوية  املشاركة  تشجيع  إجراءات  تسعى 
)ما يعرف كذلك بتوازن النوع االجتماعي( إلى دعم حقوقهم في 
املشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بإصالح القطاع األمني واألمن 
عامة. ومبا أن الرجال يستحوذون على إجراءات إصالح القطاع 
األمني ويتبوأون موقع الصدارة في املؤسسات األمنية، فان هذه 
االستراتيجية تركز على زيادة توظيف املرأة وتثبيتها في عملها 
في املؤسسة األمنية والنهوض بواقعها فيها، إضافة إلى ضمان 

مشاركة مؤسسات املجتمع املدني، مبا فيها منظمات املرأة.

أمثلة
األمني  القطاع  إصالح  لسياسة  املرجعية  الشروط  مراجعة   

والبرامج الالزمة لتنفيذه لضمان عدم انطوائها على التمييز.

إشراك مجموعات مركزة مستقلة تضم النساء والفتيات في   
عملية إصالح القطاع األمني.

تتميز  التي  البشرية  املوارد  إلعداد  الالزمة  السياسات  إعداد   
بتعاطفها مع األسرة وتتجاوب مع احتياجات النوع االجتماعي 
الرواتب  في  املساواة  تضمن  والتي  األمنية،  األجهزة  داخل 
واملزايا ومعاشات التقاعد، ومرونة ساعات العمل، وتوفير القدر 

الكافي من إجازات األمومة.
في  النسوية  الشبكات  أو  للمرأة  عمالية  احتادات  إنشاء  دعم   
النسائي  القضاة  احتاد  مثل  والقضائية،  األمنية  املؤسسات 

واملؤمترات احلزبية للبرملانيات.
متويل مجالس محلية ألمن املواطن، والتي تشمل في عضويتها   

ممثالت عن منظمات املرأة.

تكون  ألن  مؤهلة  أنها  امرأة  الفرد  كون  يعني  ال  حتذير: 
زيادة  إن  كما  االجتماعي״،  النوع  قضايا  في  ״خبيرة 
النساء املشاركات ال يضمن بالضرورة إعداد برامج  عدد 
ومع  االجتماعي.  النوع  الحتياجات  تستجيب  سياساتية 
ذلك، من شأن التوازن بني عدد الرجال والنساء على جميع 
مختلف  لتقييم  أكبر  فرص  خلق  املؤسسات  مستويات 
الرجل  على  والبرامج  السياسات  تتركها  التي  التأثيرات 
الذكور  وجود  ميثل  احلاالت،  من  العديد  وفي  واملرأة. 
واإلناث في البرامج املذكورة ضرورة عملية )انظر الفصل 

.)2-5

حتديث جهاز الشرطة في نيكاراجوا اإلطار رقم 3
يبني تطوير جهاز الشرطة الوطنية في نيكاراجوا فوائد املبادرات التي ركزت على إدراج مسائل النوع االجتماعي وزيادة مشاركة املرأة 
في جهاز الشرطة. فخالل العقد التاسع من القرن املاضي، أُطلق عدد كبير إجراءات اإلصالح التي تستهدف خلق حتّول في قضايا النوع 
االجتماعي في جهاز الشرطة بنيكاراجوا، وذلك عقب الضغوط التي مارستها احلركة النسائية والنساء العامالت في جهاز الشرطة في هذا 

البلد. وفي إطار املشروع الذي رعته منظمة التنمية األملانية )GTZ(، مت إطالق عدد من املبادرات شملت إنفاذ اإلجراءات التالية:

تقدمي التدريب ألفراد الشرطة حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في كليات الشرطة.  
إنشاء أقسام شرطة نسائية تقدم خدمات واسعة النطاق للنساء واألطفال من ضحايا العنف بالشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني.  

البدنية وطول  التمرينات  البدني اخلاصة بالنساء وتعديل شروط  التدريب  التوظيف، ويتضمن إطالق برامج  تعديل معايير   
القامة احملددة لهن.

متطلبات تعزيز الشفافية.   
إعداد سياسات تكفل ألفراد الشرطة التوفيق بني وظائفهم وحياتهم األُسرية.   

تأسيس مجلس استشاري مختص مبسائل النوع االجتماعي كمنتدى ملناقشة عمل الشرطيات والتباحث في ظروف عملهن.  
في هذه األيام، تبلغ نسبة الشرطيات 26% من مجموع أفراد الشرطة في نيكاراغوا، وهي أعلى نسبة للشرطيات في أي جهاز للشرطة في العالم. 
ويوصف جهاز الشرطة في نيكاراجوا بأنه اجلهاز ״األكثر صداقةً وُوداً  للمرأة״ على مستوى املنطقة، كما نال هذا اجلهاز التقدير واالحترام بسبب 
املبادرات الناجحة التي أطلقها ملواجهة العنف اجلنسي. وكذلك، ساعدت هذه اإلصالحات جهاز الشرطة في توطيد شرعيته وترسيخ مصداقيته لدى 
املواطنني. وفي أحدث استطالعات الرأي حول املؤسسات في نيكاراغوا، احتل جهاز الشرطة املرتبة الثانية، وتقدم كثيراً على الكنيسة الكاثوليكية.   
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5  ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح القطاع األمني؟ 

باإلضافة إلى كونه يشكل التزاماً متليه القوانني واملواثيق اإلقليمية 
إجراءات  في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  يضمن  والدولية، 
إصالح القطاع األمني )انظر اإلطار رقم 4(، امللكية احمللية لهذا 
القطاع، كما يكفل تقدمي اخلدمات األمنية بصورة ناجعة، وفرض 

الرقابة على املؤسسات األمنية وإخضاع أفرادها للمساءلة. 

5-1 امللكية احمللية

״يعتبر وجوب قيام امللكية احمللية لقطاع األمن مسألة احترام 
وضرورة عملية على حد سواء. ويتمثل بيت القصيد هنا في 
أن عمليات اإلصالح التي تتولى اجلهات احمللية صياغتها أو 

إدارتها لن يحالفها النجاح في التنفيذ ولن تكتب لها االستدامة. 
بل يكون مصير إصالح القطاع األمني الفشل إذا ما غابت عنه 

امللكية احمللية.״
27 )Laurie Nathan( لوري ناثان

من الناحية العملية، تعني امللكية احمللية ״أنه يتعني على األطراف 
واملؤسسات  السياسات  إعداد  على  القيام  ما  دولة  في  احمللية 
أن  يجوز  وال  وإصالحها.  وتنفيذها  وإدارتها  األمنية  واألنشطة 
تضطلع بهذا الدور قوى خارجية28. وتتمثل هذه األطراف احمللية في 
مؤسسات املجتمع املدني املعنية باملرأة وبقضايا بالنوع االجتماعي 
التي تضمن مشاركتها امللكية احمللية إلصالح القطاع األمني. وامللكية 
احمللية تعبر عن عملية تشاركية أفقية )تتم داخل اإلدارات احلكومية 
واألحزاب السياسية( ورأسية )بحيث تشمل مؤسسات املجتمع 
املدني(. ويعزز تبني امللكية احمللية كمبدأ توجيهي ملبادرات إصالح 
القطاع األمني، كما يعزز الصفة الشرعية ويوطد الثقة في إجراءات 
إصالح قطاع األمن. وتضمن امللكية احمللية كذلك إجراء اإلصالحات 
األمنية بحيث تستجيب لالحتياجات واملتغيرات واملوارد احمللية 

بصورة مباشرة. وعالوًة على ذلك، تساعد هذه امللكية على خلق 
عملية دميوقراطية وتوفر فرصة أكبر الستدامتها وجناحها.29

هناك عدد ال يحصى من منظمات املرأة في جميع أنحاء العالم، 
وقد  والدولية.  والوطنية  الشعبية  املستويات  على  تعمل  وهي 
توفر مالذاً  األمن، كأن  توفير  بدور في  املنظمات  تضطلع هذه 
العنف  التعذيب من الرجال والنساء أو ضحايا  ودعماً لضحايا 
املرأة  منظمات  عمل  ويكفل  اجلنسية.  االعتداءات  أو  األسري 
بشأن  مفصلة  معلومات  على  حصولها  احمللية  املجتمعات  مع 
هذه  تعمل  وبذلك،  واملجتمعات.  لألفراد  األمنية  االحتياجات 
واجلهات  احمللية  املجتمعات  بني  هامة  وصل  كحلقة  املنظمات 
القائمة على صياغة السياسات األمنية لتعزيز امللكية احمللية )أنظر 
اإلطار رقم 5(. وفضالً عن ذلك، متتلك منظمات املرأة اخلبرة في 
إعداد البرامج األمنية وتنفيذها على مستوى املجتمع، وذلك من 
قبيل احلد من العنف الذي متارسه العصابات أو االجتار بالبشر. 
كما تتمتع هذه املنظمات باملهارات التي متكنها من تقدمي التدريب 

على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.

األمني،  القطاع  إصالح  إلجراءات  احمللية  امللكية  وبتعزيز 
تستطيع منظمات املرأة حتقيق األهداف التالية:

األفراد  تواجه  التي  األمنية  واملسائل  التهديدات  حتديد   
واجلماعات، وال سيما ״اجلماعات املهمشة״.

واجلهات  احمللية  اجلماعات  بني  والتفاوض  احلوار  تسهيل   
القائمة على إعداد السياسات الالزمة إلصالح القطاع األمني.

والبرامج  بالسياسات  يتعلق  فيما  االستشارات،  تقدمي   
األمنية واخلبرات الفنية ذات الصلة.

إطالق املبادرات الكفيلة بإصالح القطاع األمني.  
إصالح  وإجراءات  األمنية  بالسياسة  الوعي  مستوى  رفع   

القطاع األمني.

أنظر املذكرة بشأن فرض رقابة املجتمع املدني 

على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية26 اإلطار رقم 4

يعتبر إدراج قضايا النوع االجتماعي في عملية إصالح قطاع األمن ضروريا للوفاء بأحكام القوانني واملواثيق واألعراف الدولية الناظمة 
ملسائل األمن والنوع االجتماعي. ومن املواثيق األساسية البارزة في هذا الشأن:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 1979  
مؤمتر ومنهاج عمل بكني لسنة 1995  

قرار مجلس األمن رقم )1325( بشأن املرأة والسالم واألمن لسنة 2000  
للمزيد من املعلومات، أنظر امللحق لهذا الدليل حول القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة. 
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5-2 توفير اخلدمات األمنية الفعالة

مع أن التشريعات والسياسات الوطنية تفرض التزامات خاصة 
أن  يجب  الذي  األساسي  الهدف  يتمثل  األمنية،  األجهزة  على 
والعدالة  األمن  توفير  في  حتقيقه  إلى  األجهزة  هذه  تسعى 
لألفراد واجلماعات والدولة. ومن األهداف املركزية التي يركز 
العدالة  توفير  مبستوى  االرتقاء  األمني  القطاع  إصالح  عليها 
واألمن. وفي هذا السياق، يعزز إدراج قضايا النوع االجتماعي 

من جناعة اخلدمات التي تقدمها أجهزة األمن:

إنشاء أجهزة أمنية متثل قطاعات متنوعة من املجتمع.  
النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  احلازم  التعامل   

االجتماعي.
بالنساء  تعنى  التي  املؤسسات  مع  التعاون  من  االستفادة   

والرجال.

األجهزة األمنية التي متثل قطاعات متنوعة من املجتمع

״ينبغي حتديد العقبات التي حتول دون مشاركة املرأة في 
القطاع األمني والتغلب عليها؛ فمن شأن زيادة مشاركة 

النساء – وال سيما في دوائر صنع القرار – تغيير جو العمل 
في املؤسسة املعنية والثقافة السائدة فيها واحلد من التمييز 
بني أفراد الشرطة من الذكور واإلناث، باإلضافة إلى تفعيل 

استجابة الشرطة لالحتياجات األمنية للمرأة.״

دليل إصالح القطاع األمني الصادر عن جلنة مساعدة التنمية 
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أوروبا.31 

من  متنوعة  قطاعات  متثل  التي  األمنية  املؤسسات  تعكس 
املجتمع – بجميع مستوياتها – املواطنني الذين تخدمهم، وذلك 

الِعرق والتوزيع اجلغرافي والدين واجلنس واللغة.  من ناحية 
وتتسم مثل هذه املؤسسات بقدرتها الكبيرة على حتقيق األمن 
وتعزيز  بها  ثقتهم  وتوطيد  املواطنني  فئات  ملختلف  والعدالة 
امللكية احمللية للقطاع األمني. كما متثل هذه املؤسسات مؤشراً 
في  سيما  وال  الدولة،  في  الدميوقراطي  احلكم  على  رئيسياً 

أعقاب النزاعات الداخلية التي كانت تسودها.32

متيل املؤسسات األمنية بصفة عامة – بدءاً من الوزارات املعنية 
جتنيد  إلى   – اخلاصة  األمنية  والشركات  املسلحة  القوات  إلى 
الرجال. وحتى في الدول التي نالت فيها املرأة حقوقا متساوية 
في شغل جميع املناصب داخل القطاع األمني، مبا فيها املناصب 
ما  وغالبا  منخفضاً.  املرأة  متثيل  يزال  فال  القتالية،  العسكرية 
حُتال املرأة إلى األعمال اإلدارية األقل أهمية. وال تتقاطع النسب 
املرتفعة ملشاركة املرأة بالضرورة مع مستويات التنمية. وميكن 
حتّسس هذا األمر في انخفاض نسبة مشاركة املرأة في الشرطة 
اإليطالية )والتي تبلغ 0.4%(، مقابل ارتفاعها النسبي في زامبيا 
)17.09%(. وحتى في الدول التي ترتفع فيها املساواة في فرص 
العمل للجنسني، ال تزال املرأة ال حتظى مبا يكفي من التمثيل. ففي 
النرويج، مثالً، ال تزيد نسبة متثيل النساء عن 6.4% من إجمالي 
عدد أفراد الشرطة و21.07% من أفراد القوات املسلحة33. كما 
السالم  حفظ  عمليات  في  األسد  حصة  على  الرجال  يستحوذ 
التابعة لألمم املتحدة، فال تتعدى نسبة النساء املشاركات فيها %2 
من القوات العسكرية و5% من قوات الشرطة34. أما على مستوى 
ألدفاع  وزير  منصب  في  املرأة  تعيني  يتم  ما  فنادراً  احلكومة، 
الدفاع  وزيرات  نسبة  بلغت   ،2005 عام  ففي  العدل.  وزير  أو 

وشؤون احملاربني القدامى 6.6% ووزيرات العدل %15.8.35

ومع ذلك، هناك إدراك متناٍم يقضي بأن زيادة نسبة مشاركة املرأة 
في القطاع األمني ممكن، وضروري ومفيد من الناحية العملية )أنظر 
اإلطار رقم 6(. وعلى وجه العموم، يضمن فتح كافة املناصب أمام 

منظمات املرأة وإجراءات مراجعة الدفاع في جنوب أفريقيا 30اإلطار رقم 5
من أهم املبادرات التي تكفل امللكية احمللية إلصالح القطاع األمني إجراء املشاورات املشتركة التي تسعى إلى فهم السياق األمني واألطراف العاملة فيه، 
واالحتياجات واألولويات األمنية. وتعتبر مشاركة منظمات املرأة في عملية مراجعة الدفاع في جنوب أفريقيا بني عامي 1996 و1998 من األمثلة 

اجليدة التي تبني مدى التأثير الذي تفرزه مشاركة هذه املنظمات في التوصل إلى اإلجماع املنشود وتعزيز شرعية إجراءات اإلصالح األمني.

كانت عملية مراجعة الدفاع في جنوب أفريقيا تسعى إلى بيان التفاصيل العملياتية مثل العقيدة العسكرية، وتصميم القوات األمنية، والدعم 
بشأن  الدائمة  املشتركة  البرملانية  اللجنة  دعت  البرملان،  أعضاء  من  النساء  إحلاح  ومع  والعتاد.  البشرية  واملوارد  واألسلحة،  اللوجستي، 
العملية؛  التدابير لضمان مشاركة اجلمهور في هذه  اتخذت بعض  الدفاع. وقد  إجراء تشاور محلي كجزء من عملية مراجعة  إلى  الدفاع 
حيث استخدمت الطائرات واحلافالت العسكرية لنقل الزعماء الدينيني، وزعماء املجتمع، وناشطي املنظمات غير احلكومية وممثلي املنظمات 

النسائية إلى أماكن اللقاءات وورش العمل التي عقدت في مختلف األقاليم.

وقد انصب دور منظمات املرأة على لفت انتباه املشاركني في عملية مراجعة الدفاع إلى املسائل التي أُغفلت فيما سبق، من قبيل الفئات احملرومة التي 
صادر اجليش أراضيها الستخداماته العسكرية، وتأثير النشاطات العسكرية على البيئة، واالعتداءات اجلنسية على النساء التي ارتكبها أفراد قوى 
األمن. وحتى تتم االستجابة لهذه املسائل، ُشكلت جلنتان فرعيتان جديدتان داخل األمانة العامة لوزارة الدفاع. وفي أعقاب املشاورات التي امتدت 

لعامني، كفلت مراجعة استراتيجية الدفاع املشتركة التوصل إلى إجماع وطني حول القضايا الدفاعية، مما عزز من شرعية أجهزة األمن اجلديدة. 
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املرأة وأبناء املجموعات األخرى الذين ال يحظون بالقدر املطلوب من 
التمثيل فيها يعزز من فرص توظيف موارد بشرية إضافية، كما 
يساعد في اختيار أفضل العناصر املؤهلة من بينها. وتكفل زيادة 

عدد املجندات في أجهزة الشرطة حتقيق الفوائد التالية:

وفي  املتحدة  الواليات  في  أجريت  التي  األبحاث  ״تشير 
أن  للشك  يدع مجاالً  ال  العام مبا  الدول حول  غيرها من 
طبيعة عمل الشرطيات الذي يستخدم قدراً أقل من القوة 
وتفادي  العنف،  إلخماد  األفضل  السبيل  هو  البدنية 
حتد  كما  املواطنني،  مع  العنيفة  املواجهات  تصعيد 
املشاكل  في  العنف  استخدام  احتماالت  من  الشرطيات 
ذلك،  عن  وفضالً  املفرطة.  القوة  فيها  ُتستخدم  التي 
في  أفضل  مبهارات  األحيان  أغلب  في  الشرطيات  تتمتع 
التواصل تفوق نظرائهن من الذكور، كما ميتلكن القدرة 
على تيسير التعاون وتعزيز الثقة التي تكفل بناء منوذج 

املجتمعية״.36 للشرطة  مثالي 

املفيدة  املهارات  من  مبجموعة  الشرطيات  تتمتع  الغالب،  وفي 
بعض  في  إلشراكهن  امللّحة  احلاجة  عن  وفضال  والفريدة. 
املهارات  العملية وجود مثل هذه  الضرورة  تفرض  السياقات، 
من أجل تنفيذ بعض املهام احلاسمة التي يجد الرجال صعوبة 
فعلى  بالكامل.  بها  القيام  عن  يعجزون  التي  أو  تنفيذها  بالغة 
سبيل املثال، يضمن جتنيد الشرطيات في عمليات حفظ السالم 

متعددة األبعاد إجناز األهداف التالية:

التحري عن احملاربات السابقات.  
توسيع شبكة جمع املعلومات االستخباراتية.   

تفتيش النساء.   

املساعدة في معاجلة اآلثار املترتبة على العنف اجلنسي.37  
كما يشير الواقع العملي إلى أن قوات حفظ السالم التي تضم 

مجندات من النساء تتمتع بقدرة أفضل على:

الفوز بثقة املدنيني.  
ضمان املشاركة الكاملة للنساء في املناطق التي تعمل فيها القوات.   

امتالك مهارات التواصل والسيطرة على التجمعات.   
تأثيراً  تفرز  املرأة  أن  الكثيرون  يعتقد  تقدم،  ما  على  وزيادًة 
أفرادها،  وسلوك  السالم  حفظ  وحدات  معنويات  على  إيجابياً 
النساء  بها  التي تضطلع  األدوار  واقعة على  أمثلة  كما تعرض 
األمل  يحدو  فمثالً،  احمللية38.  األمنية  املؤسسات  في  املجندات 
تساعد  أن  في  ليبيريا  في  واملسؤولني  املتحدة  األمم  مسؤولي 
النساء، والتي  الهندية املكونة بالكامل من  وحدة حفظ السالم 
يبلغ قوامها 103 جندية ومتارس املهام الشرطية في مونروفيا 
في إلهام النساء الليبيريات لالنضمام إلى قوات الشرطة واحلد 
أفراد  ميارسها  التي  املعاملة  وإساءة  اجلنسي  االستغالل  من 
التي  الطلبات  عدد  وصل  احملصلة،  وفي  السالم.  حفظ  قوات 
قدمتها النساء للعمل في صفوف الشرطة الليبيرية الوطنية إلى 
ثالثة أضعاف العدد املعتاد خالل الشهر الذي تال انتشار هذه 
الوحدة.39 وتشمل مهمة هذه الوحدة حماية وزارة اخلارجية، 
التجمعات  على  والسيطرة  الشوارع  في  الدوريات  وتسيير 

وتوفير اإلسناد املسلح للشرطة احمللية.40

زيادة أعداد املجندات من النساء وتثبيتهن في القوات املسلحة في املجر41اإلطار رقم 6

رفعت املجر من نسبة مشاركة النساء في القوات املسلحة من 4.3% عام 2005 إلى 17.56%عام 2006، وهي ثاني أعلى نسبة على مستوى 
الدول األعضاء في حلف الناتو )حتتل التفيا املرتبة األولى، حيث تبلغ نسبة النساء املجندات في قواتها املسلحة %18.2(.

ومع إفساح املجال أمام املرأة لتولي املناصب العسكرية في عام 1966، أصبح بإمكان املرأة املجرية أن تشغل أي منصب داخل القوات املسلحة في 
بالدها. ومن اإلستراتيجيات التي تبنّتها املجر لزيادة معدالت جتنيد النساء وتثبيتهن في املناصب العسكرية ونشرهن مع أفراد القوات املسلحة:

قانون اخلدمة العسكرية الذي يعزز املساواة في احلقوق بني الرجال والنساء، ويضمن ترقية جميع أفراد القوات املسلحة بناًء   
على مهاراتهم املهنية وخبرتهم وأدائهم ومدة خدمتهم.

إنشاء فريق مختص برعاية املساواة في الفرص بني أفراد القوات املسلحة، إلى جانب إعداد خطة لتعزيز املساواة في الفرص.  
إنشاء اللجنة اخلاصة باملرأة في القوات املسلحة املجرية في عام 2003 ملتابعة املساواة في الفرص بني الرجال والنساء في   
الوقوف  بهدف  املسلحة  القوات  الالتي يخدمن في  النساء  االجتماعات مع  األبحاث وتعقد  اللجنة  القوات. وجُتري هذه  هذه 
على جتاربهن. وبناًء على ذلك، جتري هذه اللجنة التحليالت حول املساواة بني اجلنود واملجندات، كما تقترح حلوالً للمشاكل 

القائمة وتعد التوصيات الالزمة لتغيير الوضع القائم.
تأسيس نقاط مركزية تابعة لشبكة عمل املرأة على مستوى كل وحدة.   

اتخاذ خطوات لتحسني أوقات الراحة والظروف الصحية في الوحدات.  
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االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  على  القضاء 
والرد عليه وفرض العقوبات الرادعة على من ميارسونه

تشير دراسة صدرت عام 1997 حول العنف األسري في 
كلكوتا بالهند إلى أن 79% من النساء تعرضن للعنف اجلسدي 

أو اجلنسي، كما إن واحدة من بني خمس نساء تعرضت 
إلصابات خطيرة، مثل كسر العظام أو خلعها، وضعف النظر، 

واجلروح التي حتتاج إلى قطب، واحلروق واجلروح الداخلية.42 

فإنه  واجلماعات  األفراد  إلى  بفاعلية  األمن  حتقيق  يتم  وكي 
والفتاة  واملرأة  الرجل  أن  االعتبار  بعني  األخذ  الضروري  من 
أدوار  بناء على  أمن مختلفة  انعدام  والصبي يواجهون حاالت 
 .)2 رقم  اإلطار  )أنظر  االجتماعية  الثقافية  االجتماعي   النوع 
ذلك  في  مبا  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  يعتبر  وكما 
االجتار بالبشر والعنف من الشريك احلميمي واالعتداء اجلنسي 
والعنف ضد املثليني جنسيا أحد أكبر التهديدات ألمن اإلنسان 
في جميع أنحاء العالم. وعلى الصعيد العاملي، فإن واحدة من 
بني كل ثالث نساء تقع ضحية للعنف القائم على أساس النوع 
هذا  في  العاملية  اإلحصائيات  ندرة  رغم  وذلك  االجتماعي43، 
تأثير  له  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أن  وكما  الشأن. 

على  باهظة  تكلفة  يفرض  انه  عن  فضال  الضحية،  على  مدمر 
تشير  حيث  املثال،  سبيل  على  املتحدة  الواليات  ففي  املجتمع، 
التقديرات إلى وجود 1.3 مليون امرأة تتعرض لالعتداء البدني 
سنويا من شريكها احلميمي، فقد بلغت الكلفة الصحية لذلك ما 

يقرب من 5.8 مليار دوالر أمريكي سنوياًً.44

وبالرغم من املعدل املرتفع للعنف القائم على النوع االجتماعي، فإن 
مبادرات القطاع األمني التي تتعامل مع هذه النوعية من اجلرائم ال 
تلقى األولوية وال يتم متويلها التمويل الكافي. وعلى سبيل املثال، 
تشير التقديرات إلى أن 10 باملائة من حوادث االغتصاب في فترة 
العنف  برامج  أن  الرجال،45 غير  البوسنة كانت ضد  احلرب في 
والصبيان  الرجال  تستهدف  التي  االجتماعي  النوع  على  القائم 

الناجني غير موجودة بالفعل بني السكان الذين تأثروا بالصراع.46

ومن أجل الوفاء بالتزاماتها كجهات توفر األمن والعدالة، يجب 
على مؤسسات القطاع األمني واجلهات الرقابية، مبا فيها الشرطة 
والوزارات  واجلنائية  القضائية  واملؤسسات  احلدود  وسلطات 
احلكومية ذات الصلة، أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء بفاعلية 
على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وفرض عقوبات 

على من ميارسه وتوفير الدعم للضحايا )أنظر اإلطار رقم  7(.

التعامل احلازم مع جرائم العنف اجلنسي: آليات العدالة في مرحلة ما بعد النزاع اإلطار رقم 7
في سيراليون47 

وفي  سيراليون.  في  الزمان  من  لعقد  امتدت  التي  األهلية  احلرب  إبان  امرأة  بـ250.000  لالغتصاب  تعرضن  الالتي  النساء  عدد  ُيقدر 
الفترة التي تلت هذه احلرب، أطلقت سيراليون مجموعة من اآلليات التي تهدف إلى إرساء دعائم العدالة، من بينها إنشاء احملكمة اخلاصة 

بسيراليون، وتشكيل جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة، باإلضافة إلى تفعيل آليات القضاء العشائري. 

أُنشئت احملكمة اخلاصة في سيراليون مبوجب اتفاق بني األمني العام لألمم املتحدة وحكومة سيراليون. وال تزال هذه احملكمة، التي باشرت 
مهامها في عام 2002، تواصل عملها حتى يومنا، ويشمل اختصاصها ״محاكمة األشخاص الذين يتحملون املسؤولية األكبر عن االنتهاكات 
اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني والقوانني السيراليونية أثناء فترة احلرب. ويقع مقر هذه احملكمة اخلاصة في سيراليون، وتتألف هيئتها 
من قضاة وموظفني إداريني سيراليونيني وآخرين من دول أخرى. وقد تبنى النظام الداخلي للمحكمة تعريفاً واسعاً للعنف اجلنسي، بحيث 
يشمل االغتصاب، واالستعباد اجلنسي، واإلجبار على البغاء، واحلمل باإلكراه، باإلضافة إلى أي شكل من أشكال العنف اجلنسي. كما دعت 

احملكمة دون مواربة إلى تعيني طاقم مختص بقضايا النوع االجتماعي للتعامل مع جرائم العنف اجلنسي.

وقد اتخذت هذه احملكمة اخلاصة خطوات إيجابية للتأكيد على التعامل مع جرائم العنف اجلنسي، من بينها:

إعداد إستراتيجية للمالحقة القضائية بحيث تشمل جرائم العنف اجلنسي من حلظة اقترافها.  
تكليف مدٍع عام بإعداد خطة ملالحقة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم العنف اجلنسي.  

تعيني محققتنْي من ذوات اخلبرة )ضمن فريق يضم عشرة محققني( للتحقيق في جرائم العنف اجلنسي الواقعة على النساء.  
اإلبالغ عن  عند  بالطمأنينة  الضحايا  االعتبار لضمان شعور  بعني  االجتماعي  النوع  تأخذ قضايا  التي  املقابالت  إجراء  أسلوب  اعتماد   

اجلرائم التي وقعت عليهم. 
التأكيد على استعداد الشهود للتأكد من أنهم يدركون العواقب املترتبة على إدالئهم بشهاداتهم.  

وعلى الرغم من أن التوصل إلى نتائج محددة حول تعامل احملكمة اخلاصة مع قضايا العنف اجلنسي سابق ألوانه، فقد أدانت احملكمة في 
النساء،  بحق  االغتصاب  جرمية  اقترفوا  الذين  األشخاص  من  عدداً   )2007 حزيران/يونيو   20 )بتاريخ  أصدرتها  التي  األولى  األحكام 
الدولية  الصادرة عن إحدى احملاكم  األولى  اإلدانة  )إلى جانب  اإلنسانية وجرمية تنطوي على االستعباد اجلنسي  باعتبارها جرمية ضد 

اخلاصة بشأن جترمي جتنيد األطفال واستخدام في األعمال العدائية(. 
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مزايا التعاون بني املنظمات التي تعنى بالنساء والرجال

بالنساء  تعنى  التي  املنظمات  بني  التعاون  يؤدي  أن  ميكن 
العاملة في مجال  املدني األخرى  والرجال )ومنظمات املجتمع 
والعدالة.  لألمن  اكبر  فعالية  توفير  االجتماعي(  النوع  مسائل 
ومتتع منظمات املجتمع املدني هذه بالقدرات واخلبرة الالزمة 
للحصول على املعرفة التي سيكون لها مزايا هائلة ملؤسسات 

القطاع األمني )أنظر اإلطار رقم  8(.

وكما ميكن أن يثمر التعاون بني منظمات املجتمع املدني املتخصصة 
في املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي عن النتائج التالية:

فيها  العاملني  واألفراد  األمني  القطاع  مؤسسات  قدرات  بناء   
لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات األمنية لألفراد واجلماعات.

منظمة فيفا ريو )Viva Rio( – القضاء على العنف املسلح في البرازيل وإعداد الردود اإلطار رقم 8
الالزمة للتعامل معه48

على مستوى العالم، يشكل الرجال والصبيان األغلبية العظمى ملرتكبي العنف املسلح وضحاياه أيضا. وقد أكدت األبحاث أن النوع االجتماعي 
عامل رئيسي في هذا النوع من العنف، وهذا يرجع بشكل كبير إلى التقاليد الثقافية االجتماعية التي تربط بني العنف املسلح والذكورة. فقد 
يعتبر حمل السالح طريقة إظهار ״الرجولة احلقيقية״ على املأل لنيل املكانة واالحترام كما يعتبر سوء استعمال الرجال والصبيان في أغلب 

األحيان محل إعجاب في الثقافة الشعبية ومقبول أو متوقع اجتماعيا وخاصة بني الفئات املهمشة من الشباب والرجال.49

وفي مدينة ريو دي جانيرو، يكون الشباب الصغار أكثر عرضة للقتل باألسلحة النارية من غيرها من األسباب األخرى للوفاة مجتمعة مبا 
في ذلك حوادث التهريب واملرض وأنواع اإلصابات األخرى، وحتتل البرازيل املرتبة األولى من بني دول العالم في معدالت حوادث القتل 
حيث سجلت ما يزيد عن 35.000 حالة قتل باألسلحة النارية سنويا وأن البرازيليني أكثر عرضة من غيرهم من سكان العالم للموت بسب 

األسلحة النارية ملا يصل ألربعة أضعاف.

وردا على العنف املدني املتصاعد في مدينة ريو دي جانيرو، مت تأسيس منظمة فيفا ريو وهي منظمة غير حكومية عام 1993 وتهدف إلى 
دعم ثقافة السالم والتنمية االجتماعية. ولدى هذه املنظمة اآلن ما يزيد عن 500 مشروع جاري تنفيذها حاليا ويركز العديد منها حتديدا 

على تطوير القضاء على العنف املسلح والتعامل معه، ويشمل ذلك ما يلي:

حمالت لزيادة توعية العامة بتقليل الطلب على األسلحة.  
حمالت تطوعية جلمع األسلحة الصغيرة.  

التخلص من األسلحة الزائدة بالتعاون مع الشرطة واجليش واحلكومة احمللية.  
حتسني مستودعات التخزين األمنة.  

الدعوة إلى إصدار قوانني أكثر صرامة بشأن األسلحة.  
مراكز لتقدمي االستشارات القانونية بدون مقابل.  

وللتركيز على القضاء على العنف املسلح بني الشباب في األحياء الفقيرة، فقد دشنت منظمة فيفا ريو مشروعا للكفاح من اجل السالم. وبفتح 
باب هذا املشروع اآلن أمام املرأة، فهو يضم حاليا دروسا مشتركة متخصصة بالتعاون مع فئات مختلفة من املواطنني وكذلك مناقشات 
جماعية مع أحد الرعاة االجتماعيني. وتتراوح املوضوعات املطروحة بني ضبط النفس عند الغضب واألمراض التي تنتقل باملمارسة اجلنسية 
إلى احترام الذات. والهدف من ذلك هو مساعدة الشبان والشابات )من الفئة العمرية من 12 إلى 25 سنة( في مكافحة العنف الدائر من 

حولهم وتقدمي بدائل لهم عن االنخراط في جتارة املخدرات املسلحة.

بالتعاون مع الشرطة العسكرية، عقدت منظمة فيفا ريو دورة خاصة لتدريب املدربني في الشرطة بخصوص حقوق املواطن وأخالقيات 
وعالقات املجتمع، حيث مت تدريب ما يقرب من 200 ضابط، والذين سيعيدون تعليم هذا التدريب إلى ما يقرب من 10.000 ضابط.

على سبيل املثال: توفير التدريب على املسائل املتعلقة بالنوع   -
االجتماعي مثل حتديد ومقابلة ضحايا االجتار بالبشر. 

تقدمي خدمات تكاملية لضحايا العنف واألشخاص مسلوبي   
احلرية وحتسني أحوالهم األمنية والصحية. 

العنف  لضحايا  آمنة  منازل  توفير  املثال:  سبيل  على   -
أو  التعذيب  لضحايا  النفسية  الرعاية  وتقدمي  األسري 
وأن  السابقني  احملاربني  أو  جنسيا  املثليني  ضد  العنف 
في  للرجال  والرعاية  اخلدمات  الرجالية  املنظمات  تقدم 

السجون ذات اإلجراءات األمنية املشددة. 
زيادة حتقيق العدالة   

القانونية  املساعدة  خدمات  خالل  من  املثال:  سبيل  على   -
وبرامج التوعية القانونية.



رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

18

حتسني املعرفة  
على سبيل املثال: من خالل تقدمي معلومات عن األسلحة   -
عن  املبكر  اإلنذار  معلومات  أو  املجتمع  في  الصغيرة 

الصراعات.
دعم األبحاث بشأن حتسني حتقيق األمن والعدالة   

على سبيل املثال: القيام بأبحاث على مستوى اجلماعات   -
حول املنع الفعال للعنف اجلماعي وكيفية التعامل معه.

حتقيق  حتسني  بشأن  بالسياسة  اخلاصة  املشورة  تقدمي   
األمن والعدالة.

ألمن  الوطنية  املجالس  في  املشاركة  املثال:  سبيل  على   -
املواطن وإتاحة إدالء خبراء النوع االجتماعي بشهاداتهم 

أمام البرملان.

5-3 فرض الرقابة على القطاع األمني ومساءلته

״تعتمد املساءلة الدميوقراطية اللقطاع األمني والقضاء على 
مبادئ الشفافية ومشاركة املواطنني واالستجابة الحتياجاتهم 

ويجب أن يكون ممثلو هذين القطاعني مسئولني عن 
تصرفاتهم وينبغي أن ميثلوا ملساءلتهم عن سوء تصرفاتهم. 

وكما ينبغي تصميم آليات للرقابة لتتيح القيام بعمليات تفتيش 
وموازنة حتول دون إساءة استعمال السلطة وضمان أن 

املؤسسات تعمل بفاعلية وكفاءة مع احترام سيادة القانون.״

دليل إصالح القطاع األمني الصادر عن جلنة مساعدة التنمية 
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أوروبا.50

القطاع  على  املساءلة  الدميوقراطية   الرقابة  وضع  ويعتبر 
األمني هدف شديد التعقيد لعملية إصالح القطاع األمني، حيث 
أن ضمان أن تكون مؤسسات القطاع األمني متسمة بالشفافية 
واملساءلة جتاه السلطة املدنية الدميوقراطية يحول دون سوء 

بفاعلية  تعمل  املؤسسات  تلك  أن  ويضمن  السلطة  استعمال 
وكفاءة مع احترام سيادة القانون.

الرقابة النموذجية املشتركة 

 تلعب العديد من اجلهات دورا في الرقابة على القطاع األمني مبا 
التنفيذية  والسلطات  نفسها  األمني  القطاع  مؤسسات  ذلك  في 
الشكاوى  محققوا  مثل  واملستقلة،  والقضائية  والبرملانية 
النسبة األعلى في  الرجال  املدني.52 ويحتل  املجتمع  ومنظمات 
أن %83.1  ذلك  املؤسسات ومثال  العديد من هذه  التمثيل في 

من أعضاء البرملانات هم من الرجال.53

البرملانية  بالرقابة  اخلاص  التقرير  انظر 

األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع  ورقابة 

والنوع االجتماعي  

مثل  جهات  على  الرقابة  في  املرأة  مشاركة  زيادة  وتساعد 
البرملان والسلطة التنفيذية والقضائية في تأكيد أنها ممثلة وأن 
يبدو ذلك للعيان مبا يزيد من ثقة واستجابة العامة للرقابة على 
املدني  املجتمع  إشراك  يعمل  وكما  املواطنني.  جميع  اهتمامات 
املنظمات  ومنها  االجتماعي  النوع  مبسائل  اخلبرة  صاحب 
آليات  دعم  على  االجتماعي  النوع  وخبراء  والرجالية  النسائية 
)أنظر  األمني  القطاع  على  الرسمية  وغير  الرسمية  الرقابة 
اإلطار رقم  9( حيث تساعد هذه املنظمات واخلبرات في حتقيق 

ما يلي:

النوع  مع  املتجاوبة  بالسياسة  يتعلق  فيما  املشورة  تقدمي   
االجتماعي حول حتسني الشفافية واملساءلة واالستجابة.

بني  املساواة  بشأن  والدولية  اإلقليمية  االتفاقيات  تنفيذ  مراقبة   
الرجال والنساء من حيث تعلقها مبؤسسات القطاع األمني.

مشاركة منظمات املرأة في مراجعة سياسات األمن والدفاع في فيجي54اإلطار رقم 9 

جمهورية جزر فيجي، أدلت منظمات املرأة غير احلكومية التي تعمل مع وزارة شؤون املرأة بدلوها في عملية مراجعة السياسة القومية 
لألمن والدفاع لسنة 2003. وقد اجتمعت هذه املنظمات مع جلنة مراجعة السياسة القومية لألمن والدفاع ملناقشة املسائل التالية:

كيفية إجراء عملية املراجعة.  
اجلهات التي كان التشاور يجري معها.  

املسائل التي مت حتديدها على أنها تشكل تهديدات أمنية.  
إدراج املعايير والقواعد الدولية، كقرار مجلس األمن رقم )1325(، في البرامج املُعّدة للدفاع.  

وفي هذا السياق، قدمت منظمات املرأة للجنة مراجعة السياسة القومية لألمن والدفاع توصيات هامة، تشمل تعيني وزيرة شؤون املرأة في 
مجلس األمن القومي بصورة دائمة ومتثيل املرأة في جلان األمن احمللية واللوائية.
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القدرات إلدارة ومراقبة اجلهات فيما يتعلق مبسائل  توفير بناء   
النوع االجتماعي واألمن.

املساعدة في ضمان أن الرقابة شاملة ومتجاوبة مع احتياج املجتمع.  

منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتعامل معها 

״يتضح من األبحاث التي أجريناها أن لدينا مشكلة )وهي 
التحرش اجلنسي( التي يجب أن نتعامل معها على الفور 

وهذا ليس حول دقة التعبيرات السياسية ولكن حول الفعالية 
التنفيذية. ويعتمد جناحنا كقوات مسلحة بشكل كبير على 

االحترام والثقة والتعاون املتبادل وأي شيء من شأنه أن يهدد 
الثقة واالحترام سوف يضعف موقفنا كقوة مقاتلة.״

رئيس أركان الدفاع باململكة املتحدة: فريق أول طيار سير 
55)Jock Stirrup( جوك ستيراب

ويعتبر منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقدم عليها مؤسسات 
على  عقوبات  وفرض  معها  والتعامل  األمني  القطاع  وأفراد 
وتشمل  الرقابة.  لعملية  املهمة  اجلوانب  أحد  هو  ميارسها  من 
النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق  القائم على  التمييز  أشكال 
األمني  القطاع  وأفراد  مؤسسات  عليها  تقدم  التي  اإلنسان 
والتعذيب  واالعتداء  األسري  والعنف  اجلنسي  التحرش 
اجلنسي وممارسة اجلنس باإلكراه واالجتار بالبشر والعنف 
ضد املثليني جنسيا. وقد يكون أفراد مؤسسات القطاع األمني 
والفتيات  والنساء  الرجال  من  املدنيني  وكذلك  وإناثا  ذكورا 

والصبيان ضحايا مباشرين لتلك االنتهاكات:

في عام 2006، أظهرت دراسة مستقلة أجرتها وزارة الدفاع   
باململكة املتحدة أن أكثر من ثلثي النساء العامالت في اخلدمة 

قد عانني من التحرش اجلنسي.56
في عام 2006 أظهرت دراسة شملت طالب املعهد العسكري   
في  الطالبات  من   %20 أن  بالقلعة(  )املعروف  األمريكي 

الكليات العسكرية قررن أنهن تعرضن لالعتداء اجلنسي.57
ذكر تقرير ملنظمة العفو الدولية صدر عام 2006:  

جانب  من  والفتيات  النساء  اغتصاب  أن  الثابت  من  ״بات 
الشرطة والقوات األمنية وكذلك داخل منازلهن ومجتمعهن 

قد أصبح متوطنا في نيجيريا.״58

اإلنسان  حلقوق  األخرى  واالنتهاكات  التمييز  إزالة  يعتبر  وال 
من جانب أفراد القطاع األمني التزاما مبوجب القانون الدولي 
القطاع  مؤسسات  في  والفاعلية  الثقة  يوجد  أنه  بل  فحسب 
شأن  من  يقلل  املثال  سبيل  على  اجلنسي  فالتحرش  األمني، 
تدني  على  يعمل  وكما  اإلنتاجية.  خفض  بسبب  مؤسسة  أي 
املعنويات والغياب عن العمل والتأثير على حركة دوران العمالة 
السياق  وفي  األمنية.  باجلهات  املرأة  التحاق  يعوق  وكذلك 
أن  املتحدة  الواليات  في  الدراسات  إحدى  أظهرت  العسكري، 
اجلنسي  التحرش  معدل  ارتفاع  بني  قوية  ترابط  عالقة  هناك 

وقلة االستعداد للقتال وضعف مناخ القيادة.59 

قواعد  مثل  وقائية  تدابير  وضع  الرقابية  للجهات  ميكن  وكما 
أي  بشأن  فعالية  حتقيقات  إجراء  وضمان  والتدريب  السلوك 
ميارسها  من  على  عقوبات  وفرض  اإلنسان  حلقوق  انتهاك 
بني  التعاون  قيمة  تتزايد  هنا  ومن   .)10 رقم  اإلطار  )انظر 
منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان على 
حوادث  وتوثيق  مراقبة  على  قدرتها  خالل  من  خاص  نحو 
التدريب  وتقدمي  السياسة  ووضع  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
فيها  مبا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  احلد  بشأن  واملشورة 

العنف القائم على النوع.

6 كيف ميكن إدراج قضايا النوع 
االجتماعي في عملية إصالح القطاع 

األمني؟

يستعرض هذا الفصل أمثلة حول اإلجراءات الضرورية إلدراج 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في سياسة ودورة برنامج 
تعتمد  اإلصالح  عمليات  أن  وحيث  األمني،  القطاع  إصالح 
وفرص  حتديات  تواجهها  وبذلك  السياق  على  كبير  بشكل 
فينبغي  االجتماعي،  النوع  بإدراج  األمر  يتعلق  عندما  مختلفة 
 7 القسم  راجع  احملدد.  السياق  مع  التالية  املقترحات  مالئمة 
ملزيد من املعلومات احملددة بشأن تلك املسائل في سياقات ما 
والسياقات  االنتقالية  املراحل  في  والسياقات  الصراعات  بعد 

النامية واملتقدمة.

6-1 سياسة إصالح القطاع األمني التي تتجاوب 
مع احتياجات النوع االجتماعي 

 قد يكون تطوير إطار عمل للسياسة الهادفة إلى قيادة عمليات 
إصالح القطاع األمني هو اخلطوة األولى التي تتخذ نحو تنفيذ 
عملية اإلصالح. وقد تقوم اجلهات املقدمة للمساعدات اخلارجية 
للقيام بعملية اإلصالح بفعل نفس الشيء ضمن إطار عمل يقود 
عملية اإلصالح. وإذا مت أخذ املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
هذا  فإن  السياسة،  وضع  من  األولى  املرحلة  في  االعتبار  في 
يوجد أساسا صلبا لعمليات اإلصالح التي تتجاوب مع النوع 
فانه  السياسة،  ونوع  احملدد  السياق  على  وبناء  االجتماعي. 
الفاعلة في صنع السياسة مبا  القوى  العديد من  ميكن إشراك 
فيها اجلهات ذات املصلحة احمللية واإلقليمية والدولية. وتشمل 
األنواع املختلفة من السياسات واالتفاقيات التي تتناول إصالح 

القطاع األمني ما يلي: 
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السياسات احمللية واإلقليمية والدولية 

سياسات األمن احمللية  
أمثلة ذلك: تأمني مجتمع مفتوح: السياسة األمنية احمللية   -

في كندا ومفهوم جورجيا لألمن احمللي. 
اتفاقيات السالم )إن لم تكن ״سياسات إلصالح القطاع األمني״   
فهي تعمل كإطار عمل لعملية اإلصالح في العديد من سياقات ما 

بعد الصراع(
واتفاقيات  ليبريا  في  الشامل  السالم  اتفاق  ذلك:  أمثلة   -

السالم في جواتيماال. 
قواعد السلوك احمللية واإلقليمية والدولية   

في  والتعاون  األمن  ملنظمة  السلوك  قواعد  ذلك:  أمثلة   -
العسكرية  السياسية  للجوانب  السلوك  وقواعد  أوروبا 
لألمن وقواعد السلوك لألمم املتحدة اخلاصة مبسئولي 

تنفيذ القانون.
إستراتيجيات وسياسات الدول املانحة   

القطاع األمني: نحو منهج هولندي-  أمثلة ذلك: إصالح   -
خطة عمل احلكومة النرويجية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

رقم 1325 لعام 2000. 

أطر عمل سياسة املنظمات اإلقليمية والدولية  
التابعة  التنمية  دعم  للجنة  الوزاري  البيان  ذلك:  أمثلة   -
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية: االلتزامات الرئيسية 
إصالح  عمل  إطار  تنفيذ  واقع  من  والتنفيذ  للسياسة 
مفهوم  األوروبية:  اجلماعات  – مفوضية  األمني  النظام 

دعم االحتاد األوروبي إلصالح القطاع األمني.

السياسات التي تعدها املؤسسات والبلديات

التقارير حول األمن، الدفاع، املخابرات والشرطة.  
خطط امن املواطن احمللي  

واستنادا إلى نوع السياسة والسياق احمللي، فانه ميكن اتخاذ 
من  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  لضمان  مختلفة  خطوات 
للترويج  االجتماعي  النوع  توجيه  وإجراءات  مبادرات  خالل 

للمشاركة العادلة ما بني الرجل واملرأة.

بوضع  املتعلق  التقرير  انظر 

النوع  و  الوطني  األمن  سياسات 

االجتماعي 

في اإلطار رقم 10 اجلنسية  االعتداءات  من  واحلد  الفرص  في  املساواة  بضمان  املختصة  اللجنة 
القوات املسلحة60 

متثل اللجنة املختصة بضمان املساواة في الفرص )والتي باتت تشكل جزءاً من جلنة املساواة وحقوق اإلنسان( أول جهة عامة مستقلة التي 
آلت على نفسها العمل من أجل إزالة التمييز ودعم الفرص املتكافئة للرجل واملرأة كما كانت مسئولة عن وزارة شئون املرأة واألمانة البرملانية 

للمرأة واملساواة ووزارة املجتمعات واحلكومة احمللية.

في عام 2004، وعقب تعدد حاالت التحرش اجلنسي التي انتشر خبرها وكذلك تعدد الشكاوى، كتبت اللجنة إلى وزارة الدفاع معربة عن 
قلقها إزاء تكرار وتواصل حوادث التحرش اجلنسي ضد النساء العامالت في خدمة القوات املسلحة. ويناء على املعلومات التفصيلية التي 
الوفاء  إجراءات كافية نحو  تتخذ  لم  املسلحة  القوات  أن  إلى  اللجنة  املسلحة، فقد خلصت  والقوات  الدفاع  اللجنة من وزارة  حصلت عليها 
مبسئولياتها القانونية في منع التحرش اجلنسي والتعامل معه. وقد بدأت اللجنة استنادا إلى السلطات املخولة لها مبوجب قانون التمييز 
اتفاقية وخطة عمل ملنع التحرش  القوات املسلحة  اللجنة حتقيقاتها شريطة أن تتبنى  اجلنسي في إجراء حتقيق رسمي. وفيما بعد علقت 

اجلنسي داخل القوات املسلحة والتعامل معه. وتضم خطة العمل ثالث مراحل على ثالث سنوات وهي على النحو التالي:

جمع املعلومات والتحقق منها.  -1
إتاحة بعض الوقت لوزارة الدفاع ملراجعة املعلومات التي مت جمعها واقتراح برنامج للعمل املستقبلي مبا في ذلك النتائج واألهداف   -2

الواجب حتقيقها وتقدميها للجنة للموافقة عليها.
مرحلة التنفيذ واملراقبة.  -2

وعلى وجه التحديد، تشمل خطة العمل القيام بدراسة بشأن التحرش اجلنسي وعقد مجموعات تعمل على التركيز وحتديد املعايير لتسجيل 
النساء. وفي شهر  التعامل مع الشكوى وكذلك زيادة عدد املدربات من  التحرش اجلنسي وتعيني مراجع خارجي لتحديد كيفية  شكاوى 
مبوجب  املطلوب  اإلصالح  في  جناحها  مدى  لتحديد  املسلحة  والقوات  الدفاع  وزارة  ألداء  نهائية  مراجعة  اللجنة  ستجري   ،2008 يونيو 

االتفاقية مبا في ذلك حتقيق النتائج املتفق عليها. 
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6-2 دورة برنامج إصالح القطاع األمني 
املتجاوب مع النوع االجتماعي  

وفقا  األمني  القطاع  إصالح  برنامج  دورة  تختلف  أن  ميكن 
في  احلال  هو  كما  هي  كما  املراحل  بقاء  برغم  احملدد  للسياق 

معظم برامج التنمية:

 

انظر الدليل حول حتديد ومراقبة 

النوع  و  األمني  القطاع  وتقييم 

االجتماعي  

تقييم عملية إصالح القطاع األمني

يعتبر التحديد هو املرحلة األولى عند بدء إجراء اإلصالحات في 
للموقف احلالي وأولويات  ثابت  األمني لوضع مفهوم  القطاع 
أساسي  كمؤشر  املبدئية  التحديد  عمليات  تعمل  كما  اإلصالح 
النوع  إدراج  ميكن  وكذلك  اإلصالحات،  تأثير  به  يقاس  الذي 
أجل  من  األمنية  التحديدات  من  عديدة  أنواع  في  االجتماعي 

زيادة دقتها ومالءمتها.

وهناك أنواع مختلفة للتحديدات التي ميكن القيام بها وهي على 
النحو التالي:

لعملية  احمللي  للسياق  شامل  حتديد  وهو  الكامل:  التحديد   
في  الفاعلة  القوى  جميع  على  تركز  التي  األمني  القطاع  إصالح 
القطاع األمني. وقد يتطرق األمر إلى تناول حتليل املسائل املتعلقة 
باالقتصاد السياسي والصراعات واحلكم وصالحية املؤسسات 
األمنية والقضائية وكذلك احتياجات املواطن األمنية والقضائية 

وأيضا الروابط مع أطر العمل والبرامج األخرى.63
يركز  وهو  بعينه:  قطاع  أو  ما  مبشكلة  اخلاص  التحديد   
األمني  القطاع  مؤسسات  من  واحدة  مؤسسة  على  حتديدا 

التنفيذ 
واملراقبة

التحديد

التصميم 
والتخطيط

دورة البرنامج

التقييم

!  نصائح لتوجيه النوع االجتماعي 
إشراك خبراء النوع االجتماعي في صياغة سياسة إصالح القطاع   
األمني مثل املمثلني من وزارات شئون املرأة وأعضاء البرملان مع 
النوع االجتماعي من منظمات املجتمع املدني أو  خبرات وخبراء 

األوساط الثقافية.
النوع االجتماعي لدى املسئولني عن صياغة وتنفيذ  بناء قدرات   
وتقييم السياسة األمنية على سبيل املثال من خالل التدريب على 

مسائل النوع االجتماعي.
كبار  أي  االجتماعي،  النوع  مسائل  عن  املدافعني  وتعبئة  حتديد   
صانعي السياسة الذين يدعمون إدراج املسائل املتعلقة باجلنس.

إجراء تقييم لتأثير النوع االجتماعي في السياسة األمنية املقترحة   
التنفيذ  على  االجتماعي  النوع  تأثير  مراقبة  في  واالستمرار 

والتقييم )أنظر اإلطار رقم )11( أدناه(.
النوع  لقضايا  والقانونية  احلالية  األمنية  العمل  أطر  مراجعة   
االجتماعي وضمان توافق سياسة إصالح القطاع األمني مع 

االلتزامات احمللية واإلقليمية والدولية.

!  نصائح لدعم املشاركة املتكافئة للمرأة والرجل
عقد مشاورات شاملة وذلك بإشراك املجتمع املدني مبا في ذلك   
في  اآلخرين  واخلبراء  والرجالية  النسائية  املنظمات  من  ممثلني 

مجال النوع االجتماعي.
التأكيد على متثيل املرأة والرجل في فرق العمل املسئولة عن   

حتديد وصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات األمنية.
على  االجتماعي  النوع  لتأثير  تقييم  عمليات  إجراء  ميكن 
السياسات األمنية من جانب جهات الرقابة مثل أعضاء البرملان 
ومنظمات املجتمع املدني لتحديد كيف ستؤثر السياسات األمنية 
اإلطار  )أنظر  بالتحديد  والصبي  والفتاة  واملرأة  الرجل  على 
السياسات  على  بناء  العمليات  تلك  إجراء  ميكن  كما   )11 رقم 
احلالية أو املقترحة. ومع ذلك، فسوف تزيد فرص جناحها إذا 
أجريت في مرحلة مبكرة حتى يتسنى تغيير السياسة أو إعادة 

توجيهها. 61
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حتديد تأثير النوع االجتماعي على السياسة األمنية62 اإلطار رقم 11

األسئلة املطروحةاملرأة والفتاة

املرحلة األولى:
حتديد القضايا واألهداف

ما هي السياسة املراد حتقيقها ومن املستفيد منها؟  
هل تفي السياسة باالحتياجات األمنية املختلفة للرجل واملرأة والفتاة والصبي؟ هل مت تناول مسائل العنف   

القائم على النوع االجتماعي مثل العنف األسري واالجتار بالبشر؟ وهل شملت القضاء عليه؟
هل التأكيد قائم على األمن احمللي أم اإلنساني؟   

هل تتماشى السياسة مع االلتزامات الدولية واإلقليمية والدولية بشأن مسائل النوع االجتماعي؟  
هل السياسة موجهة للقضاء على عدم املساواة بني اجلنسني أو إزالة العوائق؟ إذا كان األمر كذلك، فهل   

يتعني وجود هدف لتحقيق املساواة بني اجلنسني؟
هل شمل ذلك استخدام لغة خاصة وحساسة متعلقة بالنوع االجتماعي؟  

أو  االجتماعي  النوع   / باملرأة  املختصة  املدني  املجتمع  منظمات  ذلك  ويشمل  واملرأة،  الرجل  رأي  هو  ما   
وزارة شئون املرأة، بخصوص هذه املواضيع واملسائل واملخرجات؟

املرحلة الثانية:
جمع البيانات

كيف ستتم استشارة األطراف ذات املصلحة وجماعات الرجل واملرأة؟  
هل يتوقع أن تستفيد املنظمات املمثلة التي تعكس بالفعل صوت املرأة والرجل من هذه السياسة؟ وإذا لم   

يتحقق ذلك فما هي اإلستراتيجية املقترحة للوصول إليها؟
ما هي صورة النوع االجتماعي لدى األشخاص الذين سيتأثرون بهذه السياسة؟  

أم  بالدين  بالسن،  باإلعاقة،  بالعرق،  باجلنس،  ستصنف  هل  واإلحصائيات  البيانات  جمع  سيتم  كيف   
بامليول اجلنسية؟ 

ما هي املعلومات األخرى غير البيانات املصنفة جنسيا الالزمة لفهم هذه املسالة؟  
واملصالح  التوقعات  على  السيطرة  ميكن  وكيف  مبكرة؟  مرحلة  في  االستشارة  مخاطر  هي  ما   

املتصارعة؟

املرحلة الثالثة: 
تطوير اخليارات

كيف تؤثر التوصية أو اخليار على املرأة والرجل إيجابا وسلبا؟  
إلى أي مدى تدعم أو تتحدى التوصيات أو أية خيارات أخرى املفاهيم الراسخة أو التقليدية لدى الرجل   

واملرأة؟
في  بالكامل  منهما  كال  طموح  لتحقيق  وفرصة  فعليا  اختيارا  واملرأة  للرجل  يوفر  الذي  اخليار  هو  ما   

املجتمع؟
هل هناك حاجة إلى بحث التخفيف عندما يلوح تأثيرا سلبيا على مجموعة أكثر من غيرها؟ وما هو اإلجراء   

الواجب االتباع للحد من التأثير أو وضع سياسة أكثر توازنا من حيث النوع االجتماعي؟

املرحلة الرابعة:
التواصل

ما هي الرسالة املراد توصيلها؟  
كيف ستصل الرسالة ملختلف مجموعات املرأة والرجل؟  

هل هناك ضرورة للطرق املنفصلة؟  
كيف تعكس السياسة التزام احلكومة باملساواة وهل سيشمل ذلك رسالة خاصة حول املساواة؟  

توصيل  بها  سيتم  التي  املواد  في  االجتماعي  بالنوع  خاصة  أمثلة  أو  رموز  أو  لغة  استخدام  مت  هل   
السياسة؟ 

كيف ميكن التحدث مع الرجل أو املرأة ممن يتحدثون لغة أخرى أو األميني منهم؟  
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تتطلب  قد  والتي  خاصة  مشكلة  يتناول  أو  مثال  كالشرطة 
النظر في مؤسسات قطاع األمن املتعددة.64

الدفاع  بإصالح  اخلاص  التقرير  انظر 

الشرطة  وإصالح  االجتماعي  النوع  و 

والنوع االجتماعي وغيرها

دراسات املسح األمنية احمللية: ميكن تنفيذها إلدراجها في   
املوارد  وتخصيص  والنشر  واألولويات  األمني  القرار  صنع 
على املستوى احمللي. وكما ميكن إجراء ها من خالل اللقاء مع 
عينة ممثلة من األفراد أو مجموعات التركيز أو منظمات املجتمع 

حيث ميكن طرح أسئلة تتعلق باخلدمات والتهديدات األمنية.65

ويتعني أن تشمل عمليات التحديد املتجاوبة مع النوع االجتماعي 
العناصر التالية:

توجيهات النوع االجتماعي 

فريق للتحديد مؤهل من حيث النوع االجتماعي.  
بالنوع  املتعلقة  املسائل  تشمل  التي  التحديد  اختصاصات   

االجتماعي.
البيانات املصنفة من حيث اجلنس والسن.  

الدراسات املسحية التي تتضمن أسئلة حول االجتاهات املختلفة   
لكل من الرجل واملرأة والفتاة والصبي وتشمل ما يلي:

االحتياجات واملفاهيم األمنية والقضائية.  -
القدرة على حتقيق األمن والعدالة.  -

املرحلة اخلامسة:
التنفيذ

االختالف  سيتأثر  وهل  مختلف؟  بشكل  واملرأة  للرجل  اخلدمة  توصيل  أو  السياسة  تنفيذ  سيتم  هل   
مبسائل مثل العرق أو اإلعاقة أو الدين أو امليول اجلنسية؟ وما هي الترتيبات احلالية للوصول ملن قد يتم 

استبعادهم؟
هل ميكن توصيل اخلدمة بشكل مشترك، أي هل ميكن أن تساعد الوزارات احلكومية األخرى أو املنظمات   

احمللية أو اإلقليمية أو الدولية في توصيل اخلدمة للمستهدفني من الرجال والنساء؟
هل ميثل القائمون على تنفيذ السياسة أو توصيل اخلدمة تعددية املجتمع الذي تقدم فيه اخلدمة؟ وهل مت   

إشراك املرأة بشكل متكافئ في التنفيذ؟ 
هل مت تخصيص موارد خاصة وكافية )مالية وبشرية( لتحقيق أهداف املساواة بني النوع؟  

هل القائمون على التنفيذ يتجاوبون مع مسائل النوع االجتماعي ويدركون أبعادها اخلاصة؟  

املرحلة السادسة:
املراقبة

هل يشارك املنتفعون من الرجال والنساء بشكل متساوي في مراقبة العملية؟  
هل تشمل متطلبات املراقبة معيارا للمساواة بني اجلنسني أو معيارا لقياس رضا العميل وهل تظهر هذه   

املعايير مدى جناح هذه السياسات في التعامل مع االحتياجات املختلفة لكل من املرأة والرجل؟
كيف ميكن للمنظمات اخلارجية التي متثل مجموعات مختلفة أن تساعد في مراجعة نتائج السياسات؟  

هل اإلجراءات احلالية مالئمة لبدء التحقيق أو تغيير السياسة إذا لم حتقق هدف املساواة احملدد عند بدء   
املشروع أو لم حتقق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل؟

املرحلة السابعة:
التقييم

هل تدعم السياسة وحتقق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل؟ وهل مت حتقيق األهداف بالنسبة لكل منهما؟   
هل حققت أية مجموعة مزايا اكثر من غيرها، إذا كان األمر كذلك فكيف ميكن معاجلة هذا اخللل؟ وهل مت   

تخصيص املساهمات بالتساوي؟
ما هو األثر الكلي على وضع املرأة والرجل ونوعية احلياة لكل منهما؟   

هل تتطلب العملية مشاركة املرأة والرجل، وهل طلبت آراء كال منهما وقامت بتثمينها بالتساوي؟  
هل هناك حاجة إلى جمع بيانات إضافية؟ وهل حتتاج األهداف أو املؤشرات إلى تعديل في ضوء اخلبرة؟   

ما هي الدروس املستفادة لتحسني السياسات واخلدمات املستقبلية؟ ومن سيتم إبالغه بتلك املعلومات؟    
وكيف سيتم عرض تلك املعلومات؟
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إتاحة الفرص لتطوير األمن والعدالة.  -
أولويات اإلصالح.  -

املشاركة في مؤسسات القطاع األمني.  -
حصر برامج ومشروعات األمن والعدالة املتجاوبة مع النوع   
حتديد  وكذلك  احمللية  القدرة  لتحديد  احلالية  االجتماعي 

الشركاء احملتملني مبا في ذلك مبادرات املجتمع املدني.
حتديد سياسة األمن والعدالة وأطر العمل القانونية املتجاوبة مع   
النوع االجتماعي احلالية على املستوى احمللي واملؤسسي وعلى 

املستويات الداخلية لتحديد املراجعات الالزمة وسد الثغرات.
املتعلقة  حتديد فريق عمل يكون مسئوال عن إدراج املسائل   

بالنوع االجتماعي.

دعم املشاركة املتساوية للمرأة والرجل

من  مترجمات  إشراك  ذلك  ويشمل  والرجل  املرأة  إشراك   
داخل املجتمع عند الضرورة للتحدث إلى املرأة في الداخل.

ذلك  ويشمل  املدني  املجتمع  مع  شاملة  مشاورات  إجراء   
ممثلني عن املرأة والرجل من املنظمات النسائية والرجالية.

تشكيل مجموعات تركيز وعقد لقاءات في املواعيد واألماكن   
التي تتردد عليها املرأة واملجموعات األخرى املهمشة.

تشكيل مجموعات تركيز خاصة باملرأة فقط وأخرى خاصة   
داخل  النساء  إلى  لالستماع  األمر  لزم  إذا  فقط  بالرجل 
املجتمع مع توفير خدمات الرعاية لألطفال واملواصالت عند 

احلاجة.
أدوات تواصل للمجموعات غير املتعلمة  

كما أن من املهم القيام ببعض التحديدات اخلاصة مبسائل النوع 
االجتماعي قبل الشروع في أعمال تضمني األدوار واإلصالحات 
املتعلقة بالنوع االجتماعي كأن يتم حتديد مدى شيوع التحرش 
التوازن  أو  املرأة  التي تواجه زيادة تشغيل  اجلنسي والعوائق 
داخل أسرة العمل )انظر اإلطار رقم 12( بشأن منوذج عملية 
املرأة وتثبيتها في مؤسسات  التحديد لزيادة معدالت توظيف 

إنفاذ القانون(.

توظيف املرأة وتثبيتها: دليل التتقييم الذاتي للمؤسسات املكلفة بإنفاذ القانون اإلطار رقم 12
تلقى املركز الوطني األمريكي للمرأة والعمل الشرطي منحة من وزارة العدل لوضع دليل التحديد الذاتي ملساعدة الوكاالت في سعيها إلى تعيني نسبة 
أكبر من النساء واإلبقاء على عملهن في وظائف تنفيذ القانون احمللفة وقد مت تشكيل جلنة استشارية تضم مسئولي تنفيذ القانون من الدولة والوالية 

واإلدارة احمللية وأعضاء من منظمات تنفيذ القانون. وأيضا، فقد مت اختبار مسودة الدليل ميدانيا في إدارتني مختلفتني من دوائر الشرطة.

وقد أوصى الدليل بإجراء عملية حتديد للوكاالت املتوسطة والكبيرة على النحو التالي:

إنشاء جلنة حتديد تضم مديري اجلهة وأفراد ميدانيني ميثلون مقطع مستعرض من الوحدات والوظائف ونساء من مختلف الرتب   -1
وممثلني عن احتاد العمال وخبراء في مجال زيادة مشاركة املرأة في الوظائف غير التقليدية وممثلني من املجتمع وكذلك من اجلهات 

العامة التي تدير ميزانية تنفيذ القانون إضافة إلى ممثلني آخرين.
عقد اجتماعات طوال اليوم ملناقشة عملية التحديد والتعريف بجميع أعضاء اللجنة وحتديد واجبات اللجنة.  -2

إنشاء اللجان العاملة من حيث املوضوع: فيما يتعلق مبسئوليات العمل واختيار العملية والترويج لها والتوظيف والتدريب والتوجيه   -3
وتقييم األداء والقرارات ثم املسائل املتعلقة باألسرة والتحرش اجلنسي واألعمال االنتقامية ونظام ضبط السلوك.

وضع إطار زمني لعملية التحديد وعمل التوصيات ويفضل أن يكون ستة أشهر.  -4
تعيني فريق العمل املناسب لتقدمي املعلومات واملشاركة في عملية التحديد.  -5

تعيني شخص على مستوى قيادي لتقدمي تقارير موجزة شهرية إلى مدير الوكالة والتأكد من إجراء املراجعة الشاملة.  -6
تعيني شخص من وكالة تنفيذ القانون لتنسيق جميع طلبات املعلومات من اللجنة.  -7

عقد اجتماع عمل مع كبار مسئولي تنفيذ القانون لتوضيح املهمة للجنة والتزام الوكالة بالتعاون في تنفيذ العملية.  -8
يتعني أن تقدم اللجنة حتديداتها وتقريرها النهائي إلى جميع أفراد فريق التحديد.  -9

حتديد التغييرات التي سيتم إدراجها وإعداد خطة زمنية / مهمة مفصلة للتنفيذ والتي حتدد املسئوليات احملددة.  -10
إنشاء جلنة للتنفيذ وتعيني رئيس لها ملراقبة عملية تنفيذ التغييرات املوصى بها وإعداد تقرير ربع سنوي إلى رئيس الوكالة   -11

واملسئولني املنتخبني.
http://www.womenandpolicing.org/sag.asp  :وهذا الدليل منشور على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي
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تصميم عملية إصالح القطاع األمني وإعداد 
خططها

ميهد التحديد املبدئي عملية التصميم والتخطيط اإلستراتيجي. 
ومن أجل ضمان امللكية احمللية، يتعني استمرار إشراك األطراف 
أن  املدني. ويتعني  املجتمع  املصلحة مبا في ذلك منظمات  ذات 
القطاع  إصالح  برامج  من  برنامج  أي  في  املرحلة  هذه  توفر 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  إطار عمل منطقي متجاوب مع  األمني 

االجتماعي لتصميم البرنامج:

األهداف   
هل تشمل األهداف: حتسني تقدمي خدمات األمن والعدالة   -
التمثيل  طبيعة  زيادة  والصبي؟  والفتاة  واملرأة  للرجل 
املساءلة  زيادة  األمني؟  القطاع  ملؤسسات  واملشاركة 

واحلد من انتهاكات حقوق اإلنسان؟

املستفيدون  
حتديد  ذلك  في  مبا  بوضوح  املستفيدين  حتديد  مت  هل   -

هويتهم سواء كانوا رجاال أو نساء فتيات أو صبيان؟
والصبيان  والرجال  والفتيات  النساء  حتديد  مت  هل   -

املهمشني كمستفيدين على وجه الدقة؟

األنشطة  
هل مت إدراج مبادرات النوع االجتماعي )أنظر اإلطار رقم   -

14(؟
هل تتطابق األنشطة بوضوح مع األهداف؟ وهل ستعمل   -
على زيادة توفير األمن والعدالة للنساء والفتيات والرجال 

والصبيان املهمشني.

النتائج   
والفتاة  والرجل  للمرأة  محددة  نتائج  توجيه  مت  هل   -

والصبي؟ 
هل هناك نتائج تركز على منع العنف القائم والتعامل معه   -

ومالحقة مرتكبيه؟
هل هناك نتائج تزيد من توظيف املرأة وبقائها في العمل   -

والنهوض بها؟

املؤشرات  
هل هناك مؤشرات معينة ملراقبة األهداف املتعلقة بالنوع   -

االجتماعي؟
املتعلقة  هل هناك مؤشرات معينة ملراقبة تأثير األنشطة   -

بالنوع االجتماعي؟
هل املؤشرات مصنفة حسب اجلنس؟  -

اإلطار الزمني   
هل يتيح اإلطار الزمني املرونة واملراقبة وإشراك األطراف   -

ذات املصلحة؟

امليزانية  
هل مت تخصيص موارد مادية محددة لألهداف واألنشطة   -

واملخرجات املتعلقة بالنوع االجتماعي؟

املراقبة والتقييم   
على  للتأكيد  الكافي  والتمويل  الوقت  تخصيص  مت  هل   -

عمليات املراقبة والتقييم املشتركة؟
هل تشمل متطلبات املراقبة تدابير للمساواة بني اجلنسني   -

ورضا العميل؟
أي  جناح  مدى  والتقييم  املراقبة  عمليات  ستظهر  هل   -
برنامج في تناول مختلف االحتياجات األمنية والقضائية 

للرجل واملرأة والفتاة والصبي؟ 

الشركاء  
هل مت إشراك منظمات املجتمع املدني النسائية والرجالية   -
كشركاء  االجتماعي  النوع  مبسائل  املختصة  واملنظمات 

محتملني في تنفيذ البرنامج؟ 
العمل  على  والقدرة  االلتزام  احملددين  الشركاء  لدى  هل   -

بطريق تتجاوب مع النوع االجتماعي؟
النوع  بشأن  والتوقعات  املسئوليات  حتديد  مت  هل   -
وعقود  واتفاقات  وثائق  في  بوضوح  االجتماعي 

البرنامج؟ 
بالنوع  اخلاصة  املبادرات  بعض  إدراج  األمر  يتطلب  قد   -
من  البرنامج  وتخطيط  تصميم  مرحلة  في  االجتماعي 
أجل ضمان إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي إلى 

املستوى املقبول  )أنظر اإلطار رقم  13(.

تنفيذ عملية إصالح القطاع األمني

املسائل  إدراج  مبجرد  أنه  لضمان  معينة  خطوات  اتخاذ  ميكن 
املتعلقة بالنوع االجتماعي في حتديد وتصميم البرنامج ال يتم 

تهميشها في مرحلة التنفيذ وهي على النحو التالي:

املرأة  شئون  وزارة  مثل  االجتماعي  بالنوع  خبراء  إشراك   
املختصون  واألفراد  النسائية  املدني  املجتمع  ومنظمات 

باملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن.
باملسائل  يتعلق  فيما  والقدرة  الدعم  لبناء  تدابير  اتخاذ   
املتعلقة بالنوع االجتماعي كأن يكون ذلك من خالل مبادرات 
اإلدارة  مستوى  على  االجتماعي״  النوع  على  ״التدريب 
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العليا أو تقدمي تدريب على النوع االجتماعي ومواد / أدوات 
للعاملني باملشروع )أنظر اإلطار رقم 15(.

إنشاء آليات للمساءلة لضمان حتمل جميع األفراد للمسئولية   
عن إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

إشراك املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية والرجالية   
في أنشطة التنفيذ.

متابعة عملية إصالح القطاع األمني وتقييمها

النوع  مع  املتجاوبة  الشاملة  والتقييم  املراقبة  عملية  تعتبر 
لتحديد  ضرورية  األمني  القطاع  إصالح  لبرامج  االجتماعي 
تأثير عمليات اإلصالح على املستفيدين منها من النساء والرجال 
والفتيات والصبيان وكذلك حتديد الدروس املستفادة. ويعمل 
املبدئي  التحديد  من  الرئيسية  واملؤشرات  األساسي  املوعد 
والتقييم،  املراقبة  عملية  النطالق  كنقطة  البرنامج  وتصميم 
لتكييف  البرنامج  إلدارة  كأداة  املراقبة  استخدام  ميكن  كما 
املتغيرة  السياقات  مع  للتعامل  األمني  القطاع  إصالح  أنشطة 
احملددة،  والسيئة  اجليدة  واملمارسات  احمللية  واالحتياجات 
وكذلك ميكن إدراج آليات املراقبة في البرنامج كعملية مستمرة 
أو من خالل مراجعات دورية. وفي املقابل، تأتي عمليات التقييم 
في نهاية البرنامج لتحديد الدروس الرئيسية املستفادة من أجل 

تكييف البرامج الالحقة وفقا لها.67

التعاون  ملنظمة  التابعة  التنمية  دعم  جلنة  معايير  وتشمل 
االقتصادي والتنمية ما يلي:68

وسياسات  ألولويات  النشاط  مالئمة  مدى  وهي  املالءمة:   
املجموعة املستهدفة واملتلقي واجلهة املانحة.

الفعالية: وهي عبارة عن معيار حتقيق النشاط ألهدافه.  
الكفاءة: وهو معيار النتائج – كما ونوعا – فيما يتعلق باملكونات.  

التأثير: التغييرات اإليجابية أو السلبية الناشئة عن تدخل التنمية   
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد أو بدون قصد.

االستدامة: وهي معيار مدى احتمالية استمرارية مزايا النشاط   
من عدمه بعد سحب اجلهة املانحة للتمويل.

دعم املشاركة املتساوية للمرأة والرجل

املراقبة  عمليات  جتاوب  لضمان  الرئيسية  األسئلة  ؟ 
والتقييم مع النوع االجتماعي، وتشمل ما يلي:

إدراج  على  القدرة  والتقييم  املراقبة  عمل  فريق  لدى  هل   
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي؟ 

هل مت تصنيف بيانات مراقبة وتقييم اجلنس والعمر؟  
بالنوع  املتعلقة  واملعايير  واملؤشرات  األهداف  حتقيق  مت  هل   

االجتماعي؟ هل توجد تدابير حالية في حالة عدم حتقيق ذلك؟

 مبادرات النوع االجتماعي ضمن برامج إصالح القطاع األمني اإلطار رقم 13 

األنشطة اخلارجيةاألنشطة الداخلية

توجيهات النوع االجتماعي  

تدريب التوعية بالنوع االجتماعي  
تدريب خاص بالتحرش اجلنسي   

قواعد السلوك  
بالنوع  املتعلقة  املركزية  النقاط   

االجتماعي
املصادر مثل الكتيبات حول كيفية إدراج   

املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي

املقابالت  إجراء  على  الفني  التدريب   
النوع  على  القائم  العنف  ضحايا  مع 

االجتماعي ومنع االجتار بالبشر
املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء   

املتعلقة بالنوع االجتماعي 
على  القائم  العنف  ملنع  محددة  مبادرات   
النوع االجتماعي والتعامل معه ومعاقبة 

مرتكبيه.

املشاركة املتساوية للمرأة والرجل 

في  وبقائها  املرأة  عمل  لزيادة  تدابير   
العمل والنهوض بها

البشرية  املوارد  وممارسات  سياسات   
املتجاوبة مع النوع االجتماعي والصديقة 

لألسرة
احلزبية/  /املؤمترات  العمال  احتادات   

االحتادات النسائية

التعاون مع املنظمات النسائية والرجالية   
الضحايا  وتوجيه  املعلومات  جلمع 
على  والرقابة  األمنية  السياسة  ووضع 

القطاع األمني وغير ذلك
بشأن  النسائية  املنظمات  قدرات  بناء   
األمنية  واملسائل  األمني  القطاع  إصالح 

بصفة عامة
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فريق العمل املختص بالنوع االجتماعي في السويد: طريقة متعددة املراحل إلدراج اإلطار رقم 14
قضايا النوع االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني في السويد66

اتخذت فريق العمل املختص بقضايا النوع االجتماعي في السويد من قرار مجلس األمن رقم )1325( نقطة انطالق لعمله. وتتولى مبادرة 
االحتاد األوروبي للمساواة متويل هذا الفريق، الذي يعمل بالشراكة مع اجلهات التالية:

القوات املسلحة السويدية  
الشرطة السويدية  

وكالة خدمات اإلغاثة السويدية   
منظمة املرأة للمرأة )إحدى منظمات املجتمع املدني النسائية(  

احتاد ضباط اجليش في السويد  
املنظمة السويدية للدفاع التطوعي عن املرأة  

ومن أهداف املنظمة الرئيسية حتسني توازن النوع االجتماعي ودعم إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في اجليش السويدي وعمليات 
اإلغاثة املدنية وفي عمليات حفظ السالم بعد الصراعات. ومن أجل حتقيق هذه الغايات، فقد مت تدشني ثمانية مشروعات وهي:

زيادة توظيف املرأة: مت حتديد عمليات التوظيف في املنظمات الشريكة من منظور النوع االجتماعي والتوصيات التي صدرت. وأحد   -1
األمثلة على كيفية تغيير املنظمة لطرق التوظيف عن طريق اإلعالن في املجالت النسائية وقد جاء وفقا ملا ذكرته مستشارة املنظمة 
لشئون النوع االجتماعي سوزان أكسماتشر حيث قالت ״نحن ندفع بالفعل باملزيد من النساء إلى العديد من مجاالت العمل حاليا״، 
املسلحة  القوات  )وتضم  باملائة   8 إلى  املرأة  تشغيل  بنسبة  ليصل  هدف  الشمال  مهمة  قوة  احتاد  حدد  حيث  لذلك  آخر  مثل  وهناك 

السويدية حاليا ما يقرب من 5 باملائة من النساء ضمن صفوفها(. 

وثائق السياسة املتجاوبة مع النوع االجتماعي: خضعت وثائق السياسة املؤسسية واحلكومية للتحليل من حيث النوع االجتماعي   -2
من أجل حتديد مجاالت التحسن على وجه الدقة في الهدف النهائي املتمثل في وضع التزامات عملية ومهنية حتتوي على توجيهات 
التقارير شملت: ״ما هي  اقترحت موضوعات جديدة إلعداد  للمرأة، وقد  النشطة  صريحة بتبني املساواة بني اجلنسني واملشاركة 

املنظمات احمللية املهتمة باملرأة التي مت االتصال بها من أجل املشاركة؟ وما هي التهديدات األمنية للمرأة التي لوحظت؟״

الفاعلة  للقوى  املختلفة  األدوار  لتوضيح  دراسة  السويدية  الوطني  الدفاع  كلية  أجرت  املجال:  هذا  في  واملدني  العسكري  التعاون   -3
العسكرية واملدنية وسبل التعاون املدني العسكري لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325 وكان من بني توصيات الدراسة إنشاء شبكة 

للقوى الفاعلة العسكرية واملدنية السويدية لدعم هذا التعاون.

مستشار في مجال النوع االجتماعي: عقد برنامج تدريبي ملستشاري مجال النوع االجتماعي من أجل حشد اجلهود املشتركة للعمليات   -4
الدولية.

العليا ممن لهم  النوع االجتماعي: وقع االختيار على 12 من كبار املسئولني باعتبارهم أعضاء اإلدارة  التدريب على مسائل  برامج   -5
بالنوع االجتماعي. وقد ذكر اجلنرال  إدارة برامج تدريبية متعلقة  املنظمات  التأثير في هياكل وسلوكيات  الصالحية والقدرة على 
سفيركر جورنازون، رئيس أركان اجليش السويدي، أن البرنامج كانت له جتربة إيجابية وقد أسهم ضمن ما أسهم في تغيير الطريقة 

التي يفكر ويخطو ويتحدث بها وكذلك في مزيد من التواصل الفعال.

منع التهريب: عقد برنامج تدريبي ألفراد العمليات الدولية على كيفية التعرف على وسائل التهريب.  -6

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي: أجرى تطوير على طرق وأدوات التدريب على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي وقرار مجلس   -7
األمن رقم 1325 وقد اعتمدت القوات املسلحة السويدية بالفعل هذا التدريب ليقدم إلى أفراد العمليات الدولية حلفظ السالم. وقد كان 
الهدف كذلك هو إدراج التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي ضمن املناهج الدراسية في الكليات العسكرية وأكادميية الشرطة احمللية 

وكلية الدفاع الوطني السويدية.

متكني املرأة داخل املجتمع: صدر تقرير يركز على املمارسات اجليدة والسيئة إلشراك املرأة في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم   -8
للعمليات اإلنسانية والعسكرية والهدف من ذلك هو تضمني النتائج في تدريب ما قبل االنتشار.
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والرجل  املرأة  على  للبرنامج  الكلي  التأثير  كان  ماذا   
األمن  حتقق  من  البرنامج  زاد  هل  والصبي؟  والفتاة 

لهم؟ والعدالة 
النوع  مبسائل  املتعلقة  والسيئة  اجليدة  املمارسات  هي  ما   
االجتماعي التي ميكن حتديدها؟ وكيف ميكن االستفادة من 

ذلك في البرامج املقبلة؟
ممن  والنساء  للرجال  التقييم  نتائج  توصيل  ميكن  كيف   
املجتمعات  وفي  األمني  القطاع  إصالح  عملية  في  شاركن 

املعنية؟

دعم املشاركة املتساوية للمرأة والرجل

هل شارك املستفيدون من الرجال والنساء في عملية املراقبة   
والتقييم على قدم املساواة؟

هل اتخذت تدابير خاصة كجزء من املراقبة والتقييم للوصول   
إلى املستفيدين املهمشني مثل املجتمعات الريفية واألميني؟

هل عمل برنامج إصالح القطاع األمني مبا يكفي إلشراك الرجل   
واملرأة؟ هل مت األخذ بوجهة نظر كال منهما في البرنامج؟

كيف أثر البرنامج على مشاركة الرجل واملرأة في مؤسسات   
القطاع األمني وعلى الرقابة على القطاع األمني؟ 

7  إدراج قضايا النوع االجتماعي 
في إجراءات إصالح القطاع األمني في 

سياقات محددة

اخلاص  للسياق  وفقاً  األمني  القطاع  إصالح  برنامج  يختلف 
برنامج  فإن كل دولة تشارك في  املبدأ  باإلصالح، ومن حيث 
إصالح القطاع األمني متثل حالة خاصة ومن ثم يتبعها سياق 
األغراض  أجل  ومن  ذلك  من  الرغم  وعلى  مختلف.  إصالحي 
التحليلية، فإنه ميكن التمييز بني عدد كبير من سياقات برامج 
ما  مراحل  في  الدول  سياقات  مثل:  األمني  للقطاع  اإلصالح 
بعد الصراع أو الدول في املراحل االنتقالية أو الدول النامية أو 

املتقدمة. )انظر اجلدول 1( 

7-1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات 

التي  البيئات  في  ضروريا  األمني  القطاع  إصالح  برنامج  يعد 
تواجه مراحل ما بعد الصراع حيث تقوم مبنع تكرار الصراعات 
أنشطة  لبدء  ضروريا  بدوره  يعد  والذي  العام  األمن  وتعزيز 
إعادة اإلعمار والتنمية. ووفقا للسياق، فإنه ينبغي أن يتضمن 
األمنية  املؤسسات  إصالح  األمني  القطاع  إصالح  برنامج 

للقطاع األمني. وهناك دائما  بناء مؤسسات جديدة  أو  القائمة 
متطلبات عامة للتغيير في هذه السياقات. كما أن دعم إصالح 
قطاع األمن في احلكومات االنتقالية من شأنه أن يساعد على 
واجلهات  الدولية  املنظمات  تبدي  ورمبا  املاضي.  من  التخلص 
املانحة اهتماماً كبيراً بعملية دعم برامج إصالح القطاع األمني 
وفي  السالم.  ودعم  التنمية  على  املساعدة  عمليات  خالل  من 
السياق املتعلق مبراحل ما بعد انتهاء الصراعات يوجد عدد كبير 
من الفرص الهامة للربط بني إصالح القطاع األمني واألنشطة 
األخرى ذات الصلة والتي تتضمن املفاوضات وتنفيذ اتفاقيات 
السالم و نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في 

املجتمع والعدالة االنتقالية والتحكم في اجليوش الصغيرة. 70

ومتر أدوار النوع مبرحلة تغيير جذري خالل فترة الصراعات 
عاتقهم  على  جديدة  مسؤوليات  والنساء  الرجال  يتحمل  حيث 
وهذا من شأنه أن يوفر فرص للمشاركة الكبيرة للمرأة في احلياة 
العامة واالنخراط في املؤسسات األمنية وفي صنع القرار األمني 
وهناك دائما ضغط في الفترة التي تلي انتهاء الصراعات للعودة 
إلى أدوار النوع التقليدية ومن هنا فالبد لكافة عمليات إصالح 
القطاع األمني أن تدعم التغييرات اإليجابية التي قد حتدث خالل 
العنف  من  املرتفعة  املستويات  ملعاجلة  السعي  عند  الصراعات 

القائم على النوع خالل فترة ما بعد انتهاء الصراع.

التحديات التي تواجه عملية اإلدماج في القضايا املتعلقة 
بالنوع االجتماعي: 

غالبا ما يفشل مسار نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة   
)أنظر  والفتيات  النساء  اشراك  في  املجتمع  في  اندماجهم 

اإلطار رقم )15( أدناه(.71
قد تسفر الضغوط الهادفة إلى تسريع بناء مؤسسات القطاع   
بالنوع االجتماعي من حيث عدم  األمني عن قضايا متعلقة 
ترتيب األولويات بصورة غير كافية في مجاالت التوظيف 

والتدريب والدعم اللوجستي.
عدم  إلى  والقدرة  األساسية  البنية  إلى  االفتقار  يؤدي  قد   

حتقيق العدالة للمرأة.
املدنيني  ثقة  إلى  األمني  القطاع  مؤسسات  تفتقر  ما  غالبا   
بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان في السابق وهذا مما يزيد 

من صعوبة توظيف املرأة.
الالزمة  املهارات  أو  التعليمية  املتطلبات  إلى  املرأة  تفتقر  قد   

لاللتحاق بالعمل في مؤسسات قطاع األمن.

املتعلقة  املسائل  بإدراج  اخلاصة  والنصائح  الفرص   !
بالنوع االجتماعي 

قد يسهم اشراك املنظمات النسائية في عمليات السالم في   
وضع األساس ملشاركة املرأة وإدراج املسائل املتعلقة بالنوع 

االجتماعي في مسار إصالح القطاع األمني:
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إصالح قطاع األمن في مختلف السياقات69جدول رقم 1
الدول في مرحلة ما بعد الدول في املراحل االنتقاليةالدول النامية

الصراع
الدول املتقدمة

املعايير 
الرئيسية

اإلرادة السياسيةاملوقف األمنيطبيعة النظام السياسيمستوى التنمية االقتصادية

التحديات 
الرئيسية

العجز في التنمية والنفقات 
العسكرية املبالغ فيها 

وسوء اإلدارة \والتحكم 
في القطاع األمني من شأنه 

أن يؤدي إلى توفير األمن 
بصورة غير فعالة ومن ثم 

تعوق الدول ذات املوارد 
النادرة من التنمية

العجز الدميوقراطي .

توافر مجموعات صناعية 
عسكرية ضخمة متعددة 

املصادر مع وجود حكومة 
قوية إال أن مؤسسات املجتمع 

املدني تتسم بالضعف مع 
خلل في تنفيذ سياسات 

اإلصالح في القطاع األمني

العجز في األمن 
والدميوقراطية  مع انهيار 

للحكومة وملؤسسات 
املجتمع املدني وسوء 

توزيع السكان إلى 
جانب خصخصة القطاع 
األمني مع احتمال وجود 

مجموعات من املقاومة 
املسلحة وتوافر األسلحة 

الصغيرة واأللغام 
املضادة لألفراد.

اإلرادة السياسية 
حيث يكون لديها في 

كل األوقات قوات 
مسلحة مبالغ في 
حجمها مع توافر 

مصادر متعددة لها

املسئوليات 
اخلاصة 

بإجراء 
برنامج 
إصالح 

قطاع األمن

متنوعة )بناء على التزام 
القيادة السياسية بتنفيذ 

اإلصالح ومدي ثقل 
املؤسسات احلكومية 

باإلضافة إلى دور ووضع 
القوات األمنية والبيئة 

اإلقليمية األمنية ووجهة 
نظر اجلهة املانحة فيما 
يتعلق ببرنامج إصالح 

القطاع األمني وما إلى ذلك(

إلى حد ما جيدة )حيث 
يوجد مؤسسات حكومية 
قوية وقوات أمن محترفة 
وهناك اجتاه أوسع نحو 

الدميوقراطية ( ومن املمكن 
أن تكون أفضل عند توافر 

الدوافع اخلارجية )على 
سبيل املثال النفاذ إلى االحتاد 

األوروبي أو حلف الناتو(

ضعيفة إلى حد ما )حيث 
أن املؤسسات احلكومية 

تتسم بالضعف والتنازع 
فيما بينها إلى جانب 

خصخصة القطاع 
األمني واالعتماد على من 

يدعمون السالم \ قوات 
التدخل

متنوعة )بناء على 
التزام القيادة 

السياسية بتنفيذ 
اإلصالح والقوة 

النسبية للمجموعة 
الصناعية العسكرية( 
مع وجود مؤسسات 

حكومية قوية 
ومنظمات املجتمع 
املدني إال أن هناك 
تباعد بينهم كبير.

مسار عملية 
اإلصالح

االنتقال من اقتصاد غير 
متطور إلى اقتصاد متطور

االنتقال من نظام احلكم 
االستبدادي إلى النظام 

الدميوقراطي 

االنتقال من مرحلة 
الصراع العنيف إلى 

السالم

االستجابة للتغيير في 
البيئة األمنية

طبيعة 
املشاركة 

اخلارجية

هناك مساعدة على التنمية 
مرتبطة بالتوافق السياسي

النفاذ إلى املؤسسات متعددة 
األطراف كدافع لعملية 

اإلصالح

التدخل العسكري–
االحتالل–وفي الغالب 

وجود عمليات دعم حفظ 
السالم تقودها األمم 

املتحدة.

عادة ال يوجد

املمثلني 
األساسني 

من اخلارج

ممثلي التنمية – التمويل: 
اجلهات املانحة املتعددة 

األطراف )مثل منظمة 
التعاون االقتصادي 

والتنمية وبرنامج األمم 
املتحدة للتنمية والبنك 
الدولي( باإلضافة إلى 

اجلهات املانحة الثنائية وهي 
املمثلني غير احلكوميني.

ممثلي القطاع األمني: على 
املستوي الدولي: )االحتاد 

األوروبي وحلف الناتو 
ومنظمة األمن والتعاون 

في أوروبا( على املستوى 
احلكومي واملمثلني غير 

احلكوميني )كمثال املنظمات 
غير احلكومية الدولية 

والشركات العسكرية اخلاصة(.

القطاع األمني: قوات 
التدخل: قوات حفظ 

السالم حتت الرعاية 
الدولية واملمثلني غير 

احلكوميني )مثل 
الشركات العسكرية 

اخلاصة(.

عادة ال يوجد
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صناعة  في  والرجالية  النسائية  املنظمات  مشاركة   -
النوع االجتماعي ملوظفي  السياسة األمنية وبناء قدرات 

القطاع األمني اجلدد.
التوظيف  األمني متضمناً  القطاع  إصالح شامل ملؤسسات   
على نطاق واسع وتدريب موظفي القطاع األمني مع ايجاد 

فرص إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي: 
تقدمي تدريب حول النوع االجتماعي لكافة موظفي القطاع   -

األمني.
حقوق  انتهاكات  حول  اجلدد  للموظفني  عرض  تقدمي   -
اإلنسان مبا في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.

املتحدة  األمم  برامج  في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج   -
واملنظمات الدولية األخرى وكذا املمثلني الثنائيني اخلاصة 
بالتدريب في مجال الشرطة واجليش والعدالة واجلزاءات 

وموظفي احلكومة.
املسلح  الصراع  خالل  االجتماعي  النوع  أدوار  في  املرونة   
ميكن أن يعمل على ايجاد مساحة ملزيد من املشاركة النسائية 

في القطاع األمني:
واالحتفاظ  النساء  لتوظيف  الواضحة  األهداف  حتديد   -

والنهوض بها.
االنضمام  أجل  من  السابقات  للمقاتالت  احلوافز  توفير   -

إلى اجليش والشرطة.

ميكن أن يكون مسار نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة   
اندماجهم في املجتمع نقطة دخول ملعاجلة القضايا املتعلقة 

بالنوع االجتماعي:
ضمان أن عمليات نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة   -
واملرأة  الرجل  باحتياجات  الوفاء  املجتمع  في  اندماجهم 

والفتاة والصبي.
النوع  على  القائم  العنف  مبنع  اخلاصة  البرامج  إدراج   -
االجتماعي ضد الرجال املقاتلني السابقني في عمليات نزع 

األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع.
املصادر  توفير  املانحة  الدولية واجلهات  للمؤسسات  ميكن   
اخلاصة بدعم عمليات إصالح القطاع األمني ذات احلساسية 

من حيث النوع االجتماعي:
اخلاصة  املبادرات  متويل  على  املانحة  اجلهات  تشجيع   -
بالنوع االجتماعي متضمنة اخلدمات اللوجستية واملعدات 

الالزمة للنساء من موظفي القطاع األمني.

7-2 الدول االنتقالية 

املجال  في  االنتقالية״  املراحل  في  ״الدول  مبصطلح  يقصد 
االقتصادي أنها الدول التي متر باملراحل االنتقالية من االقتصاد 
املركزي املوجه إلى اقتصاد السوق، واكبر مثال على ذلك تلك الدول 
في رابطة الدول املستقلة )الكومنويلث( وبعض الدول في جنوب 

املشاركة اجلماعية للمرأة في نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في اإلطار رقم 15
املجتمع في ليبريا 

في األعوام األخيرة، انبثقت احلاجة إلى إدراج النوع االجتماعي في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع، وذالك 
من خالل رفع مستوى الوعي باألشكال الهامة واملتعددة ملشاركة النساء والفتيات في الصراعات املسلحة مع االعتراف بأنهن قد استُبعدن من هذا 
البرامج.72 فهناك ما يقدر بحوالي 88% من اجلنود من الفتيات قد تعرضن للحرمان من املشاركة في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة 
اندماجهم في املجتمع في سيراليون في الفترة ما بني العام  1998 والعام 2002 73 ومن خالل القائمة املرجعية التي أعدها صندوق األمم املتحدة 
اإلمنائي للمرأة والسالم واألمن - واملتعلقة بالتوعية بدور النوع االجتماعي في نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع وكذا 
معايير األمم املتحدة اخلاصة بنزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع. ميكن احلصول على مبادئ توجيهية تفصيلية فيما 

يتعلق مبعاجلة االحتياجات الضرورية للنساء والفتيات خالل مسار برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع.74 

وفي ليبريا كانت منظمات املرأة احمللية الشريك األساسي في تصميم وتوزيع املعلومات اخلاصة ببرامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني 
وإعادة اندماجهم في املجتمع.75 وقد قدرت التقييمات املبدئية لالحتياجات أن هناك حوالي 2000 من املقاتلني من النساء يخضعن لبرامج 
نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع. وفي عام 2003 احتشدت مجموعات من النساء حتت شعار ״النساء املعنيات 
في ليبريا״ وشاركن في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع.76 وقامت مجموعات النساء بالعمل مع بعثة 
على  والفتيات  النساء  لتشجيع  والراديو  املطبوعة  اإلعالم  وسائل  باستخدام  توعية  حملة  بتصميم  والتنمية  النوع  ووزارة  املتحدة  األمم 
املشاركة في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع. وبحلول فبراير 2005 مت نزع األسلحة وتسريح حوالي 
22.370 امرأة و 2.440 فتاة من إجمالي 101.495 من األشخاص املشاركني في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم 
في املجتمع. ومن ثم فقد مت حتديد النساء املرتبطات بالقوات احملاربة وكذا املقاتالت من النساء.77 وبحلول نهاية عام 2006 مت دمج ما 

يقارب من حوالي 13.223 من هؤالء النساء في برامج التعليم الزراعي، التعليم االساسي أو التدريب املهني.78 
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شرق أوروبا،79 وهي غالباً ما تتميز بوجود مجموعات صناعية 
عسكرية ضخمة متعددة املصادر ذات نظام حكومي مركزي قوي 
مع وجود منظمات مجتمع مدني ضعيفة80. وتتضمن العوائق التي 
تواجه برنامج إصالح القطاع األمني القيادة السياسية الديكتاتورية 
واحملاباة لألقارب في التوظيف وتورط رجال الشرطة في األعمال 
اإلجرامية والفساد مع غياب شبه كامل للرقابة املدنية. وفي الغالب 
على  اخلارجي،  الضغط  من  األمني  القطاع  إصالح  برامج  تأتي 
سبيل املثال من االحتاد األوروبي أو حلف الناتو. وتنطلق من خالل 

الترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف.81

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدراج  تواجه  التي  التحديات 
االجتماعي

ميثل  ال  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  الفساد  مواجهة  عند   
إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  أولوية في عمليات 

إصالح القطاع األمني.
االفتقار إلى آليات املساءلة   

األمني  القطاع  في  اجلمهور  ثقة  مستويات  تدني  يؤدي   
املنظمات  مع  والتعاون  النساء  توظيف  صعوبة  إلى 

النسائية.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدراج  ونصائح  فرص   !
االجتماعي 

قد يكون احلصول على العضوية في حلف الناتو أو االحتاد   
احلكومية  القوات  أو  للشرطة  كممثل  العمل  أو  األوروبي 
املشاركة في قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة حافز 
على معاجلة القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي في عمليات 

إصالح القطاع األمني.
ميكن أن ميثل االهتمام بانتشار االجتار بالنساء والفتيات نقطة   
والفتيات  للنساء  اخلاصة  األمنية  االحتياجات  ملعاجلة  بداية 

واحلاجة إلى وجود موظفات من النساء في القطاع األمني.
مثل  معينة،  انتقالية  مبراحل  مرت  التي  الدول  بعض  في   
املساوية  املشاركة  عن  اسفر  سابقا،  السوفيتي  االحتاد 
القوات  مثل  األمني  القطاع  مؤسسات  في  والرجل  للمرأة 

املسلحة والشرطة.
ميكن أن يؤدي االنتقال من مرحلة التجنيد اإللزامي إلى مرحلة   
القوات املسلحة احملترفة وحصول املرأة على مستويات عليا 
من التعليم إلى إتاحة الفرص أمامها للمشاركة وبالتالي فإن 
زيادة معدالت البطالة قد جتعل من القوات املسلحة فرصة 

عمل جذابة بالنسبة للمرأة أكثر من ذي قبل.

تدريب القضاة على النوع االجتماعي83 اإلطار رقم 16

يضم االحتاد الدولي للقاضيات أكثر من 4.000 قاضية من 87 دولة.

في عام 1997 بدأ برنامج تدريبي للقضاة وللمشتركني احملترفني ملدة 3 سنوات للتدريب على حقوق اإلنسان في خمسة دول في أمريكا 
اجلنوبية حول تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية في الدعاوى املرفوعة باحملاكم احمللية والتي تنطوي على متييز أو العنف 
ضد املرأة. ومنذ عام 2000 امتد برنامج تشريع املساواة ليشمل أمريكا الوسطى وشرق وجنوب أفريقيا وبصورة إجمالية فقد شارك أكثر 

من 1300 قاضي وقاضية في البرنامج التدريبي لتشريع املساواة في 12 دولة.

املتساوية  للحماية  املجردة  املعنى احملدد للضمانات  التركيز على  إلى  املساواة  العمل واملنتديات اخلاصة ببرنامج تشريع  أدت ورش  وقد 
وعدم التمييز. وقد شارك القضاة من خالل احلاالت الدراسية وتدريبات حل املشاكل اآلراء مع الزمالء مما أدى إلى تعميق تفهمهم للقانون 

الدولي عند تطبيقه على السياقات احمللية.

وقد حقق برنامج تشريع املساواة ما يلي:

تطوير مجتمع القضاة يهتم بحقوق اإلنسان الدولية حيث أصبح احمللفون الذين تلقوا تدريب برنامج تشريع املساواة النواة   
لشبكة العمل اإلقليمي التي من شأنها أن تدعم بعضها بعضا وتشجع الزمالء على احلذو حذوهم.

تغيير وجهات النظر واملمارسات حيث أثنى العديد من القضاة املتدربني على البرنامج وقد حذروا من أن طبيعة ومجال العنف   
احمللي والتمييز بسبب النوع االجتماعي يرجع إلى حتامل خفي سواء منهم أو من اآلخرين إلى جانب وجود ترسبات تعزز هذه 

التحامالت مع االجتاه نحو استخدام طرق فعالة وحساسة عند استجواب الشهود.
تعديل املناهج لكي تطبق على السياقات غير القضائية حيث قام املشاركون في برنامج تشريع املساواة بدمج املواد املستخدمة   
في املناهج التي يقومون بتدريسها للطلبة في املدارس الثانوية والتعليم العالي وكذا في البرامج التدريبية للشرطة واحملامون 

ومن يعملون في مجال اخلدمة االجتماعية واألطباء وأصحاب املهن األخرى.
كينيا  من  كل  في  العليا  احملكمة  رئيس  أعلن  حيث  القضائية  والهيئات  احلكومية  واجلهات  احملاكم  من  تأييد  على  احلصول   

وأوغندة وتنزانيا على العلن دعمه لبرنامج تشريع املساواة وتبني البرنامج كعرض رسمي ملعاهد التدريب القضائية لديهم. 
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7-3 الدول النامية 

التي  الدول  تلك  عامة  بصفة  النامية״  ״الدول  مبصطلح  يقصد 
لديها إجمالي دخل قومي منخفض والتي حتتل مكانة متدنية في 
مؤشر التنمية البشرية حيث جند أن األمم املتحدة تصنف كل من 
أفريقيا وآسيا )باستثناء اليابان( ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى 
أمريكا  دول  وكذا  ونيوزيلندا(  استراليا  )باستثناء  وأوقيانيا 
اجلنوبية على أنها ״أقاليم نامية״82. ويوجد دائما ندرة في التمويل 
لبرامج إصالح القطاع األمني في الدول النامية إلى جانب االجتاه 
نحو فقدان املوارد الالزمة للقطاع األمني الفعال مع االعتماد على 
الفساد في غياب أجر يكفل حياة كرمية وغلبة املصالح الشخصية 
وغياب الشفافية والروح الدميوقراطية. هذا وتركز عمليات إصالح 
القطاع األمني في الدول النامية على املؤسسات املوجودة بالفعل 
من أجل ايجاد قطاع أمني محترف متحمل للمسؤولية وفي حجمه 
الطبيعي، وذلك من خالل خفض الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان 

وبناء اخلبرات الفنية وزيادة الرقابة الدميوقراطية.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدراج  تواجه  التي  التحديات 
االجتماعي 

ميكن أن يسهم االفتقار إلى موارد الدولة والرقابة في ايجاد   
مستويات متدنية غير قادرة على التصدي النتهاكات حقوق 
بشأنها  واملساءلة  األمني  القطاع  أفراد  جانب  من  اإلنسان 

وبخاصة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.
نظرا ألن املرأة بصفة عامة تعاني من الفقر فتعوق مستويات   

الفساد املرتفعة بصفة خاصة حتقيق العدالة للمرأة.
في العديد من الدول ال يتم تفعيل اللوائح الوطنية املالئمة اخلاصة   

بتجرمي كافة أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.

قد يؤدي توارث مشروعات التنمية املفروضة إلى ايجاد جو   
وعمليات  اجلنسني  بني  املساواة  قضايا  بأن  اإلحساس  من 

إصالح القطاع األمني هي أجندة أجنبية مفروضة.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدراج  ونصائح  فرص   !
االجتماعي

األمن  لزيادة  انطالقة  التنمية  مبادرات  متثل  أن  ميكن   
مع  العدالة  على  والصبي  والفتاة  واملرأة  الرجل  وحصول 
ومشاركة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  معاجلة 

منظمات املجتمع املدني النسائية والرجالية.
قد تسد منظمات املجتمع املدني العديد من الفجوات احلكومية   
مستوى  وتقدمي  السجناء  دعم  مثل  األمن  توفير  مجال  في 
يرضي املجتمع في مجال الشرطة والقضاء وميكن أن تكون 
بالرجل  اخلاصة  االحتياجات  ومعاجلة  حتديد  في  شريكة 

واملرأة والفتاة والصبي.
احمللي  املواطن  مستوى  على  أمنية  خطة  أية  وضع  يعتبر   
مشاركة  تتضمن  والتي  االجتماعي،  للنوع  حساسية  ذات 

املنظمات النسائية، إجراء فعال من ناحية التكلفة.

7-4 الدول املتقدمة 

إجمالي  ذات  الدول  تلك  املتقدمة״  ״الدول  مبصطلح  يقصد 
مؤشر  في  مرتفعة  مكانة  حتتل  أنها  كما  مرتفع  قومي  دخل 
استراليا  من  كل  املتحدة  األمم  صنفت  وقد  البشرية  التنمية 
وشمال  غرب  ودول  ونيوزيلندا  واليابان  وإسرائيل  وكندا 

أجندة عمليات إصالح القطاع األمني للشمال 84اإلطار رقم 17

تعتبر احلكومات املانحة واملنظمات املتعددة األطراف عمليات إصالح قطاع األمن ضرورة ملحة حصرياً في الدول النامية، إال أن احلاجة إلى 
اإلصالح األمني كبيرة جداً في العديد من الدول الصناعية مبا في ذلك العديد من الدول املانحة. ومن املمكن أن يتضمن تطوير أجندة عمليات 

إصالح القطاع األمني في الشمال القضايا التالية:

انتهاك القوانني الدولية التي حتظر استخدام العنف أو التهديد به.  
الدور احملدود للبرملان عندما تقرر احلكومات دخول احلرب وتالعب املخابرات والرأي العام في هذه القرارات.  

الفشل في التوافق مع مواثيق جنيف ومنع التعذيب.  
مبيعات األسلحة واألشكال األخرى من الدعم األمني لألنظمة القمعية .  

التمويل السري للخدمات األمنية في الدول النامية وتأجيج الفساد والصراعات.  
انتهاك احلريات املدنية في الدول الصناعية وتشجيع اإلجراءات القمعية في الدول النامية كجزء من احلرب ضد اإلرهاب.  

ازدواج املعايير فيما يتعلق مبسألة أسلحة الدمار الشامل.  
االحتفاظ مبوازين القوى التي عفى عليها الزمان والتي تتسم بعدم اإلنصاف في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.   
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وعلى  متقدمة85.  دول  أنها  على  املتحدة  والواليات  أوروبا 
األمني ال يستخدم  القطاع  أن مبدأ عمليات إصالح  الرغم من 
إلى  حاجة  دائما  هناك  أن  إال  املتقدمة  الدول  في  عامة  بصفة 
مستويات  على  ذلك  يحدث  أن  وميكن  األمني  القطاع  إصالح 
املتقدمة  الدول  ما تكون عمليات اإلصالح في  مختلفة. وغالباً 
على  تركز  أن  املمكن  ومن  خاصة،  بصفة  باملؤسسات  معنية 
قضايا الكفاءة وزيادة الرقابة واإلدارة واإلجراءات التشغيلية 
مثل تأسيس شرطة منبثقة عن اجلماعات نفسها. وقد جتري 
االستثمار  معاجلة  أجل  من  إصالح  عمليات  املتقدمة  الدول 
املتدني أو الزائد في القطاع األمني اخلاص بها أو عند الفشل 
في استخدام املوارد بفعالية. وفي كثير من االحيان لم يتمكن 
القطاع األمني في الدول املتقدمة حتى الوقت املعاصر من منع 
حتى  أو  له  واالستجابة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
املؤسسات  في  العاملني  والنساء  الرجال  بني  املساواة  حتقيق 

األمنية.

عمليات  دعم  في  األساسيني  املمثلني  املتقدمة  الدول  وتعتبر 
بعد  ما  مرحلة  تتبع  التي  السياقات  في  األمني  القطاع  إصالح 

انتهاء الصراعات أو في املراحل االنتقالية أو الدول النامية. 

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدراج  تواجه  التي  التحديات 
االجتماعي 

اإلرهاب  مثل  اخلارجية  األمنية  التهديدات  حتتل  أن  ميكن   
إلى  يؤدي  مما  الداخلية  األمنية  التهديدات  على  أولوية 
استبعاد قضايا مثل العنف القائم على النوع االجتماعي من 

األجندة األمنية.
إلى  احلاجة  جتاه  بالرضا  متزايد  شعور  هناك  يكون  قد   

املساواة بني اجلنسني بالنسبة لكل من الرجال والنساء.
اإليجابية״  ״اإلجراءات  معارضة  تؤدي  الدول  بعض  في   
إلى  الوظائف  في  املرأة  متثيل  زيادة  على  تشجع  التي 
واحتفاظها  املرأة  توظيف  بزيادة  اخلاصة  املبادرات  إعاقة 
بوظيفتها وتقدمها في مركزها في الوكاالت األمنية وأيضا 

زيادة مشاركة املرأة في البرملان وصناعة القرار األمني.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدراج  ونصائح  فرص   !
االجتماعي 

مكافحة  قوانني  إطار  في  الدولة  مسئولية  تكون  أن  ميكن   
التمييز وجرائم الكراهية وحتقيق املساواة بني اجلنسني هي 
أساس التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات مؤسسات القطاع 
األمني في معاجلة القضايا املتعلقة مبسائل النوع االجتماعي 

سواء داخليا أو عملياً.
قد يؤدي تطوير ممارسات املوارد البشرية بصورة أفضل   
إلى التصدي للتحرش اجلنسي والتمييز واألشكال األخرى 

للعنف القائم على النوع االجتماعي داخل مؤسسات القطاع 
األمني. 

بعض  لدى  التوظيف  في  املتزايدة  للصعوبات  ميكن   
مؤسسات القطاع األمني املساعدة في ايجاد حوافز إضافية 

لزيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها.
املعنية  املدني  املجتمع  منظمات  نشاط  يزيد  أن  احملتمل  من   
جنسيا  واملتحولني  اجلنس  وثنائيي  ومثليي  بالسحاقيات 
العنف  مكافحة  في  شريكا  تصبح  وأن  ظهورها  فرص  من 
والتمييز ضد األشخاص من هذه الفئات مبا في ذلك جهات 

القطاع األمني )أنظر اإلطار رقم 18(.
تتمتع الدول املانحة لبرامج إصالح قطاع األمن بالقدرة على   
القطاع  إصالح  لبرامج  دعمهم  في  االجتماعي  النوع  إدراج 

األمني، وفي سبيل ذلك يجب عليهم، على سبيل املثال: 
التي  األمني  القطاع  إصالح  مبادرات  أن  من  التأكد   -
بالنوع  املتعلقة  القضايا  كاملة  بصورة  تدمج  يدعمونها 
هذه  في  كاملة  مشاركة  تشارك  املرأة  وأن  االجتماعي 

املبادرات.
التأكد من أن موظفي برنامج إصالح القطاع األمني داخل   -
تستوفي  اخلارجية  والشؤون  الدولية  التنمية  وزارات 

اخلبرات املطلوبة في مجال قضايا النوع االجتماعي.
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8   التوصيات األساسية 
الكاملة  املشاركة  خالل  من  وذلك  احمللية  امللكية  بناء   -1
ملنظمات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات القومية واحمللية 
 / ومراقبة  وتنفيذ  وتصميم  تقييم  عملية  في  النسائية 

تقييم برامج وسياسات اإلصالح للقطاع األمني.

والبروتوكوالت  والسياسات  اللوائح  وتنقيح  مراجعة   -2
احلالية املتصلة باألمن وذلك للتأكد من أنها غير متييزية 
اخلاصة  األمنية  االحتياجات  االعتبار  بعني  األخذ  مع 

بالرجل واملرأة والفتاة والصبي.

بغرض  وذلك  محددة  وبرامج  وآليات  سياسات  تنفيذ   -3
ضد  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  على  القضاء 
ومعاقبة  معه  والتعامل  والصبي  والفتاة  واملرأة  الرجل 

مرتكبيه كجزء من برنامج إصالح قطاع األمن. 

الداخلية  واآلليات  والسياسات  السلوك  قواعد  إرساء   -4
بشأن  متشدد  قانون  تنفذ  أن  شأنها  من  التي  األخرى 
التحرش  متضمنة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 

اجلنسي من جانب أفراد القطاع األمني. 

إلى  إستراتيجية ومبادرات محددة تهدف  أهداف  وضع   -5
باملرأة  والنهوض  واالستبقاء  التوظيف  عمليات  زيادة 

مؤسسات  داخل  متثيال  األقل  املجموعات  من  وغيرها 
القطاع األمني.

إدراج تدريب خاص بالنوع االجتماعي كجزء أساسي من   -6
املستويات  كافة  على  األمني  القطاع  أفراد  تدريب  منهج 
برامج  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  القضايا  دمج  مع 

تدريب أفراد القطاع األمني.

أن  من  والتأكد  األمن  قطاع  عمليات  على  الرقابة  تشديد   -7
للقضايا  تستجيب  األمني  القطاع  على  الرقابة  أجهزة 
املتعلقة بالنوع االجتماعي والتعاون مع منظمات املجتمع 

املدني النسائية. 

النوع  قضايا  حول  وأسئلة  تفصيلية  بيانات  إدراج   -8
واألولويات  األمنية  االحتياجات  ذلك  في  مبا  االجتماعي 
وقدرات الرجل واملرأة والفتاة والصبي في عمليات تقييم 

إصالح القطاع األمني والبحوث واملراقبة والتقييم.

زيادة الوعي بالقضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي وتعزيز   -9
قدرات العاملني املشاركني في برامج إصالح القطاع األمني 
من خالل التدريب على القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي 
والعمل مع اخلبراء املتخصصني وإدراج االستجابة لقضايا 
باالضافة  الوظيفية  االختصاصات  في  االجتماعي  النوع 

إلى تقييم املوظفني.

جمعية موظفي السحاقيات ومثليي وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً في نظام اإلطار رقم 18
السجون في اململكة املتحدة86

تعتبر خدمات السجن امللكي لشبكة دعم العاملني من السحاقيات ومثليي وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً في اململكة املتحدة مثاالً يعكس 
قدرة رابطة املوظفني في أن تكون فاعلة في مكافحة التمييز. وقد بدأت في عام 2000 عن طريق أعضاء في فريق العمل في سجن املثليني 
جنسيا، حيث قامت مجموعة السياسة التنفيذية خلدمات السجون في اململكة املتحدة باالعتراف ودعم ومتويل الشبكة في عام 2004م. 
وخالل تلك السنوات األربع مت تشكيل احلاالت التجارية وجتميع البحوث وتشكيل مجموعات عمل مع إجراء مسح لهؤالء الذين يرغبون في 
املشاركة في الشبكة، وكما مت عقد اجتماعات متهيدية ملناقشة احلاجة إلى شبكة لدعم هذه الفئات. ويتوفر لهذه الشبكة حاليا أربعة موظفني 

متفرغني طوال الوقت وعضوية أكثر من 2000 شخص.

لهم في  الدعم  تقدمي  واملتحولني جنسيا مع  وثنائيي اجلنس  السحاقيات ومثليي  الدعم احملترف لألعضاء من  تقدمي  إلى  الشبكة  وتهدف 
مكافحة أي متييز قد يقع في مصلحة السجون وللشبكة مجاالت متعددة من األنشطة منها: 

إنشاء نقاط مركزية لها داخل العديد من السجون   
عقد دورات تدريبية وفعاليات لزيادة الوعي لدى موظفي مصلحة السجون.  

توفير خدمات هاتفية سرية للموظفني لإلبالغ عن مكافحة املضايقات والتحرش والتنمر من املثليني جنسيا وللحصول على   
الدعم واملشورة بشأن كيفية املضي قدماً في هذا الصدد.

دعم فرق العمل من الشرطة للتأكد من أن القضايا املتعلقة بهذه الفئات قد اندرجت ضمن سياساتها.  
ايجاد الروابط عبر الدوائر احلكومية األخرى ووكاالت العدالة اجلنائية والشبكات والروابط األخرى داخل مجتمع هذه الفئات.  

دعم مديري السجون ومن يتعاملون مع قضايا هذه الفئات في أماكن العمل .  
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9 مصادر إضافية 
مواقع الكترونية مفيدة 

مركز إدارة القطاع األمني
 http://www.ssronline.org/

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية  على القوات املسلحة: 
النوع االجتماعي ومشروع إصالح القطاع األمني

http://www.dcaf.ch/gender-security-sector-
reform/

الشبكة العاملية لتيسير عمل برنامج إصالح القطاع األمني: 
http://www.ssrnetwork.net/

املؤسسات  مكتب   – أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة 
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http://www.osce.org/odihr /
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http://www.womenwarpeace.org 
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http: //www.un-instraw.org/en/gps/general/
gender-and –security-sector-reform-5.html

الرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية: السالم واملرأة:
http://www.peacewomen.org
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Guide, Support Materials) GTZ, 2005. In English 
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pdf
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SSRReform.pdf 

Oelke, S., Security Sector Reform and Gender: 
Concepts and Points of Entry for Development
Cooperation, )GTZ:  Eschborn(, 2007.

http://www.gtz.de/de/dokumente/en-ssr-
gender-2007.pdf 
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احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي  أمرا 
مهما لعملية إصالح 
القطاع األمني؟

كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي  في 
عملية إصالح القطاع 
األمني؟

التحديات والفرص 
املتاحة في فترة ما 
بعد الصراعات ؟

املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي  عند 
حتديد عملية إصالح 
القطاع األمني 

معلومات أخرى 

الـنوع اإلجتماعي واثره
فــي اصالح القطاع األمني

املختلفة  األمنية  لالحتياجات  األمني   القطاع  إصالح  عملية  تلبية  بوجوب  قوي  اعتراف  يسود 
مفتاح  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  يعتبر  وكما  والصبي.  والفتاة  واملرأة  للرجل 

الفعالية واملسائلة للقطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح قطاع األمن.

وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
في عملية إصالح القطاع األمني إضافة إلى املعلومات العملية لكيفية القيام بذلك.

رزمة ادوات النوع االجتماعي واثرها في  وتعتمد هذه املذكرة على تقرير مطول وكالهما جزء من 
اصالح القطاع األمني. وحيث أن الهدف من هذه املذكرة هو إعداد مقدمة موجزة عن املسائل املتعلقة 
القطاع األمني. وعليه، تشمل  الى ممارسي وصانعي سياسات إصالح  بالنوع االجتماعي  وتقدميها 

رزمة األدوات 12 اداة مع مذكرات عملية مكملة لها – انظر معلومات أخرى.

سبب أهمية النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني
القطاع/النظام األمني والذي يشمل  القطاع األمني״ إجراء عملية حتول على  يقصد بعبارة ״إصالح 
جميع القوى الفاعلة وأدوارها ومسؤولياتها واإلجراءات التي تتخذها والعمل سوية فيما بينها في إدارة 
وتشغيل النظام بطريقة أكثر اتساقا مع التقاليد الدميوقراطية واملبادئ السليمة لإلدارة الرشيدة لتسهم 
بذلك في إنشاء شبكة أمنية تعمل بشكل جيد1. ويشمل القطاع / النظام األمني القوات املسلحة والشرطة 
واملخابرات وخدمات إدارة احلدود واجلهات الرقابية مثل البرملان واحلكومة والنظام القضائي واجلنائي 

وقوات األمن غير النظامية ومجموعات املجتمع املدني.

واملواقف والسلوكيات  الشخصية  والعالقات والسمات  األدوار  إلى  االجتماعي״  لفظ ״النوع  ويشير 
والقيم التي يعزوها املجتمع للمرأة والرجل، وعلى ذلك يشير لفظ ״النوع االجتماعي ״ الى االختالفات 
املعروفة بني الرجل واملرأة بينما يشير لفظ ״اجلنس״ إلى االختالفات البيولوجية بني األنثى والذكر. 
وتتنوع أدوار النوع االجتماعي  تنوعا هائال داخل وعبر الثقافات وقد تتغير مبرور الزمن، كما ال يشير 

لفظ ״النوع االجتماعي ״ إلى املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات بينهما.

ويعمل إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  في عمليات إصالح القطاع األمني ومؤسسات 
القطاع األمني على تعزيز حتقيق األهداف التالية:

امللكية احمللية 
مملوكة  تشاركية  عملية  على  واالستدامة  بالشرعية  يتميز  األمنيالذي  القطاع  إصالح  يعتمد 

محليا. 
وذلك  األمنية  واألولويات  االحتياجات  االعتبار  بعني  األمني  القطاع  إصالح  عملية  تأخذ  أن   

بالتشاور مع رجال ونساء من مختلف شرائح املجتمع.
ميكن أن تعمل منظمات املجتمع املدني النسائية كجسر للتعاون بني املجتمعات احمللية وصانعي   
السياسات األمنية، وذلك بتعزيز امللكية احمللية من خالل توصيل االحتياجات األمنية والقضائية 
إلى صانعي السياسات، باالضافة الى زيادة الوعي بعملية إصالح القطاع األمني في املجتمعات 

احمللية.

حتقيق األمن والعدالة
يعتبر حتقيق األمن والعدالة هو أحد أهداف إصالح القطاع األمني لتحسني توفير اخلدمات األمنية 
توفير  االجتماعي   النوع  مع  املتجاوبة  األمني  القطاع  إصالح  عمليات  تدعم  وكما  والقضائية. 

اخلدمة من خالل ما يلي:

الدولي املتحدة  األمم   معهد 
أجل من  والتدريب   للبحث 

النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



2

أي  متثيال؛  أكثر  األمني  القطاع  داخل  مؤسسات  إنشاء   
تعكس  األفراد  من  متنوعة  مجموعة  تضم  مؤسسات 
التجمعات السكانية التي تسعى لتقدمي اخلدمة إليها. وعلى 
املرأة  توظيف  زيادة  بأن  إقرار  فهناك  اخلصوص  وجه 
األمنية  األجهزة  داخل  بها  والنهوض  عملها  على  واإلبقاء 
واجلهات الرقابية هو أمر ضروري لزيادة جتاوب وفعالية 

املؤسسات األمنية والثقة بها.
حتسني قدرة القطاع األمني على القضاء على العنف القائم   
اجلدول1(.  )انظر  معه  والتعامل  االجتماعي   النوع  على 
ويرتبط هذا العنف باالختالفات فيما بني النوع االجتماعي  
بالبشر  واالجتار  اجلنسي  واالعتداء  األسري  العنف  مثل 
والعنف ضد مثليي اجلنس. وعلى املستوى العاملي، فواحدة 
من بني كل ثالث نساء تقع ضحية للعنف القائم على النوع 
اإلنسان2.  ألمن  التهديدات  أكبر  من  يجعله  مما  االجتماعي 
على  القائم  للعنف  ضحايا  أيضا  والصبيان  الرجال  ويقع 
أساس النوع االجتماعي فيواجهون عوائق أكبر من النساء 

عند اإلبالغ عنه لطلب العدالة.  
ومنظمات  األمني  القطاع  مؤسسات  بني  التعاون  زيادة   
ميكن  وكما  النسائية.  املنظمات  فيها  مبا  املدني  املجتمع 
ملنظمات املجتمع املدني أيضا تقدمي خدمات أمنية وقضائية 
متكاملة واملساعدة في بناء قدرات مؤسسات القطاع األمني 
يتصل  فيما  املشورة  وتقدمي  واألبحاث  التدريب  خالل  من 

باملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

الرقابة على القطاع األمني ومساءلته
من األهداف األساسية لعملية إصالح القطاع األمني هو إصالح 
واحترام  الشفافية  من  درجة  إلى  بها  للوصول  مؤسساته 
سيادة القانون وحقوق اإلنسان واملسائلة أمام السلطة املدنية 
الدميوقراطية مثل البرملان والنظام القضائي. وكما تدعم عملية 
اصالح القطاع األمني املتجاوبة مع النوع االجتماعي  الرقابة 

واملساءلة من خالل ما يلي:

واملنظمات  االجتماعي   النوع  وخبراء  املرأة  مشاركة  زيادة   
الرسمية  الرقابية  واجلهات  الرقابة  عمليات  في  النسائية 

)انظر اجلدول 2(.
وضع مبادرات تتجاوب مع النوع االجتماعي  للقضاء على   
انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب أفراد مؤسسات القطاع 

األمني والتعامل معها ومعاقبة مرتكبيها.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولة
إن األخذ بزمام املبادرة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  
في عملية إصالح القطاع األمني ليس مسألة تنفيذية فحسب، 
الدولية  والقيم  واملواثيق  للقوانني  لالنصياع  ضروري  إنه  بل 
واالقليمية املتعلقة  باالمن و النوع االجتماعي. وتشمل املواثيق 

االساسية ما يلي:
مؤمتر وخطة عمل بكني )1995(  

والسالم  املرأة  بشأن   1325 رقم  األمن  مجلس  قرار   
واألمن )2000(

األدوات  رزمة  ملحق  مراجعة  الرجاء  املعلومات،  من  للمزيد 
املتعلقة بالقوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.

القطاع  إصالح  في  االجتماعي  النوع  ادخال  كيفية 
األمني

املسائل  إلدخال  متكاملتني  إستراتيجيتني  استخدام  ميكن 
املتعلقة بالنوع االجتماعي في سياسات وبرامج إصالح القطاع 

األمني:
النوع االجتماعي  األخذ بعني االعتبار  يتطلب توجيه أدوار   
تأثير جميع سياسات وبرامج إصالحات القطاع األمني على 
املرأة والرجل والفتاة والصبي في جميع مراحل دورة وضع 
التحديد  مراحل  ذلك  ويشمل  والبرامج،  السياسات  هذه 

والتنفيذ واملراقبة والتقييم. 
الرجال  أن  وحيث  واملرأة:  للرجل  املتساوية  املشاركة  دعم   
هم األكثر متثيال داخل عمليات إصالح القطاع األمني وفي 

آليات العدالة في فترة ما بعد الصراعات  في سيراليون: التعامل بفعالية مع جرائم العنف اجلنسي 3  اجلدول 1

قدر عدد النساء الالتي تعرضن لالغتصاب بـ 250.000 امرأة خالل احلرب األهلية في سيراليون التي امتدت لعقد من الزمان، وخالل 
فترة ما بعد احلرب، مت تفعيل مجموعة من اآلليات إلرساء العدالة مبا في ذلك احملكمة اخلاصة  بسيراليون وإنشاء جلنة لتقصي احلقائق 

واملصاحلة إضافة إلى آليات العدالة التقليدية.
وقد اتخذت هذه احملكمة اخلاصة خطوات إيجابية للتأكيد على التعامل مع جرائم العنف اجلنسي بشكل كافي، ويشمل ذلك ما يلي:

تبني تعريف أوسع للعنف اجلنسي مبا في ذلك االغتصاب والرق اجلنسي واإلجبار على البغاء واحلمل باإلكراه وكذلك أي شكل من   - 
أشكال العنف اجلنسي

تكليف مدعي عام احملكمة حتديدا بتطوير خطة لالدعاء فيما يتعلق بجرائم العنف اجلنسي.  - 
تعيني محققتني )من أصل فريق يضم عشرة محققني( للتحقيق في جرائم العنف اجلنسي.  - 

اعتماد طريقة للتحقيقات خاصة بالنوع االجتماعي  لتشجيع الضحايا على اإلبالغ عن تلك اجلرائم ورفع احلرج عنهم.   - 
التأكيد على استعداد الشهود للتأكد من فهمهم ملدلوالت اإلدالء بالشهادة.   -

وبالرغم من أن الوقت ال يزال مبكر جدا للتوصل إلى نتائج قاطعة بشأن تعامل احملكمة اخلاصة مع العنف اجلنسي، فقد شملت األحكام 
األولى التي أصدرتها احملكمة )بتاريخ 20 يونيو 2007( إدانات لالغتصاب باعتباره جرمية ضد اإلنسانية ورق جنسي.
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املؤسسات األمنية، فهناك إجراء يلزم اتخاذه لزيادة توظيف 
مشاركة  وضمان  بها  والنهوض  عملها  على  واإلبقاء  املرأة 

منظمات املجتمع املدني مبا في ذلك املنظمات النسائية.

نصائح بخصوص وضع سياسة لعملية إصالح القطاع   !
األمنيمتجاوبة مع النوع االجتماعي    

توجيهات بخصوص أدوار النوع االجتماعي  
وزارت  ممثلي  مثل  االجتماعي   النوع  في  خبراء  إشراك   
اخلبرات  جلب  إلى  إضافة  البرملان  وأعضاء  املرأة  شؤون 
بوضع  البدء  عند  املدني  املجتمع  منظمات  من  واخلبراء 

سياسة إلصالح القطاع األمني.

العمل   لفرق  والقدرات  االجتماعي  بالنوع  الوعي  بناء   
املسؤولة  عن صياغة وتنفيذ وتقييم سياسة إصالح القطاع 
األمني )ويكون ذلك من خالل تقدمي دورات تدريبية وتقارير 

موجزة بشأن النوع االجتماعي(.
 - احلمهور  اإلجتماعي״وتعبئة  النوع  ب״أعالم  التعريف   
النوع  قضايا  تفعيل  يدعمون   الذين  القرار  صناع  كبار  أي 

اإلجتماعي.
إصالح  سياسة  على  اإلجتماعي  النوع  آلثار  تقدير  إجراء   
القطاع األمني املقترحة، ومراقبة وتقييم آثار هذه السياسة 

على الرجال والنساء والفتيات والفتيان.

مشاركة متعادلة من قبل الرجال والنساء
ضمان أن إصالح القطاع األمني قد تأسس بناء على عملية   
املجتمع  منظمات  عن  ممثلني  مبشاركة  تشاورية  تشاركية 

املدني وكذلك املنظمات النسائية والرجالية.
عن  املسؤولة  العمل  فرق  في  والرجل  املرأة  متثيل  ضمان   
سياسات  وتقييم  ومراقبة  وتنفيذ  وصياغة  حتديد  عمليات 

إصالح القطاع األمني.

القطاع  إلصالح  برنامج  تصميم  بخصوص  نصائح   !
األمني متجاوب مع النوع االجتماعي 

״تظهر أهمية فهم دور املرأة عند البدء بترسيخ دعائم االستقرار 
في منطقة ما... وإذا كانت املرأة هي العائل اليومي وتوفر الغذاء 
واملاء ألسرتها، فإن حماية املناطق التي تعمل بها املرأة تزيد من 

األمن وتتيح لها االستمرار في عملها...وهذا تقدير تخطيطي 
حيث أن تهيئة الظروف املالئمة ملمارسة احلياة اليومية هو أمر 

حيوي من املنظور األمني ألنه يوفر األساس لالستقرار.״

العميد كارل إجنلبريكستون- قائد القوة التابعة الحتاد قوات 
الشمال 5

وكما يتعني إدماج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  في إطار 
عمل تصميم برامج إلصالح القطاع األمني على النحو التالي:

حتديث قوات الشرطة في نيكاراجوا6اجلدول 3 

املرأة  النوع االجتماعي وزيادة مشاركة  أدوار  الشرطة احمللية في نيكاراجوا مزايا مبادرات توجيه  توضح عملية حتديث قوة 
في ذلك. وقد بدأت عمليات اإلصالح الواسعة املتعلقة بالنوع االجتماعي في جهاز الشرطة في نيكاراجوا في التسعينيات عقب 
ضغوط من احلركة النسائية في نيكاراجوا ومن الشرطيات العامالت في جهاز الشرطة. وكجزء من املشروع الذي دعمته منظمة 

التنمية األملانية، فقد شملت بعض املبادرات اخلاصة التي مت اعتمادها ما يلي:
مناهج تدريبية حول العنف القائم على النوع االجتماعي  داخل كليات الشرطة.  -

أقسام الشرطة النسائية لتقدمي خدمات للنساء واألطفال من ضحايا العنف وذلك مبشاركة منظمات املجتمع املدني.  -
إصالح معايير التوظيف مبا في ذلك التدريب البدني اخلاص باإلناث وتعديل متطلبات التمرين البدني وطول القامة للنساء.  -

تقدمي سياسات من شأنها أن تساعد ضباط الشرطة على اجلمع بني الوظيفة واحلياة األسرية   -
تأسيس اللجنة االستشارية كمنتدى ملناقشة وبحث ظروف عمل الشرطيات.  -

واآلن يبلغ عدد الشرطيات في الشرطة في نيكاراجوا 26 %، وهي النسبة األعلى للشرطيات في أي جهاز شرطة في العالم. وقد 
وصف جهاز الشرطة في نيكاراجوا بأنه األكثر صداقة للمرأة،  وقد نال اإلعجاب لنجاح املبادرات اخلاصة به للتعامل مع العنف 
اجلنسي. وقد ساعدت برامج االصالح في الشرطة في احلصول على الشرعية واملصداقية في عيون اجلمهور. واحتل جهاز 

الشرطة املرتبة الثانية من بني املؤسسات في نيكاراجوا، متقدما بكثير على الكنيسة الكاثوليكية.   

مراجعة اجلدول 2 في  النسائية  املنظمات  مشاركة 
االمن والدفاع في دولة فيجي 4

احلكومية  غير  النسائية  املنظمات  أسهمت  فيجي،  في 
العاملة مع وزارة شؤون املرأة في مراجعة الدفاع واألمن 
الدفاع  مراجعة  جلنة  مع  والتقت  2003م،  عام  احمللي 

واألمن الداخلي التابعة للحكومة ملناقشة ما يلي:
كيفية إجراء عملية املراجعة.  -
من الذي سيتم استشارته.  -

ما هي القضايا التي حددت بأنها تهديدات أمنية.  -
كيف ميكن دمج املعايير واألعراف الدولية مثل قرار   -
والسالم  باملرأة  اخلاص   1325 رقم  األمن  مجلس 

واألمن في برنامج الدفاع.
توصيات  احلكومية  غير  النسائية  املنظمات  قدمت  كما 
املجلس  في  املرأة  شؤون  وزير  تعيني  تشمل  واقعية 
األمني الوطني بشكل دائم وكذلك متثيل املرأة في اللجان 

احمللية واللجان األمنية على مستوى املقاطعات.
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األهداف: هل تتضمن األهداف توفير خدمات األمن والعدالة   
التمثيل  وتزيد  والصبي  والفتاة  واملرأة  للرجل  املتميزة 
األمني، كذلك زيادة احملاسبة واحلد  القطاع  واملشاركة في 

من انتهاكات حقوق اإلنسان؟

املستفيدون: هل مت حتديد املستفيدين من برنامج إصالح   
النساء  البرامج  تتضمن  هل  بوضوح؟  األمني  القطاع 

والفتيات والرجال والصبيان املهمشني؟

تتناول  البرنامج  في  املدرجة  املبادرات  هل  األنشطة:   
االحتياجات األمنية لكل من النساء والفتيات باإلضافة إلى 
الرجال والصبية املهمشني؟ هل توجد أنشطة لزيادة مشاركة 
املرأة واملجموعات غير املمثلة بصورة كافية في مؤسسات 
القطاع األمني؟ ما هي األنشطة التي تتناول انتهاكات أفراد 

القطاع األمني حلقوق اإلنسان؟

النتائج: هل هناك نتائج محددة موجهة نحو الرجل واملرأة   
على  القضاء  على  تركز  نتائج  هناك  هل  والصبي؟  والفتاة 
العنف القائم على النوع االجتماعي والتعامل معه ومالحقة 
مرتكبيه قضائيا بجانب زيادة توظيف املرأة وصون عملها 

والنهوض بها في املؤسسات األمنية؟

األهداف  ملراقبة  محددة  مؤشرات  هناك  هل  املؤشرات:   
املتعلقة بالنوع االجتماعي  وتأثير أنشطة النوع االجتماعي؟ 

هل مت تصنيف املؤشرات وفقا للنوع االجتماعي ؟

هل مت تخصيص متويل خاص لتحقيق األهداف  امليزانية:   
واألنشطة والنتائج املتعلقة بالنوع االجتماعي ؟

والرجالية  النسائية  املنظمات  إدراج  مت  هل  الشركاء:   
االجتماعي   بالنوع  املتعلقة  باملسائل  تهتم  التي  واملنظمات 
نية  احملددين  الشركاء  لدى  يتوفر  هل  محتملني؟  كشركاء 
املسائل  مع  تتجاوب  بطريقة  العمل  على  والقدرة  االلتزام 
املسؤوليات  حتديد  مت  هل  ؟  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
االجتماعي   بالنوع  املتعلقة  باملسائل  اخلاصة  والتوقعات 
املتعلقة  والعقود  واالتفاقات  البرنامج  وثائق  في  بوضوح 

به؟

يوجد أيضا في االداة األولى: 
على  االجتماعي   النوع  تأثير  بتقييم  املتعلقة  األسئلة   -

السياسة األمنية 
تقييم  في  االجتماعي  النوع  بادخال  اخلاصة  النصائح   -
للقطاع  اإلصالح  برامج  ومراقبة  وتنفيذ  وتصميم 

األمني
عملية تقييم لوكاالت تنفيذ القوانني لزيادة توظيف املرأة   -

واإلبقاء على عملها 
أمثلة منوذجية للممارسات اجليدة لعمليات اإلصالح في   -
كل من البرازيل وجمهورية الكونغو الدميوقراطية واملجر 

وسيراليون وجنوب أفريقيا والسويد واململكة املتحدة

انتهاء  بعد  ما  مرحلة  في  والفرص  التحديات 
الصراعات  

التي  البيئات  في  ضروريا  األمني  القطاع  إصالح  برنامج  يعد 
تواجه مراحل ما بعد الصراعات،  حيث تعمل على منع تكرار 
الصراعات  وتعزيز األمن العام والذي يعتبر بدوره ضروريا 
للبدء في أنشطة إعادة اإلعمار والتنمية. وعلى الرغم من أن كل 
سياق له سماته اخلاصة به، إال أن هناك حتديات وفرص بعينها 
برامج  في  االجتماعي   بالنوع  املتعلقة  املسائل  دمج  تواجه 

إصالح القطاع األمنيفي املراحل الالحقة النتهاء الصراعات.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  تواجه  التي  التحديات 
االجتماعي 

غالبا ما يخفق مسار  عمليات نزع السالح وتسريح اجليش   
وإعادة التكامل في عدم ادخال النساء والفتيات.

قد تسفر الضغوط الهادفة الى سرعة بناء مؤسسات القطاع   
للمسائل  كافية  بصورة  األولويات  ترتيب  عدم  عن  األمني 
التوظيف والتدريب  بالنوع االجتماعي في مجاالت  املتعلقة 

والدعم اللوجستي.
عدم  إلى  والقدرة  األساسية  البنية  إلى  االفتقار  يؤدي  قد   

حتقيق العدالة للمرأة.
املدنيني  ثقة  إلى  األمني  القطاع  مؤسسات  تفتقر  ما  غالبا   
بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان في السابق وهذا مما يزيد 

من صعوبة توظيف املرأة.

الفرص املتاحة الدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  
إليجاد  األمني  القطاع  ملؤسسات  الشامل  اإلصالح  يؤدي   
اخلاصة  والبروتوكوالت  األمنية  السياسات  ملراجعة  فرص 
الفحص  متضمناً  االجتماعي   النوع  لقضايا  باالستجابة 
الدقيق للموظفني للوقوف على انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا 
فيها العنف القائم على النوع االجتماعي مع تقدمي تدريب حول 
ووضع  اجلدد  للموظفني  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  مسائل 

أهداف واضحة لتوظيف النساء وإبقائهن في الوظيفة.
يعمل  التكامل  وإعادة  اجليش  وتسريح  السالح  نزع  مسار   
كمدخل ملعاجلة مسائل تتعلق بالنوع االجتماعي: كمثال، من 
خالل التدريب للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي  

للرجال من املقاتلني السابقني.
املرونة في أدوار النوع االجتماعي خالل الصراعات املسلحة   
قد يسهل عملية إحلاق النساء بالعمل في القوات املسلحة مبا 
فيهم املقاتالت السابقات كما يؤدي إلى زيادة مشاركة املرأة 

في صنع القرار العام.
ميكن أن تكون املنظمات النسائية املشاركة في عمليات حفظ   
السالم وتوفير األمن للمجتمع شريك قوي في عملية ادخال 

مسائل النوع االجتماعي  في مسار إصالح القطاع األمني.
املصادر  توفير  املانحة  الدولية واجلهات  للمؤسسات  ميكن   
اخلاصة بدعم إصالح القطاع األمني  ذات احلساسية للنوع 

االجتماعي.



5

تساؤالت حول النوع االجتماعي املتعلقة بتقييم  ؟ 
برنامج إصالح القطاع األمني 

األنواع  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  ميكن 
برامج اإلصالح في  لتقييم وتصميم وتنفيذ ومراقبة  املتعددة 
التساؤالت  وتتضمن  واملالئمة،  الدقة  لزيادة  األمني  القطاع 

الرئيسية التي يتم طرحها ما يلي:

ما هي االحتياجات األمنية اخلاصة والتصورات واألولويات   
للرجال والنساء والفتيات والصبية؟

احلصول  والصبية  والفتيات  والرجال  النساء  تستطيع  هل   
على العدالة واخلدمات األمنية؟

هل تتجاوب التشريعات األمنية والسياسات والبروتوكوالت   
ملجابهة  مالئمة  تشريعات  هناك  هل  االجتماعي؟  النوع  مع 
العنف القائم على النوع االجتماعي؟ هل يتم تنفيذ ومراقبة 

قوانني السلوك الداخلية وسياسات التحرش اجلنسي ؟
هل يوجد متويل وبرمجة مالئمة للقضاء على العنف القائم   

على النوع االجتماعي  والتعامل معه واملعاقبة عليه؟

هل لدى أفراد القطاع األمني القدرة على إدخال املسائل املتعلقة   
بالنوع االجتماعي  ضمن عملهم اليومي؟ هل مت توفير تدريب 

مالئم لهم بخصوص املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي ؟
مؤسسات  داخل  يعملون  الذين  والنساء  الرجال  عدد  كم   
األقدمية  مستوى  وما  عملهم  طبيعة  وما  األمني  القطاع 

لديهم؟
ما هي طبيعة بيئة العمل داخل مؤسسات القطاع األمني؟ هل   
هناك مشكالت بخصوص التحرش اجلنسي وانتهاك حقوق 

اإلنسان؟
النساء  األمني بإشراك  بالقطاع  الرقابية  األجهزة  تقوم  هل   
العنف  وتراقب  النسائية  املنظمات  مع  تتشاور  وهل  فيها؟ 

املتعلق بالنوع االجتماعي؟
ما هي املبادرات املوجودة على املستوى احمللي والوطني مبا   
املتعلقة  املسائل  مع  والقضاء  األمني  القطاع  تعامل  يخص 

بالنوع االجتماعي؟
حقل  في  فعليا  تعمل  التي  املدني  املجتمع  منظمات  هي  ما   
املسائل املتصلة بالنوع االجتماعي  واثرها على األمن وكيف 

ميكن دعم هذه املبادرات ؟

معلومات أخرى  
املصادر 

Anderlini, S.N. with Conaway, C.P. – ‘Security Sector Reform‘, 
Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and 
Action, 2004.

Nathan, L. – Local Ownership of Security Sector Reform: A Guide 
for Donors, 2006.

Valasek, K. – ‘Gender and Democratic Security Governance’, 
Handbook for Civil Society Organisations on Public Oversight of 
the Security Sector, UNDP & DCAF (Forthcoming July 2008).

GTZ – Gender and Citizen Security: Regional Training Module - 
Basic Text, Methodological Guide, Support Materials, 2005. 

OECD DAC – OECD DAC Handbook on Security System Reform: 
Supporting Security and Justice, 2007.

املنظمات 
Centre for Security Sector Management – www.ssronline.org

DCAF: Gender and SSR Project – www.dcaf.ch/gender-security-

sector-reform

Global Facilitation Network for SSR – www.ssrnetwork.net

OSCE/ODIHR – www.osce.org/odihr

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security -

www.womenwarpeace.org

UN-INSTRAW: Gender and SSR – www.uninstraw.org/en/gps/

general/gender-and-security-sector-reform-5.html

WILPF: PeaceWomen – www.peacewomen.org

رزمة أدوات النوع اإلجتماعي وأثرها في إصالح القطاع األمني
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي   -1

إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي   -2
إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي   -3
إصالح نظام القضاء والنوع االجتماعي  -4

إصالح نظام العقوبات والنوع االجتماعي   -5
إدارة احلدود والنوع االجتماعي   -6

الرقابة البرملانية على القطاع األمني والنوع االجتماعي   -7
إعداد سياسة األمن القومي والنوع االجتماعي   -8

رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي   -9
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والنوع االجتماعي   -10

إعداد وتقييم ومتابعة إجراءات إصالح القطاع األمني والنوع   -11
االجتماعي

بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  األمن  أجهزة  أفراد  تدريب   -12
االجتماعي 

ملحق القوانني والوثائق الدولية واإلقليمية

ميكن احلصول على هذه األدوات واملالحظات من املواقع االلكترونية التالية:
www.dcaf.ch

قام بإعداد هذه املالحظات ماجيو تاكشيتا (Mugiho Takeshita) من مركز 
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة استنادا إلى التقرير األول 
الذي أعدته كريستني فاالسيك (Kristin Valasek) من مركز جنيف للرقابة  

الدميوقراطية على القوات املسلحة.
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رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

2

نبذة عن املؤلفة 
اخلبرات  بني  ما   )Tara Denham( دينهام  تارا  اآلنسة  جتمع 
الشرطة  قطاع  إصالح  مجال  في  عملها  في  والعملية  النظرية 
على  حاصلة  وهي  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  واملسائل 
نورمان  كلية  من  الدولية  العالقات  في  املاجستير  درجة 
 Norman Paterson School( الدولية  للشئون  باترسون 
إدارة  دينهام  اآلنسة  تولت  كما   .)of International Affairs
العديد من املشاريع التي يرعاها مركز بيرسون حلفظ السالم 
في  أفريقيا  غرب  في   )Pearson Peacekeeping Centre(
مجاالت تعزيز السالم وبناء إمكانيات قوات الشرطة والدرك. 
املائدة  نقاشات  تنسيق  دينهام  اآلنسة  تولّت  الصفة،  وبهذه 
النسائية  الشرطة/الدرك  “قوات  أُجريت حول  التي  املستديرة 
في عمليات حفظ السالم” عام 2006، حيث تركز عملها على 
املطبقة  املمارسات  وأفضل  املتاحة  والفرص  التحديات  دراسة 
املؤسسات  أعمال  ضمن  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  في 
حفظ  عمليات  في  املشاركة  على  التركيز  جانب  إلى  احمللية، 
الشؤون  وزارة  في  حالياً  دينهام  اآلنسة  وتعمل  السالم. 

اخلارجية والتجارة الدولية في كندا. 

محررا النسخة اإلجنليزية
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز   ،)Kristin Valasek(

القوات املسلحة.

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
الدولي للتعاون  اإلسبانية  للوكالة  وتقديره  شكره  عن  ُيعِرب 
)Spanish Agency for International Development 

Cooperation )AECID( (
التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

نتقدم بالشكر للسادة التالية أسماؤهم إلسهاماتهم وتعليقاتهم 
ماريا  وهم:  التقرير،  هذا  مسودات  على  قدموها  التي  القيّمة 
فراكوندو  وكادي   ،)Maria Christodoulou( كريستودولو 
 ،)Shobha Gautamm( جوتامن  وشوبا   ،)Kadi Fakondo(
 Nadine( جوب  ونادين   ،)Sylvio Gravel( جرافل  وسيلفيو 
 ،)Helen McDermott( ماكديرموت  وهيلني   ،)Jubb
مايرتينني  وهنري   ،)Eirin Mobekk( موبيك  وإيرين 
 Françoise( ندووميانا  وفرانسوا   ،)Henri Myrtinnen(
)Ivy Okoronkwo(، وتني  أوكورنكو  Nduwimana(، وآيفي 
 Daniel de( )Tony Sheridan(، ودانيال دي توري  شيريدن 
 ،)Anne-Kristin Treiber( تريبير  وآن-كريستني   ،)Torres
جانب  إلى   ،)Walentyna Trzcinska( ترجنسكا  ووالينتينا 
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث الدولية من أجل النهوض 
من  لكل  شكرنا  عن  نعرب  كما    .)UN-INSTRAW( باملرأة 
دراموند   وأنتوني   ،)Benjamin Buckland( باكالند  بنيامني 

 Mugiho( تاكشيتا  ماجيهو  و   )Anthony Drummond(
التقرير،  هذا  حترير  في  قدموها  التي  للمساعدة   )Takeshita
وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه 

هذا املشروع.

دليل النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني 
ميثل هذا الدليل حول إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي 
أحد أدلة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني. وتتضمن هذه 
األدلة، التي أُعّدت كي تعرض لواضعي السياسات والقائمني على 
إصالح القطاع األمني مقدمًة حول قضايا النوع االجتماعي، 12 

دليال، جنباً إلى جنب مع املذكرات العملية املتصلة بكل منها:

إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي   -1
إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي   -2

إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي   -3
إصالح نظام القضاء والنوع االجتماعي  -4

إصالح نظام العقوبات والنوع االجتماعي   -5
إدارة احلدود والنوع االجتماعي   -6

والنوع  األمني  القطاع  على  البرملانية  الرقابة   -7
االجتماعي 

إعداد سياسة األمن القومي والنوع االجتماعي   -8
والنوع  األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة   -9

االجتماعي 
والنوع  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  10- الشركات 

االجتماعي 
القطاع  إصالح  إجراءات  ومتابعة  وتقييم  11- إعداد 

األمني والنوع االجتماعي
املتعلقة  املسائل  على  األمن  أجهزة  أفراد  12- تدريب 

بالنوع االجتماعي 
ملحق القوانني والوثائق الدولية واإلقليمية

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
املسلحة، ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا/مكتب املؤسسات 
للتدريب  املتحدة  الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ومعهد األمم 
شكرهم  بجزيل  باملرأة  النهوض  أجل  من  الدولية  والبحوث 
إخراج  في  ملساهمتها  النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم 

هذه األدلة إلى النور.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة إلى 
تعزيز احلكم الرشيد للقطاع األمني وإصالحه. كما يجري املركز 
بحوثاً حول املمارسات اجليدة في هذا اجلانب ويشجع على تطوير 
املعايير املناسبة على كال املستويني احمللي والدولي. وباإلضافة 
إلى ذلك، ُيعدّ املركز التوصيات حول السياسات ويقدم استشارات 
داخلية وبرامج مساعدة ملختلف الدول. وتتضمن قائمة شركاء 
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة احلكومات، 
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والبرملانات، ومؤسسات املجتمع املدني، واملنظمات الدولية، إلى 
جانب عدد من اجلهات العاملة في القطاع األمني كقوات الشرطة، 
والسلطات القضائية، وأجهزة املخابرات، وقوات حرس احلدود 

والقوات العسكرية. 

املؤسسات  أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  منظمة 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

أحد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب  ميثل 
التعاون واألمن في أوروبا.  التابعة ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
ويركز املكتب في عمله على البعد اإلنساني في مجال األمن؛ وهو 
املجتمعات  وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  واسع  مفهوم 
الدميوقراطية. كما يولي هذا املكتب اهتماماً خاصاً لالنتخابات، 
القانون  سيادة  تعزيز  إلى  باإلضافة  واحلكم،  املؤسسات  وبناء 
وترسيخ االحترام احلقيقي والتفاهم املشترك بني األفراد وبني 

الدول. وقد أسهم هذا املكتب مساهمةً قيّمة في إعداد هذا الدليل.

أجل  من  الدولية  والبحوث  للتدريب  املتحدة  األمم  معهد 
النهوض باملرأة 

هذا املعهد هو الهيئة الوحيدة من بني هيئات األمم املتحدة التي 
ُيعهد إليها بإعداد برامج بحثية ُتسهم في متكني املرأة وحتقيق 
املساواة بني اجلنسني في جميع أنحاء العالم. ومن خالل بناء 
واملنظمات  املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  مع  التحالفات 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  األكادميية،  واألوساط  الدولية، 
األهداف  حتقيق  إلى  املعهد  هذا  يسعى  األطراف،  من  وغيرها 

التالية:

االجتماعي،  النوع  منظور  من  للتنفيذ  قابلة  أبحاث  إجراء   
والبرامج  السياسات  على  ملموساً  تأثيراً  تترك  والتي 

واملشاريع املنفذة في هذا اجلانب.
إعداد آليات مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات.  

تعزيز قدرات األطراف املعنية الرئيسية من أجل العمل على   
إدراج مفاهيم النوع االجتماعي ضمن السياسات والبرامج 

واملشاريع ذات الصلة بالقطاع األمني.

 Keystone، AP، :حقوق طبع صورة الغالف محفوظة لصالح
2006 ،Manish Swarup

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ملركز  محفوظة  الطبع  حقوق 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة،  القوات 
املتحدة  الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم  املؤسسات 

للتدريب والبحوث الدولية من أجل النهوض باملرأة، 2008.

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN  978-92-9222-122-5  :رقم اإليداع الدولي

النحو  على  به  االستشهاد  الدليل  هذا  من  االقتباس  يرجى 
التالي: تارا دينهام )Tara Denham(، ״إصالح أجهزة الشرطة 
قطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  دليل  االجتماعي״،  والنوع 
األمن. احملرران ميجان باستيك )Megan Bastick( وكريستني 
للرقابة  جنيف  مركز  جنيف:   .)Kristin Valasek( فاالسيك 
واألمن  التعاون  منظمة  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية 
في أوروبا/مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، 
أجل  من  الدولية  والبحوث  للتدريب  املتحدة  األمم  ومعهد 

.2008 ،)UN-INSTRAW( النهوض باملرأة

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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1  مقدمة
تتولى  فهي  املجتمع؛  في  هام  بدور  الشرطة  أجهزة  تضطلع 
سيادة  وتوطيد  والنظام  السلم  على  احملافظة  عن  املسؤولية 
بكل  عاتقها  على  امللقاة  الواجبات  تؤدي  كما  القانون، 
فيها.  تعمل  التي  املجتمعات  أفراد  جتاه  واحترام  مسؤولية 
حتسني  إلى  العالم  حول  الشرطة  أجهزة  تسعى  وحيث 
شريكة  باتت  فقد  وحمايتهم،  ومجتمعاتها  مواطنيها  معاملة 
أسهمت  وقد  تؤديها.  التي  واألعمال  السياسات  إصالح  في 
وذلك  اإلصالح،  إلى  احلاجة  إبراز  في  العوامل  من  العديد 
الرأي  ميارسه  الذي  والضغط  الداخلية،  املراجعات  قبيل  من 
الدولي و/أو عمليات  العام، والقرارات احلكومية واالهتمام 
وتفضي  النزاعات.  بعد  ما  مرحلة  في  جتري  التي  اإلصالح 
تخضع  شرطة  أجهزة  إنشاء  إلى  الشرطة  إصالح  إجراءات 
املساواة بني  بالنجاعة في عملها، وحتقق  للمساءلة، وتتحلى 
أن  الذين تخدمهم وحتترم حقوق اإلنسان. ويجب  املواطنني 
الشرطة  جلهاز  إصالح  عملية  ألية  األساسية  الركيزة  تقوم 
شرائح  ملختلف  األمنية  االحتياجات  تفّهم  ضمان  على 
العمليات  وتلك  الشرطة  هيكلية  ضمن  وإدراجها  السكان 

تنفذها. التي 

والنوع  الشرطة  أجهزة  ״إصالح  حول  الدليل  هذا  يستعرض 
االجتماعي״ أهمية تعزيز قدرة الشرطة على استيعاب مختلف 
الرجال  فيهم  )مبن  املواطنني  جلميع  األمنية  االحتياجات 
والنساء واألطفال( واالستجابة لها، باإلضافة إلى العمل على 
متارس  وال  املجتمع  فئات  كافة  متثّل  شرطة  أجهزة  إنشاء 
التمييز في عملها. تستند املعلومات التي يستعرضها هذا الدليل 
إلى البحوث الدولية والتجارب العملية، وهي تبحث في املسائل 
الداخلية )الثقافة املؤسساتية( واملسائل اخلارجية )السياسات 
إصالح  عملية  في  اجلرمية(  مكافحة  في  املتّبعة  واإلجراءات 

أجهزة الشرطة.

يعتبر هذا الدليل مفيداً لألطراف املعنية بإصالح قطاع الشرطة، 
واملسؤولني  التجنيد  ومسؤولي  الشرطة،  أفراد  فيهم  مبن 
ومؤسسات  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  احلكوميني، 
وقد  والباحثني.  البرملان  أعضاء  جانب  إلى  املدني،  املجتمع 
على  ثناياه  في  يشتمل  مرجعاً  يشكل  بحيث  الدليل  هذا  صيغ 
األطراف  تساعد  وإرشادات  عملية  وأمثلة  تاريخية  معلومات 
وال  وتنفيذها.  اإلصالح  إجراءات  إعداد  على  املذكورة  املعنية 
كمقياس  الدليل  هذا  يشملها  التي  املعلومات  بتبنّي  ننصح 

املتعلقة  املسائل  إلدراج  منها  االنطالق  يجب  بل  بحذافيره، 
بالنوع االجتماعي في إجراءات إصالح قطاع الشرطة، والتي 
يتوجب تعريفها كي تتواءم مع املجتمعات التي تخدمها أجهزة 

الشرطة.

يتطرق هذا الدليل إلى املسائل التالية:

مقدمة إلى إصالح قطاع الشرطة  
االجتماعي،  النوع  قضايا  إدراج  إلى  تدعو  التي  األسباب   
النوع االجتماعي من خاللها  التي تستطيع قضايا  والطرق 

تعزيز برامج إصالح قطاع الشرطة.
املدخل إلى إدراج قضايا النوع االجتماعي في مختلف جوانب   
اإلرشادات  استعراض  فيها  مبا  الشرطة،  أجهزة  إصالح 

واألمثلة العملية على ذلك.
وإصالح  االجتماعي  بالنوع  ترتبط  محددة  مسائل  دراسة   
وفي  النزعات،  تعُقب  التي  األوضاع  في  الشرطة  قطاع 

املراحل االنتقالية، وفي الدول النامية واملتقدمة.
التوصيات الرئيسية.  

مصادر إضافية.  

2 ماذا يعني إصالح قطاع الشرطة؟
األمن.  قطاع  إصالح  عملية  صلب  في  الشرطة  إصالح  يقع 
عملية  أنها  على  الشاملة  اإلصالح  إجراءات  تعّرف  ما  وغالباً 
هذا  يشمل  بحيث  األمن،  نظام  في  تغيير  إحداث  إلى  تهدف 
املعنية واملشاركة فيه، ودور كل منها،  التغيير كافة األطراف 
واملسؤوليات امللقاة على طرف منها، واإلجراءات التي تطبّقها 
التقاليد  مع  يتماشى  مبا  وتنظيمه  األمن  قطاع  إدارة  في 
الرشيد1.  احلكم  في  املرعيّة  السليمة  واملبادئ  الدميوقراطية 
الدولة،  في  األمنية  األجهزة  أهم  من  الشرطة  قطاع  أن  ومبا 
األمنية  األجهزة  مع  التنسيق  إلصالح  إجراءات  أية  تستدعي 
بعمومه  النظام  يشمل  متكامل،  منهج  إعداد  لضمان  األخرى 

وال يقتصر على جهاز بعينه. 

املعلومات،  من  املزيد  على  لإلّطالع 

القطاع  »إصالح  حول  الدليل  أنظر 

األمني والنوع االجتماعي«

إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي 
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الدولة  تتْبع  مدنية  قوة  الشرطة  جهاز  الشرطة:  جهاز  تعريف 
كما  اجلرائم.  ارتكاب  دون  احليلولة  عن  املسؤولية  وتتولى 
تتكفل الشرطة في حال وقوع جرمية ما بالكشف عن مرتكبيها 
هذا  يشمل  اإلطار،  هذا  وفي  العام2.  النظام  على  واحملافظة 
املصطلح جميع اجلهات املكلفة بإنفاذ القانون، كقوات الشرطة 
وقوات الشرطة التي تشبه في عملها قوات الدرك التي متارس 
االحتجاز  صالحية  سيما  وال  بالشرطة،  املنوطة  الصالحيات 

والتوقيف.3

تعريف إصالح قطاع الشرطة: يشير إصالح قطاع الشرطة إلى 
تغيير هذا القطاع أو حتويله إلى جهاز يتحلى باملهنية في عمله 
التي تكفل  ويتمتع بدرجة عالية من املصداقية، ويؤدي أعماله 

تلبية جميع احتياجات املواطنني الذين يخدمهم.4

قطاع  في  التغيير  إحداث  إلى  املطلوبة  اإلصالح  عملية  تسعى 
أفراده  مساءلة  آليات  تعزيز  كذلك  إلى  تهدف  وهي  الشرطة، 
عن األعمال التي يؤدونها واالرتقاء مبستوى احترامهم حلقوق 
الشرطة على فترة زمنية  اإلنسان. وقد يقتصر إصالح قطاع 
محددة، السيما في املراحل التي تتلو النزاعات، حيث تلقى هذه 
مبجريات  وتتأثر  الدولية،  املساعدات  خالل  من  الدعم  العملية 
قطاع  في  اإلصالح  إجراء  يتسم  وقد  اخلارجية.  األحداث 
املطلوب  احمللي  الدعم  له  توفر  ما  إذا  باالستمرارية  الشرطة 
)سواء كان سياسياً و/أو مالياً(. ومير إصالح قطاع الشرطة 

الذي يتسم بنجاعته باملراحل الرئيسية التالية:5 

حتليل الوضع القائم قبل الشروع في تنفيذ إجراءات   -1
جمع  املرحلة  هذه  في  يتم  حيث  وتقييمه:  اإلصالح 
احمللي  الصعيد  على  السائد  السياق  وفهم  البيانات 

وحتليله.
يجري  التحليل،  إلى  باالستناد  والتخطيط:  اإلعداد   -2
إعداد خطة أو خريطة واضحة املعالم ملباشرة إجراءات 
احملددة  األهداف  هدي  على  تسير  التي  اإلصالح 

بصورة واضحة.
خطة  توضع  حيث  اإلصالح:  إجراءات  تنفيذ  إدارة   -3
اجلهات  جميع  مبشاركة  التنفيذ  موضع  اإلصالح 

املعنية.
إجراءات  مراقبة  على  املرحلة  هذه  وتقوم  التقييم:   -4
اإلصالح وجمع املعلومات والبيانات بشأن التغييرات 
اجلارية، باإلضافة إلى وتقييم النجاحات التي حتققها 
هذه اإلجراءات وحتديد التحديات التي ينبغي جتاوزها 

في هذا املجال.

يتطلب كل سياق إجراءات إصالح ينفرد بها دون غيره. فقد يتم 
إصالح أجهزة الشرطة في املراحل التي تعقب النزاعات، أو قد 
ينفذ في الدول النامية أو في الدول التي تشهد مراحل انتقالية، 
أو في الدول النامية أو في الدول املتقدمة. )لإلطالع على املزيد 
ُيرجى  بعينها،  املتعلقة بسياقات  التوصيات  أو  اإلرشادات  من 
من  الرغم  وعلى  الدليل(.  هذا  من  اخلامس  الفصل  مراجعة 
النظر  ينبغي  املذكورة،  السياقات  بني  تسود  التي  االختالفات 

باعتبارهما  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  احترام  إلى 
التي  واخلارجية  الداخلية  الثقافة  إصالح  نحو  االنطالق  نقطة 

تتبنّاها الشرطة.

ومن األمثلة التي ترد في هذا اإلطار إصالح أجهزة الشرطة في 
مناطق مختلفة من العالم، منها: 

دول أمريكا الوسطى التي تعمل على إبعاد أجهزة الشرطة   
عن األنظمة العسكرية وتتجه نحو فرض رقابة مدنية على 

القوات األمنية.6
دول آسيا الوسطى التي تعمل على حتويل أجهزة الشرطة   
العاملة فيها من شرطة استعمارية إلى مؤسسات دميوقراطية 
ملصلحة  خدماتها  حتصر  وال  بعمومهم،  مواطنيها  تخدم 

األحزاب احلاكمة أو جماعات متنّفذة في مجتمعاتها.7
الفساد  قضايا  مع  تتعامل  التي  الشمالية  أمريكا  دول   
من  املتضررون  يرفعها  التي  والدعاوى  واالتهامات 
إلى  ذلك  خالل  من  تسعى  حيث  للقوة،  املفرط  االستخدام 
التي  املجتمعات  خلدمة  نفسها  تكرس  شرطة  أجهزة  إنشاء 
تعمل فيها، مبا يشمل تلبية احتياجات السواد األعظم من تلك 
املجتمعات. وال تستثني هذه األجهزة من خدماتها اجلماعات 
واملثلّيني،  كالسحاقيات،  تهميشها،  على  العادة  جرت  التي 

وثنائيّي اجلنس واملتحولني جنسياً.
احلقبة  نير  حتت  عاشت  التي  الشرقية/الدول  أوروبا  دول   
إلى  وتعمل  الفساد  الدول  هذه  تواجه  حيث  الشيوعية، 
احترام  وتضع  مجتمعاتها  تخدم  شرطة  أجهزة  تأسيس 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون نصب أعينها.

متثل هذه األمثلة مجرد عيّنات لألمناط الرئيسية من اإلصالح 
عني  في  نأخذ  أن  لنا  ينبغي  ذلك،  ومع  تنفيذها.  يجري  التي 
عمليات  بعض  فيه  ترتبط  قد  الذي  الوقت  في  أنه  االعتبار 
ميكن  أخرى  أمناط  فهناك  بعينه،  بسياق  أو  مبنطقة  اإلصالح 
إجراؤها في أي جهاز شرطة مبفرده. وتشمل األمثلة التي ترد 
التغييرات على أوضاع  إجراء  الشرطة  إطار إصالح قطاع  في 
تنمية مهاراتهم وتدريبهم وزيادة  الشرطة ورتبهم، من  أفراد 
وعيهم، إلى جانب العمل مع كبار املسؤولني بهدف تغيير الطبيعة 
العسكرية التي تتسم بها الشرطة، وإعادة حتديد الصالحيات 
التنفيذية التي تطبقها. وبغّض النظر  املمنوحة لها واإلجراءات 
عن املستوى الذي تنفذ به إجراءات اإلصالح ومنطها والسياق 
احمللية  والقدرات  اإلمكانيات  معرفة  يتعني  فيه،  تسير  الذي 
يجب  كما  التنفيذ،  موضع  املرجّو  اإلصالح  لوضع  املتوفرة 
األخذ باحلسبان احتياجات كل فئة من فئات املجتمع واحلرص 
على إجراء اإلصالح في الوقت املناسب لضمان اخلروج بخطة 
زمني  إطار  في  للتنفيذ  وبقابليتها  بواقعيتها  تتصف  إصالح 

محدد.
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2-1 التحديات الشائعة التي تواجه الشرطة في 
عملها

تواجه أجهزة الشرطة العديد من التحديات التي تستدعي دراستها 
ويشير  األجهزة.  هذه  أداء  مبستوى  االرتقاء  بهدف  الدوام  على 
الواقع إلى أن القليل من تلك األجهزة – إن ُوجد أصالً – قد َسلِم 
من تعرضه لالنتقاد واملطالبة بإصالحه. ويتساوى في هذا األمر 
أجهزة الشرطة التي تتمتع بباٍع طويل من اخلبرة، واألجهزة التي 
تتلقى تدريبات حديثة واألجهزة حديثة العهد. وبالرغم من الفروقات 
اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية الهائلة التي تسود بني الدول، 
إلى جانب تنوع هيكليات أجهزة الشرطة وتباين حجمها واألوضاع 
التي تعمل في ظلها، ال تزال هناك بعض املشاكل الشائعة التي تؤثر 
على عدد كبير من تلك األجهزة، خاصةً فيما يتصل بقضايا النوع 

االجتماعي. وفيما يلي نبذة مقتضبة حول هذه املشاكل:8

فئات  ضد  ُترتكب  التي  اجلرائم  مكافحة  نسبة  انخفاض   
اجتماعية دون غيرها.

سيما  وال  بعينها،  جماعات  ضد  للقوة  املفرط  االستخدام   
اجلماعات املهّمشة منها، كأبناء األقليات والسكان األصليني، 
والسحاقيات، واملثليني، وثنائيّي اجلنس واملتحولني جنسياً.

إقصاء مجموعات معينة داخل أجهزة الشرطة.  
إساءة السلوك وسوء استعمال السلطة.  

اإلحجام عن تسجيل الشكاوى التي ُترفع ضد أفراد الشرطة.   
ضعف الشرطة في مهارات التحقيق – حيث يتسبب ذلك في   

قلة احلاالت التي ُيدان فيها املجرمون.
االفتقار إلى املساءلة.  

االفتقار إلى ثقة املواطنني.  

2-2 ملاذا تدعو احلاجة إلى إصالح قطاع 
الشرطة؟

من أجل جتاوز التحديات التي تواجه أجهزة الشرطة في عملها، 
ميكن تنفيذ إجراءات اإلصالح املطلوبة لالرتقاء مبستوى فعالية 
العمليات التي تنفذها الشرطة، وتعزز مصداقيتها ومتكنها من 
إحقاق ألعدالة واحترام احلقوق العامة. ويستعرض اإلطار رقم 
)1( مناذج يوردها على سبيل املثال ال احلصر حول التغييرات 
في  وذلك  الشرطة،  قطاع  إصالح  عن  تتمخض  أن  ميكن  التي 

إطار اجلهود التي ُتبذل لتعزيز عمله. 

3  ملاذا يكتسب النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح قطاع الشرطة؟ 

يشير ״النوع االجتماعي״ إلى األدوار، والعالقات، والّسمات 
التي  اخلاصة  والقيم  والسلوكيات  واملواقف،  الشخصية، 
يشير  ذلك،  على  وبناًء  وللمرأة.  للرجل  املجتمع  يعزوها 
الرجل  بني  املعروفة  االختالفات  إلى  االجتماعي״  ״النوع 
مصطلح  يشير  االجتماعي،  النوع  مع  وباملقارنة  واملرأة. 
״اجلنس״ إلى االختالفات البيولوجية التي متيز الذكور عن 
داخل  كبيراً  تنوعاً  االجتماعي  النوع  أدوار  وتتنوع  اإلناث. 
الثقافات وفيما بينها، وقد تتغير هذه األدوار مبرور الزمن. 
بل  فحسب،  والرجل  املرأة  إلى  االجتماعي  النوع  يشير  وال 

يتعدى ذلك إلى العالقة التي جتمعهما ببعضمها.

التي  الدالالت  حتديد  إلى  االجتماعي  النوع  تعميم  ويشير 
يتركها أي إجراء مقرر بالنسبة للمرأة والرجل، مبا في ذلك 
املجاالت  جميع  في  البرامج  أو  السياسات  أو  التشريعات 

وعلى كل املستويات. 9

أنظر الدليل حول »إصالح القطاع 

األمني والنوع االجتماعي«

السلطة  انتزاع  االجتماعي  النوع  قضايا  إلى  التطرق  يعني  ال 
من الرجال ومنحها للنساء واملجموعات األخرى التي ال حتظى 
مبكانة كتلك التي يستحوذ عليها الرجال. فعلى العكس من ذلك، 
ميثل هذا األمر إجراًء يهدف إلى تعزيز كفاءة املؤسسات التي 

تخضع لإلصالح واالرتقاء بنجاعتها في عملها.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية 

يعتبر إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن إجراءات إصالح 
القوانني  بأحكام  للوفاء  ضرورياً  أمراً  الشرطة  مؤسسة 
والنوع  األمن  ملسائل  الناظمة  الدولية  واألعراف  واملواثيق 

االجتماعي. من املواثيق األساسية البارزة في هذا الشأن:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة   
1979

مؤمتر ومنهاج عمل بكني لسنة 1995  
والسالم  املرأة  بشأن   )1325( رقم  األمن  مجلس  قرار   

واألمن لسنة 2000
للمزيد من املعلومات، أنظر امللحق لهذا الدليل حول القوانني 

واملواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
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3-1 توفير األمن للرجال والنساء واألطفال 

مبا أن أجهزة الشرطة تتكفل باملسؤولية عن احملافظة على النظام 
العام وحماية املواطنني، يتعني عليها أن تستوعب كافة التهديدات 
األمنية التي تعتري املجتمع الذي تخدمه وأن تواجهها. كما يجب 
على هذه األجهزة أن تدرك أن العنف والتمييز يطال كال الرجل 
واملرأة بأساليب وبدرجات متفاوتة. فعلى سبيل املثال، ُترتكب 
اجلرائم ضد الرجل في معظم األحيان في األماكن العامة، بينما 
األسري،  العنف  جرمية  قبيل  من  للجرائم،  فريسة  املرأة  تقع 
العديد  تعتبر  ال  التي  األماكن  ذات  وهي  اخلاصة،  األماكن  في 
من مؤسسات الدولة نفسها مسؤولة عنها.10 في هذا السياق، 
التي  األمنية  التهديدات  من  مناذج   )2( رقم  اإلطار  يستعرض 

تواجه الرجال والنساء واألطفال.

يجب على أفراد الشرطة منع هذه األشكال من اجلرائم واحلّد 
منها ومواجهتها. ومن هذه اجلرائم العنف القائم في أساسه 
على النوع االجتماعي، والذي ُيعّد من أكثر التهديدات األمنية 
أجرتها  التي  الدراسات  إحدى  وتشير  العالم.  في  ذيوعاً 
النساء  من   %69 من  أكثر  أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة 
عليهن  أوقعها  جسدية  اعتداءات  من  عاننْي  أنهن  إلى  أشرن 
العنف  وميثل  حياتهن.13  من  ما  مرحلة  في  الذكور  أقرانهن 
أو  – سواء كان جسدياً  االجتماعي  النوع  القائم على أساس 
بأحد  األذى  إحلاق  إلى  يفضي  قد  عمالً   – نفسياً  أو  جنسياً 
األفراد بسبب جنسه. وينشأ هذا النوع من العنف الذي ميس 
السلطة  اختالل  عن  السواء  على  واألطفال  والنساء  الرجال 
القائم  الطفل والشخص  أو بني  الرجل واملرأة من جانب،  بني 

على رعايته من جانب آخر.

وقد تزيد نسبة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي جّراء 
التهديدات األمنية التي تفرزها عوامل أخرى، كاخللفية اإلثنية 

وامليول اجلنسية والدين. وفي هذا اإلطار:  

بلغت نسبة حوادث االعتداء ضد أبناء اجلالية املسلمة %67   
اجنلترا  في  الدين  أساس  على  القائمة  االعتداء  حوادث  من 

ومقاطعة ويلز خالل عامي 2005 و2006. 14
وتتعرض السحاقيات السود في جنوب أفريقيا لالغتصاب   

واالعتداءات اجلسدية واإلهانات بسبب ميولهن اجلنسية. 15
عن  التبليغ  عن  والنساء  الرجال  ُيحجم  األحيان،  أغلب  وفي 
الرجال  يخجل  األعم،  الغالب  ففي  عليهم.  الواقعة  اجلرائم 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  للعنف  يتعرضون  الذين 
إليهم  النظر  من  خوفاً  لها  يتعرضون  التي  احلوادث  ذكر  من 
يفتقرون  باعتبارهم  أو  جنسياً  مثليني  أو  ضعفاء  باعتبارهم 
باالعتداءات  الشرطة  إبالغ  عن  النساء  تتورع  كما  للرجولة. 
ووصمة  االجتماعية  احملظورات  بسبب  لها  يتعرضن  التي 
يواجه  تقدم،  عما  وفضالً  لذلك.  تبعاً  بهن  تلحق  التي  العار 
على  القائم  للعنف  ميّسهم  الذين  واألطفال  والنساء  الرجال 
الدول  االجتماعي حتديات وعقبات إضافية في  النوع  أساس 
لذا،  الظاهرة.  هذه  على  القضاء  تكفل  قوانني  تطبق  ال  التي 
كي   - ونساًء  رجاالً   – الشرطة  أفراد  جميع  تدريب  يتحتم 
لهذا  فريسة  يقعون  الذين  الضحايا  مع  التعامل  من  يتمكنوا 
املهارات  تعلم  الشرطة  أفراد  على  يجب  كما  العنف،  النوع 
التحقيقات  وإجراء  اإلجراءات  إنفاذ  من  متكنهم  التي  الالزمة 

املطلوبة في مثل هذه اجلرائم.

جناعة عمل أجهزة الشرطة اإلطار رقم 1
حتترم احلقوقحتقق املساواةتتسم بالنجاعة في عملهاتتمتع باملصداقية 

تقيم عالقات قوية مع املجتمع 
وتنشر املعلومات حول حقوق 
املواطنني ومسؤوليات الشرطة

تنّمي املهارات جميع األفراد 
واملوظفني العاملني فيها

توفر فرص عمل فيها جلميع 
أفراد املجتمع

ال تستخدم القوة بصورة 
مفرطة إال في حاالت قليلة

تتّبع آليات مستقلة للتحقيق 
في الدعاوى املرفوعة ضد 

أفرادها 

تصرف رواتب العاملني في تعمل على احلد من الفساد
على أساس مهاراتهم ورتبهم، 

وليس على أساس جنسهم

تعامل األفراد واملوظفني 
العاملني فيها على قدم املساواة 

تتبنّى آليات رقابة داخلية 
وخارجية

توفر التدريب ألفرادها على 
اختالف مستوياتهم 

تضمن حصول أفرادها على 
فرص متساوية للتقدم في 

مهنتهم 

تأخذ بعني االعتبار 
االحتياجات الصحية جلميع 

أفرادها

تستوعب اآلراء التي يدلي بها 
املعنيون حول العمليات واملهام 
التي تؤديها، كما تتلقى التغذية 

الراجعة حول ذلك 

تتفهم التهديدات األمنية 
املتنوعة ومتتلك القدرة على 

مواجهتها 

توزع املوارد بناًء على 
االحتياجات والتهديدات 

األمنية التي يجري حتديدها

تقدم خدماتها جلميع أفراد 
املجتمع على قدم املساواة 
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3-2 إنشاء أجهزة شرطة تتسم بعملها الفعال 
وبتمثيل املرأة فيها

״ال تعتبر زيادة مستوى التنوع أمراً مطلوباً أو ظاهرًة صحيًة 
فحسب، بل إن التنوع ضروري لنا كي نتمكن من تأدية عملنا؛ 
فمكان العمل الذي يتسم بالتنوع يتيح احلصول على مجموعة 

هائلة من املهارات واخلبرات واملعارف والثقافة، وهو ما 
يعزز من قدرتنا على تقدمي حلول متعددة متنوعة ملشاكلنا 

الداخلية״.

وزارة الداخلية باململكة املتحدة - نشرة حول التنوع في 
أجهزة الشرطة16

متّس التهديدات األمنية واجلرائم جميع شرائح املجتمع. ومع 
الشرطة  أجهزة  غالبية  في  العمل  على  الرجال  يستحوذ  ذلك، 
إال على  األخرى  الفئات  بينما ال حتظى بعض  العالم،  في دول 
العمل  عن  اشتهر  وقد  األجهزة.  هذه  في  ضئيلة  متثيل  نسبة 
في سلك الشرطة أنه ״عمل يقتصر على الرجال״؛ فهو يرتكز 
لألخطار  فيه  العاملون  ويتعرض  اجلرائم  عن  الكشف  على 
تعَمد  األحيان،  بعض  وفي  عملهم.17  في  القوة  ويستخدمون 
إجراءات التجنيد، مبا فيها إجراءات الفحص األمني واملقابالت 
الشخصية، إلى استبعاد املرشحني من النساء أو الرجال الذين 
ال يتحلون بسمات رجولية ״الئقة״، كـ״اخلشونة״ واالستقامة 
إنشاء جهاز شرطة حتظى فيه مختلف  إن  املْطلقة.18  اجلنسية 

فئات املجتمع بالتمثيل – بحيث يعكس التركيبة اإلثنية والدينية 
واجلغرافية واجلنسية والقبلية واللغوية لذلك املجتمع –يضمن 
تعزيز مصداقية هذا اجلهاز وترسيخ ثقة املواطنني به، وهو ما 
على  وعالوًة  مواطنيه.  نظر  في  الشرعية  صفته  بالتالي  يوطد 
ذلك، يترتب على زيادة عدد النساء في صفوف أفراد الشرطة 

مزايا ملموسة بالنسبة للعمليات التي ينفذها جهاز الشرطة.

يلقي اإلطار رقم )3( نظرة عامة على ارتفاع عدد أفراد الشرطة 
من الرجال على حساب النساء في عدد من الدول. 

عملها  في  فعالة  شرطة  مؤسسة  نحو  التحول  أجل  من 
املهمشة،  واجلماعات  للمرأة  األمنية  لالحتياجات  ولالستجابة 
يجب اتخاذ التدابير التي تكفل التغلب على الهوة الشاسعة بني 
ونستشهد  الشرطة.  سلك  في  العاملني  والنساء  الرجال  أعداد 
فيما يلي مبا أوردته وزارة الداخلية باململكة املتحدة حول بعض 

الفوائد املتأّتية من زيادة أعداد النساء في أجهزة الشرطة:33 

بالقدرة  اجلنس  مثليّي  من  الشرطة  أفراد  بعض  يتحلى  قد   
على اقتراح أساليب جديدة متّكن الشرطة من تعميم رسائل 
حول خفض نسبة اجلرائم في صفوف مثليي اجلنس وداخل 

جهاز الشرطة. 
وقد يقف أفراد الشرطة من الشباب على معرفة أكبر بالنوادي   
القدرة على اخلروج  أنهم قد ميلكون  واحلانات احمللية، كما 

بحلول جديدة لالضطرابات املتمخضة عن تناول الكحول.

التهديدات األمنية التي تواجه الرجال والنساء واألطفال اإلطار رقم 2
البناتاألوالدالنساءالرجال

السرقة )أستراليا: %75   
من الضحايا هم من 

الرجال(11
اإليذاء اجلسدي   

القتل  
االعتداءات البسيطة   

واخلطيرة
العنف اجلماعي  

إجبار األشخاص على   
اغتصاب ذويهم )خاصة 

في زمن النزاعات(
اإلغتصاب والتعذيب   

اجلنسي
االجتار بالبشر  

العنف األسري   
االعتداءات اجلنسية   

)الواليات املتحدة: %92 
من الضحايا في مكان 

العمل هم من النساء( 12
حوادث الوفاة التي   

تتعرض لها النساء بسبب 
عدم قدرتهن على توفير 

املهور إلمتام زواجهن 
التحرش اجلنسي  

االغتصاب  
جرائم القتل )جرائم   

الشرف(
التعرض للمطاردة   

العقم القسري  
االجتار بالبشر  

التعرض للعنف اجلماعي   
إساءة معاملتهم   

واغتصابهم
استضعافهم واالعتداء   

عليهم
تعرضهم لالختطاف   

واالحتجاز مقابل فدية 
التخلي عنهم  
االجتار بهم   

بيعهم أو شراؤهم بهدف   
ممارسة الدعارة

التعرض للقتل   
إساءة معاملتهن   

واغتصابهن 
االجتار بهن   

تعرضهن لالختطاف   
واالحتجاز مقابل فدية 

زواجهن في سن مبكرة   
بيعهم أو شراؤهم بهدف   

ممارسة الدعارة
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ومن األفضل أن تتولى شرطية مسلمة التعامل مع احلوادث   
التي تكون نساء مسلمات طرفاً فيها.

وميكن أن تترتب مزايا أخرى على زيادة نسبة متثيل املرأة ضمن 
صفوف أفراد الشرطة. وووفقاً ملا صدر عن املركز الوطني للمرأة 
والشرطة، تشير الدراسات احمللية والدولية إلى أن املرأة والرجل 
يتمتعان بقدر متساٍو من اإلمكانيات التي تؤهلهما لتأدية مهام 
الشرطة بكفاءة. وفي الواقع، تشير الدراسات إلى أن املرأة قادرة 
في الغالب على تعزيز عمل الشرطة بعدد من املهارات واإلمكانيات، 
من قبيل القدرة على احلّد من استخدام القوة واللجوء إليها عند 
عدوانياً.34 وتشمل  ُيبدون سلوكاً  الذي  التعامل مع األشخاص 
األساليب األخرى التي تستطيع أن ُتسهم املرأة من خاللها في 

االرتقاء بكفاءة جهاز الشرطة في املسائل التالية:35 

التي  املواقف  مع  التعامل  في  بكفاءتهن  الشرطيات  تتميز   
الذكور. أقرانهن من  باملقارنة مع  العنف  تنطوي على 

للتصرف  ميالً  أكثر  الشرطيات  أن  إلى  املواطنون  يشير   
بصورة ״غير الئقة״ من أقرانهن من الذكور.

قبيل  من  للقوة،  املفرط  لالستخدام  ميالً  أقل  الشرطيات   
حاالت إشهار السالح مثالً.

تواجه الشرطيات القليل من املعارضة أو املقاومة التي ُيبديها   
املجرمون الذكور عند اعتقالهم و/أو التحقيق معهم.

تتصرف الشرطيات كنموذج يحتذي به أفراد املجتمع فيما   
يتعلق بقدرة املرأة على العمل في املؤسسات األمنية.

تفوق  تواصل  مهارات  الشرطيات  متتلك  األعم،  الغالب  في   
التعاون  تيسير  على  قدرتهن  عن  فضالً  الذكور،  أقرانهن 
يشجع  خلق  إلى  ُيفضي  مما  بها،  الثقة  وتعزيز  الشرطة 

املواطنني على العمل في سلك الشرطة.36

نسبة أفراد الشرطة من الذكور واإلناث في بعض الدول اإلطار رقم 3
األفرادالشرطياتالسنةالدولة

الدول التي اجتازت مرحلة النزاعات
71%29%2006جنوب أفريقيا19

84%16%2006قبرص20
85%15%2006سيراليون21

86%14%2006كوسوفو22

الدول االنتقالية والدول النامية
82%18%2001جامايكا 23

88%12%2001جمهورية التشيك24
90%10%2002فنزويال25
92%8%2005رومانيا26

98%2%2006الهند27

الدول املتقدمة
71%29%2002أستراليا28

82%18%2006كندا29
82%18%2001السويد30

86-88%12-14%2006الواليات املتحدة31
90%10%2004فنلندا32
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ضرورًة  النساء  من  الشرطة  أفراد  عدد  زيادة  تشكل  كما 
على  الواقع  العنف  مع  الشرطة  جهاز  عمل  يحتّمها  عملياتية 
النساء والفتيات بسبب النوع االجتماعي. وال يقتصر األمر في 
هذه احلالة على تشجيع النساء على التبليغ عن حوادث العنف 
الشرطيات  من  لنظرائهن  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
سير  أثناء  مدربات  نساء  تواجد  كذلك  املفيد  من  بل  فحسب، 

التحقيقات في مثل هذه األمور.

3-3 ضمان إنشاء أجهزة شرطة ال متارس التمييز 
وتعزز حقوق اإلنسان وتسود فيها هذه الثقافة

التمييز  على  القضاء  على  الشرطة  أجهزة  عمل  شأن  من 
على  القائم  العنف  ذلك  في  مبا  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات 
بإنتاجيتها  تتسم  عمل  بيئة  خلق  االجتماعي،  النوع  أساس 
سواء.   حد  على  واملدنيني  الشرطة  ألفراد  بالنسبة  وجناعتها 
قبيل  من  انتهاكات،  الدول  بعض  في  الشرطة  أجهزة  ترتكب 
التحرش واالعتداءات اجلنسية، كما يشارك أفراد هذه األجهزة 
على  والتمييز  بالبشر  واالجتار  البغاء  على  اإلكراه  قضايا  في 
من  الشرطة  أفراد  يقع  وقد  اجلنسية.  وامليول  اجلنس  أساس 
الذكور واإلناث، مثلهم في ذلك مثل املدنيني من الرجال والنساء 
املثال،  سبيل  على  العنف.  من  األنواع  لهذه  فريسة  واألطفال، 
عام  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادرة  التقارير  أحد  يشير 
2006 إلى أن ״من املسلّم به أن اغتصاب النساء والفتيات من 
قبل أفراد الشرطة داخل منازلهن وفي أماكن عملهن بات يشكل 
ظاهرًة مستفحلًة في نيجيريا״37. وقد يْقدم عناصر الشرطة أو 
االنتهاكات. واألسوأ  ارتكاب هذه  العاملني فيها على  أفراد من 
التمييز قد ترسخ  القائمة على  املؤسساتية  الثقافة  أن  من ذلك 

تلك االنتهاكات  في بعض األحيان.

التي  توفير اخلدمات  التمييز في احليلولة دون  أعمال  تتسبب 
ترعاها أجهزة الشرطة جلميع املواطنني بصورة عادلة. فوفقاً 
التابعة  املرأة  ضد  العنف  على  القضاء  جلنة  مقررة  أوردته  ملا 
لألمم املتحدة، ذكرت نساء من جميع الدول أن الشرطة تفتقر 
في  التحقيق  في  تخفق  وقد  معهن،  التعامل  في  للحساسية 
اجلرائم الناشئة عن العنف بصورة ناجعة وفعالة. كما أشارت 
بعض النساء إلى أنهن عندما يتوجهن إلى الشرطة لإلبالغ عن 
لها، فإنهن ال يالقني سوى  التي يتعرضن  االغتصاب  حوادث 
السخرية من أفراد الشرطة. بل قد يصل األمر إلى سؤالهن ما 
إذا كن يستمتعن بتلك احلوادث أم ال.38 وقد يتضاعف التمييز 
القائم على أساس النوع االجتماعي بالتمييز على أساس اجلنس 
اجلسدية.  اإلعاقة  أو  السن  أو  االجتماعية  الطبقة  أو  الفئة  أو 
الشرطة  أفراد  ميارسانه  اللذين  والعنف  التمييز  أدى  فمثالً، 
بصورة مُمنهجة ضد مجتمعات الغجر في كرواتيا وجمهورية 
التشيك بنساء الغجر إلى اإلحجام عن طلب املساعدة من أجهزة 

الشرطة.39

ومع ذلك، ينبغي التنويه إلى أن تعزيز وجود املرأة واملجموعات 
التي ال حتظى بالتمثيل املناسب في مؤسسات الشرطة لن يفضي 
إلى قيام أجهزة ال متارس التمييز في عملها بصورة تلقائية. فقد 
بهن  والتحرش  النساء  ازدراء  تقوم  التي  السائدة  الثقافة  تدفع 
بأفراد الشرطة إلى التذرع بهذه الثقافة حلماية أنفسهم في أماكن 
عملهم. ومما ُيعرف عن الشرطيات أنهن يتصرفن بقدر أكبر من 
يقعن ضحايا اجلرائم ويستخدمن  الالتي  النساء  الصرامة مع 
القوة املفرطة مع املواطنني في محاولة من جانبهن لنيل القبول 
لدى املجموعات املسيطرة.40 وفي إطار إجراءات إصالح الشرطة، 
يجب التعامل مع العقبات التي تفرضها الثقافة املؤسساتية والعمل 
نحو إنشاء أجهزة شرطة يسود فيها االحترام بني أفرادها وبني 

املجتمعات التي تخدمها.

4 كيف ميكن إدراج قضايا النوع 
االجتماعي ضمن إجراءات إصالح قطاع 

الشرطة؟  

مشاركة  تستدعي  كما  بدقتها،  اإلصالح  عمليات  تتميز 
إستراتيجية تتسم بالتخطيط الدقيق كذلك. ومع األخذ باحلسبان 
أن مسؤولية الشرطة تتمثل في خدمة املجتمع وتوفير احلماية 
له، يجب أن تكون إجراءات اإلصالح املزمع وطنية في طابعها 
أن  ينبغي  وال  االستدامة.  لها  وتكتب  فعالة  بصورة  ُتنفذ  كي 
ينظر إلى أجهزة الشرطة أو املجتمعات التي تخدمها باعتبارها 
ذلك  كان  سواء  اإلصالح  عملية  في  تساهم  ال  سلبية  عناصر 
في الدول التي خرجت من نزاعات كانت تشهدها أو في الدول 
حول  التالية  واألمثلة  اإلرشادات  تعديل  يجب  لهذا،  النامية. 
إدراج النوع االجتماعي ضمن إجراءات إصالح قطاع الشرطة 
لتلبية االحتياجات واإلمكانيات التي يتميز بها كل سياق بعينه. 

ومن املهم كذلك أن يدرك الرجال أنهم يضطلعون بدور رئيسي في 
إجراءات إصالح قطاع الشرطة التي تراعي املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي، حيث يستطيع الرجال الذين يتبوؤون مناصب قيادية 
استخدام نفوذهم ملساندة إجراءات اإلصالح وتوجيهها. ويأخذ 
أفراد الشرطة على عاتقهم دور القادة واملدافعني واملوجهني داخل 
مؤسستهم باعتبارهم ״مناصرين״ إلجراءات اإلصالح. وعلى 
وجه التحديد، يستطيع أفراد الشرطة تشجيع احلوار حول املسائل 
احلساسة في أوساط الهيكلية اإلدارية في قطاع األمن.41 وعلى 
الرجال، الذين يؤمنون بوجود الفرصة التي تساعد جميع أفراد 
الشرطة على تولي دور ناجع، أن يقدموا مثاالً يحتذي به اآلخرون 
السياسات واإلجراءات اجلديدة. وميثل  تبنّي  في سلوكهم عند 
واملرأة  الرجل  بني  املساواة  مناقشة  في  الشرطة  رجال  إشراك 
لنشر املعلومات والوقوف على وجهات نظر املعترضني  فرصةً 
أجهزة  في  ومساندتها  األغلبية  تأييد  ضمان  ودون  بشأنها. 

الشرطة، فلن يكتب النجاح أو االستدامة لإلصالحات املزمعة.
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منوذج خطة عمل إلصالح قطاع الشرطة42اإلطار رقم 4

اإلطار الزمنياملسؤوليةاملهامالتوصيات

تعميم القيم املؤسساتية التي توجب على  1 -
أجهزة الشرطة االلتزام بالتنوع ومراعاة 

قضايا النوع االجتماعي.

إعداد بيان حول هذه القيم املؤسساتية.  

إعداد السياسات واإلجراءات الكفيلة  2 -
بإخراج هذه القيم املؤسساتية. 

فمثالً، ال يجوز التمييز بني أي فرد وآخر 
ألي سبب من األسباب، سواء كان ذلك 

على أساس األصل أو الدين أو اجلنس أو 
امليول اجلنسية.

ضمان إعداد بيانات سياساتية واضحة،   
بحيث تشكل مراجع مفيدة لتوجيه 

إجراءات إصالح قطاع الشرطة.

إنشاء جهة/هيئة تكفل إدراج النوع  3 -
االجتماعي كجزء ال يتجزأ في جميع 

جوانب سياسات وممارسات الشرطة.

تعديل الصالحيات املمنوحة للشرطة،   
وشروط عملها والتوصية بزيادة عدد 

أفرادها. 

إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز  4 -
التواصل الداخلي واخلارجي، بحيث 

تعزز األهداف املتمثلة بتحقيق املساواة 
بني اجلنسني في أجهزة الشرطة.

إعداد استراتيجية اتصاالت يتمكن   
املعنيون من الرجوع إليها بيسر وسهولة. 

حتديد األهداف التي تكفل حتقيق  5 -
املساواة بصورة ميكن قياسها، باإلضافة 

إلى إعداد آليات املتابعة الالزمة لذلك.

حتديد أنظمة املتابعة وتخصيص املوارد   
الضرورية.

إعداد أنظمة املتابعة وقواعد البيانات جلمع   
املعلومات في هذا اجلانب.

حتديد أهداف استراتيجية لتجنيد األفراد  6 -
في أجهزة الشرطة لزيادة قدرتها على 
تقدمي اخلدمات ملختلف فئات املجتمع.

إعداد مسح دميوغرافي لتحديد الظروف   
التي تضمن التنوع في أجهزة الشرطة. 

إعداد مراجعة شاملة إلجراءات التجنيد  7 -
بهدف الوقوف على العوائق التي حتول 

دون جتنيد املجموعات األقل متثيالً 
وإجراء حتليل للمتقدمني الذين لم يحالفهم 

النجاح في االنضمام لصفوف الشرطة.

الشروع في إجراءات املراجعة وتخصيص   
املوارد الالزمة لتنفيذها.

تبنّي آلية للتأكد من جميع أعضاء جلان  8 -
املقابالت على وعي باملساواة بني الرجل 

واملرأة والشرطة التي تركز في عملها 
على خدمة املجتمع.

استخدام سياسات حديثة  كأساس   
للتدريب.

إعداد خطة ملراجعة كافة السياسات  9 -
واإلجراءات لضمان اشتمالها على املسائل 

املتعلقة بالنوع االجتماعي والتنوع.

إعداد اخلطة وربطها بجدول زمني   
وحتديد املسؤوليات املنوطة بلجان 

املراجعة.

إدراج سياسات وإجراءات جديدة حول  10 -
قضايا النوع االجتماعي والتنوع ضمن 

برامج التدريب.

تدريب املدربني على السياسات اجلديدة.  
حتديد أوجه القصور في التدريب وإعادة   

تصميم برامج التدريب لتالفيها. 
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4-1 خطط العمل الالزمة بإدراج قضايا النوع 
االجتماعي 

التي  الطرق  بعض  حول  رؤية  التالية  الرئيسية  النقاط  متثل 
ميكن من خاللها إدراج النوع االجتماعي في إجراءات إصالح 
قطاع الشرطة. وقد يبدو إصالح قطاع الشرطة عملية مضنيًة 
التي  املجاالت  االنطالق بسبب تعدد  يصعب فيها حتديد نقطة 
النوع  ملسائل  األولي  التقييم  يوفر  وقد  معها.  التعامل  يتم 
االجتماعي فهماً لوضعها احلالي، كما يلقي الضوء على املسائل 
األمد. وبناًء على  إلى عناية عاجلة واهتمام طويل  التي حتتاج 
التي  واملهام  املسائل  تلك  حتدد  خطة  إعداد  ميكن  التقييم،  هذا 

يتعني إجنازها.

أنظر الدليل حول إصالح متابعة وتقييم 

القطاع األمني والنوع االجتماعي 

تعديلها  ميكن  عمل  خلطة  منوذجاً   )4( رقم  اإلطار  يوضح 
إجراءات  لتوجيه  واستخدامها  القائم  الوضع  مع  يتناسب  مبا 

اإلصالح.

ضمان العدالة للرجال والنساء واألطفال بصورة 
ناجعة

4-2 مراجعة البروتوكوالت واإلجراءات 
العملياتية 

حتدد البروتوكوالت واإلجراءات اإلطار العملياتي الذي يوجه 
ويجب  املؤسساتية.  ثقافتها  تشكل  كما  الشرطة،  أجهزة  عمل 
إعداد بروتوكوالت وإجراءات واضحة لتجاوز إجراءات التمييز 
ألفراد  الشخصية  األحكام  أساس  على  تقوم  التي  احلالية 
مراجعة  عند  التالية  االعتبارات  مراعاة  كذلك  ويجب  الشرطة. 

البروتوكوالت واإلجراءات املذكورة: 

املراجعة والتشاور
ال  أنها  من  للتأكد  واإلجراءات  البروتوكوالت  مراجعة   
تراعي  بطريقة  مصوغة  أنها  ومن  التمييز  على  تشتمل 
البروتوكوالت  هذه  تأخذ  أن  يجب  كما  االجتماعي.  النوع 
والنساء  للرجال  األمنية  االحتياجات  مختلف  واإلجراءات 

اإلطار الزمنياملسؤوليةاملهامالتوصيات

إعداد برنامج ملراقبة العاملني. اختيار موظفات من جميع املستويات - 11  
في جهاز الشرطة للمشاركة في برامج 

التدريب. 

مراجعة املبادرات التي تعنى بأسر أفراد  12 -
الشرطة والتي تعكس احتياجاتهم.

حتليل احتياجات كل من الرجل واملرأة   
وإعداد املبادرات أو السياسات الالزمة 

للتعامل مع هذه االحتياجات.
مراجعة املبادرات التي تعنى بأسر أفراد  13 -

الشرطة والتي تعكس احتياجاتهم.
حتديد اإلجراءات التأديبية وتدريب   

جميع املشرفني في مجال إنفاذ اإلجراءات 
التأديبية.

إعداد اإلجراءات الضرورية لتعزيز قدرة  14 -
املشرفني على مساءلة أفراد الشرطة عن 

السلوك غير الالئق الذي يسلكونه، من 
قبيل ممارسات التحرش والتمييز في 

مكان عملهم.

حتليل النظام املتّبع في مراجعة الشكاوى   
والتأكد من قدرة املواطنني على رفعها، 

خصوصاً تلك التي تقدمها النساء وأبناء 
األقليات.

إعداد اآلليات التي متّكن أعضاء جلان  15 -
مراجعة الترقيات من إدراك املساواة بني 

املرأة والرجل وااللتزام بها.

إعداد املؤشرات الالزمة لقياس مدى   
التزام أعضاء جلان املراجعة باملساواة بني 

الرجل واملرأة. 
تبنّي آلية لتخصيص املرافق واملعدات  16 -
وغيرها من األدوات التي تتناسب مع 
التعامل مع قضايا النوع االجتماعي.

حتديد االحتياجات من املرافق واملعدات.  
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واألطفال في عني االعتبار، بحيث يشمل ذلك صياغة أحكام 
تعالج العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

التأكد من أن البروتوكوالت واإلجراءات احلالية تعكس فهماً   
املجتمع  خدمة  في  تتمثل  الشرطة  مهمة  بأن  يفيد  واضحاً 

بكافة فئاته، مبن فيهم النساء واألقليات، وحمايتهم. 
النسائية،  الشرطة  فيها  الشرطة، مبا  التشاور مع جمعيات   

لتحديد اإلصالحات املطلوبة. 
املجتمع  مؤسسات  مع  واإلجراءات  البروتوكوالت  مناقشة   
واألطراف  العنف  وضحايا  املرأة  منظمات  فيها  مبا  املدني، 
والقضاء  والتعليم  الصحة  قطاعات  قبيل  من  األخرى، 
بني  حوارية  منتديات  عقد  خالل  من  اجلنائية،  واألنظمة 

الشرطة وهذه املؤسسات، أو من خالل وسائل أخرى.
البروتوكوالت واإلجراءات  لتعديل  إجراء مراجعة مستمرة   
واحتياجاته  املجتمع  اهتمام  مجاالت  تعكس  كي  املذكورة 

املتغيرة.43 

االلتزام 
واإلجراءات  للبروتوكوالت  العليا  اإلدارات  تأييد  ضمان   
التي خضعت للمراجعة والتأكد من تخصيص املوارد املالية 
جميع  في  اجلديدة  املعلومات  وإدراج  لتنفيذ  الضرورية 

الدورات التدريبية ذات الصلة.44

التواصل مع املجتمع
اللغات  إلى  املُعّدة  البروتوكوالت واإلجراءات  ترجمة جميع   
في  ووضعها  الشرطة  مراكز  على  وتوزيعها  الصلة  ذات 
أمكنة بارزة فيها، باإلضافة إلى إرفاق بيان التدريب وخطته 

معها.45
املجتمع  مع  بالتفاعل  تتعلق  التي  اإلجراءات  تعميم  يجب   
إلى األماكن التي تشهد قدراً كبيراً من التفاعل بني الشرطة 
لتعميم  العامة  للتوعية  حملة  إصالح  يجب  كما  واملواطنني، 

هذه اإلجراءات.

4-3 اإلجراءات واملبادرات املعّدة للتعامل مع 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي  

أكثر  ميثل  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  أن  مبا 
تتحمل   ،)  )1-3( الفصل  في  جاء  )كما  الشائعة  التهديدات 
الشرطة املسؤولية عن تنفيذ إجراءات صارمة تهدف إلى معاجلة 
في  ناجعة  إجراءات  اتخاذ  ذلك  ويشمل  العنف.  من  النوع  هذا 
مالحقة األشخاص الذي ميارسون هذا العنف والتحقيق معهم 
والتوجيه  الدعم  توفير  إلى  باإلضافة  واحتجازهم،  وتوقيفهم 

املالئمني جلميع ضحايا هذا النوع من العنف. 

على  القائم  العنف  مع  للتعامل  اجليدة  املمارسات  تشمل 
أساس النوع االجتماعي ما يلي:

املبادرات اإلجرائية
املفهوم  إعداد أساليب إلصالح أجهزة الشرطة كجزء من   
القوانني  تعديل  ذلك  في  مبا  القانون  لسيادة  األوسع 
تتبعها  أن  على  يجب  التي  األساليب  على  تنص  التي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  حاالت  مع  التعامل  في 
إذا ما توافرت  اإللزامي  االعتقال  االجتماعي مثل سياسة 
حوادث  عن  اإللزامي  التبليغ  نظام  أو  له  املنطقية  الدوافع 

األسري. العنف 
املتعلقة  للقضايا  شاملة  وإجراءات  بروتوكوالت  إعداد   
النوع االجتماعي، مبا في ذلك  القائم على أساس  بالعنف 
ضحايا  واستقبال  األسري  العنف  دعاوى  مع  التعامل 
ضحايا  وتوجيه  واإلناث  الذكور  من  اجلنسي  العنف 
اإلجتار  حاالت  في  والتباحث  اجلنس  مثليي  من  العنف 

بالبشر.
التعاون مع قطاعات الصحة والتعليم والقضاء واألطراف   
مع  الفعال  التعامل  لضمان  املدني  املجتمع  في  املعنية 
خطط  وإعداد  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
الضرورية  والبروتوكوالت  واألنظمة  املشتركة  العمل 

لتوجيهه.
تقوم  التي  العنف  جرائم  حول  موحدة  شاملة  بيانات  جمع   
على أساس النوع االجتماعي ألغراض املراقبة والدفاع عن 

املوارد الالزمة.

وتشمل املبادرات التخطيطية والهيكلية ما يلي: 
إنشاء وحدات تدريبية متخصصة داخل مؤسسات الشرطة   
للتعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي )انظر 

الفصل 5-3 أدناه(.
كيفية  حول  الشرطة  أفراد  جلميع  مكثف  تدريب  توفير   
إلى  يستند  الذي  العنف  أشكال  مختلف  مع  الناجع  التعامل 

النوع االجتماعي )انظر الفصل 12-4(.
العنف  حول  املكاملات  الستقبال  ساخنة  خطوط  تخصيص   

القائم على أساس النوع االجتماعي. 
إطالق حملة توعية عبر وسائل اإلعالم حول قضايا العنف   
الذي يستند إلى النوع االجتماعي لضمان تعريف الضحايا 
املجال  هذا  في  الشرطة  تقدمها  التي  وباخلدمات  بحقوقهم 
إزاء  الشرطة  تهاون  بعدم  تفيد  للجمهور  رسالة  ولتوصيل 

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.47
ملناهضة  واسعة  حمالت  خالل  من  اجلمهور  مع  املشاركة   

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. 
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عينة من اتفاق بروتوكولي بني إحدى املؤسسات املجتمعية ومؤسسة الشرطة اإلطار رقم 5
فيما يلي عينة من اتفاق بروتوكولي بني الشرطة وإحدى مؤسسات املجتمع التي متثل جماعة ال حتظى بالتمثيل املطلوب في جهاز 
الشرطة. ويسعى هذا االتفاق إلى توضيح التزام الشرطة بالتعاون وتلبية احتياجات هذه اجلماعة. وقد صيغ هذا االتفاق بناًء على 

مسودة اتفاقية أبرمت بني مركز وابانو لصحة السكان األصليني )Wabano Centre for Aboriginal Health( وجهاز 
الشرطة في أوتاوا.46

حتديد املبادئ الرئيسية

يحتل ضمان أفضل املصالح وتوفير احلماية والعيش الكرمي لكل فرد أهمية قصوى

يجب تقدير واحترام املعتقدات التقليدية والثقافية اخلاصة والتأكيد على أهميتها.  
يعود االحترام املتبادل بني أفراد الشرطة بالفائدة على املجتمع بأسره.  

يضمن احترام حقوق املواطنني زيادة مشاركتهم في حتديد أسباب اجلرمية واالضطرابات والنزاعات التي تسود املجتمع   
وإيجاد احللول لها.

على كافة املواطنني االلتزام بتحسني نوعية احلياة للجميع والقضاء على العنصرية.   

حتديد األدوار واملسؤوليات 

دور مؤسسات املجتمع

رفع مستوى الوعي الثقافي/التاريخي لدى أفراد الشرطة من خالل العديد من الطرق، مبا فيها تنظيم التدريب واللقاءات   -1
واحلوار الذي يهدف إلى توطيد العالقات معهم.

توفير املوارد/املعلومات حول الهيئات التي تتولى تقدمي اخلدمات للمواطنني.  -2
املشاركة في اللجان ذات الصلة إلطالع الشرطة على القضايا املستجدة.  -3

دور جهاز الشرطة

ضمان أمن جميع املواطنني وسالمتهم، واألخذ بعني االعتبار بعض اجلماعات التي تخضع ملراقبة حثيثة من قبل الشرطة   -1
وال حتصل على القدر املطلوب من احلماية.

العمل بالتعاون مع مؤسسات املجتمع وهيئاته لضمان تلبية احتياجاته من جانب الشرطة.  -2
تنظيم لقاءات جتمع أفراد الشرطة واملواطنني للتوعية الثقافية املتعمقة مع التأكيد على أهمية املشاركة فيها.  -3

تهيئة األجواء املناسبة داخل مؤسسة الشرطة لتعزيز التفاعل بني أفرادها وبني أفراد املجتمع.  -4

حتديد نوايا الطرفني

يعقد الطرفان عزمهما على حتقيق األهداف التالية:

إعداد برنامج لتقدمي املعلومات أو برنامج تعليمي أو تدريبي لتوفير الفرص للتعلم املتبادل بني الفريقني.  -1
تنظيم اجتماعات دورية لتبادل املعلومات حول البرامج واخلدمات والفعاليات لبحث التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد   -2

حتقيق أهداف هذا االتفاق البروتوكولي.
مراجعة هذا االتفاق رسمياً في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع عليه ومراجعته بعد ذلك سنوياً أو قبل ذلك بناًء على   -3

طلب أي من الطرفني.
االتفاق املتبادل على إجراء التسويات املالئمة ومبوافقة كال الطرفني.   -4
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4-4 مراكز الشرطة النسائية/الوحدات 
املتخصصة 

غالباً ما حتجم النساء عن تقدمي شكاوى إلى الشرطة ألسباب 
الرجال  بني  التفاعل  من  حتّد  التي  الثقافية  التقاليد  منها  عدة، 
بالتحدث  للمرأة  التي ال تسمح  االجتماعية  والعادات  والنساء، 
عن العنف داخل املنزل وعجز الشرطة عن التعامل مع مثل هذه 
الشكاوى.49 وعادًة ما تشعر النساء باخلوف واخلجل واالرتباك 
وعدم الرغبة في التورط في متاهات الشرطة والقضاء. وتشير 
تقارير الوكالة الوطنية لإلحصاءات في كندا إلى أن ما ال يزيد 
من   %10 و  اإلناث  من  الزوجي  العنف  ضحايا  من   %36 عن 
تلك  عن  الشرطة  بإبالغ  يقومون  اجلنسي  االعتداء  ضحايا 

اجلرائم.50

ورداً على ذلك، مت تأسيس أقسام الشرطة النسائية ووحدات 
والبرازيل،  كاألرجنتني،  الدول  من  عدد  في  األسري  العنف 
وليبيريا،  والهند،  واإلكوادور،  وكوستاريكا،  وكولومبيا، 
وجنوب  وسيراليون،  وأوروجواي،  وبيرو،  ونيكاراجوا، 
املرأة  تشعر  بيئة  توفير  أجل  ومن  املتحدة.  واململكة  أفريقيا 
عليها  تقع  التي  العنف  حوادث  عن  التبليغ  عند  بالراحة  فيها 
تشكل  املطلوبة،  املعاملة  ستنال  شكواها  أن  من  تتأكد  ولكي 
من  عدداً  غالبا  تضم  كما  األقسام.  هذه  في  أغلبية  الشرطيات 
الشرطيات املتخصصات مع عاملني من الصحة واألخصائيني 
يشكلون  حيث  آخرين  ومختصني  والقانونيني  االجتماعيني 
على  القائم  العنف  حاالت  مع  التعامل  ميكنه  عمل  فريق 
أساس النوع االجتماعي، مبا فيه العنف األسري واالعتداءات 
تركز  ذلك،  إلى  وباإلضافة  واألطفال.  النساء  على  اجلنسية 
داخل  املرأة  بحقوق  الوعي  مستوى  زيادة  على  األقسام  هذه 

املجتمع بأسره.

أو  الوحدات  هذه  مأسسة  على  املترتبة  النتائج  بعض  وتشمل 
األقسام ما يلي: 

للشرطة  قسم   188 إنشاء  مت  و1994،   1992 عامي  بني   
النسائية في الهند. وتفيد التقارير بأن هذا األمر ساهم في 
زيادة معدل التبليغ عن اجلرائم ضد النساء واألطفال بنسبة 

23% مع أعلى معدل لإلدانة في تلك اجلرائم.51
أوضحت اململكة املتحدة أنه منذ إنشاء وحدات العنف األسري   
معدالت  ارتفاع  مع  ملحوظة  زيادة  الشكاوى  أعداد  زادت 

االحتجاز واالدعاء مع انخفاض تكرار وقوع الضحايا.52
)انظر  األسرة  مساعدة  وحدات  أنشئت  سيراليون،  في   
الفصل 5-1 أدناه( ومنذ ذلك احلني أفادت التقارير بزيادة 

أعداد الشكاوى وعمليات االحتجاز.53

شرائح  ملعظم  مهمة  خدمة  النسائية  الشرطة  أقسام  تقدم 
بشكل  اخلدمة  تقدمي  نحو  العمل  أجل  ومن  املهّمشة،  املجتمع 
أكثر فاعلية، فانه يجب األخذ بعني االعتبار التحديات واملخاطر 
املخاطر   / التحديات  ببعض  قائمة  يلي  وفيما  واالحتياجات. 

التي مت حتديدها: 

املركزي  الهيكل  عن  املنفصلة  النسائية  الشرطة  أقسام  أن   
للشرطة ميكن أن تسهم في زيادة تهميش العنف اجلنسي 

وكذلك خدمات رعاية الضحايا.
أن أقسام الشرطة النسائية التي ال يتم ربطها بشكل كافي   
بالنظام القضائي ال تستطيع ضمان أن تشهد النساء الالتي 

يقدمن البالغات إحالة قضاياهن للمحاكمة.
أن اإلحصائيات تركز على متابعة الشكاوى التي يتم التقدم   
إليها  التوصل  يتم  التي  النتائج  على  بالضرورة  وليس  بها 

فيها أو على أشكال العنف ضد املرأة.
أن أقسام الشرطة النسائية املنفصلة عن باقي جهاز الشرطة   
- وهي غالبا تكون ذات إجراءات أقل تخصصا – تسهم في 
املسائل  مع  التعامل  أو  الشكاوى  مع  التعامل  سبل  تنوع 
شرطي  جهاز  في  أو  بعينة  قسم  داخل  في  حتى  األخرى 

محلي.
أنه بدون سياسات أو إجراءات واضحة املعالم، يكون تدريب   

األفراد الذين يعملون في هذه الوحدات محدودا.
إلى  يستند  الذي  النسائية  الشرطة  أقسام  أفراد  تدريب  أن   
حاالت  مع  التعامل  على  والقدرة  جيد״  مستمع  ״وجود 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي املتعاطف طبيعيا 

مع املرأة قد يؤدي إلى عدم كفاءة التدريب. 

الطرق  أحد  تشكل  النسائية  الشرطة  أقسام  أن  من  وبالرغم 
يظل  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  للتعامل 
التدريب وتنمية املهارات بشان التعامل مع هذا النوع من العنف 
معدل  ارتفاع  إلى  ذلك  ويرجع  الشرطة،  جهاز  داخل  ضرورة 
احلوادث وتنوع احلاالت التي يتم التعامل معها )انظر الفصل 

4-12 اخلاص بالتدريب على النوع االجتماعي(. 

قوة شرطة جيانا- التعامل اإلطار رقم 6
مع العنف الذي ميارس على 

أساس النوع االجتماعي  

املنظمات  مع  جيانا  شرطة  قوة  عملت  جيانا،  مرتفعات  في 
احلكومية وغير احلكومية على تأسيس شبكة تهدف إلى احلّد 
من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والعنف األسري. 
وأسفرت نتائج هذه املبادرة عن الدعوة إلى التدريب على قانون 
العنف األسري باعتباره مكوناً إلزامياً ملنهج التدريب في كلية 
شرطة جيانا وأقسام الشرطة التي خصصت فيها مكان ملقابلة 
تعهد  وقد  األسري.  العنف  حوادث  عن  يبلغون  الذين  األفراد 
األسري  بالعنف  متخصصة  وحدة  بتأسيس  الشرطة  مفتش 
القانون  تنفيذ  واجبات  أداء  لتحسني  جيانا  شرطة  قوة  داخل 

في تلك املنطقة.48
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4-5 الشرطة املجتمعية

عينيها  نصب  مجتمعها  خدمة  تضع  التي  الشرطة  عمل  ميثل 
إنه  حيث  الشرطة،  إصالح  عملية  تنفيذ  عند  عامة  إستراتيجية 
يؤكد على توطيد عالقات العمل بني املجتمع والشرطة. وهناك 
وأمن  النظام  على  واحلفاظ  اجلرائم  مع  للتعامل  جديدة  طرق 
النوع  القائم على أساس  العنف  املجتمع56. وعندما يتم حتديد 
الشرطة  تكون  الشرطي،  للعمل  منهجا  باعتباره  االجتماعي 
والنساء  للرجال  األمنية  االحتياجات  مختلف  فهم  إلى  بحاجة 

واألطفال وأخذها بعني االعتبار.

املجتمعية  الشرطة  على  يجب  التي  باألمور  قائمة  	P
مراعاتها عند التعامل مع النوع االجتماعي: 

ضمان وجود اإلرادة السياسية والدعم للتعامل مع املسائل   
مبادرات  إعداد  في  البدء  عند  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

اإلصالح.
االلتزام بتوفير املوارد املالية – وإن كانت محدودة – إلظهار   
النوع  مع  املتجاوبة  اإلصالح  بعمليات  املؤسسي  االلتزام 

االجتماعي.
الشرطة  داخل  ״املناصرين״  أو  املعنية  األطراف  حتديد   
املجتمع ككل  احتياجات  التعرف على  أهمية  لتأييد وإظهار 

والتعامل معها، مبا في ذلك متثيل املجتمع في جهاز الشرطة 
)مثل ضم أفراد الشرطة من النساء ومن املجموعات األقل 

متثيال(.
املنظمات  ذلك  في  مبا  املجتمع  مع  وثيقة  عالقات  توطيد   
النسائية ومجموعات املجتمع التي تعمل نيابة عن املجموعات 
األقل متثيال من خالل التدريب املشترك والدوريات املشتركة 

وخدمات التوجيه.
أماكن  في  واملجتمع  الشرطة  بني  دورية  اجتماعات  عقد   
أقسام  وليس  املجتمعية  املراكز  مثل  سياسيا  محايدة 
الذين  املجتمع  أفراد  مشاركة  زيادة  بهدف  وذلك  الشرطة، 

يترددون في حضورها وخاصة النساء.
على  واألفراد  األفراد  لتشجيع  الشرطة  داخل  أنظمة  إنشاء   
للمجتمع  تؤديها  التي  لتقدمي اخلدمات  اقتراح طرق جديدة 
احتياجات  مع  التعامل  ضمان  وكذلك  فاعلية.  أكثر  بشكل 
الدافع  إعطاء  بأن  اإلقرار  ومع  واألطفال.  والرجال  النساء 
مبادرات  إلى  احلاجة  تدعو  فقد  للتغيير،  الشرطة  ألفراد 
املستمر  واإلشراف  الهادف  التعليم  حمالت  مثل  عديدة، 
واإلجراءات التأديبية وإلى توافر الدعم واملساندة عن طريق 

عمليات املراجعة الداخلية أو الرقابة املدنية. 

دراسة حالة حول أقسام الشرطة النسائية في دول أمريكا الالتينية اإلطار رقم 7
وكوستاريكا،  وكولومبيا،  والبرازيل،  األرجنتني،  )وهي  الالتينية  أمريكا  دول  بعض  في   2003 عام  أجريت  دراسة  أظهرت 
اآلخر  عن  يختلف  النسائية  الشرطة  أقسام  من  قسم  بكل  اخلاصة  الهيكلية  أن  وأوروجواي(  وبيرو  ونيكاراجوا،  واإلكوادور، 
أقسم  تتميز  االختالفات،  تلك  من  وبالرغم  اجلنائية.  وقوانينها  الدولة  على  يعتمد  وهذا  املجتمع،54  من  مختلفة  شريحة  ويخدم 

التالية: النسائية55 باخلصائص  الشرطة 

أن معظمها يتعامل مع حاالت العنف األسري أو العائلي ضد النساء واألطفال.  
يتم تقدمي اخلدمات باملشاركة مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.  

معظم أفراد هذه األقسام هم من النساء.  
اخلدمات الشرطية تشمل اعداد التصريحات وإجراء التحقيقات وجتهيز االتفاقيات بالشراكة مع العاملني االجتماعيني.  

ال توجد تكلفة يدفعها املستخدم للحصول على اخلدمات متعددة األنظمة.  
وتهدف وحدات أقسام الشرطة النسائية إلى حتقيق األهداف التالية: 

حماية املرأة من التهديدات األمنية.   
توفير احلصول على خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني التي ال يتوافر للمستخدمني احلصول عليها بطرق أخرى   

وخاصة الفقراء منهم.
املساهمة في التركيز النوعي فيما يخص األمن بصفة عامة.  

املساهمة في اإلدارة الرشيدة من خالل التعاون املستمر بني احلركات النسائية واملنظمات غير احلكومية والشرطة، وفي   
بعض احلاالت، منظمات املرأة التي تديرها الدولة في مجاالت تقدمي اخلدمات والتنسيق واإلدارة.

جمع البيانات بشأن اجلرمية التي تتعامل معها أقسام الشرطة النسائية.  
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إنشاء جهاز شرطة ميثل جميع فئات املجتمع 
ويتسم بنجاعته 

4-6 التقييم واملراجعة 

ميكن أن يحدد التقييم واملراجعة بشأن عمليات اإلدارة وصنع 
النساء  توظيف  معدل  لزيادة  البدء  ونقاط  التحديات  السياسة 
في أجهزة الشرطة وتثبيتهن وتعزيز مكانتهن فيها. و كما ميكن 
أن تقوم الشرطة أو أية جهة محايدة مثل، محقق الشكاوى أو 
الوزارة املسؤولة عن الشرطة أو األطراف املشاركة في عملية 
أو  املراجعات  بهذه   - املدني  املجتمع  كمنظمات   - اإلصالح 
أو  التقييمات  هذه  جتمع  أن  يتعني  أولى،  وكخطوة  التقييمات. 
تأثير  لتتبع  معايير  وخصوصا  دقيقة،  معلومات  املراجعات 
عمليات اإلصالح. وفيما يلي مثال حول تقييم بيئة مكان العمل 
الشرطة، وهو يستند في  النساء في أجهزة  التي تناسب عمل 

جانب منه إلى تقييم مت إجراؤه في الواليات املتحدة.

انظر الدليل حول أثر النوع االجتماعي 

في متابعة وتقييم القطاع األمني

تقييم بيئة مكان العمل57

تشمل هذه الطريقة ما يلي: 
جمع املعلومات من خالل دراسات مسحية بدون بيان أسماء   

األفراد من الذكور واإلناث من مختلف املراتب.
إجراء مقابالت ومشاورات مع أهم اجلهات املعنية الداخلية   
اخلارجية  املعنية  واجلهات  واالختيار(  التجنيد  مدير  )مثل 
مبا  املدني  املجتمع  ومنظمات  املدنية  الشرطة  جلان  )مثل 
السحاقيات  ومجموعات  والرجالية  النسائية  املنظمات  فيها 

ومثليي اجلنس وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا(.
إجراء مراجعات للسياسات واإلجراءات وعلى وجه التحديد   

تلك املتعلقة بالتحرش اجلنسي.
فحص املعلومات اإلحصائية مثل أرقام التجنيد واالختيار.  

وينبغي جمع معلومات حول املناطق التي تواجه فيها الشرطيات 
عوائق تقليدية، مبا في ذلك ما يلي: 

التجنيد واالختيار  
مؤسسات التدريب  

التحرش اجلنسي  
نيل القبول من األقران واملشرفني  

احلمل ورعاية الطفل  
التجهيزات واملالبس  

التثبيت في العمل  
الترقيات  

كما يلزم جمع معلومات بشأن ما يلي: 
حجم ونوعية فعالية التدريب على النوع االجتماعي املتحصل   

عليه، وعلى وجه التحديد التحرش اجلنسي.

وتشمل نتائج التقييم ما يلي: 
معلومات وافية إلعداد تقرير يحدد فيه املشكالت والتحديات   

وخطة العمل املقترحة.

4-7 جتنيد النساء في مؤسسة الشرطة 

املتردي  الوضع  يعتبر  املثال،  أفغانستان على سبيل  ״في 
العوامل  من  تالزمها،  التي  العسكرية  والصفة  للشرطة، 
– مع  النظير  املؤهلة تأهيال منقطع  املرأة  التي تثبط همة 

– على  أفغانستان  الفصل بني اجلنسني في  التسليم بحقيقة 
يعتبر  والتي  الداخلية  والقضايا  األسرة  قضايا  مع  التعامل 

النساء  بهم من  املشتبه  للتعامل مع  وجودها ضروريا 
وتشمل  املتزايدة.  املعاملة  سوء  ملخاطر  يتعرضن  الالتي 

النساء إنشاء مبيت لإلناث  املبذولة جلذب مزيد من  اجلهود 
الشرطيات  للشرطة وتدريب مساعدات  كابول  أكادميية  في 

بالنسبة  وذلك  بجالن،  منطقة  في  منتظم  بشكل  منهن 
أسرهن  بعيدا عن  العيش  بإمكانهن  ليس  الالتي  للنساء 

طويلة.״  لفترات 
مجموعة األزمات الدولية58

التجنيد لضمان جذبها  كما يجب حتديث سياسات وإجراءات 
ملجموعة كبيرة من األفراد املؤهلني مبن فيهم أفراد املجموعات 
األقل متثيال، مثل املرأة واألقليات العرقية. كما حتتاج الشرطة 
إلى حتديد ماهية العوائق القائمة جلذب األفراد من مجموعات 
حمالت  حتتاج  وكذلك  التجنيد.  عمليات  تنقيح  وكيفية  محددة 
التجنيد ان تكون سهلة الوصول ومفهومة بشكل واضح وأن 
تهم  التي  القضايا  وتتناول  متثيال  األقل  املجموعات  إلى  تصل 

املجتمعات املستهدفة. 

ولذلك  التجنيد.  عملية  توجيه  على  الوظيفي  الوصف  ويعمل 
فهناك خطوة ال بد من اتخاذها لضمان عملية جتنيد أكثر انفتاحا 
لتحديث مسؤوليات الوظيفة لكي تعكس بدقة املهارات الالزمة 
في العمل احلديث الذي تؤديه الشرطة. وفيما يلي قائمة باملهام 

املقترحة لتوجيه العملية.
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إجراءات لزيادة معدالت التثبيت في العمل

شغل  أو  التدريب  في  املشاركة  نسب  أو  األهداف  حتديد   
املستويات الوظيفية.

التأكد من أن التجهيزات والدعم اللوجستي يفي باحتياجات   
وأماكن  الصحية  املرافق  التحديد  وجه  وعلى  األفراد  جميع 

اإلقامة والزي املوحد واملواد األخرى الالزمة للشرطيات.
فرد  كل  لدى  الفائدة  لنشر  مصممة  توجيهية  برامج  إعداد   
الذكور  من  عسكريني  أم  مدنيني  كانوا  سواء  األفراد  من 

واإلناث.60 
واملزايا  بالرواتب  خاصة  سياسات  إعداد  من  التأكد   
واملعاشات أو طرق املكافأة األخرى التي تعتمد على املساواة 

بني األفراد والشرطيات.
التمييز  على  للقضاء  املبادرات  وتقدمي  السياسات  تنفيذ   
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  والتحرش 
على  اإللزامي  التدريب  ذلك  في  مبا  ومعاجلته،  االجتماعي 
النوع  مبسائل  الوعي  ونشر  اجلنسي  التحرش  مواجهة 

االجتماعي.
تأسيس احتادات للعمال مبا في ذلك احتاد للعامالت وذلك   
لتقدمي الدعم إلى األفراد من املجموعات األقل متثيال والدفاع 
املسؤولني  على  التحسينات  اقتراح  وكذلك  حقوقهم  عن 
واإلسهام  لألفراد  التدريب  وتوفير  الشرطة  في  التنفيذيني 
متارس  التي  والضغوط  التمييز  مستويات  من  احلد  في 

عليهم بشأن بعض القضايا.
التأكد من عدم اإلفراط في متثيل املجموعات املستهدفة في   

املستوى األول أو في الوظائف األقل مكانة وراتبا.
مع  بالتزامن  املستهدفة  للمجموعات  مكثفة  برامج  إعداد   

التدريب الالزم.
مراقبة معدالت التثبيت في العمل لتحديد العقبات أو املجاالت   

التي ال تصل إليها املجموعات املستهدفة.
التعريف بكبار األفراد )داخل أو خارج الشرطة( من بعض   
منوذجا  باعتبارهم  عنهم  واإلعالن  املستهدفة  املجموعات 

يشهد على إمكانية الترقية في السلم الوظيفي.

4-9 املوارد البشرية

الشرطة  في  البشرية  املوارد  وممارسات  سياسات  عملت 
تركز  ما  وغالبا  الرجال.  احتياجات  مع  التعامل  على  تقليديا 
واملسائل  واإلجازات  العمل  بساعات  تتعلق  التي  السياسات 
خالل  من  التزامهم  يوضح  مبا  الرجال  األفراد  على  األخرى 
من  كان  حيث  بالورديات،  والعمل  طويلة  لساعات  العمل 
الشؤون  ترعى  زوجات  لديهم  الذكور  األفراد  أن  املفترض 
مستقلني.  أو  مبفردهم  يعيشون  أو  باألطفال  وتعتني  املنزلية 

قائمة باملهام املطلوبة لتحديث الوصف الوظيفي:59  	P
أن يعكس الوصف الوظيفي املسؤوليات التي يتوقع أن يقوم   

بها ضابط الشرطة.
الوصف  تطوير  عند  املجتمع  مدخالت  على  التعرف  يتم  أن   

الوظيفي.
قانوني  خبير  يد  على  الوظيفي  الوصف  مراجعة  تتم  أن   

لضمان صلته بالوظيفة.
أن يدل الوصف الوظيفي ويؤكد على األنشطة التي يقوم بها   
مع  الشرطة  تنفذها  التي  النشاطات  في  للمشاركة  املجتمع 

املسؤوليات اإلضافية لتنفيذ القانون.
أن يؤكد الوصف الوظيفي على اخلبرات واملهارات والصفات   

التالية: 
القدرة على التواصل مع مختلف شرائح املجتمع.  -

معرفة بقيمةالتنوع الثقافي.  -
القدرة على منع تصاعد أحداث العنف.  -

القدرة على تسوية النزاعات  -
القدرة على تنظيم العمل على نحو من التعاون مع فئات   -

املجتمع األخرى.
القدرة على التواصل مع مختلف جتمعات األفراد.  -

القدرة على اقتراح احللول وترتيب األولويات بالنسبة -   -
للجرمية ومشكالت احلياة اليومية داخل املجتمع.

القدرة على التفاهم مع من يتمسكون بقيم مختلفة.   -
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  العمل  على  القدرة   -

ووكاالت تقدمي اخلدمات االجتماعية األخرى.
القدرة على حتديد اإلجراءات الوقائية الكفيلة مبنع حدوث   -

املشكالت وحتسني األوضاع املعيشية في املجتمع.
القدرة على التعامل مع األولويات املتعارضة.  -

املسائل  بعض   )8( رقم  اإلطار  يوضح  تقدم،  عما  وفضالً 
النساء  جتنيد  إجراءات  خالل  االعتبار  بعني  أخذها  يجب  التي 

واملجموعات األقل متثيالً في قطاع الشرطة وتثبيتهم فيه.

4-8 تثبيت النساء في عملهن في قطاع الشرطة 

على  الشرطة  بقدرة  املستهدفة  التجنيد  حمالت  كفاءة  ترتبط 
تلك  لعمل  الباهظة  للتكاليف  ونظرا  جدد.  متطوعني  جذب 
إلى  بحاجة  الشرطة  في  التنفيذيني  املسؤولني  فإن  احلمالت، 
للنساء  بالنسبة  وخاصة  العمل  في  التثبيت  معدالت  حتسني 

واملجموعات األقل متثيال. 
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اإلستراتيجيات الالزمة لتجنيد النساء في سلك الشرطة وتثبيتهن فيه اإلطار رقم 8
معاهد التدريبفريق التجنيدحملة التجنيد 

تقييم سياسات التجنيد ومعايير   
االختيار بانتظام بهدف القضاء على 

احملاباة والتمييز في جتنيد النساء.
إعداد أهداف واستراتيجيات واضحة   
املعالم للتوظيف – ووفقاً خلطة بكني: 

يجب أن تصل نسبة متثيل املرأة إلى 
 .%30

تقدمي مواد تراعي النوع االجتماعي    
– وتشمل نشرات وملصقات 

إعالنات تصور قيام املرأة والرجل 
مبهام متنوعة.

توزيع معلومات عن فرص العمل في   
أماكن جتمع املرأة مثل محالت البقالة 

والنوادي الصحية وغيرها.
برامج تدريبية ملجموعات معينة   

للتأكد من تلبيتهم ملتطلبات الدخول 
مثل التدريب البدني للنساء

عمل مسح لألفراد احلاليني من   
التجمعات املستهدفة ملعرفة كيف مت 

توظيفهم وما هو الشيء األكثر رضا 
وجدوه في العمل كأفراد شرطة 

واستخدام تلك املعلومات في حمالت 
التجنيد .

  برامج حتفيزية خلدمة أفراد الشرطة 
الذي يعملون على جذب املتطوعني 

اجلدد من املجتمعات املستهدفة.
خطط مشاركة جانبية لتشجيع   

األفراد املؤهلني من املجموعات األقل 
متثيال لشغل املناصب العليا.

حمالت معلومات عامة تستهدف   
املجموعات األقل متثيال مبا في ذلك 

معارض املهن.

اختيار األفراد الذين يتفهمون   
ويدعمون سياسات التجنيد  اجلديدة.

تدريب األفراد على املسائل املتعلقة   
بالنوع االجتماعي  والتعددية.

ضمان أن فريق العمل يضم أفراد   
وشرطيات.

أن تسود عالقات الصداقة بني أعضاء   
الفريق وسهولة التحدث مع بعضهم 

البعض.
ضمان أن فريق العمل قادر    

على اإلجابة على األسئلة بشأن 
السياسات املالئمة.

ضم األفراد من ذوي املهارات املالئمة   
من املجتمع ومن بني اإلناث في جلان 

املقابلة الشخصية.
إعداد مجموعة من األسئلة ونظام   

منح الدرجات للجنة املقابلة 
الشخصية تعكس الوصف الوظيفي 

اجلديد وكذلك مراقبة أفراد الفريق 
لتحديد ما إذا كان أحد أفراد الفريق 

قد دأب على وضع درجات أقل 
ملجموعات معينة.

وجود مدربني رجاال ونساء.  
التدريب املشترك لألفراد اجلدد من   

الذكور واإلناث.
التأكد من أن التدريب يتفق مع   

مسؤوليات األسرة.
تخصيص تدريب لإلناث فقط إذا كان   

ذلك مالئما من الناحية الثقافية.
وجود مرافق خاص للنساء في أماكن   

التدريب.
أن تعكس االختبارات البدنية   

الواجبات الشرطية الفعلية – واختبار 
أفراد الشرطة احلاليني لتحديد معيار 

األداء.
التأكد من عدم انعزال النساء في   

أماكن اإلقامة مما يزيد من معدالت 
ترك الدراسة.

التركيز على بناء الثقة لدى األفراد   
اجلدد فيما يتعلق بكيفية التعامل مع 

املواجهات البدنية وليس مجرد القوة 
البدنية.

زيادة الثقة في مجاالت التدريب غير   
املعتادة تقليديا لبعض املجموعات 
)مثل تدريب النساء على األسلحة 

النارية(.
البعد عن ثقافة ״احتقرهم –   

افضحهم״ والتي تعتمد اإلهانة 
واملجافاة حيث قد تؤدي إلى التحرش 
اجلنسي واخلوف من التبليغ عن هذه 

احلوادث. 
تشكيل جلان للتدريب ملراجعة جميع   
مواد التدريب والتأكد من أنها تراعي 

مسائل النوع االجتماعي.

هذه  على  االعتراض  مت  العمل،  قوة  إلى  النساء  وبانضمام 
إصالح  عمليات  إجراء  الضروري  من  وبات  االفتراضات 
لضمان أال تكون سياسات املوارد البشرية قائمة على التمييز. 
قد  لكنها  فحسب،  للنساء  مفيدة  املراجعة  عمليات  تكون  ولن 
تعمل على حتسني التوازن بني العمل وممارسة احلياة لألفراد 
من الذكور، وكذلك ستزيد بدورها من مضاعفة فرص التثبيت 

في العمل والكفاءة. 

إجراءات ملضاعفة جتنيد النساء واملوارد البشرية الصديقة 
لألسرة

الوردية وخيارات  العمل بالنسبة للعمل في  مرونة ساعات   
اإلجازات.

الوظيفة  وتبادل  دوام  نصف  بنظام  العمل  فرص  إتاحة   
للرجال والنساء.
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تتسم  بوضوح  احلمل  بفترة  خاصة  سياسات  حتديد   
أو  اخلفيف  العمل  ذلك  في  مبا  واألمان،  والعدالة  باملرونة 

إجراء تعديالت على الواجبات احلالية.
منح إجازة كافية لرعاية األسرة لآلباء واألمهات.   

توفير مرافق رعاية يومية داخل أو خارج موقع العمل.  
توفير حضانات األطفال.  

تدريب على التغلب على الضغوط.  
احلصول على الدعم النفسي.  

توفير زي العمل املالئم، مبا في ذلك الزي اخلاص باحلمل.  

رسالة  الشرطة  مؤسسة  ترسل  املسائل،  هذه  مع  وبالتعامل 
خيار  هي  القانون  تنفيذ  مهنة  بأن  وخارجيا  داخليا  قوية 
تغيير  إلى  وباإلضافة  واآلباء.  لألمهات  للتطبيق  قابل  مهني 
السياسات، فإن مؤسسات الشرطة بحاجة إلى التأكيد على أن 
األفراد الذي يتمتعون مبميزات تلك اخليارات لن يتم تهميشهم 

مبا  اجلادين  األفراد  من  أقل  أنهم  على  معهم  التعامل  يتم  ولن 
يؤثر على فرص التقدم والترقية في الوظيفة لديهم.

 4-10 الترقية

وخاصة  متثيال،  األقل  املجموعات  توزيع  لكيفية  حتليل  أظهر 
املرأة، داخل مختلف املراتب في الشرطة، مدى النطاق الضيق 
بأعداد  املرأة  متثيل  استمرار  وأظهرت  حدثت.  التي  للتغييرات 
كبيرة في املناصب األقل مرتبة. وفي هندوراس، تشكل املرأة 

6% تقريبا من أفراد الشرطة و 2% فقط من املناصب العليا.62

إجراءات لزيادة فرص الترقية:63

للترقي  التمييز   على  قائمة  غير  موضوعية  معايير  إعداد   
تشمل مكافآت حلل املشكالت، العمل مع املجتمع، والتوجيه 
التقييم  معايير  من  احلد  وكذلك  االجتماعية،  اخلدمات  نحو 

والية اإلطار رقم  9 في  فيه  وتثبيتهن  الشرطة  سلك  في  للعمل  النساء  جتنيد  نسبة  زيادة 
نيومكسيكو بالواليات املتحدة األمريكية61

في إدارة شرطة ألبوكيرك، والية نيو ميكسيكو في الواليات املتحدة االمريكية، مت إطالق مشروع جديد يدعى ״مشروع مكان عمل 
التكنولوجيا  ومجاالت  االحتادات  في  للمرأة  احلكومية  غير  املنظمات  جمعية  وتديره  األمريكية  العمل  وزارة  متوله  للمرأة״  جديد 
والعلوم. وفي أقل من عام، أظهر املشروع جناحا كبيرا في جتنيد الشرطيات وإيجاد بيئة عمل داعمة لهن. وهكذا، فقد تضاعفت حصة 
جتنيد النساء في الكلية بنسبة 10-25% وتضاعفت فرص احتفاظ املرأة بوظيفتها بنسبة تعادل نسبة الرجال. وقد تضمن املشروع 

مبادرات بخصوص:

تقييم بيئة العمل: قامت به جمعية املنظمات غير احلكومية للمرأة في االحتادات ومجاالت التكنولوجيا والعلوم، وشمل ذلك    
ومراجعات  الهامة  املصالح  أصحاب  مع  مقابالت  وإجراء  واإلناث  الذكور  من  الشرطة  أفراد  اسم  غافلة  مسحية  دراسات 

للسياسات واإلجراءات وفحص املعلومات اإلحصائية.
خطة العمل وفريق التنفيذ: وضعت جمعية املنظمات غير احلكومية للمرأة في االحتادات ومجاالت التكنولوجيا والعلوم تقريرا   
وخطة عمل بناءا على التحديد الذي أجرته وشكلت إدارة شرطة ألبوكيرك فريقا من األفراد والشرطيات في مناصب قيادية 

ليكونوا مسؤولني عن التنفيذ. 
التأكد من وجود اإلرادة السياسية: أولت جميع القيادات في اإلدارة اهتماما لتجنيد الشرطيات وتثبيتهن في عملهن.  

التجنيد  الفعال للمرأة: مت نشر ذلك عن طريق معرض املهن الشرطية، املرأة والتغطية اإلعالمية لنشاطات الشرطة واملرأة:   
اإلعالنات وامللصقات والنشرات اإلعالنية إلظهار صورة أفراد الشرطة من اإلناث واألقليات، وقائمة التجنيد املستهدفة.

عملية االختيار: استبدال جلنة املقابلة الشخصية بفيديو يصور حادثة تفاعلية دقيقة تقوم برصد ردات فعل املشارك بهدف   
احلد من التحيز ضد املرأة. ويتم ترتيب مجموعة طلبات االلتحاق بناء على معايير اختيار مكتوبة وتشارك الشرطيات في 

عملية االختيار.
في  للمرأة  احلكومية  غير  املنظمات  جمعية  صممتها  االسم  مغفلة  مسحية  دراسة  أجريت  اجلنسي:  التحرش  على  القضاء   
مع  تتهاون  ال  سياسة  وجود  على  أكدت  حيث  ألبوكيرك،  شرطة  إدارة  وأدارتها  والعلوم  التكنولوجيا  ومجاالت  االحتادات 

التحرش اجلنسي وإجراء تدريب ملدة 8 ساعات خاص بالشرطة املشرفني على القضاء على التحرش اجلنسي. 
تغيير اإلجراءات التقليدية املعمول بها: طلبت إدارة شرطة ألبوكيرك من بعض املوردين توريد زي رسمي وجتهيزات مبقاسات   
البدنية  لإلصابات  املتطوعات  تعرض  ملنع  التدريب  نظم  بعض  بتعديل  البدنية  للتربية  معلمون  وقام  املرأة،  تناسب  صغيرة 

املؤذية ومت البدء في إجراء دراسة حول املسائل املتعلقة برعاية الطفل.
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املنحازة إلى مجموعات معينة، فعلى سبيل املثال، استعمال 
إلى  يؤدي  مفضل  كمعيار  واألقدمية  العسكرية  اخلبرة 

اإلجحاف باملرأة.
بالوضوح  تتسم  والتعيينات  األداء  لتقييم  معايير  إعداد   
األداء  لتقييم  مراجعات  وعمل  واملوضوعية  والشفافية 
مراجعته  متت  الذي  الوظيفي  الوصف  على  بناء  الوظيفي 
ومتطلبات املهارة وليس على مفاهيم املهارة الشرطية التي 
عفا عليها الزمن )انظر الفصل 4-7 ملزيد من املعلومات حول 

الوصف الوظيفي ومتطلبات املهارة(.
خارجية  جلان  وكذلك  للمراجعة  مستقلة  جلان  استخدام   
للمقابلة الشخصية للحد من التحيز الداخلي أو الترقيات من 

خالل ״شبكة املعارف״. 
ضمان احلصول املتكافئ على التدريب الوظيفي للتقدم في   

العمل.
إلى  متثيال  األقل  املجموعات  من  األفراد  وصول  ضمان   

املناصب التي تعتبر ذات قيمة للتقدم في العمل.
تشغلها  التي  املناصب  إلى  الترقيات  جلان  تنظر  أال  ضمان   
)العنف  حيث  من  ״قيمة״  أقل  أنها  على  تقليديا  الشرطيات 
الطفل  معاملة  وإساءة  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
واالعتداء اجلنسي والعمل مع األحداث( أو تفرض جزاءات 
في  النظر  عند  املرن  الوقت/الوقت  لنصف  العاملني  على 

الترقيات.
مراقبة صارمة على تقييمات الشرطيات الالتي اشتكني من   

التحرش اجلنسي في السابق.
على  القيادية  املناصب  يشغلن  ممن  الشرطيات  تشجيع   
بأهمية  يتعلق  فيما  النسائية  الشرطة  احتادات  إلى  التحدث 

التقدم لنيل الترقيات. 
مقارنة كيف يقيم املشرفون الشرطيات بالنسبة إلى األفراد   
من الذكور وفتح ابواب التحقيق فيما إذا كان تقييم النساء 

يتسم بصفة مستمرة بالدونية. 
إجراء دراسة مستقلة للنساء املؤهالت للترقية لتشكيل رؤية   

واضحة عن سبب النجاح/الفشل في التقدم.

ضمان إنشاء مؤسسات شرطية ال متارس التمييز 
وتعزز حقوق اإلنسان وتنشر هذه الثقافة

4-11 قواعد وسياسات السلوك بشأن التمييز 
والتحرش والعنف

إذا لم يحترم األفراد بعضهم البعض فمن الصعب  ״أوال: 
الذي  الثقافات  املجتمع متعدد  احترام  نتوقع منهم  أن 

يخدمونه״
والشرطة64 للمرأة  الوطني  املركز 

واضحة  للسلوك  وقواعد  سياسات  إعداد  إلى  حاجة  فهناك 
املعالم باستخدام عملية تشاورية شاملة من أجل القضاء على 
اإلنسان  حقوق  وانتهاك  والعنف  والتحرش  الداخلي  التمييز 
واملعاقبة عليه. كما ينبغي اتخاذ خطوات شاملة للحد من جميع 
أشكال انتهاك حقوق اإلنسان التي ترتكب على يد أفراد الشرطة 
أو ضد أفراد الشرطة اآلخرين واملدنيني واملعاقبة على ذلك، مبا 

في ذلك تطوير السياسات اخلاصة بالتحرش اجلنسي.

التحرش65  مع  بالتعامل  الكفيلة  بالسياسات  قائمة  	P
اجلنسي: 

عدم  في  فرد  كل  حقوق  تدعم  املؤسسة  أن  على  التأكيد   
تقبل  ال  وأنها  العمل  مكان  في  اجلنسي  للتحرش  التعرض 
النوع  أساس  على  القائم  التحرش  أشكال  من  شكل  أي 
االجتماعي أو اجلنس أو العرق أو امليول اجلنسية أو السن 

أو اإلعاقة أو أي ״اختالف״ آخر. 
تصرفات  مسؤولية  املخالفون  يتحمل  أن  على  التأكيد   
على  تأديبهم  يتم  وأن  عنهم  تصدر  التي  اجلنسي  التحرش 

النحو املناسب.
احلفاظ  عن  مسؤولون  واملديرين  املشرفني  أن  على  التأكيد   
على مكان العمل خاليا من التحرش وأن يتحملون املسؤولية 

عن وقف التحرش والتبليغ عنه بالشكل املناسب.
الذين  األفراد  ضد  االنتقامية  األفعال  اعتبار  على  التأكيد   
يتقدمون بشكاوى من التحرش اجلنسي كتصرفات تضاف 
وفقا  عليها  واملعاقبة  فيها  التحقيق  ويتم  السلوك  سوء  إلى 

لذلك.
التوضيح بأن القانون يحظر التحرش اجلنسي.  

تعريف سلوك التحرش وتقدمي أمثلة له ميكن فهمها بيسر   
وسهولة.

إتباع اإلجراءات الرسمية للنظر في شكاوى التحرش.  
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والنظر في شكاوى  املبكر  التدخل  لتشجيع  إجراءات عملية   
بيئة العمل العدائية، مثل برامج محقق الشكاوى.

ضمان سرية الشكاوى ألقصى حد ممكن.  
حالة  في  توقع  قد  التي  التأديبية  العقوبة  ملستوى  وصف   

انتهاك هذه السياسات.
إنشاء آلية لتقدمي الشكاوى مع التأكيد على توفير أماكن -   

متعددة لتقدميها مثل: 
مشرف اإلدارة   -

مكتب القائد  -
منسق التعددية املعني  -

قسم العالقات اإلنسانية التابع جلهة تنفيذ القانون  -
اللجنة التي تراقب جهة تنفيذ القانون  -

قسم العالقات اإلنسانية باملؤسسة الشرطية املعنية  -
القوانني  تنفيذ  عن  املسؤول  للدولة  التابع  العمل  قسم   -

املناهضة للتمييز
وضح جداول زمنية للتحقيق والنظر في شكاوى التحرش   

اجلنسي
بحقوقهم،  الشكاوى  مقدمي  إخطار  يتم  أن  على  التأكيد   
اجلهات  إلى  واإلحاالت  الشكاوى  لتقدمي  احملددة  اللوائح 

اإلدارية.
بهم  األفراد لالتصال  احلصول على أسماء وأرقام هواتف   

في حالة وجود أسئلة لدى  املستخدم بشأن السياسة.

اتخاذ  ينبغي  السلوك،  وقواعد  سياسات  تطوير  ومبجرد 
خطوات للتأكد من أن جميع أفراد الشرطة ومن يتفاعلون معهم 

على دراية بالسياسات والقواعد اجلديدة:

عدم  بسياسة  بيان  إصدار  الشرطة  جهاز  لرئيس  ميكن   
التهاون للداللة على االلتزام بالسياسة.

إطالق ونشر حمالت زيادة التوعية للعامة من خالل هيئات   
الرقابة املدنية أو مؤسسات املجتمع املدني.

)مثل  عنها  والتبليغ  السياسة  انتهاكات  ملراقبة  آلية  إعداد   
التبليغ دون احلاجة لذكر  إنشاء خطوط ساخنة أو عمليات 

االسم(.
نشر وتوزيع السياسة على أقسام الشرطة.  

واملتطوعني  األفراد  خلدمة  السياسة  على  تدريب  تقدمي   
وإدراج معلومات بشأن السياسة في برامج التدريب لألفراد 

اجلدد.

4-12 التدريب على مسائل النوع االجتماعي 

والثقافة  الشرطة  ممارسات  تغيير  في  املساهمة  أجل  من 
اإلصالح  عمليات  على  التدريب  إلى  حاجة  فهناك  املؤسسية، 
املؤسسية )السياسات واإلجراءات( أو تنمية املهارات للتعامل 
مع بعض اجلرائم احملددة )مثل العنف األسري أو االغتصاب 
الدورات  من  بدءا  املستويات  جميع  على  اجلنسي(  االعتداء  أو 
التمهيدية وحتى الدورات التنشيطية. كما يتعني إدراج املسائل 
ذات  التدريب  مجاالت  جميع  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
الصلة. وايضا، يجب أن يشمل التدريب مناهج تعليمية متعمقة 

بشان املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. 

انظر الدليل حول تدريب أفراد القطاع 

األمني على مسائل النوع االجتماعي

ما  االجتماعي  النوع  على  التدريب  موضوعات  وتشمل 
يلي: 

معلومات عامة عن النوع االجتماعي والتعددية  
قواعد وسياسات السلوك املؤسسية حول التمييز والتحرش   

اجلنسي
احترام ودعم حقوق اإلنسان مبا في ذلك حقوق املرأة  

بروتوكوالت وممارسات حول:   
العنف األسري  -

االغتصاب  -
االعتداء اجلنسي  -

املعاكسة  -
االجتار بالبشر   -

العنف ضد مثليي اجلنس  -
إساءة معاملة الطفل  -

وسائل لعقد مقابالت مع ضحايا العنف القائم على أساس   
النوع االجتماعي

التعامل  كيفية  حول  جديدة  مهارات  اكتساب  أجل  من  وانه 
توضيح  إلى  بحاجة  التدريب  فإن  اجلرائم،  أنواع  مختلف  مع 
الدقيقة  األمثلة  تساعد  كما  والتطبيق.  املمارسة  بني  العالقة 
هو  وما  أفضل  بشكل  واجباتهم  فهم  على  واألفراد  األفراد 

السلوك الشرطي املقبول في بعض املواقف.
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في  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  ساهم  هندوراس،  في 
تدريب أفراد الشرطة على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
التدريب  وعلى مساعدة ضحايا العنف األسري. وقد تركز 
على التعامل مع حاالت العنف األسري والتأكد فهم األفراد 
على  احلاالت  بعض  في  ركز  كما  اجلرائم.  هذه  خلطورة 
إلى توفير احلماية.66 ويقول أوسكار رييز، منسق  احلاجة 
״في  هندوراس:  في  األسري  العنف  على  التدريب  برنامج 
بادئ األمر كان هناك قدر من املعارضة من جانب الرؤساء 
إقناعهم  التعليم الشرطية، ولكننا جنحنا في  في مؤسسات 

بأن هذه مسألة مهمة وهم اآلن أقوى حلفاؤنا.״

! إرشادات حول إخضاع أفراد الشرطة لتدريب ناجع وفعال 
التدريب من أجل اإلصالح املؤسسي 

األفراد  كبار  ألحد  افتتاحية  بكلمة  التدريب  جلسات  بدء   
للنقاش  املطروحة  املوضوعات  أهمية  ممن ميكنهم توضيح 

والتأكيد على االلتزام باإلصالح املؤسسي. 
جوانب  جميع  في  اإلنسان  حقوق  مسائل  تضمني  ينبغي   

تدريب الشرطة وال يجب اعتباره موضعاً منفصالً.
التعامل مع اجلرائم بطريقة غير قائمة على التمييز: 

استخدام أساليب التدريب التشاركية عن طريق إدراج خبرة   
املسائل  توضيح  أجل  من  املسبقة  وأفكارهم  الشرطة  أفراد 

الواقعية وكيفية التعامل معها.
العمل على تقدمي أمثلة عملية للمهارات والسلوكيات الالزمة   
عند التعامل مع أفراد املجتمع ليتمكن أفراد الشرطة من ترجمة 
السياسات إلى واقع عملي. كما يجب دعوة األفراد الذين شاركوا 

في التحقيقات ذات الطبيعة اخلاصة للمساعدة مع األمثلة.
إشراك منظمات املجتمع مبا فيها املنظمات النسائية في الدورات   

التدريبية مع تقدمي أمثلة وعرض مختلف وجهات النظر.
التأكد من أن فريق التدريب يضم أفراداً من الرجال والنساء   
بالقوانني احمللية والدولية وبالسياسات  لديهم معرفة  ممن 

واإلجراءات اجلديدة التي يجري تنفيذها. 
الطبيعة  ذات  اجلرائم  مع  للتعامل  التدريب  مناهج  تطوير   
في  والتحقيق  للنظر  العملية  املهارات  وكذلك  اخلاصة 

الشكاوى على وجه املساواة.
تضمني دورات تخص األدوات واملنتدبني الشرعيني للتعامل   
لتسيير  العملية  املهارات  الى  إضافة  محددة،  جرائم  مع 

وفحص الشكاوى بإنصاف.
جميع  مع  التعامل  كيفية  على  والشرطيات  األفراد  تدريب   
أنواع اجلرائم وعلى وجه التحديد العنف القائم على أساس 

النوع االجتماعي.

4-13 الرقابة املدنية 

من املتعارف عليه أنه بإشراك املجتمع املدني والتعاون والشراكة 
في  املساعدة  ميكن  فانه  احمللية،  املجتمعات  مع  وكذلك  معه، 
عملية اإلصالح وإعادة صياغة العالقات التقليدية بني املجتمع 
فيها  واخلوف  الثقة  بانعدام  تتسم  والتي  والشرطة67  املدني 
بسبب بعض املمارسات التي تسود فيها. وبإعداد آليات مدنية 
رسمية  آليات  وإنشاء  اجلمهور  ثقة  زيادة  ميكن  فانه  للرقابة، 
يتم  رقابية  آلية  أية  وفي  واملجتمعات.  لألفراد  مالذا  تشكل 
املتكافئ من املجموعات األقل  للتمثيل  إنشاؤها تكون األولوية 

متثيال، مبا فيها املرأة.

وتشمل أشكال الرقابة املدنية ما يلي:68 

تضم  الوطني:  املستوى  على  الشرطة  ارتباط  جلنة   
غير  املنظمات  ممثلي  مثل  املدني،  املجتمع  من  ممثلني 
واحملامني  املثقفني  وأوساط  النسائية  واملنظمات  احلكومية 
بشأن  للشرطة  املشورة  لتقدمي  اإلنسان  حقوق  ونشطاء 

احتياجات املجتمع.
جلان ارتباط على املستوى احمللي: مثل احلكومات احمللية   
حتدد  التي  املدني  املجتمع  ومجموعات  الشرطة  وممثلي 
املسائل األمنية احمللية، وخاصة تلك التي تؤدي إلى العنف 
القائم على أساس النوع االجتماعي  والتمييز، وان يتم تبليغ 
هذه االجتاهات إلى الشرطة للمساعدة في إعداد خطة عمل 

إصالحية في ضوء ذلك.
محقق شكاوى مستقل للشرطة: ويعني للتحقيق في احلاالت   
اخلطيرة لسوء املعاملة من جانب الشرطة مبا في ذلك حاالت 

الوفيات أثناء االحتجاز واالستخدام املفرط للقوة.

!  إرشادات حول مساندة الرقابة املدنية 
عقد دورات تدريب مشتركة بني الشرطة واألفراد املشاركني   
لزيادة مستويات اخلبرة واحترام  املدنية  الرقابة  آليات  في 

كل شريك لدور شريكه.
إدراج طرق للمراقبة واالحتفاظ بالسجالت وكتابة التقارير   
في  األساسية  املؤسسية  واملهارات  االتصال  ووسائل 
صحيح  بشكل  املعلومات  جمع  لضمان  التدريبية  الدورات 

واالستفادة منها في عملية صنع القرار.
تدريب مجموعات املجتمع واحلكومات احمللية على األدوار   
وتقدمي  الشرطة  ملراقبة  وقدراتها  وعيها  وبناء  بها  املنوطة 

املعلومات إليها على الوجه الصحيح.
زيادة الوعي داخل املجتمع بشأن املسائل القانونية وحقوق   
يخص  فيما  الشكاوى  تقدمي  كيفية  ذلك  في  مبا  اإلنسان 

الشرطة.
والشرطة  املجتمع  داخل  السياسية  اإلرادة  من  التأكد   
قادة  مع  الوثيق  بالتعاون  والعمل  قوية  روابط  )تأسيس 
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في  التنفيذيني  واملسؤولني  الرئيسية،  املنظمات  املجتمع، 
الرقابة  آليات  وتعزيز  تطوير  في  العليا  واإلدارة  الشرطة 

املدنية( لزيادة إمكانية عمل آليات الرقابة املدنية بفاعلية.
إجراء أبحاث بشأن الشرطة ونشر النتائج على اجلمهور.  

نشر نتائج الرقابة على أوسع نطاق للمجتمع، وإذا اقتضت   
إلى  تصل  لكي  غيره،  أو  املسرح  أو  الراديو  عبر  الضرورة 

التجمعات التي جتهل القراءة والكتابة.

5  إدخال النوع االجتماعي في إصالح 
جهاز الشرطة في سياقات محددة

التي  اإلرشادات  والفرص  التحديات  التالي  الفصل  يتناول 
النامية  والدول  فيها  نزاعات  شهدت  التي  الدول  منها  تفيد 
إلى  وبالنظر  املتقدمة.  والدول  االنتقالية  املراحل  في  والدول 
اليسير، يطرح هذا  للتصنيف  الواقعية ال تخضع  الشواهد  أن 
الفصل نظرًة عامًة والتي من الضروري أن تكون مالئمة لكل 

سياق محدد.

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات

״تعد اجلهود املبذولة من أجل انخراط مزيد من النساء في 
ليس فقط  للغاية،ً  الوطنية في هاييتي مهمة  الشرطة  قوة 

إليها،  السكان  الشرطة ونظرة  أداء  من حيث تأثيرها على 
ولكن أيضا ألنه يشير إلى أن إدراج العنصر النسائي في 

املرأة في  الضوء على مشاركة  الوطنية سيلقي  الشرطة 
في  للتغيير  فاعل وكأداة  التقليدية كعنصر  غير  األدوار 

هاييتي״.

النوع في بعثة األمم  – كبير مستشاري  نادين بوتشجربال 
السالم في هاييتي.69 املتحدة حلفظ 

في  متر  التي  الدول  في  األمنية  التهديدات  تنتشر  ما  وعادة 
املراحل الالحقة للنزاعات انتشارا واسعا، وغالبا ما يكون ذلك 
مع  جنب  إلى  جنبا  العنف  أشكال  بعض  في  بزيادة  مصحوبا 
قوات  ترتكب  ما  وغالباً  السياسية.  للمؤسسات  واسع  تدمير 
اإلنسان  حلقوق  انتهاكات  النزاعات  هذه  في  املشاركة  األمن 
ضد السكان ومن ثم تنعدم الثقة فيهم متاماً. وقد يكون هناك 
أداة من  باعتبارها  الشرطة  استخدام  باالستمرار في  إغراءات 
أدوات القمع في مرحلة ما بعد النزاع بسبب انعدام األمن سواء 
الشرطة ذاتها. وغالبا ما تكون  أو  السياسية  القوى  من جانب 
القوانني  إصالح  ذلك  في  مبا  شامل،  إصالح  إلى  حاجة  هناك 
التعامل مع اجلرمية  التي حتكم تصرفات قوات األمن وكيفية 

وتصرفات املواطنني وكيفية حتديد ماهية اجلرمية.

لإلذالل  النزاع  أثناء  واألطفال  والرجال  النساء  وتتعرض 
والتصرفات العدوانية العنيفة. وفي املجتمعات التي متر مبرحلة 
ما بعد النزاع، ترتفع بشكل ملحوظ حوادث العنف القائم على 
فمثال،  العائلي.  العنف  ذلك  في  مبا  االجتماعي،  النوع  أساس 
فى سريالنكا، هناك روايات عديدة عن املقاتلني القدامى الذين 
أنهم أحلقوا األذى بزوجاتهم بطريقة  الديار وكيف  إلى  عادوا 
مماثلة لتلك التي كانت قد مرت بها النساء خالل احلرب70. وقد 
ساهم التواجد املتزايد للسالح في املنازل في زيادة حدة أشكال 
املنازل  في  السالح  تواجد  النساء  تعتبر  حيث  املنزلي:  العنف 

تهديدا وليس شكال من أشكال احلماية.

مرحلة  في  البيئات  في  متاحة  فرصة  توجد  أنه  املالحظ  ومن 
النوع  منظور  من  الشرطة  إصالح  ملعاجلة  النزاع  بعد  ما 
االجتماعي، فمع ارتفاع حوادث العنف القائم على أساس النوع 
ضد  اإلنسان  حلقوق  النطاق  واسعة  واالنتهاكات  االجتماعي 
الرجال والنساء واألطفال، تعتبر الشرطة من أكبر املؤسسات 

احملتاجة إلعادة بناء وتطوير.

في  االجتماعي  للنوع  االستجابة  تواجه  التي  التحديات 
إجراءات إصالح الشرطة

املتورطة في عمليات  ليست وحدها  الوطنية  الشرطة  قوات   
أجهزة  لديها  يكون  ما  كثيرا  الضعيفة  الدول  فإن  الشرطة، 
أمنية متعددة يتم تطويرها وهي حتتاج إلى تناولها في إطار 

اجلهود اإلصالحية املطروحة في القطاع األمني.
غالباً ما تضم قوات األمن رجال شرطة من مرتكبي جرائم   
ضد  اجلنسي  واالعتداء  االغتصاب  ذلك  في  مبا  العنف، 

أعضاء املجتمع.
غالباً ما تعمل الشرطة الوطنية في ظروف سيئة، حيث تفتقر   
يتوقع  الرواتب، في حني  إلى جانب ضعف  التجهيزات  إلى 
منهم القيام بأعمالهم املنوطة بهم. وهذا غالبا ما يؤدي إلى 
تفشي الفساد واإلحجام عن تنفيذ أولويات عمليات اإلصالح 

أو املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.71
تتراجع عملية االلتزام باالستجابة لقضايا النوع االجتماعي   
الشرطة  قوات  وعودة  اجلرمية  معدالت  في  لالزدياد  نظراً 
يضر  وهذا  للجرمية،  للتصدي  القمعية  املمارسات  إلى 

مبصالح بعض فئات املجتمع.72
غالباً ما ترتاب مؤسسات الشرطة في منظمات املجتمع املدني   
وحتجم عن العمل معها،  مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام 

منظمات املجتمع املدني للمشاركة في عمليات اإلصالح.73

!  فرص وإرشادات حول إجراءات إصالح الشرطة والتي 
تراعي مسائل النوع االجتماعي 

التي  واإلرشادات  الفرص  تبني  معقدة  غير  قائمة  يلي  ما  وفي 
ميكن االسترشاد بها عند البدء في إصالح جهاز الشرطة في 

الدولة في املراجل التي تتلو النزاعات: 
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عملية  على  املالي  والدعم  الدولي  االهتمام  يؤثر  أن  ميكن   
الرجل  الحتياجات  االستجابة  على  يشجع  مما  اإلصالح 
أن  املمكن  من  املثال،  سبيل  فعلى  السواء،  حد  على  واملرأة 
ميثل قوات الشرطة الدولية املدنية منوذج يحتذي به بالنسبة 

للقوات احمللية.
االجتماعية  والبنية  االجتماعي  النوع  ادوار  تغيير  مينح   
الشرطة  في  العمل  إلى  للنظر  النساء  من  ملزيد  مساحة 

كفرصة للمحترفني.
وفهم  متميزة  مبهارات  تتمتع  التي  املرأة  توظيف  ميكن   
السابقات، في  املقاتالت  السالم والنزاع، مبا فيهن  لقضايا 

منظمات الشرطة اجلديدة.
وأفراد  اجلديدة  التعيينات  أن  من  للتأكد  حتريات  عمل   
اجلرائم  أو  العنف  من  سابق  تاريخ  لديهم  ليس  الشرطة 
اخلطيرة، خصوصا عند ضم املقاتلني القدامى إلى صفوف 

جهاز الشرطة اجلديد.
النوع  أساس  على  القائم  العنف  وخطورة  بحجم  اإلقرار   
التدابير  وتفعيل  لألمن،  خطيرا  تهديداً  باعتباره  االجتماعي 
املناسبة، مبا في ذلك برامج تدريب جميع العاملني، وإنشاء 
وحدات متخصصة للتعامل مع العنف الذي يستند إلى النوع 

االجتماعي.
املهتمة  والدولية  احمللية  األطراف  مع  وثيق  بشكل  العمل   
أن  من  للتأكد  محدد  سياق  في  االجتماعي  النوع  بقضايا 
شرائح  جميع  احتياجات  تلبي  املعّدة  والبرامج  العمليات 

املجتمع.

الشرطة املدنية في عمليات حفظ السالم 

واالحتاد  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  بعثات  أتاحت 
أوروبا  في  والتعاون  األمن  ومنظمة  الناتو  وحلف  األفريقي 
واالحتاد األوروبي، بالتعاون مع عناصر الشرطة من املدنيني، 
الفرصة أمام قوات الشرطة لكي تكون مثاالً يحتذى به والعمل 
كمستشارين وموجهني للسكان احملليني أثناء أدائهم الواجبات 

الشرطية احملددة من خالل البعثة. 

في جنوب أفريقيا، ضمت بعثة مراقبي األمم املتحدة رجال   
ونساء من خلفيات عرقية متنوعة حتت قيادة سيدة سمراء 
تدعى أجنيال كينج حيث كان 46% من مراقبيها من النساء 
جنوب  في  للنساء  خاصة  قوية  برسالة  بعث  الذي  األمر 

أفريقيا.74
وفي سيراليون، عكس وجود شرطيات في بعثة األمم املتحدة   
رئيسي  دور  لها  وأن  كشرطية  العمل  على  قادرة  املرأة  أن 
تلعبه في تطوير قوات الشرطة اجلديدة إلى جانب أنه يجب 

أن تنال احترام زمالئها في العمل من أفراد الشرطة. 
النسائية  الشرطة  من  وحدة  أول  اكتسبت  ليبيريا،  وفي   
التي انتشرت في الهند اهتماماً دوليا، وهي تعكس مختلف 
الشرطيات وكذا قدراتهن في  تلعبها  أن  التي ميكن  األدوار 

الوطنية في  إطار عمليات حفظ السالم. وقد تلقت الشرطة 
في  للعمل  املتقدمات  من  املعتاد  العدد  أضعاف  ثالثة  ليبريا 

الشهر الذي تلى عملية االنتشار.75

يعتبر التأييد الدولي لعمليات حفظ السالم فرصة فريدة من نوعها 
للداللة على أهمية تعيني املرأة واجلماعات األقل متثيال في أجهزة 
االجتماعي،   بالنوع  املتعلقة  املسائل  القدرات في  الشرطة وبناء 
ملراجعة  املالي  الدعم  املانحة  وبخاصة عندما تخصص اجلهات 
سياسات التجنيد  لضمان إمكانية تلبية الفئات املستهدفة لشروط 
التجنيد وأن الوحدات املتخصصة للتعامل مع العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي مجهزة جتهيزاً كامالً.

وفي ليبيريا، قامت األمم املتحدة واحلكومة الليبيرية بتأسيس 
برنامج لدعم تعليم اإلناث لاللتحاق بالعمل في الشرطة الوطنية 
الليبيرية. ويهدف البرنامج السريع إلى رفع املستوى التعليمي 
الثانوي،  التعليم  من  التخرج  مستوى  حتى  املهتمة  للمرأة 
الوطنية  الشرطة  في  للتوظيف  التأهل  لها  يتسنى  لكي  وذلك 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  وجه  وقد  الليبيرية. 
״آالن دوس״ خطابه للشابات في ليبريا عند إطالق البرنامج 
قائال: ״إن ذلك العمل ال يعد فرصة لتعزيز التعليم فحسب، بل 
إذا اجتزمت االختبار بنجاح فمن املمكن االنضمام إلى صفوف 
قوات الشرطة احمللية الليبيرية واملساعدة في إحداث تغيير في 

ليبريا، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء في هذا البلد.76 

التحري 

الراغبني  األفراد  حول  حتري  إجراء  عملية  بالتحريات  يقصد 
في العمل كضابط شرطة، وهي تركز على حتديد مدى مالءمة 
أو  العنف  تاريخ في  لهم  ليس  املتقدمني  أن  الفرد وضمان  هذا 
اجلرائم اخلطيرة.77 ويعتبر إجراء التحري في املراحل الالحقة 
للنزاعات وسيلة هامة الستبعاد األفراد الذين يثبت مشاركتهم 
على  القائم  العنف  فيها  مبا  املجتمع،  ضد  املرتكبة  اجلرائم  في 
أساس النوع االجتماعي أو عند ضم املقاتلني القدامى إلى هيكل 
العملية،  تلك  الرغم من طول وصعوبة  الشرطة اجلديد. وعلى 
ميكن  كشوف  أو  بها  موثوق  معلومات  تتوافر  ما  نادراً  حيث 
االستبعاد على أساسها، اال ان التحري يعتبر خطوة هامة في 

استعادة أو بناء ثقة املجتمع في جهاز الشرطة.78

! إرشادات حول التحري79
يجب أن يتم التحري باستقاللية.   

إنشاء وحدة فعالة ميكن االعتماد عليها للتحري.  
يتعني على جميع األفراد اخلضوع لعملية التحري.   

تأسيس العملية على أساس من الشفافية، لفتح املجال امام   
اجلمهور لإلطالع على املعلومات وبالتالي تشجيع اجلمهور 

على املزيد من املشاركة. 
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وحدات دعم األسرة في سيراليون اإلطار رقم  10
على مدار عقد من الزمان عانت سيراليون من النزاعات واستخدام العنف القائم على أساس النوع االجتماعي كإستراتيجية للحرب، 
حيث تعرضت فيه النساء والفتيات لالختطاف واالستغالل واالغتصاب والتشويه والتعذيب، باإلضافة إلى جرائم احلرب. وأشارت 
دراسة أجرتها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في الفترة بني عامي 1998 و 2000 إلى أن 70% من النساء الالتي أجريت معهن املقابلة 

قد صرحن بأنهن تعرضن للضرب من شركائهن الذكور، فضال عن أن 50% منهن قد أجبرن على االتصال اجلنسي.

ونظراً ألن ثقافة السرية قد بدأت في االنحسار، فإن هناك إقراراً متزايدا بأنه يتعني على الضحايا التوجه للشرطة لإلبالغ عن اجلرائم، 
مع توفير احلماية لهن في مالجئ مؤقتة واحلصول على اخلدمات الطبية والنفسية واملساعدة القانونية85، إال أن مواقف الشرطة نحو 
ضحايا حوادث العنف اجلنسي لم تكن داعمة، مما أدى إلى إحجام النساء عن تقدمي بالغات إلى الشرطة عن اجلرائم التي تعرضن لها. 
وكبادرة حسن نية من احلكومة جتاه هذا املوضوع، قامت احلكومة بإنشاء أول وحدة لدعم األسرة في عام 2001م، وذلك للتعامل 
مع االعتداء اجلنسي وإساءة معاملة األطفال.86 هذا باإلضافة إلى عمل تدريب ألفراد الشرطة حول كيفية التعامل مع العنف األسري 

واجلنسي.

العمل املشترك 

النوع االجتماعي واألطفال  التفاهم املبرمة بني وحدة دعم األسرة في الشرطة ووزارة اخلدمة االجتماعية وشؤون  مذكرة   
أتاحت لهم العمل معاً ملراقبة ومتابعة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي واإلساءة إلى األطفال والتبليغ عنه.87

االعتراف باملنظمات الدولية واالتفاق معها على العمل معا من أجل التأكد من تقدمي اخلدمات بفاعلية وكفاءة. وقد دعم صندوق   
اإليطالية  الدولية  التعاون  ومنظمة  الدولية  الغوث  جلنة  أن  كما  األسرية.  اإلساءة  في  التحقيق  لتحسني  تدريبا  اليونيسيف 
ومنظمة الشؤون اإلنسانية الدولية بأيرلندا عملت بالتعاون مع وحدات دعم األسرة لتقدمي االستشارات النفسية وخدمات 

التدريب وأماكن إيواء مؤقتة وآمنة.88

اخلدمات التي تقدمها وحدات دعم األسرة 

تدريب النساء الالئي تعرضن لإلساءة على مهارات جديدة.  
تقدمي الدعم املالي للنساء الالتي أصبحن بال مأوى بعد قصف منازلهن.  

النوع  أساس  على  القائم  العنف  عن  التبليغ  على  النساء  تشجيع  أجل  من  البالد  ربوع  في  الوعي  زيادة  وأنشطة  حمالت   
االجتماعي. 

توفير خط ساخن ملساعدة النساء.   

النتائج 

بحلول عام 2005 كانت هناك 19 وحدة لدعم األسرة داخل وحدات قيادة قوات الشرطة احمللية.   
فيما بني عامي 2004 و 2005 كانت هناك 21 حالة إدانة مع السجن مدة تراوحت ما بني 6 أشهر إلى 12 شهر.89  

وبحلول عام 2005 مت تدريب 105 موظفا )مبا فيهم رجال الشرطة واألخصائيني االجتماعيني( على نشر الوعي وحقوق   
اإلنسان ووسائل اإلعالم ومهارات االتصال وحفظ السجالت والتحقيق في االعتداءات اجلنسية والتحقيقات املشتركة بني 

الشرطة واألخصائيني االجتماعيني في اجلرائم اجلنسية.90

التحديات 

وال تزال هناك أدلة تشير إلى أن النساء الالئي مت تشجيعهن على التبليغ عن حاالتهن في وحدات دعم األسرة قد وجدن أن   
أفراد الشرطة يترددون في التدخل في مسائل االعتداء األسري ما لم يصل األمر إلى صورة خطيرة، كأن يكون هناك تشويه 

أو جروح أو إعاقات.91
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يتم دراسة مستوى األدلة بعناية، وإذا كانت متطلبات عبء   
انتهاكات  مرتكبي  إدراج  يتم  فرمبا  جدا،  مرتفعة  اإلثبات 

حقوق اإلنسان في قوة الشرطة.
استبعاد األفراد ممن لهم تاريخ في ارتكاب العنف األسري أو   
اإلساءة لألطفال والتحرش اجلنسي والسلوك العنيف أو أي 
نوع من أنواع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.80

تطبيق فترة اختبار ألفراد الشرطة.  
إقالة أفراد الشرطة في حالة توافر معلومات موثوق بها عن   

ممارسات سابقة أو حالية لالنتهاكات.
نظرا  التحريات  عمليات  في  املجتمع  منظمات  مشاركة   

ملعرفتهم الوثيقة بكل أعضاء املجتمع.

جتنيد النساء 

اخلاضعة  الشرطة  أجهزة  في  النساء  دمج  عملية  تساهم 
في  السابقات،  املقاتالت  ذلك  في  مبا  جديدة،  إلصالحات 
عادة  يتوافر  حيث  الشرطة،  فاعلية  وزيادة  الشرعية  إضفاء 
فيما  جديدة  ومعارف  مهارات  السابقات  املقاتالت  لدى 
يتعلق بالقضايا األمنية.81 كما أنهن أكثر تفهما لألشياء التي 
يساهم  أن  شأنه  من  وهذا  بالشرطة،  النساء  التحاق  تعوق 
النسائي  العنصر  جتنيد  استراتيجيات  وتنفيذ  حتديد  في 

للشرطة.

؟  التساؤالت املطروحة لتشجيع جتنيد النساء82 
هل هناك التزام من السلطات على املستوي السياسي وكبار   
في  وتثبيتهن  النساء  توظيف  من  للتأكد  الشرطة  مسؤولي 

وظائفهن؟ 

هل هناك جهد فعال لتجنيد وتدريب املقاتالت السابقات من   
النساء للحصول على مناصب في أجهزة الشرطة؟

هل تتوفر اخلدمات النفسية واالجتماعية للنساء ممن يعملن   
تعرضن  التي  الصدمة  عايشن  الالتي  هؤالء  أو  كشرطيات 

لها مرة أخرى عند التعامل مع الشكاوى اجلنائية؟

هل متت مراجعة معايير االختيار األساسية، مثل متطلبات   
التجنيد  من  النساء  استبعاد  يتم  لم  أنه  من  للتأكد  التعليم 

بصورة مجحفة؟

هل مت تنفيذ البرامج التأهيلية للتأكد من أن النساء يستوفني   
املعايير األساسية؟

وحدات الشرطة املختصة بالعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي  

״ بطبيعة احلال، لن تروي املرأة لرجل أنها تعرضت 
حلادث اغتصاب من عصابة مكونة من خمسة عشر رجال،ً 
التحدث عن  النساء احملليات من  ففي بعض األحيان متكنت 

الالتي يعملن ضمن بعثة  النساء  القبيل مع  أشياء من هذا 
أفريقيا.״  املتحدة في جنوب  مراقبي األمم 

– عضو بعثة مراقبي األمم املتحدة في جنوب  هانا يلما 
أفريقيا83

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ينتشر  ما  عادة 
بعد  وحتى  النزاع،  من  تعاني  التي  البيئات  في  كبيرة  بصورة 
انتهاء النزاع، وهو األمر الذي دعا العديد من الدول إلى تأسيس 
عن  التبليغ  على  املواطنني  تشجيع  مهمتها  متخصصة  وحدات 
الشكاوى ومن ثم متابعة هذه الشكاوى بصفة شاملة. وغالباً ما 
يعمل في هذه الوحدات شرطيات وأخصائيات اجتماعيات ممن 
تدربن جيداً على التعامل مع القضايا املتعلقة باألسرة وحماية 
مهما  مدخال  باملوضوع  الوثيقة  املعرفة  وتشكل  الطفل84. 
الدعم  على  واحلصول  الصدمة  جتاوز  على  الضحايا  يساعد 
من أجل الشفاء التام من أثار تلك اجلرمية. ففي سيراليون زاد 
الوحدات وزيادة  تلك  نظراً جلهود  احلوادث  التبليغ عن  معدل 
الوعي فيما يتعلق بحقوق املرأة، وكذلك بسبب توافر اخلدمات 
اخلاصة بالتبليغ عن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
)انظر اإلطار رقم 10 أعاله(. وعلى الرغم من النجاح الذي مت 
مستمرة  عناية  تتطلب  حتديات  هناك  زالت  ما  أنه  إال  إحرازه 

)انظر الفصل 4-4(.

5-2 الدول في املراحل االنتقالية

الدول في مرحلة التحول هي تلك الدول التي تتحول من نظام 
سياسي إلى آخر ولكن دون حدوث عنف داخلي لفترة زمنية 
من  حتول  هناك  كان  أوروبا  وشرق  وسط  دول  ففي  طويلة، 
الشيوعية إلى مرحلة ما بعد الشيوعية. وفي ظل االقتصاديات 
الشرطة  جهاز  ارتبط  أوروبا  وشرق  وسط  لدول  املغلقة 
الصبغة  طغت  حيث  الدولة،  ومؤسسات  السياسية  بالقيادة 
للتسلط  ونظراً  املليشيات.  أو  الشرطة  مهام  على  السياسية 
الشديد لهذه األنظمة فقد كانت مساحة االستقاللية لدى أفراد 
الشرطة محدودة جداً، وكانت مهمتهم تعزيز مثاليات السلطات 

السياسية.92

التحديات التي تواجه عملية إصالح الشرطة املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي  

 1991 عام  في  استقاللها  على  أوكرانيا  حصول  مبجرد 
شرعت في عمليات إصالح في املجال االقتصادي واالجتماعي 
عمليات  في  الشرطة  قوات  استهداف  ومت  والسياسي.93 
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اإلصالح، مبا في ذلك دمج النساء في العمل كمحاولة للتغلب 
إلى  الفساد  من  املرتفعة  واملستويات  السيئة  السمعة  على 
جانب انعدام الثقة بني الشرطة واملجتمع. وتعكس هذه احلالة 
االنتقالية  املراحل  في  الدول  تواجه  التي  التحديات  من  بعضاً 
الشرطة والتي  النوع االجتماعي في إصالح  بأثر  يتعلق  فيما 

تتضمن ما يلي: 

بقاء الطبقة احلاكمة السابقة كما هي في السلطة مما قد ينتج   
عنه معارضة كبيرة للتغيير.

حتكم احملسوبية في عمليات الترقية عادة ما يقف حائالً أمام   
النساء، فنادراً ما تترقى لرتب أعلى من رتبة رقيب أو عقيد.

الالتي  النساء  عدد  لتحديد  الرسمية  غير  احلصص  نظام   
في  التدريبية  املؤسسات  تلقت  حيث  الشرطة،  في  يعملن 
أوكرانيا تعليمات من وزارة الداخلية بأن يكون عدد النساء 
القيادات  شجعت  كما  سنوياً.   %10 من  أقل  بها  امللتحقات 

العليا على أن ال يتعدى هذا %8. 
إحجام املنظمات غير احلكومية ومجموعات العمل املجتمعية   
عمليات  ملناقشة  واحلكومة  الشرطة  مبمثلي  االتصال  عن 

اإلصالح نظراً النعدام الثقة.94

مع  املتجاوبة  الشرطة  إلصالحات  وإرشادات  فرص   !
النوع االجتماعي

املجتمع  في  االجتماعي  النوع  أدوار  في  الثقافية  التحوالت   
الكبير والذي يتطلب تغيير في اآلليات املؤسساتية. 

اإلصالح  عمليات  على  تركز  مستمرة  عمل  خطة  تطوير   
قصيرة وطويلة املدى للتأكد من إحراز مكاسب فورية جنباً 

إلى جنب مع اإلصالح املؤسسي األوسع.
تكوين جهة مستقلة مهمتها مراقبة عمليات االختيار  وخفض   

احتمال وجود محسوبية.

5-3 الدول النامية 

الضروري  من  ليس  أنه  من  الرغم  وعلى  النامية،  الدول  في 
مرتبطة  الشرطة  أن  إال  آخر،  إلى  سياسي  نظام  من  التحول 
ما  وغالبا  الشعب.  وليس  احلكومة  باحتياجات  وثيقاً  ارتباطاً 
الشرطة  مؤسسات  من  االنتقال  على  اإلصالح  برامج  تركز 
مؤسسات  إلى  احلربي  أو  االستعماري  األسلوب  على  القائمة 
املجتمع.  وحماية  خدمة  إلى  تهدف  دميوقراطية  أكثر  شرطية 
هذا باإلضافة إلى أن الدول النامية تعاني من مستويات مرتفعة 
البنية  إلى  واالفتقار  احملدودة  االقتصادية  والفرص  الفقر  من 
األساسية وضعف املؤسسات الوطنية مما يؤدي بالنتيجة إلى 

التأثير على أجهزة الشرطة.

التحديات التي تواجه عملية إصالح الشرطة املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي  

بني  باملساواة  املتعلقة  املسائل  لتناول  العامة  املعارضة   
اجلنسني مثل احلقوق املتساوية والتجنيد.

اإلنسان  بحقوق  اخلاص  التشريع  وجود  من  الرغم  على   
ما  غالباً  احلقوق  هذه  على  احلصول  فإن  املرأة،  ومساواة 
وكذلك  املوضوع،  بهذا  املتعلقة  الدولة  قوانني  بسبب  يتعقد 
التشريعات الدينية والقوانني التقليدية التي عادة ما حتد من 

تنفيذ اإلصالحات التشريعية.95
على  القائمة  االعتداءات  عن  األمن  قوات  تتغاضى  ما  غالباً   

النوع االجتماعي بدال من منعها.96
جتاه  املتنوعة  الوظيفية  املستويات  على  السلبية  االجتاهات   
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  اإلصالح  عمليات  على  التركيز 
نظراً لالفتقار إلى املوارد الرئيسية كتوافر األقالم واألوراق 

والشعور بأن هناك قضايا أخرى ملحة ال بد من تناولها.97
افتقار القيادة لإلمكانيات وااللتزام بدعم وتنفيذ تغيير فعلى   

فيما يتعلق بعمليات اإلصالح املتعلقة بالنوع االجتماعي.

مع  املتجاوبة  الشرطة  إلصالحات  وإرشادات  فرص   !
النوع االجتماعي

أصبحت احلركات املدنية وبخاصة تلك املتعلقة باملجموعات   
وعيها  وزاد  املجتمع  في  قوة  أكثر  والنساء  متثيالً  األقل 
بحقوقها اإلنسانية وهم يدعون إلى إجراء تغيير في الهياكل 
الوطنية ومن املمكن قيامهم بدعوة ودعم عمليات اإلصالح 

املتعلقة بالنوع االجتماعي. 
املجتمع  لقطاعات  لتعليم  على  احلصول  فرص  زيادة   
التأهل  شروط  من  شرط  النساء،يعتبر  فيها  املختلفة،مبا 

للعمل كضابط شرطة.
بدرجة  مكلفة  غير  العمل  بطلب  التقدم  عملية  أن  من  التأكد   
على  الدخل  محدودي  األفراد  قدرة  زيادة  أجل  من  كبيرة 

التقدم.

 5-4 الدول املتقدمة 

في سياق الدول املتقدمة، تركز عمليات إصالح الشرطة عادة 
استجابتها  وكفاءة  الشرطة  لفاعلية  األقصى  احلد  زيادة  على 
والواليات  كندا  مثل  متقدمة،  دول  ففي  املجتمع.  الحتياجات 
في  الشعوب  ثقة  بفقد  تأثرت  أوروبا،  دول  من  وكثير  املتحدة 
وسوء  الشرطة  أجهزة  في  بالفساد  اخلاصة  الفضائح  أعقاب 
باإلساءة  خاصة  قضايا  ووجود  والوحشية  السلطة  استغالل 
الذي  األمر  وهو  الشرطة.98  أجهزة  في  والتحرش  اجلنسية 
أدى إلى انطالق دعاوى تطالب الشرطة بأن تكون ممثلة فعلية 
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للشعب الذي تخدمه، مع التركيز على خدمات الشرطة الوقائية 
الشرطة  أجهزة  تخضع  حيث  احمليط،  في  الشرطة  وأعمال 

للمساءلة عن أفعالها. 

التحديات التي تواجه عملية إصالح الشرطة املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي  

عدد  أن  إال  احلمالت  من  العديد  هناك  أن  من  الرغم  على   
زال  ما  متثيال  األقل  املجموعات  من  املشاركني  األشخاص 
قليالً وهؤالء األفراد في أجهزة الشرطة قد يتبنون الثقافات 
وال  الثقافات  تتطور  فلن  ثم  ومن  للمالئمة  كآلية  السائدة 

العالقات داخل املجتمع.
عدم قدرة النساء املؤهالت تأهيالً عالياً على احلصول على   

وظائف في أجهزة الشرطة.
إجراء  اتخاذ  أو  احلصص  لنظام  املقاومة  من  شيء  وجود   
حول  خاطئ  فهم  هناك  أن  حيث  الدول،  بعض  في  إيجابي 

وجود مبدأ تكافؤ الفرص.

فرص وإرشادات حول إجراءات إصالح قطاع الشرطة   !
والتي تراعي مسائل النوع االجتماعي

جتنيد  حول  القائم  اجلدل  املكلفة  التقاضي  إجراءات  تدعم   
في  املتحدة  الواليات  ففي  وظائفهن،  في  وتثبيتهن  النساء 
دافعي  كبيرة  مدينة  في  الشرطة  ضابط  يكلف  املتوسط 
أضعاف  خمسة  إلى  ونصف  ضعفني  يعادل  ما  الضرائب 
مسؤولية  لتحمل  قضائية  دعوى  في  الشرطية  تكلفه  ما 

االستخدام املفرط للقوة.99

طويل  أمد  منذ  املستخدم  البدني  االختبار  صالحية  ضعف   
كوسيلة الستبعاد مجموعات بعينها، وذلك نظراً ألن أعضاء 
الشرطة يكونون قد أمضوا وقت طويل في اخلدمة  أجهزة 
غير قادرين على اجتياز االختبار على الرغم من قدرتهم على 

أداء األعمال املنوطة بهم.100
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6 التوصيات الرئيسية 
التخطيط

التزام ودعم القيادة العليا: حتتاج أية مبادرة إلى دعم   -1
وتأييد من مستويات القيادة العليا إذا كانت لتلك املبادرة 
ألجهزة  املؤسسي  الهيكل  تغيير  على  املدى  طويل  أثر 
إلى حمالت  العليا  القيادة  الشرطة، مبا في ذلك انضمام 

النوع االجتماعي.
تقييم النوع االجتماعي: حتتاج برامج إصالح الشرطة   -2
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل  أعمق  فهم  إلى 
الشرطة  قدرة  ذلك  في  مبا  األمني،  القطاع  وإصالح 

واملجتمع على تنفيذ التغييرات.
خطط العمل: استناداً إلى التقييم فهناك حاجة إلى تطوير   -3
وتنفيذ خطط وأطر العمل للتأكد من أن عملية اإلصالح تسير 

جنباً إلى جنب مع األهداف املؤسسية والتنظيمية الشاملة.

التنفيذ 

االجتماعي:  النوع  مع  التعامل  وإجراءات  سياسات   -4
مراجعة وتنقيح وإضافة سياسات وإجراءات جديدة من 
الرجال والنساء  أن تضع في االعتبار احتياجات  شأنها 
بالتحرش  اخلاصة  السياسات  ذلك  في  مبا  واألطفال 

اجلنسي وقواعد السلوك.
على  القائم  بالعنف  اخلاصة  واملبادرات  اإلجراءات   -5
إجرائية  مبادرات  إطالق  االجتماعي:  النوع  أساس 
النسائية  الشرطة  مراكز  تأسيس  مثل  وبرامج  وهيكلية 
أو خطوط الهاتف الساخنة التي من شأنها املساعدة على 
النوع االجتماعي  القائم على أساس  العنف  القضاء على 

والتعامل معه.
املستويات  كافة  على  تدريبية  برامج  تنفيذ  التدريب:   -6
تقدمي  مع  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  لتعزيز 
تدريب خاص حول زيادة املهارات املتعلقة بالعنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي وإيجاد أجهزة شرطة غير 

قائمة على التمييز  وحتترم حقوق اإلنسان.
فيه:  وتثبيتهن  الشرطة  قطاع  في  النساء  جتنيد   -7
النساء واملجموعات األقل متثيالً  مراجعة عملية توظيف 
بدء  مع  الشرطة  قطاع  في  مكانتهم  وتعزيز  وتثبيتهم 

البرامج اإلصالحية واملبادرات الالزمة الستهدافهم.
املجموعات  احتادات  دعم  النسائية:  الشرطة  احتادات   -8
األقل متثيال من منطلق أنها ميكن أن تكون مكاناً للدعوة 
حول  الدروس  من  واالستفادة  التجارب  وتبادل  ودعم 

كيفية التكيف والتميز في البيئة الشرطية.

عمليات التحري: استبعاد املتقدمني ألجهزة الشرطة من   -9
مرتكبي العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، مبا 

في ذلك العنف األسري.
مع  العمل  القطاعات:  مختلف  بني  املشترك  العمل   -10
قطاعات الصحة والعدل والتعليم وكذا منظمات املجتمع 
عن  واملدافعني  النسائية  املنظمات  ذلك  في  مبا  املدني، 
حقوق مجموعات السحاقيات، املثليني، الثنائيي اجلنس، 
واملتحولون جنسيا وكذا حقوق الطفل، وذلك للتأكد من أن 
عمليات اإلصالح مشتركة بينهم وتلبي كافة احتياجات 

قطاعات املجتمع.

املتابعة والتقييم 

الداخلية  االتصال  خطط  تطوير  التوعية:  حمالت   -11
واخلارجية للتأكد من أن أعضاء أجهزة الشرطة واملجتمع 
على دراية بالتعامل مع النوع االجتماعي في إطار عمليات 
أجهزة  ضد  الشكاوى  تقدمي  وكيفية  الشرطة  إصالح 

الشرطة.
وخارجية  داخلية  آليات  تأسيس  للمساءلة:  اخلضوع   -12
املتوافقة مع  املجموعات غير  أو  األفراد  ملراقبة ومساءلة 
خاص  اهتمام  إعطاء  ضرورة  مع  املؤسسي  اإلصالح 
في  مبا  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  باملساءلة 

ذلك العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
االتصال  مجالس  مثل  هياكل  تأسيس  املدنية:  الرقابة   -13
عملية  تسهيل  أجل  من  األفراد  تظلمات  تلقي  ومكاتب 
املراقبة. وقد حتتاج مجموعات املجتمع ومنظمات املجتمع 
ألجهزة  الفاعلة  املراقبة  أجل  من  والتدريب  للدعم  املدني 

الشرطة.
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احملتويات
أهمية النوع االجتماعي 
في عملية إصالح جهاز 
الشرطة
كيفية إدخال النوع 
االجتماعي في عملية 
إصالح جهاز الشرطة
التحديات والفرص 
املتاحة في فترة ما بعد 
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معلومات أخرى 

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

واملسائلة للقطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.

وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
عملية إصالح جهاز الشرطة إضافة إلى املعلومات العملية لكيفية القيام بذلك.

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

رزمة األدوات 12 أداة مع مذكرات عملية مكملة لها – أنظر معلومات أخرى.

أهمية النوع االجتماعي في إصالح جهاز الشرطة 

يقصد بعبارة "إصالح الشرطة" حتويل مؤسسة الشرطة إلى خدمة شرطية احترافية خاضعة 
للمساءلة تنتهج أسلوًبا من العمل الشرطي يتجاوب مع احتياجات املجتمعات احمللية. 1

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

بينهما. 

التحقيق الفعال لألمن للرجل واملرأة والفتاة والصبي
مبا أن الشرطة هي املسؤولة عن احلفاظ على النظام العام وحماية األفراد، فمن واجبها أن تتفهم  n 
كافة األشكال املختلفة للجرمية وحاالت انعدام األمن التي تواجه الرجل واملرأة والفتاة والصبي 

والقضاء عليها والتعامل معها.

بالبشر  واإلجتار  األسري  العنف  ويشمل  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ويعتبر  n 
واالعتداء اجلنسي من أكبر التهديدات ألمن اإلنسان في أنحاء العالم. ويجب أن يتلقى ضباط 
الشرطة التدريبات املناسبة على التعامل مع ضحايا العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

والسير في إجراءات التحقيقات واملالحقة بفاعلية.

اخلدمة الشرطية املمثلة 
يعمل وجود خدمة شرطية متثل جميع طوائف املجتمع الذي تخدمه من حيث العرق واجلنس  n 
زيادة مصداقية وشرعية اخلدمات في عيون  على  ذلك  القبلية وغير  والروابط  واللغة  والدين 

اجلمهور والثقة فيها. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة

الفعالية  زيادة  على  املمثلة  الشرطية  اخلدمة  تعمل  n 
التنفيذية من خالل اكتساب مجموعة كبيرة من املهارات 
تعظيم  في  يسهم  مبا  والثقافية  التعليمية  واخلبرات 

القدرة على تقدمي حلول محلية للمشكالت الداخلية 2.

وفي أحيان كثيرة تضيف املرأة مهارات وقدرات خاصة  n 
للعمل الشرطي كالقدرة على فض املواقف التي قد تنطوي 
مهارات  وإعمال  القوة  استخدام  من  واحلد  العنف  على 
وجود  يكون  السياقات  بعض  وفي   .3 اجليدة  التواصل 
ضابطات الشرطة ضرورة في التصدي للنساء والبحث 
مساعدة  وكذا  املعلومات  جمع  شبكة  وتوسيع  عنهن 
االجتماعي. النوع  أساس  على  القائم  العنف  ضحايا 

على  أكثر متثيالً  الرجال  يعتبر  العالم،  أنحاء  في جميع  n 
نطاق واسع في أجهزة الشرطة ولذلك تدعو احلاجة إلى 
إطالق مبادرات خاصة لزيادة استقطاب النساء واإلبقاء 

على عملهن والنهوض بهن. 

اخلدمة الشرطية غير التمييزية الداعمة حلقوق 
اإلنسان

حقوق  وانتهاكات  التمييز  أشكال  جميع  إزالة  تسهم  n 
التي  واالغتصاب  اجلنسي  التحرش  مثل  اإلنسان 
في  العمل  وزمالء  املدنيني  ضد  الشرطة  أفراد  يرتكبها 

ايجاد بيئة عمل فاعلة ومنتجة.
الشرطة  ألفراد  التمييز  على  القائمة  املمارسات  حتول  n 
وفي  الشرطية.  اخلدمات  على  املتكافئ  احلصول  دون 
العديد من الدول، تذكر النساء أن الشرطة ال تتجاوب مع 
اجلرائم القائمة على أساس النوع االجتماعي وقد تفشل 
في التحقيق فيها بكفاءة 4. وميكن أن تسهم السياسات 
النوع االجتماعي وكذلك  املتجاوبة مع  والبروتوكوالت 
بناء القدرات في رفع مستوى احترافية الشرطة وزيادة 

احلصول املتكافئ للخدمات الشرطية.   

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولة

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
مسألة  ليس  الشرطة  جهاز  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
لالنصياع  ضروري  أيًضا  إنه  بل  فحسب،  تنفيذية  فاعلية 

للقوانني واملواثيق الدولية ومنها:

التمييز  االتفاقية اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال  n 
ضد املرأة )1979(

) n 1995( مؤمتر وخطة عمل بكني

مجموعة  ملحق  مطالعة  الرجاء  املعلومات،  من  للمزيد 
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.

كيفية إدخال النوع االجتماعي في عملية إصالح 
جهاز الشرطة

التحديد
النوع  مع  متجاوبة  مراجعات  أو  حتديدات  عمل  n 
االجتماعي تركز على وجه التحديد على املسائل املتعلقة 
ومعدالت  املرأة  استقطاب  مثل  االجتماعي،  بالنوع 

التحرش اجلنسي أو طرق التعامل مع العنف األسري. 

السياسات والبروتوكوالت واإلجراءات املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي 

جمع وحتليل ونشر بيانات بطريقة منظمة ودقيقة بشأن  n 
للتحقيق  خاصة  بروتوكوالت/إجراءات  وتنفيذ  وضع 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  جرائم  في 

ومالحقة مرتكبيها ومساعدة الضحايا.

النوع  مع  متجاوبة  للسلوك  وقواعد  إجراءات  وضع  n 
والعنف  اجلنسي  والتحرش  التمييز  بشأن  االجتماعي 
الذي يرتكبه أفراد الشرطة وكذلك آليات اإلبالغ الداخلية 

واخلارجية التي ميكنها تلقي الشكاوى. 

تاريخهم  حول  بالشرطة  للعمل  املتقدمني  عن  التحري  n 
فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي، 

مبا في ذلك العنف األسري.

إنشاء نظام حوافز ملكافأة العمل الشرطي املتجاوب مع  n 
النوع االجتماعي مع احترام حقوق اإلنسان.

مراجعة أطر العمل التنفيذية والبروتوكوالت واإلجراءات  n 
بالتعاون مع:

أفراد  واحتادات  القائمة  النسائية  الشرطة  احتادات   -
الراهن  املوقف  أبعاد  لتحديد  األخرى  الشرطة 

وعمليات اإلصالح الالزمة.

ومنظمات  للمجتمع  التابعة  الشرطي  العمل  جهات   -
النسائية  املنظمات  ذلك  في  مبا  املدني  املجتمع 
اإلصالح  عمليات  لتحديد  العنف  حوادث  وضحايا 
واإلجراءات  البروتوكوالت  تلبية  ولضمان  الالزمة 

الحتياجات املجتمع. 

أقسام الشرطة النسائية/وحدات العنف األسري 
أو وحدات خاصة  أقسام شرطة نسائية  إنشاء  دراسة  n 
أجل  من  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  بالعنف 
وحتسني  الشكاوى  لتقدمي  الضحايا  من  مزيد  تشجيع 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  الشرطة  تعامل 

االجتماعي )أنظر اجلدول 1(.
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التدريب على النوع االجتماعي  
التدريب  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  n 
ذلك  في  مبا  الشرطة  أفراد  جميع  إلى  املقدم  األساسي 

األفراد املدنيني.

تقدمي تدريب إلزامي وشامل حول التعامل مع التحرش  n 
اجلنسي جلميع أفراد الشرطة.

املسائل  بشأن  املهارات  إلكساب  متعمق  تدريب  تقدمي  n 
بالنوع االجتماعي، مثل مقابلة ضحايا اإلجتار  املتعلقة 
العنف  مع  بالتعامل  اخلاصة  والبروتوكوالت  بالبشر 
معاملة  وإساءة  جنسيًا  املثليني  ضد  والعنف  األسري 

األطفال واالعتداء اجلنسي. 

استقطاب املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها
دراسة وضع دراسات استراتيجية الستقطاب أفراد من  n 

النساء واإلبقاء على عملهن.

لضمان  االستقطاب  وممارسات  سياسات  حتديث  n 
ذلك  املؤهلني ويشمل  األفراد  جذب مجموعة كبيرة من 

املجموعات األقل متثيالً )أنظر اجلدول 2(.

حتديث الوصف الوظيفي ليعكس بدقة املهارات املطلوبة  n 
للعمل الشرطي احلديث.

3

لضمان  البشرية  املوارد  سياسات  وتعديل  مراجعة  n 
االجتماعي  النوع  مع  وجتاوبها  بالتمييز  اتسامها  عدم 

ومالئمتها.

برامج  ووضع  النسائية  للشرطة  احتادات  تأسيس  n 
للتوجيه واإلرشاد.

مراجعة معايير تقييم املراجعة الوظيفية ومعايير الترقي  n 
بناء  التقييم  إجراء مراجعات  التمييز وكذا  لضمان عدم 

على األداء. 

ضمان احلصول املتكافئ على التدريب الوظيفي للتقدم  n 
في الوظيفة.

رقابة املجتمع املدني والتعاون معه 
اعتبار أن العمل الشرطي املعتمد على املجتمع استراتيجية  n 
فعالة لتحقيق األمن وللعمل بالتعاون مع املجتمع، مبا في 
)كأن  النسائية  كاملنظمات  املدني  املجتمع  منظمات  ذلك 

يكون ذلك من خالل التدريبات والدوريات املشتركة(.

وضع نظم لتوجيه الشرطة نحو تسهيل اتصال الضحايا  n 
بخدمات املجتمع مبا فيها املنظمات النسائية.

العمل  كوكاالت  املدنية  الرقابة  آليات  تدعيم  أو  وضع  n 

دراسة حالة حول أقسام الشرطة النسائية في دول أمريكا الالتينية 5اجلدول 1

أظهرت دراسة أجريت عام 2003 في األرجنتني، البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، ليبيريا، نيكاراجوا، بيرو، أوروجواي أن 
هيكل كل قسم شرطة نسائي يختلف عن اآلخر ويخدم شريحة مختلفة من املجتمع، ويعتمد هذا على الدولة وقوانينها اجلنائية. 

وبالرغم من تلك االختالفات، تتميز أقسام الشرطة النسائية باخلصائص التالية:

أن معظم التعامالت معها محصورة في حاالت العنف األسري أو العائلي ضد النساء والصبيان والفتيات. n 

تقدم اخلدمة بالشراكة مع القوى الفاعلة احلكومية وغير احلكومية. n 

خدمات الشرطة وتشمل تقدمي التصريحات، واجراء التحقيقات، والوساطة في اتفاقات الشركة مع العامالت االجتماعية n 

أن معظم أفراد هذه األقسام هم من النساء. n 

ال توجد تكلفة يدفعها املستخدم للحصول على اخلدمات متعددة األنظمة. n 

وتهدف وحدات أقسام الشرطة النسائية إلى ما يلي:

حماية املرأة من التهديدات األمنية.  n 

توفير احلصول على خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني والتي ال يتوفر حصول املستخدمني عليها بطرق اخرى،  n 
وخاصة للفقراء منهم.

املساهمة في التركيز النوعي فيما يخص األمن بصفة عامة. n 

املساهمة في اإلدارة الرشيدة من خالل التعاون املستمر بني احلركات النسائية واملنظمات غير احلكومية والشرطة، وفي  n 
بعض احلاالت منظمات املرأة التي تديرها الدولة في مناطق تقدمي اخلدمة وكذلك التنسيق واإلدارة.

جمع البيانات بشأن اجلرمية التي تتعامل معها أقسام الشرطة النسائية. n 
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ثقة اجلمهور  زيادة  أجل  للمجتمع من  التابعة  الشرطي 
الشرطة  بني  للتواصل  رسمية  قنوات  وتأسيس 

واملجتمع.

بناء قدرات منظمات املجتمع املدني ملراقبة الشرطة فيما  n 
يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان بفاعلية. 

يضم التقرير الثاني أيضا:  
- منوذج خطة عمل إلصالح النوع االجتماعي 

- منوذج ملسودة اتفاق بني الشرطة ومنظمات املجتمع

- أفضل املمارسات للتعامل مع العنف القائم على أساس 
النوع االجتماعي 

- قائمة مبهام العمل الشرطي املعتمد على املجتمع

- نصائح لكيفية عمل تقييم بيئة العمل

- قائمة مبهام تطوير الوصف الوظيفي

مراكزهن  في  وإبقائهن  النساء  لتوظيف  استراتيجيات   -
والنهوض بهن.

- قائمة مبهام سياسات التعامل مع التحرش اجلنسي.

التحديات والفرص في مرحلة ما بعد انتهاء 
الصراع 

في الدول التي تواجه مراحل ما بعد انتهاء الصراع، تنتشر 
الغالب  وفي  واسًعا،  انتشاًرا  األمني  االنفالت  حاالت 
يصاحبه زيادة في بعض أشكال العنف. وقد تقترب أجهزة 
الشرطة من االنهيار أو تفتقر إلى الشرعية بسبب االشتراك 
في النزاعات القائمة. وعليه، تكون هناك حاجة ملحة إلجراء 
معدالت  منع  ذلك  في  مبا  للشرطة،  ممنهجة  إصالح  عملية 
تزايد حوادث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في 

مرحلة ما بعد النزاع. 

املتعلقة  املسائل  إدخال  عملية  تواجه  التي  التحديات 
بالنوع االجتماعي في إصالح جهاز الشرطة 

مثل  العنف،  جرائم  بعض  الشرطة  ترتكب  الغالب  في  n 
مما  املجتمع،  أفراد  ضد  اجلنسي  واالعتداء  االغتصاب 
قد  الظروف،  هذه  مثل  وفي  الثقة.  عدم  حالة  من  يزيد 
يكون من الصعب تشغيل النساء ويتراجع معدل اإلبالغ 
عن حوادث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

إلى أدنى مستوى.

غالبًا ما ترتاب مؤسسات الشرطة في منظمات املجتمع  n 
املدني وحتجم عن التعاون معها.

غالبًا ما تعمل الشرطة الوطنية في ظروف سيئة، حيث  n 

تفتقر إلى التجهيزات، إلى جانب ضعف الرواتب في حني 
يتوقع منهم القيام بكل األعمال املنوطة بهم. وهذا غالبًا 
ما يؤدي إلى تفشي الفساد واإلحجام عن تنفيذ أولويات 
عمليات اإلصالح أو املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

النوع  لقضايا  باالستجابة  االلتزام  عملية  تراجع  n 
وتعود  التزايد  في  تبدأ  اجلرمية  ألن  نظًرا  االجتماعي 
قوات الشرطة إلى املمارسات القمعية للتصدي للجرمية، 

وهذا يضر مبصالح بعض فئات املجتمع. 

ليست الشرطة الوطنية وحدها هي التي تضطلع مبهام  n 
العمل الشرطي، حيث تدعو احلاجة إلى إدخال شركات 
غير  املسلحة  واملجموعات  واملليشيات  اخلاصة  األمن 
احلكومية في جهود إصالح القطاع األمني املتجاوبة مع 

النوع االجتماعي. 

املتقدمني للعمل في اجلدول 2 دعم تعليم وتدريب 
الشرطة من النساء في ليبيريا 6 

أطلقت األمم املتحدة وحكومة ليبيريا برنامج لدعم التعليم 
الليبيرية  الوطنية  الشرطة  في  للعمل  احملتملني  للمتقدمني 
من النساء. ويهدف هذا البرنامج املكثف إلى تقدمي مستوى 
املدارس  من  التخرج  حتى  املستهدفات  للنساء  تعليمي 
الوطنية  الشرطة  في  بالعمل  لاللتحاق  لتأهيلهن  الثانوية 
املتحدة في  الليبيرية. وذكر آالن دوس، رئيس بعثة األمم 
"إن  بالبرنامج:  ليبيريا  في  الشابات  تعريف  عند  ليبيريا، 
فحسب،  تعليمكن  لتعزيز  ليس  فرصة  هو  البرنامج  هذا 
االلتحاق  اجتيازكن لالختبار ميكنكن من  إنه في حالة  بل 
بالعمل في جهاز الشرطة الوطنية الليبيرية واملشاركة في 

إحداث التغيير في بلدكن وأخص بالذكر نساء هذا البلد".

فرص إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
جانب  من  أقوى  سياسية  إرادة  إلى  األمر  يحتاج  قد  n 
ميكن أن يؤثر االهتمام الدولي والدعم املالي على عملية 
اإلصالح، مما يشجع على االستجابة الحتياجات الرجل 
واملرأة على حد السواء، فعلى سبيل املثال، من املمكن أن 
به  يحتذي  منوذج  املدنية  الدولية  الشرطة  قوات  ميثل 

بالنسبة للقوات احمللية.
النوع االجتماعي والبنية االجتماعية  مينح تغيير أدوار  n 
في  العمل  إلى  للنظر  النساء،  من  للمزيد  أكبر،  مساحة 

جهاز الشرطة كفرصة احترافية.
لتحديد  فرصة  املوسعة  الشرطة  إصالح  عملية  توفر  n 
بشان  املتقدمني  عن  والتحري  املرأة  استقطاب  أهداف 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  جرائم 
في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  وإدخال 

السياسات والبرامج التنفيذية والتدريبات اجلديدة. 
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هناك احتمال لتزايد أعداد النساء الالتي يلتحقن للعمل  n 
في الشرطة، ويشمل ذلك شغل املرأة للمناصب القيادية 

ومساعدة األسر واملقاتالت السابقات.
النوع  أساس  على  القائم  العنف  معدالت  الرتفاع  نظًرا  n 
فقد  بعدها،  وما  النزاع  مراحل  بيئات  في  االجتماعي 
للتعامل  متخصصة  وحدات  إلنشاء  دافًعا  ذلك  يكون 
أفغانستان  في  كما حدث  والطفل  املرأة  العنف ضد  مع 

وليبيريا وسيراليون )أنظر اجلدول 3(.  
وحدات دعم األسرة في سيراليون اجلدول 3

على مدار عقد من الزمان، عانت سيراليون من الصراعات 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  واستخدام 
النساء  تعرضت  ذلك،  ونتيجة  للحرب.  كاستراتيجية 
والتشويه  واالغتصاب  واالستغالل  لالختطاف  والفتيات 
أشارت  حيث  احلرب،  جرائم  إلى  باإلضافة  والتعذيب، 
دراسة أجرتها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في الفترة بني 
عامي 1998 و2000 إلى أن 70% من النساء اللواتي متت 
مقابلتهن قد صرحن بأنهن تعرضن للضرب من شركاءهن 
االتصال  على  أجبرن  قد  منهن   %50 وأن  الذكور  من 
اجلنسي. وال يتعلق األمر فقط بحدوث االنتهاكات، ولكنه 
يتعلق أيًضا بثقافة الصمت التي حتيط بالعنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي. وتشير األبحاث إلى أن 60% من 
النساء الالتي شملتهن الدراسة التي أجرتها منظمة مراقبة 
حقوق اإلنسان يعتقدن أن مفهوم أحقية الرجل في ضرب 

املراة من زوجها هو مفهوم باٍل ويحتاج إلى التغيير. 

فإن  االنحسار،  في  بدأت  قد  السرية  ثقافة  ألن  ونظًرا 
الذهاب  إلى  بحاجة  الناجني  بأن  متزايًدا  إقراًرا  هناك 
في  لهم  احلماية  توفير  مع  اجلرائم  عن  لإلبالغ  للشرطة 
الطبية والنفسية  مالجئ مؤقتة واحلصول على اخلدمات 
الشرطة  اسهامات  ألن  نظًرا  ولكن  القانونية.  واملساعدة 
نحو الناجني من حوادث العنف اجلنسي لم تكن داعمة، فقد 
أدى ذلك إلى إحجام النساء عن تقدمي بالغات إلى الشرطة 
من  نية  حسن  وكبادرة  لها.  تعرضن  التي  اجلرائم  عن 
احلكومة نحو هذا املوضوع، فقد قامت بإنشاء أول وحدة 
لدعم األسرة في عام 2001م، وذلك للتعامل مع االعتداء 
اجلنسي والقسوة في التعامل مع األطفال. هذا باإلضافة 
التعامل مع  الشرطة حول كيفية  إلى عمل تدريب لضباط 

العنف األسري واجلنسي.

? تساؤالت حول عملية إصالح جهاز 
الشرطة 

من بني أفضل الطرق لتحديد نقاط االنطالق ومواطن الضعف 
والقوة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في عملية 
إصالح جهاز الشرطة هي إجراء عملية التحديد. وفيما يلي 
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املهمة  التساؤالت  من  منوذج 
الواجب إدخالها في عمليات حتديد ومراقبة وتقييم إصالح 

جهاز الشرطة.
هل توجد أطر عمل أو سياسات أو إجراءات تنفيذية أو  n 
آليات أخرى حالية في الشرطة لتوجيه طرق تعاملها مع 

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي؟

هل توجد قواعد للسلوك تتجاوب مع النوع االجتماعي  n 
يتم  وهل  اجلنسي؟  التحرش  بشأن  شاملة  وسياسات 

تفعيلها؟ وهل توجد مراقبة للتنفيذ؟

القدرات في  بناء  يكفي من  ما  الشرطة  افراد  يتلقى  هل  n 
مجال قضايا النوع االجتماعي؟ 

واخلارجية  الداخلية  اآلليات  إلى  الوصول  ميكن  هل  n 
التي مت وضعها للتعامل مع الشكاوى؟ هل يوجد محقق 
شكاوى ليستقبل شكاوى التحرش اجلنسي أو التمييز 

أو العنف؟

هل توجد رقابة مدنية مثل جهات العمل الشرطي التابعة  n 
على  القائم  العنف  تقوم مبراقبة حوادث  للمجتمع؟ هل 

أساس النوع االجتماعي والتمييز؟

ما عدد ورتب أفراد الشرطة من اإلناث والذكور؟ n 

الشرطيات  توظيف  لزيادة  حالية  تدابير  توجد  هل  n 
واإلبقاء على عملهن والنهوض بهن وكذلك األفراد من 
التوظيف  عملية  تتسم  هل  متثيالً؟  األقل  املجموعات 
الشرطيات  حتصل  هل  التمييز؟  على  قائمة  غير  بأنها 

على راتب ومزايا متساوية؟

هل ميكن للمرأة والرجل في املناطق احلضرية والريفية  n 
من احلصول على اخلدمة الشرطية؟

هل توجد برامج أو مبادرات حالية إلشراك املجتمع في  n 
العمل الشرطي؟ 
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نبذة عن املؤلفني
هتون  ولورين   )Cheryl Hendricks( هيندركس  تشيريل 

)Lauren Hutton( من معهد الدراسات األمنية .

في  رائداً  معهداً  باعتباره  األمنية،  الدراسات  معهد  ينتهج 
موسعاً  منهجاً  األفريقي،  اإلنساني  األمن  أبحاث  مجال 
املتغيرة ومنبع  الطبيعة  أنه يعكس  فيما يتعلق باألمن، حيث 
التهديدات على التنمية البشرية. وعلى مدار السنوات القليلة 
املاضية، أجرى املعهد عمالً مهماً وضرورياً مع املنظمات شبه 
تعزيز مشاركته  في  املعهد  اإلقليمية ومن خاللها. ويستمر 
منظمات  الغالب  في  )وهي  املدني  املجتمع  مجموعات  مع 
في  العمل  هذا  ويتركز  األخرى،  والشبكات  حكومية(  غير 
املتعلقة بإدارة السالح  إدارة املسائل  جوانب كثيرة منه في 
الفساد  مكافحة  ومبادرات  الدفاع  قطاع  في  واملشاركة 
واملشروعات اإلقليمية. وبصفة عامة، اجتهت أنشطة املعهد 
املعهد  كما يشترك  األعلى.  املستوى  على  القدرات  بناء  نحو 
بشكل تعاوني مع مؤسسات الدولة على املستويات احمللية 

واإلقليمية والقارية في أفريقيا.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
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.

أسماؤهم  اآلتية  والسادة  للسيدات  بالشكر  نتقدم  كما 
أليسون  وهم:  هذه،  األدوات  رزمة  على  القيّمة  إلسهاماتهم 
 Helena( كاريرس  وهيلينا   ،)Alyson Bailes( بيلز 
 ،)Gwinyayi Dzinesa( دزينسا  وجوينياي   ،)Carreiras
 Darko( وداركو ستناسيك   ،)Paul Higate( هيجات  وبول 
والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  ومعهد   ،)Stancic
 Johanna( فالينيوس  وجوانا  باملرأة  النهوض  أجل  من 
ومارك   ،)Hugo de Vries( فريس  دو  وهوغو   ،)Valenius
 .)Donna Winslow( ودونا وينسلو ،)Mark White( وايت
 Benjamin(باكالند بنيامني  إلى  بالشكر  نتقدم  كما 
 ،)Anthony Drummond( Buckland(، وأنتوني دراموند 
في  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا  ماجيهو 
للجهد   )Anja Ebnöther( إبنوثر  التحرير وإلى أجنا  عملية 

الذي بذلته في توجيه املشروع. 
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والنوع  الدفاع  قطاع  إصالح  بشأن  التقرير  هذا  يعتبر 
االجتماعي  النوع  أدوات  مجموعة  من  جزًءا  االجتماعي 
األدوات  رزمة  وتشمل  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  صممت  والتي  هذه، 
بالنوع االجتماعي ملمارسي إصالح القطاع األمني وصانعي 

السياسات اخلاصة به، 12 أداة ومالحظة عملية عليها:
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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 / مكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 
نشكر  إننا  كما  هذه.  األدوات  رزمة  إخراج  في  ملساهمتها 
املؤسسات  مكتب   / أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة 
في  قدماه  الذي  الدعم  على  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية 

إنتاج هذه األداة.

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 
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٥

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 
املؤسسات الرئيسية ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا والذي 
مفهوم  وهو  األمن،  مجال  في  اإلنساني  بالبعد  عمله  يتعلق 
واسع النطاق يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات 
وإدارة  وبناء  باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميقراطية 
ودعم  القانون  دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات 
االحترام احلقيقي وتعزيز التفاهم املشترك 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 
والتي تؤثر تأثيراً فاعالً على السياسات والبرامج 

واملشاريع؛
وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ n 

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

والبرامج واملشاريع.

 ©  REUTERS/Zohra Bensemra الغالف  حقوق طبع صورة 
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

1 مقدمة
السالم  لبناء  مهماً  مكّوناً  األمني  القطاع  إصالح  يعتبر 
من  الدفاع  قطاع  وباعتبار  والتنمية.  الدميوقراطية  وتعميم 
االهتمام  بؤرة  في  يقع  بذلك  فهو  الدولة،  أمن  أجهزة  أكبر 
الرئيسية في إصالح القطاع األمني. كما تساعد املساواة بني 
اجلنسني والتنوع داخل قطاع الدفاع على إنشاء قوات دفاع 
التنفيذية  الكفاءة  زيادة  وعلى  متييزية  وغير  جتاوباً  أكثر 

داخل القطاع األمني على اتساعه.

يهدف هذا التقرير إلى اإلسهام في التوصل إلى فهم العالقات 
بني النوع االجتماعي ومؤسسات قطاع الدفاع، وإلى تسليط 
الضوء على بعض اخلطوات العملية الواجب اتخاذها لتحويل 
قطاع الدفاع إلى مقدم اخلدمة األمنية الدميقراطي التمثيلي. 
وعلى ذلك، ينبغي استخدام هذه األداة مع األخذ في االعتبار 
النقطتني التاليتني: أوالً، عدم وجود عملية منفردة حتت اسم 
"إصالح قطاع الدفاع" حيث ستتأثر طبيعة هكذا إصالح في 
الواقع احمللي والبيئة  التي يحددها  التغيير  كل دولة بدوافع 
السياسية الداخلية واخلارجية وكذلك األهداف االستراتيجية 
نتيجة  سياق  كل  في  اإلصالح  عملية  تتشّكل  ثانياً،  للدولة؛ 
والدولة. واملجتمع  املسلحة  القوات  بني  اخلاصة   العالقات 
وقد وضعت هذه األداة لتستخدم من قبل ممارسي إصالح 
قطاع  إصالح  أن  ومبا  السياسة.  وصانعي  األمني  القطاع 
تعريف  إلى  يهدف  فهو  السياسية،  القيادة  يتطلب  الدفاع 
منظور  إلى  باحلاجة  والتنفيذية  السياسية  الفاعلة  اجلهات 
خاص بالنوع االجتماعي في تنفيذ أنشطة اإلصالح. وبذلك، 
فهو يتعامل مع كل من اجلوانب الفنية إلصالح قطاع الدفاع 
وكذلك  التوظيف،  وسياسات  للدفاع  مراجعة  إجراء  مثل 
رقابة  مثل  السياسي  املستوى  على  النشاطات  من  واملزيد 
املجتمع املدني على قطاع الدفاع. وكذلك فهناك إقرار وتأييد 
واسع النطاق للملكية احمللية لعمليات إصالح القطاع األمني 
املستهدف  اجلمهور  بني  ومن  الراهن.  الدولي  السياق  في 
من هذه األداة القوى الوطنية الفاعلة املتواجدة في الوزارات 
احلكومية وخدمات الدفاع ومعاهد األبحاث واملجتمع املدني. 
كما تقدم هذه األداة نظرة على عمليات إصالح قطاع الدفاع 
القوات  في  املرأة  إشراك  خاللها  من  ميكن  التي  والطريقة 
على  الضوء  تسلط  وكذلك  الدفاع.  ومؤسسات  املسلحة 
بتشكيل  املطالبة  في  املدني  املجتمع  وتعبئة  التأييد  مجاالت 

قوات دفاع حُتكم بطريقة دميوقراطية.

ويضم هذا التقرير:
مقدمة إلى إصالح قطاع الدفاع n 

احلكمة في أن إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  n 
إصالح  عمليات  تعزيز  على  يعمل  اإلصالح  عملية  في 

قطاع الدفاع
اإلجراءات العملية إلدخال النوع االجتماعي في مبادرات  n 

إصالح الدفاع
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املسائل  على  عامة  نظرة  n 
النزاع  بعد  ما  سياقات  في  الدفاع  قطاع  وإصالح 

واملرحلة االنتقالية والدول النامية واملتقدمة
التوصيات الرئيسية n 

املصادر األخرى n 

2ما هو تعريف إصالح قطاع الدفاع؟
تزامناً مع اتفاق اآلراء الدولية املتنامية على توسيع تعريف 
األمن القومي والنهوض بالنموذج األمني اجلديد، فإن قطاع 
الدفاع يصنف على أنه جزء من أسرة أمنية كبرى.1 وألغراض 
القطاع من  الدفاع، يتكّون هذا  مناقشة عملية إصالح قطاع 
اجلوية  والقوات  البحرية  والقوات  )اجليش  املسلحة  القوات 
واملخابرات  االحتياط(  ووحدات  العسكرية  شبه  والقوات 
في  الواقعة  واملكاتب  الصلة  ذات  الدفاع  ووزارة  احلربية 
الفرع التنفيذي املسؤولة عن إدارة ومراقبة قوات األمن )مثل 
التشريعية  والهيئة  العام(  واملدقق  القومي  األمن  مجالس 
وآليات القضاء العسكري وآليات الرقابة املدنية مثل محققي 
الشكاوى العسكريني ومفتشي العموم واملجتمع املدني. كما 
تعتبر القوات غير النظامية مهمة بشكل خاص في بيئات ما 
إدماج  و/أو  تسريح  إما  األمر  يتطلب  قد  حيث  النزاع  بعد 

املجموعات املسلحة غير احلكومية.

يتطلب إصالح الدفاع حتويل قطاع الدفاع في دولة ما حتى 
املدنية وااللتزام مببادئ  الرقابة  إدارة املؤسسات حتت  تتم 
مالئم  بحجم  بقوات  واالحتفاظ  الرشيدة  واإلدارة  املساءلة 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  من حيث  يكون تشكيلها ممثالً  وأن 
وتدريبها وجتهيزها  األخرى  والعوامل  والعرق  االجتماعي 
مبا يناسب البيئة االستراتيجية )التي قد تشمل املشاركة في 
حفظ السالم واملنظمات األمنية اإلقليمية( وااللتزام بالقانون 
الدولي حيث تسهم بذلك في حتقيق األهداف الوطنية والدولية 
إلرساء السلم واألمن. وعلى ذلك، يتطلب إصالح قطاع الدفاع 
تبني طريقة متعددة اجلوانب يكون الهدف منها تشكيل أمثل 

ملزيد من املعلومات، أنظر رزمة أدوات 

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني
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 رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

للقوات وحتسني الكفاءة، وفي الوقت نفسه تطوير قوة دفاع 
أن  على  عليها  واحملفاظة  وحديثة  ومتوازنة  محترفة  وطنية 
وعالوة  املجتمع.  وشرائح  مجموعات  جلميع  ممثلة  تكون 
على ذلك، يجب أن تضع عملية إصالح الدفاع موضع التنفيذ 
سياسات ومبادئ الدفاع الوطني اخلاص بالعالقات املدنية 
أن  املسلحة  القوات  على  بذلك،  القيام  وخالل  العسكرية. 
تكتسب صفة االحترام الوطني والدولي باعتبارها مؤسسات 

محترفة ميكن االعتماد عليها.2
ملنظمة  التابعة  اإلمنائية  املساعدة  جلنة  أوردته  ملا  ووفقاً 
املسائل  فإن  اإلقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 

الرئيسية املتعلقة بالدفاع هي: ٣ 
والقوات  الدفاع  وضع رقابة دميوقراطية على سياسة  n 
وقانوني  دستوري  عمل  إطار  ذلك  ويشمل  املسلحة 

والرقابة واإلدارة املدنية.

تعزيز عملية مراجعة التهديدات األمنية وتنمية القدرات  n 
ملواجهتها.

األمن  على  للحفاظ  الشرطة  ومسؤوليات  أدوار  حتديد  n 
الداخلي.

تقدمي مناهج متكاملة لتنمية السياسة واإلنفاق العسكري  n 
وخطة املوارد البشرية وإدارة األصول العسكرية.

تشجيع احلوار مع املجتمع املدني وتوعية املواطنني على  n 
املسائل املتعلقة بإصالح قطاع الدفاع وإشراكهم فيها.

مهارات  وتنمية  تدريب  من خالل  اإلصالح  عملية  دعم  n 
إعادة  وخطط  الوظيفي  والتحّول  العسكريني  األفراد 

توطني املسّرحني من القوات املسلحة.

تكافؤ  وسياسات  واالجتماعية  العرقية  التوازنات  دعم  n 
الفرص في قطاع الدفاع.

تعزيز الترتيبات اإلقليمية للتعاون العسكري وبناء الثقة  n 
وإدارة اجليوش ونزع السالح.

املساملة  الدول  في  عامة  بصفة  الدفاع  إصالح  عملية  تتسم 
قوات  هيكلة  وإعادة  دورية  مراجعة  عملية  بأنها  واملستقرة 
الدفاع رداً على البيئات املتقلبة املليئة باملخاطر والتهديدات أو 
الضغط السياسي من أجل التغيير. وتتحدد درجة اإلصالح 
مدى  لتحسني  الالزم  التغيير  بنطاق  منها  كبير  جزء  في 
البيئة االستراتيجية.  مالئمة ومساءلة وتوافر وكفاية قوى 
وفي بعض الدول، ميكن إجراء ذلك من خالل اتخاذ إجراءات 
تدريجية بسيطة مثل التغييرات في وضع وتشكيل القوة.

النزاع،  بعد  ما  مرحلة  في  الدول  من  للعديد  بالنسبة  أما 
برمته  األمني  النظام  تشكيل  إعادة  الدفاع  إصالح  يستلزم 
وإيجاد آليات للرقابة املدنية وبناء مؤسسات حكومية تتمتع 
باملشروعية وكذلك املؤسسات األساسية للقوات املسلحة.

الدفاع  قوات  على  تسيطر  ما  غالباً  الدول،  هذه  مثل  وفي 
تؤدي  كما  معني.  حلزب  موالية  أو  معينة  عرقية  مجموعة 
إلى ظهور فصائل مسلحة وقوات مسلحة  األهلية  احلروب 
غير نظامية أخرى. لذلك فمن الشائع أن تكون عملية إصالح 
الدفاع في سياقات ما بعد النزاع مدفوعة باحتياجات تتمثل 
كجزء  حزب،  إلى  تنتمي  ال  ممثلة  موحدة،  قوة  تشكيل  في 
وتتمحور  السالم.  بناء  إجراءات  ومنظومة  األكبر  األمة  من 
التحديات التي متثلها عملية اإلصالح الواسعة االنتشار هذه 
على  والعوائق  بالقدرات  املتعلقة  املسائل  األساس حول  في 
املوارد البشرية واملالية ومحاولة عمل توازن لقوة عسكرية 
محضة ذات رقابة مدنية في بيئة ذات مؤسسات عامة هزيلة 

تفتقر معظمها إلى املشروعية.

تغييرات  بإحداث  فقط  الدفاع  قطاع  إصالح  عملية  تعنى  ال 
في الهيكل اإلداري أو التنظيمي. هي تعنى أساساً بعالقات 
السلطة املتغيرة وغالباً ما جتري في بيئة مسيسة ومشحونة 
تقليص  تتيح  األحيان  من  كثير  في  أنها  كما  كبير.  حد  إلى 
اجليش  وكفاءة  سلطة  وتوازن  األمن  أفراد  صالحيات 
أجل  ومن  املدنية.  واملتابعة  الرقابة  بشأن  متطلبات  بوضع 
الدفاع  إصالح  لعمليات  املؤسسية  صفة  إضفاء  ضمان 
الدميوقراطية، فإن استدامة اإلصالح مرهونة بتغيير مفاهيم 
ومواقف وتصرفات القوى األمنية الفاعلة من خالل   على 
والتجاوب  والتعددية  املدنية  التثقيف  برامج   – املثال  سبيل 
آليات  بناء  خالل  ومن  القدرات  وبناء  االجتماعي  النوع  مع 
رقابة فاعلة. وال يكمن التحدي األكبر لعمليات إصالح الدفاع 
الناجحة بصفة عامة في حتديد حجم مالئم للقوات ووضع 
مناسب لها، بل يكمن في حتقيق إجماع وطني بشأن املسائل 
األمنية وتغيير سلوكيات أفراد القوات املسلحة نحو حتقيق 

بيئة آمنة للدولة وشعبها.

يؤدي إصالح الدفاع إلى فاعلية وكفاءة أكبر للقوات املسلحة، 
الدفاع  ومؤسسات  القوات  هذه  تشكيل  إعادة  يتم  حيث 
والبيئة  السياسية  اجلغرافية  البيئة  احتياجات  مع  لتتالءم 
يتم تخفيض  ولهذا  الدولة.  فيها  تتواجد  التي  االستراتيجية 
هو  األساسي  والهدف  الضروري.  غير  العسكري  اإلنفاق 
إنشاء قوات دفاع محترفة تعمل في إطار قانوني وتخضع 
للمساءلة من خالل املؤسسات الدميوقراطية. أما أهم مزايا 
إصالح الدفاع فتتمثل في توفير مؤسسات الدفاع الوطنية 
خلدمات أمنية تلتزم بنفس القواعد واملبادئ املعمول بها في 
ومناسبة  ميسرة  وبطريقة  العامة  الدميوقراطية  اخلدمات 

لتلبية االحتياجات األمنية للدولة ومواطنيها.

إجراء  عامة  بصفة  تتطلب  الدفاع  إصالح  عملية  أن  وحيث 
تغييرات على الثقافة التنظيمية والسياسة والبنية والسلوكيات 
واإلدارة والسلطات وجهات الرقابة، فهي بحاجة إلى القيادة 
املخلصة وااللتزام واإلرادة السياسية والتواصل والتشاور. 
وتعتبر عملية اإلصالح بناًء على ذلك مبثابة فرصة سانحة 
متثيالً  أكثر  وجلعلها  الدفاع  لقوات  الدميقراطي  للتحّول 

وجتاوباً للثقافة الوطنية وهوية املجتمع.
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

3 ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في 
إصالح القطاع األمني؟

"ملاذا يتوجب إدخال النوع االجتماعي في إطار العمل 
األمني؟ أوالً، ألن تضمني النوع االجتماعي واملساواة هو 
أمر مطلوب عاملياً... وثانياً، ألنه من املهم استخدام مجموع 
البشرية وليس نصفها فقط: فعندما يشارك الرجل واملرأة 
في صنع القرار يتم احلصول على نتائج أفضل. وأخيراً، 
من الناحية العملية، فإن إشراك وتضمني املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي هو عملية استراتيجية لتنفيذية" من أجل 
الكفاءة والفعالية". 

جيجي جيا )Giji Gya( "أهمية النوع في السياسة 
األوروبية لألمن والدفاع"4

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.

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

كل املستويات.٥

قطاع  إصالح  عمليات  تهتم  أعاله،  وأشرنا  سبق  وكما 
قوات  تشكيل  وإعادة  األمن  مفهوم  صياغة  بإعادة  الدفاع 
ومؤسسات الدفاع لتتناسب مع االحتياجات األمنية للدولة 
ومواطنيها. ويجب تنفيذ ذلك وفقاً للمتطلبات الدميوقراطية 
في  الدفاع  قوة  على  وينبغي  والشفافية.  واملساءلة  للتمثيل 
التي أسست حلمايته،  املجتمع  تعكس  أن  كيان سياسي  أي 
مبا في ذلك حماية قيمها األساسية مثل املواطنة واملساواة. 
يكون  توازناً  األكثر  االجتماعي  النوع  فتركيب  هذا  وعلى 
عمليات  من  املزيد  في  والفعالية  التماسك  لصالح  بدوره 

السالم املتعددة األبعاد.
ومن املهم املالحظة أنه، وعلى الرغم من أن تواجد املرأة هو أمر 
حيوي إليجاد توازن فيما بني النوع االجتماعي، فهذا وحده 
مع  الدفاع  قوات  أو  الدفاع  قطاع  إصالح  يضمن جتاوب  ال 
النوع االجتماعي. ويجب أن يتعدى منظور النوع االجتماعي 
ما وراء األعداد. ويجب أن يطرح أسئلة حاسمة مثل: ملن األمن 

وملاذا؟ ويؤكد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الكتيب الذي 
أصدره بعنوان "في مسألة تضمني أدوار النوع االجتماعي 
من حيث التطبيق" إن أهداف تضمني أدوار النوع االجتماعي 
فيما يتعلق باجليش ومؤسسات الدفاع ينبغي أن تكون على 

النحو التالي: 
النوع  وهو  وحيد  أساس  على  التمييز  على  القضاء  n 

االجتماعي داخل قطاع الدفاع ومؤسسات اجليش.

وسياسية  أبحاث  في  االجتماعي  النوع  منظور  دمج  n 
وممارسة قطاع الدفاع ومؤسسات اجليش.٦ 

جعل  الدفاع  قطاع  في  االجتماعي  النوع  بتضمني  ُيقصد 
عند  عملي  واقع  والرجل  املرأة  واهتمامات  ومعرفة  جتربة 
السياسة  مفهوم  صياغة  إلعادة  وسيلة  وجعله  التنفيذ 

والتنفيذ وعملية التقييم.٧
خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  من  لعدد  ملّخص  يلي  وفيما 
وأولويات  أهداف  يدعم  مبا  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب 

عملية إصالح قطاع الدفاع وخاصة فيما يتعلق مبا يلي:
تلبية االحتياجات األمنية املختلفة داخل املجتمع. n 

وتلبية  األمني  للقطاع  املتغيرة  الطبيعة  مع  التعامل  n 
احتياجاته.

حتسني الفعالية التنفيذية. n 

إنشاء قوات دفاع ممثلة. n 

تعزيز الرقابة املدنية الدميوقراطية على قوات الدفاع. n 

3-1 تلبية االحتياجات األمنية املختلفة داخل املجتمع  
يجب أن تتعامل عملية إصالح الدفاع بفاعلية مع احتياجات 
جميع أفراد املجتمع. وتتنوع االحتياجات األمنية للفرد اعتماداً 
اجلنسية  وامليول  واملقدرة  والسن  اجلنس  مثل  عوامل  على 
هذا  والدين.  والعرق  املواطنة  االقتصادي ووضع  والوضع 
تهديداً  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ويظل 
من  كل  ويؤكد  العالم.  أنحاء  في جميع  اإلنسان  ألمن  كبيراً 
 )Turshen( وتورشني )Pillay( وبيالي )Meintjes( مينتجيز
عدم وجود تأثير على املرأة جراء العنف بعد النزاع، فغالباً ما 
يستمر العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بل ويزداد 
عقب توقف القتال.٨ لذا يجب أن يحتل ضمان حماية املرأة، 
في  أولوية  النزاع،  بعد  ما  مرحلة  وفي  النزاع  أوقات  أثناء 
بالنوع  املتعلقة  باملسائل  تعترف  التي  الدفاع  أجندة إصالح 
األمن  انعدام  حلاالت  ضحايا  الرجال  يقع  كما  االجتماعي. 
احلاالت  هذه  ومن  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائمة 
القوات  في  القسري  والتجنيد  اجلنس  االنتقائية  املذابح 
بالعصابات.  املرتبط  والعنف  الذكور  واغتصاب  املسلحة 
لذلك فيجب على قوات الدفاع أخذ جميع هذه العوامل بعني 
جميع  وفي  النزاعات  مناطق  في  معها  والتعامل  االعتبار 

جوانب العمليات التي تقوم بها.

ملزيد من املعلومات، أنظر األداة اخلاصة 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني
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3-2 تلبية االحتياجات املتغيرة لقطاع الدفاع
لقد تغيرت طبيعة احلروب تغييراً جذرياً منذ احلرب العاملية 
في  الغاشمة  البشرية  القوة  على  اعتمادها  قّل  الثانية، حيث 
ميدان املعركة وأصبحت أكثر اعتماداً على التقنية واخلبرات 
على  وعالوة  االجتماعي.  النوع  تقسيمات  في  توجد  التي 
ذلك، فإن ٩٥ باملائة من النزاعات احلالية هي نزاعات داخل 
الدولة أو حروب أهلية.٩ ويقصد بذلك التغييرات في أهداف 
وأوضاع وتشكيل القوات املسلحة الوطنية التي تبذل حالياً 
الكثير  الوقت واملوارد في حماية حدودها وتبذل  القليل من 

من ذلك في بعثات حفظ السالم الدولية.

اآلن  نرى  حيث  تعقيداً،  أكثر  السالم  حفظ  أصبح  وكذلك 
السالم  حفظ  قوات  إلى  ويعهد  أطول  لفترات  تدوم  بعثات 
مبهام تتخطى توفير األمن وإرساء السالم بالشكل التقليدي. 
خدمات  لتقدمي  مثال  السالم  حفظ  قوات  تطلب  أن  فيمكن 
نزاهة  وضمان  املؤسسات  بناء  وإعادة  احمللية  للمجتمعات 
وتضمني  القوات  تشكيل  في  التعددية  وتعمل  االنتخابات. 
الدفاع من  العمليات على متكني قطاع  النوع االجتماعي في 

أداء مهامه بشكل أفضل.

 ،)Karl Engelbrektson( يصف العميد كارل إجنلبريكستون
املرأة في  الشمال، مشاركة  التابعة الحتاد قوات  القوة  قائد 
على  للتغلب  النجاح"  "مفتاح  بأنها  السالم  حفظ  عمليات 
بعض القيود التنفيذية للقوات املتجانسة في بعض املهام مثل 
التفتيش الذاتي واستجواب النساء.10 وقد أظهرت الدراسات 
فاعلية  من  تزيد  أن  ميكن  النسائية  السالم  حفظ  قوات  أن 

بعثات حفظ السالم لألسباب التالية:

أكثر  مييلون  احملليني  السكان  من  والنساء  الرجال  أن  n 
ويشعرون  النسائية  السالم  حفظ  قوات  إلى  للحديث 
بتهديد أقل من قوات حفظ السالم املؤلفة من الرجال.

أن هناك حاجة إلى العنصر النسائي في نقاط التفتيش  n 
على الطرق وفي املطارات وغيرها للقيام مبهام التفتيش 

الذاتي للنساء.

ميكن أن تعزز القدرة على التعامل مع املنظمات النسائية  n 
توافر  احملليات من  النساء  املعلومات من  احمللية وجمع 
البيانات لصناعة القرار لتكون أكثر تفصيالً ودقة وبذلك 

ميكن استخدامها بشكل أفضل.11

عند  n  – ميكن للنساء املشتركات في قوات حفظ السالم 
فراغهن من اخلدمة – إقامة عالقات اجتماعية مع النساء 
احملليات والتحدث معهن عن "احلياة خلف الكواليس"، 
معلومات  على  للحصول  للبعثة  أخرى  طريقة  وهذه 

إضافية قيّمة عما يدور في الدولة املضيفة.

كمراقب  اجليش  في  النسائي  العنصر  يخدم  أن  ميكن  n 
للسلوكيات املتجاوزة للجنود من الرجال.12

ميكن أن تقدم النساء املشاركات في قوات حفظ السالم  n 
قوات  إلى  لالنضمام  احمللية  للمرأة  إيجابية  مناذجاً 

األمن.

وقعوا ضحايا  والرجال ممن  النساء  تفصح  أن  يحتمل  n 
في  املشاركات  للنساء  لهم  حدث  عما  اجلنسي  للعنف 

قوات حفظ السالم.

مقارنة حول  دراسة  في   ،)Anu Pillay( بيالي  أنو  وصفت 
بعثات حفظ السالم، املزايا اخلاصة لوجود املرأة في عمليات 
جنوب  في  املتحدة  األمم  لبعثة  وعند حتليلها  السالم.  حفظ 
"البعثة  أن  حلظن  الالتي  باملشاركات  أشادت  أفريقيا، 
في  األنثوية، مبا  اخلاصية  عليه  أطلقوا  قوتها مما  استمدت 
ذلك االهتمام بتلبية جميع احتياجات املجتمع وتغيير رموز 
واستخدام  املعلومات  وتبادل  والتواصل  والسلطة  املكانة 
الطريقة اجلماعية". كما أكدت بأنه "لم ترد أنباء عن وقوع 
غير منضبطة  أو سلوكيات  احمللية  املرأة  حوادث عنف ضد 
في كل  السالم  بعثات حفظ  احلوادث  مثل هذه  وقد الزمت 
وقوع  عدم  املرأة  وجود  يضمن  أن  ميكن  وال  مكان".1٣ 
ما  هو  للمرأة  القوي  التواجد  ولكن  جنسي،  عنف  حوادث 
يأمل  املثال،  سبيل  وعلى  احلوادث.  هذه  مثل  عدد  من  يقلل 
تساعد وحدة  أن  في  وليبيريا  املتحدة  األمم  في  املسؤولون 
حفظ السالم الهندية املكونة بالكامل من النساء وقوامها 10٣ 
جنديات والتي متارس العمل الشرطي في حماية مونروفيا 
في إلهام املرأة الليبيرية لالنضمام إلى قوات الشرطة واحلد 
من االستغالل اجلنسي واإلساءة التي متارسها قوات حفظ 
السالم. وقد تلقت الشرطة احمللية الليبيرية طلبات من النساء 
العدد  أضعاف  ثالثة  إلى  يصل  الشرطة  بقوات  لاللتحاق 
املعتاد خالل الشهر الذي تلى انتشار هذه الوحدة14. وتشمل 
مهمة هذه الوحدة حماية وزارة اخلارجية وتسيير الدوريات 
في الشوارع والسيطرة على التجمعات واالستجابة لنداءات 

الدعم العسكري من الشرطة احمللية.1٥

حفظ  بعثات  في  ضئيالً  املرأة  متثيل  يزال  ال  ذلك  ومع 
السالم )أنظر الشكل 1(. ويرجع ذلك في جزء كبير من إلى 
ضعف التمثيل في اجليوش الوطنية التي تشارك في قوات 
السالم  وعمليات  فيها  العسكريني  واملراقبني  املتحدة  األمم 
اإلقليمية. لذا، فمن الضروري أن تعمل قوات الدفاع الوطنية 
)أنظر  صفوفها  في  النساء  من  املزيد  جتنيد  على  بفاعلية 

القسم 4(.
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3-3  حتسني الفعالية التنفيذية 
بتحسني  األساس  في  الدفاع  قطاع  إصالح  عمليات  ترتبط 
جانب  إلى  الدفاع.  قطاع  ومالئمة  واملهارات  االحترافية 
املستوى  على   – السالم  حفظ  على  أفضل  قدرة  تسهيل 
– تعمل زيادة متثيل املرأة على زيادة كفاءة  التنفيذي العام 

القوات املسلحة وذلك لألسباب التالية:
توفير مجموعة أكبر من املوارد البشرية الختيار اجلنود  n 
من بينها. وبذلك يكون اجليش أكثر حرصاً في اختيار 

املجندين، وبالتالي يحّسن قدراته.

الدرجات  أقصى  إلى  املتاحة  املهارات  قاعدة  حتسني  n 
والعملية/الفنية  الفكرية  املهارات  من  واالستفادة 
واالجتماعية التي ميكن أن تتوفر بشكل أكبر في املرأة.

إن تضمني املرأة واملجموعات األخرى املهمشة داخل املجتمع 
تعقيدات  مع  أفضل  بشكل  التعامل  من  الدفاع  قوات  ميّكن 
على  القائم  العنف  عندما يصبح  احلالية، وخاصة  النزاعات 
تصبح  وعندما  للحرب  سالحاً  االجتماعي  النوع  أساس 
الركيزة  اإلنسانية  والكوارث  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
األساسية للنزاع التي يجب التعامل معها. وكذلك يدعم إدخال 
جاهزية  الدفاع  قوى  في  الدميوقراطية  واملمارسات  القيم 
للقوات  اجليش وفاعليته. ويعتبر مرض اإليدز حتدياً كبيراً 
تعامالت  أيضاً  يتطلب  وهو  الدول،  من  العديد  في  املسلحة 
نوع اجتماعي خاصة تتناول تغيير السلوك اجلنسي للرجل 

واملرأة.
الدفاع أنفسهم  أفراد قطاع  ما يدان  إلى ذلك، غالباً  وإضافة 
بجرائم التحرش اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع 
أيضاً  املدنيني  وضد  زمالئهم  ضد  ترتكب  التي  االجتماعي 

ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
، أظهرت دراسة مستقلة أجرتها وزارة  n  200في العام ٦
النساء  ثلثي  من  أكثر  أن  املتحدة  اململكة  في  الدفاع 
اجلنسي  للتحرش  تعرضن  قد  اخلدمة  في  العامالت 

املباشر.1٧

طلبة  على  أجريت  دراسة  أظهرت   ، n 200٦ العام  في 
املعهد العسكري األمريكي، سيتاديل، أن 20 باملائة من 
الطالبات صّرحن أنهن قد تعرضن لالعتداء اجلنسي.1٨

كما أظهرت دراسة أجرتها وزارة الدفاع األمريكية في  n 
العام 2000، أن ٨0 باملائة من أفراد اخلدمة ممن شملتهم 
الدراسة قد وجهت إليهم كلمات جارحة وأسماء أو نكات 
والسحاقيات، وأن  املثليني جنسياً  توحي باالزدراء عن 
٣٧ باملائة منهم قد تعرضوا أو شاهدوا حترشاً مناهضاً 

للمثلية اجلنسية.1٩

التزامات  اإلنسان  حقوق  قانون  يفرض  السلم،  وقت  في 
التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على  بالقضاء  الدول  على 
ترتكبها قوات الدفاع. وخالل النزاعات املسلحة، قد يفرض 
القانون اإلنساني الدولي العديد من هذه االلتزامات. وحتى 
القضاء  أن  الواضح  فمن  االلتزامات جانباً،  هذه  إن وضعنا 
إنشاء قوات دفاع  انتهاكات حقوق اإلنسان يعمل على  على 
املثال،  سبيل  على  اجلنسي،  فالتحرش  وفاعلة.  بها  موثوق 
يقوض املؤسسة من خالل فقدان اإلنتاجية وانخفاض الروح 
العمالة  دوران  حركة  وزيادة  العمل  عن  والتغيّب  املعنوية 
دراسة  أوضحت  وقد  املرأة.  أدوار  تضمني  عملية  وتعرقل 
ارتفاع  بني  وثيقة  عالقة  وجود  األمريكي  اجليش  أجراها 
معدل حدوث التحرش اجلنسي وانخفاض اجلاهزية للقتال 

وضعف القيادة.20

"لست ضحية التحرش اجلنسي، فعندما يحدث ذلك داخل 
نفسه  الطيران  سالح  يصبح  األمريكي  الطيران  سالح 
هم  نخدمهم  الذين  األمريكية  املتحدة  الواليات  ومواطني 
مهامنا  في  يتداخل  اجلنسي  التحرش  ألن  ذلك  الضحايا. 
العسكرية. هو يتداخل في العمل الذي تدربت أنا واآلخرين 
يجب  السبب  ولهذا  مستويات،  أعلى  في  به  القيام  على 

وقفه."
21)Zenaida Martinez( رقيب: زنيدا مارتينز

3-4 إنشاء قوات دفاع ومؤسسات أمنية ممثلة
ينبغي أن تعكس قوات الدفاع في أي دولة الهويات املتأصلة 
التمثيل  معدالت  زيادة  ذلك  يدعم  حيث  املجتمع،  داخل 
الدفاع.  قوات  مشروعية  تعزيز  وبالتالي  احمللية  وامللكية 
تعتبر  كما  الدفاع.  قوات  فعالية  بدورها  املشروعية  وتعزز 
إدارة الدفاع واجليش واجلهات األمنية األخرى األماكن التي 
توفر فرصاً للمواطنني للحصول على التعليم واالستفادة من 
اخلبرات الدولية. وفي حالة استبعاد قطاعات من املجتمع في 
الواقع العملي من هذه املؤسسات، فذلك يعتبر مبثابة منعهم 

من الوصول إلى العمل وفرص التقدم التعليمي واملهني.

التاريخية  لتركيبته  نظراً  عاملياً    الدفاع  قطاع  يشهد  لم 
بشكل كبير   نفس مستويات املساواة بني اجلنسني كما هو 
التنموية والسياسية.  القطاعات  املثال في  احلال على سبيل 

1٣



 رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

نسبة املجندات في القوات املسلحة للدول األعضاء في حلف الناتو22الشكل 2

200120022003200420052006الدولة
٧.٦٧.٩٨.2٨.2٦٨.٣٨.٣بلجيكا
4.2٦٦   بلغاريا
11.411.٨12.412.٣12.٦12.٨كندا

اجلمهورية 
٣.٧101012.٣12.212.2التشيكية

٥٥٥٥.٣ ٥.0الدامنرك
٨.٥10.٨11.212.٨12.٨1٣.٣فرنسا
2.٨٣.٧4.4٥.2٦٦أملانيا

٣.٨٣.٨٣.٨4.24.٣٥.4اليونان
٩.٦1٦1٦101٦1٧.٦املجر
0.10.10.10.٥11.٦إيطاليا
 1٣.٥20   التفيا

٦٩12.٥   ليتوانيا
٥.٧     لوكسمبورج

٨٨.4٨.٥٨.٦٩٩هولندا
٣.2٣.٣٥.٧٦.٣٦.٣٧النرويج
0.10.٣0.٣0.4٧0.4٧0.٥2بولندا

٦.٦٦.٦٨.4٨.4٨.412البرتغال
٣.٩٥٥   رومانيا

٦.1٧٧.٧   سلوفاكيا
 1٩.21٥.٣٨   سلوفينيا
٥.٨٩1010.٥10.٧1٣.٥أسبانيا
0.10.10.1٣.٩٣.٩٣.1تركيا

٨.1٨.٣٨.٦٨.٨٩٩.1اململكة املتحدة
14141٥1٥1٥.٥10.٥الواليات املتحدة

وكما يوضح الشكل 2، النساء أقل متثيالً بكثير في اجليش. 
وفي العديد من الدول، جند أن القوانني املتعلقة باجليش متيّز 
بشكل واضح ضد املرأة مثل استبعادها من املهمات القتالية. 
واجلهات  الدفاع  وزارات  في  متثيالً  أقل  أنها  يبدو  كما 
في  فهناك  رسمية،  عوائق  وجود  دون  وحتىمن  الرقابية. 
وانتشار واسع حلاالت  املرأة  بعمل  للنهوض  الغالب سقف 

التحرش اجلنسي وأشكال التمييز األخرى.

3-5 تعزيز الدميوقراطية والرقابة املدنية على قوات 
الدفاع

"يجب الوقوف عند مشروعية املؤسسات واملمارسات 
احلاكمة عندما ال تعكس القرارات التي تتخذ مصالح 

وأصوات نصف املجتمع. وتتضح أزمة املشروعية جلياً في 
الطبيعة النوع االجتماعي للنزاع، فنادراً ما تتخذ املرأة قراراً 
أو تشارك في احلروب ولكنها تعاني دائماً من ويالتها."

جورجينا آشوورث )Georgina Ashworth(: "اإلدارة 
اجلنسانية: برنامج عمل من أجل التغيير"2٣

أحد اجلوانب الرئيسية لعملية إصالح قطاع الدفاع، هو زيادة 
الرقابة املدنية، فهناك حاجة إلى إشراك الرجال والنساء ممن 
اللجان  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  حس  لديهم 
املجتمع  منظمات  وفي  بالدفاع  اخلاصة  الدائمة  البرملانية 
والبرامج  السياسات  أن  من  التأكد  لهم  يتسنى  املدني حتى 
للرجل  املختلفة  االحتياجات  تلبي  الدفاع  يتبناها قطاع  التي 
منظمات  إشراك  يجب  وكذلك  والصبي.  والفتاة  واملرأة 
يتركز  التي  البحثية  واملؤسسات  النسائية  املدني  املجتمع 
عمليات  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  عملها 

الرقابة املدنية لضمان تطبيق فهم شامل.

قطاع  إصالح  عمليات  في  االجتماعي  النوع  تضمني  ويتيح 
الدفاع فرصاً جلزء أكبر من املجتمع ليصبح مشاركاً فاعالً 
األمنية.  القرارات  اتخاذ  وفي  األمنية  اخلدمات  تقدمي  في 
وهذا يعتبر أمراًمهماً بشكل خاص عند دراسة امللكية احمللية 
للمؤسسات األمنية حيث أن املرأة تشكل ٥0 باملائة من املجتمع.

املجتمع وتعميق  تركيبة  تغييرات في  إلى  بدوره  يؤدي  وهذا 
التحول اجلوهري من أمن الدولة إلى أمن اإلنسان الذي يتطلب 
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أمن األفراد واملجتمعات ويوسع من مفهوم طبيعة التهديدات 
األمنية )لتشمل األمن الغذائي واألمن البيئي والعنف القائم 
القوى  وكذلك  وغيرها(،  االجتماعي  النوع  أساس  على 
منظمات  بإشراك  )وذلك  األمنية  بالعملية  املهتمة  الفاعلة 
املجتمع املدني(. وكذلك يعمل إشراك املنظمات املمثلة للنساء 
السياسة  ومعاهد  النسائية  اإلنسان  حقوق  )كمنظمات 
املفاهيم  هذه  تفعيل  على  االجتماعية(  واملنظمات  واألبحاث 
اجلديدة عند حتديد التهديدات األمنية وتطوير القدرات على 

التعامل معها.

قاعدة  توسيع  وكذلك  متنوعة  دفاع  قوات  تشكيل  يعمل 
املشاركة في الرقابة على إحداث تغيير في مفاهيم "القائمني 
مما  املجتمع،  عن  باحلماية"  و"املشمولني  احلماية"  على 
املجتمع.  في  األفراد  جلميع  الرئيسي  الشاغل  األمن  يجعل 
تغيير  على  االجتماعي  النوع  أدوار  يساعد تضمني  وباملثل، 
صورة اجليش كمؤسسة تعنى أساساً بالعنف واحلروب إلى 
مؤسسة تعنى أكثر بإرساء السالم وتعميم الدميوقراطية.

كما يعتبر التعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
عملية إصالح قطاع الدفاع ضرورياً في إطار منوذج يناسب 
النوع  إلدخال  بعينه  واحد  منهج  يوجد  فال  احمللية،  البيئة 
املنهج  سيعتمد  حيث  الدفاع،  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
الذي سيعمل به بدرجة كبيرة على أدوار كالً من الرجل واملرأة 
في أي مجتمع يرغب في إنشاء أنظمة دفاعية وأمنية. وكذلك 
فإن عملية تضمني النوع االجتماعي في عملية اإلصالح هي 
عملية أكثر عمقاً، كما أوضحنا فيما سبق، من مجرد وجود 
املرأة داخل قطاع الدفاع وأن مشاركتها ميكن أن تأخذ أدواراً 

وأشكاالً مختلفة ومتنوعة.

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

إن أخذ املبادرة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
في عملية إصالح قطاع الدفاع ليس مسألة فاعلية تنفيذية 
للقوانني  لالنصياع  ضروري  أيضاً  إنه  بل  فحسب، 
باألمن  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

والنوع االجتماعي ومنها:
التمييز  االتفاقية اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال  n 

ضد املرأة )1٩٧٩(
) n 1مؤمتر وخطة عمل بكني )٩٩٥

والسالم  املرأة  بشأن   n 1٣2رقم ٥ األمن  قرار مجلس 
واألمن )2000(

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

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
إصالح قطاع الدفاع؟

النوع  تضمني  إلجناح  العملية  الطرق  القسم  هذا  يقدم 
أربع  وهناك  الدفاع.  قطاع  إصالح  علمية  في  االجتماعي 
مستويات ضرورية إلصالح الدفاع وهي بالتحديد املستوى 
يوضح  واملجتمعي.  واالقتصادي  واملؤسسي  السياسي 
إدخال  بها  يتعني  التي  الطريقة  على  عامة  نظرة   ٣ الشكل 

النوع االجتماعي على هذه املستويات.

الشكل 3: إدخال النوع االجتماعي في املستويات األربعة لعملية إصالح قطاع الدفاع

إصالح قطاع الدفاع

املستوى املجتمعياملستوى املؤّسسياملستوى االقتصادياملستوى السياسي

 nمراجعة الدفاع 
 nتعميم الدميوقراطية 

 في قطاع الدفاع 
 nرقابة املجتمع املدني

 nالرقابة البرملانية

 nإدارة مالية عامة تخضع 
للمساءلة وتتسم 

بالشفافية
 nوضع ميزانية للنوع 

االجتماعي  

 nتوظيف املرأة واإلبقاء على 
عملها 

 nسياسات وآليات اإلصالح
 n قواعد السلوك

 nالتدريب

 nتغيير القوالب النمطية 
واملواقف االجتماعية

 nالتعاون مع املجتمع املدني 

إدخال النوع االجتماعي
1٥



 رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

4-1 إدخال النوع االجتماعي على املستوى السياسي 
من إصالح قطاع الدفاع

وبعملية  الدفاع،  قطاع  إصالح  عملية  توجيه  يتم  أن  يجب 
املعالم  واضح  "بتفويض  ضمناً،  االجتماعي  النوع  إدخال 
من أعلى مستوى سياسي، وأن تنعكس في رؤى وسياسات 
العملية، فهي تتطلب  الدولة".24 ومن أجل جناح هذه  قيادة 
مشاركة كبار املسؤولني الذي يتولون في الغالب قيادة هذه 
رؤية خطوط  إلى  يحتاج  الذي  العمل  فريق  وكذلك  العملية، 
كما  بها.  القيام  لكيفية  واضحة  واستراتيجيات  إرشادية 
وتعتبر  واملدنية.  الدميوقراطية  الرقابة  تعزيز  أيضا  تتطلب 
العمليات الالزمة لتحقيق هذه النتائج واملتمثلة في مراجعات 
الدفاع وعمليات تعميم الدميوقراطية ورقابة املجتمع  قطاع 
الرئيسية  االنطالق  نقاط  هي  البرملانية  والرقابة  املدني 

للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

مراجعة قطاع الدفاع 
أن  مصلحتها  ومن  احلكومات  على  حكراً  احلكمة  "ليست 
تطلب مشورة خبراء من خارجها في أغلب األحيان. كما أن 
أفراد من خارجها  املطالبات مع  النقاش والدفاع عن  جتربة 
إمنا هو أمر مفيد وعادة ما يسفر عن نتائج أفضل. وجماعات 
الضغط السياسي واجلماعات التي تؤكد متثيلها واهتماماتها 
مبصالح النوع االجتماعي والعرقية تقدم رؤيتها وحترص 
كذلك على االستماع آلراء احلكومات. وإذا ما أخذت املراجعة 
منحى نقاشياً، كما في حاالت تغيير النظام وتوسيع قاعدة 
األهمية  بالغ  أمراً  سيكون  ذلك  فإن  واملشاركة،  التشاور 

لنجاحها."

شبكة التسهيل العاملية بشأن إصالح القطاع األمني  مجموعة 
أفضل املمارسات بشأن إصالح القطاع األمني٦   200٥

مع  يتفق  مبا  الدفاع  وبرامج  وسياسات  أولويات  إن حتديد 
الواقع االستراتيجي العاملي املتغير هو جزء من العمل املعتاد 
املثال تقوم  املتحدة على سبيل  الواليات  الدفاع. ففي  لوزارة 
وزارة الدفاع )البنتاغون( مبراجعات كل أربع سنوات لسياسة 
الوضع  الدفاع  وزارة  في  العليا  القيادة  فيها  "حتدد  الدفاع 
الراهن في الوزارة واالجتاه الذي يعتقد أنه ضروري للقيام 
فهناك  ذلك،  ومع  األمريكي".2٥  الشعب  جتاه  باملسؤوليات 
أوقات تقتضي ضرورة إجراء مراجعة أكثر دقة وشمولية.

وهناك ثالث أحوال بشكل أساسي تكون فيها مراجعة الدفاع 
مالئمة:

االستراتيجي  املوقف  في  جوهري  تغيير  حدوث  عند  n 
يتطلب بدوره جتاوباً جوهرياً )كنهاية احلرب الباردة(.

عندما  ولكن  املوقف  في  كبير  تغيير  يلوح  ال  عندما  n 
تعتقد احلكومة بوجود ضرورة إلعتماد طريقة مختلفة 
امللّحة ما  الدفاع  اختالًفا كبيًرا )كعمليات إصالح قطاع 
ارتكزت  والتي  املتحدة  الواليات  في  كلينتون  بعد حكم 

بشكل أساسي على إعادة تشكيل القوات عقب تخفيض 
امليزانية في حقبة التسعينيات(.

تؤثر  كبرى  داخلية  سياسية  تغييرات  حدوث  عند  n 
)مثل  النزاع  تسوية  أو  النظام  تغيير  مثل  اجليش  على 
اإلصالحات التي أجريت في أوغندا في ظل حكم الرئيس 

.))Museveni( موسيفيني

من أولى أولويات عملية مراجعة الدفاع هي إجراء تقييم واضح 
ودقيق للموقف االستراتيجي داخل وخارج البالد، مبا يسمح 
مع  العسكرية  الوسائل  مالئمة  على  للقدرة  أساس  بوضع 
األغراض اجلغرافية السياسية. وكذلك تعمل مراجعة الدفاع 
على تدعيم تنمية رؤية أمنية دميوقراطية تعكس االحتياجات 
األمنية للدولة واملواطنني، والتي حتدد االجتاهات واألهداف 

االستراتيجية لعملية إصالح قطاع الدفاع.2٦ 

النامية والدول في املرحلة االنتقالية بعمليات  الدول  لم تقم 
تشاركية ملراجعة الدفاع، مما قد يعني أن سياسة ومخططات 
للبيئة االستراتيجية وأن  تقييم واقعي  إلى  الدفاع ال تستند 
هناك تقييم محدود ألدوار األجهزة األمنية املتعددة. وهذا له 
املوارد في  امليزانية وتخصيص  إلى وضع  إشارات ضمنية 
جلماعات  مهمة  انطالق  نقطة  وهناك  التقيّد.  شديدة  حدود 
الضغط والتأييد تتمثل في حث القوات املسلحة على إجراءات 
لتحديد  دقيقة  لعملية  أساس  وضع  مثل  دفاعية  مراجعات 
مرحلة  في  للدول  بالنسبة  أما  املوارد.  وتخصيص  املخاطر 
من  مهماً  القومي  األمن  أولويات  يعد حتديد  النزاع،  بعد  ما 
مؤسسات  ولبناء  املسلحة  للقوات  النزاع  دور  حتويل  أجل 
ملا  السياسية واالستراتيجية  البيئة  بناًء على  دفاعية جديدة 

بعد النزاع.

من منظور األمن اإلنساني ومن أجل تبني الوجه الشمولي 
املسائل  إدخال  إلى  حاجة  هناك  للدميوقراطية،  والتشاركي 
وبناء  الدفاع  مراجعة  عملية  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
من  واملرأة  الرجل  إشراك  ينبغي  كما  القومي.  األمن  رؤية 
نقاط  أن  يضمن  ذلك  أن  حيث  املجتمع،  شرائح  مختلف 
االنطالق املطلوبة لهذا الغرض وحتديد أولويات وسياسات 
جلميع  األمنية  االحتياجات  فعلياً  تعكس  الدفاع  وبرامج 
األفراد داخل الدولة. وعالوة على ذلك، يعمل توسيع قاعدة 
التشاور في تنمية السياسة الدفاعية على خلق شعور امللكية 
الوطني  الوحدة والترابط  القوة ويسهم في  احمللية لوسائل 
من خالل بناء إجماع وطني حول إنشاء وتفعيل جهاز أمن 

الدولة والهدف منه.

مراجعة  عملية  في  االجتماعي  النوع  إدخال  ميكن  كيف 
الدفاع

بالنوع  اخلبرة  ذوي  من  واألفراد  املرأة  إشراك  ضمان  n 
املسؤولني  احلكومية  الوزارات  وممثلي  االجتماعي 
االجتماعي  والنوع  املرأة  بحقوق  املتعلقة  املسائل  عن 

والشباب كجزء من جهات املراجعة الرسمية.
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  دعوة املجتمع املدني ملراجعة إجراءات العملية.
  استغالل وسائل اإلعالم لتعبئة النقاش العام بشأن 
قضايا األمن والدفاع من خالل املقاالت في اجلرائد 

وأحاديث اإلذاعة.
بالنوع  املتعلقة  املسائل  مع  وضوح  بكل  التعامل  n 
االجتماعي في عملية املراجعة واستخدام لغة متجاوبة 

مع النوع االجتماعي.

ما  على  بناًء  املشاورات  الدفاع  على  القائمون  يعارض  قد 
البرملان ومنظمات املجتمع  يعتقدونه من نقص قدرة أعضاء 
ألعضاء  ميكن  بينما  األمنية.  القضايا  في  لالنخراط  املدني 
البرملان ومنظمات املجتمع املدني االستفادة من شبكات مثل 
شبكة التسهيل العاملية بشأن إصالح القطاع األمني وشبكة 
املعرفة  املزيد من  األفريقية الكتساب  األمني  القطاع  إصالح 
لهم  سبق  الذي  األخرى  الفاعلة  القوى  مع  اخلبرات  وتبادل 

بناء قدرات النوع االجتماعي جلهات املراجعة الرسمية  n 
من خالل التدريب على النوع االجتماعي وتقدمي تقارير 
األمنية  والقضايا  االجتماعي  النوع  بشأن  موجزة 

واملراقبة واملبادرات األخرى.
متثيالً  األقل  األخرى  واملجموعات  املرأة  مشورة  طلب  n 
داخل قوات الدفاع فيما يتعلق بعوائق تضمني أدوارهم 

بالكامل والنهوض بهم بشكل متساٍو.
تكتالت  أي  ذلك  ويشمل  البرملان  أعضاء  مشورة  طلب  n 

سياسية أو حتالفات برملانية نسائية.
تشجيع احلوار الوطني حول الرؤية الوطنية لألمن من  n 

خالل ما يلي:
  إجراء مشاورات مع ممثلي جميع شرائح املجتمع مبا 

في ذلك املنظمات النسائية الريفية واملدنية.
قادة  بني  املباشر  التفاعل  مع  محلية  لقاءات  عقد    

مراجعة الدفاع والعامة.
  عقد جلسات برملانية ونقاشات مفتوحة.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثرها على صناعة 
سياسة األمن القومي 

إشراك منظمات املجتمع املدني النسائية في فيجي في إصالح قطاع الدفاع 27اجلدول1

في منطقة احمليط الهادئ، ظلت املرأة مهمشة بشكل كبير في مؤسسات اتخاذ القرار الرسمية وذلك نتيجة سيطرة الرجال على 
مؤسسات اإلدارة. ومع ذلك وعلى الرغم من تلك املعوقات، فقد كان للمرأة دور منتج في إحالل السالم أثناء اشتداد األزمات 

في بوجينفيل وجزر سليمان وفيجي، وتستمر في أداء هذا الدور احليوي في بناء ودعم السالم في مجتمعاتها.
التعامل مع عدم االستقرار في فيجي، فقد تعلمت املرأة كيف تتفاوض وتتواصل مع قوات  للدور املعتاد للجيش في  ونظراً 
األمن. وبعد مناقشات مع حركة يوم السالم )Peace Vigil( التي قادتها النساء خالل أزمة الرهائن التي وقعت في شهر مايو / 
أيار عام 2000، أجرى املجلس القومي للمرأة في فيجي اتصاالت مع اجليش. ونتيجة لهذه اجلهود، عقد قائد القوات املسلحة 
العسكري وكبار املسؤولني مع ممثلي حركة يوم السالم. وقّدم وفد احلركة  لقاًء ضم أعضاء املجلس  في جمهورية فيجي 
اإلقرار  إلى  البرملانية ودعت اجليش  الدميوقراطية  إلى  العودة  إلى  فيه على حاجة فيجي  أكدت  املرأة"،  بـ"خطاب  ما يعرف 
بدستور 1٩٩٧ باعتباره القانون األعلى للبالد وحثت كذلك اجليش على احترام حقوق اإلنسان. وفي الوقت الذي حظي فيه 
اخلطاب باالحترام والترحاب، فقد كان الدرس املهم الذي تعلمته املرأة هو استخدام لغة اجليش والقطاع األمني في احلوارات 

ومبادرات السالم املستقبلية.
في العام 200٣، عقد حوار وطني بني املجلس القومي للمرأة واملجلس العسكري أسفر عن إنشاء جلنة املرأة للتنسيق األمني 
والسلمي في فيجي، حيث قدم املجلس القومي للمرأة مستندات رسمية فيما يخص األمن القومي ومراجعة الدفاع. وقد أكد ذلك 
على املشاركة القيمة التي ميكن أن تقدمها منظمات املرأة من القرية إلى املجتمع مروراً باملستويات الوطنية وانتهاًء بالتدخالت 
املنبّهة املبكرة، مع حتديد نقاط االنطالق الرئيسية للمرأة على مستويات صنع القرار الوطني واحمللي. وقد تضمنت املستندات 

املقدمة التوصيات التالية: 
تعيني وزيرة شؤون املرأة عضواً مبجلس األمن القومي. n 

تعيني النائب الدائم لوزارة شؤون املرأة عضواً دائماً في اللجنة االستشارية لألمن القومي. n 

يتعني متثيل املرأة بفاعلية وعلى وجه املساواة في اللجان األمنية على مستوى املقاطعات واألقاليم. n 

يتعني إشراك املرأة في وحدة حتديد األمن القومي. n 

يتعني ضمان التوازن النوع االجتماعي في مستويات صنع القرار للقوات األمنية، وكذلك بذل اجلهود إلحلاق املرأة في  n 
القوات املسلحة في جمهورية فيجي.
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خوض جتربة عمليات إصالح قطاع الدفاع مبا يسهم في بناء 
قدراتهم للتعامل مع القضايا املتعلقة بالدفاع بفاعلية أكثر.

عمليات تعميم الدميوقراطية في قطاع الدفاع
أظهرت جتارب إصالح قطاع الدفاع في دول أوروبا الشرقية 
ما بعد الشيوعية أن تعميم الدميوقراطية والرقابة املدنية على 
القوات املسلحة هي أقرب الطرق إلدخال النوع االجتماعي. 
وفي النموذج األمني التقليدي الواقعي للحرب الباردة، مثلت 
حيث  العسكرية،  الصبغة  فيها  تزيد  ثقافة  املسلحة  القوات 
األمني  املجالني  في  املرأة  أو  للمدنيني  هناك مساحة  يكن  لم 
الباردة، حتولت  أعقبت احلرب  التي  الفترة  والدفاعي. وفي 
للمجتمع  انعكاساً  أكثر  أمنية  أنظمة  إلى  املسلحة  القوات 
على  ويشهد  األفراد.  ممارسات  ذلك  في  مبا  تخدمه،  الذي 
املشاركة  القوات  أفراد  بني  املرأة  نسبة  زيادة  التحول  هذا 
أدى  2. وكذلك  الشكل  في  كما هو موضح  الناتو  في حلف 
العسكرية  املدنية  العالقات  على  أجري  الذي  التحسني 
والزيادة في الرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة في 
بعض الدول إلى مشاركة املرأة في إدارة الدفاع وفي احلكم 

)أنظر اجلدولني 2 و٣(.

 وفي الوقت الذي قد تفسح فيه زيادة الرقابة الدميوقراطية 
في  وخاصة  املرأة،  ملشاركة  مجاالً  املسلحة  القوات  على 
بني  الصالحيات  توزيع  هيكلة  إعادة  فإن  املدنية،  املناصب 
اجلهات املدنية والعسكرية متثل في الغالب حتدياً للدول التي 

خرجت من نظام احلكم العسكري أو االستبدادي.

 كيفية إدخال النوع االجتماعي في احلكم العسكري 
الدميوقراطي

ال  التي  املناصب  لتحديد  لألفراد  مراجعات  إجراء  n 
حتتاج إلى تعيينات عسكرية )فاملدنيون في نهاية األمر 

يتقاضون راتباً أقل من راتب العسكريني(.
مؤسسات  في  اإليجابي  اإلجراء  تعيينات  استخدام  n 
سكرتارية  في  املرأة  توظيف  وتشجيع  املدنية  الدفاع 

الدفاع.

في اجلدول2 الدفاع  على  »املدنية«  صفة  إضفاء 
استونيا

عقب حصول استونيا على استقاللها عام 1٩٩1، قررت 
املبادئ  على  الدفاع  وزارة  تأسيس  السياسية  السلطات 
املدنية كجزء من حملة موسعة الجتثاث النزعة السوفييتية 
تعيني  على  الوزارات  وحرصت  الدولة.  مؤسسات  من 
أفراد جدد من أجل التحرر من شبكة العالقات السوفيتية 

والقصور الذاتي.

داخل  كبيراً  مدنياً  مكوناً  األفراد  هيكلة  إعادة  وقد شكلت 
الدفاعي  التخطيط  فكر  استبدال  ومت  الدفاع.  وزارة 
مبفهوم  عسكرياً  شأناً  باعتباره  السوفييتي  العهد  في 
املنتخبة  احلكومة  مسؤولية  من  باعتباره  للدفاع  جديد 
دميقراطياً، ويساعدها في ذلك األفراد من الرجال والنساء 
املرأة ٥2  الراهن، متثل  الوقت  الدفاع. وفي  وزارة  داخل 
باملائة من األفراد العاملني في وزارة الدفاع، من بينهم ٦0 
باملائة في الفئة العمرية من 21 إلى ٣0 عاماً و2٥ باملائة 
من ٣1 إلى 40 عاماً، وثالث نساء فقط من بني 122 امرأة 

يبلغن من العمر ما يزيد عن ٦1 عاماً.
ميرلي مايجر )Merle Maigre( - ضابط اتصال حلف الناتو في 
أوكرانيا

رقابة املجتمع املدني على قطاع الدفاع
على  املسلحة  للقوات  احلقيقية  الدميوقراطية  اإلدارة  تعتمد 
إسهامات املجتمع املدني في عمليات صنع القرار ورقابته على 
قوات الدفاع. وحتى يتسنى للمجتمع املدني القيام بهذه األدوار 
القدرة  لديه  تكون  أن  إلى  أوالً  بحاجة  فهو  األمنية  اإلدارة  في 
على رقابة القطاع األمني وتقدمي مساهمة إيجابية في احلوار 
السياسي بشأن األولويات األمنية، وثانياً يجب أن تكون البيئة 
السياسية مواتية ملساعدة املجتمع املدني في القيام بدور فعال.

وتتمتع املنظمات النسائية واملنظمات األخرى العاملة في مجال 
النوع االجتماعي بخبرات معينة والقدرة على احلصول على 
معلومات تزيد من قيمة إسهاماتها في مراقبة الدفاع. كما ميكن 
أن تلعب دور حلقة وصل بني احلقائق املوجودة على األرض 
فيما يتعلق بحاالت انعدام األمن على املستوى املجتمع التي يعاني 
منها الرجل واملرأة وبني القائمني على إدارة الدفاع على املستوى 
على مستوى  تقدمها  التي  األمنية  للمعلومات  احمللي. وميكن 
املجتمع أن تكون ذات أهمية عظمى في حتديد التهديدات األمنية 

وفي رقابة أداء أفراد القوات املسلحة على حد سواء.
وقد توجد بعض املعوقات التي تواجه مشاركة املرأة في العمليات 
السياسة احمللية. مثال ذلك ما حدث في أفغانستان في شهر 
شؤون  وزارة  نظمت  عندما  العام 200٣،  من  آذار   / مارس 
حول  برنامجاً  للمرأة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وصندوق  املرأة 
التوعية الدستورية لضمان تضمني احتياجات املرأة في الدستور 
مناطق  مختلف  من  املشاركني  دعوة  متت  وعندما  األفغاني. 

أفغانستان، لم يستطع الكثير منهم احلضور ألسباب منها:
على  احملليني  العسكريني  القادة  وسيطرة  األمن  انعدام  n 

املقاطعات.
نقص املعرفة: لم تتمكن النساء من التعبير عن أرائهن أو  n 
لم تكن لديهن الشجاعة عن اإلفصاح عن احتياجاتهن.

عدم املساواة: لم حتصل النساء على إذن للحضور من  n 
جانب أزواجهن/عائالتهن.
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الفقر. n 

n 2النقص في وسائل النقل.٩

الدفاع  مراقبة  عمليات  وتخطيط  فهم  أهمية  يعزز  وهذا 
لتتناسب مع ظروف واحتياجات املجتمعات التي يطلب منها 
املدني،  املانحة واملجتمع  املشاركة. كما ميكن تعبئة اجلهات 

لكن األمر يحتاج إلى رؤية منسقة.

االجتماعي في سياسة  النوع  إدخال  أمام  األكبر  العائق  أما 
الدفاع وعمليات الرقابة فيتمثل في النقص في قدرة املجتمع 
املدني   من حيث املوارد البشرية والوقت والقيود املالية – 
على الضغط لتبني سياسات وممارسات متجاوبة مع النوع 
االجتماعي. كما قد حتتاج املنظمات غير احلكومية ومنظمات 
املشاركة  لها  تتسنى  حتى  اخلبراء  دعم  إلى  املدني  املجتمع 

الفاعلة واملؤثرة في احلوارات املتعلقة بالدفاع.

كيفية إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني 
على قطاع الدفاع

اخلدمات  ومقدمي  املرأة  منظمات  بني  التفاعل  تسهيل  n 

وزيرات الدفاع يحفرن أسمائهن بقوة على املشهد الرجولي السائد في أمريكا الالتينية 28اجلدول 3

أن  املسيطرة، غير  التقليدية  الرجولية  الصفة  تقاليد  املنطقة  الالتينية وسادت  أمريكا  العسكري  االنقالبات والتناحر  ضربت 
املرأة كان لها الكلمة في ظل هذه األجواء في املسائل املتعلقة بقطاع الدفاع.

وفي السنوات اخلمس األخيرة، وللمرة األولى، قامت خمس دول بتعيني املرأة على رأس وزارات الدفاع فيها، وهي تشيلي 
وكولومبيا وأوروجواي واألرجنتني واإلكوادور.

تؤكد هذه التعيينات مدى تقدم املرأة في األعوام األخيرة، كما تعكس في الوقت نفسه رقابة سياسية أكبر على القوات املسلحة 
والدور املتغير للجيش.

)Peter DeShazo(، مدير برنامج األمريكتني في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن:  يقول بيتر ديشازو 
"هذا يشير إلى النظرة املختلفة للقوات املسلحة )....( مع حتسن في العالقات املدنية العسكرية واملزيد من الرقابة املدنية"، 

وأضاف قائالً "إن تعيني املرأة في منصب وزير الدفاع مبثابة إشارة رمزية لتلك العملية".
في العام 2002، صرحت ميشال باشيلي )Michelle Bachelet(، الرئيسة احلالية للبالد، قائلة "أصبحت تشيلي أول دولة 

في أمريكا الالتينية تعنّي امرأة في منصب وزير الدفاع".
في األرجنتني وأورجواي، بعدما أقدم احلكام العسكريون على قتل املنشقني اليساريني في فترة السبعينيات والثمانينيات، 

إستلم محاميا حقوق اإلنسان السابقان إدارة وزارة الدفاع في البلدين، وتصادف إنهما امرأتان في كال احلالتني.
وفي هذه الدول الثالث كما هو احلال في العديد من دول أمريكا اجلنوبية، توجد حكومات ذات نزعة يسارية تدافع عن حقوق 

اإلنسان ومتيل أكثر نحو املساواة بني اجلنسني.
 Guadalupe( السابقة جوادالوب الريفا  )Rafael Correa( األستاذة  اليساري رفاييل كوريا  الرئيس  السياق،عنّي  وفي هذا 
Larriva( كأول وزيرة دفاع من جبال اإلنديز، والتي لقت حتفها في حادث حتطم طائرة عمودية األسبوع املاضي بعد توليها 

املنصب بتسعة أيام فقط.
لورينا  تدعى  أستاذة جامعية  الثالثاء، وهي  يوم  املنصب  في  أخرى  امرأة  تعيني  قبل   )Correa( كوريا  للرئيس  وفي حديث 
إسكوديرو )Lorena Escudero(، فقد صرح قائالً "إنه ألمر مهم للوزارة أن تتوالها امرأة، فقد استطاعت جوادالوب بقلب 

األم أن تقدم للوزارة أكثر ما قدمته اليد القوية للجنراالت".
رويترز، ٣1 يناير / كانون الثاني 200٧

من  املثال  سبيل  على  ذلك  يكون  كأن  احملليني  األمنية 
خالل إشراكها في اللجان األمنية احمللية.

بناء قدرات منظمات املرأة بشان قضايا السياسة األمنية  n 
مبا في ذلك التأييد والرقابة.

في  دوراً  أيضاً  املدني  املجتمع  منظمات  تلعب  أن  ميكن  n 
حث أعضاء البرملان والقائمني على الرقابة على القطاع 
املسائل  إدخال  على  قدراتها  لتحسني  وذلك  األمني، 

املتعلقة بالنوع االجتماعي في األنشطة الرقابية.

الرقابة البرملانية على قطاع الدفاع 
البرملانية هي عملية مراجعة ذات  الرقابة  أن  الرغم من  على 
اللجان  تصبح  أن  فيمكن  الدفاع،  قطاع  ألنشطة  رجعي  أثر 
مهمتها  تستخدم  وأن  للتغيير  الرئيسي  احملّفز  البرملانية 
التنفيذيني  املسؤولني  انتباه  جلذب  واملراقبة  الرصد  في 

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره على رقابة 
املجتمع املدني على القطاع األمني
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أن تكون  االجتماعي. كما ميكن  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلى 
النوع  مع  متجاوبة  إصالح  عمليات  على  للحث  نافعة  أداة 
االجتماعي في القوات املسلحة وتعزيزها بشكل جيد ملساءلة 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  حاالت  في  كما  القوات 

االجتماعي والتمييز.

عالقات  بوجود  املسبق  االفتراض  أن  باملالحظة،  واجلدير 
مدنية عسكرية قوية نسبياً إمنا يوجد فقط في الدميوقراطيات 
النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الدول  وفي  عام.  بشكل  الناشئة 
والدول النامية والدول في املرحلة االنتقالية، ينبغي التأكيد 
بشكل أكبر على بناء قدرات أعضاء البرملان حتى يتسنى لهم 

االضطالع مبهمة رقابة قطاع الدفاع.
من  التالية  املسائل  رقابة  فيمكن  السياق،  عن  النظر  وبغض 
جانب البرملان وحتديد الطرق التي ميكن أن يتبعها البرملان 
بشكل  الدفاع  قطاع  في  االجتماعي  النوع  إدخال  دفع  في 

أكبر: 
بحث ودراسة التقارير السنوية  إجراء بحث في أعداد  n 
األفراد مع األخذ بعني االعتبار ما إذا كانوا قد تعرضوا 
للتمييز على أساس اجلنس والرتبة. فمثل هذه البيانات 
على  حتسينات  بإجراء  املطالبة  في  استخدامها  ميكن 
لدعم  والترقي  العمل  في  واإلبقاء  التوظيف  ممارسات 
مع  متثيالً،  األقل  األخرى  واملجموعات  املرأة  تضمني 
الذكور  معدالت  في  نقصان  أو  زيادة  أية  مالحظة 

واإلناث وحتري األسباب وراء ذلك.

األوضاع  لبحث  والقواعد  للمنشآت  بزيارات  القيام  n 
أماكن  هناك  كانت  ما  واذا  التحتية،  والبنية  احلقيقية 
ومن  والنساء.  للرجال  منفصلة  صحية  ومرافق  إقامة 
والبنية  املرافق  كانت  إذا  ما  حتديد  كذلك  الضروري 
التحتية متثّل أية عوائق على املشاركة الكاملة واملتساوية 
للمرأة مثل إنشاء أماكن مبيت النساء على مسافات غير 

مناسبة من مواقع التدريب.

ميكن أن تبحث اللجان البرملانية أيضاً في تقدمي الرعاية  n 
إجازة  مثل  أمور  من  بها  يتعلق  وما  للمرأة  الصحية 
األمومة، وذلك كجزء من عملية رقابية أكبر على أوضاع 

وتوزيع مزايا العمل.

للبرملان سؤال  القوات، ميكن  فيما يتعلق بعمليات نشر  n 
قوة الدفاع حول الطريقة التي يتم بها تضمني اعتبارات 
النوع االجتماعي في التخطيط للعمليات. وقد تشمل تلك 
واالستفادة  واإلمدادات  اللوجستية  الترتيبات  املسائل 
من اخلبراء بالنوع االجتماعي وخاصة في عمليات حفظ 
السالم والتخطيط للتفاعل بني القوات والرجال والنساء 

في التجمعات السكانية املضيفة.

ألعضاء  ميكن  السنوية،  والتقارير  امليزانية  خالل  من  n 
حقوق  على  التدريب  وتقدمي  نشر  مراقبة  البرملان 

اإلنسان واملساواة بني اجلنسني.

ميكن أن تأخذ التكتالت أوالتحالفات البرملانية النسائية أو  n 
مجموعة األمن والسلم النسائية )قرار مجلس األمن رقم 
املسائل  إدخال  على  التأكيد  في  املبادرة  بزمام   )1٣2٥
املتعلقة بالنوع االجتماعي في الرقابة على قطاع الدفاع.

4-2 إدخال النوع االجتماعي على املستوى االقتصادي 
من عملية إصالح قطاع الدفاع 

القوات املسلحة وضمان وضع اإلنفاق  يعتبر حتسني كفاءة 
اخلاضعة  واإلدارة  الشفافية  من  إطار  في  الدفاع  على  العام 
للمساءلة الشاغل الرئيسي لعمليات إصالح قطاع الدفاع. ففي 
العديد من احلاالت، خاصة في الدول ما بعد النزاع أو الدول 
الناشئة من نظم غير دميوقراطية، مت إدارة األنظمة املالية وآليات 
املراقبة على املستوى التنفيذي إن وجدت أصالً. وبصفة عامة، 
فالبعد االقتصادي إلصالح الدفاع يهتم مبسائل مثل وضع 
نظام جلداول األجور وحتسني عمليات تدبير املوارد وترسيخ 

املمارسات "اجليدة" لإلدارة املالية العامة.

على  الدفاع  قطاع  ميزانية  لوضع  الدقيقة  املمارسات  تعمل 
بأولويات  امليزانية  التزام  بشأنها وضمان  املساءلة  حتسني 
وعملية صنع  الدفاع  مراجعات  كما حتدده  املسلحة  القوات 
املالية،  الرقابة  آلليات  الواضحة  األهمية  وبرغم  القرار. 
فالعديد من الدول ليس لديها آليات رقابة مالية كافية، وغالباً 
تسهم  أغراض  شراء  في  القليلة  املوارد  استخدام  يساء  ما 
في  التحدي  يكمن  لذا،  األمنية.  العملية  في  ضئيل  بشكل 
إنشاء نظام لإلدارة املالية العامة للقوات املسلحة يتالءم مع 

إجراءات ونظم وأسس اإلدارة املالية التي تتبعها الدولة.

وضع ميزانية خاصة بالنوع االجتماعي 
من  األوفر  القدر  املسلحة  القوات  تتلقى  األحيان،  أغلب  في 
امليزانية الوطنية. ففي جنوب أفريقيا على سبيل املثال، تتلقى 
 2٣.٨( امليزانية  من  مخصصات  أكبر  ثالث  الدفاع  وزارة 
بليون راند(، مبا يزيد عن ضعف مخصصات الصحة وأقل 
أضعاف  أربعة  من  وأكثر  التعليم  ميزانية  من ضعف  بقليل 
سياسي  بيان  أهم  امليزانية  وتعتبر  اإلسكان.٣0  ميزانية 
األمن  نحو  التقدم  على  التأكيد  فيجب  احلكومة.  تصدره 
اإلنساني بصفة عامة، واملساواة بني اجلنسني بصفة خاصة، 

بربط متويل املوازنة بااللتزامات بالسياسة.

االجتماعي في موازنات احلكومة بحث  النوع  تقييم  يتطلب 
مدخالت وأنشطة ومخرجات وتأثيرات التدخالت احلكومية، 
وتقدمي مردود شامل بشأن فاعلية وكفاءة اإلنفاق العام.٣1 
قطاع  ميزانية  في  االجتماعي  النوع  تقييم  يتطلب  قد  كما 
للرجل واملرأة من  املتساوية  االستفادة  إظهار درجة  الدفاع 

إنفاق الدفاع.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره على الرقابة 
البرملانية على القطاع األمني 
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

؟ تتساؤالت تطرح كجزء من تقييم النوع االجتماعي 
مليزانية الدفاع والتي قد تشمل ما يلي:

ما هو مدى توفير املخصصات العامة بالتساوي للمرأة  n 
والرجل والصبي والفتاة؟

إلى أي مدى حتدد امليزانية التمويل املالي للمرأة والرجل  n 
أموال  رصد  املثال،  سبيل  )على  الصبي؟  أو  والفتاة 
لتوظيف مزيد من النساء ومتويل إجازة األمومة واألبوة 
تخصيص  وهل  واملرأة(  للرجل  الصحية  وللخدمات 

املوارد يكفي للتنفيذ الفعال؟

واملدخالت  األنشطة  امليزانية  حتدد  مدى  أي  إلى  n 
)كالتدريب  االجتماعي؟  بالنوع  املتعلقة  والتكاليف 
املوارد  تخصيص  وهل  االجتماعي(  بالنوع  اخلاص 

يكفي للتنفيذ الفعال؟

إلى أي مدى يشارك خبراء/استشاريو النوع االجتماعي  n 
في دورة امليزانية؟ ٣2

االجتماعي  النوع  ميزانية  وضع  دراسة  أيضاً  املهم  ومن 
من حيث النتائج اخلاصة بالنوع االجتماعي إلصالح قطاع 
الدفاع  قطاع  إصالح  أسفر  إذا  املثال،  سبيل  وعلى  الدفاع. 
كيفية  نحو  الدراسة  فتوجه  األفراد  وخفض  تسريح  عن 
تأثير ذلك على الرجل واملرأة بشكل مختلف ومكافآت نهاية 

اخلدمة الالزمة للتغلب على هذا التفاوت.

هل بني ميزانية النوع االجتماعي واإلنفاق العسكري جسر طويل؟اجلدول 4

اإلنفاق  – بتخفيض  الوطني اللتزامات احلكومة  املؤمتر  في  نفسها    أفريقيا  ألزمت احلكومة في جنوب  العام 1٩٩٦،  في 
العسكري وإعادة تخصيص املوارد لتمكني املرأة اعترافاً بحقيقة أن املرأة تشكل األغلبية من الفقراء. وفي هذا املؤمتر، طرح 
رئيسه هذا الطلب« يجب أن نطلب من الوزارات أن تضع أموالها حيث توجد أفواهها للتخلي عن اإلنفاق في الدفاع والسفن 
الذي  الواحدة منها 1.1 مليار راند واجلنراالت  التي تكلف  الواحدة منها 4٣4 مليون راند والغواصات  التي تكلف  احلربية 

يكلفون اخلزينة 4٦4.٦٣٨ راند لكل منهم سنوياً«.
وفي احلوار بشأن ميزانية الدفاع واملخابرات عام 1٩٩٥، قال جو نهلنهال )Joe Nhlanhla( وزير االستخبارات "إن أعظم 
التهديدات املستقبلية التي تواجه شعب جنوب أفريقيا هي الفقر والبطالة والتشرد وعدم مالءمة اخلدمات الطبية، وال يوجد 
الدولة  لتهديدات  الواقعي  التحليل  ذلك، سيوفر  وعلى  أفريقيا.  بالنسبة جلنوب  أهمية  ذات  عسكرية  تهديدات  أية  األفق  في 
الدميوقراطية إعادة تخصيص املوارد من املؤسسات األمنية إلى التنمية االقتصادية االجتماعية". كما رسخت سياسة املؤمتر 

الوطني األفريقي – حيث انعكست في الورقة البيضاء بشأن الدفاع ومراجعة الدفاع –هذا املفهوم.
الدائمة بشان حتسني نوعية احلياة ووضع املرأة في تقريرها بشأن االتفاقية اخلاصة بالقضاء على  اللجنة املشتركة  تذكر 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1٩٩٨ "فيما يتعلق بامليزانية، كانت أهم االلتزامات احلكومية في إطار نظام وخطة عمل 
قاربت  احلالي،  الوقت  وفي  االقتصادي.  املرأة  تقدم  دعم  على  توزيعه  وإعادة  العسكري  اإلنفاق  تخفيض  عام 1٩٩٦  بكني 
جنوب أفريقيا من االنتهاء من اتفاقية بقيمة ٣0 مليار راند فيما يتعلق بالدفاع عندما الحظت الورقة البيضاء نفسها أن أكبر 
التهديدات التي تعوق الدميوقراطية الوليدة في أمتنا تتمثل في الفقر واجلرمية وليس في تهديد خارجي للجمهورية. وهذا 
مجرد مثال واضح إلعادة حتديد األولويات الالزمة داخل الوزارات وفيما بينها. وفي حالة تفعيل هذا االلتزام، فيمكن أن يكون 

للموارد املخصصة للتعامل مع الفقر ومرض اإليدز والعنف عظيم األثر إلنقاذ كثير من األرواح.
نسخة منقحة من مذكرة بريجز جوفندر )Pregs Govender( )عضو البرملان – املؤمتر الوطني األفريقي( املقدمة إلى قمة املؤمتر الوطني اللتزامات 

احلكومة – ٦ أغسطس / آب عام 2001.  ٣٣ 

في  االجتماعي  النوع  إدخال  تواجه  التي  التحديات  ومن 
وبناء  الرشيدة  اإلدارة  مؤسسات  تطوير  الدفاع،  ميزانية 
"خامت  مجرد  من  أكثر  لتكون  التشريعية  املجالس  قدرات 

مطاط" على إنفاق الدفاع.

! نصائح عملية لإلدخال الناجح للنوع االجتماعي في 
ميزانية الدفاع 

املوسع  الدفاع في احلوار  ميزانية  ترسيخ احلوار حول  n 
حول العالقات املدنية العسكرية الذي يتركز على تعزيز 
الدفاع.  العامة لقطاع  املالية  الشفافية واملساءلة واإلدارة 
ومهمة  دور  على  البرملان  أعضاء  تدريب  هذا  ويشمل 
البرملان في الرقابة على إنفاق الدفاع ومتكينهم من تضمني 
مناقشات  في  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  االعتبارات 

امليزانية.

التأكد من دعم ميزانية النوع االجتماعي عن طريق األبحاث  n 
الدقيقة والبيانات املوثوق بها.

الدفاع  مليزانيات  تقييم  إجراء  من  املدني  املجتمع  متكني  n 
واتباع النتائج مع حمالت الضغط والتأييد.

4-3 إدخال النوع االجتماعي على املستوى املؤسسي
إلى  الدفاع  قطاع  إصالح  لعملية  املؤسسي  البعد  يشير 
باملعايير  للوفاء  الدفاع  لقوات  والفني  الهيكلي  التحول 
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 رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

أندرليني  من  أكد كال  وقد  عليها.  املتعارف  والدولية  احمللية 
التالية  اخلطوات  على   )Conaway( وكونواي   )Anderlini(

عند حتويل املؤسسات األمنية. ٣4

حتويل تركيبة اجليش )كخفض القوات أواإلدماج(. n 

إرساء قواعد وسياسات جديدة للتوظيف والتدريب من  n 
أجل إضفاء صفة "احلرفية" و "احلداثة".

دعم التحّول الثقافي حتى يتسنى إدخال شرائح املجتمع  n 
الدينية  املجموعات  )مثل  فيما سبق  مهمشة  كانت  التي 
وجتاوب  األمنية  القوات  في  والنسائية(  والعرقية 

املؤسسات األمنية مع احتياجاتهم.
لضمان  السياسة  مستوى  على  العمل  من  الكثير  بذل  وقد 
ذلك،  ومع  الدفاع.  قوات  في  للمرأة  املتساوية  املشاركة 
املهمشة  واملجموعات  املرأة  إدخال  يصاحب  أن  فينبغي 
األخرى  األمنية  واملؤسسات  املسلحة  القوات  في  األخرى 
عملية حتّول داخل قطاع الدفاع نفسه. كما أنه ال ميكن اعتبار 
تضمني النوع االجتماعي ممارسة منطية حيث يشارك أفراد 
الوضع  بقاء  مع  القائمة  املؤسسات  في  متنوعة  بيئات  من 
املرأة،  مشاركة  تنامي  من  الرغم  وعلى  حاله.  على  الراهن 
فهناك حاجة إلى إجراء إصالح مؤسسي للتأكد من أن البيئة 

املؤسسية متجاوبة مع النوع االجتماعي.

توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها
هيالنا  كشفت   ،2000 عام  الناتو  حلف  أجراها  دراسة  في 
النساء  من  باملائة   ٧0 أن   )Helena Carreiras( كاريارس 
يتمركزن في خدمات الدعم، وأن ٧ باملائة فقط يشغلن مناصب 
في مناطق العمليات. وتتأثر مشاركة املرأة في الرتب العاملة 
وخاصة  العسكرية  التنظيمية  باخلصائص  خاص  بشكل 
"في نسبة التجنيد اإللزامي". كما أظهرت الدراسة أنه كلما 
املتطوعني كلما زادت نسبة مشاركة  القوات على  زاد اعتماد 

املرأة.٣٥ 

ويجب على قوات الدفاع حتسني قدراتها على توظيف املرأة 
واإلبقاء على عملها وكذلك أفراد العرقيات املختلفة واألفراد 
أن يؤدي هذا  املختلفة. كما ينبغي  امليول اجلنسية  من ذوي 
األقل  املجموعات  توظيف  في  املعوقات  بعض  حتديد  إلى 
وممارسات  سياسات  ووضع  عملهم  على  واإلبقاء  متثيالً 

للتعويض.

حتديد الهدف
الدفاع  لقوات  البشرية  املوارد  سياسات  حتدد  أن  ينبغي 
الوطنية أهدافاً وإطارات زمنية محددة ميكن مراقبتها لتشكيل 
قوات دفاع أكثر تنوعاً. كما ينبغي أن تتفق هذه األهداف مع 
األهداف الدولية واإلقليمية والوطنية اخلاصة بتمثيل النوع 
مجتمع  حدده  الذي  فالهدف  املثال،  سبيل  على  االجتماعي. 
باملائة.   ٣0 هو  املرأة  متثيل  لنسبة  اجلنوبية  أفريقيا  تنمية 

كما يجب حتديد كيفية حتقيق هذه األهداف واآلليات الالزمة 
لذلك في عمليات التخطيط االستراتيجي لوزارات الدفاع. كما 
الوزارة  من  مستمرة  مراجعة  إلى  التخطيط  عمليات  حتتاج 
البرملانية  الرقابة  االجتماعي وجلان  بالنوع  املعنية  واللجان 
الالزمة  والتغييرات  العوائق  حينه  في  االعتبار  بعني  لألخذ 

لتحقيق هذه األهداف.

وحتى اليوم، لم تصل أي من دول جنوب أفريقيا إلى نسبة 
الـ ٣0 باملائة، مما يشير إلى وجوب الرقابة عن كثب في هذا 
بشكل  الناتو  حلف  قوات  في  املرأة  جلنة  وتنشر  الصدد. 
القوات  املرأة في  لنسبة مشاركة  دوري إحصائيات مقارنة 
بالكليات  القبول  معايير  بشأن  بيانات  وكذلك  املسلحة، 
العسكرية، ومخصصات إجازات األمومة/األبوة، ووصول 
املرأة إلى رتبة اللواء وعدد األلوية من النساء، ووصولها إلى 
خدمة الغواصات واملناصب القتالية، ونسبة النساء اللواتي 
البعثات.٣٦ وعلى املناطق األخرى أن حتذو  يتم نشرهن في 
هذا احلذو في جميع ونشر املعلومات ألن ذلك في حد ذاته 
في حتقيق  اجلهد  من  مزيد  لبذل  الدول  على  يشكل ضغط 

التمثيل املتكافئ للمرأة والرجل.

التوظيف
ينبغي  املرأة،  بتوظيف  املتعلقة  األهداف  حتقيق  أجل  من 
حمالت  وإطالق  التحديد،  وجه  على  املرأة  على  التركيز 
قيمة  من  يزيد  اإلعالم مما  ومن خالل وسائل  املدارس  في 
تضمنت  وقد  لها.  املتاحة  الفرص  وزيادة  املرأة  خدمات 
التسعينيات تصوير  البريطانية في حقبة  التوظيف  حمالت 
موقع  في  االغتصاب  ضحايا  إحدى  ملساعدة  تأتي  مجندة 
"في   )Brown( براون  ذكره  ملا  ووفقاً  مروعة.  حرب  شهد 
اجليش  في  للمرأة  يكون  قد  الباردة،  احلرب  بعد  ما  فترة 
تشمل  لها  مخصصة  أدوار  وهي  وجديدة،  خاصة  أدواراً 
توفير الرعاية واحلماية لألخريات".٣٧ وفي الوقت الذي يتم 
فيه تصميم التوظيف ليلقى القبول من املرأة، يجب أن يصور 
املرأة في وظائف مختلفة كقائد لطائرة أو أسطول أو ضابطة 
مبا يشير إلى أنه ميكن للمرأة أن تتقدم ملا رواء مهام تقدمي 

اخلدمات التقليدية. 

االختيار 
متييزية.  كونها  عدم  لضمان  االختيار  معايير  تقييم  يجب 
واخلبرة  العلمية  املؤهالت  إلى  االختيار  يستند  أن  وينبغي 
هو  املرأة  لتوظيف  الرئيسي  والداعم  اللياقة.  واختبارات 
للمنصب وكذلك وجود  الالزم  للعمل  تلبية االختبار  ضمان 
معايير مختلفة الختبارات اللياقة للرجل واملرأة – مع وضع 
معايير تستطيع املرأة واقعياً استيفائها. وعلى سبيل املثال، 
كل فرع من فروع القوات املسلحة األمريكية يضع متطلبات 
مختلفة قليالً للياقة البدنية للرجل واملرأة )أنظر الشكل 4(.
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متطلبات اللياقة البدنية في القوات املسلحة األمريكية 38الشكل 4
متطلبات احلصول على الدرجة الكاملة )٣00 درجة( حتدد باجلنس ونوع اخلدمةاخلدمة

النساءالرجال
 20 مترين عقلةقوات املارينز

 100 مترين لتقوية البطن
اجلري ملسافة ٣ أميال في 1٨ دقيقة

 ٧0 ثانية تعليق ثني الذراع 
 100 مترين لتقوية البطن

اجلري ملسافة ٣ أميال في 21 دقيقة

 ٧٥ مترين ضغطاجليش
 ٨0 مترين لتقوية البطن 

اجلري ملسافة ميلني في 1٣ دقيقة

 4٦ مترين ضغط
 ٨0 مترين لتقوية البطن 

اجلري ملسافة ميلني في 1٥:٣٥ دقيقة

 ٦٧ مترين ضغطاألسطول
 100 مترين تقوية عضلة الصدر

اجلري ملسافة ميل ونصف في 10:٨ 
دقيقة

 ٦٧ مترين ضغط
 100 مترين تقوية عضلة الصدر

اجلري ملسافة ميل ونصف في 10:٨ 
دقيقة

زيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها في القوات املسلحة املجرية 39اجلدول 5

جنحت املجر في زيادة نسبة مشاركة املرأة في القوات املسلحة من 4.٣ باملائة عام 200٥ إلى 1٧.٥٦ باملائة عام 200٦. ومنذ 
فتح باب املناصب القتالية أمام املرأة عام 1٩٩٦، استطاعت املرأة شغل أي منصب داخل القوات املسلحة املجرية.

وتشمل االستراتيجية التي تبنتها املجر لزيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها ما يلي:
املهارات  بناًء على  التمييزية  الترقية غير  للرجل واملرأة ويضم  املتساوية  العسكرية يدعم احلقوق  للخدمة  وضع قانون  n 

املهنية واخلبرة واألداء ومدة اخلدمة.
 n تشكيل فريق تكافؤ الفرص وخطة تكافؤ الفرص داخل إدارات املوارد البشرية.

 إنشاء جلنة خاصة باملرأة في القوات املسلحة املجرية عام n 200٣ لضمان تكافؤ الفرص للرجل واملرأة. وقد أجرت هذه 
اللجنة األبحاث وعقدت لقاءات مع النساء العامالت في اخلدمة جلمع التجارب التي تعتمد عليها في تقييم وضع املساواة 

بني اجلنسني مبا في ذلك مشكالت وتوصيات التغيير.
إنشاء شبكة نقاط مركزية للمرأة على مستوى الوحدة. n 

اتخاذ خطوات لتحسني ظروف الراحة والظروف الصحية داخل الوحدات. n 

استيفاء  على  املمارسات  أفضل  تركز  أن  ينبغي  ذلك،  ومع 
حيث  األولية،  املتطلبات  على  وليس  التدريب  بعد  املعايير 

سيوفر ذلك زيادة مستوى األداء في امليدان للجميع.

الترقية
ال تزال العديد من اجليوش تضع قيوداً على األدوار التي ميكن 
أن تقوم بها املرأة وتضع حدوداً ملستوى الترقية داخل الرتب 
في مستوى اتخاذ القرار في اجليش. ولهذا فينبغي مراجعة 
وتعديل السياسات التي تقيد املرأة من االشتراك في القتال أو 

الترقي إلى أعلى املناصب.

التي  والتدريبية  التعليمية  الفرص  للمرأة  تتاح  أن  يجب  كما 
آليات  الترقي، وكذلك يجب أن تكون لديها  تكسبها مؤهالت 

الدعم املؤسسي لتسهيل ترقيها. وأكثر من ذلك أهمية إتاحة 
الفرص أمام املرأة التي لديها املؤهالت واخلبرات الضرورية 
إجراءات  اتخاذ  ويجب  واخلبرات.  املؤهالت  هذه  الستغالل 
إيجابية لدعم املرأة في مؤسسات صنع القرار، وكذلك يجب 
بشأن  واسع  نطاق  على  وشفافة  واضحة  معلومات  إتاحة 
معايير تقييم األداء للترقي والتي يجب بدورها أن تأخذ بعني 
االعتبار املهارات اخلاصة التي تضيفها املرأة للقوات املسلحة.

خلق بيئة مواتية
فقط  ليس  محددة  استراتيجيات  وضع  إلى  احلاجة  تدعو 
على  اإلبقاء  أجل  من  أيضاً  بل  فحسب،  التوظيف  أجل  من 
الراتب  مبدأ  يسود  أن  ويجب  املسلحة.  بالقوات  املرأة  عمل 
املتساوي مقابل العمل املتساوي واحلصول على نفس القدر 
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ذلك(،  وغير  واإلعانات  املعاشات  )مثل  واملزايا  احلوافز  من 
املرأة  إقامة  ألماكن  املناسبة  باملرافق  الواجبة  العناية  مع 

ومالئمة التجهيزات واملالبس لطبيعة بنيتها البدنية.

املرأة مستمرة في االضطالع مبسؤوليات األسرة،  ال تزال 
لذلك ينبغي اجلمع بني دور املرأة والسياسات املالئمة جلذب 
احلضانات  منشآت  كتوفير  عليها  واإلبقاء  للعمل  املرأة 
اليومية مبا يسمح للوالدين بالعمل لساعات مرنة  والرعاية 
واحلصول على إجازة أمومة وأبوية. وقد جتعل االلتزامات 
إقامتها  محل  خارج  العمل  املرأة  على  الصعب  من  األسرية 
في  سواء  ذلك  يؤثر  حيث  باخلارج  قوات  في  نشرها  أو 
اخلدمة  تركها  في  مساعد  عامل  ويشكل  للترقي  فرصها 
طرق  إيجاد  إلى  احلاجة  تدعو  لهذا  املسلحة.  القوات  في 
املثال عن طريق  ذلك، على سبيل  للتخفيف من  ابتكاراً  أكثر 
الكافية في غيابها، وأن  الرعاية  التأكيد بأن أسرتها ستلقى 
اآلباء واألمهات الذي يوفدون ضمن القوات للخارج ميكنهم 

احلصول على إجازة منزلية لقضائها مع أسرهم. 

إلى  الدفاع  قوات  املرأة، حتتاج  عمل  على  اإلبقاء  أجل  ومن 
توفير بيئة عمل إيجابية، على أن تشمل كحد أدنى ما يلي: 

توفير مناخ يحد من التحرش اجلنسي والنظرة التقليدية  n 
النمطية للمرأة.

تشجيع املرأة على القيام بأدوار القيادة ومهام متنوعة  n 
مبا في ذلك مهام العمليات.

خالله  من  العاملة  للمرأة  ميكن  للنقاش  منتدى  عقد  n 
مناقشة أي تظلمات فردية أو متعلقة بالعمل.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بتحديد ومراقبة وتقييم القطاع األمني 

سياسات وآليات اإلصالح املؤسسي
يجب مراجعة جميع سياسات قوات الدفاع من أجل ضمان 
التدقيق  عمليات  وتعتبر  االجتماعي،  النوع  مع  جتاوبها 
مراجعة  عمليات  لتعزيز  نافعة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

السياسة.

املتعلقة  باملسائل  خاصة  سياسات  وضع  ينبغي  كما 
وتكافؤ  والتحرش اجلنسي  واالعتداء اجلنسي  باالستغالل 
ليكون  السياسات  هذه  ونشر  تعميم  يجب  كما  الفرص. 
أن  يتعني  كما  وواجباتهم.  بحقوقهم  دراية  على  العاملني 
يخص  فيما  التهاون"  "عدم  مبدأ  الدفاع  قوات  تتبنى 
والتأكيد  واالعتداء اجلنسي  التحرش اجلنسي واالستغالل 
على معاقبة مرتكبي هذه اجلرائم. وكذلك يتعني أن تشتمل 
اجلرائم  هذه  عن  املبلغ  حلماية  نص  على  السياسات  هذه 
إجراءات  واتخاذ  املعالم  وواضح  مستقل  حتقيق  وإجراء 
عن  لإلبالغ  ساخن  خط  بإنشاء  كذلك  ويوصى  جزائية. 

حاالت التحرش واالعتداء اجلنسي )أنظر اجلدول ٦(.

من أجل تضمني أدوار النوع االجتماعي في املؤسسة، تدعو 
احلاجة إلى إنشاء نقاط مركزية وإدارات لتكافؤ الفرص مع 
والتمويل  الكافية  الصالحيات  لها  وتخول  مهامها.  حتديد 
الدفاع  لقوات  ميكن  كما  مبهامها.  للقيام  الكافية  والقدرة 
دراسة عقد لقاءات سنوية مع منظمات املرأة للسالم   كتلك 
التي عقدت في جنوب أفريقيا – حيث جتتمع فيها املرأة من 
تطوير  ملناقشة  معاً  املدني  املجتمع  من  نظيرتها  مع  اجليش 

جدول األعمال املشترك من أجل السالم.

جلنة تكافؤ الفرص في اململكة املتحدة والتحرش اجلنسي في القوات املسلحة 40اجلدول 6

كانت جلنة تكافؤ الفرص في اململكة املتحدة )وهي اآلن جزء من جلنة املساواة وحقوق اإلنسان( اجلهة العامة املستقلة التي 
عهد إليها بالعمل على القضاء على التمييز ودعم تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة.

في العام 2004، وبعد ارتفاع معدل حاالت التحرش اجلنسي وتزايد عدد الشكاوى، شرعت اللجنة في إجراء حتقيق رسمي 
بشأن التحرش اجلنسي ضد املرأة العاملة في خدمة القوات املسلحة. وقد مت تعليق التحقيق شريطة أن تتبنى القوات املسلحة 
العمل ثالث مراحل على ثالثة  القوات املسلحة والتعامل معه. وتضم خطة  التحرش اجلنسي داخل  اتفاقية وخطة عمل ملنع 

أعوام وهي على النحو التالي:
جمع املعلومات والتحقق منها. n 

إتاحة بعض الوقت لوزارة الدفاع ملراجعة املعلومات التي مت جمعها واقتراح برنامج للعمل املستقبلي، مبا في ذلك النتائج  n 
واألهداف الواجب حتقيقها وتقدميها إلى اللجنة للموافقة عليها.

مرحلة التنفيذ واملراقبة. n 

وتشمل خطة العمل على وجه التحديد القيام بدراسة بشأن التحرش اجلنسي وعقد مجموعات تركيز وحتديد معايير لتسجيل 
شكاوى التحرش اجلنسي وتعيني مراجع خارجية لتحديد كيفية التعامل مع الشكوى وكذلك زيادة عدد املدربات من النساء. 
الدفاع والقوات املسلحة لتحديد مدى  اللجنة مراجعة نهائية ألداء وزارة  وفي شهر يونيو / حزيران عام 200٨، ستجري 

جناحها في اإلصالح املطلوب مبوجب االتفاقية مبا في ذلك حتقيق النتائج املتفق عليها. 
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قواعد السلوك 
"سأعامل جميع األفراد بالعدل وسأحترم حقوقهم 

وكرامتهم في جميع األوقات بغض النظر عن اجلنس أو 
العرق أو الثقافة أو اللغة أو امليول اجلنسية"

قاعدة السلوك ألفراد قوات الدفاع في جنوب أفريقيا 41

مهمة  كآلية  للسلوك  قاعدة  ونشر  وضع  يعمل  أن  ميكن 
وجتديد  وإلحياء  املسلحة  القوات  في  جديدة  ثقافة  لتعزيز 
سياسة  في  عليها  املنصوص  للمبادئ  القوات  تكريس 
الدفاع  لقوات  السلوك  قواعد  متثل  كما  الدفاع.  وتشريع 

فرصة لتحقيق ما يلي:
بالتمييز  يتعلق  فيما  للسلوك  ومعايير  قواعد  وضع  n 

اجلنسي والتحرش واالستغالل واالعتداء اجلنسي.

تعزيز جدية هذه القواعد مبا يساعد على تغيير املواقف  n 
املناهضة بني أفراد قوات الدفاع.

القيادة  واملسؤولية  اجلنائية  املسؤولية  من  كل  إبراز  n 
لهكذا أفعال، واإلشارة إلى عدم اإلفالت من العقاب.

توضيح األمر للعامة بشأن التزام قوات الدفاع بحماية  n 
املرأة والطفل وتعزيز مشاركة املرأة مبا يؤدي إلى بناء 

الثقة.

عند إدخال هذه املسائل في قاعدة السلوك، ينبغي أن ينعكس 

هذا في اللوائح اخلاصة بقوات الدفاع التي تفسر اإلجراءات 
اجلزائية ملختلف اجلرائم.

والتعاون  األمن  ملنظمة  السلوك  قواعد  أن  من  الرغم  وعلى 
ال  لألمن  العسكرية  السياسية  اجلوانب  بشأن  أوروبا  في 
تتعرض مباشرة للمسائل املتعلقة بالعنف القائم على أساس 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  التمييز  أو  االجتماعي  النوع 
فإنها تلزم الدول املشاركة بتنفيذ ممارسات للتوظيف تتفق 
اإلنسان  بحقوق  يتعلق  فيما  والواجبات  املسؤوليات  مع 
القانونية  املعايير  مع  هذا  ولربط  األساسية.42  واحلريات 
الدولية، تلزم قواعد السلوك الدول األعضاء في املنظمة بإزالة 
العوائق أمام مشاركة املرأة في قطاع الدفاع.وتلزم املادة ٣0 
من هذه القواعد الدول األعضاء بتشكيل قوات دفاع مبا يتفق 
مع القانون الدولي وااللتزامات واالتفاقات والقواعد الدولية 
مسؤولية  مسؤولون  أنهم  يدركون  األفراد  أن  يضمن  مبا 

شخصية عن أفعالهم.

تدريب  لتعزيز  كأداة  السلوك  قواعد  تستخدم  أن  كما ميكن 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  على  اجليش 

وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1٣2٥.

بعض  وكذلك  للمتحدة  لألمم  تابعة  هيئات  عدة  عملت  وقد 
قوات الدفاع الوطنية على تعديل قواعد السلوك اخلاصة بها 
لتضمني املبادئ الواردة في تقرير األمني العام بشأن تدابير 
احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسي )أنظر اجلدول ٧(.

قواعد السلوك لقوات األمن والقوات املسلحة في غانا 45اجلدول 7
 تشارك غانا بشكل منتظم بقوات في بعثات األمم املتحدة، وقد أولت اهتماماً لتضمني قواعد ولوائح األمم املتحدة التي حتدد 
معايير سلوك القوات املتحدة في بعثات حفظ السالم في قواعد السلوك الوطنية. وفيما يلي مقتطفات من قواعد السلوك لقوات 

األمن والقوات املسلحة في غانا:
االستغالل واالعتداء اجلنسي

يتعني جتنب ما يلي:
أي تبادل بالنقود أو العمل أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس.

أي نوع من املمارسات اجلنسية مع األطفال )األفراد حتت سن الثامنة عشرة(.
أي شكل من أشكال اإلهانة أو السلوك االستغاللي أو احلاط من الكرامة.

أية ممارسة جنسية مقابل املساعدة.
أي نوع من أنواع سوء السلوك اجلنسي حتطم صورة ومصداقية وحياد ووحدة القوات التي تتبع لها.

االنضباط
وضع معايير انضباط على أعلى مستوى من الصرامة. وسوف ينظر إلى أي من أعمال عدم االنضباط باعتبارها شقاً لصفوف 

القوة وسوف يلقى اجلناة عقوبة قاسية.
العالقة بني الذكور واإلناث 

يتم تشجيع العالقات الصحية واملهنية بني الذكور واإلناث. ولن يسمح بأي عالقة غير أخالقية بني صفوف القوات.
قواعد السلوك

يحظر إتيان أفعال جنسية ال أخالقية أو االستغالل أو اإلساءة البدنية أو النفسية.
يجب احترام ومراعاة حقوق اإلنسان للجميع.
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لتعزيز  اجليش  لضابطات  األساسية  املهارات  تقدمي  n 
اختيارهن ضمن قوات حفظ السالم.

النوع  على  التدريب  نتائج  حول  دورية  مراجعة  إجراء  n 
ومتطلبات  التدريب  ثغرات  وعالج  لتحديد  االجتماعي 

الدعم األخرى.4٦

والتسريح  السالح  نزح  برامج  في  العاملون  األفراد  يحتاج 
النوع  على  تدريباً  اخلصوص  وجه  على  اإلدماج  وإعادة 
املقاتالت  احتياجات  على  التعرف  أجل  من  االجتماعي 
وكذلك  املسلحة  للمجموعات  التابعات  والنساء  السابقات 
الصبية والفتيات وتلبيتها.  املجندين من  األطفال  احتياجات 
الذكورية في االعتبار لضمان  كما ينبغي أن تؤخذ السمات 
مالئمة  أكثر  أدوار  أداء  إلى  محاربني  من  الرجال  حتول 
النوع  القائم على أساس  العنف  القضاء على  إلشراكهم في 

االجتماعي )أنظر اجلدول ٨(. 4٧

4-4 إدخال النوع االجتماعي على املستوى املجتمعي 
من إصالح قطاع الدفاع

يتعني أن تصحب التغييرات على املستوى املجتمعي من عملية 
املجتمع  بها  ينظر  التي  الطريقة  تغييرات في  الدفاع  إصالح 
إلى قوات الدفاع وزيادة التعاون بينها وبني املجتمع املدني.

وتتوقف مشاركة املرأة في قوات الدفاع على نظرة املجتمع 
لترسيخ  مكاناً  واعتباره  الدفاع،  قطاع  من  ملسه  وما  ككل 
فالتغير  لذلك،  للمرأة.  املالئم  املكان  وليس  الذكورية  النزعة 
االجتماعي هو شرط أساسي لنجاح توظيف املرأة واإلبقاء 
على عملها في القوات. ومع ذلك، فهذه ليست عملية متتابعة 
حيث  اجليش،  في  ثم  ومن  املجتمع  في  التغيير  يحدث  بأن 
تسفر التغييرات في الثقافة العسكرية وزيادة مشاركة املرأة 
عن تغيير في الطريقة التي ينظر فيها املجتمع إلى املؤسسة.

أصدرت القوات املسلحة في جنوب أفريقيا مجلة يطلق عليها 
التي  األدوار  منتظم  بشكل  تظهر   )’Soldier‘(“العسكري"
على قطع  ذلك  الدفاع. وقد ساعد  قوات  في  املرأة  بها  تقوم 
قوات  في  للمرأة  النمطية  الصورة  شوط طويل نحو حتدي 
الدفاع. ويجب أن يصور وجود املرأة في القوات املسلحة في 
وسائل اإلعالم عند ميل املجتمع لتغيير مفاهيمه. كما يجب 
أن يصبح من املألوف رؤية القيمة املضافة ملشاركة املرأة في 

إصالح الدفاع.

املدني  املجتمع  منظمات  إلى  الدفاع  قوات  تصل  أن  ينبغي 
بناء  مدى  لبحث  والسلمية  األمنية  العملية  في  املشاركة 
خالل  من  وذلك  األمنية  التهديدات  على  للقضاء  القدرات 
األمنية  القوات  تسعى  أن  يجب  كما  املجتمع.  مشاركة  طلب 
طلب  إلى  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  تتشكل  التي  اجلديدة 
على  النزاع  أثناء  تعمل  كانت  التي  املرأة  منظمات  خبرات 
توفير احلماية للنساء واألطفال وبناء السالم. تستطيع هذه 
األخيرة تقدمي رؤى حول مآزق املجتمع وخاصة فيما يخص 

"إن هدف األمني العام من نشر التقرير اخلاص باحلماية 
أن جميع  من االستغالل واالعتداء اجلنسي هو ضمان 
الوعي  لديهم  املتحدة  األمم  راية  حتت  العاملني  األفراد 
ملتزمون  وأنهم  منهم  املتوقع  السلوك  مبعايير  الكامل 
واالعتداء  االستغالل  على  القضاء  مجال  في  بها 
إلى  األعضاء  الدول  العام  األمني  يدعو  كما  اجلنسي. 
التقرير  في  عليها  املنصوص  الرئيسية  املبادئ  تضمني 
والشرطة  الدفاع  لقوات  السلوك  وقواعد  معايير  في 

التابعة لها". 4٣

وحدات  السالم  حفظ  لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  أنشأت 
خاصة بالسلوك واملبادئ في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 
عام 200٥ لتعزيز املساءلة ودعم معايير السلوك في بعثات 
كآلية  واالنضباط  السلوك  وحدات  وتعمل  املتحدة.  األمم 
خارج  املتحدة  لألمم  التابعني  األفراد  على  للرقابة  إضافية 
وحدات  خالل  ومن  بالقوات.  املشاركة  الدول  تشكيالت 
السلوك واالنضباط، يصبح التدريب العام على القضاء على 
األفراد  جميع  على  إجبارياً  اجلنسي  واالعتداء  االستغالل 
إجراءات  توحيد  يتم  حيث  السالم  حفظ  في  املشاركني 
بيانات  قواعد  وإنشاء  السلوك  سوء  حاالت  في  التحقيق 
مشتركة بشأن ادعاءات سوء السلوك والقضايا التي سيتم 

تفعيلها بنهاية عام 200٧. 44

التدريب
كما يجب أن تضم الدورات التدريبية في قطاع الدفاع تدريباً 
بالنوع  املتعلقة  واآلثار  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب  على 
على  االجتماعي  النوع  أدوار  وتضمني  للنزاع  االجتماعي 
جميع املستويات ولكافة األفراد، فاجلميع بحاجة إلى التعرف 
مباهية النوع االجتماعي وما هو سبب أهميته وكذلك كيف أن 
املساواة بني اجلنسني تعمل على حتسني أداء قوات الدفاع.

بقوات  مشاركة  دولة   22 مسؤولي  اجتماع  لنتائج  وطبقا 
ما  التدريب  خطة  تشمل  أن  ينبغي  مسلحة،  وقوات  شرطة 

قبل انتشار قوات حفظ السالم ما يلي:
واحلساسية  اللغة  عائق  مع  للتعامل  تدريب  تقدمي  n 
والوعي  اإلنسان  وحقوق  املدنية  واملسؤولية  الثقافية 

بالنوع االجتماعي.
في  محلياً  املتاحة  االجتماعي  النوع  خبرات  إشراك  n 
وزارات شؤون املرأة/النوع االجتماعي أو املنظمات غير 
احلكومية النسائية لدعم التدريب ما قبل انتشار القوات.
إدراج الوعي بالنوع االجتماعي في املناهج التي تشكل  n 
التأثير  لضمان  اجليش  ألفراد  املستمر  التعليم  أساس 

الدائم.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالتدريب على النوع االجتماعي ألفراد 
القطاع األمني 
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ينبغي إضفاء صفة املؤسسية على قدرات اإلنتاج لتفادي االعتماد على اخلبراء من اخلارج. n 

الدراما واأللعاب واملواد املسموعة واملرئية والتمارين املكتوبة على حتفيز احلضور  التفاعلية مثل  التدريس  تعمل طرق  n 
واملناقشات داخل الفصل.

يساعد استخدام املواد الدراسية القائمة وتبادل الدروس املستفادة مع مشروعات التثقيف اجلنسي األخرى مثل تلك التي  n 
جتريها وزارة التعليم في تخفيض التكاليف ووفرة املواد.

يساعد توسيع قاعدة خدمات الصحة اإلجنابية مبا يتجاوز تنظيم األسرة بدوره على توسيع قاعدة العمالء ويساعد على  n 
تشجيع الرجال على طلب املساعدة الصحية.

النظر بعني االعتبار لالحتياجات اخلاصة باملنطقة )وهي في هذه احلالة االحتياجات امللحة التي لم يتم تلبيتها من وسائل  n 
منع احلمل وارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان بني النساء( كطريقة للعثور على نقاط انطالق في مجال الصحة اجلنسية 

واإلجنابية.
يعتبر ضمان توافر اإلمدادات املستدامة من وسائل الصحة اإلجنابية وتشمل الواقيات الذكرية من أهم جوانب املشروع،  n 

حيث أن ذهاب الضباط واجلنود لشراء الواقيات الذكرية من الصيدليات العامة ليس بالطريقة الفعالة.
ميكن تعليم مفهوم املساواة بني اجلنسني حتى في مؤسسات تسيطر عليها النزعة الذكورية مثل القوات املسلحة. ومع ذلك  n 

تظل املساواة بني اجلنسني مفهوماً مجرداً إذا انفصلت عن املسائل املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلق فيها.
تعتبر االستراتيجية القابلة للتطبيق إلضفاء صفة املؤسسية على تلك املشروعات هي إدخال التثقيف في مجال الصحة  n 
اإلجنابية في مؤسسات تدريب الضباط والضباط غير العاملني واملجندين وليس قصرها على طلبة املدارس العسكرية.

واملالية  البشرية  للموارد  ميزانية  تخصيص  ذلك  ويستلزم  للمشروع  التخطيط  في  حيوياً  أمراً  والتقييم  الرقابة  تعتبر  n 
واملسؤوليات اإلشرافية ومؤشرات التقييم.

التدريب على الصحة اجلنسية واإلجنابية ألفراد القوات املسلحة 48اجلدول 8

ملدة تزيد على عشر سنوات، دعم صندوق األمم املتحدة للسكان مشروعات تستهدف تعزيز الصحة اجلنسية اإلجنابية بني 
التابعة لدول مثل بنني واإلكوادور  الوطنية  املسلحة  القوات  تنفيذ هذه املشروعات من جانب  املسلحة. وقد مت  القوات  أفراد 
ومدغشقر ومنغوليا وباراجواي وأوكرانيا. وتتكون هذه املشروعات من دعائم قوية للتدريب وزيادة الوعي على العديد من 

املسائل مثل القضاء على مرض اإليدز وصحة األم والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
اإلكوادور: الصحة اجلنسية واإلجنابية ألفراد القوات املسلحة والشرطة الوطنية )1٩٩٩ 2001(.

وكانت هذه املرحلة الثانية من املشروع الذي استهل أعماله بالتركيز على تعزيز الصحة اإلجنابية. وقد استهدف شباب الطلبة 
في املدارس العسكرية واملجندين والضباط من خالل مبادرات مختلفة مثل:

إدخال املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني في مناهج املدارس العسكرية. n 

تدريب املعلمني على كيفية تدريس هذه املسائل مبا في ذلك طرق التدريس التفاعلية. n 

برنامج تعليم اآلباء مبا في ذلك مناقشات حول االحترام الذاتي والتغييرات النفسية والبيولوجية أثناء املراهقة وتسوية  n 
النزاعات.

تضمني املسائل املتعلقة بالصحة اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني واجلنس واحلب في مناهج التدريب العسكري للمجندين  n 
والضباط، وكذلك تقدمي طرق تدريس تفاعلية.

تقدمي مجموعة متكاملة من خدمات الصحة اإلجنابية واستئصال األسهر )احلبل املنوي(. n 

وتضمنت النتائج زيادة كبيرة في الطلب على استئصال احلبل املنوي، وهو أمر نادر احلدوث في دولة تعتبر فيها مناقشة هذا 
املوضوع في الغالب من احملظورات. كما وردت تقارير تفيد بانخفاض في معدل اخلصوبة بني املنتفعني.

وتشمل الدروس املستفادة ما يلي: 
تعزز زيادة الدعم والتأييد على مستوى أعلى الرتب العسكرية وبني قادة القواعد العسكرية من موقف املشروع. n 

في السياق العسكري حيث تزيد معدالت التنقالت، يجب تقدمي التدريب بشكل مستمر لضمان فاعليته. n 
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ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره على رقابة 
املجتمع املدني على القطاع األمني 

لضمان  للرقابة  آلية  يشكل  أن  ميكن  مبا  واألطفال  النساء 
االتفاقيات  هذه  تضفي  عليها.  املتفق  االستراتيجيات  تنفيذ 
الشرعية على قوات الدفاع وتعزز املمارسات الدميوقراطية 

داخل القطاع.

5 إدخال النوع االجتماعي في إصالح قطاع 
الدفاع في سياقات محددة

5-1 الدول في مرحلة ما بعد النزاع
لالستقرار  املهمة  اجلوانب  أحد  الدفاع  قطاع  إصالح  يعتبر 
في مرحلة ما بعد النزاع، مع إعطاء أولوية في معظم احلاالت 
لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وفيما يتعلق بالدول 
في مرحلة ما بعد النزاع، يجب أن يتناول إصالح قطاع الدفاع 
واإلدارة  واملساءلة  املالئمة  وهي  أولوية  ذات  أربع  عناصر 
املالية والكفاءة، وهذا يعني ضمنياً إجراء تغييرات سياسية 
واقتصادية ومؤسسية واجتماعية. وحيث أن املرأة بوصفها 
مشاركاً في النزاع وضحية له في آن واحد، فمن املهم التعامل 
مع احتياجاتها وأدوارها بضمان مشاركتها بشكل كامل منذ 
والتسريح  السالح  نزع  بعملية  مروراً  السلمية  العملية  بدء 

وإعادة اإلدماج وانتهاًء بإصالح القطاع األمني. 

إشراك املرأة في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج في جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

نزع  مرحلة  في  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  تزال  ال 
سياسي  إطار  ووضع  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 

ملؤسسات الدفاع اجلديدة.

منذ  النزاع  في  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  تورطت 
حصولها على االستقالل عام 1٩٦0. وكانت القوات التابعة 
عبارة   )Mobutu Sese Seko( سيسكو  سيسي  ملبوتو 
مسؤولة  وغير  األحزاب  ألحد  وموالية  متوارثة  قوات  عن 
ومتورطة في انتهاكات كثيرة حلقوق اإلنسان. وفي النزاع 
الذي أعقب اإلطاحة مببوتو )Mobutu(، بلغ عدد األشخاص 
ويستمر  شخص4٩  مليون   ٣.٨ قرابة  حتفهم  لقوا  الذين 

العنف يعصف في البالد.

أين كانت املرأة من هذا النزاع؟

النساء  ضد  انتهاكات  بشأن  التقارير  من  العديد  تواردت 
الدائر  الصراع  أثناء  اجلرائم  من  للعديد  ووقوعهن ضحايا 
قدر عدد هؤالء  الدميوقراطية، حيث  الكونغو  في جمهورية 
النساء مبا يزيد عن 40.000 امرأة وفتاة تعرضن لالغتصاب 
من جانب اجلنود )من بينهم بعض أفراد قوات حفظ السالم( 

والعمل  اجلنسي  لالسترقاق  اختطفن  قد  بعضهن  وأنه 
كساقيات وطاهيات وعامالت نظافة.٥0 كما اشتركت بعض 
في  تطوعاً  أو  قسراً  كمحاربات  القتال  في  واألطفال  النساء 
العديد من الفصائل املسلحة. كما شكلت النساء مجموعة من 

املنظمات للضغط من أجل إنهاء النزاع.

النساء من  اختفت  السلمية  العملية  بدأت  ذلك، وعندما  ومع 
مسرح األحداث مرة أخرى. وطالنب بإشراكهن في احلوار 
الكونغولي الداخلي غير أنهن لم تشكلن سوى 10 باملائة من 
انخفاض متثيل  االستبعاد  أعقب هذا  املشاركة. وقد  الوفود 
املرأة في مؤسسات صنع القرار أثناء مرحلة التحّول وبعد 

انتخابات عام 200٦.

املرأة وعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

في جمهورية الكونغو الدميوقراطية، مت تهميش آالف النساء 
اللواتي قيل أنهن "كن يصحنب املقاتلني الرجال"  والفتيات 
في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ومت جتاهل 
أن  )Schroeder( عام 200٥  مطالبهن. وقد الحظ شرودر 
قد  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  عملية  مزايا 
تركزت على املسلحني من الرجال، مع عناية ضئيلة ملجموعة 
املشتركة  التي ال تشارك في اخلصائص  الفاعلة  القوى  من 
الشخص  يكون  أن  واشتراط  املخاطر.٥1  أو  االحتياجات  أو 
غير  األدوار  ألغى  قد  السالح  حملوا  ممن  للعملية  املؤهل 
املسلحة التي لعبتها املرأة أثناء النزاعات املسلحة. واستمرت 
الفكرة النمطية عن أدوار املرأة في النزاع املسلح وكذلك عدم 
رغبتها في املشاركة في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
العلميات من  اإلدماج وعدم االعتراف مبن شاركن في هذه 
النساء والفتيات باعتبارهن مجموعات لهن احتياجات يجب 

تلبيتها.

والتسريح  السالح  نزع  عملية  من  املرأة  استبعاد  حد  وقد 
من  التحول  في  املرأة  فرصة  من  بدوره  اإلدماج  وإعادة 
االنضمام من هذه الفصائل إلى اجليش الوطني. وإلى اليوم، 
جمهورية  في  الوطني  للجيش  فقط  امرأة   1.2٧1 انضمت 
تسريحها  مت  فقط  امرأة  و٥٨4.2  الدميوقراطية  الكونغو 

وإعادة دمجها في املجتمع.

فريدة  فرصة  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الهيكلة  إعادة  توفر 
في  وتضمينها  املفروضة  االجتماعي  النوع  أدوار  لتغيير 
عمليات اإلصالح. وفي عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  أجريت  التي  اإلدماج 

لقد ضاعت هذه الفرصة باألساس.

! نصائح ودروس مستفادة
القرار  صنع  مؤسسات  في  املرأة  متثل  أن  املهم  من  n 
احتياجاتها  حتديد  يتم  حتى  السلمية  العملية  بدء  منذ 

وتلبيتها.
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واخلبرات  االجتماعي  النوع  بخبراء  االستعانة  يجب  n 
نزع  عمليات  وحتديد  وتنفيذ  وصياغة  تخطيط  عند 
جتميع  يجب  كما  اإلدماج.  وإعادة  والتسريح  السالح 
واستخدامها  جنسياً  واملصنفة  املنفصلة  املعلومات 
احملاربني  جلميع  املعالم  واضحة  صورة  وضع  في 
السابقني واملعولني وآخرين ممن يرتبطون باملجموعات 
والتسريح  السالح  نزع  عملية  تأخذ  أن  يجب  املسلحة. 
وإعادة اإلدماج بعني االعتبار االحتياجات املختلفة لكافة 
لنزع  املتحدة  األمم  مفوضية  ومعايير  املجموعات.  هذه 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وقوائم مهام صندوق 
نزع  عملية  بشأن  للمرأة  اإلمنائي  للتنمية  املتحدة  األمم 
النوع  مع  املتجاوبة  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 
للتخطيط  هامة  استرشادية  أدوات  تعتبر  االجتماعي 
لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بطريقة 

متجاوبة ومتفهمة مع النوع االجتماعي.
السالح  نزع  برامج  في  العاملني  جميع  يتلقى  أن  يجب  n 
املتعلقة  املسائل  على  تدريباً  اإلدماج  وإعادة  والتسريح 
تخطيط  على  القدرة  لديهم  لتتوفر  االجتماعي  بالنوع 
النوع  مع  متجاوبة  بطريقة  البرامج  وحتديد  وتنفيذ 

االجتماعي.
التدريب  وجهود  العامة  املعلومات  توصيل  يجب  n 
املرأة  ومنظمات  النسائية  احلركات  قادة  إلى  والتوعية 
واملدافعني عنها بشأن اجلوانب الفنية واإلجرائية لعملية 
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لضمان مشاركة 

املرأة في صنع القرار وتعريفها بحقوقها. ٥2

واحملاربات  املرأة  ملنظمات  العمليات  توجه  أن  يجب  n 
السابقات لتوفير معلومات حول مرتكبي جرائم العنف 
النوع االجتماعي. وينبغي استخدام  القائم على أساس 
باجليش  االنضمام  على  املتقدمات  املعلومات حلث  تلك 

الوطني وكذلك على املالحقة القضائية.

وعقب النزاع، يجب أن تكون هناك أولوية ملحة لتوفير  n 
مالحقة  ذلك  في  مبا  اجلنسي،  العنف  لضحايا  العدالة 
منهم  األعلى  عنهم  واملسؤولني  اجلرائم  هذه  مرتكبي 

ومساعدة الضحايا وتعويضهم.

5-2 الدول في املرحلة االنتقالية
"الدول في املرحلة االنتقالية هي الدول التي تخلصت مؤخراً 
من األنظمة االستبدادية وال تزال مؤسساتها الدميوقراطية 
إصالح  عملية  إلى  حاجة  هناك  تكون  وقد  هشة.  حالة  في 
للقطاع األمني وبناء ثقافة تعتمد على احترام احلقوق. وفي 
هذا السياق، يتعلق إصالح قطاع الدفاع أيضاً بزيادة التمثيل 

وتعزيز آليات الرقابة.

إصالح قطاع الدفاع في جنوب أفريقيا ما بعد حقبة 
التفرقة العنصرية

االنتقالية  املرحلة  أفريقيا  جنوب  شهدت   ،1٩٩4 العام  في 
دميقراطي.  حكم  ذات  دولة  إلى  عنصرية  تفرقة  دولة  من 
في  القرار  صنع  عملية  من  يتجزأ  ال  جزًءا  املرأة  وأصبحت 
الدستور اجلديد الذي صيغ على مبادئ عدم التمييز والتفرقة 
بني اجلنسني وحقوق اإلنسان واملساءلة الدميوقراطية. ومن 
في سلسلة  أفريقيا  املبادئ، شرعت جنوب  هذا  تعزيز  أجل 
من عمليات اإلصالح املؤسسية والقانونية تضمنت إجراءات 
إيجابية لتضمني أدوار النوع االجتماعي. وكذلك مت التخطيط 
إلصالح القوات املسلحة الوطنية في جنوب أفريقيا لوضع 
قوات  أهداف  وإعادة حتديد  الدفاع  قوات  على  مدنية  رقابة 
لتتفق مع احلكم اجلديد وتشكيل قوات موحدة غير  الدفاع 
موالية ألي من األحزاب وال تعتمد على التفرقة بني اجلنسني 

وترشيد عدد القوات دون اإلخالل بالقدرات الدفاعية.
تشمل أهداف السياسة الدفاعية التي مت إقراراها عام 1٩٩٦ 

ما يلي:
قاعدة  "توسيع  يجب  بأنه  املنطقية  املقدمة  في  البدء  n 
واالقتصادية  السياسية  األمور  ليشمل  القومي  األمن 
والبيئية".٥٣ وعند تبني منظور األمن اإلنساني، أدركت 
البالد ناشئة عن  التهديدات على  هذه السياسة أن أكبر 

الفقر ونقص التنمية وارتفاع معدل اجلرمية.

وضع إطار العمل األساسي للرقابة الدميوقراطية على  n 
القوات املسلحة مبعنى أن يخضع وزير الدفاع للمساءلة 
الدفاع  ميزانية  على  البرملان  يوافق  وأن  البرملان  أمام 
السنوية وأن يشّكل البرملان جلنة مشتركة دائمة للرقابة 

على قطاع الدفاع.

الدفاع  قوات  تكون  أن  يجب  بأنه  االعتبار  بعني  األخذ  n 
واسع  نطاق  على  ممثلة  أفريقيا  جنوب  في  الوطني 
الرتب  جميع  في  اخلدمة  في  املرأة  بحق  "تعترف  وأن 
أجل  ومن  القتالية".٥4  األدوار  ذلك  في  مبا  واملناصب 
حتقيق هذا املستوى من التمثيل، مت تكليف الوزير باتخاذ 
وإنشاء  الفرص  لتكافؤ  برنامج  ووضع  إيجابي  إجراء 
الدفاع. وزارة  داخل  االجتماعي  للنوع  فرعية  إدارة 

الفرص والتحديات 

إلدخال  فرصة  أفريقيا  جنوب  في  االنتقالية  املرحلة  أتاحت 
عامة  بصفة  للدولة  رئيسي  كهدف  اجلنسني  بني  املساواة 
قوات  أن  من  الرغم  وعلى  خاصة.  بصفة  الدفاع  ولقوات 
كبيراً  شوطاً  قطعت  قد  أفريقيا  جنوب  في  الوطني  الدفاع 
الرتب  لتشغل  املرأة  إدماج  شمل  والذي  التحّول  طريق  في 
داخل اجليش، إال أنه لم يصل بعد لتحقيق نسبة الـ ٣0 باملائة 
لتمثيل املرأة )وهو الهدف احملدد في اإلعالن اخلاص بالنوع 
أفريقيا( وال تزال  االجتماعي والتنمية ملجتمع تنمية جنوب 

املرأة تواجه معوقات في سعيها نحو املساواة.
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النوع  تضمني  مراجعة  إجراء  مت   ،200٦ العام  وفي 
أفريقيا.  جنوب  في  الوطني  الدفاع  قوات  في  االجتماعي 
ويوضح اجلدول التالي العجز الواضح في أعداد النساء في 
مؤسسات القيادة األعلى في قوات الدفاع الوطني في جنوب 
واحدة  وتوجد  الفريق  في منصب  امرأة  توجد  فال  أفريقيا، 
فقط في رتبة اللواء )وتشغل في نفس الوقت مدير خدمات 
أفريقيا(. وفي  الوطني في جنوب  الدفاع  التحّول في قوات 
شهر يونيو / حزيران عام 200٧، مت تعيني ثمانية نساء في 
رتبة العميد ليزيد العدد بذلك إلى 2٥ امرأة.٥٥ هذا وقد غزت 
املرأة املناصب الفنية التي تتطلب املهارة غير أن وتيرة االنتقال 
الثقافي. التغير  أو  باألعداد  يتعلق  فيما  سواء  للبطء  متيل 

نسبة اإلناثاإلجمالياإلناثالذكوراملستوى
القيادة 
األعلى

1٥21٧11.٦

2٦٩٣1٣0010.٣القيادة العليا
القيادة 
الوسطى

٦.٥٩٥1٧2٩٨.٣1420.٨

فرد محترف 
/ ماهر

1٧.4٨4٧.2٧024.٦٥42٩.٥

جميع 
األفراد

٥٩.٦٦٨1٧.٣0122.٩٦٩22.٥

عمل سياسي  إطار  الدفاع متلك  وزارة  أن  من  الرغم  وعلى 
مركزية  ونقاط  بالفعل  االجتماعي  النوع  لتضمني  خاص 
االجتماعي  للنوع  عام  منتدى  وكذلك  االجتماعي  للنوع 
وتكافؤ  االجتماعي  النوع  لتضمني  استشاري  ومجلس 
إال  البشر،  عن  الظلم  رد  سبيل  في  العمل  ومجلس  الفرص 
والقدرات  السياسة  تعزيز  بشأن  قائمة  مشكالت  هناك  أن 
املؤسسية، فقد وردت املالحظات التالية في تقرير املراجعة 

على سبيل املثال:

التضمني  لدعم  الكافية  القدرة  عامة  بصفة  توجد  "ال 
الفعال للنوع االجتماعي في وزارة الدفاع. وهذا يتعلق 
االلتزام  )متطلبات  واملعرفة  املهارات  حيث  من  بالقدرة 
القانوني / السياسي وأطر العمل النظرية( وكذلك من 
حيث املوارد البشرية واملالية واللوجستية واملخصصة 
النوع االجتماعي ومراقبة  لتنسيق جهود وضع برامج 

االلتزام داخل وزارة الدفاع".٥٦

السالم،  بعثات حفظ  قوات  في  املرأة  نشر  من  الرغم  وعلى 
فإن متثيلها كملحق عسكري ال يكاد يذكر. وهذا يعتبر مثيراً 
تسهم  الدور  هذا  على  الضوء  تسليط  مت  حيث  لالستغراب 

املرأة من خالله بإضفاء قيمة لعملية حفظ السالم.

ومن أهم مكونات تأسيس املساواة بني اجلنسني يكمن في 
قوات  في  املرأة  تزال  ال  ذلك  ومع  التنظيمية.  الثقافة  تغيير 
الدفاع الوطنية في جنوب أفريقيا تعاني من استمرار التمييز 
في  الفرص  تكافؤ  ونقص  اجلنسي  والتحرش  اجلنسي 

الترقيات واستمرار شيوع الثقافة الذكورية. وال يعمل دمج 
املرأة تلقائياً على تغيير التعبيرات الذكورية، وهي اجلوانب 
التي ال تزال قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا بحاجة 

ألن توليها قدراً أكبر من االهتمام.

!  نصائح ودروس مستفادة
يعتبر متثيل املرأة على مائدة صنع القرار عامل حتديد  n 
املجتمع  مالمح  صياغة  في  لدورها  وقاطع  حاسم 

اجلديد.

السياسات وإنشاء  فيه وضع  يعتبر  الذي  الوقت   n وفي 
اآلليات املؤسسية لتضمني النوع االجتماعي ضرورياً، 
املساواة بني اجلنسني  لتفعيل  كافياً  ليس شرطاً  أنه  إال 
على  السياسات  هذه  نشر  ويجب  الدفاع.  قوات  داخل 
التمويل  يتوافر  أن  يجب  كما  تنفيذها.  ومراقبة  املأل 
واملوارد البشرية الكافية للمؤسسات التي تنشأ لتفعيل 

املساواة.

تغيير  االجتماعي  النوع  أدوار  تضمني  جوانب  أهم  من  n 
الثقافة املؤسسية في الدول في املرحلة االنتقالية، إال أن 
ذلك يأخذ بعض الوقت ويحتاج إلى تخصيص موارد.   

5-3 الدول املتقدمة
كبير  بشكل  املتقدمة  الدول  في  الدفاع  قطاع  إصالح  يعنى 
الدولية  التحديات  مع  تتناسب  مسلحة  قوات  بتكوين 

املستجدة مثل عمليات حفظ وبناء السالم.

إصالح النوع االجتماعي في السويد
انطلقت عملية إصالح قطاع الدفاع في السويد عام 1٩٩٩، 
وصاحب ذلك إجراء تغييرات شاملة في تشكيلة القوات لدولة 
كانت تعتبر محايدة فيما سبق. وأراد السويديون التحّول من 
"قوات دفاع ضد الغزو إلى دفاع متحرك ومرن وعامل يقوم 
الدولية".  العمليات  في  السويد ويشارك كذلك  بالدفاع عن 
وقد مت تفعيل هذه املهمة املزدوجة املوسعة ملؤسسة الدفاع 
السويدية في أضيق احلدود املالية حيث مت تخفيض اإلنفاق 
العسكري بشكل ثابت من 2 باملائة من إجمالي الناجت احمللي 

عام 1٩٩٩ إلى 1.4 باملائة عام 200٦. ٥٧

أفراد القوات املسلحة 

على  مقصوراً  كان  اإللزامي  التجنيد  أن  من  الرغم  على 
في  اجليش  صفوف  في  النساء  قبول  مت  فقد  الرجال، 
 .1٩٨0 العام  منذ  الضباط  تدريب  ذلك  في  مبا  السويد 
وهذا إن دل على شيء، فإمنا يدل على البيئة االستراتيجية 
يطال  لم  حيث  فيها،  نفسها  السويد  وجدت  التي  املتغيرة 
التكنولوجيا  إلى  امتد  التهديدات األمنية فحسب بل  التغيير 

واملهارات الالزمة إلجناح العملية.
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وقد تركزت معظم جهود إصالح قطاع الدفاع في السويد على 
حتسني كفاءة إدارة املوارد البشرية مع خفض القوات. وقد 
أشارت التقديرات إلى أن السويد حتتاج إلى تخفيض أفراد 
قواتها الدفاعية بنسبة 2٥ باملائة أو ما يقرب من ٥.000 من 
من  نصفهم  يكون  قد  والذين  الكامل  الوقت  بنظام  العاملني 

الضباط احملترفني. ٥٨

تعيني  إلى  احلاجة  األفراد  هيكلة  إعادة  أسباب  وتشمل 
يتطلب  وهذا  السريع.  التدخل  دفاع  لنظام  ضباط  وتدريب 
البالد، والتي يقبل عليها  ضباطاً يرغبون في اخلدمة خارج 

الضباط من الشباب. ٥٩

من  كبير  عدد  أمام  املجال  الهيكلة  إعادة  عمليات  وتفسح 
النساء لالنضمام للجيش. ففي شهر ديسمبر / كانون األول 
عام 200٦، وصلت نسبة النساء في صفوف القوات املسلحة 
السويدية إلى 1٩ باملائة مقابل ٨1 باملائة من الرجال. ٦0 ولكن 
 .%4.٥ إلى  فقط  يصل  النساء  من  احملترفني  الضباط  عدد 
فقد  حتقيقه،  يراد  الكثير  هناك  يزال  ال  أنه  ذلك  ويوضح 
شكلت نسبة النساء٦1 في بداية عملية اإلصالح عام 1٩٩٩ 
القوات املسلحة. ويجرى  أفراد  2.٥ باملائة فقط من إجمالي 
النساء  من  املزيد  لتوظيف  خطة  عن  بالفعل  اآلن  احلديث 

كضابطات عند استئناف فتح باب تعيينات الضباط.٦2

تكافؤ الفرص وتضمني أدوار النوع االجتماعي

القادة  كبار  من  ستة  على  االختيار  وقع   ،200٦ عام  في 
بشأن  االجتماعي"  النوع  "تدريب  برنامج  في  للمشاركة 
كبار  توعية  إلى  يهدف  البرنامج  وكان   ٦٣ الفرص.  تكافؤ 

اإلدارات  إلى  املعرفة  هذه  بدورهم  سينقلون  الذي  الضباط 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  جوانب  أخذ  وكذلك  بها،  يعملون  التي 
 ٦4 والعمليات.  والتوزيع  القرار  اتخاذ  عند  االعتبار  بعني 
بشأن  مستشاراً   240 تدريب  مت  فقد  ذلك،  إلى  وإضافة 
على  التدريب  اجلدد  املجندون  تلقى  كما  اجلنسي،  التحرش 
فيما  التهاون  السويدية بشأن عدم  املسلحة  القوات  برنامج 
يتعلق بالتحرش اجلنسي. ٦٥ وكان من نتائج ذلك أن انخفض 
معدل البالغات عن حوادث التحرش اجلنسي من 1٦ بالغاً 

عام 200٥ إلى 10 عام 200٦. ٦٦

كما اضطلعت القوات املسلحة السويدية بإدخال قرار مجلس 
األمن رقم 1٣2٥ في أنشطتها، حيث يخضع أي جندي يتم 
إرساله في عملية أو بعثة لتدريب ملدة ثالث ساعات على األقل 
على القرار 1٣2٥ والنوع االجتماعي، ومنذ عام 200٥ أدخل 
التدريب على النوع االجتماعي في جميع املدارس العسكرية 

وعلى جميع مستويات الدراسة.٦٧

الوصول إلى سلطة صنع القرار

نحو  ملحوظة  واسعة  خطوات  السويد  في  املرأة  خطت 
واألمن  الدفاع  حوارات  في  املتاحة  املساحة  من  االستفادة 
األمني. عام 200٣،  املجال  قرار في  ليمتد دورها كصانعة 
هيئة  ورئاسة  اخلارجية  ووزارة  الدفاع  وزارة  املرأة  تولت 

إدارة األزمات.
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قوة االحتاد األوروبي )اليوفور( في جمهورية الكونغو الدميوقراطية
في عام 200٦، شاركت السويد في قوة اليوفور في جمهورية الكونغو الدميوقراطية، وقد شملت البعثة مستشاراً في النوع 
النوع االجتماعي على  ارتكز عمل مستشار  القرار 1٣2٥. وفي بادئ األمر،  الهدف تنفيذ  العمليات، وكان  لقائد  االجتماعي 
تدريب القوات على التجاوب مع إدخال النوع االجتماعي في أنشطتهم اليومية، ولكنه انتقل فيما بعد إلى العمل مع املنظمات 
غير احلكومية احمللية ومنظمات املرأة إلطالعهم على مهام وأهداف قوة اليوفور. ومن خالل إدخال النوع االجتماعي، اكتشفت 
قوة اليوفور أن العمل مع منظمات املرأة احمللية أصبح مصدراً قيماً للمعلومات واألخبار على غير املتوقع، وقد أشار االحتاد 
األوروبي أن عمل مستشار النوع االجتماعي قد أدى إلى زيادة الكفاءة العملية وقرر إدخال طريقة العمل هذه في بعثات حفظ 

السالم في املستقبل. ٦٨
أفغانستان ٦٩

الرابع والعشرين من ابريل / نيسان من عام 200٦، اجتمعت حوالي ٥0 امرأة حول مائدة، وكن عبارة عن مدرسات  في 
وطالبات من جامعة بلخ في منطقة مزار شريف واللواتي أتني ملقابلة فريق املالحظة العسكري التابع ملجموعة التعاون في 
القوة السويدية. وكانت مجموعة التعاون السويدية هذه متفردة من وجهني، األول أنها مؤلفة بالكامل من النساء، والثاني أنها 

لم تكن ملتزمة مبنطقة جغرافية بخالف مجموعات فريق املالحظة العسكرية فكانت منطقة مسؤوليتها املرأة.
وفي أفغانستان، تنفصل املرأة عادة عن الرجال في مظاهر احلياة العامة. وبالنسبة لوحدة عسكرية تتكون فقط من الرجال، 
فيستحيل التحدث إلى املرأة. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون أسهل بالنسبة المرأة أجنبية، فال يزال باألمر العسير. وكان دور 
فريق املالحظة العسكرية يعتمد على املعلومات التي يحصل عليها من النساء األفغانيات حتى يتسنى للمؤسسات السياسة 

األفغانية ومنظمات املساعدة الدولية االستفادة منها.
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!   نصائح ودروس مستفادة
املسلحة  القوات  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يتطلب  n 
أكثر من مجرد السماح للمرأة باالنضمام إلى صفوفها، 
والتغييرات  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يدعم  وأن 

املؤسسية األخرى هذه اجلهود.

جوانب  جميع  في  اجلنسني  بني  املساواة  إدخال  يجب  n 
التدريب والعمليات.

على  القرار  إلى سلطة صناعة  املرأة  أن تصل  املهم  من  n 
اإلرادة  ذلك  يدعم  أن  ميكن  كما  التنفيذي  املستوى 

السياسيةالالزمة لدفع دمج النوع االجتماعي.

6 التوصيات الرئيسية
بني  للمساواة  الدفاع  قطاع  إصالح  دعم  ضمان  1 
اجلنسني: ضمان أن يعكس إصالح قطاع الدفاع الصبغة 
الدميوقراطية للمجتمع وأن يشتمل على تدابير لتعزيز 
من  املزيد  توظيف  مثل  اجلنسني  بني  متساوية  عالقات 
النساء وتعظيم إمكاناتها ومشاركتها في قوات الدفاع.

إجراء مراجعة شاملة لقطاع الدفاع: االستفادة من عملية  2 
دميوقراطية  رؤية  صياغة  في  الدفاع  قطاع  مراجعة 
املعنية  األطراف  من  عدد  أكبر  وإشراك  األمنية  للقوات 
مثل منظمات املرأة واملنظمات األخرى العاملة في مجال 

النوع االجتماعي.

العمل  األمنية:  واملؤسسات  الدفاع  بقوات  املرأة  إحلاق  ٣ 
الدفاع وذلك  املرأة في مؤسسات  بفاعلية على توظيف 
وكذلك حتديد  القرار  صنع  جهات  في  متثيلها  لضمان 
معوقات  مع  والتعامل  املرأة  دمج  ومراقبة  األهداف 

اإلبقاء على عملها والنهوض بها.

الدفاع:  قوات  داخل  االجتماعي  النوع  أدوار  تضمني  4 
أفراد  جلميع  االجتماعي  النوع  على  التدريب  إدخال 
قوات الدفاع. واإلقرار باحلقوق املتساوية واالحتياجات 
اجلنس  ومثليي  والسحاقيات  واملرأة  للرجل  املختلفة 
داخل قوات الدفاع وفي املجتمعات التي يخدمونها على 

حد سواء.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  جرائم  على  القضاء  ٥ 
ومعاقبة  الدفاع  قوات  أفراد  يرتكبها  التي  االجتماعي 
على  التمييز  حتظر  للسلوك  قواعد  وضع  مرتكبيها: 
واالستغالل  اجلنسي  والتحرش  اجلنس  أساس 
عدم وضع حصانة  وكذلك ضمان  اجلنسي،  واالعتداء 

على السلوك.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  البرملانية  الرقابة  تعزيز  ٦ 
االجتماعي في إصالح قطاع الدفاع: يتعني على أعضاء 
البرملان مراقبة التقارير السنوية لوزارات الدفاع ونشر 
مالئمة  وسياسات  آليات  وجود  السالم وضمان  حفظ 
جلان  تشكيل  وكذلك  اجلنسني.  بني  املساواة  لتحقيق 
واملرأة  الرجل  احتياجات  مع  متجاوبة  دائمة  برملانية 

بشأن الدفاع.

تعزيز رقابة املجتمع املدني على املسائل املتعلقة بالنوع  ٧ 
االجتماعي في إصالح قطاع الدفاع: بناء وتعزيز قدرات 
املرأة  منظمات  ذلك  في  مبا  املدني  املجتمع  منظمات 
واملنظمات األخرى العاملة في مجال النوع االجتماعي، 
قطاع  إصالح  عمليات  في  إشراكها  من  التأكد  وكذلك 

الدفاع.

قطاع  مليزانية  االجتماعي  بالنوع  خاص  تقييم  إجراء  ٨ 
الدفاع: حتسني قدرات الرقابة البرملانية ورقابة املجتمع 
من  والتأكد  الدفاع  قطاع  ميزانيات  مراجعة  في  املدني 

تخصيص امليزانية الكافية للنوع االجتماعي. 
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اجلنسانية وأثرها في إصالح قطاع الدفاع 

احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمراً مهماً 
لعملية إصالح قطاع 
الدفاع؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في عملية 
إصالح قطاع الدفاع؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
تساؤالت حول عملية 
إصالح قطاع الدفاع
معلومات أخرى  

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 الدفاع، 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 أمراً مهماً لعملية إصالح قطاع الدفاع؟
يستلزم إصالح قطاع الدفاع إجراء حتّول في قطاع الدفاع في دولة ما حتى يتسنى وضع املؤسسات 
من  مناسب  بعدد  واالحتفاظ  الرشيدة  واإلدارة  املساءلة  مببادئ  تلتزم  وأن  املدنية  الرقابة  حتت 
القوات وأن يكون تشكيلها ممثالً وأن تكون مدّربة ومجّهزة لتتناسب مع البيئة اإلستراتيجية وأن 

تخضع للقانون الدولي وبذلك تسهم في حتقيق األهداف اإلقليمية والدولية للسلم واألمن.

ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات 
الى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير  ذلك  وعلى  والرجل.  للمرأة  املجتمع  يعزوها  التي  والقيم 
البيولوجية  االختالفات  إلى  "اجلنس'  لفظ  يشير  بينما  واملرأة  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات 
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.

يتطلب إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في قطاع الدفاع إلى التعرف على خبرات ومعارف 
واهتمامات املرأة والرجل في عملية وضع سياسات وأسس الدفاع الوطني وتنفيذ هذه السياسات 
إصالح  في  االجتماعي  النوع  إدخال  ويهدف  النتائج.  وتقييم  ودولية(  وطنية  عمليات  خالل  )من 

قطاع الدفاع إلى:

تلبية االحتياجات األمنية املختلفة داخل املجتمع  
يجب أن تلبي عملية اإلصالح احتياجات جميع أفراد املجتمع، حيث أن تلك االحتياجات تتنوع  n 
والوضع  اجلنسية  وامليول  البدنية  والقدرات  والعمر  والعرق  اجلنس  مثل  عوامل  بحسب 

االقتصادي ووضع املواطنة والدين.

يظل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي تهديداً كبيراً على األمن اإلنساني على مستوى  n 
العالم. كما يقع الرجال أيضاً ضحايا لهذا النوع من العنف في أشكال مثل املذابح القائمة على اجلنس 
والفتاة  والرجل  املرأة  حماية  ضمان  يولى  أن  ويتعني  بالعصابات.  املرتبط  والعنف  واالغتصاب 

والصبي أثناء وبعد النزاع على حد سواء األولوية في جدول أعمال أي من عمليات اإلصالح.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

تلبية االحتياجات املتغيرة لقطاع الدفاع  
طرأت على طبيعة احلروب تغييرات عظيمة التأثير، مما  n 
جعل قوات الدفاع - في العديد من السياقات – تشارك 
مهام  ذات  اإلعمار  وإعادة  السالم  حلفظ  بعثات  في 
معقدة تتطلب مهارات مثل التواصل والتفاهم والتعاون 
مع املدنيني. وعلى ذلك متكن التعددية في تشكيل القوات 
وتضمني النوع االجتماعي في عمليات قطاع الدفاع من 
حتسني أداء املهام املستجدة املطلوبة منها بشكل أفضل 

)أنظر اجلدول(.

املرأة في قوات اجلدول 1 أن تزيد مشاركة   ميكن 
حفظ السالم من فاعلية البعثة لألسباب 

التالية:
األفراد  ضمن  النسائي  العنصر  وجود  إلى  احلاجة   -
العسكريني لتأدية عمليات التفتيش الذاتي للنساء على 

نقاط التفتيش على الطرقات واملطارات وغير ذلك.
رؤية  عند  والتقارب  باالرتياح  والنساء  الرجال  شعور   -
مجندات من العسكريني أكثر من الذكور في قوات حفظ 

السالم.
احلصول  السالم  حفظ  قوات  في  امكانيةاملشاركات   -
يوفر  ما  احملليات  النساء  من  معلومات  على  بسهولة 

مصدراً قيماً للمخابرات.
اجلنسي  االعتداء  ضحايا  من  والنساء  الرجال  ميل   -
حفظ  قوات  في  للمشاركات  ذلك  عن  أكثر  لإلفصاح 

األمن.
- املشاركات في قوات حفظ األمن يقدمن منوذجاً إيجابياً 

للنساء احملليات لاللتحاق بالقوات املسلحة واألمنية.

قد يقدم أفراد القوات املسلحة على ارتكاب جرائم العنف  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي ضد املدنيني وكذلك 
إن  ذلك،  وعلى  املسلحة.  القوات  في  آخرين  أفراد  ضد 
وجود آلية لتعزيز حقوق اإلنسان تأخذ النوع االجتماعي 
على  التدريب  خالل  من  ذلك  يكون  كأن  االعتبار،  بعني 
السلوك،  قواعد  وإعمال  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب 
معها  والتجاوب  اجلرائم  تلك  على  القضاء  يعزز  قد 

واملساءلة عنها.

إنشاء قوات دفاع ومؤسسات أمنية ممثلة  
يقل متثيل املرأة في اجليوش ووزارات الدفاع وجهات  n 
الرقابة العسكرية. وحتى بدون العوائق الرسمية، غالباً 

ما توجد حدود للترقيات في وظائف النساء.

من  املسلحة  القوات  في  للمرأة  الكامل  اإلدماج  يعظم  n 
املجتمعات  حماية  في  بدوره  للقيام  اجليش  قدرات 
األساسية  القيم  عن  الدفاع  ذلك  في  مبا  الدميوقراطية، 

مثل املواطنة واملساواة.

تعزيز الرقابة الدميوقراطية املدنية على قوات الدفاع
من أهم جوانب إصالح قطاع الدفاع زيادة الرقابة املدنية،  n 
االجتماعي  النوع  وخبراء  املرأة  مشاركة  تساعد  حيث 
تلبية  ضمان  على  الدفاع  قطاع  على  الرقابة  أجهزة  في 
واملرأة  الرجل  الحتياجات  الدفاع  وبرامج  سياسات 
والفتاة والصبي. كذلك ميكن أن توفر منظمات املجتمع 
الرقابة  عمليات  في  لألمن  شامالً  فهماً  النسائية  املدني 

املدنية.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
مسألة  ليس  الدفاع  قطاع  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
لالنصياع  ضروري  أيضا  إنه  بل  فحسب،  تنفيذية  فاعلية 
املتعلقة  واالقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق  للقوانني 

باألمن والنوع االجتماعي. ومن املواثيق الرئيسية:
) n 1995( مؤمتر وخطة عمل بكني

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
واألمن )2000(

مجموعة  إلى ملحق  الرجوع  يرجى  املعلومات،  للمزيد من 
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في إصالح 
قطاع الدفاع؟

بالنوع االجتماعي على جميع  املتعلقة  املسائل  تناول  ينبغي 
مستويات عملية إصالح قطاع الدفاع السياسية واملؤسسية 

واالقتصادية واملجتمعية.

من  السياسي  املستوى  على  االجتماعي  النوع  إدخال 
إصالح قطاع الدفاع

ضمان مشاركةاخلبراء من الرجال والنساء في األمور  n 
الوزارات احلكومية  املتعلقة بالنوع االجتماعي وممثلي 
والنوع  املرأة  بحقوق  املتعلقة  املسائل  عن  املسؤولني 

االجتماعي والشباب كجزء من جهات مراجعة الدفاع.
الرقابة على قطاع  االجتماعي ألجهزة  النوع  قدرة  بناء  n 
الدفاع من خالل التدريب والتوجيه حول املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي واألمن والبرامج اإلرشادية، الخ.
بناء قدرات منظمات املجتمع املدني مبا في ذلك املنظمات  n 
على  والرقابة  الدفاع  بسياسة  يتعلق  فيما  النسائية 
مشاركتها  لزيادة  آليات  إنشاء  وكذلك  األمني،  القطاع 

في عمليات إصالح الدفاع.
تشجيع احلوار بشأن الرؤية الوطنية للدفاع واألمن من  n 

خالل:
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زيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها داخل القوات املسلحة املجرية1دراسة حالة 1

جنحت املجر في زيادة نسبة مشاركة املرأة ضمن صفوف قواتها املسلحة من 4.3 باملائة عام 2005 إلى 17.56 باملائة عام 
املسلحة  القوات  أي منصب داخل  املرأة من شغل  املرأة عام 1996، متكنت  أمام  القتالية  املناصب  باب  2006. وعندما فتح 

املجرية. وتشمل االستراتيجيات التي تبنتها املجر لزيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها ما يلي:

-سن قانون اخلدمة العسكرية الذي يدعم حقوق الرجل واملرأة ويضمن الترقية غير التمييزية على أساس املهارة املهنية 
واخلبرة واألداء ومدة اخلدمة.

- إنشاء وحدة تكافؤ الفرص وخطة تكافؤ الفرص داخل إدارات املوارد البشرية.

- تشكيل جلنة خاصة باملرأة داخل القوات املسلحة املجرية عام 2003 لضمان تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة. جتري 
اللجنة أبحاثاً وتعقد اجتماعات مع املرأة داخل اخلدمة جلمع اخلبرات التي يتم من خاللها اإلعداد لتقييم وضع املساواة 

بني النوع االجتماعي مبا في ذلك مشكالت وتوصيات التغيير.

- إنشاء شبكة نقاط مركزية للمرأة على مستوى كل وحدة.

- اتخاذ خطوات نحو حتسني أوقات الراحة والظروف الصحية داخل الوحدات.

 قواعد السلوك لقوات األمن والقوات املسلحة في غانا 2دراسة حالة 2

تشارك غانا بشكل منتظم بواسطة قوات في بعثات األمم املتحدة وقد عملت على تضمني قواعد ولوائح األمم املتحدة التي حتدد 
معايير سلوك القوات املسلحة في بعثات حفظ السالم في قواعد السلوك الوطنية:

االستغالل واالعتداء اجلنسي
يتعني جتنب ما يلي:

- أي تبادل بالنقود أو العمل أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس.
- أي نوع من املمارسات اجلنسية مع األطفال )األفراد حتت سن الثامنة عشرة(.

- أي شكل من أشكال اإلهانة أو السلوك االستغاللي أو احلاط من الكرامة.
- أية ممارسة جنسية مقابل املساعدة...

- أي نوع من أنواع سوء السلوك اجلنسي حتطم صورة ومصداقية وحياد ووحدة القوات التي تتبع لها.

العالقة بني الذكور واإلناث  
يتم تشجيع العالقات الصحية واملهنية بني الذكور واإلناث، وال يسمح بأي عالقة غير أخالقية بني صفوف القوات.

قواعد السلوك
يحظر إتيان أفعال جنسية الأخالقية أو االستغالل أو اإلساءة البدنية أو النفسية.

يجب احترام ومراعاة حقوق اإلنسان للجميع.

- املشاورات مع املجتمع املدني مبا في ذلك املنظمات النسائية 
في الريف واملدن.

- جلسات برملانية واحلوارات املفتوحة.
- االتصال بوسائل اإلعالم.

إدخال النوع االجتماعي على املستوى املؤسسي 
من إصالح قطاع الدفاع

الدفاع  مبؤسسات  املرأة  إحلاق  على  بفاعلية  العمل  n 

وضمان متثيلها في جهات صنع القرار. وكذلك مراجعة 
وتعديل السياسات التي حتد من مشاركة املرأة والرجل، 
مبا في ذلك القيود على مشاركة املرأة في األدوار القتالية 
أو على ترقيتها إلى أعلى املناصب )أنظر دراسة احلالة 

.)1

إجازات  منح  مثل  للعائالت  مالئمة  سياسات  تنفيذ  n 
وتسهيالت  احلضانة  دور  وتوفير  واألبوة  األمومة 

الرعاية أثناء فترات النهار.
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احلساسية  على  والتثقيف  التدريب  اشتمال  ضمان  n 
الثقافية واملسؤولية املدنية وحقوق اإلنسان والتجاوب 

مع النوع االجتماعي.

وضع وتعزيز ومراقبة قواعد سلوك أفراد قوات الدفاع  n 
واالستغالل  والتحرش  التمييز  من  كل  حتظر  التي 

واالعتداء اجلنسي )أنظر دراسة احلالة 2(.

إدخال النوع االجتماعي على املستوى االقتصادي من 
إصالح قطاع الدفاع

إجراء تقييم مخصصات النوع االجتماعي في ميزانيات  n 
قطاع الدفاع لتعزيز الشفافية واملساءلة واإلدارة املالية 

العامة في قطاع الدفاع )أنظر دراسة احلالة 2(.

إلجراء  املدني  واملجتمع  البرملان  أعضاء  قدرات  بناء  n 
تقييم مخصصات النوع االجتماعي في ميزانيات قطاع 

الدفاع.

 أسئلة تطرح كجزء من تقييم مخصصات اجلدول 2
قطاع  ميزانيات  في  االجتماعي  النوع 

الدفاع 
والرجل  للمرأة  األمن  العامة  املخصصات  توفر  هل   -

والفتاة والصبي بشكل متساوي؟
والرجل  للمرأة  متويل  بنود  امليزانية  تخصص  هل   -
من  املزيد  توظيف  متويل  )مثل  والصبي؟  والفتاة 
النساء وإجازات األمومة واألبوة واخلدمات الصحية 

للمرأة والرجل(
واملدخالت  لألنشطة  بنود  امليزانية  تخصص  هل   -
التوعية  )مثل  االجتماعي؟  بالنوع  املتعلقة  والتكاليف 
على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي والتدريب على 

تنمية اإلحساس بالنوع االجتماعي(  

إدخال النوع االجتماعي على املستوى املجتمعي من 
إصالح قطاع الدفاع

وسائل  في  الدفاع  قوات  داخل  املرأة  صورة  إظهار  n 
الدفاع  قطاع  في  للمرأة  املضافة  القيمة  إلبراز  اإلعالم 

وتغيير نظرة املجتمع ملؤسسات الدفاع.

الوصول إلى منظمات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات  n 
بالسلم  املتعلقة  املسائل  مجال  في  العاملة  النسائية 
النظر واملعلومات لتوطيد  واألمن للتعرف على وجهات 

أواصر التعاون.

يضم التقرير الثالث أيضاً:
عملية  في  االجتماعي  النوع  إدخال  لكيفية  نصائح   -

إصالح قطاع الدفاع.

البرملان مراقبة  التي ميكن من خاللها ألعضاء  الطرق   -
إصالح قطاع الدفاع.

-  نصائح حول زيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها.
بالنوع  املتعلقة  املسائل  مع  التعامل  لكيفية  أمثلة   -
جمهورية  من  الدفاع  قطاع  إصالح  في  االجتماعي 
أمريكا  فيجي،  استونيا،  الدميوقراطية،  الكونغو 

الالتينية، جنوب أفريقيا والسويد.

حتديات وفرص ما بعد النزاع   
لعملية االستقرار  املهمة  أحد اجلوانب  الدفاع  يعتبر إصالح 
السالح  لنزع  ملحة  أولوية  هناك  أن  كما  النزاع.  بعد  ما 
العديد  في  السابقني  احملاربني  إدماج  وإعادة  والتسريح 
النزاع  في  مشاركة  بوصفها  املرأة  أن  وحيث  احلاالت.  من 
التعامل مع احتياجاتها  املهم  آن واحد، فمن  له في  وضحية 
العملية  بدء  منذ  كامل  بشكل  مشاركتها  وضمان  وأدوارها 
وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  بعملية  مروراً  السلمية 

اإلدماج وانتهاًء بإصالح القطاع األمني. 

فرص دمج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
يساعد توسيع قاعدة التشاور مبا في ذلك التشاور مع  n 
املنظمات النسائية بشأن الدفاع وإصالح القطاع األمني 

على خلق إجماع وطني حول أولويات اإلصالح.

الرجال  النوع االجتماعي« من  ميكن أن يكون »مؤيدو  n 
داخل اجليش وفي مواقع النفوذ األخرى شركاء أقوياء 

في التغيير.

اجلديدة  الوطنية  للجيوش  التحري  عمليات  تستفيد  n 
السابقات  واملقاتالت  املرأة  منظمات  مع  التشاور  من 
القادرات في أغلب األوقات توفير معلومات عن مرتكبي 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

عند إجراء عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، 
يتعني إتباع ما يلي:

التخطيط  عملية  في  االجتماعي  النوع  خبراء  إشراك  n 
والتنفيذ والتقييم.

تلقي جميع العاملني في عمليات نزع السالح والتسريح  n 
وإعادة اإلدماج تدريباً خاصاً على املسائل املتعلقة بالنوع 
وتنفيذ  تخطيط  على  القدرة  لديهم  لتكون  االجتماعي 
وحتديد البرامج بطريقة تتجاوب مع النوع االجتماعي.

جمع البيانات املنفصلة على أساس اجلنس واستخدامها  n 
السابقني  للمحاربني  املعالم  واضحة  صورة  وضع  في 
واملعولني واألفراد اآلخرين ممن ينتمون إلى اجلماعات 

املسلحة.
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اجلنسانية وأثرها في إصالح قطاع الدفاع 

اجلوانب  حول  النسائية  للمنظمات  املعلومات  إتاحة  n 
والتسريح  السالح  نزع  لعمليات  واإلجرائية  التقنية 
ضمان  في  املساعدة  ميكنها  حتى  اإلدماج  وإعادة 

مشاركة املرأة في صنع القرار والوعي بحقوقها.

بقوات  السابقات  احملاربات  إلحلاق  مبادرات  تبني  n 
الدفاع.

؟ تساؤالت حول عملية إصالح الدفاع
ميكن إدخال النوع االجتماعي في عملية إصالح قطاع الدفاع 
التي  الرئيسية  التساؤالت  من أجل زيادة فاعليتها، وتشمل 

تطرح كجزء من عمليات التحديد واملراقبة والتقييم ما يلي: 

 n هل أجريت مشاورات للتأكد من أن جدول أعمال عملية 
النساء من جهة  اهتمامات  الدفاع يعكس  إصالح قطاع 
إشراك  مت  وهل  أخرى؟  جهة  من  املهمشني  والرجال 

منظمات املجتمع املدني في عمليات مراجعة الدفاع؟

هل توجد مبادرات لبناء قدرات النوع االجتماعي جلهات  n 
املجتمع  ومنظمات  البرملان  وأعضاء  الدفاع  مراجعة 
على  التدريب  مثل  الدفاع  مراقبة  في  املشاركة  املدني 
االجتماعي  النوع  حول  والتوجيهات  االجتماعي  النوع 

واملسائل املتعلقة باألمن؟

5

هل مت حتديد األهداف واآلليات املالئمة لزيادة توظيف  n 
املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها داخل مؤسسات 

قطاع الدفاع مبا فيها القوات املسلحة ووزارة الدفاع؟

السلوك  قواعد  فيها  مبا  n  – دقيقة  إجراءات  توجد  هل 
التحرش  جرائم  ملنع  التقارير  وإعداد  املراقبة  وآليات 
اجلنسي وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد 

قوات الدفاع والتجاوب معها ومعاقبة مرتكبيها؟

في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  مت  هل  n 
قوات  أفراد  مستويات  جميع  على  التقليدية  التدريبات 
الدفاع؟ وهل هناك تدريب إلزامي على التوعية باملسائل 
واالعتداء  واالستغالل  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
الرجال في تقدمي  اجلنسي جلميع األفراد؟ هل يشترك 

التدريب؟ هل تتوافر املوارد املناسبة للتدريب؟

ضد  والصبي  والفتاة  والرجل  املرأة  حماية  حتتل  هل  n 
جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
أجندة  في  األولوية  سواء  حد  على  النزاع  وبعد  أثناء 

إصالح قطاع الدفاع؟ 

في  االجتماعي  النوع  ملخصصات  تقييم  إجراء  مت  هل  n 
ميزانية قطاع الدفاع؟
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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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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

20



النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

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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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.

3٦



النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

7 مصادر إضافية
مواقع الكترونية مفيدة

إرشادات عملية وكتيبات
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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 

1
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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 

2
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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؟ 

معلومات أخرى 

املصادر
ARC International – Gender-Based Violence Legal 
Aid: A Participatory Toolkit, 2005.
ILAC – Building Partnerships for Promoting Gender 
Justice in Post-Conflict Societies, 2005.
Molyneux, M., & Razavi, S. – Gender Justice, 
Development and Rights, 2003.
Nesiah, V., International Centre for Transitional 
Justice – Gender Justice Series, Truth Commissions 
and Gender: Principles, Policies and Procedures, 
2006.
OECD DAC – OECD DAC Handbook on Security 
System Reform – Supporting Security and Justice, 
2007.
Texas Center for Legal Ethics and Professionalism 
– Guidelines for Gender Neutral Courtroom 
Procedures, 2001.
UNDOC – Criminal Justice Assessment Toolkit, 
2006.
World Bank – Gender Justice and Truth 
Commissions, 2006. 

املنظمات 
International Legal Assistance Consortium –  
www.ilac.se
ICTJ – www.ictj.org
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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 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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نبذة عن املؤلفني
مساعدة  إلى  السجون  لدراسات  الدولي  املركز  يسعى 
احلكومات واجلهات األخرى ذات الصلة في وضع سياسات 
مالئمة بشأن السجون واالستفادة من مدة احلبس. ويقوم 
أجل  من  االستشارة  أو  املشروع  أساس  على  بعمله  املركز 
غير  واملنظمات  احلكومية  واملؤسسات  الدولية  الهيئات 

احلكومية.

ومشروعاته  أبحاثه  نتائج  نشر  إلى  املركز  ويهدف 
األكادميية املتوافرة على نطاق واسع للمجموعات واألفراد، 
عادة  يستعينون  ال  الذين  والدولي،  احمللي  املستويني  على 
السياسات  صانعي  ذلك  ويشمل  األعمال.  من  نوع  بهكذا 
واملمارسني ومن يشغلون مناصب إدارية ووسائل اإلعالم 
وعامة الشعب. وسوف يساعد هذا االنتشار على زيادة فهم 

الغرض من السجون وما املتوقع منها.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
)Kristin Valasek(، مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 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.

إلسهاماتهم  أسماؤهم  التالية  للسادة  بالشكر  نتقدم  كما 
التقرير،  التي قدموها على مسودات هذا  القيّمة  وتعليقاتهم 
 ،)Helen Fair( فير  هيلني   ،)Rob Allen( آلني  روب  وهم: 
 Andrew( جيفرسون  أندرو   ،)Mel James( جاميس  ميل 
راني   ،)Omalara Ojeah( أوجيه  أوموالرا   ،)Jefferson
املتحدة  )Rani Shankardass( من معهد األمم  شانكارداس 
الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة. كما نعرب 
 ،)Benjamin Buckland( عن شكرنا لكل من بنيامني باكالند
وماجيهو   )Anthony Drummond( دراموند  وأنتوني 
هذا  في حترير  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا 
التقرير، وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته 

في توجيه هذا املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني

والنوع  العقوبات  قطاع  إصالح  بشأن  التقرير  هذا  يعتبر 
االجتماعي  النوع  أدوات  مجموعة  من  جزًءا  االجتماعي 
األدوات  رزمة  وتشمل  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 

املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  صممت  والتي  هذه، 
بالنوع االجتماعي ملمارسي إصالح القطاع األمني وصانعي 

السياسات اخلاصة به، 12 أداة ومالحظة عملية عليها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة ٤   

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

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة، 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم  شكرهم  بجزيل 

ملساهمتها في إخراج هذه األدلة إلى النور.

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

وخدمات أمن احلدود واجليش.

٤
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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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النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات

1 مقدمة
يعتبر نظام العقوبات جزًءا حيوًيا من القطاع األمني. ويجب 
لديها  يكون  أن  القانون  لسيادة  وفقاً  تعمل  دولة  أية  على 
نظام قضائي قادر على فرض عقوبات – عند اللزوم – على 
املدانني. ومعظم الدول لديها مجموعة من العقوبات تتراوح 
إلى  وصوالً  املجتمع  خدمة  وعقوبات  االنذارات  بني  ما 
وينال  نافذ  القانون  أن  العقوبات  نظام  كما يضمن  السجن. 
االحترام الواجب. ويعمل كذلك على حماية املجتمع بالتخلص 
األذى لآلخرين بردع من  أو يسببون  ممن يشكلون تهديداً 
رفض  وإعالن  املجرمني،  تأهيل  وإعادة  لإلجرام،  مييلون 
املجتمع لتصرفاتهم. ومع ذلك، فالتمييز الذي يستفحل في 
العديد من أنظمة  القضائية بصفة عامة يتواجد في  األنظمة 
األحكام  توقيع  إجراءات  في  مالحظته  وميكن  العقوبات 
إدراج قضايا  العقوبات. وسوف يساعد  تنفيذ  إدارة  وطرق 
املختلفة وحقوق  االحتياجات  املتمثلة في  االجتماعي،  النوع 
عمليات  في  والصبيان،  والفتيات  والرجال  النساء  وقدرات 
للعقوبات  فعال  نظام  بناء  في  العقوبات،  نظام  إصالح 
تأهيل  ويعزز  اإلنسان  حقوق  معايير  ويلبي  متييزي  غير 

السجناء.
دليالً  العقوبات  نظام  بإصالح  اخلاص  التقرير  هذا  ويوفر 
نظام  داخل  االجتماعي  النوع  قضايا  مع  التجاوب  بشأن 
اإلدارة  عن  املسؤولني  مساعدة  إلى  يهدف  وهو  العقوبات. 
السجون  إصالح  عن  املسؤولني  أو  السياسة  وواضعي 
داخل بلدانهم واألطراف الدولية واإلقليمية الفاعلة التي تؤيد 
املجتمع  البرملان ومنظمات  أعضاء  السجون وكذلك  إصالح 
ومتابعة  رقابة  في  دور  لها  التي  األخرى  واألطراف  املدني 

أوضاع السجون.

2ما هو مفهوم إصالح نظام العقوبات؟
العقوبات  نظام  تغيير  عملية  العقوبات  نظام  إصالح  يعتبر 
لتتماشى مع سيادة القانون واإلطار الدولي حلقوق اإلنسان. 
وهو يهدف إلى ضمان مالئمة العقوبات وبأنها غير متييزية 
وقادرة على التأهيل، كما أنه يهدف على وجه اخلصوص إلى 
حتويل املؤسسات العقابية إلى أماكن حتترم فيها كرامة الفرد 
وتضمن حصول السجناء على حقوقهم القانونية1. ويسهم 
بخدمات  وتتصل  مدنياً  تدار  سجون  إلى  السجون  تطوير 
في  للمساعدة  قوية  ولها عالقات  احمللية  والرفاهية  الصحة 
إعادة االندماج في املجتمع وإعادة التأهيل إسهاماً مهماً في 

مكافحة اجلرمية وتوافق املجتمع واستقراره2.

مجمل  على  تغييرات  إجراء  العقوبات  نظام  إصالح  يتطلب 
نظام توقيع العقوبات مبا في ذلك اإلجراءات السالبة وغير 
السالبة للحرية. وفي العادة توفر الدول الفقيرة بدائل قليلة 
سواء عن احلبس االحتياطي أو عقوبات السجن. وفي معظم 
الدول تكون الغرامات مبوجب أمر من احملكمة، ولكن ينتهي 
األمر مبن وقعت عليهم بالسجن لعدم قدرتهم على دفع هذه 
للسجن  أخرى  بدائل  توجد  النامية،  الدول  وفي  الغرامات. 
وتشمل الكفالة ملتهم على ذمة احملاكمة وعقوبات أخرى مثل 

القيام بالعمل االجتماعي للمحكومني.

ونظراً لطبيعة السجون الغالبة في األنظمة العقابية واحتمال 
معظم  تتركز  السجون،  داخل  وتعذيب  انتهاكات  حدوث 
وتدار  السجون.  إصالحات  على  العقوبات  إصالح  أنشطة 
بعض  أن  غير  احلكومات،  جانب  من  عامة  بصفة  السجون 
من  عدد  إلدارة  خاصة  شركات  مع  تعاقدت  قد  احلكومات 

سجونها.

احتجاز  وظيفتني:  العالم  دول  جميع  في  السجون  وتؤدي 
املسجونني احتياطياً واملدانني في القضايا ويقضون أحكاماً 
بالسجن كعقوبة على ما ارتكبوه من مخالفات. وفي بعض 
نطاق  خارج  اإلداري  احلبس  قيد  األشخاص  يودع  الدول، 
احملاكمات القضائية وقد توجد سجون تدار من جانب خدمة 
أمنية خارج نظام السجون املعتاد. كما يتم سجن األشخاص 
أماكن  أو  العقلية  املصحات  مثل  العقابية  املؤسسات  خارج 
األنظمة  هذه  إصالح  إلى  ينظر  وال  املهاجرين.  احتجاز 
النوع  هذا  إن  حيث  العقوبات،  إصالح  من  جزء  باعتباره 
القضائي  النظام  اختصاص  ال يخضع ضمن  االحتجاز  من 

اجلنائي.

إنها  العقوبات على احلكومات حيث  وتعتمد أنشطة إصالح 
وسلب  العقوبات  توقيع  سلطة  لها  التي  الوحيدة  اجلهات 
اإلصالح  وسائل  تكون  أن  ميكن  ذلك،  ومع  األفراد.  حرية 
أية  أو  داخلية  جهات  أو  محامني  أو  حكومية  غير  منظمات 
حقوق  جماعات  أو  جلان  مثل  اإلدارة  داخل  أخرى  كيانات 

اإلنسان.

وتشمل املشكالت التي تعتري النظم العقابية ما يلي: 

غير  واإلجراءات  العقوبات  توقيع  وسائل  موارد  قلة 
في  السجن  عقوبات  توقيع  يتسنى  حتى  للحريات  السالبة 
أكثر  للحرية  السالبة  غير  العقوبة  فيها  تكون  التي  احلاالت 

مالئمة وأقل ضرراً.٣ 

يكون  حيثما  االحتياطي  السجن  استخدام  في  اإلفراط 
اإلفراج على ذمة القضية أكثر مالئمة. ٤

٩
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السجن حيثما يكون التدخل الصحي أو الرفاهي أكثر عدالً 
ومالئمة.٥ 

وال  التدريب  إلى  يفتقرون  بالسجون  موظفني  وجود 
يتقاضون رواتب كافية.٦

يصعب  والذي  األنظمة،  من  العديد  في  املتغلغل  الفساد 
القضاء عليه بسبب ضعف رواتب العاملني وغياب الشفافية 

وآليات الرقابة الفعالة.

وتشمل أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان داخل السجون ما 
يلي: 

ويوجد في ثلثي النظم العقابية في  n  – االزدحام الشديد
العالم. وهذا يعني، في حده األدنى، سجن ثالثة أشخاص 
في زنزانة مخصصة لسجني واحد. واألسوأ من ذلك، أن 
يتناوب النزالء على النوم بينما يربط اآلخرون أنفسهم 

إلى قضبان الزنزانة وينامون وقوفاً.٧

املباني  األمن في  انعدام  إلى  مبا يؤدي  n  – املوارد  ندرة 
والطبية،  الغذائية  اإلمدادات  في  والنقص  وتساقطها 
من  أسرهم  لهم  تقدمه  ما  على  السجناء  بعض  ويعيش 

مؤن.

وزيادة  بسرعة،  تنتشر  التي   n املعدية األمراض  تفشي 
معدالت األمراض العقلية.٨

العاملني  جانب  من  ويكون  n  – والوحشية  العنف 
حيث  السجناء  بني  وفيما  السجناء،  ضد  بالسجون 
يتحكم النزالء األقوياء بالسجون ويفرضون سطوتهم 

بإرهاب اآلخرين وكذلك استشراء العنف اجلنسي.

النقص احلاد في األنشطة التأهيلية n وكذلك ترتيبات 
إعادة االندماج في املجتمع بعد اإلفراج.

مالئمة  العقوبات  نظام  إصالح  أنشطة  تكون  أن  يلزم  كما 
سمات  لها  القضائية  األنظمة  أن  من  الرغم  وعلى  للسياق. 
تشكل  التي  واالفتراضات  العقوبات  نظام  أن  إال  مشتركة، 
النظام  بنوع  تتأثر  دولة  أي  في  السجون  إدارة  أساس 
القانوني املعمول به، إضافة إلى العوامل الثقافية والتاريخية 

واالجتماعية االقتصادية.

يستلزم إصالح نظام العقوبات مجموعة كبيرة من 
اإلجراءات مثل: 

نقل إدارة السجون من اجليش أو الشرطة إلى السلطات  n 
املدنية.

تدريب العاملني بالسجون لتبني منهج إلدارة السجون  n 
يرتكز على حقوق اإلنسان.

دون  األمن  حتقيق  ميكن  بأنه  السجون  إدارة  إقناع  n 
القضبان احلديدية الغليظة التي تغطي نوافذ الزنزانات، 

مما  والهواء  للضوء  التعرض  من  ستزيد  إزالتها  وأن 
يساعد على منع انتشار األمراض.٩

يتم  حتى  اجلنائية  املسؤولية  لسن  األدنى  احلد  رفع  n 
الرعاية  نظام  عبر  األطفال  من  املخالفني  مع  التعامل 

االجتماعية وليس النظم العقابية. 10

وضع نظام للمساعدة واالستشارة القانونية للسجناء،  n 
املدربني  احملامني  توافر  عدم  عند  متطوعون  يقدمها 

والتمويل العام. 11

تشكيل جماعات من املواطنني لزيارة السجناء واإلبالغ  n 
عن أية انتهاكات وعن طريقة املعاملة.

تشمل املعوقات التي تواجه إصالح نظام العقوبات ما 
يلي: 

منتهكني  باعتبارهم  إليهم  ينظر  ممن  السياسي  النفور  n 
للقانون.

إلى  وتوجيهها  املوارد  على  احلصول  على  املنافسة  n 
املجاالت التي يرى أنها تستحق دعم أكبر.

داخل  العقوبات  نظام  يلقاها  التي  الضئيلة  األولوية  n 
النظام القضائي الواسع.

الطبيعة االنغالقية لنظام السجون التي تسهل استبعاد  n 
إخفاء  ثم  ومن  أمنية  ألسباب  والعامة  اإلعالم  وسائل 

االنتهاكات.

مكافحة  العقوبات  لنظام  الشامل  اإلصالح  مزايا  وتشمل 
بشكل  يزيد  قد  التأهيل، مما  وإعادة  أفضل  بشكل  اجلرمية 
اإلنسان وكرامة  املجتمع ويعزز من حقوق  أمن  مباشر من 

السجناء.

3 ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح نظام العقوبات؟

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، 

10
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ويشمل ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع 
املجاالت وعلى كل املستويات.12  

3-1 تطبيق املؤسسات العقابية ملعايير حقوق اإلنسان
اإلنسان  بحقوق  املعنية  واإلقليمية  الدولية  املعاهدات  حتظر 
الكرامة،  من  واحلاطة  اإلنسانية  غير  املعاملة  أو  العقاب 
الذين سلبت حريتهم باالحترام  األفراد  أن يعامل  وتشترط 
والكرامة الالئقني باإلنسان. ويجب أن تطبق هذه املعاهدات 
النظام  بإدارة  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  والقوانني 
على  القائم  التمييز  حظر  مع  يتفق  مبا  والسجون  القضائي 
أن  يجب  االلتزامات،  بهذه  الوفاء  أجل  أساس اجلنس. ومن 
يكون هناك فهماً ألهمية اختالفات النوع االجتماعي والرغبة 
في تطوير سياسات تتبنى سياسات تضمن احترام حقوق 
والصبيان.  والفتيات  والنساء  الرجال  من  لكل  اإلنسان 
وعالوة على ذلك، يجب وضع عدد من معايير العقوبات التي 

توضح التزامات محددة تلبي احتياجات السجينات.

االجتماعي  النوع  االختالفات بني  أن  االعتبار  األخذ في  مع 
مهمة لاللتزام بحقوق اإلنسان، ألن السجون هي مؤسسات 
غير طبيعية وحيدة اجلنس مبنية على القسر. في السجون 
وأشكال  الرجال  اغتصاب  تكثر حوادث  بالرجال،  ااخلاصة 
يتورط  األحيان،  بعض  وفي  اجلنسي.1٣  لالستغالل  أخرى 
الفساد والتعذيب والعنف اجلنسي  بالسجون في  العاملون 
ويؤلبون السجناء على بعض السجناء اآلخرين إليذائهم.1٤ 
وصغار السجناء هم األكثر عرضة لهذا االستغالل. وكذلك 
جانب  من  اجلنسي  لالعتداء  السجينات  تتعرض  أن  ميكن 
العاملني الذكور. أما السجناء ممن ال ميتثلون ألدوار النوع 
والسحاقيات  املثليني  السجناء  )مثل  التقليدية  االجتماعي 
ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية( فيتعرضون 
األقليات  تتعرض  كما  العنف.1٥  ملخاطر  خاصة  بصفة 
من  مختلفة  ألشكال  السجون  في  األصليني  والسكان 
والسكان  األقليات  نساء  على  أثره  يتضاعف  والتي  التمييز 
التي تسعى إلى خفض  األصليني.1٦ كما أن أنظمة السجون 
اخلارجية،  االجتماعية  واحلياة  السجن  حياة  بني  الفروقات 
العنف  تزيد من فرص خفض مستويات  أن  التي ميكن  هي 
اجليدة  الترتيبات  تسهم  أن  ميكن  وكذلك  السجون.  داخل 
للزيارات األسرية )مبا فيها الزيارات األسرية اخلاصة( في 

نزع فتيل التوتر.

تستلزم حياة السجون إجراءات أمنية مكثفة حيث تستخدم 
اقتحامية  إجراءات  األمن  على  للحفاظ  األنظمة  من  العديد 

إجبار  أو  الداخلي  والتفتيش  بالتعري  التفتيش  مثل  ومهينة 
التبول  أو  املرايا  على  القرفصاء  جلوس  على  السجناء 
تعاطي  عن  للكشف  عينات  ألخذ  بالسجون  العاملني  أمام 
عمليات  بإجراء  األنظمة  بعض  تسمح  كما  املخدرات.1٧ 
اجلنس  من  للسجناء  بالسجون  العاملني  جانب  من  تفتيش 
اآلخر. ومع ذلك، فقد تتعارض احلاجة إلى حماية السجناء 
من التحرش وإساءة املعاملة مع مبدأ الفرص املتكافئة التي 
الرجل  من  كل  أمام  السجون  داخل  املناصب  جميع  تفتح 
االحترام  من  السجون  حياة  نواحي  جميع  تنتقص  واملرأة. 
توفر  ال  التي  الصحية  واملرافق  االستحمام  مثل  والكرامة 
أو اتساخ  اخلصوصية وذلك ألنها غير مغلقة وغير مالئمة 

مالبس السجناء جراء استخدام احلمامات املشتركة.

مع  متجاوبة  وتطبيقات  سياسات  إرساء  يسهم  أن  ميكن 
وقوع  منع  في  السجون  نظام  داخل  االجتماعي  النوع 
انتهاكات حلقوق اإلنسان وضمان التعامل معها بفاعلية في 
سياسات  الدول  من  دولة  أي  لدى  كان  وإذا  وقوعها.  حال 
وتطبيقات غير مالئمة للتعامل مع هذه األمور فهي ال تكون 

بذلك قد أوفت بالتزاماتها بحقوق اإلنسان.

3-2 ضمان السياسات العقابية املتكافئة التي ال تتسم 
بالتمييز  

قد تتسم عملية توقيع العقوبات بالتمييز. فقد حتتجز النساء 
للنظرة  نظراً  أشد  عقوبات  تواجهن  وقد  داع،  بال  احتياطياً 
السائدة بأن املرأة الشريرة ״للغاية״ هي من ترتكب اجلرائم. 
العقوبات على  وقد يختلف تأثير سياسات السجن وتوقيع 
التي تكون فيها  املرأة والرجل وخاصة في احلاالت  كل من 
القضائية  األنظمة  بعض  وفي  لألسرة.  الوحيد  الراعي  هي 
نظراً  النساء  بحق  للحرية  سالبة  غير  عقوبات  توقيع  يقل 
ألن التسهيالت املتاحة للرجال ال تتاح للنساء.1٨ وقد يواجه 
املتهمون من السحاقيات واملثليني متييزاً عند توقيع العقوبة 
بسبب املعتقد السائد والتحيز من جانب النظام القضائي. أما 
أفراد األقليات والسكان األصليني فهم األقل متثيالً نسبياً في 

السجون.

للرجال  متساوية  خدمات  توفر  ال  السجون  أنظمة  معظم 
للسجون  نظام  أي  في  السجينات  نسبة  وتتراوح  والنساء. 
نتائج وضع  وأحد  و٩%.1٩   %2 بني  ما  العالم  مستوى  على 
تنظيمها  يتم  وسياساتها  وأنظمتها  السجون  أن  هو  األقلية 
الذكور.  من  السجناء  ومتطلبات  احتياجات  أساس  على 
وتختلف صورة السجينات عن صورة السجناء من الذكور، 
وتقل  مكتسبة  جرائم  بسبب  للسجن  يتعرضن  فالنساء 
اجلنائية  واألضرار  اخلطيرة  العنف  جرائم  في  إدانتهن 
لعدم  للسجن  خاص  بوجه  يتعرضن  كما  املهنية.  واجلرائم 
الكفالة.  دفع  اجلنح و/أو  الغرامات عن  دفع  على  مقدرتهن 
يخضعن  كما  منظماً.  متييزاً  موقفاً  يواجهن  ما  غالباً  وهن 
التي يشكلنها  املخاطر  أمنية ال تتناسب متاماً مع  ملستويات 

أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 
وأثره في إصالح القطاع األمني

 أنظر امللحق اخلاص بالقوانني والوثائق 
الدولية واإلقليمية 
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وذلك ألن التشديدات األمنية تطبق على كامل نظام السجن 
للنساء. ونظراً  تعتبر ضرورية  توجد سياسات خاصة  وال 
العاملني  تدريب  يتجاهل  ما  فغالباً  األقلية،  ميثلن  ألنهن 
بالسجون على معاملتهن بطريقة خاصة كونهن نساء. وعلى 
ذلك، ففي أغلب األحيان تتركز برامج التدريب والتثقيف على 
الذكور. وقد الحظ  تلبية احتياجات ومتطلبات السجناء من 
جنوب  في  أنه  أفريقيا  في  بالسجون  املعني  اخلاص  املقرر 
مثل  ملهن  احلرفي  التدريب  السجون،  معظم  ״في  أفريقيا 
فقط.  الذكور  للنزالء  يقدم  والبناء  واحلدادة  النجارة  أعمال 
النساء  تشترك  النسائي،  لإلصالح  دوربان  مركز  وفي 
لقلة عدد اآلالت وال يتمكّن  في احلياكة والغسيل فقط نظراً 

جميعهن من املشاركة״.20

وفي بعض األحيان يشير العدد الصغير للسجينات أن هناك 
سجناً واحداً للنساء في الدولة بأكملها. ونظراً لبعد املسافة 
على  الصعب  من  فيكون  منازلهن،  عن  النساء  تفصل  التي 
على  بالغاً  تأثيراً  السجن  يؤثر  وبذلك  زيارتهن،  أسرهن 
األوروبية  اللجنة  الحظت  وقد  األسرية.  احلياة  في  حقهن 
من  احلاط  اإلنساني  غير  العقاب  أو  واملعاملة  التعذيب  ملنع 
من  محدود  عدد  في  غالبًا  ״يتواجدن  النساء  أن  الكرامة 
أطفال  لديهن  وبعضهن  منازلهن  عن  يبعدن  )أحياًنا  املواقع 
)وقد  خصيصاً  صممت  مبان  في  لرعايتهن(  يحتاجون 
يشاركهن( السجناء من الذكور. وفي هذه الظروف، يجب أن 
تقدم رعاية خاصة لضمان احتجاز النساء اللواتي حرمن من 

حريتهن في بيئة سالبة للحرية آمنة والئقة״.21

اومشتهي  واملثليني  السحاقيات  مجموعات  تواجه  كما 
وقد  أيضاً.  التمييز  اجلنسية  الهوية  ومغايري  اجلنسني 
صغار  أن  املتحدة  الواليات  في  أجريت  دراسة  أوضحت 
السجن  املثليي والسحاقيات قد يوضعون قيد  السجناء من 
االنفرادي ظاهرياً حلمايتهم. وقد قدمت إلحدى احملاكم في 
هاواي أدلة عديدة على حدوث اعتداءات ضد صغار السجناء 

من املثليني والسحاقيات.22 

״عند وصولي إلى ]عنبر حجز األحداث[، قاموا بنزع 
شعري املستعار وقص أظافري ومسح مساحيق التجميل 
عن وجهي وجردوني من مالبسي الداخلية وأرغموني على 

ارتداء مالبس داخلية ومالبس خاصة بالرجال״.
جاءت هذه العبارة على لسان أحد صغار السجناء من مغايري الهوية 

اجلنسية في مقابلة أجريت معه في الواليات املتحدة 2٣

على مؤسسات الدولة منع التمييز حيت يساعد التأكيد على 
أن السياسات العقابية تأخذ النوع االجتماعي بعني االعتبار 
وكذلك  والفتيات  النساء  ضد  التمييز  حتديد  على  وتساعد 

الرجال والصبيان، ووضع إجراءات للقضاء عليه. 

3-3 حتقيق تأهيل السجناء وإصالحهم 
أي  في  البالغني  ملجموعات  ممثلة  عينة  السجون  لدى  ليس 

دولة حيث ينعكس التمييز في املجتمع بأسره في السجون. 
األكثر  هم  اجتماعياً  املهمشة  املجموعات  وأفراد  والفقراء 
النظام  أمام  ميثلون  من  ومعظم  السجون.  ليدخلوا  عرضة 
املجموعات  أكثر  من  هم  واملدانني  املتهمني  مثل  العقابي 
حرماناً في املجتمع، بتهم تتعلق بالعنف واالعتداء اجلنسي 
خمس  بني  من  أربع  أبلغت  كندا،  وفي  األحيان.  معظم  في 
املاضي.2٤  في  لالعتداء  تعرضن  أنهن  السجون  في  نسوة 
ومع ذلك، ينفق املجتمع املزيد من املوارد في محاكمتهن من 
خالل نظام القضاء اجلنائي، ومن ثم سجنهن بدالً من رفع 

وإصالح األذى الذي تعرضن له في حياتهن السابقة.

على أنظمة العقوبات اإلقرار باحتياجات األفراد الذين تتعامل 
تعرضوا  الذين  للضحايا  املساعدة  تقدمي  وضمان  معهم 
للعنف في السابق. فالعديد من النساء في السجون بحاجة 
للتغلب على جتاربهن  إلى استشارات ضرورية ملساعدتهم 
من  السجناء  وصغار  األحداث  من  العديد  ويأتي  السابقة. 
وفقاً  الشوارع  في  تربوا  أو  بالعنف  تتسم  منزلية  خلفيات 

لثقافة العصابات. 

من  كان  إذا  ضرورياً  املشكالت  هذه  مع  التعامل  ويعتبر 
خالية  بيئة  في  للعيش  سينتقلون  اخللفية  هذه  إلى  ينتمون 
من ارتكاب اجلرائم وإحلاق العنف باآلخرين. أما إذا لم يتم 
في  السجون  تستمر  فسوف  املشكالت،  هذه  مع  التعامل 
إطالق األفراد إلى الشوارع بعد اإلفراج عنهم وقد يصبحون 
أكثر وحشية وضرراً نظراً لتجاربهم في السجون، فالعديد 
أعنف  يصبحون  قد  خفيفة،  بتهمة  السجون  يدخلون  ممن 

ويشكلون خطراً مضاعفاً عقب اإلفراج عنهم.

3-4 تعزيز صحة عامة أفضل
إن السجون أماكن غير صحية حيث يكون من يزج بهم فيها 
مثل  أمراض  السجون  في  تشيع  للغاية حيث  معتلة  بصحة 
تتفشى  وهي  وبي،  سي  الوبائي  الكبدي  وااللتهاب  اإليدز 
بني السجناء أكثر من غيرهم من العامة ألنهم ميثلون نسبة 
أو  برعاية صحية محدودة  يتمتعون  الفقراء ممن  من  عالية 
من  لعدد  النسبي  االرتفاع  إلى  إضافة  أبداً،  بها  يتمتعون  ال 
يتعاطون املخدرات غير املشروعة. وقد يؤدي سوء األحوال 
النشاط  أو  اجلنسي  العنف  وشيوع  السجون  في  الصحية 
اجلنسي فيما بني السجناء إلى نقل مثل هذه األمراض. وقد 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت 
العوازل  بتوفير  تسمح  بسياسات  واجلرمية  باملخدرات 
اجلنسية في السجون وقد تبنتها بعض الدول.2٥ كما يعتبر 
احلد من انتشار األمراض املعدية في السجون أمراً اساسياً، 
خشية أن ينقلها السجناء إلى منازلهم أو شركائهم وأطفالهم 

بعد اإلفراج عنهم.
وتعاني النساء داخل السجون من مشكالت صحية خاصة 
تتطلب اهتماماً خاصاً. في بعض الدول، سجلت نسبة اإلصابة 
 .2٦ للغاية  كبيراً  ارتفاعاً  السجينات  بني  العقلية  باألمراض 
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للعالج.  حتتاج  نسائية  أمراض  من  منهن  العديد  وتعاني 
العديد  في  حوامل.  وهن  السجون  إلى  النساء  وقد حتضر 
السجن  الذي يولد داخل  للطفل  السجون  الدول، تسمح  من 
يبقون  أن  للرضع  يسمح  كما  السجينة،  والدته  مع  بالبقاء 
مع أمهاتهم في السجن، عندها تكون السجون مسؤولة عن 

حماية وصحة ومنو هؤالء األطفال في سنواتهم األولى.
الرعاية  وتطبيقات  أن سياسات  على  التأكيد  فإن  وبالتالي، 
الصحية داخل السجون التي تأخذ في االعتبار االحتياجات 
هي  والصبيان  والرجال  والفتيات  للنساء  املختلفة  الصحية 

جزء ال يتجزأ من عملية تعزيز صحة عامة أفضل. 

3-5 تعزيز املعاملة املتساوية ومشاركة الرجل واملرأة 
في العمل داخل نظام العقوبات

قد تواجه النساء أيضاً التمييز والعنف عند العمل داخل أنظمة 
السجون كعامالت، حيث ينحصر عملهن إما مع السجينات 
أو في األعمال اإلدارية وتعتبر فرص ترقيتهن محدودة. ففي 
القليل من الدول فقط تتاح أمام النساء فرص العمل نفسها 
املتاحة أمام الرجال، حيث يصبحن مديرات لسجون كبيرة 

تضم سجناء من الرجال.

وتشير بعض التقارير الصادرة عن بعض الدول التي تعمل 
فيها النساء في سجون الرجال إلى أن هؤالء النساء يتعرضن 
للتحرش والتمييز من جانب زمالء العمل من الرجال.2٧ كما 
وردت تقارير بشأن معاملة مماثلة يتعرض لها العاملون من 

املثليني والسحاقيات.

4كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في 
عملية إصالح نظام العقوبات؟

فال  تنفيذها،  ويجري  اإلصالح  لعملية  تصور  يوجد  بينما 
النوع  أخذ قضايا  على  بالتأكيد  لالهتمام  هناك حاجة  تزال 
مطبوعات  تتجاهل  ما  وغالباً  احلسبان.  في  االجتماعي 
القائم على  السجون واخلطوط اإلرشادية لإلصالح العنف 
للنساء  اخلاصة  واالحتياجات  االجتماعي  النوع  أساس 
أنحاء  في  السجون  أنظمة  في  الشائع  والتمييز  واألحداث 

العالم.

ال يوجد متاثل في سياق إصالح نظام العقوبات أو السجون، 
حيث تختلف احتياجات كل من النساء والرجال في مختلف 
األماكن. وفيما يلي مقترحات إلدراج قضايا النوع االجتماعي 
العقوبات والتي ميكن مالئمتها مع  في عملية إصالح نظام 
السياق اخلاص الذي جتري فيه عملية اإلصالح. وسيتناول 
القسم ٦ بعض التحديات والفرص اخلاصة التي قد تتواجد 
في سياقات الدول في مرحلة ما بعد النزاع والدول االنتقالية 

والدول النامية والدول املتقدمة.

4-1 ضمان مالئمة السياسات العقابية لكل السجناء 
والسجينات 

أن تعمل، وفقاً  يتوقع منها  أو  السجون،  أنظمة  تعمل معظم 
للقانون وإلجراءات العمل، حيث يتوفر نطاق محدود للرشد 
واملعاملة الفردية. ونادراً ما تضم اخلطوط اإلرشادية لتوقيع 
العقوبات أي اعتراف لالختالفات بني اجلنسني ومتطلباتها. 
البيانات التي تتيح إصدار  وال تقوم احلكومات دائماً بجمع 
عدمه  من  السياسات  مالئمة  على  التأكيد  بشأن  األحكام 
السياسات  أن  حيث  للجدل  مثير  أمر  وهذا  عامة.  للشعب 
الذكور.  من  السجناء  احتياجات  لتلبي  وضعت  قد  العقابية 
أكثر مالئمة وغير متييزية،  السياسات  ولضمان جعل هذه 
خاص  نحو  على  العقوبات  نظام  احتياجات  حتليل  يتعني 
)أنظر  اجلميع  مع  متساٍو  بشكل  تعاملها  كيفية  ودراسة 

اإلطار رقم 1(. أما النقاط التي يتعني دراستها فهي: 
النساء  احتجاز  يتم  هل  n  – السجن االحتياطي  تطبيق 
بحق  تطبق  التي  تلك  عن  مختلفة  معايير  أساس  على 
الرجال، كاحلاجة إلى التقارير النفسية أو احلماية، متى 
املسؤوليات  تؤخذ  هل  غير ضروري؟  االحتجاز  يكون 
السجن  اعتبارات  دراسة  عند  االعتبار  في  األسرية 

االحتياطي؟

 n العقوبات لتوقيع  العملي  التطبيق  يعكس  هل 
هل  االجتماعي؟  النوع  أساس  على  القائمة  االختالفات 
تقدم  التي  واالستشارات  اإلرشادية  اخلطوط  تتضمن 
للعقوبة بحق  األثر االجتماعي  القضائي دراسة  للنظام 
من تقع على عاتقهم مسؤوليات الرعاية األولية؟ يشترط 
قانون العقوبات الروسي الوقف التلقائي لعقوبة السجن 
بحق املرأة احلامل أو احلاضنة لطفل صغير واملدانة في 
جنحة حتى يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة، وإذا لم تدن 
هذه املرأة مرة أخرى خالل هذه الفترة االنتقالية ال يتم 

تفعيل هذه العقوبة.2٨

هل يعمل بنظام العقوبات غير السالبة للحرية n بشكل 
بالتناسب في  للنساء؟ وهل يتم متثيلهن  بالنسبة  فعال 

تلك العقوبات؟ 2٩

لديهم  ممن  كبير  عدد  السجون  نزالء  بني  من  هل  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  سابقة  جتارب 
االجتماعي؟ هل كان من االمكان التعامل معهم بطريقة 

أفضل في نظام الصحة والرعاية؟

بشأن  نتائج  استخراج   n اإلدارة سجالت  تتيح  هل 
مفصلة  اإلحصائيات  هل  املختلفة؟  املجموعات  معاملة 
لتوضيح اجلنس والسن؟ هل تتاح هذه البيانات للعامة 
للمجموعات  يتسنى  حتى  والبرملان  اإلعالم  ووسائل 
مغايري  واملثليني  والسحاقيات  املرأة  بشؤون  املعنية 
تلك  معاملة  تسجيل  يتم  كيف  حتديد  اجلنسية  الهوية 

املجموعات؟
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4-2 ضمان الرقابة ووجود آليات للرقابة والشكاوى 
تتجاوب مع النوع االجتماعي

يعتبر توفير الرقابة اخلارجية واملتابعة استراتيجية رئيسية 
لرفع املعايير وضمان معاملة أفضل للسجناء، حيث تتمكن 
أي جهة مختصة مستقلة عن إدارة السجن من تفقد أحوال 
ورفع  معاملة  إساءة  وجود  امكانية  من  والتحقق  السجن 
على  التصرف  سلطة  لها  التي  احلكومية  اجلهة  إلى  تقرير 
إحدى  أيضاً  الشكاوى  آلية  تعتبر  كما  النتائج.  هذه  ضوء 
املتطلبات األساسية حيث تعتبر هذه اآلليات ضرورية كون 
السجون عبارة عن عالم مغلق ويضم أكثر األفراد ضعفاً في 
كبيرة  سلطة  لديهم  السجون  في  العاملني  وأن  مجتمع،  أي 

على السجناء.

إذا  بدورها  القيام  عن  والشكاوى  الرقابة  آليات  تعجز  وقد 
وبالتالي  والتمييز،  االجتماعي  النوع  مع  متجاوبة  تكن  لم 
تعجز عن حتديد العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

واإلبالغ عنه.

الرقابة الفاعلة 
ميكن لوضع رقابة أو نظام تفتيش محلي حتقيق ما يلي: 

املساعدة في حماية السجناء من االعتداء وسوء املعاملة  n 
مبا في ذلك العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
جميع  مع  التعامل  يتم  حيث  االحترام  ثقافة  تعزيز  n 
امليول  أو  اجلنس  عن  النظر  بغض  بكرامة  السجناء 

اجلنسية أو األصل.
تهيئة مناخ حيث ال يتم دفن اإلساءات مثل العنف القائم  n 

على أساس النوع االجتماعي في ثقافة التكتم.

في  العاملني  والنساء  الرجال  حماية  في  املساعدة  n 
السجون من االتهامات الكاذبة من خالل عمليات تقييم 

مستقلة للشكاوى املقدمة ضدهم.
قد تتخذ آليات التفتيش أشكاالً مختلفة: 

تعيني قضاة على نحو خاص n 

منظمات املجتمع املدني n 

تعيني مفتشني للسجون على نحو خاص n 

جلان حقوق اإلنسان n 

جهات الرقابة الدولية n 

ال تعتبر جميع آليات التفتيش فاعلة وال تعير جميعها قضايا 
النوع االجتماعي االهتمام املالئم. وميكن بكل سهولة إبعاد 
يريد  ال  التي  املسائل  عن  للسجون  اخلارج  من  الزائرين 
مديرو السجون إبداؤها لهم وال سيما األمور املتعلقة بالعنف 
يغضون  ما  غالباً  التي  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
النظر عنها. وقد يتعرض السجناء ممن وقعوا ضحية للعنف 
للعقاب لتحدثهم للمفتشني، كما يتم اختيار السجناء املطيعني 
تتمكن  ال  وقد  وردية.  صورة  إليهم  ونقل  املفتشني  للقاء 
والتمويل  الدعم  على  تعتمد  التي  املدني،  املجتمع  منظمات 
احلكومي، من إجناز املهمة بالشكل املالئم بسبب خوفها من 
تعرض متويلها واالعتراف بها للخطر إذا حتدثت بصراحة 
عما الحظته أو بسبب قلة التدريب واخلبرة الالزمة لكشف 

النقاب عن مسائل حساسة كاالغتصاب مثالً.

املراجعة اخلارجية لسجن النساء في أستراليااإلطار رقم 1

أجرت اللجنة املناهضة للتمييز في والية كوينزالند في أستراليا مراجعة لسجن النساء للوقوف على مدى وفاء إدارة اخلدمات 
اإلصالحية مبقتضيات توفير اخلدمات اإلصالحية ״من خالل االحتواء اإلنساني واإلشراف على املتهمني وإعادة تأهيلهم״ 

من دون متييز. وقد استنتجت اللجنة ما يلي: 
قد تؤدي سياسات وإجراءات التصنيف األمني إلى املغاالة في تصنيف النساء. n 

عدم مراعاة رعاية األطفال سواء في توقيع العقوبة أو داخل السجن. n 

غالباً ما يتم جتاهل الصحة العقلية. n 

أن النساء من مجموعات السكان األصليني على نحو خاص يواجهن التمييز. n 

وقد صدر عن التقرير عدة توصيات تضمنت التدريب األفضل للعاملني في السجن على عدم التمييز وإنشاء آلية تفتيش ترفع 
تقاريرها إلى البرملان.٣0

– ملراجعة نظام العقوبات. وقد أجريت  – بهدف محاربة التمييز  وقد أوضحت هذه العملية مدى أهمية وجود جهة مستقلة 
مراجعة مقارنة في إجنلترا ومقاطعة ويلز من جانب أحد أعضاء البرملان. وقد أوصت هذه املراجعة بجعل املراكز املخصصة 
للنساء بديالً عن السجن، وإنشاء وحدات احتجاز محلية تتسع من 20 إلى ٣0 امرأة لتحل محل سجون النساء.٣1 وغالباً ما 

ينتج عن هذه املراجعات اخلارجية بتوصيات جوهرية للتغيير بدالً من عمليات املراجعة الداخلية.
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كبير مفتشي السجون في اسكتلندا: تفتيش السجون من أجل اإلنسانية واللياقة واالحترام اإلطار رقم 2
في  السجون  مفتشي  كبير  أقر  اإلنسان،  العاملي حلقوق  لإلطار  وفقاً  السجون  معايير  وتبنيه  استقالليته  توضيح  أجل  من 

اسكتلندا مجموعة جديدة من معايير التفتيش وتشمل ثالث محاور: 
األمان. n 

اللياقة واإلنسانية واحترام احلقوق القانونية. n 

توفير فرص للتحسن الذاتي والوصول إلى اخلدمات واألنشطة. n 

وفيما يلي مقتطفات من املعايير املستخدمة في التفتيش على السجون في اسكتلندا فيما يتعلق بعمليات التفتيش والزيارات 
األسرية: 
النتيجة

يلقى السجناء معاملة محترمة من العاملني بالسجون.

املعيار
القيام باإلجراءات األمنية مثل عمليات التفتيش آخذين في االعتبار حماية الكرامة اإلنسانية.

املؤشرات
أن يخضع السجناء لعمليات التفتيش الذاتي من جانب ضباط من نفس اجلنس فقط. n 

ال جتري عمليات التفتيش الذاتي بطريقة مهينة. n 

ال يتم إجراء عمليات التفتيش بالتعري بشكل روتيني، وأن جترى فقط عند وجود سبب وجيه. n 

أن يتواجد السجناء أثناء تفتيش زنازينهم أو متعلقاتهم الشخصية. n 

النتيجة
املواظبة على االتصال اجليد باألسرة واألصدقاء.

املعيار
أن تولى الزيارات األسرية أهمية كبيرة من حيث تكرارها ومدتها وكيفيتها، وال يتم منعها كنوع من التأديب أو عملية التحكم.

املؤشرات
متكني أفراد األسرة من املشاركة في نظام السحب للسجناء اجلدد. n 

توفير معلومات واضحة ومفيدة ألفراد األسرة عن أنظمة الزيارات، وعمل ترتيبات خاصة لالنتقال إلى السجن إذا لم تكن  n 
وسائل املواصالت العامة كافية.

عمل ترتيبات لطلبات الزيارة شفافة، سهلة وغير مكلفة. n 
حصول معظم السجناء على زيارات أسبوعية لساعة واحدة على األقل. n 

عدم إلغاء الزيارات ألسباب إدارية أو في عدم وجود حاالت عملية طارئة. n 
عدم خصم الوقت الذي تتطلبه اإلجراءات اإلدارية الطويلة عند الدخول من الوقت املخصص للزائرين مع السجناء. n 

عدم ربط استحقاقات الزيارة بعمليات تقييم السجون. n 
وأن تتم مراجعة فرضها بانتظام. n  – فرض الزيارات املغلقة فقط في حالة ثبوت سوء املعاملة – وليس كعقوبة

في حالة حظر الزيارات، يجب توضيح األسباب وامكانية طعن القرار ومراجعته بانتظام. n 
بذل اجلهود لسجن املتهمني على أقرب مسافة ممكنة من منازلهم. n 

في حال نقل السجني، تعطى عائلته إشعاًرا مالئًما بذلك. n 
توضح هذه املعايير مدى التزام السجون بالتأثير املتباين للسجن على مختلف املجموعات كالسجناء والسجينات كما يتعني أن 
تسعى هذه املعايير لقياس مدى حتسن معاملة النساء واملجموعات املستضعفة وكذا مدى انخفاض في معدالت العنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي نتيجة لهذه املعايير.
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التفتيش  إجراءات  ضمان  أجل  من  نصائح     !
الفعالة التي تأخذ في اعتبارها النوع االجتماعي

على  بالقدرة  التفتيش  على  القائمون  يتمتع  أن  يجب  n 
التواصل واكتساب ثقة جميع السجناء، ولهذا يتعني أن 

يتكون فريق التفتيش من الرجال والنساء.

يجب أن مينح املفتشون إمكانية غير مقيدة للدخول إلى  n 
يتم  ال  حتى  األوقات  جميع  في  السجون  أجزاء  جميع 

حجب أي سجني عن املالحظة.

يجب أن مينح املفتشني حق القيام بزيارات غير متوقعة  n 
واستقبالهم على الفور.

للمرأة  املالئمة  املعاملة  على  للمفتشني  خاصة  تدريبات  n 
السجون  داخل  أمهاتهم  يرافقون  الذين  واألطفال 

واملجموعات األخرى ذات االحتياجات اخلاصة.

التفتيش اختصاصيني ذوي خبرة  يتعني أن تضم فرق  n 
في مجال الصحة.

توافر إجراءات الشكاوى الفعالة للجميع
من دون وجود إجراءات معدة على النحو الصحيح ومستقلة 
السجون  سلطات  رحمة  حتت  السجناء  يقع  للشكاوى، 
وهذا  املعاملة.  إساءة  عن  للتعويض  طريقة  ألية  ويفتقرون 
القائم على أساس  العنف  ينطبق على وجه اخلصوص على 
الشكاوى.  لتقدميهم  معاقبتهم  تتم  فقد  االجتماعي،  النوع 
وبصفة عامة، تدعو احلاجة ألن تكتسب آليات الشكاوى ثقة 

السجناء.

الفعالة  الشكاوى  إجراءات  ضمان  أجل  من  نصائح   !
التي تأخذ في اعتبارها النوع االجتماعي
إتاحة الفرص لتقدمي شكاوى سرية. n 

وعدم  الشكاوى  لتقدميهم  االنتقام  من  السجناء  حماية  n 
احتواء النظام على معوقات حتول دون تقدمي الشكاوى 
زائفة  أو  إثباتها  يتم  لم  شكاوى  تقدمي  على  كالعقاب 

وخبيثة.
وبطريقة  الشكاوى  نظام  بوجود  السجناء  إبالغ جميع  n 
الوصول إليه. معظم األنظمة لديها لوحات إعالنية معلقة 
مع  التواصل  كيفية  حول  تفاصيل  توفر  السجن  حول 

محقق الشكاوى أو مكتب التظلمات.
آلية  إلى  السهل  الوصول  للسجناء  يتوفر  أن  يتعني  n 
الشكاوى سواء شفاهة أو كتابة. عند تنوع النزالء داخل 
الصلة.  ذات  باللغات  معلومات  توفير  فيجب  السجن، 
إلى  املعلومة  وصول  لضمان  إجراءات  اتخاذ  ويجب 
السجناء األميني حول كيفية الوصول اإلى آلية الشكاوى.

4-3 إزالة التمييز في الطريقة التي تدار بها السجون 

خفض مستويات األمن غير املالئمة  
وسائل  محدودية  على  النساء  لسجون  النسبية  القلة  تدل 
الراحة ونوعها بالنسبة للسجينات عن غيرهن من السجناء 
من الذكور. على سبيل املثال، في املنطقة التي قد يتواجد فيها 
أربعة سجون للرجال ذات تصنيفات أمنية مختلفة، قد جند 
سجنًا واحًدا للنساء. وحيث هي احلالة، فسوف يتم حتديد 
نظام هذا السجن الواحد باحلد األقصى من املتطلبات األمنية. 
وهذا يعني احتمال أن تدخل السجينات ضمن تصنيف أمني 

أكثر صرامة من أي خطر يشكلنه.٣2

األمنية  اإلجراءات والقواعد  ما تطبق  إلى ذلك، غالباً  إضافة 
من  الرغم  على  السجينات  على  الرجال  بالسجناء  اخلاصة 
ما  غالباً  النساء  وأن  عنفاً  أقل  عادًة  تكون  النساء  جرائم  أن 
تقرير  تضمن  وقد  السجون.  داخل  مختلفاً  سلوكاً  يسلكن 
إجنلترا  في  السجون  داخل  النساء  بشأن  مؤخراً  صدر 

ومقاطعة ويلز ما يلي: 

״وضعت اإلجراءات األمنية داخل السجون ملنع الرجال 
إما من الهرب أو التجمع ملواجهة سلطات السجون. ولكن 
النساء ال يتصرفن بهذه الطريقة. وبالطبع تتمكن بعض 
إلى  أنهن بصفة عامة يذهنب  الهرب غير  السجينات من 
منازلهن ألنهن ال يستطعن االنفصال عن أطفالهن״.٣٣

التقييدية  األوضاع  أن  من  التأكد  السجون  إصالح  يشمل 
تنفذ فقط مبا يكون ضرورياً للحجز اآلمن للسجناء وتوفير 
غير  ومن  السجون.  داخل  التنظيم  من  كبير  قدر  على  حياة 
السجون  جميع  على  تطبق  عامة  أمنية  قواعد  وضع  املالئم 

بغض النظر عن كون السجني رجالً أم امرأة.

يتعني صياغة قواعد مختلفة للرجال والنساء مبا فيها 
تلك التي تطبق على ما يلي:

السجن  املباني وخارج محيط  داخل  األمنية  اإلجراءات  n 
العالية  واجلدران  الشائكة  واألسالك  القضبان  مثل 

واحلرس املسلحني.
معاملة الزائرين وترتيبات الزيارات األسرية. n 

للسجن  النساء  مغادرة  عند  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  n 
مؤقتاً كالذهاب للمستشفى مثالً.

املشروط  واإلفراج  اليومي  بالتنزه  اخلاصة  الترتيبات  n 
واإلذن بالذهاب إلى املنزل. 

توفير أنشطة مالئمة للنساء واملجموعات األخرى 
املنبوذة

ال تقدم العديد من السجون أية أنشطة للسجناء سواء كانوا 
أنشطة، حتصل  تقدم  التي  السجون  وفي  نساًء.  أو  رجاالً 
اخلياطة  لتكون  األكثر محدودية،  الفرص  على  عادة  النساء 
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النشاط األكثر شيوعاً.٣٤ كما يفقد السجناء املستضعفون مثل 
مرضى اإليدز ومن يحتجزون في وحدات خاصة حلمايتهم 

من السجناء اآلخرين فرص التعليم واألنشطة األخرى.

مع  للنزيالت  النساء  سجون  في  أنشطة  تخصيص  يتعني 
توفير التعليم األساسي الالزم للعديد منهن. غير أنه يتعني 
أن يكون الهدف األساسي تقدمي أنشطة تساعد النساء على 
واعتماداً  استقاللية  أكثر  ويصبحن  ماضيهن  مع  التصالح 
البلدان  جميع  في  الطريقة  هذه  تطبيق  وميكن  النفس.  على 
ميكن  فقراً،  األكثر  الدول  في  مواردها.  مستوى  كان  مهما 
إشراك  ميكن  كما  غيرهن  تعليم  السجينات  من  للمتعلمات 
متطوعني من املجتمع املدني. والتدريب على الزراعة وصنع 
املنتجات التي ميكن بيعها في األسواق يساعد على االعتماد 
على  االعتماد  أهمية  وتكمن  عنهن.  اإلفراج  عند  النفس  على 
النفس على نحو خاص للنساء اللواتي ينتمني إلى دول حيث 
يعتبر دخول السجن مجلبة للعار ومن املستحيل الوفاق مع 

األسرة.

في الدول املتقدمة، يتعني أن توجه البرامج في سجون النساء 
نحو بناء الثقة واالحترام الذاتي والتغلب على جتارب املاضي 
املرأة من احلصول على  احلالية مبا ميّكن  والعادات  األليمة 
املجتمع خارج السجون ووضع  لها في  اخلدمات املستحقة 

أساس لهن لكسب عيشهن بطريقة قانونية.

4-4 ضمان تعامل السجون بشكل مالئم مع 
االحتياجات اخلاصة للرجل واملرأة

تعزيز التواصل مع األسرة
التخطيط  عند  خاصاً  اهتماماً  باألسرة  االتصال  يكتسب 
االجتماعي. وهو  النوع  مع  يتجاوب  العقوبات مبا  إلصالح 
مهم للذكور من السجناء ألنه يساعدهم على توطيد العالقة 
حال  في  وأطفالهم  أسرهم  مع  وكذلك  اخلارجي  العالم  مع 
وجودهم. أما بالنسبة للسجينات، فهو ذات أهمية أكبر حيث 
تقوم املرأة في معظم الدول باملسؤوليات األساسية لرعاية 
األسرة، فالسجينات قد يضطلعن بالدور األوحد أو الرئيسي 
أكثر من السجناء في رعاية الصغار وأفراد األسرة اآلخرين 
وتشير  السجن.  إيداعهن  قبل  السن  كبار  من  األقارب  مثل 
التقديرات أنه في االحتاد األوروبي ما يقرب الـ ٧00.000 
السجن.٣٥  عام بسبب  كل  الوالدين  أحد  عن  ينفصلون  طفل 
السجينات ويعتبر  األطفال من معاناة  االنفصال عن  ويزيد 
تسهيل ترتيبات زيارات األطفال أمراً بالغ األهمية. ومع ذلك، 
ونظراً لبعد سجون النساء، يتم سجن النساء في أماكن بعيدة 
جداً عن أسرهن ولهذا فهن يستقبلن عدداً أقل من الزيارات 

األسرية.

السجن  إلدارة  أيضاً  مهماً  األسري  االتصال  يعتبر  كما 
عالقات  تربطهم  الذين  فالسجناء  السجناء.  تأهيل  وإعادة 
نظامية  مشكالت  عنهم  تصدر  السجن  مدة  خالل  أسرية 

عليهم  ويسهل  أفضل  وعقلية  بدنية  بصحة  ويتمتعون  أقل 
االندماج في املجتمع عند اإلفراج عنهم وال يحتمل عودتهم 

للجرمية.٣٦

املوافقة على  القانوني  النظام  الدول، يشترط  العديد من  في 
االتصال بني املسجونني احتياطياً وبني أسرهم وأصدقائهم 
السماح  وعند  القضائي.  والنظام  اإلدعاء  جهات  جانب  من 
التقييدية مثل املراقبة املباشرة  بها، ميكن تطبيق اإلجراءات 
االتصال  وحظر  الزيارات  مدة  وقصر  السجون  عاملي  من 
اجلسدي.٣٧ وفي العديد من أنظمة السجون ال تلقى ترتيبات 
السماح  وميكن  الالزمة،  األولوية  احملكومني  زيارات 
تسمح  ال  في ظروف  وتتم  متباعدة،  فترات  على  بالزيارات 
الصياح  والزائر  السجني  على  ويكون  اجلسدي،  باالتصال 
الوقوف  أو  من خالل حاجز زجاجي  بينهما  فيما  للتواصل 
إلى أحد جانبي القضبان. وفي سجن النساء في موريشيوس 
عام 2001، مت عزل النساء عن أطفالهن بلوح زجاجي، وهو 
وضع جتده النساء مصدرا لإلزعاج.٣٨ وفي إحدى زيارتها 
أحد  في  التعذيب  منع  جلنة  كشفت   ،2002 عام  أليرلندا 
وتتسم  اخلصوصية  توفر  ال  الزيارة  ترتيبات  أن  السجون 
باجللبة الشديدة حيث يستقبل العديد من السجناء الزيارات 
في نفس الوقت. ٣٩ وال تسمح بعض األنظمة بزيارة األطفال 

على اإلطالق.

! يتعني أن يولى إصالح نظام العقوبات املتجاوب مع 
أولوية  الزيارات  ترتيبات  حتسني  االجتماعي  النوع 

قصوى، ويأخذ في االعتبار األمور التالية: 
منازلهم  قريبة من  السجناء في سجون  احتجاز  يتعني  n 

وعائالتهم قدر اإلمكان.
دراسة  يتعني  بعيدة،  أمكان  في  السجناء  احتجاز  عند  n 
النموذج املوجود في بعض دول آسيا الوسطى وأوروبا 
وهو  وكاليفورنيا(  )كندا  الشمالية  وأمريكا  الشرقية 
عبارة عن السماح بالزيارة األسرية ثالث أيام في غرفة 

داخل السجن أو في محيطه.
قدر  ومرنة  ممتدة  الزيارة  فرص  تكون  أن  يتعني  n 

اإلمكان.
ال يتعني أن يعتمد تعدد الزيارات ونوعيتها على السلوك  n 

أو يتم تعديلها.
أن تكون  الزائرين بكل احترام وال يتعني  يتعني معاملة  n 

اإلجراءات األمنية مهينة أو حاطة من الكرامة.
ال يتعني وضع قيود أو وجود حواجز تفصل بني السجناء  n 
ويتعني  لهذا  ملحة  دواع  هناك  كان  إذا  إال  وزائريهم 
مراجعة مثل تلك القيود بانتظام. وعلى وجه اخلصوص، 

يتعني السماح باالتصال اجلسدي باألطفال.
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توفير  وتتيح  مريحة  الزيارة  مرافق  تكون  أن  يتعني  n 
اخلصوصية واألنشطة اإليجابية.

أو  مميزة  مالبس  السجناء  ارتداء  اشتراط  يتعني  ال  n 
محّقرة أثناء الزيارات.

يتعني تشجيع أيام الزيارات األسرية في سجون النساء،  n 
ففي سجن إميو بالينز في نيو ساوث ويلز في أستراليا 
للزائرين في عطالت نهاية األسبوع واإلجازات  يسمح 
الرسمية بالزيارة من الثامنة صباحاً حتى احلادية عشر 
والنصف ومن ثم استراحة غذاء، ومعاودة الزيارة من 

الثانية عشر والنصف حتى الثالثة والنصف مساًء.
للسجناء  اخلاصة  الزوجية״  ״للخلوة  أماكن  وجود  n 
سلطات  وعلى  العالم.  مناطق  من  العديد  في  الذكور 
هذه  مثل  على  السجينات  حصول  ضمان  السجون 
وتوصي  الذكور.  من  بالسجناء  مساواة  الزيارات 
أثناء  اجلنسية  العوازل  بتوفير  العاملية  الصحة  منظمة 
إجراءات  دون  ״من  السجن  داخل  األسرية  الزيارات 
مهينة أو معقدة للحصول عليها كأن تطلب من العاملني 

بالسجن.״٤0

احلفاظ على الكرامة اإلنسانية  
واحترام  بإنسانية  السجناء  جميع  معاملة  اشتراط  يعتبر 
كما  العالم.  مستوى  على  تطبق  جوهرية  قاعدة  كرامتهم 
تطبق على جميع مناحي حياة السجون، مبا في ذلك األمور 
اخلاصة مثل املظهر الشخصي وتأدية الوظائف البدنية. تعتبر 
حد  على  والنساء  للرجال  األهمية  شديدة  البدنية  الوظائف 
سواء في العديد من الثقافات، فال يجب تعريض السجناء عراة 
والسيما أمام اجلنس اآلخر، على أن تؤخذ الترتيبات األمنية 

وتوافر العاملني من اجلنسني بعني االعتبار. 
״نقوم بخلع مالبسنا يومياً أمام أشخاص ال نعرفهم ويقال 
لنا أننا اعتدنا القيام بذلك في ديارنا فلما التذمر. ففي املنزل 
لدينا إحساس باخلجل والكرامة وهم يفترضون أنه عند 
دخولنا السجن كسجينات نفقد جميع العواطف الرقيقة 

لدينا كنساء.״ 
إحدى السجينات في الهند٤1

وملعاملتهم باحترام للمحافظة على كبريائهم، يجب أن يتمكن 
البدنية  وظائفهم  وأداء  نظافتهم  على  احملافظة  من  السجناء 
على انفراد وليس علناً. وتصرح معايير اللجنة األوروبية ملنع 
إلى  الوصول  :״إن سهولة  يلي  ما  السجن  املرأة في  تعذيب 
األماكن الصحية وأماكن اإلستحمام، ترتيب التدابير اآلمنة 
فيما يتعلق بالعادة الشهرية وتأمني السلع اخلاصة بالنظافة 
جميعها  تشّكل  الصحية  والسدادات  الصحية  الفوط  مثل 
عناصر بالغة األهمية. والفشل في تأمني هكذا ضرورات قد 

يزيد، بحد ذاته، من احلّط من شأن العالج. ٤2

! تشمل األمور الواجب أخذها في االعتبار ما يلي: 
النزالء  خلع  ضرورة  عند  اخلصوصية  ترتيبات  n 

ملالبسهم.

اخلصوصية في املراحيض وأماكن االستحمام. n 

أبواب  على  اخلصوصية  تضمن  أقفال  استخدام  n 
الزنازين.

تأمني الفوط الصحية للنساء. n 

احلد من اإلهانة عند التبول أو أخذ عينات لتحليل تعاطي  n 
املخدرات. 

يجب أن يخضع السجناء لعمليات التفتيش البدنية الشخصية 
عند الضرورة فقط مع احلفاظ على اخلصوصية قدر اإلمكان. 
مثيرة  اآلخر  اجلنس  جانب  من  التفتيش  عمليات  تعتبر  كما 
ملنع  األوروبية  باللجنة  اخلاصة  املعايير  وحتدد  للجدل.٤٣ 
التعذيب بأنه ״يتعني أن يتم تفتيش األشخاص الذي سلبت 
حريتهم من قبل عاملني من نفس اجلنس ويتعني أن يجري 
أعني  عن  بعيداً  النزيل خلع مالبسه  من  يستلزم  تفتيش  أي 
محكمة  قررت  وقد  اآلخر.״  اجلنس  من  بالسجن  العاملني 
بالسجن  للعامالت  يجوز  بأنه   1٩٩٣ عام  في  العليا  كندا 
تفتيش السجناء من الذكور وتفقد زنازينهم من دون سابق 

إنذار لكنه ال يسمح للعاملني الذكور تفتيش السجينات.٤٤

بالتعري  التفتيش  عمليات  اإلناث  من  السجينات  جتد  وقد 
أمراً مخزياً على وجه اخلصوص، ويتعني صياغة سياسات 
يتعلق  فيما  وبعناية  منفصل  بشكل  بالتعري  التفتيش 
بالسجينات.٤٥ كما ال يجب فرض عمليات التفتيش بالتعري 
التفتيش  من  النوع  لهذا  يكون  وعندما  العقاب.  من  كنوع 
للسجينات ما يبرره في ظروف خاصة، فال يجب أن يتم في 

حضور الذكور )أنظر اإلطار ٣(.

اجلسدية اإلطار رقم 3 التفتيش  عمليات  إلغاء 
الداخلية للسجينات46

العادة  قضت  موسكو،  في  النسائي  االحتياط  سجن  في 
الدخول،  عند  للسجينات  داخلي  جسدي  تفتيش  إجراء 
وكانت تبرر لدواعي أمنية للتأكد من عدم حمل مواد غير 
أنها  الواقع،  إلى داخل السجن. وفي  أو محظورة  قانونية 
السجينات اجلدد وغرس  إذالل  كانت تستخدم كنوع من 
الشركاء  االلتزام. وقد شعر  البداية بوجوب  االنطباع من 
من اململكة املتحدة العاملني في مشروع حتسني السجون 
مبرر  يوجد  ال  بأنه  الروس  شركائهم  وأقنعوا  بالصدمة 
أمني لهذه املمارسات وأنها تشكل انتهاكاً شخصياً كبيراً.
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات 

إلدارة  أكبر  إزعاج  مصدر  ذلك  يشكل  ذلك،  إلى  وإضافة 
املواد  تهريب  عملية  أية  من  السجينات  ولصحة  السجن 
املشروع،  على  عام  وبعد  السجن.  داخل  إلى  املخدرة 
وافق الشركاء الروس على وقف هذه العمليات الروتينية 
تقتضي  عندما  الفردية  احلاالت  في  فقط  واستخدامها 
بأن  اإلحصائية  الدالئل  وتشير  ذلك.  األمنية  الضرورة 
النشاط اإلجرامي قد انخفض بدالً من أن يزداد منذ تطبيق 

هذا التغيير.

وقد أجريت عملية إصالح أخرى للتأكد من فتح العامالت 
الروسية  السجون  قواعد  فبموجب  السجينات،  لزنازين 
يجب حضور أحد احلراس الذكور عند فتح الزنزانة، غير 
أن يفتحن  النساء هن من يجب  بأن  العاملني  إقناع  أنه مت 
زنزانة السجينات ويكن أول من يدخلن وبإمكان العاملني 

الذكور اإلنتظار في املمر.

4-5 منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
والتعامل معه  

يتعني أن تدار السجون وفقاً لسيادة القانون، وعليه، يتعني 
وعليهم  بالسجناء  التحرش  أو  االعتداء  من  العاملني  منع 
ألذى  التعرض  من  السجناء  وحماية  أمن  مسؤولية ضمان 
يتم  ما  نادراً  الدول،  من  العديد  وفي  اآلخرين.  السجناء 
مالحقة فريق العمل في تهمة انتهاك القانون. وبينما يكون 
من املهم التعامل مع اجلرائم التي ترتكب ضد السجناء من 

خالل النظام القضائي، يتعني اتخاذ إجراءات احتياطية.

وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي
) n وجود التشريع املناسب )أنظر اإلطار رقم ٤

إدارة على قدر جيد من التدريب والكفاءة n 

الرقابة على السجون من جانب جهات خارجية مستقلة n 

آلية فعالة للشكاوى n 

اإلطار  )أنظر  والتحقيق  للمتابعة  بروتوكوالت  وضع  n 
رقم ٥(

تدريب العاملني n 

إلدارة  وليس  الصحية  للسلطات  تابعة  خدمات صحية  n 
السجن

داخل اإلطار رقم 4 باالغتصاب  اخلاص  التشريع 
السجن في الواليات املتحدة

سبعة  نزالء  على   2000 عام  أجريت  دراسة  أوضحت 
النزالء  أن 21% من  املتحدة  الواليات  للرجال في  سجون 
إرغامهم  أو  إلغوائهم  األقل  على  واحدة  بتجربة  مروا  قد 
تعرضوا  قد  منهم   %٧ وأن  اجلنسي  االتصال  على 

لالغتصاب.٤٧

وفي الواليات املتحدة أيضا، شنت منظمة تطلق على نفسها 
Stop Prisoner Rape ״أوقفوا االغتصاب في السجون״ 
ستيف  مؤسسها  تعرض  وقد  االعتداء.  هذا  ضد  حملة 
لالغتصاب  شخصياً   )Steve( Donaldson دونالدسون 
العاصمة  واشنطن  في  السجن  في  أثناء وجوده  اجلماعي 
لكمبوديا.  األمريكي  القصف  على  العتراضه   1٩٧٣ عام 
وفي العام 200٣ أي بعد ٣0 عام، مت إقرار مشروع قانون 
القضاء على االغتصاب داخل السجون. يدعو هذا القانون 
إلى جمع إحصائيات داخلية عن االغتصاب داخل السجون 
كيفية  حول  للواليات  إرشادية  خطوط  ووضع  األمريكية 
لعقد  السجناء وإنشاء جلنة مراجعة  اغتصاب  التعامل مع 
للواليات للقضاء على هذه  اجتماعات سنوية وتقدمي منح 
املشكلة. وقد توفى ستيف دونالدسون عام 1٩٩٦ حيث كان 

قد أصيب مبرض اإليدز جراء اغتصابه داخل السجن.٤٨

املشروع  إقرار  بعد  سنوات  ثالث  أول  تقييم  أظهر  وقد 
معدل  خلفض  العمل  في  ملحوظ  تقدم  حدوث  كقانون 

االغتصاب داخل السجون من خالل ما يلي.

وضع السياسات )بدالً من السرية واإلنكار( n 

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

التحقيق واملالحقة n 

تقدمي خدمات للضحايا n 

تدريب العاملني n 

n التعاون مع جهات من خارج السجون ٤٩

وهذا يوضح كيف تستطيع احلمالت ذات العزمية على مدار 
السنوات من كشف اإلساءة القائمة على النوع االجتماعي 
القوانني إلى إجراءات عملية  وكيف ميكن أن يؤدي تغيير 

للتخفيف من حدتها.

4-6 ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية للسجناء 
والسجينات  

تعتبر الرعاية الصحية أهم جانب من جوانب حياة السجون، 
الفئات  أكثر  من  كبيرة  نسبة  داخلها  النزالء  يضم  حيث 
املزمنة  واحلاالت  املعتلة  الصحة  ذوي  املجتمع  في  املهمشة 
العقلية، حيث  الصحة  تتم معاجلتها ومشكالت في  لم  التي 
ينتهي احلال بالعديد منهم ممن يشتركون في أنشطة متثل 
خطورة كبيرة على الصحة مثل حقن املواد املخدرة واألعمال 
اجلنسية التجارية في السجون. كما ترتفع معدالت اإلصابة 
بفيروس االلتهاب الكبدي الوبائي بي وسي داخل السجون 
معدالت  ترتفع  وقد  اخلارج.٥1  في  بها  املصابني  نسبة  عن 
اإلصابة باإليدز في السجون بـ٧٥ ضعف نسبتها في املجتمع 
فيه  ميثل  الذي  الوقت  في  املثال،  سبيل  فعلى  اخلارجي.٥2 
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السجناء 0.01% من إجمالي السكان األسبان، فهم يشكلون 
السجون  إلى  النساء  وتأتي  باإليدز.٥٣  املصابني  من   %٧
من  أعلى  بنسب  املعاملة  وسوء  بالعنف  تتسم  خلفيات  من 
باألمراض  اإلصابة  معدالت  ترتفع  كما  الذكور،  السجناء 
العقلية بني النساء عنها بني السجناء من الذكور. وكذلك يأتي 
فيها سوء  يشيع  أسرية مضطربة حيث  بيئات  من  األطفال 
املعاملة٥٤. وفي داخل السجون ترتفع املخاطر الصحية مبا 
فيها التعرض للعنف اجلنسي واألشكال األخرى من العنف.

بروتوكول من 12 خطوة للتعامل مع االدعاءات باالعتداء اجلنسي داخل السجون والتحقيق فيهااإلطار رقم 5

وضعت والية أوريجون في الواليات املتحدة بروتوكوالً خاصاً باالعتداء اجلنسي حلماية النزالء من الوقوع ضحايا جلرائم 
أخرى وللتأكد من أن العاملني بالسجن يشتركون في عملية فعالة جلمع األدلة وأساليب التحقيق والتوثيق: 

عند إبالغ أحد النزالء عن حادثة، فعلى فريق العمل القيام مبا يلي: 1 .

أ. إبالغ الضابط املسؤول
ب. التأكد من أن الضحية في أمان ومبنأى عن املعتدي

ج. التأكد من عدم قيام الضحية باإلستحمام أو األكل أو الشرب حتى يتم جمع األدلة
د. تأمني منطقة احلادث والتعامل معها كمسرح جرمية حتى االنتهاء من التحقيق

يقوم الضابط املسؤول بعزل الضحية أثناء نقله إلى اخلدمة الصحية ويطلب منه اإلفصاح عن موعد ومكان اجلرمية ومن  2 .
ارتكبها إضافة إلى بعض األسئلة األخرى ذات الصلة.

إفساد  دون  واملناسب  الضروري  العالج  له  توفر  حتى  جنسي  اعتداء  بوقوع  الصحية  اخلدمة  املسؤول  الضابط  يبلغ  ٣ .
األدلة.

يبلغ الضابط املسؤول فريق التعامل مع االعتداء اجلنسي )داخل السجن( عن حالة الضحية. ٤ .

إذا كان االعتداء قد حدث في غضون ٧2. ٥ ساعة، يقوم الضابط املسؤول بإيداع النزيل املعتدي في زنزانة فصل جافة. وإذا 
كان مسموحاً له، يقوم باستجواب املعتدي ويضبط مالبس اجلاني والضحية.

يبلغ الضابط املسؤول وحدة التحقيقات حتى يتسنى لها التنسيق في التحقيق مع شرطة والية أوريجون. ٦ .

يبلغ الضابط املسؤول شرطة والية أوريجون باالعتداء اجلنسي. ٧ .

يبلغ الضابط املسؤول مساعد املشرف على األمن ومدير املؤسسة ومدير االتصاالت ويقدم لهم تقريراً موجزاً. ٨ .

يعمل الضابط املسؤول مع فريق اخلدمات الصحية في املؤسسة لترتيب نقل الضحية إلى املستشفى احمللي لتلقي العالج  ٩ .
والفحص والتوثيق وجمع األدلة اجلنائية والكشف على األمراض املنقولة جنسياً واإلحالة لالستشارة.

يعد الضابط املسؤول جلولة تفقدية وتخصيص فريق لإلغاثة. 10 .

فيما يتعلق بالقضايا التي تتعامل معها شرطة والية أوريجون، يعمل الضابط املسؤول على احلفاظ على مسرح اجلرمية  11 .
واألدلة حتى يتم اإلفراج عنها إلى شرطة والية أوريجون ويعد تقريراً بحادثة غير معتادة.

أما إذا مت اإلبالغ عن حالة االعتداء اجلنسي بعد مضي ٧2. 12 ساعة على حصولها، يقوم ضابط االتصال بالتشاور مع ضابط 
االتصال اخلاص باالعتداءات اجلنسية ومحققي إدارة اإلصالح مبراجعة وتطبيق اخلطوات املالئمة والعمل مع اخلدمة 

الطبية التابعة للمؤسسة لتحديد ما إذا كان سيجري عمل التقييم الطبي في املوقع أو النقل إلى املستشفى احمللي.٥0 

״كنا 22 سجيناً في الزنزانة، وكان اثنان من النزالء 
يتخذون األحداث ״كزوجات״، وكانوا يحصلون عليهم 

برشوة مسؤولي السجن على البوابة الرئيسية. وقد وافق 
هؤالء األحداث على ممارسة اجلنس مع هؤالء الرجال ألنه 
لم يكن لديهم مالبس وال أغطية وكانوا جوعى. وفي أحد 

األيام صرخ هؤالء الفتيان ورفضوا ممارسة اجلنس، فنزع 
عنهم الرجال األغطية وبعد قضاء ليلة في البرد وافقوا على 
السماح للرجال مبمارسة اجلنس معهم مرة أخرى. وقد 

حاولنا أن نخبر هؤالء الفتية بأنهم سيموتون من اإلصابة 
باإليدز، ولكن ماذا يستطيع هؤالء الفتية أن يفعلوا؟״

أحد السجناء في ماالوي٥٥
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السجون  العديد من  التي تقدم في  الرعاية الصحية  وتعتبر 
غير كافية بشكل كبير. ومن أهم جوانب اإلصالح هو الربط 
الوثيق بني الصحة داخل السجون بالصحة العامة وترسيخ 
بالنفع  أن يعود ذلك  العامة. وميكن  الصحة  ملبادئ  السيادة 
من حيث ضمان أن عملية إصالح نظام العقوبات تأخذ بعني 

االعتبار االحتياجات املختلفة للسجناء والسجينات.

أن تتمكن السجينات من زيارة طبيب النساء عند طلبها. n 

سلطات  إمرة  حتت  يعمل  ال  الذي  الطبي  الطاقم  أن  n 
السجون يكون من السهل عليهم إصدار أحكام مستقلة 
وتقدمي احتياجات املرضى على متطلبات إدارة السجن.

عدم إتباع اإلجراءات األمنية غير املالئمة )كتقييد النساء  n 
الفحوصات  أو  للمستشفى  زيارتهن  أثناء  باألسرة 
تتوافر  وأن  الوالدة(،  أو  النساء  بأمراض  اخلاصة 
املهينة  اإلجراءات  تخفيف  وكذلك  اجلنسية  العوازل 

للواتي تتعاطني املواد املخدرة.

الصحة  مبادئ  مع  تتفق  التي  اإلجراءات  اتخاذ  يتعني  n 
وتقدمي  الغذائية  الوجبات  حتسني  مثل  اجليدة  العامة 
من  واملرضعات  للحوامل  البروتينات  من  كاف  قدر 
بنفس  الوالدة  وبعد  قبل  الرعاية  توفير  السجينات، 
والتأكد  اخلارجي  املجتمع  في  بها  تقدم  التي  املعايير 
التدريب  النساء  مع  املتعامل  الطبي  الطاقم  تدريب  من 

الكافي.

الصحة العقلية ورعاية النساء داخل السجون في منطقة أندرا براديشاإلطار رقم 6

قامت إحدى املنظمات الهندية وهي احتاد إصالح نظم العقوبات والعدالة معسكرات صحية على مدار األسبوع في اثنني من 
السجون في مدينتي حيدر أباد وراجاموندري كجزء من برنامج لتعزيز الصحة النفسية ورعاية النساء داخل السجون.

وأثناء انعقاد معسكر الصحة مت ما يلي:

فحص العينني لتشخيص األمراض وضعف البصر. ومت توزيع ٦٩ n زوجاً من النظارات على من يعانني من ضعف البصر 
وكانت إحدى النزيالت تعاني من إعتام عدسة العني.

توزيع قطرات للعني وفيتامينات وأدوية أخرى. n 

قامت وحدة حتليل الدم بتحديد فصائل الدم ووزعت بطاقات بها على السجينات. n 

أطباء  من  أربعة  الفحوصات  أجرى  النساء.  تنظيم معسكر ألمراض  ذلك  وتبع  العام  للفحص  النساء  إخضاع جميع  مت  n 
من  يعانني  منهن  وقليل  اليأس  قبل سن  ما  أعراض  من  يعانني  النساء  بعض  أن  وجد  كما  مساعد.  طبي  وطاقم  النساء 
مشكالت مزمنة تتعلق بالطمث والكثيرات لديهن مشاكل في اجلهاز البولي وأخريات يعانني من حاالت متعلقة باإلرهاق 

العام.
أظهر فحص األسنان أن الصحة العامة للفم عند النزيالت بحالة سيئة وقدمت لهن االستشارة الطبية حول أهمية صحة  n 

الفم.
n كما متت معاجلة أمراض اإلذن واحلنجرة وقدمت اقتراحات باإلجراءات الوقائية.٥٦

وقد أوضح مشروع املعسكر الصحي الذي نظمته املنظمة كيف أنه   حتى في دولة فقيرة للغاية – من غير املقبول أن يحرم 
السجناء من احلد األدنى من الرعاية الصحية، وأنه من املمكن إيجاد طرق لتقدمي احلقوق األساسية بأقل قدر من املوارد.

التأكد من نقل حاالت املرض العقلي املزمنة من السجون  n 
االستشارية  اخلدمات  تقدمي  ودعم  الطبية  املنشأة  إلى 
هذه  ملرتكبي  وكذلك  السابقة  العنف  حوادث  لضحايا 

االعتداءات.

أساس  على  القائم  العنف  حوادث  عن  اإلبالغ  ضمان  n 
دون  من  الطبي  الفريق  أفراد  إلى  االجتماعي  النوع 

اخلوف من ردة الفعل االنتقامية.

4-7 تلبية احتياجات احلوامل وأمهات األطفال الصغار  
من أكثر املشكالت صعوبة التي تواجهها أنظمة السجون عند 
للحوامل  املناسبة  املعاملة  من  التأكد  هو  النساء  مع  التعامل 

واألمهات احلاضنات لألطفال.

وقد تؤدي أوضاع السجن املتردية ونقص الرعاية واخلدمات 
املالئمة واملستوى املرتفع من الضغط التي تصاحب السجن 
إيداع  ويتعني  للخطر.  واجلنني  احلامل  صحة  تعريض  إلى 
احلامل السجن فقط في أقصى الظروف التي تستدعي ذلك 
ذكره  ما  وفق  وهذا  عنف.  بجرمية  فعلي  تهديد  يوجد  كأن 
في  االحتجاز  وأوضاع  بالسجون  املعني  اخلاص  املقرر 

أفريقيا حيث قال:

الرّضع  وال  احلامل  للسيدة  آمن  مبكان  السجن  ״ليس 
أمهاتهم،  عن  بعزلهم  ينصح  وال  الصغار،  لألطفال  وال 
يتم سجن هؤالء  إيجاد حلول حتى ال  املمكن  أنه من  غير 
األحكام  أو  احتياطياً  للسجينات  الكفالة  كتطبيق  النساء 
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غير السالبة للحرية أو اإلفراج املبكر / املشروط أو إطالق 
وقف  ]أو[  املراقبة  حتت  الوضع  أو  املشروط  السراح 

األحكام بالنسبة ]للسجينات[״.٥٧

وفي حالة وجود احلامل داخل السجن، ينبغي تقدمي خدمات 
خاصة للرعاية والعالج ملا قبل وما بعد الوالدة. فمن الثابت 
في معايير حقوق اإلنسان الدولية أنه ال يتعني والدة مولود 
داخل السجن، وإذا حدث ذلك فيجب تسجيل والدته ولكن ال 
يجب أن يذكر في شهادة امليالد أن محل الوالدة هو السجن.٥٨ 
كما ال يجب استخدام إجراءات التقييد اجلسدي مثل القيود 
في  التي  أو  احلامل  مع  األكمام  مقفلة  احملكمة  السترات  أو 

حالة املخاض إال إذا كان هناك داع اضطراري لذلك.

تتنوع الترتيبات التي تتخذ للعناية مبولود األمهات السجينات 
عن  املولود  إبعاد  من  العالم  مستوى  على  الصغار  ورعاية 
حتى  األمهات  رعاية  في  إبقائهم  إلى  الوالدة  بعد  األمهات 
سن السادسة أو أكثر٥٩، وفي كال احللني هناك معضلة، فكما 
لتربية  املناسب  املكان  أن السجن ليس هو  ذكرنا فيما سبق 
األطفال فيه ولكن فصل الرضيع عن أمه يضر بنموه حتى لو 

أودع في منزل بديل.

واحلل األفضل هو أال تودع احلامل أو احلاضنة للطفل في 
أطفال  بشأن  تصدر  التي  القرارات  كل  تتفق  وأن  السجن، 
أن  ويجب  الطفل،  بحقوق  اخلاصة  االتفاقية  مع  السجينات 
تنال مصالح الطفل االهتمام األساسي٦0، ويجب أن تصدر 
ضمان  في  الدولة  مبسؤولية  يختص  فيما  القرارات  هذه 

توفير احلماية واملساعدة اخلاصة للطفل.

في حال إقامة األطفال مع أمهاتهم داخل السجن يجب وضع 
أحكام خاصة مناسبة لضمان احلفاظ على حقوق الطفل 
وحمايتها أثناء وجودهم في السجن وخالل مدة انفصالهم 

عن أمهاتهم بإتباع ما يلي: 

رعاية  هي  القرار  صانعي  مسؤولية  تكون  أن  يتعني  n 
باألطفال  يتعلق  فيما  السجون  سلطات  وليس  األطفال 

داخل السجون.

يلزم إجراء ترتيبات للحد من الطبيعة التقييدية للسجن  n 
بالنسبة لألطفال وتعزيز الرابط بني األم والطفل وإتاحة 
قدر  الطبيعية  باألوضاع  التمتع  في  للطفل  الفرصة 

اإلمكان.

يجب وضع آليات مالئمة حلماية األطفال داخل السجون  n 
ذلك  في  مبا  واملعنوي  البدني  العنف  أشكال  جميع  من 

االعتداء اجلنسي أو اإلهمال أو املعاملة املتهاونة.

الشرقية  وأوروبا  الوسطى  آسيا  دول  في  املوقف  إن  n 
بهم  االعتناء  ويتم  حضانات  في  األطفال  يودع  حيث 
من جانب جليسات محترفات وتقوم األمهات بزيارتهم 
لعدة ساعات مرغوب أقل من الترتيبات في بلدان أخرى 

حيث يعيش األطفال مع أمهاتهم في وحدات خاصة.

أمهاتهم ويودعون في  األطفال من  ينزع  الدول  وفي بعض 
اإلفراج  وعقب  السجن.  األمهات  دخول  عند  الدولة  رعاية 
عنهن، يستلزم األمر إعادة تأسيس منزل مستقر الستعادة 
البريطانية  الدراسات  إحدى  أشارت  وقد  أطفالهن.  رعاية 
إلى ״أن نصف النساء ممن هن على وشك اإلفراج عنهن ال 
يتوقعن العودة إلى سابق عهدن من االستقرار وأن أربع من 
بني كل عشر نساء قد فقدن منازلهن وزاد عدد املتشردات.״٦2 
ويتطلب اإلفراج عن هؤالء السجينات تخطيطاً ودعماً خاصاً 
األسرة.  شمل  لم  ودعم  آمنة  إقامة  توفير  على  التأكيد  مع 
وميكن ملنظمات املجتمع املدني أن تسهم في ذلك باملساعدة 
بتقدمي منازل  االجتماعية كأن يكون ذلك  الوحدة  إعادة  في 

متوسطة وأماكن آمنة للنساء.
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املدانات بجنح.  للحوامل واحلاضنات للصغير  العقوبات  الروسي على وقف  القانون اجلنائي  كما شرحنا فيما سبق، ينص 
أما في احلاالت األخرى، فيسمح القانون بسجن احلوامل وأن يولد األطفال داخل السجن ويبقون مع أمهاتهم وفقاً للشروط 

التالية.

املعيشية  األوضاع  توفير  لها  ويحق  معها  تبقيهم  أن  الثالثة  دون سن  أطفال  ولها  االحتياطي  احلبس  قيد  للمرأة  يجوز  n 
املالئمة والرعاية الصحية املتخصصة وزيادة املخصص لها من الغذاء والكساء وأن تقضي وقتاً أطول خارج الزنزانة وأال 

توضع في زنازين العقاب.
ويجوز إنشاء حضانات داخل املؤسسات العقابية لتربية أطفال النزيالت وتوفير الرعاية لهم حتى بلوغ سن الثالثة. n 

يحق للحامل أو احلاضنة للصغير احلصول على تبرعات غذائية إضافية عبر البريد أو خالل الزيارات وكذلك احلصول  n 
على الرعاية الطبية.

% على األقل من أجرها أو معاشها أو أي دخل آخر في حسابها الشخصي. n ٥0 تتقاضى احلامل أو احلاضنة للصغير
يجوز للنزيالت ممن لهن أطفال بحضانة السجن والنزيالت اللواتي أعفني من العمل بسبب احلمل أو ممن ولدن حديثاً أال  n 

يوضعن في زنازين العقاب أو زنازين السجن املشدد.٦1



النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات 

4-8 ضمان وجود طاقم عمل مالئم وذي مهارة في 
السجون  

التدريب
السجون  في  العاملني  تدريب  يتم  ال  الدول،  من  العديد  في 
في  وحتى  تأديتها.  منهم  املطلوب  املهام  على  كافياً  تدريباً 
الدول التي يوجد فيها هذا التدريب، نادراً ما يتناول تدريب 
وأفراد  النساء  واحتياجات  اخلاصة  املشكالت  العاملني 
في سجون  االختالفات  أو  األخرى  املستضعفة  املجموعات 
وتنمية  املنتظم  العاملني  تدريب  ويكون  والنساء.  الرجال 
مهامهم  تنفيذ  على  قادرين  كانوا  إذا  ضرورياً  قدراتهم 
ويتعني  االجتماعي.  النوع  اختالفات  مع  تتجاوب  بطريقة 
كذلك أن يكون التدريب حساساً فيما يتعلق بتعرض السجناء 
بسياسات  يتعلق  فيما  وأيضاً  املعاملة،  لسوء  والسجينات 

وإجراءات منع اإلساءات والتعامل معها.

التوظيف
أن  االعتبار حقيقة  بعني  التوظيف  تأخذ سياسات  أن  يتعني 
يتمتع  أن  فيتعني  أمني،  حارس  كونه  يتعدى  السجن  عمل 
لتوفير  الالزمة  العديدة  باملهارات  السجون  في  العاملون 
داخل  السجون  عمل  إجناز  يتم  وأن  اإلنسانية  اخلدمات 
حلقوق  الدولية  املعايير  مع  يتفق  الذي  األخالقي  اإلطار 
اإلنسان. كما يجب أن تستبعد عملية التوظيف املرشحني غير 
الالئقني الذين تشير تقاريرهم إلى إمكانية جلوءهم للعنف أو 
إساءة استخدام سلطتهم على اآلخرين. كما يجب أن تعكس 
الترقي  ومعايير  التوظيف  وإجراءات  الوظيفية  التوصيفات 

متطلبات اخلدمة اإلنسانية لدور ضابط السجن.

فقط  السجن  بأن تشرف عامالت  السجون  تشترط معايير 
النساء  إن  حيث  السجينات،  على  واإلشراف  إدخال  على 
خاصة عرضة ملخاطر االعتداء اجلنسي والبدني عند توظيف 
العاملني من الذكور بسلطات غير مالئمة في سجون النساء. 
ولذلك، فمن الضروري أن تأخذ برامج توظيف العاملني في 
وهذا  النساء،  من  كاف  عدد  توظيف  اعتبارها  في  السجون 
املجتمعي  التواصل  إجراءات خاصة مثل حمالت  يتطلب  قد 
ووضع  والتجمعات  واملدارس  اإلعالم  وسائل  في  الهادفة 
لضمان  خاص  نص  وضع  مع  للتوظيف  مالئمة  سياسات 

تثبيت وترقي العامالت.

النساء  من  والعاملني  للعامالت  املتساوية  املعاملة 
ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  والسحاقيات 

الهوية اجلنسية
في الوقت الذي عملت فيه النساء في سجون النساء لسنوات 
عديدة، فإن عملهن في سجون الرجال هو تطور حديث. وفي 
البلدان التي تعمل فيها النساء في سجون الرجال فإنهن قد 
الرجال  والتحرش من جانب زمالئهن من  للتمييز  تعرضن 
واملثليني  السحاقيات  مجموعات  أفراد  لها  يتعرض  كما 

ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية.٦٣

4-9 إشراك منظمات املجتمع املدني  

النوع  قضايا  مع  الفعال  التعامل  لضمان  الطرق  أهم  من 
منظمات  إشراك  زيادة  هي  السجون  داخل  االجتماعي 
لها خبرة واسعة في قضايا  املدني والتي قد يكون  املجتمع 

النوع االجتماعي.

أنظر التقرير اخلاص بتدريب أفراد القطاع 
األمني على النوع االجتماعي

الفرص املتساوية في العمل في إجنلترا ومقاطعة ويلزاإلطار رقم 8

الفرص  أجل ضمان  من  وضعت  التي  والقواعد  السياسات  من  مجموعة  ويلز  ومقاطعة  إجنلترا  في  السجون  خدمة  تضم 
املتساوية في العمل ومنها ما يلي:

النوع  حتديد  إعادة  لعمليات  خضعوا  الذين  للعاملني  يجوز  بأنه  السجون  خدمة  في  املتساوية  الفرص  سياسة  تنص  n 
نفس  الضباط من  من  املخصصة ألي  العادية  التفتيش اجلسدي  مهام  تأدية  اخلدمة  قبولهم من جانب  االجتماعي ومت 

اجلنس.٦٤
هي شبكة دعم العاملني في خدمة السجون. وهي تدعم جميع العاملني واملديرين بغض النظر  n  )GALIPS( ومنظمة جاليبس
الهوية  السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري  عن ميولهم اجلنسية، وتقدم كذلك االستشارة بشأن قضايا 
اجلنسية. والعضوية فيها مجانية وهي مفتوحة جلميع العاملني املهتمني بقضايا السحاقيات واملثليي ومشتهي اجلنسني 
ومغايري الهوية اجلنسية ومن يطلبون املساعدة والنصيحة وأي شخص يرغب في دعم الشبكة سواء كان ينتمي ملجموعة 

السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية أم ال.

أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره في إصالح الشرطة لوضع 
استراتيجيات مماثلة لتوظيف ضابطات 

الشرطة
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

، مت توقيع اتفاقية بني خدمة السجون في إجنلترا ومقاطعة ويلز مع جلنة الفرص املتكافئة بشأن خطة عمل  n 200في العام ٧
للتعامل بفاعلية مع التحرش اجلنسي في خدمة السجون. وجاءت هذه االتفاقية نتيجة لعملية بدأت العام 200٥ عندما 
قررت جلنة الفرص املتكافئة اعتزامها إجراء حتقيق بشأن ״تكرار واستمرار التحرش اجلنسي ضد النساء والرجال״ 

العاملني في خدمة السجون.

تلزم االتفاقية خدمة السجن العمل على النحو التالي: 
  حتديد حوادث التحرش اجلنسي للعاملني في خدمة السجون.

التصرف  معايير  جلميع  كامل  واستيعاب  اضطالع  على  العاملني  يكون  وحيث  اجلنسية  التحرشات  ترفض  بيئة  خلق    
املطلوبة.

  ضمان التعامل مع التحرش اجلنسي بفاعلية والتزام في أرجاء خدمة السجون.
  ضمان تفهم املدراء لواجبهم في منع التحرش اجلنسي وتطبيق ذلك بشكل يومي.

  تسهيل آلية الشكاوى للعاملني بشأن التحرش اجلنسي ومساعدة املشتكني قبل وبعد تقدمي الشكوى.
  ضمان ثقة املشتكني في إجراءات الشكوى وأنه سيتم النظر فيها على الفور وبشفافية وبالشكل الالئق.

بالتحرش  املتعلقة  الرسمية  وغير  الرسمية  الشكاوى  جميع  ومراقبة  تسجيل  تضمن  التي  النظم  لتنفيذ  خطوات  اتخاذ    
اجلنسي.

  التعامل مع مرتكبي التحرش بالشكل املالئم.

تشمل بعض اإلجراءات التي تلتزم بها خدمة السجون ما يلي:

  مراجعة وحتليل شكاوى التحرش اجلنسي على مدار 12 شهراُ لتحديد خصائص شكاوى التحرش ومدى مالئمة طريقة 
التعامل مع الشكاوى والدروس املستفادة.

  مراجعة وحتليل مكتوب ل10 ملفات لشكاوى مت استكمالها ويتم اختيارها عشوائياً في كل عام من العامني.
  إجراء دراسة للعاملني والعامالت وتشكيل مجموعات تركيز من العاملني للوقوف على حوادث التحرش اجلنسي وطبيعته 
ومداه من خالل املالحظة والتجربة والنظر فيما إذا كان العاملون يتمتعون بحرية تقدمي الشكاوى من عدمه وإذا لم يثبت 
ذلك فما هي األسباب وهل يشعرون بالثقة في إجراءات الشكوى، وإذا لم يثبت فما هي األسباب وكذلك النظر في اإلجراءات 

التي ميكن اتباعها ملنع التحرش اجلنسي.٦٥

ميكن إشراك منظمات املجتمع املدني في املجاالت 
التالية:

توفير اخلدمات n للسجناء مثل مساعدة النساء ممن هن 
في حاجة لالستشارة أو أية مساعدة أخرى للتعافي من 
إساءة املعاملة أو اإلدمان وتقدمي االستشارة للمصابات 
حوادث  ملرتكبي  خاصة  برامج  وعمل  اإليدز  مبرض 
فرصة  إيجاد  من  يتمكّن  حتى  النساء  وتدريب  العنف 
عمل عقب اإلفراج عنهن وعقد صداقة مع األطفال ممن 
املساعدات  يفتقدون األسرة ومساعدتهم وكذلك تقدمي 
من  اآلخرين  والسجناء  واألطفال  للنساء  الطبية 

املجموعات املستضعفة.

إلى  االنتباه  جلذب   n اإلنسان بحقوق  اخلاص  العمل 
قضايا النوع االجتماعي في أنظمة العقوبات وباملشاركة 
في رفع تقارير اختيارية جلهات مثل جلنة األمم املتحدة 
املناهضة  املتحدة  األمم  وجلنة  الطفل  بحقوق  املعنية 
للتعذيب وكذلك إلى اآلليات اإلقليمية ذات الصلة واللجوء 

إلى القانون عند حدوث انتهاكات صارخة.

بناء قدرات n العاملني في نظام العقوبات وحقوق اإلنسان 
العقوبات  نظام  إصالح  ومجموعات  التمييز  ومناهضة 
في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  في  ومساعدتها 

عملها.

وهيئات  البرملان  وأعضاء  العامة  لدى   n الوعي زيادة 
الرقابة بضرورة تغيير السياسة وتبني إجراءات خاصة 

للتعامل مع التمييز واملعاملة السيئة داخل السجون.

مراجعة n نظام العقوبات لزيادة الوعي بالنوع االجتماعي 
وتقدمي النصح بشأن إجراءات التعامل املالئمة. 

4-10 إيجاد تأييد عام إلصالح نظام العقوبات

نظام  إلصالح  العامة  دعم  على  احلصول  السهل  من  ليس 
العقوبات حيث يصعب خروج عمليات اإلصالح التي تهدف 
إلى خفض عدد السجناء أو إلى حتسني أوضاع السجون إلى 

أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره على رقابة املجتمع املدني على 
القطاع األمني 
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من  العقوبات  نظام  في  العاملني  جميع  على  ويتعني  النور. 
مديري السجون والسياسيني واإلعالم ومجموعات املجتمع 
املدني العمل بشكل متواصل إلشراك العامة في نقاش حول 
عقوبة السجن واستخدامها كما يتعني توفير ونشر معلومات 

وإعداد تقارير منتظمة وإحصائيات.
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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 
الوطنية للمرأة  اللجنة  أمر ذكر الستالمهن. وقد مارست 
هذه  تغيير  لها  حتى حتقق  الداخلية  وزارة  على  ضغوطاً 
محامية   ٣٦ 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 

٤٥0 امرأة فيما بني عامي 200٤ و200٥. ٦٦

ميكن أن يكون احلصول على الدعم لتحسني معاملة النساء 
أكثر  السجون  داخل  األخرى  املستضعفة  واملجموعات 
عامة.  بصفة  اإلصالح  تأييد  على  احلصول  من  سهولة 
واألطفال  النساء  عن  معلومات  توفير  احلكومة  على  ويجب 
داخل السجون بطريقة يسهل الوصول إليها وال تطوى في 
املدني  املجتمع  منظمات  ومبشاركة  مطولة.  تقارير  نهاية 
السجون  تعاون  وضمان  واألطفال  النساء  بشؤون  املعنية 
مع هذه املنظمات بالسماح لها بالدخول، ميكن تفعيل أنشطة 

متعددة ميكن أن تبني التأييد العام.

5 إدراج قضايا النوع االجتماعي في 
إجراءات إصالح نظام العقوبات في سياقات 

محددة
5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات  

نبذة عامة 
داخلي  اضطراب  أو  نزاع  من  خرجت  التي  الدول  تواجه 
وفي  العقوبات.  نظام  إصالح  عملية  في  خاصة  حتديات 
بناء  إعادة  مثل  امللحة،  العديدة  األولويات  من  خلفية  مقابل 
فإن  الرئيسية،  املؤسسات  تأسيس  وإعادة  التحتية  البنية 
غير  أولوية  باعتباره  إليه  ينظر  العقوبات  نظام  بناء  إعادة 
الصلة  ذات  اإلدارية احلكومية  اجلهة  تقر  أن  ويتعني  ملحة. 
االحتجاز  منشآت  توفير  إلى  احلاجة  بأهمية  البداية  منذ 

وإداراتها وتخصيص املوارد الالزمة لهذا الغرض.

التحديات والفرص التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
التعقيد، وفيما  العقوبات بالغة  تعتبر عملية إعادة بناء نظام 

يلي أهم االعتبارات لذلك:

بحاجة  بالسجون  اخلاص  احلالي  احمللي  الوضع  أن  n 
السوء  بالغة  األوضاع  بعض  توجد  وقد  الفهم.  إلى 
داخل السجون كالسجن من دون محاكمة واالغتصاب 
والتعذيب واإلعدام. وقد تكون إعادة البناء فرصة لبدء 
املعاملة  إساءة  فيه  تقل  نظام  وتأسيس  جديدة  صفحة 

ويراعي النوع االجتماعي ويكتسب ثقة العامة أكثر.

قد يكون النظام القدمي عاجزاً عن تأدية مهامه أو خارج  n 
اخلدمة متاماً فيما يتعلق بسيادة القانون واملساواة بني 
اجلنسني وهناك إمكانية أنه كان يدار من جانب الشرطة 
أو اجليش مبا ينافي ممارسات حقوق اإلنسان. وإذا كان 
األمر كذلك، يتعني إيجاد منوذج مختلف للسجن ولكن 
هناك تخوف أن يتم استيراد النماذج من اخلارج تكون 
تأسيس  يعاد  أن  يجب  أنه  على  للظروف.  مالئمة  غير 
نظام العقوبات بطريقة تأخذ في اعتبارها البيئة الثقافية 
توفير  مثل  أفكار  لتقدمي  اجلهود  بذل  مع  واالجتماعية 

معاملة أفضل للنساء وتوظيف العامالت.

ال  النزاع  قبل  فيما  عامة  خدمة سجون  هناك  كان  وإذا  n 
تزال قائمة وميكن إعادة تأسيسها بشكل سريع، فيمكن 
أن توفر بيئة ما بعد النزاع فرصة للتحري عن العاملني 
ممن تورطوا في االنتهاكات واإلبقاء على اآلخرين ممن 
مع  ولديهم جتاوب  اإلنسان  حقوق  مبنهج  أخذاً  عملوا 

النوع االجتماعي.

وقد يكون هناك قانون خاص بالسجون فيما قبل النزاع  n 
عليه  عفى  أو  كافي  غير  يكون  قد  لكنه  سارياً  وكان 
الزمن أو استبعد لبطالنه. ولكن يجب أن يدار أي مكان 
لالحتجاز يتم إنشاؤه بتدخل دولي فيما بعد النزاع وفًقا 
للقانون حيث إن الهدف من هذا التدخل هو املساعدة في 
إعادة تأسيس الدولة امللتزمة بالقانون. وخالل املرحلة 
اخلاصة  الدولية  القوات  أسست  عام 1٩٩٩،  االنتقالية 
بتيمور الشرقية سجناً أولياً بناء على القانون واملعايير 
بزيارات منتظمة  التمييز والسماح  الدولية يضمن عدم 
الصحة  خدمات  وتوفير  مستقلة  خارجية  جهات  من 
التمارين  وممارسة  للشراء  ومنشآت  والغذاء  العامة 
اخلدمات  إلى  والوصول  الدينية  الطقوس  وممارسة 
يحترم  نظام  له  إعادة سجن  في  البدء  ويوفر  الطبية.٦٨ 
جيداً  أساساً  التمييز  عدم  ويضمن  اإلنسان  حقوق 
النوع  مع  متجاوب  عقابي  نظام  لبناء  األمر  نهاية  في 

االجتماعي.
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! النصائح
في األوضاع بعد النزاع، يعتبر الوقوف على االحتياجات  n 
في  غاية  أمراً  واملرأة  الرجل  من  لكل  املختلفة  واألدوار 
األهمية، والسيما إذا كان العنف اجلنسي ميارس أثناء 
النزاع. والقوات واجلهات األجنبية التي أتت في أوضاع 
إلى  بحاجة  السجون ستكون  نظام  لبناء  النزاع  بعد  ما 
واحلساسية  الثقافي  الوعي  على  اخلاص  التدريب 

بالنسبة للنوع االجتماعي.
تسلم السجون من الشرطة واجليش ونقلها إلى خدمة  n 

مدنية بأسرع ما ميكن.
التي كانت قائمة ما قبل  إعادة بناء أي من األنظمة  عند  n 
النزاع، يتم التعامل مع صغار العاملني ممن تقع عليهم 
مسؤولية أقل في االنتهاكات السابقة والذين من احملتمل 
أن يكون لديهم قبول للعمل وفق منهج يتوافق مع حقوق 

اإلنسان ويتجاوب مع النوع االجتماعي.
إدارة  في  للعمل  أخرى  دول  عاملون من  عندما يحضر  n 
التأكد من  املهم  االنتقالية، فمن  املرحلة  السجون خالل 
أن من وقع عليهم االختيار من الرجال أو النساء لديهم 

خبرة في التعامل مع السجينات والسجناء من الشباب. 
إلى  العاملني  تعيني  على  القائمون  ينظر  أن  ويتعني 
احلساسية الثقافية والتواصل اجليد واملهارات الفردية 
النوع  مع  والتجاوب  املشرف  الشخصي  والتاريخ 

االجتماعي.
من  جزًءا  األخرى  األجنبية  الدول  زيارة  تكون  عندما  n 
التدريب العملي في مجال العقوبات، فمن املهم تعريفهم 
بالنوع  املتعلقة  األمور  بشأن  املمارسات  بأفضل 
بل  املسؤولني  مع  فقط  ليس  واالجتماعات  االجتماعي 
بالقضايا  املعنية  املدني  املجتمع  مجموعات  مع  أيضاً 

املتعلقة بالنوع االجتماعي.
التأكد من توافر معلومات دقيقة عن السجون والنظام  n 
على  الرد  يتم  ال  حتى  العامة  على  ونشرها  واملعاملة 
اجلنسي  والعنف  املعاملة  سوء  بادعاءات  اإلشاعات 
الزيارات  تعتبر  كما  العنف.  من  األخرى  واألشكال 
األسرية مهمة للغاية ليس لألسر املعنية فحسب، ولكن 
حتى يتسنى لألسر تبديد اإلشاعات واالفتراءات بشأن 

االدعاء بسوء املعاملة.
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الذكور في مبنى  من  – السجن مع 2٣٦ سجيناً  الـ1٥  أخرى وأطفالهن  امرأة  – مع 12  تورداي وشفيقة  تتشارك كل من 
الطني والذي كان فيما سبق نقطة لشرطة املرور في مدينة مزار. ويوجد باملبنى فناءين صغيرين فقط وتسعة زنازين  من 

للمحكومني من الرجال والنساء.

ونقص املساحة هذا يعني أن احملبوسني احتياطياً يتواجدون مع احملكومني في نفس الزنازين. ووفقاً ملا ذكره العقيد عبد الرب 
الشديد  القدمية واالزدحام  الغرف  املالئمة هنا فإن مشكلة  الصحية والطبية  الرعاية  إلى نقص  السجن: ״بأنه إضافة  مدير 
تزيد من معاناة السجناء الذي يعيشون في هذا املبنى، وأضاف: ״أن حوالي ٣0 سجيناً يعيشون في غرفة صممت في األصل 

لتتسع لـ 10 أفراد״. 

كما اشتكت سلطات السجون في مدينة مزار من نقص املواد الغذائية وكذلك اخلدمات الطبية والتعليمية املالئمة لألطفال الذين 
يعيشون مع أمهاتهم داخل السجن. وقال أحد املسؤولني عن السجون: ״توفر احلكومة فقط أقل من دوالر واحد لكل نزيل 

يوميًا والتي ال ميكن أن تكفي ثمنًا خلبز جاف״.

وقد عبرت منظمات حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أحوال السجن املتردية في إحدى دول آسيا الوسطى الفقيرة حيث يوجد بها 
٣٤ سجناً ويفتقر العديد منها إلى وجود مباني منفصلة للسجينات واللواتي حتتجزن في زنازين كانت مخصصة في األصل 

للسجناء من الرجال.

وقال املسؤول نفسه ״يعيش حوالي ٩0 طفالً داخل السجون مع أمهاتهم ممن أدّن بجرائم مختلفة من دون وجود حضانات 
لتنشئتهم في جميع السجون داخل البالد״.

وذكرت إحدى جلان حقوق اإلنسان املستقلة في أفغانستان في تقرير لها صدر عام 200٥ ״أن األوضاع داخل السجون في 
أفغانستان ال تزال متردية وعلى السجناء أن يعتمدوا فقط على ما يحضره أقاربهم من الغذاء واملصروفات األخرى. وأضاف 
التقرير أيضاً أن السجون والعاملني فيها تعاني من قلة املوارد الشديدة وال يتم تقدمي تدريب للعاملني بها على كيفية معاملة 

السجناء أو حول واجباتهم بشأن حقوق اإلنسان بالنسبة للسجناء״.

ووفقا ملا ذكره التقرير فقد ساعدت املنظمات احلقوقية في إطالق سراح 1٣٨٦ من احملبوسني بشكل غير قانوني ونقل 2٧ 
طفل من زنازين سجون الكبار عام 200٥.
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5-2 الدول االنتقالية في أوروبا الشرقية ووسط آسيا 
تقع دول وسط آسيا وأوربا الشرقية )التي يطلق عليها الدول 
االنتقالية بعد عام 1٩٨٩ حيث تعتبر أنها في مرحلة االنتقال 
إلى شكل جديد من أشكال احلكم( حتت حكم أنظمة متعددة 
فيما يتعلق بنظام العقوبات. وقد انضمت حالياً دول أوروبا 
ملتزمة  وصارت  أوروبا  مجلس  إلى  والقوقاز  الشرقية 
والوثيقة  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  األوروبية  باالتفاقية 
اإلرشادية وهي قواعد السجون األوروبية. وقد أجريت في 
روسيا عدة إصالحات هامة نحو نظام أكثر التزاماً بحقوق 
آسيا  في وسط  أما  السوفياتي.  االحتاد  تفكك  منذ  اإلنسان 
فقد استمر االلتزام بالنموذج الروسي فيما يخص السجون 
قواعد  مع  اتساًقا  أكثر  ليكون  تغييرات  عليه  أجريت  ولكن 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

التحديات والفرص أمام إدراج النوع االجتماعي
واألمهات  للنساء  املختلفة  للمعاملة  قانوني  وضع نص  n 
احلاضنات للصغار داخل السجون مما قد يشكل أساساً 

لإلصالح.
على  اإلصالح  تأسيس  أوروبا  مجلس  عمل  إطار  يتيح  n 

عناصر متطلبات حقوق اإلنسان غير التمييزية.

! النصائح
مثل  النسائية  العمالية  االحتادات  تشجيع  ميكن  n 
في  املشاركة  على  والطبيبات  احملاميات  مجموعات 

مساعدة النساء داخل السجون.
تخضع الدول األعضاء في مجلس أوروبا لزيارات من  n 
تعمل  والتي  التعذيب  ملناهضة  األوروبية  اللجنة  جانب 
وتعير  عليها.  احلكومة  رد  مع  نتائجها  نشر  على  عادة 
بالنوع  املتعلقة  لألمور  خاصة  أهمية  التقارير  هذه 
االجتماعي. وميكن كذلك أن تستخدمها منظمات املجتمع 

املدني وأعضاء البرملان كأساس لزيادة الوعي.

5-3 الدول النامية

تعتمد أنظمة السجون في العديد من الدول النامية مبا فيها 
باللغة  الناطقة  الكاريبي  ودول  اإلفريقية  الصحراء  جنوب 
السابقة.  السلطة االستعمارية  املوروث من  اإلجنليزية على 
في  السجون  تتبع  السابقة،  البريطانية  املستعمرات  وفي 
تصميمها النموذج اإلجنليزي وتضم بعض مظاهر السجون 
في بريطانيا في سابق عهدها. وتؤدي الضغوط االقتصادية 
والفشل في اإلدارة إلى سوء أوضاع السجون والتي تكون 
الفرانكفونية  أفريقيا  تتبع  كما  للحياة.  مهددة  الغالب  في 
النظام القانوني الفرنسي ولكن هنا أيضاً أوضاع السجون 
فقيرة جداً. وفي بنجالديش والهند وباكستان يتضح التأثير 
االستعماري القوي. وفي هذه البلدان، فقد فرض االستعمار 

إلى  أكثر  التي كانت متيل  األنظمة  املبنية على  السجن  فكرة 
واحًدا  جزًءا  القضائي  النظام  وكان  التأهيل.  من  التعويض 
فقط من مجموعة واسعة من اخليارات للتعامل مع التصرفات 

التي ينظر إليها املجتمع بالرفض.

من  الدول  هذه  في  السجون  داخل  واألحداث  النساء  تعاني 
ملخالفات  السجن  املرأة  تدخل  أن  ميكن  حيث  مشاكل،  عدة 
كما  اغتصاب.  ضحية  تكون  أن  أو  الزنا  أو  باملهر  تتعلق 
هذه  وفي  أطفالها.  من  وحترم  األهل  لها  يتنكر  أن  يحتمل 
واملواد  الغذاء  على  معتمداً  البقاء  يكون  حيث  أيضاً،  الدول 
كبير،  حرمان  من  معاناة  هناك  األسرة،  من  املقدمة  الطبية 
وغالباً ال يتم فصل األحداث عن البالغني وهو ما ينذر بخطر 

داهم بوقوع االعتداءات.

أما في جنوب شرق آسيا، فنظام السجون يكون أكثر تنظيماً 
عادة مع وضع قواعد صارمة حتى في طريقة ترتيب األغطية 
هذه  عليها  تقوم  التي  والفكرة  السجناء.  جلوس  وطريقة 
أن  يفترض  حيث  لإلصالح  مكاناً  السجون  أن  هي  األنظمة 
يقلع السجناء عن طريقتهم اخلاطئة في التفكير وأن يعودوا 
إلى املجتمع. ويتم إيداع العديد من النساء السجن ملخالفات 

بسيطة تتعلق باملخدرات. 

بإدارة  كبار  مسؤولون  رافق   ،2002 فبراير   1٤ في 
زيارة  في  الدولية  العفو  منظمة  وفد  اإلصالحات 
في  نونثابوري  مبقاطعة  للنساء  ياو  الرد  لسجن 
ضواحي بانكوك. أقر املسؤولون بوجود مشاكل تتعلق 
السجناء  عدد  زيادة  بالنسبة  اخلطر  ومدى  باالزدحام 
سجون  معظم  في  احلالة  هي  وحيث  العاملني.  مقابل 
معدل  ارتفاع  عن  ينتج  احلاد  االزدحام  فإن  اململكة، 

االعتقال واالحتجاز ملتعاطي وجتار املخدرات.٦٩

التحديات والفرص التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
غالباً ما ينتشر التمييز ضد املرأة في هذه الدول ويعكس  n 
السجينات  مبعاملة  يتعلق  فيما  ذلك  العقابي  النظام 

والعامالت داخل السجون.

العنف  مع  التعامل  دون  احملظورات  حتول  أن  يحتمل  n 
بوجود  اإلقرار  بشأن  مضى  فيما  اجلنسي  واالعتداء 
هذه املشكالت ولهذا قد ال تتوافر االستشارة. وباملثل، 
داخل  اجلنسي  العنف  مكافحة  جهود  ترتطم  أن  ميكن 

السجون بالصمت التآمري.

عند العمل في دول فقيرة للغاية لتحسني السجون، من  n 
الضروري إيجاد حلول أقل تكلفة مناسبة وناجحة من 

وجهة النظر االقتصادية احمللية.

وفي الدول الفقيرة أيضاً، قد يكون نظام السجون قادراً  n 
على االستفادة من مساعدة املنظمات مثل اللجنة الدولية 
تلبية  في  حدود  بال  أطباء  ومنظمة  األحمر  للصليب 
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االحتياجات الصحية واالحتياجات األخرى للسجناء.

! النصائح
من احلكمة الوقوف على الدور الذي تلعبه السجون في  n 
النساء  على  تؤثر  التي  القضايا  وكذلك  والثقافة  النظام 
قبل  اتساعه  على  املجتمع  في  األخرى  واملجموعات 
النوع  مع  املتجاوب  العقوبات  نظام  إصالح  في  البدء 

االجتماعي.
يتعني أن تأخذ أنظمة السجون بالنسبة للنساء في الدول  n 
النامية بعني االعتبار إمكانية التخلي عنهن وعودتهن إلى 
ما كن عليه عقب اخلروج من السجن وبذل اجلهود في 

توفير سبل بديلة لكسب العيش لهن.
العمل على إخراج األطفال واألحداث من سجون  ميكن  n 
الكبار وإيداعهم في أماكن أكثر مالئمة مبساعدة املنظمات 
اخلارجية مثل اليونيسيف وهيئات األمم املتحدة األخرى 
واملنظمات غير احلكومية التي ميكن أن تسهم في جهود 

حتسني أوضاع النساء داخل السجون. 

5-4 الدول املتقدمة

إن غنى هذه الدول فقط ال يعني بالضرورة أن تكون سجونها 
لقوانني  ومراعاة  متييز  دون  من  احلسنة  للمعاملة  منوذجاً 
األوروبية  اللجنة  فقد كشفت  الواقع،  وفي  اإلنسان.  حقوق 
ملناهضة التعذيب التي تزور جميع أماكن االحتجاز في ٤٧ 
منها  الكثير  أن  أوروبا  األعضاء في مجلس  الدول  دولة من 
بحاجة للتغيير في دول أوروبا الغربية أكثر من دول أوروبا 

الشرقية.

على سبيل املثال، في زيارة للجمهورية التشيكية عام 200٦، 
األوكرانيني، ف.،  السجناء  أحد  بشأن  تقريراً  اللجنة  قدمت 
بتهمة  االنفرادي  السجن  زنزانة  في  محتجزاً  كان  والذي 
هزيالً ومرجتفاً.  بدا نحيالً  والذي  السجن  حتطيم ممتلكات 
وقد كونت اللجنة رأيها بأنه تعرض ملرات عديدة لالغتصاب 
وتعرض لالعتداء البدني حينما كان مودعاً بسجن فالديتش. 
إقامته في عنبر ״إي״، خضع  أثناء  وعالوة على ذلك، ففي 
ثالث  مع  والفموي  الشرجي  اجلنس  ممارسة  على  مجبراً 

سجناء مختلفني كما أجبر على استمنائهم.٧0

عقوبة  استخدام  نحو  اجتاهاً  املتقدمة  الدول  بعض  وتشهد 
السجن بشكل متزايد وسريع وخاصة زيادة معدل استخدام 
عقوبة السجن للنساء. في إجنلترا ومقاطعة ويلز، تضاعف 
عدد السجينات عما كان عليه في السنوات املاضية.٧1 وفي 
عدد  تزايد  و200٦   2000 عامي  بني  املتحدة،  الواليات 
السجناء  نسبة  زادت  بينما  سنوياً   ٣.٣ بنسبة  السجينات 

مبعدل %2.٧2

وقد تكون لدى الدول املتقدمة سياسات فرص تكافؤ العمل 

بعض  وفي  العمل.  في  اجلنسني  بني  اجلمع  إلى  يؤدي  مما 
اإلدارية  املناصب  أعلى  إلى  النساء  وصلت  األخرى،  الدول 
التي  السجون  ألكبر  مديرات  أصبحن  أو  السجون  داخل 
هناك  تزال  فال  ذلك،  ومع  فقط.  الرجال  السجناء  تضم 
مشكالت تتعلق بالتحرش ضد العامالت واالعتداء اجلنسي 

ضد السجناء.

التحديات والفرص التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
القانون  السياسي ضد مخالفي  التشدد  قد يكون مناخ  n 
أكثر  املعاجلة  تكون  بينما  السجن  عقوبة  واستخدام 
املخدرة  املواد  باستخدام  يتصل  فيما  وخاصة  مالئمة 
احملظورة، قد أثر سلباً على النساء في النظام القضائي 

اجلنائي في بعض الدول املتقدمة.

متيل الدول املتقدمة إلى التأثير على السياسات العقابية  n 
للدول النامية من خالل املساعدات وكذلك وضع أجندة 
اجلهات املانحة، ولذلك يتم تصدير هذه السياسات غير 
املتجاوبة مع  العقوبات  بالنسبة إلصالح  فيها  املرغوب 

النوع االجتماعي.

املتقدمة  الدول  من  العديد  في  النزالء  عدد  تزايد  n 
سلباً  يتأثر  وبذلك  املوارد،  زيادة  في  تناسب  دون 
والسجناء  للنساء  اخلاصة  االحتياجات  على  التدريب 
مثل  السجناء  مساعدة  وبرامج  اآلخرين  املستضعفني 
اإلساءة  جتارب  بشأن  للسجناء  االستشارات  توفير 

السابقة التي عانوا منها.

ومع ذلك، فمعظم الدول املتقدمة لديها ما يلي: n 

نسبياً  املوارد  وجيدة  نشطة  مدني  مجتمع  منظمات    
السجون  إصالح  أجل  من  حمالت  في  تشارك 
املساعدة  تقدم  املنظمات  من  أخرى  ومجموعات 
إعادة  في  مساعدتهم  وكذلك  السجناء  إلى  والدعم 

االندماج االجتماعي.
  أنظمة للرعاية لضمان خروج السجناء وخاصة النساء 

واألطفال وعدم تركهم.
  تعمل جهات احملافظة على حقوق اإلنسان على مراقبة 

عالج املسجونني والذين يعانون من التمييز.

األوروبي  االحتاد  بقوانني  األوروبية  الدول  تلتزم  n 
املناهضة للتمييز واملتطلبات التي تشمل النوع االجتماعي 
اخلاصة  األوروبية  باالتفاقية  وكذلك  اجلنسية  وامليول 
بحقوق اإلنسان التي جترم التمييز ويشارك ممثليها في 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  األمور  في  األوروبي  البرملان 

ومناهضة التمييز.
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! النصائح
إن وسائل اإلعالم لها تأثير خاص في تشكيل املواقف  n 
عن  اجليدة  اإلعالمية  فالتغطية  والعقاب.  اجلرمية  من 
قد  بذلك  املتعلقة  واملشاكل  للنساء  السجون  استخدام 

تكون مؤثرة في إحداث التغيير.
إن قوانني مناهضة التمييز لالحتاد األوروبي ومجلس  n 
موقف  لتحسني  واسع  نطاق  على  تستخدم  ال  أوروبا 

النساء في السجون إال أنها قادرة على ذلك.
املوارد  أحد  التعذيب  ملناهضة  األوروبية  اللجنة  تعتبر  n 
مفصالً  اهتماماً  أولت  والتي  دولة   ٤٧ يغطي  الذي 
للنساء داخل السجون والعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي. قد تساعد منظمات املجتمع املدني في العمل 
احلكومات  إلى  والتوصيات  التقارير  نقل  ضمان  على 

لتنفيذها. 
ميكن للجهات املانحة التي تدعم إصالح نظام العقوبات  n 
النوع  مع قضايا  التجاوب  تدعم  أن  األخرى  الدول  في 

االجتماعي. 

6 التوصيات الرئيسية
العقابي  النظام  حتليل  يتم  املعلومات: 1  وجمع  حتديد 
بعدالة  يتعامل  وأنه  متييزي  غير  تأثيره  أن  لضمان 
ومساواة مع جميع من تؤثر عليهم مبا في ذلك العاملني 
البيانات الرسمية  وأُسر السجناء. يتعني أن يوفر جمع 
بشأن النظام العقابي معلومات تفصيلية حسب اجلنس 
العقوبة  واستخدام السجن االحتياطي ومستوى ومدة 
وتوضيح  العنف  بشأن حوادث  بيانات  توافر  وضمان 

مستوى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

تراقب  التفتيش  نظم  أن  ضمان  واملتابعة: 2  الرقابة 
تقارير  ونشر  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  القضايا 
عن  املفتشني  استقاللية  على  التأكيد  ويتعني  املفتشني. 
إلى  الدخول  وقت  أي  في  لهم  يتاح  وأن  السجن  إدارة 
رجال  التفتيش  فرق  تضم  أن  ويتعني  السجن.  أماكن 
ونساء وأن يتاح لها التفتيش على اخلدمات الصحية.

جميع  في  للشكاوى  آليات  إنشاء  الشكاوى: 3  آلية 
على  القائم  العنف  عن  اإلبالغ  يتسنى  حتى  السجون 
مقدم  من  االنتقام  دون  من  االجتماعي  النوع  أساس 

الشكوى.

أن  من  التأكد  واألنشطة: ٤  املالئمة  األمنية  الإجراءات 
سجون النساء ال تخضع لدرجة مرتفعة من اإلجراءات 
تشكلنه.  الذي  اخلطر  مستوى  يستحقه  عما  األمنية 
داخل  واملهنية  التعليمية  اخلدمات  تكون  أن  يتعني  كما 

للرجال  النفس  على  االعتماد  لتوفير  مالئمة  السجون 
والنساء عند مغادرة السجن.

التواصل األسري: 5 وضع التواصل األسري في محور 
إلضفاء  كطريقة  السجون  أنشطة  ضمن  االهتمامات 
ملسة إنسانية على نظام السجن ولم شمل األسرة. كما 
كنوع من  أو تخفيضه  األسري  التواصل  منع  ال يجب 
الشخصي  بالتواصل  السماح  عدم  ويتعني  التأديب. 

فقط عند وجود دالئل واضحة على املخاطر األمنية.

اإلنسانية  الكرامة  احترام  اإلنسانية: 6 ضمان  الكرامة 
كأولوية عظمى لدى إدارة السجون والقواعد اإلجرائية. 
السماح  عدم  على  واضح  نص  هناك  يكون  أن  ويجب 
للعاملني من الرجال بتفتيش السجينات وعدم تواجدهم 
في أماكن تبديل املالبس واستحمام النساء. ويتعني أن 
بعمليات  يتعلق  فيما  وخاصة  السجون  إجراءات  تبنى 
متطلبات  على  الداخلي  والتفتيش  بالتعرية  التفتيش 

فعلية فيما يتعلق بالسجناء والسجينات.

االجتماعي: 7 وضع  النوع  القائم على أساس  العنف 
أساس  على  القائم  العنف  من  السجناء  حلماية  آليات 
النوع االجتماعي على يد العاملني بالسجون أو السجناء 
الرقابة  آليات  تسهل  أن  ضمان  وكذلك  اآلخرين. 
ومعاقبة  العنف  من  النوع  هذا  عن  اإلبالغ  والشكاوى 

مرتكبي هذه االنتهاكات ومساعدة الضحايا.

الرعاية الصحية  العمل على توفير  الرعاية الصحية: 8 
وتلبية  العامة  بالصحة  وربطها  السجون  في  اجليدة 

االحتياجات الصحية للسجناء والسجينات.

واألمهات  احلوامل  سجن  واألمهات: 9  احلوامل 
يتعني  وال  الضرورة.  عند  فقط  لألطفال  احلاضنات 
تقييد املرأة التي تلد في مستشفى خارجي بالقيود وفي 
الفراش وأن تتلقى الرعاية املطلوبة. عند وجود األطفال 
داخل السجون مع أمهاتهم، يتعني أن تكون البيئة التي 

ينشأ فيها مماثلة للبيئة اخلارجية في املجتمع.

إصالح  السجون: 10  في  العاملني  وتدريب  توظيف 
سياسات توظيف وتدريب العاملني في السجون لضمان 
الرئيسي  العمل. والهدف  األولي داخل  التدريب  تقدمي 
للتدريب يكمن في حماية السجناء من العنف اجلنسي 
والسجينات.  للسجناء  املختلفة  االحتياجات  وتلبية 
ويتعني أن يكون ذلك هو جوهر عناصر تدريب العاملني 
بالسجون وكذلك ضمان الفرص املتكافئة للعامالت من 
ومشتهي  واملثليني  السحاقيات  ومجموعات  اإلناث 

اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية.
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املجتمع  منظمات  أمام  السجون  فتح  املدني: 11  املجتمع 
بالنساء ومجموعات  املعنية  املجموعات  فيها  املدني مبا 
ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  السحاقيات 
األهم ملنع اإلساءة  الطريقة  الهوية اجلنسية، وهذه هي 
وضمان حصول املرأة واملجموعات األخرى املستضعفة 
على اخلدمات املتخصصة التي يحتاجونها داخل السجن 

وعند اخلروج منه.

تأييد إصالح نظام العقوبات: بناء تأييد شعبي إلصالح  12 
املدني  املجتمع  ومنظمات  البرملان  مع  بالعمل  العقوبات 

ووسائل اإلعالم.
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7 مصادر إضافية
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إرشادات عملية وكتيبات

املقاالت والتقارير على شبكة االنترنت 

كتب ومنشورات أخرى غير منشورة على اإلنترنت
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احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمًرا مهًما في 
إصالح نظام العقوبات؟
كيف ميكن إدراج النوع 
االجتماعي في عملية 
إصالح نظام العقوبات؟
التحديات والفرص 
املتاحة ما بعد النزاع
تساؤالت حول عملية 
إصالح نظام العقوبات
 معلومات إضافية 

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

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

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.

التذييل
Coyle, A.,  1 A Human Rights Approach to Prison Man-
agement: Handbook for Prison Staff, )International 
Centre for Prison Studies: London(, 2002.

معلومات أخرى 

املصادر
Bastick, M. – Women in Prison: A Commentary on 
the Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners, 
Quaker United Nations Office, 2005. 
OECD-DAC – OECD DAC Handbook on Security Sys-
tem Reform: Supporting Security and Justice, 2007.
ICRC – ‘Part II Women Deprived of their Freedom’, 
Addressing the Needs of Women Affected by Armed 
Conflict, 2004.
International Centre for Prison Studies – A Human 
Rights Approach to Prison Management, 2002.
International Centre for Prison Studies – Guidance 
Notes on Prison Reform, 2005.
The Urban Institute – Addressing Sexual Violence 
in Prisons: A National Snapshot of Approaches and 
Highlights of Innovative Strategies Final Report, 
2006.

املنظمات 
International Centre for Prison Studies –  
www.prisonstudies.org
Penal Reform and Justice Association )India( – 
www.prajaindia.org/prajainaction.html
Penal Reform International –  
www.penalreform.org
Quaker Council for European Affairs, Women in 
Prison – 
www.quaker.org/qcea/prison/index.html
Stop Prisoner Rape – www.spr.org
Women’s Prison Association – 
www.wpaonline.org

Oxfam, ‘Yemen Programme Overview’.   2
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_
work/yemen/programme.htm
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  رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره
 في إدارة احلدود 

)Angela Mackay( أجنيال ماكاي

األداة 6   

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
من أجل النهوض باملرأة

DCAF
مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة





النوع االجتماعي وأثره
في إدارة احلدود
)Angela Mackay( أجنيال ماكاي

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 املؤلفة
مستقلة  مستشارة  هي   )Angela Mackay( ماكاي  أجنيال 
وحقوق  االجتماعي  والنوع  النزاع  إدارة  في  متخصصة 
اإلنسان واالجتار بالبشر. حتى شهر متوز / يوليو 2007، 
عملت ضمن فريق املركز الدولي لتنفيذ تنمية سياسة الهجرة 
اخلاصة  التدريب  مواد  وتطوير  تأسيس  على  عمل  الذي 
عملها  وأثناء  كوسوفو.  في  احلدود  شرطة  تدريب  بوحدة 
السابق كمديرة برامج في مركز بيرسون للتدريب على حفظ 
السالم )كندا(، عملت على تطوير واختبار مواد التدريب األول 
عمليات  إلدارة  السالم  وحفظ  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. وفي عام 2002، عملت 
االجتماعي  النوع  شؤون  مكتب  كرئيسة   )Angela( أجنيال 
في بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة في كوسوفو، كما قامت 
أيضا بوضع وعقد تدريبات ملكافحة االجتار لصالح املنظمة 

الدولية للهجرة في مقدونيا وكوسوفو.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
)Kristin Valasek(، مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 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.

إلسهاماتهم  أسماؤهم  التالية  للسادة  بالشكر  نتقدم  كما 
التقرير،  التي قدموها على مسودات هذا  القيّمة  وتعليقاتهم 
فار  فنيسا   ،)Martha L. Cottam( كوتام  ل.  مارثا  وهم: 
 ،)Werner Fasching( فاستشنج  ويرنر   ،)Vanessa Farr(
)Hermann Fuertmueller(، مارسلني  هيرمان فيرمتيولر 
األمم  ومعهد   ،)Marcelyn L. Thompson( تومبسون  ل. 
باملرأة.  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
 Benjamin( كما نعرب عن شكرنا لكل من بنيامني باكالند 
 )Anthony Drummmond( وأنتوني دراموند ،)Buckland
في  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا  وماجيهو 
حترير هذا التقرير، وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد 

الذي بذلته في توجيه هذا املشروع. 

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني 

يعتبر هذا التقرير ادارة احلدود والنوع االجتماعي جزًءا من 
مجموعة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
لوضع  والتي صممت  هذه،  األدوات  رزمة  وتشمل  األمني. 

ملمارسي  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة 
إصالح القطاع األمني وصانعي السياسات اخلاصة به، 12 

أداة ومالحظة عملية عليها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة ٤   

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

على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  7   
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

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة، 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم  شكرهم  بجزيل 

ملساهمتها في إخراج هذه األدلة إلى النور.

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

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 

٤



النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

٥

وهو  األمن،  مجال  في  اإلنساني  بالبعد  عمله  يتعلق  والذي 
وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  النطاق  واسع  مفهوم 
باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميقراطية  املجتمعات 
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/STR New, 2000

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

.200٨

جميع حقوق الطبع محفوظة

IIBN ٩7٩ ٨2 ٩222 122 رقم اإليداع الدولي ٥

يكون االقتباس على هذا النحو:

االجتماعي  ״النوع   ،)Angela Mackay( ماكاي  ״أجنيال 
االجتماعي  النوع  أدوات  رزمة  احلدود״،  إدارة  في  وأثره 
ميجان  احملرران  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
 Kristin( فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك 
على  الدميوقراطية  للرقابة  مركز جنيف  Valasek(. جنيف: 
القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون األوروبية / مكتب 

األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة.

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

قائمة احملتويات
قائمة املختصرات

9 1-مقدمة           

9 2- ما هو مفهوم إدارة احلدود؟         

10 3- ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية بالنسبة إلصالح إدارة احلدود؟     
11 ٣ 1 منع االجتار بالبشر والتهريب وكشفها        
11 ٣ 2 صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان        
 12 ٣ ٣ مؤسسات ممثلة إلدارة احلدود        
1٤ ٣ ٤ امللكية احمللية والرقابة املدنية والتعاون        

14 4- كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في عملية إصالح إدارة احلدود؟     
1٤ ٤ 1 حتسني منع وكشف االجتار بالبشر        
1٤ اإلجراءات والبروتوكوالت والسياسات املتجاوبة مع النوع االجتماعي      
1٦ اآلليات املتعددة القطاعات           
1٦ التدريب على مكافحة االجتار بالبشر          
1٨ التعاون مع منظمات املجتمع املدني          
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قائمة املختصرات

وحدة تدريب شرطة احلدود في كوسوفو    :BBPTU

منظمات املجتمع املدني    :CSO

بعثة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   :ECOWAS

االحتاد األوروبي     :EU

الفيروس املسبب لنقص املناعة املكتسبة )اإليدز(   :HIV / AIDS

ICMPD:   املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

املنظمة الدولية للهجرة    :IOM

NATO:   منظمة حلف شمال األطلسي 

منظمة غير حكومية    :NGO

OSCE:   منظمة األمن والتعاون في أوروبا

UN:   األمم املتحدة

US:   الواليات املتحدة
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

1 مقدمة
״تعتبر خدمات إدارة احلدود الفعالة واملتكاملة ذات أهمية 
خاصة لضمان أمن وأمان املواطنني وتعزيز االستقرار 

اإلقليمي وكذلك لتسهيل التجارة والتنمية״. 
دليل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية 1

لألفراد  السلس  التدفق  بفعالية  تدار  التي  احلدود  تضمن 
االقتصادي  النمو  في  تساهم  التي  واخلدمات  والسلع 
والتحقيق  والكشف  املنع  عمليات  وتؤدي  اإلنسان.  وأمن 
النشطة التي تقوم بها خدمات احلدود إلى احلد من األنشطة 
اإلجرامية، بينما تعمل اجلهود الدولية للتعامل مع اجلرمية 

العابرة للحدود على تعزيز التعاون اإلقليمي.
والطرق  احلدود  إدارة  إصالح  على  األداة  هذه  تركز 
حياة  على  احلدود  على  التعامالت  بها  تؤثر  التي  املختلفة 
مختلف  يشمل  وهو  والصبيان.  والفتيات  والرجال  النساء 
القانون  وتنفيذ  والهجرة  اجلمارك   – احلدود  مراقبة  مهام 
النوع  قضايا  إدراج  لضمان  العملياتية  املزايا  ويوضح    
إدارة  وممارسات  وإجراءات  سياسيات  في  االجتماعي 

احلدود. 
وقد ُوضعت هذه األداة لتوفر مقدمة أساسية إلدارة احلدود 
وقضايا النوع االجتماعي للعاملني في احلكومات احمللية )مبا 
فيها الدول املانحة( واملنظمات الدولية واإلقليمية )مثل األمم 
املتحدة ومنظمة األمن والتعاون األوروبية واملنظمة الدولية 
ووضع  تطوير  عن  املسؤولة  األوروبي(  واالحتاد  للهجرة 
أعضاء  كذلك  يجد  وسوف  احلدود.  إدارة  سياسة  برامج 
األوساط  في  والعاملون  املدني  املجتمع  ومنظمات  البرملان 
األكادميية والباحثون في مجال إدارة احلدود و/أو قضايا 

النوع االجتماعي هذه األداة مفيدة للغاية.
ويشمل الدليل ما يلي:

مقدمة نظرية للنوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود. n 

النوع  إدراج  يعزز  خاللها  من  التي  بالطرق  ملخص  n 
االجتماعي إدارة احلدود.

إجراءات إلدراج النوع االجتماعي في إدارة احلدود. n 

بحث القضايا اخلاصة املتعلقة بالنوع االجتماعي وإدارة  n 
االنتقالية  والدول  النزاع  بعد  ما  سياقات  في  احلدود 

والدول النامية والدول املتقدمة.

التوصيات األساسية. n 

املصادر اإلضافية n 

وبرامج  سياسات  تشكيل  مصدر  الدليل  هذا  يعتبر 
النوع االجتماعي، كما يعتبر  التي تراعي  إدارة احلدود 
على  وأثره  االجتماعي  النوع  بشأن  املصادر  أول  أحد 
إدارة احلدود، كما يضم دراسات حالة ونصائح وأمثلة 
مستقاة من املجاالت األخرى لتنفيذ القانون والتي ميكن 
بإدارة احلدود،  السياقات اخلاصة  لتتالءم مع  تكييفها 
خبرة  تعكس  كوسوفو  من  أمثلة  استخدام  مت  وكذلك 
الذي  االهتمام  ومدى  كوسوفو  في  الشخصية  املؤلفة 

حظي به إصالح القطاع األمني هناك.

2 ما هو مفهوم إدارة احلدود؟ 
يتغير  وقد  احلدود.  أمور  بتصريف  احلدود  إدارة  ُتعنى 
معناها الدقيق وفقا للسياق احمللي وهي عادة تتعلق بقواعد 
وأساليب وإجراءات تنظيم األنشطة وحركة املرور عبر مناطق 
أو أحزمة حدودية معينة. 2 وتتنوع احلدود فهي تتراوح ما 
وأطنان  األفراد  آالف  تتعامل مع  التي  النقاط احلدودية  بني 
الشحنات يومياً إلى النقاط املمتدة املنعزلة. ويفرض إصالح 
إدارة احلدود بوصفه جزء من عمليات إصالح القطاع األمني 
حتديداً فريداً وذلك ألنه يجب أن يصل إلى توازن مالئم بني 
للتجارة  مفتوحة  احلدود  وإبقاء  القانوني  غير  الدخول  منع 

والعمل بشكل قانوني.

واجلمارك  الهجرة  وخدمات  احلدود  حرس  خدمة  وتعتبر 
األطراف املعنية الرئيسية املسؤولة عن إدارة حركة األفراد 

والبضائع عبر احلدود، وبصفة عامة:

أو  املدنية  للسلطة  عادة  احلدود  حرس  خدمات  تخضع 
على  مهمتها  وتنصب  العسكرية.  القانون شبه  تنفيذ  خدمة 
عن  والكشف  القانونية  غير  للحدود  العابرة  األنشطة  منع 
احلدود  ومراقبة  رصد  خالل  من  القومي  األمن  تهديدات 
في  واملركبات  األفراد  حركة  في  والتحكم  والبحرية  البرية 

نقاط عبور احلدود املعينة.٣

أما خدمات الهجرة فهي مسؤولة عن تنفيذ القيود املفروضة 
الدخول واخلروج مبا يضمن شرعية وقانونية وثائق  على 
وتوفير  فيها  والتحقيق  اإلجرامية  األنشطة  وحتديد  السفر 

احلماية ملن يحتاجون إليها.

وهي   – الرسوم   / والضرائب  اجلمارك  خدمة  وتختص 
البضائع  حركة  تنظيم  مبهمة  خاص  بشكل   – مالية  خدمة 
الوقت  نفس  وفي  التجارة  تسهيل  ووظيفتها  احلدود.  عبر 
القيود على دخول وخروج البضائع وإعمال الرسوم  تنفيذ 
وحماية صحة  التجارية  الضرائب  أنظمة  وتنفيذ  اجلمركية 

األفراد واحليوانات والنباتات.
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بحركة  التحكم  مبهمة  ُيعهد  ما  عادًة  املتقدمة،  الدول  في 
النزاع  وأثناء  الداخلية.  وزارة  إلى  احلدود  عبر  األفراد 
املسلح أو االضطراب اإلقليمي، ينصرف التركيز إلى احتواء 
وغالباً  األعداء،  تسلل  احلدود خشية  عن  والدفاع  املواطنني 
يحمل  وقد  ثانوياً.  دوراً  لتحتل  املدنية  الهيئات  إبعاد  يتم  ما 
موروث إدارة احلدود في العديد من الدول في مرحلة ما بعد 
النزاع والدول االنتقالية معه تشديداً متفاوتاً على التحكم في 

احلدود باعتباره شأناً دفاعياً / أمنياً.

وتشمل التحديات التي تواجه إدارة احلدود ما يلي 
حراسة  دوريات  فيها  تتواجد  ال  التي  املمتدة  احلدود  n 

واملفتوحة أمام حركة األفراد واملركبات.

الدعارة  )مثل  احلدود  مناطق  في  اإلجرامية  األنشطة  n 
واالجتار بالبشر وتهريب األفراد واإلرهاب(.

الفساد. n 

عدم ثقة العامة في خدمات احلدود.  n 

التهميش االجتماعي واالقتصادي ملناطق احلدود. n 

وميكن إجراء مجموعة إصالحات للتعامل مع هذه التحديات. 
وقد تتطلب عمليات اإلصالح، على سبيل املثال، عقد اتفاقيات 
إقليمية إلدارة احلدود )مثل اتفاقية شنجن اخلاصة باالحتاد 
منظمة  وإنشاء   ))EU Schengen Acquis( األوروبي 
ضحايا  لتحديد  القدرات  بناء  أو  احلدود  حلرس  مستقلة 
االجتار بالبشر. ويحدد السياق التاريخي وكذلك األولويات 
طبيعة  املتاحة  واملوارد  املكان  وجغرافية  السائدة  األمنية 
عدة  هناك  أن  كما  احلدود.  إدارة  إصالح  عمليات  ونطاق 

عوامل تساعد في عملية إصالح احلدود وتشمل ما يلي:
وحق  التأشيرات  ملنح  موحد  منهج  وضع  إلى  احلاجة  n 

اللجوء السياسي وتوحيد سياسات الهجرة.

ترسيم احلدود املتنازع عليها في السابق. n 

السياسية  االحتادات  في  املستقبلية  العضوية  استثمار  n 
واجلماعة  األوروبي  االحتاد  )مثل  االقتصادية   /

االقتصادية لدول غرب أفريقيا(.

املشاركة في األمن اإلقليمي واالستفادة منه. n 

زيادة املساهمات من املؤسسات التمويلية. n 

إنشاء بنى حتتية وأطر عمل قانونية. n 

تتطلب التعددية املوروثة للمهام واملسؤوليات وتعدد الهيئات 
موحد  منهج  وضع  الصلة  ذات  واملصالح  والدولية  احمللية 
إنشاء  هدف  حتقيق  أن  كما  احلدود.  إدارة  إلصالح  متاماً 
حدود مفتوحة ويتم التحكم فيها بشكل جيد وآمنة إمنا هي 

عملية معقدة وتتطلب التزاماً دقيقاً.

3 ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح إدارة احلدود؟

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

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.٤ 

يعزز إدراج قضايا النوع االجتماعي في عمليات إصالح 
إدارة احلدود من الفعالية التشغيلية من خالل ما يلي:

حتسني منع االجتار بالبشر والتهريب والكشف عنه. n 

تعزيز حماية وتدعيم حقوق اإلنسان. n 

إنشاء مؤسسات أكثر متثيالً إلدارة احلدود. n 

تعزيز امللكية احمللية والرقابة والتعاون. n 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية 

إن األخذ بزمام املبادرة إلدراج القضايا املتعلقة بالنوع 
مهم  يعتبر  احلدود  إدارة  عملية إصالح  في  االجتماعي 
لالنصياع للقوانني واملواثيق واملعايير الدولية واإلقليمية 

ومنها:

باألشخاص،  االجتار  وقمع  منع  بروتوكول  n 
املكمل  عليه  واملعاقبة  واألطفال،  النساء  وبخاصة 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 

الوطنية )2000(

أشكال  جميع  على  بالقضاء  اخلاصة  االتفاقية  n 
التمييز ضد املرأة )1٩7٩(

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني 
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قرار مجلس األمن رقم n 1٣2٥ بشأن املرأة والسالم 
واألمن )2000(

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

3-1 منع االجتار بالبشر والتهريب وكشفهما 
بالبشر  االجتار  منع  على  القادرة  احلدود  إدارة  تعتبر 
والتهريب وكشفهما حاسمة لكونها تشكل رادعاً من ناحية 
والعابرة  واإلقليمية  احمللية  اجلرمية  ملالحقة  وصل  وهمزة 
للدول من ناحية أخرى. وقد أشارت تقديرات منظمة العمل 
يتم  البشر  من  مليون   2.٤٥ من  يقرب  ما  أن  إلى  الدولية 
القسري في مختلف  العمل  على  ويجبرون  تهريبهم سنوياً 
العائدات السنوية من عمليات االجتار  العالم.٥ وتقدر  أنحاء 
جتد  أن  ومبجرد  دوالًرا،٦  مليار   ٤٤ بنحو  حالياً  بالبشر 
إحدى  داخل  قدم  موطئ  املنظمة  بالبشر  االجتار  عمليات 
وسريعاً  ثابتاً  منواً  تشهد  أن  تلبث  فما  املناطق،  أو  الدول 
املتضررة.  الدول  استقرار  على  خطيرة  تهديدات  وتفرض 

ومن آثارها األساسية ما يلي:
تزايد أعمال العنف بني جماعات اجلرمية املنظمة مع  n 
مخاطر مالية على اجلنس املوجود وأسواق العمل: 
حيث يتم نقل الضحايا الذين يتم االجتار بهم إلى أسواق 
مبا  املشروع  غير  اجلنس  ملمارسة  تقدميهم  أو  العمل 
يدخل  حيث  العنيف  احلروب״  ״سباق  إلى  يؤدي  قد 
اإلجرامية  العناصر  مع  مواجهة  في  بالبشر  املتاجرون 
احمللية من أجل السيطرة على هذه األشكال املربحة من 

أشكال االستغالل البشري.

شبكات  متارس  ال   n :املنظمة اجلرمية  وتنوع  تنامي 
اآلخرين.  عن  مبعزل  نشاطها  املنظمة  بالبشر  االجتار 
عالقات  وتطوير  تنويع  على  تعمل  إنشاءها  فبمجرد 
القائمة  املنظمة  اجلرمية  جماعات  مع  متبادلة  منافع 
اإلرهابية  األنشطة  مثل  أخرى  مجاالت  في  تعمل  التي 

واملخدرات وتهريب األسلحة.

أنشطة  تنامي  خالل  من  االقتصادي  االستقرار  عدم  n 
ظهور  إلى  لالجتار  املالي  الربح  يؤدي  األموال:  غسل 
الداخلية  األموال  غسل  من  متقدمة  ألشكال  سريع 
املالية  إلى تدهور األوضاع  التي قد تؤدي  واخلارجية، 
االستقرار  عدم  في  وتتسبب  األسواق  في  والتجارية 

االقتصادي.

تفشي الفساد في القطاع العام: n تعمل الطبيعة املتعددة 
فرص  خلق  على  والتهريب  بالبشر  لالجتار  الطبقات 
عديدة للفساد بني املسؤولني في مختلف اجلهات، ويوفر 
اإلمداد النقدي اليومي الذي تدره هذه األنشطة وسيلة 

لتقويض دور جهود تنفيذ القانون في محاربتها.

بطريقة   n :والنفوذ السطوة  وشراء  السياسي  الفساد 
األنشطة  هذه  حتققها  التي  الثروات  متكن  قد  مماثلة، 
اإلجرامية مرتكبيها من شراء النفوذ السياسي وإفساد 

النظام السياسي ملصلحتهم الذاتية.

عدم استقرار االستثمار االقتصادي الداخلي: n قد تؤثر 
األموال  غسل  إلى  تؤدي  التي  املنظمة  االجتار  أنشطة 
فقدان  من  ذلك  يتبع  وما  العام  القطاع  وفساد  املتوطن 
الثقة في النظام االقتصادي األساسي تأثير سلبياً على 
الشركات  الحتادات  الداخلي  االستثمار  استراتيجيات 

الكبرى في العالم.7

بالنوع  تتأثر  ״التي  األنشطة  من  بالبشر  االجتار  يعتبر 
االجتماعي״ حيث يتنوع الغرض الذي يتم من أجله االجتار 
والفتيات  بالنساء  االجتار  ويتم  املناطق،  بني  فيما  بالبشر 
بشكل أساسي بغرض االستغالل اجلنسي وللعمل في خدمة 
البيوت. وغالباً ما تكون النساء أكثر عرضة على نحو خاص 
لالجتار عند الهجرة للبحث عن عمل وخاصة إذا لم يكن معهن 
مرافقاً أو ذوات املستوى التعليمي املنخفض أو ممن يعانني 
من العوز وال ميكنهن التعرف على حيل وأساليب املهربني، 
فالنساء تنقصهن في أغلب األحوال وثائق السفر الشخصية 
اللواتي  النساء  األسرة(. وتعتبر  عادة موافقة  تتطلب  )التي 
مهاجرات  احلاالت  بطبيعة  سفر  وثائق  دون  من  يسافرن 
وكذلك  لالستغالل.  فريسة  يقعن  ما  وغالباً  شرعيات  غير 
يتم االجتار بالرجال والصبيان ويكون ذلك بشكل رئيسي 
الزراعة  أعمال  في  والسخرة  باإلكراه  العمل  أنشطة  في 
والبناء والصناعة. وفي غرب أفريقيا على سبيل املثال، فمن 
تتلقى رشاوى  احلدود  على  احلراسة  دوريات  أن  املعروف 
من املهربني للسماح لهم بأخذ أعداد كبيرة من الصبيان عبر 
املتجاوبة  اإلجراءات  تساعد  االسترقاق.٨  بغرض  احلدود 
عن  الكشف  في  احلدود  عند  واملتبعة  االجتماعي  النوع  مع 
ضحايا االجتار وهي كذلك ضرورية لصون حقوق اإلنسان 

للضحايا واألفراد الذين يتم تهريبهم. 

3-2 صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان  
״لقد أصبح التحرش باملسافرين والتجار وابتزازهم جزًءا 

من الواقع اليومي في املناطق احلدودية״.
مجموعة األزمات الدولية بشأن وسط آسيا٩

يجب معاملة جميع األفراد مبن فيهم ضحايا االجتار والذين 
عند  والالجئني  السياسي  اللجوء  وطالبي  تهريبهم  يتم 
فعندما  اإلنسانية.  حقوقهم  وتعزز  تصون  بطريقة  احلدود 
يحترم العاملون حقوق اإلنسان يثق العامة بهم. ويترتب عن 
هذه الثقة زيادة حركة األفراد والبضائع واخلدمات، لتسهم 
تعزز  كما  اإلنساني.  واألمن  االقتصادي  النمو  في  بدورها 
سلطات  قدرة  من  أيضاً  احلدودية  املناطق  في  الثقة  عالقة 

احلدود على منع واكتشاف اجلرمية.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

قد  التي  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املتعددة  األنواع  تشمل 
حتدث في نقاط مراقبة احلدود ما يلي:

حق  طلب  إجراءات  أو  السياسي  اللجوء  حق  إنكار  n 
اللجوء. 

التصنيف العرقي/العنصري التمييزي.  n 

طلب الرشوة من التجار العابرين للحدود.   n 

في طاجيكستان على سبيل املثال، عندما يخضع التجار 
من الذكور لطلبات الرشوة من مسؤولي احلدود، يتحول 
عبء التجارة ونشاط السوق إلى النساء واألطفال وكبار 
البدنية.  لإلساءة  عرضة  أقل  أنه  يالحظ  الذين  السن 
ويستخدم كبار جتار املخدرات النساء في نقل املخدرات 
اعتقاداً منهم أنهن أقل عرضة للتفتيش الدقيق عند نقاط 

التفتيش على احلدود.10
الرعاية  إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص  السماح  عدم  n 

الصحية في عبور احلدود أو نقاط التفتيش. 
أوردت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن حاالت لم جتد 
فيها النساء الفلسطينيات سبيالً سوى وضع مواليدهن 
أو  األجرة  اخللفية لسيارات  املقاعد  أو في  األرض  على 
اإلسرائيلي  اجليش  تأخر  بسبب  األسرة  سيارة  داخل 
في إنهاء اإلجراءات األمنية وعمليات التفتيش أو رفض 
السماح لألفراد وسيارة اإلسعاف عبور نقاط التفتيش 

احلدودية. 11 

امليول  أو  اجلنس  أساس  على  والتمييز  التحرش  n 
اجلنسي. 

العنف اجلسدي مبا في ذلك الضرب والتعذيب.  n 

االستغالل اجلنسي، عندما يطلب اجلنس مقابل العبور  n 
أو منح حق اللجوء أو التوثيق القانوني. 12

ومثال  األخرى  اجلنسية  اإلساءة  وأشكال  االغتصاب  n 
ذلك: 

اإلساءة على احلدود األمريكية املكسيكية التي تستهدف 
النساء املكسيكيات بشكل رئيسي.1٣

اجلنود  يد  على  اغتصابهن  اللواتي مت  والنساء  الفتيات 
على احلدود بني كوسوفو وألبانيا. 1٤

قيام املسؤولني على إجبار النساء على مشاهدة لقطات 
جنسية على احلدود التايالندية البورمية.1٥

االدعاء باالعتداء واإلذالل اجلنسي لرجل من بنجالديش 
على يد قوات األمن الهندية على احلدود الهندية.1٦

الدعارة القسرية حول مناطق احلدود.  n 

النساء والرجال النتهاكات حقوق اإلنسان عند  قد يتعرض 
املناطق  ففي   .)1 رقم  اإلطار  )أنظر  مختلفة  بطرق  احلدود 

عمليات  من حدوث  اخلوف  أو  التوتر  فيها حدة  تزداد  التي 
لالحتجاز  عرضة  أكثر  والصبيان  الرجال  يكون  إرهابية، 
هجمات  أعقاب  وفي  املرأة.  مع  مقارنة  الدخول  من  املنع  أو 
احلادي عشر من أيلول / سبتمبر، تعرض الرجال والنساء 
من األصول الشرق أوسطية / العربية لتمييز عنصري في 
والنساء  الرجال  يتعرض  ما  وغالباً  احلدود.  مناطق  بعض 
الهوية  وثائق  فقدان  بسبب  لإلساءة  والصبيان  والفتيات 
أثناء  احلكومية  اخلدمات  ونقص  الفقر  إلى  ذلك  يرجع  وقد 
بها  االحتفاظ  أو  سرقتها  أو  تلفها  بسبب  أو  املسلح  النزاع 
آخرين  أي أشخاص  أو  األسرة  أفراد  الذكور من  من جانب 
يرغبون في تقييد تنقالتهم. وقد متنع النساء من العبور إذا 
كن حوامل بسبب املخاوف من احتياجهن للرعاية الصحية 
واالجتماعية. كما قد متنع األمهات اللواتي ال يستطعن إثبات 
جنسية أطفالهن أيضاً من العبور حيث أن إثبات دليل األبوة 

هو الوسيلة احلاسمة في إثبات اجلنسية.
العابرين،  أعداد  تدفق  زيادة  عند  األزمات  أوقات  وخالل 
متيل سلطات احلدود في أغلب األحيان إلى استعمال العنف. 
وتكون غالبية جتمعات الالجئني من النساء واألطفال وكبار 
الذكور،  من  البالغني  غياب  في  يتعرضون،  والذين  السن 
احلدود  عبور  النساء  محاولة  وعند  واإلساءة.  للتمييز 
التماساً لألمان قد يقعن ضحايا لقوات حرس احلدود. وعند 
تواجدهن في املناطق اجلديدة، مينعهن اخلوف من الترحيل 
وأعمال  اإلجرامية  األنشطة  عن  اإلبالغ  من  االحتجاز  أو 
يتنقلن  اللواتي  النساء  النزاع،  أعقاب  في  أو  العنف. وخالل 
مع اجلماعات املسلحة احملظورة أو بصحبة اجلنود العائدين 
ال يستطعن لدى عودتهن عبور احلدود أو العودة لديارهن.
ويعمل إدراج النوع االجتماعي في إدارة احلدود على خفض 
النساء  حقوق  احترام  وحتسني  اإلساءات  وقوع  احتمالية 
اجلنود  ألفراد  الطيبة  السمعة  وتعزيز  واألطفال  والرجال 

باعتبارهم مقدمي خدمات عادلة ومتساوية.

3-3 مؤسسات ممثلة إلدارة احلدود 
يقل متثيل النساء بشدة حالياً داخل خدمات حرس احلدود 
على  احلصول  صعوبة  وبرغم  والهجرة.  واجلمارك 
في  احلدود  شرطة  من   %7.٥ املرأة  متثل  اإلحصائيات، 
واجلمارك  احلدود  حماية  قوات  من  و٥.٤%   1٩ كوسوفو 
النسبة متثل تقريباً نصف نسبة متثيل  20، وهذه  األمريكية 
املرأة في جهات تنفيذ القانون، فعلى سبيل املثال متثل املرأة 
أفراد  من  و1٣ %1٤  كوسوفو  شرطة  خدمة  من   %1٤

الشرطة األمريكية. 21

وقد حدد املركز القومي األمريكي للمرأة والشرطة ٦ مميزات 
للهيئات التي توظف وتثبت املزيد من النساء، والتي قد تنطبق 

أيضاً على إدارة احلدود: 22

مثل زمالئهن  مثلهن  الكفاءة  لديهن  الضابطات  أن  ثبت  n 
من الذكور.
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

أن الضابطات أقل استخداماً للقوة املفرطة. n 

جتاوب  على  في.احلصول  املساعدة  للضابطات  ميكن  n 
املجتمع. 

سياسة  حتسني  على  الضابطات  تواجد  زيادة  تعمل  n 
تنفيذ القانون في التعامل مع العنف ضد املرأة. 

املشكالت  الضابطات على احلد من  تواجد  زيادة  تعمل  n 
املتعلقة بالتمييز والتحرش اجلنسي.

وجود املرأة قد يؤدي إلى تغييرات مفيدة في السياسة  n 
لكل الضباط.

ميكن أن يكون وجود املرأة عنصراً أساسياً لتأمني احلدود في 
بعض املواقف، مبا يزيد من كفاءة الكشف والتحقيق. وعلى 
بعمليات  للقيام  ضرورياً  يعتبر  املرأة  فوجود  املثال،  سبيل 
الرجال في  للمنقبات لضمان عدم تخفي  التفتيش اجلسدي 
زي النساء لعبور احلدود بشكل غير قانوني أو التحقق من 
قد  كما  قانونية.  غير  املالبس إلخفاء بضائع  استخدام  عدم 
يكون لوجود العنصر النسائي قدرة أفضل من الرجال على 
حتديد ضحايا االجتار من النساء ويطلب منهن مقابلة هؤالء 

الضحايا.

بني اإلطار رقم 2 احلدود  تأهيل  إعادة  مشروع 
دوشانبي وقرغيزستان 23 

واالقتصادي  التجاري  النمو  تعزيز  إلى  املشروع  يهدف 
الطرق  شبكة  من  يتجزأ  ال  جزء  تأهيل  إعادة  خالل  من 
عاصمة  دوشانبي  تربط  التي  آسيا  وسط  في  اإلقليمية 
طاجيكستان مباشرة بجمهورية قرغيزستان. كما يتوقع 
أيضاً منح مزايا للمرأة بزيادة توفير اخلدمات األساسية 
القرى  داخل  احلال  وكذلك  والصحة  التعليم  مثل  لها 
لتعزيز تسويق منتجاتها وحتسني ظروف عملها. كما أن 
هناك مميزات أخرى ترتبط باملشروع، وهو تبني طريقة 
مع  بالتعامل  خاصة  احمللي  املجتمع  على  قائمة  متكاملة 
التي  للرجال  املوسمية  الهجرة  مع  جتاوباً  اإليدز  مرض 
تشكل خطراً كبيراً على املرأة احمللية نتيجة انتقال املرض 

إليها وكذلك األمراض األخرى املنقولة جنسياً. 

وسوف تراقب وزارة النقل بالتعاون مع احلكومة احمللية 
تأثير املشروع  املرأة واملنظمات غير احلكومية  ومنظمات 
على املرأة. وإضافة إلى ذلك، فسوف تضمن وزارة النقل 
مشاركة املرأة في تنفيذ املشروع وتشجيع املتعاقدين على 
للرجل  آمنة  عمل  ظروف  وتهيئة  متساٍو  براتب  توظيفها 

واملرأة.

مسؤولو احلدود يعطلون بروتوكوالت املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية احلركة اإلطار رقم 1
لألفراد والبضائع في غرب أفريقيا 17

قامت منظمة كلني )CLEEN Foundation( وهي منظمة غير حكومية مقرها نيجيريا مبراقبة أنشطة مسؤولي تنفيذ القانون 
لبروتوكوالت  التام  التنفيذ  معوقات  حتديد  بغرض  وتوجو  ونيجيريا  وغانا  بنني  بني  التسع  الرسمية  احلدود  طول  على 
املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية حركة األفراد والبضائع في غرب أفريقيا. وقد شملت الدراسة بعض 
التجار واملواطنني اآلخرين جلمع معلومات بشأن حتديد نوع ونطاق ومكان اإلساءات التي يرتكبها مسؤولي احلدود. وبناًء 
لتلك  األمثل  التنفيذ  لضمان  فيها  األعضاء  والدول  املجموعة  جانب  من  مالئمة  عملية  إجراءات  بوضع  أوصت  النتائج،  على 

البروتوكوالت.

والتهديدات  والوحشية  واالبتزاز  التحرش  هو  احلدود  على  األمن  أيدي مسؤولي  على  أفريقيا  مواطنو غرب  يعانيه  ما  ״إن 
بالترحيل والتأخيرات املأسوية في نقل البضائع عبر احلدود والتي قد متتد في بعض األحيان إلى أسابيع بسبب... العدد الذي 
الطرق احلدودية وبعضها يديرها مسؤولون غير مفوضني. وقد أظهرت دراسة مبدئية  ال يحصى من نقاط احلدود بطول 
أجريت على اجلانب النيجري من احلدود بني نيجيريا وبنني... أن إجمالي اجلهات األمنية املنتشرة على نقاط التفتيش وحواجز 
الطرق قد بلغ عددها 2٥ جهة في محيط 10 كيلومترات من نقطة عبور احلدود، منها ٥ نقاط تفتيش أمنية فقط ميكن أن يقال 

عنها أنها شرعية وضرورية لتأمني احلدود״. 1٨

وقد شملت اخلصائص الدميوغرافية االقتصادية في الدراسة اجلنس والوظيفة والتعليم وبلد املنشأ. ومن بني 7٥٨ من الردود 
الصحيحة التي مت استالمها، ٦7.٤% من الردود من الرجال و٣2.٦% من النساء. وعلى الرغم من أن عدد من شملتهم الدراسة 
من الذكور يفوق عدد النساء، فقد أظهرت املالحظة امليدانية أن عدد النساء اللواتي يتنقلن بني احلدود في تزايد مستمر حيث 
تهاجر النساء كإستراتيجية للبقاء. وقد أبلغ ٤٨% من إجمالي عدد املسافرين عن تعرضهم ملستويات مختلفة من التحرش، 
تتنوع ما بني التأخيرات املمتدة عند نقاط العبور إلى طلب دفع أموال أو االدعاءات بتزوير وثائق السفر أو افتعال الشجار خللق 
فرص تقدمي الرشاوى. كما أشارت مالحظة أخرى أن النساء بصفة خاصة يتعرض ملخاطر سوء املعاملة من جانب مسؤولي 

احلدود. 
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إلدارة  التشغيلية  الفعالية  من  يعزز  ما  ذلك،  على  وعالوة 
املجتمع  املؤسسات ممثلة وتعكس  احلدود هو ضمان كون 
الذي تخدمه من حيث اجلنس والعرق واللغة والدين. وغياب 
ثقة  تقل  فقد  شرعيتها.  من  يقلل  احلدود  خدمات  عن  املرأة 
مع  العمل  في  النساء  واملسافرين وخاصة  احملليني  السكان 
ضمان  في  املوظفات  وتسهم  الرجال.  من  قوامها  جل  قوة 
وجود بيئة ״طبيعية״ على احلدود، وقد يلعنب دوراً مميزاً في 
حل مواقف النزاع وتظهر مهارات ومفاهيم وخبرات بديلة.

3-4 امللكية احمللية والرقابة املدنية والتعاون
فيها  مبا  املدني،  املجتمع  منظمات  مشاركة  تعزز  أن  ميكن 
امللكية  احلدود،  إدارة  إصالح  عمليات  في  املرأة،  منظمات 
احمللية والرقابة املدنية، وتكون مصدراً للخبرة بشأن قضايا 
تأمني احلدود. وقد تعمل منظمات املرأة واملنظمات األخرى 
احمللية  املجتمعات  بني  وصل  كحلقة  املجتمع  على  القائمة 
واالهتمامات  االحتياجات  بتلبية  سواًء  احلدود،  وسلطات 
العامة مببادرات  لألفراد واملجتمعات وبزيادة وعي  األمنية 
منظمات  تسهم  أن  2(. وميكن  رقم  اإلطار  )أنظر  اإلصالح 
منع  في  خبرة  من  لها  مبا  املرأة  )ومنظمات  املدني  املجتمع 
وتوثيق العنف القائم على أساس النوع االجتماعي( إسهاماً 

قيماً في عمليات الرقابة الرسمية.
الدولة،  وعلى الرغم من أن إدارة احلدود هي من مسؤولية 
األخرى  احلكومية  غير  واملنظمات  املرأة  منظمات  أن  إال 
واملنظمات الشبابية والدينية واملهنية والزراعية واالحتادات 
بيئة  وبتوفير  احلدود.  خلدمات  قيمة  مصادر  تصبح  قد 
توفير  املرأة  ملنظمات  ميكن  والتعاون،  باالحترام  تتميز 
األنشطة  بشأن  الهامة  احمللية  املعلومات  على  احلصول 
وميكنها  بالبشر.  واالجتار  الدعارة  وخاصة  اإلجرامية 
بشأن  والتدريب  بالسياسة  املتعلقة  االستشارات  توفير 
قضايا النوع االجتماعي التي تتراوح ما بني التجاوب العام 
للنوع االجتماعي والبروتوكوالت اخلاصة بإجراء املقابالت 
آلية للشكاوى بشأن  إنشاء  إلى  مع ضحايا االجتار بالبشر 
إحالة  منظمات  تعتبر  وهي  والتمييز.  اجلنسي  التحرش 
دعم  خدمات  توفير  ميكنها  وقد  اجلرائم  لضحايا  أساسية 
تكميلية مثل االستشارات القانونية والنفسية وتوفير املأوى 

اآلمن. 

4 كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في 
عملية إصالح إدارة احلدود؟

في الوقت الذي لقي فيه إدراج النوع االجتماعي في إصالح 
الشرطة اهتماماً كبيراً، هناك القليل من املعلومات املوثقة على 

املمارسة اجليدة في عملية إصالح إدارة احلدود.

استراتيجيات  توفير  في  األولى  اخلطوة  القسم  هذا  يأخذ 
عملية لزيادة كفاءة إدارة احلدود من خالل مراعاتها لقضايا 
للسياق،  تبعاً  احلدود  إدارة  تنوع  ومع  االجتماعي.  النوع 
لذلك.  تبعاً  تكييفها  إلى  االستراتيجيات  هذه  حتتاج  سوف 
أنظر القسم ٥ للمعلومات والنصائح اخلاصة بإدارة احلدود 
النامية  والدول  االنتقالية  والدول  النزاع  بعد  ما  الدول  في 

والدول املتقدمة. 

4-1 حتسني منع وكشف االجتار بالبشر   

مع  التعامل  في  مزدوجة  حتديات  احلدود  خدمات  تواجه 
القانون  تنفيذ  جهات  تتطلب  ناحية،  فمن  بالبشر.  االجتار 
بالبشر ومالحقة مرتكبيه. وفي  االجتار  للحد من  إجراءات 
هذه  لكشف  التعامل  يركز  بأن  توقعات  هناك  الوقت،  نفس 
التوازن  على  احلفاظ  يتطلب  كما  الضحايا.  على  اجلرمية 
بالبشر  االجتار  احتياجات ضحايا  بني  والضروري  الدقيق 
املؤسسات  مع  موسعاً  تعاوناً  القانون  تنفيذ  واحتياجات 
احلكومية  غير  األطراف  مع  وأيضاً  األخرى  احلكومية 

املتعددة.   
من  احلدود  إدارة  متكن  التي  األساسية  العناصر  تشمل 
ما  فعال  بشكل  معه  والتعامل  بالبشر  االجتار  عن  الكشف 

يلي:

عند  التفتيش  لعمليات  ومدروسة  دقيقة  مراقبة  إجراء  n 
العبور.

بالبشر  االجتار  ممارسات  على  التعرف  على  القدرة  n 
وحتديدها.

التجاوب احلساس مع ضحايا االجتار بالبشر: التعرف  n 
على نقاط الضعف واملقاومة واالحتياجات. 

لإلحالة  املعتمدة  العملية  اإلجراءات  على  االعتياد  n 
والتحقيق.

احلكومية  غير  واملنظمات  املرأة  منظمات  مع  التعاون  n 
األخرى لتوفير اخلدمات للضحايا. 

جمع وحتليل ونشر البيانات اخلاصة باالجتار بالبشر  n 
بشكل واضح.

املجتمعات  مع  املخابرتية  املعلومات  وتبادل  التعاون  n 
احلدودية.

التعاون مع املجتمع احمللي وخدمات الشرطة األخرى. n 

التعرف على اجتاهات ومناذج وحيل ومسارات االجتار  n 
والطرق التي يتبعها املتاجرون بالبشر.

اإلجراءات والبروتوكوالت والسياسات املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي

إدارة  وإجراءات  وبروتوكوالت  سياسات  تعكس  ما  غالباً 
أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره في إصالح الشرطة 
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نصائح من أجل تبني إجراءات متجاوبة مع النوع االجتماعي اإلطار رقم 3

املرأة
قد تسافر املرأة التي تقع ضحية االجتار مبفردها أو في مجموعات مع املتاجرين بالبشر أو من دونهم. ومهما تكن الظروف، 
فهي تقع ضحية ويتم استغاللها بطريقة أو بأخرى. ويشعر الضحايا باخلوف والذنب والعار والغضب والراحة وتؤثر جميعها 

على سلوكهم وهو ما ال ميكن التنبؤ به، ولكن هناك خطوات يوصى بها في مثل هذه الظروف وهي:
ال يحتمل أن تتجاوب النساء الضحايا االجتار مع احملققني من الرجال. وعلى الرغم من عدم وجود ضمان بأن احملققات  n 
باألمان  اإلحساس  لتوفير  وبخاصة  التحقيق  بإجراء  يقمن  أن  يفضل  ولكن  أكبر،  تعاون  على  منهن  يحصلن  سوف 

للضحية. 
يجب حضور امرأة على أنها شاهدة في جميع األحيان. وفي حالة عدم توافر أفراد من النساء )في فترة دوامهن الرسمي  n 
أو في غيره(، ميكن االستعانة بإحدى املنظمات غير احلكومية أو منظمات املرأة املوثوق بها للحضور بصفة مراقب. وهذا 

أمر ممكن حدوثه فقط في حالة الوثوق مبسؤولي احلدود وتوفير بيئة آمنة.
عزل الضحية عن املهرب. n 

يجب أن تقوم إحدى الضابطات بالتفتيش اجلسدي وتفتيش األغراض. n 

إنشاء اتصال مباشر مع منظمات املرأة ومناصري الضحية. n 

ضمان توافر االحتياجات الطبية والطبيعية. n 

الرجل
يجب على أفراد احلدود إعادة النظر في االفتراضات العامة بشأن قدرة وسلطة واستقاللية الرجل. ففي حالة تهريب الرجل 
العمل /  لغرض  ذلك  كان  إذا  أما  للغاية.  عار وإذالل شديدين  يعاني من  على وجه اخلصوص لالستغالل اجلنسي فسوف 
العيش  الغالب هو توفير  العيش، فيكون دافعهم األساسي في  أو أي شكل آخر من أشكال االسترقاق لكسب  االلتزام بدين 
ألسرهم. وفي حالة اكتشافهم فسوف يعتريهم شعور بالفشل الشخصي والقلق ألنهم لن يستطيعوا االستمرار بالقيام بدور 

العائل. 

سوف متلي بعض ظروف االجتار احملددة ردود فعل الرجل، إال أنهم قد ال يرغبون في الرد على احملققني من الرجال. n 

محققات  استخدام  يراعى  األحوال  هذه  وفي  الرجل ״ضحية״،  اعتبار  الرجال  من  احملققني  على  الصعب  من  يكون  قد  n 
يرافقهن أحد املراقبني.

عزل الضحية عن املهرب. n 

إنشاء اتصال مباشر مع منظمات املرأة ومناصري الضحية )يندر وجود خدمات أو مأوى آمن للرجل أو ينعدم وجودها  n 
أصالً(.

ضمان توافر االحتياجات الطبية والطبيعية.  n 

األطفال
الفتية ضحية  بينما يقع  الفتيات من االستغالل اجلنسي،  ما تعاني  الفتية والفتيات أشكال متعددة من االجتار. غالباً  يواجه 

للعمل القسري في الغالب. ويجمع بينهما اخلوف وعدم الثقة في البالغني وهو أمر يجب أن يولى رعاية خاصة.

يجب االتصال على الفور مبناصري رعاية الطفل ويجب حضورهم في جميع األوقات عند إجراء التحقيقات واملقابالت  n 
والتي يجب أن يقوم بها متخصصون مدربون.

يجب توفير بيئات خاصة صديقة لألطفال كأماكن آمنة خالل إجراء املقابلة. n 

قبل إجراء املقابلة، يتعني توفير احلصول على أية خدمة طبية أو مساعدة ضرورية يحتاجها األطفال وعلى احملقق التأكد  n 
ما إذا كان الطفل يشعر باجلوع أو العطش أو يحتاج للذهاب إلى املرحاض أو النوم. وفي مثل هذه األحوال، يجب تلبية 

احتياجات الطفل قبل بدء أي مقابلة. 
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وتعجز  النمطية  األساليب  بالبشر  باالجتار  املتعلقة  احلدود 
التي مير  االجتار  بني جتارب  االختالفات  على  التعرف  عن 
بها النساء والرجال والفتيات والفتية. فالضحايا من النساء 
الضحايا  أما  اجلنس.  في  العامالت  من  غالباً  أنهن  يفترض 
من الرجال فغالباً ال يتم التعرف عليهم بسبب نقص الوعي 
بشأن  السائدة  واملعتقدات  والصبيان  بالرجال  باالجتار 
التعرف  يتم  التنقل. كما ال  الرجال وحريتهم في  استقاللية 
املتعلقة بالبالغني املرافقني  على األطفال بسبب االفتراضات 
ومستهلكة  معقدة  مهمة  هي  الهوية  حتديد  عملية  إن  لهم. 
احلدود.  إدارة  أفراد  موارد  على  ثقيالً  عبئاً  وتشكل  للوقت 
املتجاوبة  واإلجراءات  البروتوكوالت  للسياسات  كما ميكن 
مع النوع االجتماعي أن تسهل عملية حتديد الهوية وتضمن 

سالمة األفراد املتاجر بهم. 

وإضافة إلى السياسات على املستوى احمللي، ميكن أن تشمل 
التدريب  بالبشر  االجتار  يخص  فيما  اإلقليمية  األساليب 
العملي  التعاون  وأشكال  املشتركة  والعمليات  املشترك 

األخرى مبا في ذلك تبادل أفضل املمارسات. 2٤ 

!   نصائح عند وضع السياسات والبروتوكوالت 
واإلجراءات املتجاوبة مع النوع االجتماعي 

من الضروري مراجعة عمليات حتديد الهوية واملقابالت  n 
هذه  من  مرحلة  ولكل  منفصل.  بشكل  والتحقيقات 
املراحل تأثير مختلف اعتماداً على خبرات األفراد املتاجر 
بهم. على سبيل املثال، قد تستغرق عمليات حتديد الهوية 
وقتاً طويالً اعتماداً على الصحة البدنية والذهنية للفرد 
أو  احلدود  خدمة  أفراد  إلى  للحديث  استعداده  ومدى 
جتاوبه مع خيار إتاحة مدة ״للتفكير واالسترجاع״. 

يعتبر التركيز على حتديد الهوية باعتباره عامالً أساسياً  n 
في التحقيق واإلحالة. وحتتاج قيود عملية التحقيق من 
جانب ضباط التجاوب األولي إلى تعزيز تنفيذها بشكل 
إجراء  مهارات  لديهم  تكون  أن  احملتمل  غير  فمن  قوي، 
استجواب دقيق. وتنحصر مسؤوليتهم في ضمان أمن 
اإلحالة  بعمليات  والقيام  بها  املشتبه  الضحية  وسالمة 
املالئمة ملساعدة خدمات وحدات التحقيق املتخصصة. 
خبرة  ذوي  مستجوبني  تواجد  إلى  احلاجة  وتدعو  n 
ومتخصصني )ميكن استقدامهم من وحدة متخصصة 
كل  تلبي  نتيجة  حتقيق  أجل  من  بالبشر(  االجتار  في 
من احتياجات الضحايا ومتطلبات تنفيذ القانون )أنظر 

اإلطار رقم ٤(. 
الشركاء  مع  واإلجراءات  البروتوكوالت  مراجعة  n 
األطفال  وخدمات  االجتماعية  الرعاية  وخاصة خدمات 
وجهات أخرى لتنفيذ القانون ومنظمات املرأة وجماعات 

الناجني في حال تواجدها.

اآلليات املتعددة القطاعات
املشتركة  واإلجراءات  واخلطط  السياسات  وضع  يضمن 
إيجاد منهج شامل ومتكامل لالجتار بالبشر. وبصفة عامة، 
تطوير  مسؤولية  العام  األمن  أو  الداخلية  وزارة  على  تقع 
األفراد  وحتديد  املؤسسات  مختلف  بني  العمل  عالقات 
إدارة  مؤسسات  إلى  وإضافة  فيها.  للمشاركة  التنفيذيني 
التعامل مع  احلدود، هناك جهات أخرى يتعني إشراكها في 
وخبراء  اخلاصة  الشرطة  وحدات  وتشمل  بالبشر  االجتار 
األطفال  رعاية  وخدمات  الشرعيني  الطبي/األطباء  الفحص 
ودور رعاية املرأة واخلدمات النفسية االجتماعية ومنظمات 
املساعدة  وخدمات  عنهم  واملدافعني  الضحايا  مساعدة 
القانونية والقطاع اخلاص )كقطاع السياحة والنقل مثالً(. 

تعاوني  عمل  إطار  احمللية  اإلحالة  آليات  تشكل  أن  ميكن 
االلتزام بحماية وتعزيز  األطراف احملليني على  يحث جميع 
املجتمع  أطراف  مع  بالتنسيق  االجتار  ضحايا  األفراد  حق 
نحو  على  تصميمها  عند   – اآلليات  هذه  تعمل   2٦ املدني. 
ومجاالت  أدوار  حتديد  على   – عملية  كأدوات  التعاون  من 
املسؤولية ومبادئ التعاون واإلجراءات )مبا في ذلك إجراءات 
التنفيذ القياسية إلحالة ضحايا االجتار( لتنفيذها من جانب 
اإلطار  يقدم  املدني.  املجتمع  وأطراف  احلكومية  املؤسسات 
الشرطة كجزء من حتليل  رقم ٥ مثاالً الستبيان تستخدمه 

املوقف والذي ميكن تكييفه ليتالءم مع إدارة احلدود.  

جمع  عملية  وهي  أخرى  أساسية  مؤسسية  آلية  وهناك 
البيانات املنظمة. يعتمد الكشف عن عمليات االجتار بالبشر 
بيانات  ونشر  جمع  على  فعال  لنحو  على  معها  والتعامل 
موثوقة بطريقة منظمة ودقيقة حيث أن عمليات عبور احلدود 

هي من املصادر الهامة جلمع واستخدام البيانات2٨.

!   نصائح جلمع البيانات بطريقة متقدمة 
وتطوير  إنشاء  اإلصالح  إجراءات  تشمل  أن  يتعني   n 
سجالت مركزية للمعلومات عند نقاط عبور احلدود. 

يتعني تصنيف هذه املعلومات كحد أدنى حسب اجلنس  n 
والسن والوجهة/ الغرض من سفر الضحية. 

حقوق  يحترم  مبا  املعلومات  واستخدام  تبادل  ضمان  n 
الضحايا فيما يتعلق بالسرية.

التدريب على مكافحة االجتار بالبشر
يعتبر التدريب املتخصص أمًرا ضرورًيا خلدمات إدارة احلدود 
الضحايا.  مع  الالئق  والتعامل  بالبشر  االجتار  عن  للكشف 
وينبغي  كافيًا  ليس  أهميته  على  التدريب  أن  تذكر  ويجب 
أثرها.  وتقييم  دوري  بشكل  التدريبية  االحتياجات  مراقبة 

أنظر التقرير اخلاص بالتدريب اخلاص 

بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني
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!   نصائح للتدريب الفعال واملتجاوب مع النوع 
االجتماعي على االجتار بالبشر 

مع  املتجاوب  بالبشر  االجتار  على  التدريب  يتطلب  n 
للخدمات  النوع االجتماعي وضعه على عدة مستويات 
جهات  تدريب  في  إدراجه  يتم  أن  ينبغي  كما  املتعددة. 

سواء  حد  على  واملتخصص  األساسي  القانون  تنفيذ 
وفي جميع تدريبات خدمات احلدود )مبا فيها خدمات 
تدريبات  وفي  احلدود(  وحرس  والهجرة  اجلمارك 

وحدات التحقيق اخلاصة )أنظر اإلطار رقم ٦(. 
يتعني تقدمي تدريب متخصص ألفراد استجواب ضحايا  n 

االجتار. 

املبادئ اإلرشادية العشرة للسلوك األخالقي اآلمن لعمليات استجواب ضحايا االجتار بالبشر25 اإلطار رقم 4

1-ال تقدم على اإليذاء
عامل كل امرأة أو رجل أو طفل واملوقف كما لو كان احتمال اإليذاء غير وارد حتى يوجد ما يثبت العكس. وال جتِر أي استجواب 

يؤدي مبوقف الضحية إلى األسوأ سواء على املدى القصير أو البعيد. 

2-اعرف هدفك وحدد املخاطر
تعرف على املخاطر املصاحبة لعملية االجتار وحالة كل فرد قبل إجراء أي استجواب. 

3-أعد معلومات اإلحالة- ال تعِط وعوداً ال ميكنك الوفاء بها
والصحية  القانونية  اخلدمات  عن  اختالفهما(  حال  )في  احمللية  واللغة  األصلية  الضحية  بلغة  معلومات  لتقدمي  مستعداً  كن 

والرعاية والدعم االجتماعي واخلدمات األمنية املالئمة واملساعدة في اإلحالة في حال طلبها. 

4-اعمل على اختيار وإعداد املترجمني الفوريني واملشاركني في العمل على النحو املالئم
اعمل على تقدير املخاطر واملزايا املصاحبة الستخدام املترجمني الفوريني واملشاركني في العمل أو أي أشخاص آخرين وحدد 

الطرق املناسبة لالختبار والتدريب. 

5-اضمن إخفاء األسماء والسرية
وفر احلماية لهوية املستَجوب وسرية املعلومات التي يدلي بها طوال عملية االستجواب – منذ حلظة االتصال به حتى نشر 

تفاصيل القضية. 

6-احصل على املوافقة الصريحة
تأكد أن كل شخص يخضع لالستجواب يفهم محتوى االستجواب والغرض منه ووجهة استخدام املعلومات التي يدلي بها 
إنهاء االستجواب في أي وقت ووضع قيود على كيفية استخدام تلك  وحقه في االمتناع عن اإلجابة عن األسئلة وحقه في 

املعلومات. 

7-استمع جيداً وباحترام لتقييم كل فرد للموقف واملخاطر التي تهدد سالمته 
عليك إدراك أن لكل شخص اهتمامات مختلفة وبأن نظرته لهذه االهتمامات قد تختلف عن تقديرات اآلخرين. 

8- ال تكن سبباً في تكرار األسى ألي شخص
ال تطرح أسئلة يقصد بها إثارة رد مشحون عاطفياً، وكن مستعداً للتجاوب مع الضغط الذي تتعرض له املرأة أو الرجل وحاول 

إظهار نقاط قوتها أو قوته. 

9-كن مستعدا للتدخل الطارئ
كن مستعداً للتجاوب إذا أخبرك أي من الضحايا أنه معرض خلطر وشيك. 

10-استخدم املعلومات التي يتم جمعها لالستخدام اجليد
استخدم املعلومات التي تعود بالنفع على كل رجل وامرأة أو تساعد في تطوير السياسات وعمليات التدخل اجليدة لضحايا 

االجتار بالبشر بصفة عامة. 
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منوذج استبيان آلليات اإلحالة احمللية – حتليل لألطراف الفاعلة واملنظمات 27اإلطار رقم 5

تنفيذ القانون )الشرطة(
املوارد

هل توجد وحدات شرطة خاصة مدربة للتعامل مع االجتار بالبشر؟ n 

هل تضم هذه الوحدات النساء؟ وما هو مدى مشاركتهن؟ n 

هل تستخدم الشرطة الضابطات عند الضرورة لالتصال بالضحايا من النساء؟ n 

هل تزود احلكومة هذه الوحدات بالعدد الكافي من األفراد )مبن في ذلك املترجمني( واملوارد املالية؟ n 

التدريب
هل مت تدريب قوات الشرطة على الكشف عن الضحايا احملتملني؟ n 

حماية  جماعات  مع  والتعاون  الضحية  ومشاعر  االجتماعي  النوع  قضايا  على  الشرطة  لتدريب  منشآت  توجد  هل  n 
الضحايا؟

هل تقوم الشرطة بتدريب أفرادها على مبادئ وآليات حقوق اإلنسان؟ n 

ما مستوى التدريب الالزم الكتساب مهارات التحقيق مع املجموعات اإلجرامية ومالحقتهم أو مع الشبكات العاملة على  n 
املستوى احمللي والدولي ومصادرة أموالهم؟

آليات اإلحالة القائمة
هل يتم إشراك الشرطة في آليات اإلحالة القائمة؟ n 

كيف ميكن تنفيذ هذا التعاون بشكل جيد؟  n 

التعاون اإلقليمي
هل تتعاون الشرطة عبر احلدود وتعمل مع املنظمات اإلقليمية والدولية كاليوروبول واإلنتربول مثالً؟ n 

يتعني أن يشمل التدريب زيارات أو اتصاالت مع أفراد  n 
وخدمات  اخلاصة  والوحدات  املدني  املجتمع  منظمات 
التعاون  تعزيز  أجل  من  واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
احلماية  تقدمي  أهمية  وفهم  اإلحالة  آليات  خالل  من 

واملساعدة.
دراسة امكانية تقدمي تدريب مشترك مع خدمات إدارة  n 
احلدود األخرى والشرطة ومنظمات املجتمع املدني. كما 
״املتتابع״  التدريب  أو  املدربني  تدريب  يكون  أن  ميكن 
بالتعاون مع ممثلي منظمات املجتمع املدني الرائدة فعاالً 

ويؤدي إلى تعظيم االنتشار. 
تعتبر الدورات التدريبية التنشيطية ضرورية. n 

لتعكس  بانتظام  محدثة  التدريب  مواد  تكون  أن  يلزم  n 
التغييرات في أمناط واجتاهات االجتار.

التعاون مع منظمات املجتمع املدني  
ميكن أن تكمل منظمات املجتمع املدني وخدمات إدارة احلدود 
أنشطة بعضها البعض؛ فاألولوية لشرطة احلدود تكمن في 
احلصول على معلومات بشأن عمليات االجتار من أجل حتديد 

هوية املتاجرين والكشف عنهم، وفي املقابل جند أن منظمات 
املجتمع املدني احمللية أو القائمة على املجتمع – والتي تتكون 
واخلبرة  القدرة  من  لديها   – النسائية  املنظمات  من  معظمها 
ضحايا  احتياجات  مع  مباشر  بشكل  التجاوب  لها  يتيح  ما 
االجتار. )أنظر اإلطار رقم 7(، كما ميكن أيضا لهذه املنظمات 

القيام مبا يلي:
تقدمي معلومات محلية بشأن قضايا االجتار.  n 

املساعدة في حتديد املتاجرين والكشف عنهم. n 

القانون  تنفيذ  جهات  بني  الثقة  بناء  في  املساعدة  n 
والضحايا واملجموعات املستضعفة.

تقدمي تدريبات بشأن قضايا االجتار بالبشر. n 

بالنيابة  التدخل  املدني  املجتمع  منظمات  حملامي  ميكن  n 
القانون عبر  تنفيذ  الناجني واملساعدة في  الضحايا  عن 
اللغة  خدمات  وتوفير  الضحايا  حقوق  احترام  تأكيد 
إلجراء  املراقبني  وتوفير  بذويهم  الهاتفية  واالتصاالت 

التفتيشات، الخ.
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ميكن لهذه املنظمات القيام بحمالت توعية ونشر قضايا  n 
الصلة  ذات  األخرى  اإلنسان  حقوق  وقضايا  االجتار 

بإدارة احلدود. 

وشرطة اإلطار رقم 7 املدني  املجتمع  بني  التعاون 
في  بالبشر  االجتار  بشان  احلدود 

نيبال30
تشير التقديرات أن 1٥0.000 إلى ٣00.000 من الفتيات 
والنساء النيباليات يتم االجتار بهن سنوياً إلى الهند. تعمل 
منظمة مايتي نيبال )Maiti Nepal(، وهي إحدى منظمات 
وإنقاذ  بالبشر  االجتار  على  القضاء  على  املدني،  املجتمع 
في  تشترك  وهي  النساء.  من  الضحايا  تأهيل  وإعادة 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من األنشطة تشمل توفير املالذ 
اآلمن والقروض الصغيرة والتعليم غير الرسمي ومهارات 
القوانني لوضع  بحمالت  القيام  وكذلك  الدخل  زيادة 

الضحايا  ويعمل  بالبشر.  لالجتار  املناهضة  والسياسات 
الرقابة  فرق  من  كجزء  احلدود  شرطة  مع  الناجون 
احلدودية التي تعمل على حتديد وكشف ضحايا االجتار 

من النساء والفتيات.

الفساد  كشف  عن  احلدود  مع شرطة  تعاونهم  أثمر  وقد 
بهن  االجتار  من  والفتيات  النساء  وإنقاذ  الشرطة  في 
فريق  مع  للعمل حتديداً  النسائية  الشرطة  وحدة  وإنشاء 
مع  التواصل  يعتبر  كما  للمنظمة.  التابع  احلدود  مراقبة 
الزعماء  ذلك  ويشمل  العمل  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الرجال 
الدينني املوثوق بهم والعاملني في املنظمات غير احلكومية 
ومسؤولي  احلافالت  وسائقي  واملدرسني  والشرطة 
احلدود ومالكي الفنادق املعنيني بسلسة عملية االجتار. 

التدريب على االجتار بالبشر لشرطة احلدود بكوسوفو 29 اإلطار رقم 6

التدريب األساسي: ملستوى القبول في شرطة احلدود بعد إكمال التدريب األساسي ملدة ٦ أشهر خلدمة شرطة كوسوفو.

تدريب ملدة يومني أو ثالثة ضمن مقرر ״العمليات״.  n 

تشمل موضوعات التدريب ما يلي: n 

  مقدمة عن االجتار بالبشر: تعريفات والفروقات املميزة ين االجتار والتهريب.
  اخلصائص العاملية واإلقليمية واحمللية: النماذج واالجتاهات. 

شرطة  أمام  املتاحة  واخليارات  واإلجراءات  واألسئلة  اللفظي  غير  املرئي  التواصل  واستخدام  الضحايا  هوية    حتديد 
احلدود.

  التركيز على املهام واملسؤوليات واملهارات الفعلية الالزمة للضباط في املستوى األساسي. 

تدريب قادة املجموعات: للمستوى اإلشرافي

تدريب ملدة يوم ونصف أو يومني ضمن مقرر ״العمليات״.  n 

تشمل موضوعات التدريب ما يلي n 

  مراجعة للفروقات املميزة بني االجتار والتهريب. 
  تضمينات االجتار بالبشر: فهم العملية ومفرداتها والتعريفات والتشريع – سواء على املستوى الدولي أو احمللي وأثر 

اجلرمية املنظمة.
  مبادئ وتطبيقات حتديد الهوية والتحقيق واالستجواب واإلحالة. 

واملمارسات  املهارات  اإلنسان وتطبيق  لقوانني ومبادئ حقوق  املباشرة بني حماية شرطة احلدود  العالقة  على  التركيز  n 
الصحيحة.

خالل جلسات التدريبات األساسية وتدريبات قادة املجموعات، مت ما يلي:
جعل مواد التدريب تفاعلية وتطبيقية ألقصى حد ممكن مع التركيز على احلاالت الواقعية على احلدود. n 

التوسع في تقدمي األمثلة والسيناريوهات وكيفية حل املشاكل. n 

تضمنت مناهج التدريب وحدات دراسية بشأن ״حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود״. n 
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4-2 تدعيم صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان

يعانون  الذين  العبور  نقاط  عند  احلدود  أفراد خدمة  يخضع 
من ضعف الراتب والتدريب لقدر محدود للغاية من التدقيق 
والرقابة  املتابعة  نظام  كفاية  وعدم  املنعزل  موقعهم  بسبب 
والتأديب وتعرض األفراد العابرين للحدود النتهاكات حقوق 
اإلنسان على يد أفراد إدارة احلدود. لهذا يعتبر وضع مدونات 
قواعد السلوك والتدريبات اخلاصة بحقوق اإلنسان والنوع 
االجتماعي أداة غاية في األهمية ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان. 
وتشمل عمليات التدخل األخرى لضمان احترام أفراد خدمة 
احلدود لألشخاص عند النقاط واملجتمعات احلدودية حلقوق 

اإلنسان وتعزيزها ما يلي. 

في  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  نواحي  إدراج  n 
خطط إدارة احلدود وسياسات وبرامج وزارات الداخلية 
التأكيد على  واخلارجية والقضاء والسلطات احمللية مع 
منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والعنف 

ضد املهاجرين. 

مع  بالتعاون  واملساءلة  املتابعة  آليات  وتنفيذ  إنشاء  n 
منظمات املجتمع املدني واملجتمعات احلدودية )والتي قد 

تشمل إجراء دراسات لقياس ״رضاء العميل״(. 

واحلوافز  العاملني  وتنمية  املرتبات  معايير  مراجعة  n 
الرشوة  على  القضاء  نحو  أساسية  كخطوة  األخرى 
جتاوب  احتماالت  وتتزايد  األخرى.  الفساد  وأشكال 
العاملني إلجراءات اإلصالح إذا كانت الرواتب وظروف 

اخلدمة مالئمة. 

احلدود  في خدمات  التوظيف  إجراءات  استبعاد  ضمان  n 
العنف  العنف مبا في ذلك  ألي فرد له سجل في جرائم 

األسري. 

مدونات قواعد السلوك
مدونات قواعد السلوك هي عبارة عن مجموعة قواعد تلخص 
العاملني  للمؤسسة واألفراد  الصحيح  والتطبيق  املسؤوليات 
فيها. وهدفها دعم اخلدمة العامة بأنشطتها املهنية وتعزيز ثقة 

العامة في نزاهة هذه اخلدمة )أنظر اإلطار رقم ٨(.

قدمت هيئة سالمة احلدود في كندااإلطار رقم 8

مدونة قواعد سلوك مخصصة. n 

إنشاء موقع ״القيم والسلوك األخالقي״ على الشبكة  n 
الداخلية للعاملني ويشمل مراجع بشأن ما يلي:

أمام  الوزارات  مساءلة  مثل  الدميقراطية  القيم    
البرملان وتنفيذ القرارات الوزارية القانونية. 

  القيم املهنية وتشمل العمل وفق القانون وممارسة 
الصحيح  واالستخدام  واحليادية  املوضوعية 

لألموال العامة. 
  القيم األخالقية مثل اتخاذ القرارات للصالح العام 

وحتسني اخلدمات للكنديني وتعزيز الشفافية.
األشخاص  جميع  معاملة  وتشمل  اإلنسانية  القيم    
أساس  على  التعيينات  تتم  وأن  واحترام  بكرامة 

الكفاءة. 
عن  اإلفصاح  بشأن  للخدمات  عامة  سياسة  وضع  n 
مكان  في  املخالفات  مبرتكبي  املتعلقة  املعلومات 

العمل.٣1

!  نصائح لوضع مدونات قواعد السلوك الفعالة 
ميكن أن تعتمد مدونات قواعد السلوك خلدمات احلدود  n 

على القواعد اخلاصة بجهات تنفيذ القانون.
السلوك مع مسؤولية  تتعامل مدونات قواعد  أن  يتعني  n 
والعامة  الزمالء  ومعاملة  اإلنسان  حقوق  تعزيز 
باالحترام الالئق من دون متييز على أساس اجلنس أو 

األصل أو الدين وغير ذلك. 
للشكاوى  املعالم  واضحة  إجراءات  وضع  يتعني  n 
بانتهاكات هذه  التأديبية خاصة  والتحقيق واإلجراءات 
القواعد )مبا في ذلك آليات شكاوى العاملني من التحرش 

اجلنسي أو التمييز(. 
وإجراءات  السلوك  قواعد  مدونات  عن  اإلعالن  يتعني  n 
احلدود  عبور  نقاط  على  ظاهر  مكان  في  الشكاوى 

واملوانئ واملطارات بجميع اللغات املتاحة.
يتعني إجراء تدريب إلزامي على قواعد السلوك وإجراءات  n 

الشكاوى جلميع األفراد املستجدين واحلاليني. 
يجب تنفيذ إجراءات تأديبية للقضاء على احلصانة. n 

دوري.  بشكل  تنفيذها  وكيفية  القواعد  مراجعة  يتعني  n 
العامة״  ״رضا  قياس  دراسات  نتائج  نشر  يجب  كما 
أفراد  من  والتنفيذيني  املسؤولني  كبار  مستوى  على 

احلدود وإدراجها في عملية املراجعة. 
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النوع االجتماعي والتدريب على ادارة احلدود في كوسوفو32اإلطار رقم 9

في العام 200٦، أدخلت وحدة تدريب شرطة احلدود التابعة خلدمة الشرطة في كوسوفو في مواد دوراتها التدريبية وحدة 
دراسية متهيدية مدتها نصف يوم خاصة بالنوع االجتماعي وإدارة احلدود على مستوى التدريب األساسي ومستوى تدريب 

قادة املجموعات والقادة.

في الوقت احلالي، مت تخصيص نصف يوم لهذا التدريب كجزء من الدورات التدريبية املنعقدة ملدة أسبوعني إلى خمسة  n 
أسابيع. 

مت تبني طريق البحث من خالل التدريب لتمكني أفراد خدمة احلدود الربط ما بني النوع االجتماعي واملمارسة اليومية  n 
النوع االجتماعي؟ ما هي مميزات استخدام  اخلاصة بهم بطرح أسئلة على أنفسهم وتعلم اإلجابة عليها مثل: ما أهمية 

منظور النوع االجتماعي؟ ما سبب االهتمام بإدراج النوع االجتماعي؟ وما هي املميزات التشغيلية؟
تبدأ جميع املستويات الثالثة بجلسة تبادل أفكار ومناقشة حول سؤال ״ما هو النوع االجتماعي؟״ يعقبها مناقشة حول  n 

״مدى أهمية النوع االجتماعي في إدارة احلدود؟״. 

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي
يتعني إدخال التدريب اإللزامي على احلساسية للنوع االجتماعي 
والتحرش اجلنسي واالجتار بالبشر وحقوق اإلنسان مبا في 
املنهج  النساء والفتيات في  السياسي من  اللجوء  ذلك طالبي 
التدريبي جلميع أفراد حرس احلدود وخدمة اجلمارك والهجرة 
)أنظر اجلزء اخلاص بالتدريب على االجتار بالبشر في القسم 
٤ 1(. ومبساعدة املعلومات احلديثة والدقيقة وأدوات التطبيق 
العملي واإلجراءات الواضحة، سيتمكن أفراد خدمة احلدود من 
تطوير قدرتهم على كشف انتهاكات حقوق اإلنسان وتفاديها، 
وستكون لديهم الكفاءة األفضل في محاربة األنشطة اإلجرامية 

)أنظر اإلطار رقم ٩(. 
وحتى يكون للتدريب اخلاص بالنوع االجتماعي األثر الفعال، 
فيتعني أن يقوم على حتليل احتياجات التدريب وإجراء عمليات 
املعرفة  مستوى  التي حتدد  التدريبية  الدورة  قبل  ما  حتديد 
وفقاً  احملتوى  ويتعني صياغة  املتدربني.  واحتياجات  احلالية 
للسياق وأن يكون عملياً ومتصل باملوضوع. كما إنه من املهم 
ربط التجاوب مع النوع االجتماعي مع املزايا التشغيلية. ويجب 
أن تعقد الدورات على فترات مناسبة وكافية وأن تنظم وفًقا 
للسياق الواقعي وأال تأخذ شكل البرامج السريعة ״اخلاصة״.
 هناك طرق مختلفة لتنفيذ التدريب الفعال. ويعتمد االختيار على 
ومتطلبات  املتدربني  ووظيفة ووضع  ومنصب  املوارد  توافر 
السياق اخلاصة. وإذا كانت الدورات التدريب اقتصادية التكلفة 
والوقت، فيمكن أن تشمل اخليارات األخرى الزيارات الدراسية 
وتبادل األفراد وطاوالت حوار مستديرة والتوجيه والتدريب 
والتنشيط واجلمع بني أحد اخلبراء وأحد كبار املسؤولني لتقدمي 
التوجيهات واالستشارات داخل العمل. ووضع نظام لإلثابة 
واإلعالن عن ״أبطال״ النوع االجتماعي من الرجال والنساء 

يؤدي إلى ميزة مضافة لتقدمي مناذج للعاملني اآلخرين.

!  نصائح لتدريب أفراد إدارة احلدود 
عدم تقدمي النوع االجتماعي في خواء مبفرده: فسوف  n 
ُتفهم مدى عالقته فقط إذا استطاع أفراد خدمة احلدود 
املوكولة  مهامهم  تنفيذ  في  سيسهم  كيف  يتفهموا  أن 

إليهم. 
أو غير عادي،  لتجنب النظر إليها باعتبارها أمراً خاصاً  n 
التدريب،  من  يتجزأ  ال  جزًءا  باعتبارها  إليها  النظر  بل 
التدريب  محتوى  في  االجتماعي  النوع  إدراج  فيتعني 
في  املتخصصة  الدراسية  الفصول  إلى  إضافة  بأكمله 

املناهج التدريبية.
يجب أن تكون مواد التدريب مالئمة للسياق احمللي. n 

يجب تعديل مواد التدريب تبعاً ملنصب ومهام املجموعة  n 
عملي  محتوى  على  تشتمل  أن  ويتعني  املستهدفة 
من  تأكد  املثال،  سبيل  على  بالعمل.  مرتبط  تعليمي 
خطة  أساس  على  للعمل  اإلدارية  املستويات  حتدي 
وسياسة وإجراء متجاوب مع النوع االجتماعي وحتدي 
بالنوع  املتعلقة  املشكالت  حلل  اإلشرافية  املستويات 
املمارسات  لتحديد  التنفيذية  واملستويات  االجتماعي 

املالئمة املتجاوبة مع النوع االجتماعي.
إشراك منظمات املرأة ومنظمات املجتمع املدني األخرى  n 
احمللية  للقضايا  متنوعة  وأمثلة  رؤى  لتقدمي  كمصادر 

ولتخطيط عمليات اإلحالة.
مبوضوع  االلتزام  من  املسؤولني  كبار  حضور  يعزز  n 

التدريب.
والتأكد  دورية  بصفة  تنشيطية  تدريبية  دورات  تقدمي  n 

من مردود وتقييم ومراجعة التدريب. 

أنظر التقرير اخلاص بالتدريب اخلاص 

بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

يتنوع بعد ذلك محتوى الدورة تبعاً الحتياجات التصنيف والتنفيذ بناًء على السؤال ״كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي  n 
في إدارة احلدود؟״ ثم التأكيد على االرتباط الفعال واملبادرة وليس املالحظة السلبية.

يركز التدريب األساسي على: حتديد املخاطر والتهديدات التي تواجه الرجل واملرأة على احلدود ومدى تشابهها أو اختالفها 
وعلى املسؤوليات املصاحبة لذلك امللقاة على عاتق شرطة احلدود.

أما تدريب قادة املجموعات فيركز على: املواقف الشائعة من منظور النوع االجتماعي واملقترحات والطلبات التي ميكن طرحها 
على مستوى القيادة للمساعدة في حل املشاكل. 

بينما يركز التدريب على مستوى القادة على: السياسات واإلجراءات واملمارسات التي ميكن وضعها للتعامل مع املوضوعات 
الرئيسية في رزمة األدوات هذه وهي: االجتار بالبشر وحماية حقوق اإلنسان واملؤسسات املمثلة. 

4-3 إيجاد مؤسسات أكثر متثيالً إلدارة احلدود   
تتعرض خدمات احلدود ومؤسسات القطاع األمني األخرى 
لضغوط من أجل توظيف وترقية مرشحني ذوي كفاءة، غير 
أن استراتيجيات التوظيف التقليدية غالباً ما تتغاضى املرأة 
باعتبارها متقدم محتمل للوظيفة. وكما أوضحنا في القسم 
وتثبيتهن  النساء  توظيف  لزيادة  عديدة  مزايا  هناك   ،٣ ٣
خطوات  اتخاذ  املرأة  مشاركة  زيادة  وتتطلب  وترقيتهن. 
أقسام  اثنان من  املثال، عمل  فعلية لكنها ممكنة. على سبيل 
الشرطة وهما ألبوكيرك وتاكسون في الواليات املتحدة على 
زيادة توظيف املرأة بنسبة تتراوح من 10 إلى 2٥% ومن 10 
التوالي وذلك عن طريق تنفيذ استراتيجيات  إلى 2٩% على 

محددة لتوظيف وتثبيت الضابطات.٣٣

عمليات التقييم
احلدود،  إدارة  داخل  ممثلة  وتثبيت  توظيف  عملية  لضمان 
فإن إجراء أنواع مختلفة من التقييم قد يكون نافعاً. ويجب أن 
تركز عمليات التقييم على مناخ العمل ومعدالت وأنواع حوادث 
التحرش اجلنسي واملعوقات أمام فرص زيادة توظيف املرأة 
التقييم مجموعة  أن تضم عمليات  يتعني  وتثبيتها وترقيتها. 
مستويات  كافة  من  واملرأة  الرجل  مثل  املشاركني  من  كبيرة 
املوظفني  من  احملتملة  املجموعات  من  مدنيني  وكذلك  اخلدمة 
بالنسبة  العمل  ملناخ  املفاهيم اخلارجية  تكون  أن  حيث ميكن 

ألفراد خدمة احلدود عوامل فاعلة وقوية للتوظيف الفعال.
عندما يطلب من العاملني الكشف عن معلومات حساسة تتعلق 
سرية  ضمان  يجب  وباإلدارة،  وبزمالئهم  شخصياً  بهم 
إجراء  يتعني  كما  التقييم.  أثناء  جمعها  يتم  التي  املعلومات 
التقييمات من جانب مؤسسات أو خبراء خارجيني كلما أمكن. 
ومع ذلك، ينبغي إجراء التقييمات مع التأييد العلني من جانب 

اإلدارة العليا ا

وضع سياسات وممارسات للتوظيف شاملة 
ومخصصة للمرأة

إدارة  املرأة في جهات  توظيف  زيادة  أمام  توجد حتديات  قد 
احلدود. إذا كانت جهات تنفيذ القانون تشوبها سمعة العداء 
املرأة للعمل  والتمييز والتحرش جتاه الضابطات، فلن تتقدم 
احلدود  خدمات  داخل  أخرى  محددة  حتديات  وهناك  فيها. 
وتشمل احتمال التعيني في أماكن نائية منعزلة، وقد يكون ذلك 
في ظروف غير مواتية صعبة حيث تندر وسائل املواصالت 
والعمل إلى جانب مجموعة كبيرة من الزمالء من الذكور. وفي 
العديد من الدول، تعتبر هذه الظروف غير مناسبة لعمل املرأة.

!  نصائح لزيادة توظيف املرأة 
املهارات  تعكس  أنها  لضمان  االختيار  معايير  مراجعة  n 

واملعرفة الفعلية التي تطلبها الوظائف.
ضمان أن التوصيفات الوظيفية تشمل مجموعة متكاملة  n 
تعتبر  التي  املهارات  ذلك  في  مبا  املطلوبة  املهارات  من 
التواصل  القدرة على  بأنها خاصة باإلناث مثل  تقليدياً 
مع التشكيلة املتنوعة ألفراد املجتمع احمللي والقدرة على 
وكذلك  النزاعات  في  والتوسط  العنيفة  املواقف  إخماد 
األخرى  اجلهات  مع  متعاون  بشكل  العمل  على  القدرة 

ومهارات حل املشاكل.
وضع مستوى مستهدف لنسبة توظيف املرأة كتحديدها  n 

بنسبة 20% مثالً.
صور  تظهر  أنها  من  للتأكد  التوظيف  مواد  مراجعة  n 
متساوية لكل من املرأة والرجل وتأكيد هذه املساواة في 

التعامل وتنوع املسؤوليات واملهام.
توظيف  استراتيجيات  على  التوظيف  مسؤولي  تدريب  n 
جميع  من  أمكن  )وإن  واملرأة  الرجل  وإشراك  املرأة 
كمسؤولي  والدينية(  واجلغرافية  العرقية  املجموعات 

توظيف وفي جلان املقابالت.
ضمان حصول القائمني على املقابالت على تدريب حول  n 
تكافؤ الفرص وعدم طرح أسئلة تنطوي على متييز على 

أنظر التقرير اخلاص بعمليات حتديد 

ومتابعة وتقييم عملية النوع االجتماعي 
وأثره في إصالح القطاع األمني
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أساس اجلنس )كسؤال ״هل تخططني إلجناب طفل؟״ 
مثالً(.

املرأة  تشجيع  على  تعمل  عامة  معلومات  حملة  إطالق  n 
سلبية  اجتماعية  مواقف  أية  وتغيير  للوظائف  للتقدم 

جتاه مشاركة املرأة في العمل في خدمات احلدود.
دراسة وضع ترتيبات جديدة للتوظيف واالنتشار مثل  n 
إنشاء وحدات كل قوامها من النساء وتشكيل فرق عمل 
املجتمعات  في  واألخت  األخ  أو  والزوجة  الزوج  تضم 
قبوالً  األفضل  هي  الطريقة  هذه  تكون  أن  يحتمل  التي 

لدى املرأة لالنخراط في إدارة احلدود.
تقدمي دورات تدريبية قبل االختيار ملساعدة املجموعات  n 
البدنية  التدريبات  )مثل  باملتطلبات  للوفاء  متثيالً  األقل 

اخلاصة باملرأة والتدريبات على القيادة(.
توظيف  زيادة  تأثير  وتقييم  ملتابعة  موارد  تخصيص  n 

املزيد من النساء في أدوار إدارة احلدود.

تثبيت العامالت في العمل
خدمة  أفراد  ضمن  املرأة  عمل  ضد  التحيز  أسباب  أحد  من 
احلدود هي عملية التثبيت في العمل حيث تثار ادعاءات بأن 
العمل  تترك  ما  غالباً  فهي  الرجل  التزام  لها  يكون  لن  املرأة 
لرعاية األسرة واألطفال. ومع ذلك، يشير واقع سوق العمل 
العمل،  على  احلفاظ  إلى  بحاجة  والرجل  املرأة  من  كال  بأن 
املالئمة  والسياسات  للتثبيت  حوافز  العمل  أرباب  قدم  وإذا 
فهذا في صاحلهم وصالح العاملني. وينتج عن فقدان العمالة 
املؤسسية  والذاكرة  اخلبرة  فقدان  تشمل  باهظة  تكاليف 

واالستمرارية وروح الفريق واملهارات املتخصصة.

!  نصائح لزيادة تثبيت املرأة في العمل  
ضمان املساواة في الراتب واملزايا واملعاشات واملكافآت  n 

غير املدرجة في الرواتب للمرأة.
على  للحصول  قابلة  مناصب  في  املرأة  عمل  ضمان  n 
املستوى  من  وظائف  إلى  فقط  إبعادها  وليس  الترقية 

املبتدئ ومتدنية املكانة والراتب.
وضع أهداف محددة للتثبيت. n 

اإلطار  )أنظر  للعامالت  متابعة  برامج واحتادات  وضع  n 
رقم 10(.

للمرأة مبا  املالئمة  والتجهيزات  املنشآت  وجود  ضمان  n 
في ذلك حمامات وغرف تبديل مالبس منفصلة والزي 

الرسمي املالئم.
ضمان حصول املرأة على مهارات قيادة جميع وسائل  n 

النقل املتاحة في خدمة احلدود.
وضع ترتيبات لالنتشار تضمن تواجد املرأة مع امرأة  n 

العمل  ظروف  حتسني  على  يعمل  األقل  على  أخرى 
بالنسبة لها.

دراسة إنشاء وحدات نسائية أو فرق عمل حيثما أمكن  n 
مثل  خاصة  واجبات  لها  يكون  الثقافية  الناحية  من 

التعامل مع فرق الكالب البوليسية.
املرأة  ترك  أسباب  لتحديد  اخلروج  عند  مقابالت  إجراء  n 

للخدمة. 
وإبقاء  للعائالت ضرورية جلذب  املالئمة  السياسات  تعتبر 

املرأة املؤهلة والرجل املؤهل لتعزيز كفاءة العمل وتشمل:

نصف  العمل  خيارات  مع  متاحة  مرنة  عمل  ساعات  n 
الوقت وتبادل الوقت.

منح إجازات أمومة وأبوة كافية. n 

تقدمي زي خاص لألمهات. n 

الترقية  مع  احلوامل  للعامالت  خفيف  عمل  تخصيص  n 
العادية وزيادة الراتب وسياسات منح املزايا األخرى.

في  ترغب  التي  للمرأة  العمل  استعادة  سياسة  تبني  n 
العودة بعد الوالدة.

تخصيص دور حضانة ومنشآت الرعاية اليومية خارج  n 
املوقع.

ترقية العامالت 
تشمل إجراءات ضمان توفير الفرص املتكافئة للرجل واملرأة 

للترقي في عملهم بخدمات احلدود ما يلي:
مراجعة معايير الترقي لضمان اشتمالها على مجموعة  n 
والتعامل  املشاكل  حل  كمهارة  املطلوبة  املهارات  من 
اخلدمات  إلى  واإلحالة  اجلرمية  ومنع  املجتمع  مع 

االجتماعية.
أهداف  لتقييم  وشفافة  واضحة  معايير  وضع  ضمان  n 

العمل واألداء القائم على التقييم.
النوع  على  التحيز  ناحية  من  الترقي  اختبارات  تقييم  n 

االجتماعي.
في  متكافئة  فرص  على  واملرأة  الرجل  ضمان حصول  n 

الوظائف املرغوبة والتدريب في مجال العمل.
إجراء  يتم  الترقية،  لفرص  املرأة  تقدم  عدم  حالة  في  n 
على  للتغلب  إجراءات  وتنفيذ  السبب  لتبني  دراسة 

املعوقات التي يتم حتديدها.
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الشبكة األوروبية للشرطيات 34اإلطار رقم 10

 European Network( للشرطيات  األوربية  الشبكة 
لضابطات  إقليمية  منظمة  هي   )of Policewomen
مع  املشترك  العمل  جاهدة  املنظمة  القانون، حتاول  تنفيذ 
نظيراتها من مؤسسات تنفيذ القانون في الدول األعضاء 
بإدراج  يتعلق  فيما  اإليجابية  التغييرات  إجراء  لتسهيل 
املرأة. وضع  وتعزيز  التنوع  وإدارة  االجتماعي   النوع 

األهداف األساسية للشبكة:
زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على املرأة وتفهمها  n 

داخل خدمات الشرطة في أوروبا.

الضباط  من  كل  تهم  التي  املناقشات  عقد  تسهيل  n 
والضابطات واملشاركة فيها.

حتفيز املساهمة جتاه التمثيل املتكافئ للرجل واملرأة  n 
على جميع املستويات داخل مؤسسات الشرطة.

داخل  املمارسات  أفضل  بشأن  املعلومات  تبادل  n 
الراهنة  القضايا  وبشأن  القانون  تنفيذ  مؤسسات 

واملقاربات اجلديدة واملبادرات واملقاييس.

العمل كمركز خبرة أوروبي لتحفيز وتدعيم التعاون  n 
بني مختلف مؤسسات الشرطة والشبكات ذات الصلة 
بشأن إدراج النوع االجتماعي وإدارة التنوع وقضايا 

املساواة.

4-4 دعم رقابة املجتمع املدني
املدني مبا  املجتمع  التعاون مع منظمات  متت مناقشة مزايا 
باالجتار  يتعلق  وفيما   ٣ ٤ القسم  في  املرأة  منظمات  فيها 

بالبشر في القسم ٤ 1.

ميكن أن يكون تعزيز رقابة املجتمع املدني على إدارة احلدود 
عامالً بالغ األهمية كجزء من عمليات اإلصالح التي تضمن 
تشمل  احلدود.  خدمات  في  العامة  الثقة  وبناء  املساءلة 
املدني  للمجتمع  فرصة  توفر  قد  التي  املدني  املجتمع  رقابة 
املستقلة وجلان حقوق  املساهمة جلان مراجعة احلدود  في 
إعداد  يساعد  أن  ميكن  كما  الشكاوى.  ومحققي  اإلنسان 
في  اإلنسان  حقوق  منظمات  إلى  لتقدميها  متابعة  تقارير 
إثارة قضايا حقوق اإلنسان على احلدود في احملافل الدولية 
املدني.  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  بني  املفتوح  واحلوار 
التمثيل  توفير  هو  احلدود  خدمات  على  الرقابة  يعزز  ومما 
ومشاركة  الرقابة  مؤسسات  في  واملرأة  للرجل  املتكافئ 
منظمات املرأة وإدراج قضايا النوع االجتماعي مثل االجتار 

بالبشر والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي. 

احلدود اإلطار رقم 11 على  املدني  املجتمع  مراقبة 
األمريكية املكسيكية 35

 Border Action احلدودية  اإلجراءات  شبكة  وضعت 
في  احمللي  املجتمع  منظمات  مع  باالشتراك   Network
مجموعة  املتحدة  الواليات  مع  للحدود  املتاخمة  الواليات 
التنفيذ  وممارسات  لسياسات  اإلرشادية  ״اخلطوط 
اإلرشادية  اخلطوط  هذه  وتتناول  احلدود״،  على  البديلة 
التالية:  العناصر  وتشمل  والرقابة  املساءلة  قضايا 
التحتية ومنافذ  والبنى  والتكنولوجيا  العمليات احلدودية 
احلدود  وتزويد  القانون  تنفيذ  موارد  وتخفيف  الدخول 

باألسلحة وأمن املجتمع واالحتجاز والترحيل.
تقرير  الشبكة  قدمت   ،200٦ عام  يونيو   / حزيران  في 
انتهاك حقوق  إلى جلنة حقوق اإلنسان توثق فيه  متابعة 
اإلنسان واحلقوق املدنية في منطقة احلدود بني الواليات 
البلدان  جلنة  إلى  شكاوى  قدمت  كما  واملكسيك.  املتحدة 

األمريكية حلقوق اإلنسان.

!  نصائح لزيادة رقابة املجتمع املدني املتجاوبة 
مع النوع االجتماعي 

فرص  لها  تتوافر  املدني  املجتمع  منظمات  أن  ضمان  n 
على  للتعرف  احلدودية  املواقع  من  مجموعة  زيارة 

األحوال واملالبسات واملهام.
املرأة  منظمات  فيها  مبا  املنظمات  لتلك  التدريب  توفير  n 

على ممارسات إدارة احلدود.
على  القائم  العنف  بشأن  البيانات  جلمع  معها  العمل  n 
على  مبنية  تقييمات  وإجراء  االجتماعي  النوع  أساس 
وخدمات  احلدود  حلرس  االجتماعي  النوع  أساس 

اجلمارك والهجرة.
وجعل  للترويج  املدني  املجتمع  منظمات  مع  العمل  n 

اجراءات تقدمي الشكاوى سهلة البلوغ.

أنظر أداة املجتمع املدني على النوع 
االجتماعي وإصالح القطاع األمني
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

5 إدراج قضايا النوع االجتماعي في 
إجراءات إدارة احلدود في سياقات محددة

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاع 
في أوقات النزاع املسلح أو النزاعات فيما بني الدول، ميكن 
بالنزاعات  مشحونة  عسكرية  مناطق  احلدود  تصبح  أن 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  للعنف  ومواقع  حّد  أقصى  إلى 
من  العريض  القطاع  حتركات  على  الشديد  والتركيز 
قبل  ما  احلدود  وإدارة  الشرطة  قوات  تضم  وقد  السكان. 
قوات شبه  أو  التدريب  قدر ضئيل من  النزاع مجندين على 
هي  لهم  بالنسبة  األولوية  تكون  التسليح  شديدة  عسكرية 
ما  أما في سياقات  الدفاع وليس سالمة وتأمني اجلماهير. 
القطاع األمني مبا  النزاع، فيحتمل أن تتسم مؤسسات  بعد 
فيها خدمات احلدود باالرتباك، وغالباً ما يترك أفراد القطاع 
أو  املنفى  إلى  الهرب  أو  العقاب  من  خوفاً  مناصبهم  األمني 
ومن  املسلحة،  املليشيات  إلى  ينضمون  أو  كالجئني  يفرون 

الشائع أن تتكون خدمات احلدود من الذكور فقط.

بعد  ما  مرحلة  في  احلدود  إدارة  إصالح  عملية  تعتبر  لذا 
النزاع أمراً غاية في احلساسية بسبب النزاعات على احلدود 
املسلحة.  احمللية  اجلماعات  جانب  من  عليها  والسيطرة 
احلدود  إدارة  أنظمة  بناء  يتعني  احلاالت،  من  العديد  وفي 
إلصالح  امللحة  األساسية  األولويات  ومن  البداية.  من 
األلغام من احلدود  إدارة احلدود وهو نزع األسلحة وإزالة 
حماية  ضمان  وكذلك  لألسلحة  املشروع  غير  والتهريب 

الالجئني واملشردين. ٣٦ 

ويشيع في أوقات احلروب عبور احلدود غير املؤمنة بشكل 
غير مشروع، ولكن بالنسبة للمحاربني – الذين يتم التعرف 
عليهم بأنهم من يحملون السالح – فقد يسمح لهم بالعودة 
الدولة  في  وضعهم  عن  النظر  بغض  األصلية  لبالدهم 
املضيفة كجزء من برنامج نزع األسلحة والتسريح وإعادة 
البرامج  هذه  من  املرأة  استبعاد  يتم  املقابل،  وفي  اإلدماج. 
وتكون في أمس احلاجة إلى حماية حقوق اإلنسان من جانب 
سلطات احلدود وضمان استخراج وثائق السفر الالزمة مع 
املساعدة  لتقدمي  احمللية  املرأة  ملنظمات  التعاونية  اإلجراءات 

لها.

وغالباً ما تصاحب زيادة مستويات الدعارة واالجتار بالبشر 
ما  بيئات  تتميز  ذلك،  ومع  املسلحة.  النزاعات  بعد  ما  بيئات 
ذلك  ويرجع  االجتماعي  النوع  أدوار  في  بزيادة  النزاع  بعد 
واملقاتالت  املعيالت  النساء  أعداد  زيادة  إلى  منه  جزء  في 
يفسح  مبا  املستمرة  اإلصالح  عمليات  خضم  في  القدامى 

املجال لتغييرات في التشريعات والسياسة واألفراد.

النوع االجتماعي  التي تواجه إدراج  التحديات  تشمل بعض 
في عملية إصالح إدارة احلدود في مرحلة ما بعد النزاع ما 

يلي:

ورمبا  بالنزاعات  مشحونة  عادة  احلدود  مناطق  تظل  n 
تعتبر  وقد  النزاع  بعد  طويلة  لفترات  معادية  مناطق 

״خطيرة للغاية״ بالنسبة لعمل املرأة فيها.

من  كبيرة  أعداد  تواجد  بسبب  آمنة  غير  احلدود  تكون  n 
وقطاع  املهاجمني  من  يصاحبونهم  من  مع  املشردين 

الطرق واملتاجرين بالبشر.

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  تزداد حدة  n 
الرقابة  نقص  وجود  عند  والفتيات  النساء  ضد 

وحصانة.

إرجاء  يتم  بينما  الشرطة  غالباً إلصالح  األولوية  تكون  n 
إصالح الشرطة املتخصصة مبا فيها حرس احلدود.

تتبخر اجلهود املبدئية إلشراك املرأة في القوات األمنية  n 
ويفتر عزمها مبجرد عودة احلياة إلى ״طبيعتها״ و/أو 

تراجع الضغوط الدولية للتمثيل املتكافئ.

احلدود اإلطار رقم 12  شرطة  جهاز  في  التوظيف 
في كوسوفو

كبيرة  جهود  بذلت  كوسوفو،  في  احلرب  أعقاب  في 
اجلديدة  األساسية  البرامج  في  كمجندات  املرأة  لتوظيف 
للشرطة. وكما هو احلال في سياق ما بعد النزاع، اختفى 
العديد من ضباط الشرطة السابقني أو مت قتلهم وآخرون 

تورطوا في أعمال متييزية وانتهاكات.
وكانت احلاجة ملحة في نشر أفراد الشرطة في الشوارع 
بأسرع ما ميكن. وكان لزم عمل حتريات عن الذين تقدموا 
للعمل وفي أغلب األحيان يثبت أنه من الصعب القيام بها 
بسبب فقدان أو تلف سجالت العمالة وثائق حتديد الهوية. 
دورات  عن  عبارة  املبدئية  التدريبية  الدورات  وكانت 
للشرطة  عملية  مهمات  يعقبها  أسابيع  ستة  ملدة  أساسية 
خلدمات  ميدانية  وتدريبات  املتحدة  لألمم  التابعة  املدنية 

لشرطة.
كوسوفو  حترير  جيش  أفراد  من  عدد  تعيني  مت  وقد 
املسرحني ومعظمهم من الرجال، ولكن كانت هناك أيضاً 
األولى  األعوام  في  الدورات  شهدت  وقد  مدنيات.  نساء 
تخريج ٣٣% من النساء. ومن ثم تضاءلت هذه النسبة، فلم 
يحب اجلميع هذا العمل وبعض النساء تركن العمل مبجرد 
تكوين أسرة ووجدت األخريات عمل أفضل في مكان آخر. 
واليوم اقتربت نسبة النساء في شرطة كوسوفو من %1٤.
وتتميز  الحق.  وقت  في  كوسوفو  حدود  شرطة  تشكلت 
البلقان  دول  في  النزاعات، وخاصة  هذه  ظل  في  احلدود 
السياسة.  باحلساسية  حل،  دون  من  الوضع  بقاء  مع 
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الشرطة  جانب  من  يقدم  التدريب  كان  األمر،  بادئ  وفي 
عام  وفي  احلدود.  خلدمات  املتحدة  لألمم  التابعة  املدنية 
متويالً  اإلعمار  إلعادة  األوروبية  الوكالة  قدمت   ،200٦
سياسة  لتنمية  الدولي  املركز  ينفذه  عام  مدته  ملشروع 
وقد  احلدود.  شرطة  تدريب  وحدة  لتطوير  الهجرة 
واختيار  للوحدة  القياسية  العملية  اإلجراءات  ذلك  شمل 
املدربني. لتدريب  ثمانية مدربني وتقدمي دورة مخصصة 
ثالث  تطوير  هو  املشروع  من  الرئيسي  الهدف  وكان 
األساسي  للمستوى  تقدم  متخصصة  تدريبية  دورات 

وقادة املجموعات والقادة.
ولم يكن للمرأة وجود داخل وحدة تدريب شرطة احلدود 
على الرغم من وجود التزامات بإشراكها من جانب اإلدارة 
املركز.  بذلها  التي  واجلهود  احلدود  العليا خلدمة شرطة 
امليداني  التدريب  ضباط  2٦%من  املرأة  متثل  ذلك،  ومع 
يقدمن  أن  يتوقع  والالتي  احلدود  مناطق  في  العاملني 
اجلهود  فشلت  وقد  املستقبل.  في  العمل  داخل  تدريبات 
بني  من  وكان  الوحدة  إلى  باالنضمام  النساء  إقناع  في 
في  احلالي  بعملهن  سعيدات  أنهن  ذكرنها  التي  األسباب 
املوقع أو أن أسرهن لن تسمح لهن بالعمل بعيداً عن املنزل 
أو أنهن تزوجن وأن أزواجهن يريدهن أن تعملن في مكان 

قريب من املنزل. 
النساء  عدد  كان   ،2007 عام  الثاني/يناير  كانون  في 
7٦ امرأة من إجمالي 1.00٩ من شرطة احلدود ويرأس 

اخلدمة امرأة برتبة لواء.

!  الفرص / النصائح
قد تسهم عمليات اإلصالح امللزمة في اتفاقيات السالم  n 
أو التي تتعهد بها بعثات حفظ السالم واالهتمام الدولي 
ترغب  وقد  احلدود.  إدارة  إلصالح  املوارد  توفير  في 
األطراف الدولية على وجه اخلصوص في دعم إجراءات 
املرأة  توظيف  وزيادة  االجتماعي  النوع  قضايا  إلدماج 

في إصالح إدارة احلدود.

ميكن أن يقدم مستشارو النوع االجتماعي في املنظمات  n 
الدولية ومؤسسات الدولة الدعم ملبادرات إدراج النوع 

االجتماعي في إدارة احلدود.

فرصة  البداية  من  احلدود  إلدارة  نظام  تأسيس  يوفر  n 
النوع  قضايا  وإدراج  املرأة  توظيف  أهداف  لتحديد 
االجتماعي في وضع السياسة والبروتوكول والبرامج 

العملية والتدريب )أنظر اإلطار رقم 12(.

واملؤسسات  املتغيرة  االجتماعي  النوع  أدوار  تعمل  قد  n 
االجتماعية على تسهيل توظيف املرأة وقد تكتسب املرأة 

املهارات القيادية والتنظيمية خالل فترة النزاع. 

5-2 الدول االنتقالية
تتضمن املرحلة االنتقالية في هذا السياق عادًة االنتقال من 
نظام حكم  من  وغالباً  آخر،  إلى  اقتصادي   / نظام سياسي 
السوق  ونظام  دميقراطية  أكثر  نظام  إلى  املركزي  الفردي 
االنتقال  يكون  والشرقية  الوسطى  أوروبا  دول  احلر. وفي 
جديد  ليبرالي  رأسمالي  نظام  إلى  االشتراكي  النظام  من 
كما هو احلال في وسط آسيا )أنظر اإلطار رقم 1٣(. وفي 
مع  الوثيق  االرتباط  من  تاريخ  للشرطة  كان  السياق  هذا 
وظيفة  لها  وكان  الدولة  ومؤسسات  السياسيني  القادة 
احلدود  على  احملكمة  الرقابة  يعني  وهذا  أساسية.  سياسية 
املواطنني والتركيز على  القمعية للسيطرة على  والسياسات 
التصدي للتأثيرات اخلارجية. كما كانت هناك قيود مشددة 
على حركة تدفق التجارة اخلارجية وحتركات األفراد. وفي 
دول مثل املجر، كان اجليش يقوم مبهام حماية حدود الدولة 
الفترات  بعض  وفي  احلدود.  عبور  حركة  على  والسيطرة 
ومحاطة  باأللغام  مزروعة  احلدود  من  أجزاء  هناك  كانت 
״مناطق  إنشاء  ومت   ٣7 املكهربة.  واألسوار  باألسالك 
على  مقصور  إليها  الدخول  كان  حيث  شاسعة  محظورة״ 

مرافقة الشرطة أو مبوجب تصريح خاص.
الدميقراطية  إلى  التحول  ومع  احلاالت،  من  العديد  وفي 
أوروبا  شرق  في  املرأة  عانت  احلر،  السوق  واقتصاديات 
ودول القوقاز ووسط آسيا من فقدان عملها والعمل بوظائف 
برواتب متدنية في القطاعات الرسمية وغير الرسمية ونقص 
كبير في الرعاية االجتماعية حيث تدهورت اخلدمات الصحية 
وزادت معدالت الفقر بنسبة كبيرة بالتزامن مع انتعاش الدور 

التقليدي للمرأة كمقدمة للرعاية وتدبير شؤون املنزل. 
النوع االجتماعي  التي تواجه إدراج  التحديات  تشمل بعض 

في إصالح إدارة احلدود في الدول االنتقالية ما يلي. 
السلطة  فقد  من  املنتقلة  الكبرى  احلدود  أنظمة  خشية  n 

والنفوذ.
املناطق  في  الكافية  غير  األلغام  إزالة  عمليات  حتد  n 
باألنشطة  واملرأة  الرجل  من  كل  قيام  من  احلدودية 

األسرية واالجتماعية.
اجلديدة  احلدود  خدمات  قدرات  تقدير  في  املغاالة  n 
على  بالسلب  يؤثر  مبا  واجلمارك  الهجرة  تنظيم  في 

املهاجرين.
جماعات  جانب  من  احلدود  أفراد  على  الضغوط  تزايد  n 
واملمارسات  التنازالت  بعض  لتقدمي  املنظمة  اجلرمية 

غير القانونية.
 n تكون الدول االنتقالية غالبًا مصدراً لالجتار بالبشر.

يحتمل أن تعامل املرأة باعتبارها ״شخص غريب״ في  n 
خدمات احلدود.
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اكتسبت  استقاللها،  آسيا  وسط  جمهوريات  نالت  عندما 
أهمية  دولية  حدود  إلى  أن حتولت  لبثت  ما  التي  احلدود 
املواصالت  الصناعية ووسائل  الروابط  وأصيبت  كبيرة. 
مبثابة  احلدود  في  التحكم  يعني  وكان  بالشلل.  القدمية 
كما  االستراتيجية.  األوضاع  املوارد وحتسني  في  حتكم 
مت اآلن عزل املجموعات العرقية التي كانت تتمتع بحرية 
احلدود  عبور  مبجرد  والعائلة  األصدقاء  مع  التواصل 
ويواجهون متطلبات التأشيرة والصعوبات األخرى التي 

تواجههم عند العبور.٣٨ 
وقد واجهت اجلمهوريات االشتراكية السوفييتية السابقة 
احلدود  إلدارة  القدرات  تطوير  آسيا  وسط  في  اخلمس 
والصني  أفغانستان  مع  تربطها  التي  وخاصة  اجلديدة 
وإيران. وقد تطلب حتسني حركة التجارة والترانزيت في 
للحدود،  العابرة  اجلرمية  مع  التعامل  ومتطلبات  املنطقة 
باملخدرات  واإلجتار  األموال  وغسل  السرية  كالهجرة 

وتهريب األسلحة واإلرهاب، مساعدة وتعاون دوليني.
من  التمويل  في  هاماً  دوراً  األوروبي  االحتاد  ويلعب 
خالل مشروع احلدود بوجه إنساني.٣٩ وتتمثل األهداف 
الرئيسية للمشروع في ضمان االستقرار واألمن اإلقليمي 
والقضاء على الفقر وتطوير التعاون اإلقليمي الوثيق مع 
االجتار  توسع  من  املخاوف  وكانت  األوروبي.  االحتاد 
وراء  من  السياسي  الدافع  هي  املنطقة  في  املخدرات  في 
املشروع. وقد قدم االحتاد األوروبي طرق متكاملة إلدارة 
احلدود للتركيز على التجارة املشروعة وحركة الترانزيت 
مع تكثيف اإلجراءات األمنية باستخدام ״النوافذ املوحدة״ 
أفراد  تدريب  ومت  واملركبات.  السفر  وثائق  من  للتحقق 
النمط  ذي  العسكري  احلرس  من  للتحول  احلدود  خدمة 
متنقلة  قوة  إلى  ثابتة  مسافات  على  الرابض  السوفييتي 
املهارات  مع  املختلفة  اجلهات  بني  ما  تعمل  واحترافية 

الالزمة للتواصل واملعلومات. 

!  الفرص / النصائح
ميكن أن تكون مبادرة إصالح إدارة احلدود املصاحبة  n 
األوروبي  االحتاد  أو  الناتو  حللف  االنضمام  ألغراض 
وزيادة  االجتماعي  النوع  قضايا  إلدراج  انطالق  نقطة 

متثيل املرأة.
الكالب  أن يعهد بتقدمي خدمات جديدة مثل فرق  ميكن  n 
البوليسية التي تتطلب طرق وتدريبات جديدة إلى فرق 

قوامها من النساء أو فرق مشتركة.
في بعض الدول االنتقالية، يشمل ميراث ما بعد االحتاد  n 
في  والرجل  للمرأة  مساواة  أكثر  مشاركة  السوفييتي 

مؤسسات القطاع األمني والتي قد تشكل أساساً ينطلق 
منه زيادة توظيف املرأة في خدمات إدارة احلدود. 

5-3 الدول النامية
״يتميز املشهد على احلدود بني ]نيجيريا وبنني] دائماً 

بالفوضى والعداء والعدوانية ويدل على مستوى مرتفع من 
انعدام األمن״ ٤0

إلصالح  املخصصة  املوارد  نقص  يعتبر  النامية،  الدول  في 
ينتج  التمويل  فنقص  اخلطورة.  بالغة  مشكلة  احلدود  إدارة 
التجهيزات  عنه عدم كفاية أعداد أفراد خدمة احلدود ونقص 
وتدني مستوى التدريب، ما يسهم بوجود بيئة يستشري فيها 
الفساد بني مسؤولي احلدود وطلب أموال غير مشروعة مقابل 
املرور اآلمن لألفراد والبضائع بسبب غياب الرواتب واملميزات 
األخرى. تسمح احلدود التي يقل فيها تواجد الشرطة مع ضعف 
الرقابة بالتواطؤ بني مسؤولي احلدود واملجرمني واالتفاقيات 
غير القانونية األخرى. وفي بعض احلاالت، يظل املجرمون على 
قمة التقدم التكنولوجي ولديهم اإلمكانيات املختبرة للنقل املرن 

واملوارد املالية ״لرشوة״ حرس احلدود.
قد تؤدي البينة التحتية األقل تطوراً لوسائل املواصالت إلى 
السفر  طريق  هي  التي  احلدود  نقاط  أمام  طويلة  صفوف 
األساسي وبخاصة للتجار. ويدعم االبتزاز وفترات االنتظار 
الطويلة من مخاوف حدوث سرقات وتهديدات لسالمة البضائع 
واألفراد. واألشخاص الذين يعملون كسائقي مسافات طويلة 
واحلاملني مبالغ طائلة من النقود لدفع الرشاوى و«الرسوم« 
غير القانونية هم األكثر عرضة للسرقة. ومتثل البطالة حتدياً 
كبيراً في املجتمعات النامية ذات االقتصاد الضعيف مبا يؤدي 
إلى تزايد أعداد العابرين للحدود سعياً للتعليم والعمل وبحثاً 

عن فرص معيشية أفضل في أي مكان.
أشارت النساء، اللواتي شملتهن الدراسة التي أجرتها منظمة 
كلني )CLEEN( في غرب أفريقيا عام 2007، واآلتيات من الدول 
الثالث )بنني وغانا ونيجيريا( بشكل مماثل، إلى أنهن عانني 
جتارب سلبية على يد عمالء تنفيذ القانون أكثر من الرجال. 
من شملتهن  إجمالي  من  اللواتي ميثلن ٣٨%  النساء  وكانت 
الدراسة – وهي الشريحة األكبر من مجموعة الدراسة –هن 
التسويق وهو ما يعتبر  العامالت في مجال  أو  التاجرات  من 
في  أهميتها  ومدى  النساء  حركة  تزايد  إلى  أخرى  إشارة 

االقتصاد احمللي.٤1
ال تتوافر اإلحصائيات في معظم احلاالت ولكن يعتقد أن نسبة 
املرأة العاملة في خدمات احلدود في الدول النامية تتراوح من 

القليلة إلى املعدومة.
تشمل بعض التحديات التي تواجه إدراج النوع االجتماعي في 

عملية إصالح إدارة احلدود في الدول النامية ما يلي:
الرقابة  وضعف  احلكومية  املوارد  نقص  يؤدي  قد  n 
يتعلق  فيما  املساءلة  الفساد وضعف  معدل  ارتفاع  إلى 
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إدارة  أفراد  جانب  من  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات 
احلدود.

واستبعاد  الرجال  كبيرة  أعداد  توظيف  تفضيل  يتم  قد  n 
النساء متاماً.

ميكن أن يحول عدم احترام القانون والعنف واجلرمية  n 
املرأة  رغبة  دون  منها  بالقرب  أو  احلدودية  املناطق  في 

في العمل في تلك املناطق.

إلى  تؤدي  أعباء  األسرة  معيشة  ومتطلبات  الفقر  آثار  n 
من  العديد  متناول  عن  بعيدة  التعليمية  املتطلبات  جعل 

النساء.

غياب تشريع يضمن املساواة بني اجلنسني. n 

!  الفرص / النصائح
على  تركز  التي  التنمية  مبادرات  تشكل  أن  ميكن  n 
انطالق  نقطة  احلدود  إدارة  أو  احلدودية  املجتمعات 

لزيادة إدراج النوع االجتماعي وتوظيف املرأة.
كن  سواء  املسافرات  أعداد  زيادة  من  االستفادة  ميكن  n 
تاجرات أو مهاجرات وتوسع االجتار بالنساء والفتيات 

كفرص سانحة لتوظيف العامالت وتثبيتهن.

5-4 الدول املتقدمة
األخيرة  األعوام  في  احلدود  إدارة  ركزت  النامية،  الدول  في 
على أن تكون أكثر متثيالً للمجتمعات التي تخدمها واألفراد 

الذين يضطرون إلى التعامل معهم عند النقاط احلدودية. وفي 
أعقاب االنتقادات بالتصنيف العنصري، يظل هناك حتدياً أمام 
إنشاء توازن مالئم بني احلاجة إلى التتبع اإليجابي والكشف 
عن أفراد اجلماعات املتطرفة أو اإلرهابية أو اإلجرامية وبني 

ضمان احترام احلريات املدنية وحقوق اإلنسان.
التحرش  للقوة وفضائح  املفرط  واالستعمال  الفساد  يؤدي 
بسمعة جهات  واإلضرار  املالية  التكلفة  زيادة  إلى  اجلنسي 
املتقدمة. ففي كندا على  الدول  العديد من  القانون في  تنفيذ 
سبيل املثال، أسهم سوء التعامل مع إحدى القضايا اخلاصة 
من  بعد  فيما  وترحيله  اإلرهاب  بتهمة  بهم  املشتبه  بأحد 
الشرطة  دخول  في  سوريا  في  وتعذيبه  املتحدة  الواليات 
العام حول  القلق  وأثار  ارتباك شديدة  دوامة  االحتادية في 
احلدود  شرطة  بني  املعلومات  وتبادل  الشخصي  األمن 

وجهات الشرطة األخرى.٤2
نحو  واالجنذاب  األفراد  حركة  تنوع  زيادة  إلى  العوملة  أدت 
الهجرة بطريقة شرعية أو بطرق أخرى من جانب من يعيشون 
في الفقر. كما تتزايد هجرة املرأة إلى الدول املتقدمة بحثاً عن 
وطرق  الهجرة  سياسات  تزال  ال  كما  األسرة.  إلعالة  العمل 
تنفيذها تشكل صعوبة خلدمات احلدود وهي في أغلب األحيان 
القانوني  باالحتجاز  املتعلقة  واملسائل  للجدل.  مثيرة  قضايا 
واملهاجرين  السياسي  اللجوء  وطالبي  الالجئني  وحقوق 
واألسلحة  للحدود  العابرة  املخدرات  جتارة  في  والتحكم 

واألفراد تثير مخاوفاً كبيرة )أنظر اإلطار رقم 1٤(.
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– وهي اتفاقية جتارة بني كندا واملكسيك والواليات املتحدة  يتمثل الهدف الرئيسي التفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 
– في تسهيل حركة البضائع ورأس املال واخلدمات وليس األفراد. ويصل نسبة التجارة اليومية بني الواليات املتحدة وكندا 
إلى 1.2 مليار دوالر مقارنة بـ 7.٣ مليون دوالر بني الواليات املتحدة واملكسيك. وقد اختلفت عمليات اإلصالح على هاتني 

املنطقتني احلدوديتني اختالفاً كبيراً.

بالنسبة للواليات املتحدة، فقد حازت جتارة املخدرات غير املشروعة واألسلحة واملهاجرين على التركيز األكبر من عالقتها مع 
املكسيك. وتتميز املنطقة احلدودية بينهما بتواجد أعداد غفيرة من حرس احلدود ووفرة األسلحة.

وفي املقابل، فد اتفقت الواليات املتحدة وكندا على طريقة ״احلدود الذكية״ التي اشتملت على عملية املوافقة املسبقة للحركة 
التجارية )FAST( ونظام خاص باألفراد للموافقة املسبقة على العبور )NEXUS( مما أدى إلى إنهاء إجراءات احلركة التجارية 
بطريقة سلسلة ومنسقة. كما أدى إنشاء مجموعات العمل فيما بني الوكاالت وفرق املهام واملوقع املجمع خلدمات اجلمارك 
والهجرة وتنسيق الوثائق وجتريب مشاريع كشف الهوية متساوية القياسات )مسح بصمة العني وبصمات األصابع( إلى 
تسريع وتيسير حركة املسافرين. وفي داخل الواليات املتحدة، ال تزال االختصاصات املتداخلة بني الهيئات املختصة املتعددة 

مثيرة للجدل. أما في كندا، فقد مت إنشاء وزارة للسالمة العامة مسؤولة عن خدمات اجلمارك واحلدود عام 2002.

ال تزال إدارة احلدود األمريكية الكندية – وهي احلدود األطول في العالم حيث يبلغ طولها ٨.٨٥0 كيلومتراً مع 1٣2 منفذ 
للدخول غير مترابطة نسبياً، بينما تظل احلدود األمريكية املكسيكية التي يبلغ عدد املنافذ فيها 2٥ منفذ مكبلة باخلوف من 

اجلرمية والعنف. 
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

النوع االجتماعي  التي تواجه إدراج  التحديات  تشمل بعض 
في عملية إصالح إدارة احلدود في الدول املتقدمة ما يلي:

مراكز القوى وقيم ومناهج إصالح القطاع األمني التي  n 
تؤكد على التسليح على حساب األمن اإلنساني.

االنهماك السياسي في اإلرهاب ومخاوف من تقويض  n 
فيما  وخاصة  احلدود  على  اإلنسان  حلقوق  املهاجرين 
من  املهاجرين  وحقوق  العنصري  بالتصنيف  يتعلق 

العمال.

يتعلق  فيما  احلدود  إدارة  داخل  امللحة  املتطلبات  n 
بالتكنولوجيا املتقدمة واملراقبة وأدوات التحقيق وتنويع 

املوارد من املبادرات املتجاوبة مع النوع االجتماعي.

الدول  في  التصحيحي/احلصص  اإلجراء  من  النفور  n 
أو  حلها  مت  قد  االجتماعي  النوع  مشاكل  أن  ترى  التي 

أنها مجال ال يتعني على احلكومة التدخل فيه.

!  الفرص / النصائح  
العامة  للخدمة  املوجهة  واملهارات  القيم  على  التركيز  n 

يرتبط تقليدياً باملرأة.
الضغط العام من أجل إدراج النوع االجتماعي والتنوع  n 
العنصري والعرقي في جهات تنفيذ القانون يولد عزماً 

على التعامل مع قضايا النوع االجتماعي.
وجود بنية قانونية لضمان احلقوق املتساوية في العمل  n 
الكاملة  املشاركة  يعزز  أن  والرجل ميكن  املرأة  لكل من 

املتساوية لكل منهما في خدمات احلدود.
الثقافية״  وضع وتنفيذ تدريبات خاصة ״باحلساسية  n 
لضمان  احلدود  إلدارة  التقليدي  التدريب  من  كجزء 

حماية حقوق اإلنسان للرجل واملرأة.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

6 التوصيات األساسية
املجتمع الدولي 

االجتماعي  النوع  في  وخبراء  املرأة  إشراك  إلى  الدعوة  1 .
وممثلي منظمات املرأة في حتديد ووضع وتنفيذ ومراقبة 

وتقييم ومتابعة عمليات إصالح إدارة احلدود.
توظيف  وزيادة  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  تعزيز  2 .
املرأة وتثبيتها وترقيتها في جميع عمليات إصالح إدارة 

احلدود.
وضع برامج لبناء وتعزيز قدرات منظمات املرأة ومنظمات  ٣ .
املجتمع املدني األخرى للرقابة الفاعلة على خدمات حرس 

احلدود واجلمارك والهجرة.

احلكومات 
مراجعة وتدقيق سياسات إدارة احلدود وبروتوكوالتها  ٤ .
وضمان  االجتماعي  النوع  قضايا  لدمج  وإجراءاتها 

سياسات خدماتية موجهة. 
خلق وتنفيذ مدونات السلوك التي تتعامل بشكل واضح  ٥ .
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  التحرش  مع 

االجتماعي.
وجهات  التشاركية  اإلصالح  عمليات  تشمل  أن  ضمان  ٦ .

إدارة احلدود ما يلي:
املرأة  ومنظمات  االجتماعي  النوع  خبراء  أ. إشراك 
واملجتمعات  األخرى  املدني  املجتمع  ومنظمات 

احلدودية بشكل فعال.
احلدود  خدمات  في  العاملة  املرأة  مع  ب. التشاور 

واخلدمات األمنية األخرى. 
ج. االلتزام بزيادة الوعي العام بشأن إجراءات احلدود 

وحقوق اإلنسان.
النوع  قضايا  إدماج  لضمان  مؤسسية  آليات  إنشاء  7 .

االجتماعي تشمل ما يلي: 
أ. وضع نظام مركزي خاص بالنوع االجتماعي ملتابعة 

وتعزيز تقدم سياسات املساواة بني اجلنسني.
ب. عقد منتدى خاص بالنوع االجتماعي داخل اخلدمة 
في  بنود  تخصيص  وضمان  السياسات  لتنفيذ 

امليزانية ولتكون وسيلة للمرأة لطرح أرائها.
تنفيذ وتقييم التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي ألفراد  ٨ .

إدارة احلدود يشمل:
إلدماج  أوسع  استراتيجيات  على  تدريبات  أ. إدخال 

النوع االجتماعي.

ب. التركيز على قانون حقوق اإلنسان الدولية واحمللية 
وخاصة فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي واالجتار بالبشر.
ذلك  في  مبا  املردود  وقياس  تقييم  عمليات  ج. إجراء 
املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي وإدخالها في 
التدريب ومستويات إدارة املشروع، يعقبها عمليات 
قياس رضا  واملراجعات ودراسات  الثغرات  لتحليل 
اإلجراءات  وعمل  النتائج  جلمع  وغيرها  العميل 

التصحيحية والتحسينات.
زيادة توظيف املرأة وتثبيتها وترقيتها: ٩ .

أ. وضع أهداف استراتيجية للتوظيف والتثبيت.
ب. إطالق حمالت خاصة بالتوظيف.

ج. وضع برامج ملتابعة ومساعدة العامالت اجلدد.
د. إنشاء احتادات للعامالت.

كإنشاء  لالنتشار  جديدة  ترتيبات  إنشاء  ه. دراسة 
وحدات نسائية خالصة.

و. تعيني املرأة املؤهلة في الوظائف العليا. 
وضع وتنفيذ مبادرات محددة للقضاء على االجتار بالبشر  10 .

تشمل:
أ. آليات التعاون اإلقليمية.

ب. املشاركة في آليات اإلحالة احمللية.
ج. تنظيم جمع البيانات.

عليها  تكون  الوزارات  بني  فيما  مجموعات  د. تشكيل 
مسؤولية احلفاظ على معلومات ذات دالالت واضحة 
على  للقضاء  احلكومية  املبادرات  بشأن  ومحدثة 

االجتار بالبشر.
جميع  في  واملرأة  للرجل  املتكافئ  التمثيل  ه. ضمان 
بالنوع  خبرة  لديهم  أعضاء  وإشراك  اجلهات 

االجتماعي.
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احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمراً مهماً 
لعملية إصالح إدارة 
احلدود؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في عملية 
إصالح إدارة احلدود؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
تساؤالت حول عملية 
إصالح إدارة احلدود 
معلومات أخرى 

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 إدارة احلدود، 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 يحتل النوع االجتماعي أهمية بالنسبة إلصالح إدارة احلدود؟
يقصد بعبارة "إدارة احلدود" تصريف أعمال احلدود، ويتغير معناها الدقيق تبعاً للسياق احمللي، 
إال أنه يتعلق عادة بقواعد وأساليب وإجراءات تنظيم األنشطة وحركة املرور عبر مناطق احلدود.1 
إدارة حركة  الرئيسية املسؤولة عن  وتعتبر خدمات حرس احلدود والهجرة واجلمارك األطراف 

األفراد والبضائع عبر احلدود.

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.

منع وكشف االجتار بالبشر والتهريب
يتيح تبني طريقة متجاوبة مع النوع االجتماعي ملنع االجتار بالبشر والتهريب والتحقيق فيها  n 

والقضاء عليها زيادة التعرف على ضحايا االجتار بالبشر.

صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان 
والفتيات  والنساء  للرجال  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  على  احلدود  إدارة  أفراد  يساعد  n 
والصبيان في زيادة ثقة العامة في خدماتهم، حيث يترتب على هذه الثقة زيادة حركة األفراد 
والبضائع واخلدمات مما تسهم بدورها في النمو االقتصادي واألمن اإلنساني، كما تعزز عالقة 

الثقة في املناطق احلدودية أيضا من قدرة سلطات أفراد احلدود على منع واكتشاف اجلرمية.

تشمل انتهاكات حقوق اإلنسان التي قد تقع عند نقاط مراقبة احلدود ما يلي
العنف اجلسدي مبا في ذلك الضرب واالغتصاب والتعذيب. n 

إنكار حق اللجوء السياسي أو إجراءات طلب حق اللجوء. n 
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الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

الـنوع االجتماعي وأثره
في إصالح إدارة احلدود



أو  اجلنس  أساس  على  والتمييز  اجلنسي  التحرش  n 
امليول اجلنسية.

التصنيف العرقي/العنصري التمييزي الذي يحد من  n 
احلق في حرية التنقل.

الفساد وإساءة املعاملة والعنف بحق التجار العابرين  n 
للحدود. 

إنكار احلق في احلصول على الرعاية الصحية.  n 

إجراءات اإلطار رقم 1 تبني  أجل  من  نصائح 
النوع االجتماعي تتعلق  متجاوبة مع 

بضحايا اإلجتار بالبشر من النساء 
مع  االجتار  ضحية  املرأة  تتجاوب  أن  يحتمل  1-ال 
احملققني من الرجال. فاحملققات النساء هن املفضالت 
باألمان  اإلحساس  لتوفير  وبخاصة  التحقيق  إلجراء 

للضحية. 
2-يجب حضور املرأة بوصفها شاهدة في جميع األحيان. 
وفي حالة عدم توافر أفراد من النساء فيمكن االستعانة 
بإحدى املنظمات النسائية املوثوق بها للحضور بصفة 

مراقب.
3-عزل الضحية عن املهرب.

اجلسدي  بالتفتيش  الضابطات  إحدى  تقوم  أن  4-يجب 
وتفتيش األغراض.

5-إنشاء اتصال مباشر مع املنظمات النسائية ومناصري 
الضحية.

6-ضمان توافر االحتياجات الطبية والطبيعية.

إيجاد مؤسسات ممثلة إلدارة احلدود
قد يساعد ضمان زيادة متثيل املرأة ضمن أفراد خدمة  n 
بشكل  الرجل  متثيل  نسبة  حالياً  تزيد  حيث  احلدود 

كبير.
االستجواب  وإجراء  مالئمة  أسئلة  توجيه  ضمان   -
املالئم وكذلك عمليات التفتيش اجلسدية وإجراءات 
بالبشر  االجتار  مثل  بجرائم  يتعلق  فيما  املتابعة 

والتهريب.
الذي  املجتمع  تعكس  متثيالً  أكثر  مؤسسات  إيجاد   -
تخدمه فيما يتعلق بالعرق واللغة والدين وغير ذلك 
تعمل على تعزيز الشرعية وخلق بيئة طبيعية على 

احلدود.
- منع انتهاك حقوق اإلنسان عند احلدود مثل التحرش 
اجلنسي والتفتيش اجلسدي غير الالئق واستعمال 

القوة املفرطة.

امللكية احمللية والرقابة املدنية والتعاون 
املرأة  منظمات  مثل  األساسية  األطراف  مشاركة  زيادة  n 
احمللية  امللكية  تعزز  احلدود  إدارة  إصالح  عملية  في 

والرقابة االجتماعية.

املرأة ومنظمات املجتمع  التعاون مع منظمات  قد يؤدي  n 
في  غاية  محلية  معلومات  توافر  إلى  األخرى  املدني 
خبراء  واستشارة  اإلجرامية  األنشطة  بشأن  األهمية 
بالنوع  اخلاصة  التدريبية  واخلبرات  السياسة  في 
االجتماعي. كما أن ملنظمات املجتمع املدني دور رئيسي 
الرعاية  خدمات  وتوفير  اجلرائم  ضحايا  إحالة  في 

املتكاملة.

لعمليات اإلطار رقم 2 اآلمن  األخالقي  السلوك 
استجواب ضحايا االجتار بالبشر 2

1- عدم اإلقدام على اإليذاء وعامل كل انسان كما لو كان 
احتمال اإليذاء غير وارد حتى يوجد ما يثبت العكس.

2- اعرف هدفك وحدد املخاطر قبل إجراء أي استجواب.
والصحية  القانونية  اخلدمات  لتقدمي  مستعداً  كن   -3
اإلحالة  ومعلومات  االجتماعي  والدعم  والرعاية 

للخدمات األمنية.
بشكل  الفوريني  املترجني  وإعداد  اختيار  على  اعمل   -4

مالئم
5- اضمن إخفاء األسماء والسرية.

6- احصل على املوافقة الصريحة من كل شخص يخضع 
لالستجواب.

التي  واملخاطر  للموقف  فرد  كل  لتقييم  جيداً  استمع   -7
تهدد سالمته وأظهر له االحترام.

بطرح  شخص  ألي  األسى  تكرار  في  سبباً  تكن  ال    -8
أسئلة يقصد بها إثارة رد مشحون عاطفياً.

9- كن مستعداً للتدخل الطارئ.
10- استخدم املعلومات التي يتم جمعها االستخدام اجليد 
في  تساعد  أو  وامرأة  رجل  كل  على  بالنفع  يعود  مبا 
لضحايا  اجليدة  التدخل  وعمليات  السياسات  تطوير 

االجتار بالبشر.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية

بالنوع  املتعلقة  القضايا  إلدراج  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
ضروري  احلدود  إدارة  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق  للقوانني  لالنصياع 
فيما يتعلق باألمن والنوع االجتماعي. ومن املواثيق الرئيسية:

) n 1995( مؤمتر وخطة عمل بكني
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بروتوكول منع وقمع اإلجتار باألشخاص، وبخاصة  n 
النساء واألطفال، واملعاقبة عليه )بروتوكول باليرمو( 

 )2000(

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

كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في عملية 
إصالح إدارة احلدود؟

جمع املعلومات 
جمع وحتليل ونشر بيانات بطريقة منظمة ودقيقة بشأن  n 
من  وتهريبهم  بالبشر  واإلجتار  الهجرة  تدفقات  حركة 
أجل حتسني سياسات وإجراءات إدارة احلدود. ويتعني 
تصنيف هذه املعلومات كحد أدنى حسب اجلنس والسن 

والوجهة والغرض من سفر الضحية.

وضع سياسات وبروتوكوالت وإجراءات متجاوبة مع 
النوع االجتماعي 

متجاوبة  وإجراءات  وبروتوكوالت  سياسات  وضع  n 
ألغراض   )1 رقم  اإلطار  )أنظر  االجتماعي  النوع  مع 
اجلسدية  التفتيش  وعمليات  واالستجواب  الكشف 
بعني  تأخذ  األخرى  والعمليات  واالحتجاز  والتحقيق 
والتفرقة  والرجل  للمرأة  املختلفة  االحتياجات  االعتبار 

بني الهجرة واالجتار بالبشر والتهريب.

للشكاوى  إجراءات  السلوك:  لقواعد  مدونات  وضع  n 
التأديبية  واإلجراءات  والتحقيق  واخلارجية  الداخلية 

والتدابير وعمليات املراجعة اخلارجية.

متاحة  واضحة  وسياسات  إرشادية  خطوط  وضع  n 
األطراف  مع  منتظمة  بصفة  استشارات  وإجراء  للعامة 
املعنية األخرى في الرأي العام بشأن التهديدات األمنية 

احملتملة وكيفية التعامل معها بالشكل املناسب.

النوع  تنفيذ سياسات وإجراءات مالئمة ومتجاوبة مع  n 
فيها سياسات  البشرية مبا  باملوارد  االجتماعي خاصة 

التحرش اجلنسي.

وفي خطوة مهمة للقضاء على الرشوة وأشكال الفساد  n 
العاملني  وتنمية  املرتبات  معايير  مراجعة  األخرى، 
احتماالت  وتتزايد  احلدود.  إلدارة  األخرى  واحلوافز 
الرواتب  كانت  إذا  اإلصالح  إلجراءات  العاملني  جتاوب 

وظروف اخلدمة مالئمة.

إجراء تدريب خاص بالنوع االجتماعي 
وبناء  االجتماعي  بالنوع  خاصة  تدريبية  مواد  وضع  n 
احلدود  إدارة  أفراد  بالتحديد  تستهدف  القدرات 
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التي يواجهونها ويشمل ذلك أيضاً  الفريدة  والتحديات 
حرس احلدود وسلطات اجلمارك والهجرة.

إشراك منظمات املرأة في تطوير وتقدمي التدريب اخلاص  n 
بالنوع االجتماعي ومبادرات بناء القدرات األخرى.

زيادة قدرات الكشف وحماية ضحايا اإلجتار بالبشر  
القوانني  من  مستمد   ( املرأة  حقوق  حول  تدريب  تقدمي  n 
على  القدرة  لديهم  احلدود  إدارة  أفراد  أن  من  التأكد 
التعرف على اإلجتار بالبشر وكشفه والتفريق بينه وبني 
واألشكال  الطوعية  العمل  وهجرة  والدعارة  التهريب 

األخرى حلركة عبور احلدود:

- إجراء مراقبة دقيقة ومدروسة لعمليات التفتيش عند 
العبور.

لإلجتار  املختلفة  والتجارب  األغراض  على  التعرف   -
بالبشر بالنسبة للمرأة والرجل والفتاة والصبي.

- بناء القدرة على تقدمي ردود مالئمة لضحايا اإلجتار 
نقاط  على  والتعرف   )2 رقم  اإلطار  )أنظر  بالبشر 
الضعف واملقاومة واحلاجات وإيالف األفراد على 

إجراءات التشغيل القياسية لإلحالة والتحقيق.
- التعاون مع منظمات املرأة واملنظمات غير احلكومية 

األخرى لتوفير اخلدمات للضحايا.

إنشاء مؤسسات إلدارة احلدود أكثر متثيالً ومشاركة 
أكثر  أعداد  جتذب  توظيف  سياسة  واستهداف  تخطيط  n 
معايير  مراجعة  ذلك  في  مبا  للعمل  للتقدم  النساء  من 
وتدريب  مالئمة  وظيفية  توصيفات  وتطوير  االختيار 
االجتماعي  النوع  قضايا  على  التوظيف  مسؤولي 

ومراجعة وتدقيق مواد التوظيف وأشكال املقابالت.

تعيني وترقية املرأة املؤهلة في الوظائف العليا في إدارة  n 
احلدود )أنظر اإلطار رقم 3(. 

عملية توظيف النساء في كوسوفواإلطار رقم 3

كبيرة  جهود  بذلت  كوسوفو،  في  احلرب  أعقاب  في 
األساسية  الشرطة  برامج  في  كمجندات  املرأة  لتوظيف 
اجلديدة من جانب منظمة األمن والتعاون في أوروبا. وقد 
شهدت الدورات في العام األول تخريج 33% من النساء، 
لكن لم يحب اجلميع هذا العمل فمعظم النساء تركن العمل 
في  أفضل  عمل  األخريات  ووجدت  أسرة  تكوين  مبجرد 
مكان آخر. أما اليوم فقد اقتربت نسبة النساء في شرطة 
حدود  شرطة  تشكلت  بعد  وفيما   .%14 من  كوسوفو 
كوسوفو. وفي كانون الثاني/ يناير عام 2007، كان عدد 
احلدود  شرطة  من   1.009 إجمالي  من  امرأة   76 النساء 

ويرأس اخلدمة امرأة برتبة لواء.
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زيادة إشراك الفاعلني احملليني كمنظمات املجتمع املدني  n 
مبا فيها منظمات املرأة في حتديد ووضع وتنفيذ وتقييم 
الشفافية  زيادة  أجل  من  اإلصالح  عمليات  ومتابعة 

وامللكية احمللية )أنظر اإلطار رقم 4(.

رقابة املجتمع املدني 3اإلطار رقم 4 

 Border Action احلدودية  اإلجراءات  شبكة  وضعت 
في  احمللي  املجتمع  منظمات  مع  باالشتراك   Network
مجموعة  املتحدة  الواليات  مع  للحدود  املتاخمة  الواليات 
التنفيذ  وممارسات  لسياسات  اإلرشادية  "اخلطوط 
اإلرشادية  اخلطوط  هذه  وتتناول  احلدود"،  على  البديلة 

قضايا املساءلة وحقوق اإلنسان وأمن املجتمع.

احلدود  شبكة  قدمت   ،2006 عام  يونيو   / حزيران  في 
ونيومكسيكو  وتكساس  ألباسو  في  اإلنسان  حلقوق 
اجلنوبية تقرير متابعة إلى جلنة حقوق اإلنسان توثق فيه 
انتهاك حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية في منطقة احلدود 

بني الواليات املتحدة واملكسيك.

املتابعة والتقييم 
إجراء دراسات من جانب جهات مستقلة "لقياس رضا  n 

العميل" كجزء من عملية املتابعة.

يضم التقرير السادس أيضاً: 
النوع  قضايا  تراعي  التي  لإلجراءات  نصائح  – 

االجتماعي.
استبيان منوذجي خاص بآلية اإلحالة احمللية. – 

نصائح لوضع مدونات لقواعد سلوك فاعلة. – 
أمثلة ملناهج التدريب اخلاصة بالنوع االجتماعي لشرطة  – 

حدود كوسوفو.
نصائح لزيادة توظيف وتثبيت وترقية العامالت. – 

التحديات والفرص املتاحة ما بعد النزاع
تعتبر عملية إصالح إدارة احلدود في مرحلة ما بعد النزاع 
احلدود  على  النزاعات  بسبب  احلساسية  في  غاية  أمراً 
والسيطرة عليها من جانب اجلماعات احمللية املسلحة. وفي 
العديد من احلاالت، يتعني بناء أنظمة إدارة احلدود من البداية. 
احلدود  إدارة  إلصالح  امللحة  األساسية  األولويات  ومن 
نزع األسلحة وإزالة األلغام من احلدود ومنع التهريب غير 
الالجئني  حماية  ضمان  وكذلك  والبشر  لألسلحة  املشروع 

واملشردين. 

التحديات التي تواجه إدراج النوع االجتماعي 

ورمبا  بالنزاعات  مشحونة  عادة  احلدود  مناطق  تظل  n 
تعتبر  وقد  النزاع،  بعد  طويلة  لفترات  معادية  مناطق 

"خطيرة للغاية" بالنسبة لعمل املرأة فيها.

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  حدة  تزداد  n 
الرقابة  نقص  يسودها  بيئة  في  والفتيات  النساء  ضد 

واحلصانة.

زيادة معدالت اإلجتار بالبشر. n 

إرجاء  يتم  بينما  الشرطة  غالباً إلصالح  األولوية  تكون  n 
وتتبخر  احلدود  إدارة  فيها  مبا  املتخصصة  الشرطية 

اجلهود املبدئية إلشراك املرأة في القوات األمنية.

الفرص املتاحة أمام إدراج قضايا النوع االجتماعي  

جانب  من  السياسية  اإلرادة  من  مزيد  األمر  يتطلب  قد  n 
واحلكومات  الدولية  واملنظمات  الدولي  املجتمع  أفراد 

املنشأة حديثاً لالستثمار في عمليات اإلصالح.

لتحديد  فرصة  احلدود  إدارة  نظم  وإصالح  بناء  يوفر  n 
النوع  قضايا  وإدراج  املرأة  توظيف  من  األهداف 
والبرتوكوالت  السياسات  صياغة  في  االجتماعي 

والبرامج العملية والتوظيف والتدريب.

للعمل داخل خدمات  النساء  أعداد كبيرة من  تتوافر  قد  n 
ألسرهن  املعيالت  النساء  ذلك  ويشمل  احلدود،  إدارة 
وربات البيوت واللواتي مت تسريحهن من ذوي املهارات 

التنظيمية والقيادية.  

؟ تساؤالت حول إصالح إدارة احلدود
من أفضل الطرق لتحديد نقاط البدء ومواطن الضعف والقوة 
إلدراج قضايا النوع االجتماعي في إصالح إدارة احلدود هي 
أن جترى عملية تقييم. وفيما يلي بعض عينات من التساؤالت 
في  تدخل  والتي  األهمية  ذات  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

عمليات حتديد وتقييم ومتابعة إصالح إدارة احلدود. 
وتدريب  دقيقة  معلومات  احلدود  إدارة  أفراد  تلقى  هل  n 

مالئمة وكافية بشأن قضايا النوع االجتماعي؟

حلماية  كاٍف  بشكل  احلدود  إدارة  أفراد  إعداد  مت  هل  n 
احتياجات ضحايا االجتار و/أو  وللتعامل مع  احلقوق 

التهريب؟

ضحايا  إلحالة  قياسية  عملية  إجراءات  وضع  مت  هل  n 
االجتار والتهريب؟

االجتماعي  النوع  مع  متجاوبة  سياسات  توجد  هل  n 
السلوك وسياسات خاصة  مالئمة مثل مدونات قواعد 
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بالتحرش اجلنسي والتمييز؟

حيث  من  املجتمع  تنوع  احلدود  إدارة  أفراد  يعكس  هل  n 
اجلنس والعرق والدين واللغة وغير ذلك؟

العمل في  واملرأة في  للرجل  تتوافر فرص متكافئة  هل  n 
جميع مستويات مؤسسات إدارة احلدود؟

هل يتم إشراك األطراف املعنية األساسية من الوزارات  n 
في  املرأة  منظمات  فيها  مبا  املدني  واملجتمع  احلكومية 

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

 Nadia( قامت بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه ناديا نيري
Nieri( من معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 
الذي  السادس  التقرير  إلى  استناداً  باملرأة  النهوض  أجل 

.)Angela Mackay( أعدته أجنيال ماكاي

واملتابعة  القرار  وصنع  والتخطيط  التحديد  عمليات 
والتقييم بالنسبة إلدارة احلدود؟

هل تتم مراجعة عمليات الكشف واالستجواب والتحقيق  n 
من منظور النوع االجتماعي؟

هل مت إنشاء سجالت مركزية جلمع وتبادل املعلومات  n 
عند نقاط العبور؟ هل مت تصنيف جميع البيانات حسب 

اجلنس والسن والعوامل األخرى ذات الصلة؟

التذييل
Hills, A.,’Towards a Rationality of Democratic Border  1
Management’, Borders and Security Governance: 
Managing Borders in a Globalised World, )DCAF: 
Geneva(, 2006, p. 33.

Adapted from: Zimmerman, C. and Watts, C.,  2 WHO 
Ethical and Safety Recommendations for Interviewing 
Trafficked Women, )WHO: Geneva(, 2003.

Border Network for Human Rights, ‘US/Mexico  3
Border Report to the United States Human 
Rights Committee Regarding the United States 
Compliance with the International Covenant on 
Civil and Political Rights’, June 2006. http://www.
borderaction.org.

معلومات إضافية 

املصادر
ILO – Human Trafficking and Forced Labour 
Exploitation: Guidance for Legislation and Law 
Enforcement, 2005.
IOM – ‘Migration and Gender’, Essentials of 
Migration Management, 2007.
IOM – Identification and Protection Schemes for 
Victims of Trafficking in Persons in Europe: Tools and 
Best Practices, 2005.
OSCE – National Referral Mechanisms: Joining 
Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A 
Practical Handbook, 2004.
UNODC – Toolkit to Combat Trafficking in Persons, 
2006.
WHO – Ethical and Safety Recommendations for 
Interviewing Trafficked Women, 2003. 

املنظمات 
CLEEN Foundation – www.cleen.org
Coalition Against Trafficking in Women – 
www.catwinternational.org
Human Rights Watch – www.hrw.org
International Organization for Migration –  
www.iom.int
No Border Network – www.noborder.org
OSCE – www.osce.org
UNIFEM – www.unifem.org



6



  رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

 النوع االجتماعي وأثره
 في الرقابة البرملانية على 

القطاع األمني  
 )Ilja Luciak( إجلا لوسياك

األداة 7   

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
من أجل النهوض باملرأة

DCAF
مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة





النوع االجتماعي وأثره 
في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 
 )Ilja Luciak(  إجلا لوسياك

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 على إصالح القطاع األمني 

4

نبذة عن املؤلف
قسم  ورئيس  أستاذ  هو   )Ilja Luciak( لوسياك  إجلا  د. 
وجامعة  املتوعنة  للعلوم  فيرجينيا  مبعهد  السياسية  العلوم 
الوالية، وتتركز أبحاثه على السياسة املقارنة والسياسة في 
أمريكا الالتينية ونظريات التنمية والنوع االجتماعي وتعميم 
وكما  بالعنف.  املصحوب  السياسي  والتغيير  الدميوقراطية 
نشر عدداً من الكتب واملقاالت حول العديد من القضايا مثل 
والنوع  السالم  واتفاقيات  االجتماعي  النوع  بني  املساواة 
االجتماعي والدميوقراطية في دول أمريكا الالتينية واحلكم 
الدميوقراطي وبناء احتادات املرأة في مراحل اإلعمار ملا بعد 
احلرب في أمريكا الوسطى. وهو حائز على شهادة الدكتوراة 

في العلوم السياسية من جامعة أيوا. 

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 
هانز  وهم:  التقرير  هذا  مسودات  على  القيّمة  وتعليقاتهم 
 William F.( إيكلني  فان  إف.  ويليام   ،)Hans Born( بورن 
 ،)Mahitab Mekkawi( مكاوي  ماهيتاب   ،)van Eekelen
 Tone( تنجسجارد  توني   ،)Rita Taphorn( تابهورن  ريتا 
Tingsgard(، ومعهد األمم املتحدة الدولى للبحث والتدريب 
بنيامني  إلى  بالشكر  نتقدم  ،كما  باملرأة.  النهوض  أجل  من 
دراموند  وأنتوني   )Benjamin Buckland( باكالند 
 Mugiho( تاكشيتا  وماجيهو   )Anthony Drummond(
Takeshita( ملساعدتهم في عملية التحرير وإلى أجنا إبنوثر 

)Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.

العديد من أقسام هذا التقرير مستوحاة من تقرير استشاري 
للنوع  املتحيز  البرملاني  والتجاوب  "النزاع  بعنوان 
 )Ilja Luciak( لوسياك  إجلا  باعداده  قام  الذي  االجتماعي" 
لصالح مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشان تعزيز 
دور الرقابة البرملانية في منع األزمات ومواجهتها )نيويورك: 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( - أبريل 2006م.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني 

الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول  التقرير  هذا  ميثل 

النوع  أدوات  رزمة  من  جزًءا  األمني  القطاع  على  البرملانية 
االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني. ورزمة األدوات 
بالنوع  املتعلقة  للمسائل  املصممة لوضع مقدمة عملية  هذه، 
األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي 
ومذكرات  أداة   12 على  تشتمل  السياسات،  وصانعي 

تطبيقها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2  -

النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة 4  -

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي ٥  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 6  -

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  ويتقدم 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  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 
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة. 
في  اجليدة  املمارسات  حول  أبحاثاً  املركز  ويجري  كما 
هذا  في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع  املجال  هذا 
اخلصوص على املستويات احمللية والدولية ويقدم التوصيات 
املساعدة  بالسياسات كما ويقدم املشورة والبرامج  املتعلقة 
شركاء  بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في 
املدني  املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز: 
واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني مثل 
االستخبارات  ووكاالت  القضائية  والسلطة  الشرطة  أجهزة 

وخدمات أمن احلدود واجليش.



النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 

٥

منظمة األمن والتعاون األوروبية /مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان إحدى 
املؤسسات الرئيسية ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا والذي 
مفهوم  وهو  األمن،  مجال  في  اإلنساني  بالبعد  عمله  يتعلق 
واسع النطاق يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات 
الدميوقراطية مع االهتمام اخلاص باالنتخابات وبناء وإدارة 
ودعم  القانون  دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات 
االحترام احلقيقي وتعزيز التفاهم املشترك 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 
والتي تؤثر تأثيراً فاعالً على السياسات والبرامج 

واملشاريع؛
وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ n 

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

والبرامج واملشاريع.

حقوق طبع صورة الغالف محفوظة
© REUTERS/STR New، 200٧

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

باملرأة – 200٨م.

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN ٩-٩٧٨2-٩222-122-رقم اإليداع الدولي ٥

 )Ilja Luciak( يكون االقتباس على النحو التالي: إجلا لوسياك
القطاع  على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  "النوع 
القطاع  النوع االجتماعي وأثره على  أدوات  األمني". "رزمة 
 )Megan Bastick( باستيك  ميجان  احملررون  األمني". 
جنيف  مركز  جنيف،   ،)Kristin Valasek( فاليسك  وكريسنت 

التعاون  ومنظمة  املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية  الرقابة 
واألمن في أوروبا / مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق 
اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة – 200٨م.

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 

1 مقدمة
إصالح  عملية  في  ورئيسيا  هاماً  دوراً  البرملانات  تلعب 
ملصالح  ممثلني  البرملان  أعضاء  األمني،وباعتبار  القطاع 
كبير،  ورقابي  تشريعي  دور  عاتقهم  على  فيقع  املواطنني 
البرملانات املوافقة  فضال عن مساءلة املسؤولني. ومن مهام 
على املوازنة ومراجعة وتنفيذ التشريعات اخلاصة بالقطاع 
األمني، وكذلك ممارسة دور هام في التواصل بني احلكومة 
وهي  األمن.  حول  وطني  حوار  صياغة  أجل  من  واملواطنني 
ميكنها  والتي  محلياً  املنتخبة  الوحيدة  احمللية  اجلهات  كذلك 
األمنية.  احتياجاتهم  عن  والدفاع  املواطنني  جميع  مخاطبة 
وعندما يأخذ أعضاء البرملان مسائل النوع االجتماعي بعني 
االعتبار - ويشمل ذلك استيعاب مختلف االحتياجات األمنية 
للرجل واملرأة والفتاة والصبي - فعندئذ تكون لديهم القدرة 
على تعزيز رقابتهم على القطاع األمني، نظراً الشتمال الرقابة 
أمنية  سياسات  وضع  على  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة 
تستند الى االحتياجات وتعزيز الفعالية العملياتية ملؤسسات 
القطاع األمني ومساءلتها لضمان تخصيص موازنة عادلة لها.

الرقابة  أهمية  مدى  على  الضوء  إللقاء  التقرير  هذا  ويسعى 
البرملانية واملزايا التي تعود على أعضاء البرملان جراء ادخال 
اجلمهور  ويشمل  عملهم.  في  االجتماعي  النوع  منظور 
البرملان  أعضاء  احمللي  املستوى  على  املستهدف  األساسي 
وأعضاء الهيئات البرملانية واألحزاب السياسية. وكما يدخل 
ضمن هذا اجلمهور على املستوى اإلقليمي أعضاء االحتادات 
اإلفريقي  البرملان  مثل:  بها  والعاملني  اإلقليمية  البرملانية 
وبرملان امريكا الوسطى والبرملان األوروبي ومنظمة األمن 
والتعاون األوروبية والهيئات البرملانية التابعة حللف شمال 
األطلنطي )الناتو(، ومثلها املؤسسات واالحتادات البرملانية: 
بتقدمي  تتعهد  التي  األوروبية ألفريقيا  البرملانات  مثل احتاد 
عن  املسئولون  سيتوصل  وكما  البرملانية.  املؤازرة  أنشطة 
إصالح القطاع األمني وإدارة املشروع والباحثون واألوساط 
والنوع  والبرملانات  األمني  القطاع  في  العاملني  األكادميية 

االجتماعي إلى أن هذا التقرير مفيداً لهم.

القطاع  على  البرملانية  الرقابة  لطبيعة  مناقشة موجزة  وبعد 
النوع  ادخال  ومزايا  أهمية  التقرير  هذا  يوضح  األمني، 
املتعلقة  القضايا  بشأن  البرملان  أعضاء  عمل  في  االجتماعي 
النوع  ادخال  كيفية  بشأن  مقترحات  يقدم  وكما  باألمن. 
النوع  يتناول  قسما  ويشمل  البرملان،  رقابة  في  االجتماعي 
االجتماعي وأثره على الرقابة البرملانية في سياقات محددة 
التقرير  املتقدمة. وينتهي هذا  الدول  النزاع وفي  في مرحلة 
اإلضافية  باملصادر  قائمة  ويقدم  رئيسية  توصيات  إلى 

للممارس. 

2ما الدور الذي تلعبه الرقابة البرملانية في 
الرقابة على القطاع األمني؟

يتمثل التعريف الراسخ للرقابة البرملانية على القطاع األمني 
في: "أن متارس السلطة التشريعية الرقابة البرملانية، وذلك 
بإقرار قوانني حتدد وتنظم اخلدمات األمنية وسلطاتها وعن 
طريق اعتماد املخصصات الالزمة في بنود املوازنة. وتشمل 
أو  الشكاوى  في  للتحقيق  مكتب  إنشاء  أيضاً  الرقابة  هذه 
يقدمها  التي  الشكاوى  في  التحقيقات  بدء  لها  يجوز  جلنة 

املواطنون".1 
ويستلزم احلكم الرشيد الرقابة البرملانية، فالبرملان يقع في 
مكان القلب من الدميوقراطية وهو مبثابة احلصن احلصني 
في  التصرف  بسلطة  البرملان  ويتمتع  الفرد.  حكم  ضد 
القطاع  يعتمد  التي  املوازنة  بنود  يحدد  بذلك  وهو  األموال، 
القانونية  املعايير  وضع  حق  له  أن  وكما  عليها.  األمني 
دولة،  لكل  احملدد  السياق  إلى  واستناداً  األمنية.  للقضايا 
ميارس البرملان دوره الرقابي على القطاع األمني بناء على 

اإلجراءات التالية:2 
والقوانني  األمنية  السياسات  تعديالت  على  املوافقة  n 

الدفاعية أو رفضها أو تقدمي مقترحات بشأنها.

- عقد حوارات برملانية.
- تقدمي استجوابات برملانية وطلبات إحاطة )أن يطلب 
من املسؤول احلكومي توضيح بعض التصرفات أو 

السياسات(.
- الدعوة إلى استشارات محلية بشأن القضايا األمنية.

- التكليف بعمل األبحاث.

إقرار بنود املوازنة املتعلقة باألمن والرقابة عليها. n 

احلروب  شن  أو  الطوارئ  بفرض  الدولة  تفويض  n 
وإنهاؤها.

املوافقة أو رفض مقترحات الدولة بشأن ما يلي: n 

القوات  وإرسال  التحالفات  وعقد  الدولية  املعاهدات   -
إلى خارج البالد.

- تعيني املسؤولني األمنيني رفيعي املستوى.
- املشتريات الضخمة من األسلحة.

الرقابة وتقييم السياسات والبرامج األمنية. n 

- تقدمي االستيضاحات واالستجوابات البرملانية.
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احلكومة  من  التنفيذ  سياسات/برامج  تقييم  طلب   -
تدقيق  عمليات  إلجراء  مبستشارين  االستعانة  أو 

خاصة.
- وضع ومراجعة عمل آليات التدقيق، كمحقق شكاوى 

الدفاع مثالً. 

البرملاني  النظام  الرئيسية داخل  وتشمل مجموعة األطراف 
ما يلي:

البرملانيون n أو أعضاء البرملان وهم املمثلون الذين وقع 
اختيار الناخبني عليهم لدخول البرملان. وهم من ميكنهم 
وضع  عند  االعتبار  بعني  املواطن  مصالح  أخذ  ضمان 
السلطة  جانب  من  املقترحة  باألمن  املتعلقة  السياسات 
التنفيذية، وكما يستطيعون عقد جلسات عامة وتزويد 
وفي  الصلة،  ذات  باملعلومات  املدني  املجتمع  منظمات 
بعض احلاالت يستخدم بعض أعضاء الهيئة التشريعية 
اجتماعات املجالس احمللية ملناقشة سياسة احلكومة مع 
املهمة، وهي مبثابة جسر  ناخبيهم. وتعزز هذه  جموع 
أو  العضو  مستوى  على  سواء   – العامة  مع  للتواصل 
املتعلقة  القرارات  اتخاذ  شرعية  من  كثيراً   – احلزب 

باملسائل األمنية.

لكيان  الرئيسية  املكونات  وهي   n السياسية األحزاب 
ملعظم  التنظيمي  الهيكل  بنيان  يقوم  وعليها  البرملان، 
البرملانات. وفي معظم األنظمة السياسية، متثل األحزاب 
التواصل  – قنوات  البرملان نفسه  – بخالف  السياسية 
املدني،  واملجتمع  السياسات  واضعي  بني  الرئيسية 
فاألحزاب السياسية لها مواقفها احملددة بشأن القطاع 
لعرض  كساحة  التشريعية  الهيئة  وتستخدم  األمني 

أرائها على اجلمهور.

يلعب أعضاء الهيئات البرملانية n دوراً مركزياً في أداء 
مهام العمل البرملاني، وهم مبثابة مستودع للخبرة ينهل 
ويضمن  السياسية.  واألحزاب  البرملان  أعضاء  منها 
القضايا  حول  النقاشات  استمرارية  منهم  احملترفون 
لها. ولذلك،  التاريخية  السياقات  املعقدة وتهيئة  األمنية 
الرقابة  توفير  في  تساعد  مهمة  دعامة  يشكلون  فهم 

الفعالة على القطاع األمني.

يشيع وجود محققو الشكاوى البرملانيون n في أوروبا 
باعتبارهم من ضمن آليات تأكيد مهام الرقابة البرملانية. 
وفي أوروبا الغربية، باستثناء أملانيا واليونان وإيطاليا 
محققني  لديها  الدول  جميع  وسويسرا،  ولوكسمبيرج 
للشكاوى على املستوى احمللي. وفي إيطاليا وسويسرا 
يوجد محققو شكاوى على املستوى اإلقليمي أو البلدي، 
مماثلة  مهام  تؤدي  للتظلمات  جلنة  لديها  أملانيا  بينما 
الذين يتعاملون مع  ملهام محققي الشكاوى العسكريني 

الشكاوى من القوات املسلحة.٣

جهود  دعم  في  فاعالً  شريكاً   n املدني املجتمع  يكون  قد 
أعضاء البرملان املبذولة من أجل إصالح القطاع األمني، 
حيث ميكن للبرملانات أن تسلك سبالً مختلفة للتفاعل مع 
املجتمع املدني. ويشمل ذلك عقد حوارات وطنية وتنظيم 
أو  املقترحة  القوانني  بشأن  العلنية  البرملانية  اجللسات 
هي  العالقات  وهذه  اخلبراء.  من  استيضاحات  طلب 

تقاليد راسخة منذ عهد بعيد في العديد من املجتمعات.

البرملانية تبايناً واضحاً على مستوى  وتتباين قدرة الرقابة 
العالم، فالبرملانات التي لها تاريخ حافل من سلطات فاعلة في 
وضع القوانني واملستندة إلى الشرعية على مستوى عريض 
من التأييد الشعبي وسجل حافل من الرقابة القوية والفاعلة 
على السلطة التنفيذية هي األقدر واألكثر تأثيراً في ممارسة 
الدور الرقابي على إصالح القطاع األمني من البرملانات في 
العديد من الدول النامية والدول االنتقالية التي تعمل في ظل 
في  التشريعية  الهيئات  تواجه  حيث  املواتية،  الظروف  هذه 
االنتقالية  واملجتمعات  النزاعات  من  تعاني  التي  املجتمعات 
وبغض  باملوارد.  تتعلق  وأخرى  ودستورية  سياسة  عوائق 
النظر عن أوجه اخللل التنظيمية واملؤسسية، فإن للبرملانات 
األمني  القطاع  إصالح  عملية  إجراء  ضمان  في  تؤديه  دوراً 

الشاملة. 

وتواجه جميع البرملانات معوقات تسببها التعقيدات املوروثة 
بذلك  وهي  األمني،  القطاع  بإصالح  املتعلقة  القضايا  بشأن 
تواجه حتديات شائعة في جهودها ملمارسة الرقابة الفاعلة. 
إلى  األمريكي  الكوجنرس  بسعي  يتعلق  األمر  كان  وسواء 
إعادة صياغة قانون املواطنة األمريكي للسيطرة على الوضع 
الهيئة التشريعية في  الزائدة لدى  النزعة احلماسية  في ظل 
أعقاب هجمات ٩/11 أو احدى البرملانات األوروبية املعنية 
التشريعية  الهيئات  إحدى  أو  األوروبية  الدفاع  بسياسة 
العربية التي تسعى لتكريس سلطتها عقب حدوث أي نزاع، 
فإن جميع الهيئات التشريعية تشترك في ادراك ما تواجهه 
البرملانات عند محاوالتها ترسيخ رقابتها على قوات اجليش 
إلى  افتقارها  هو  البرملانات  دور  من  يحد  ومما  والشرطة. 
اخلبرة والهيمنة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في املجال 
الرؤساء ومجالس وزاراتهم - على  يلجأ  ما  فغالباً  األمني، 
إلى استخدام قوانني السرية لتقويض حرية  املثال -  سبيل 

البرملانات في احلصول على املعلومات.

وفي بعض األحيان، تخرج الفرص الكبيرة من رحم التحديات 
الكبيرة، فعلى سبيل املثال توفر سياقات النزاعات للبرملانات 
فرص سانحة ومهمة للمشاركة بفاعلية في إصالح القطاع 
األمني. وفي أعقاب احلروب األهلية أو األشكال األخرى من 
التحوالت السياسية املتسمة بالعنف، يكون للبرملان تفويضاً 
قوياً لتمثيل مصالح املواطنني وذلك مبمارسة دورها الرقابي 

ومهامها التشريعية من أجل حتسني األمن اإلنساني.
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3 ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في 
الرقابة البرملانية على القطاع األمني؟

والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير 
التي  والقيم  والسلوكيات  واملواقف  الشخصية  والسمات 
يعزوها املجتمع للمرأة والرجل. وعلى ذلك يشير لفظ "النوع 
واملرأة  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات  إلى  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.

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

وعلى كل املستويات.4

3-1 القوانني والسياسات الشاملة املستندة إلى 
االحتياجات 

تستفيد البرملانات التي تشترك في إصالح القطاع األمني من 
ادخال مسائل النوع االجتماعي في جوهر عملها، فالبرملانيون 
– باعتبارهم املمثلني املنتخبني لناخبيهم – تقع على عاتقهم 
والرجل  للمرأة  األمنية  االحتياجات  تلبية  ضمان  مسؤولية 
والفتاة والصبي وادخالها في صلب السياسة األمنية، حيث 
يواجه كل منهم تهديدات أمنية مختلفة. ويعتبر العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي أحد أكثر التهديدات على األمن 
اإلنساني على مستوى العالم. وكما تختلف املرأة عن الرجل 

في طريقة احلصول على الرعاية الصحية والتعليمية وسلطة 
جميع  على  تؤثر  التي  األخرى  املوارد  وكذلك  القرار،  اتخاذ 
بشأن  القرار  اتخاذ  عمليات  تركز  ما  وغالباً  أمنهم.  مناحي 
األمن القومي على التعامل مع التهديدات اخلارجية كاإلرهاب 
القوة العسكرية،  الدمار الشامل وجهوزية وتأهب  وأسلحة 
تنظم  التي  والسياسات  القوانني  صياغة  تتم  الغالب  وفي 
احلدود  إدارة  وخدمات  والسجون  والقضاء  الشرطة  عمل 
األمن اخلاصة من  الدفاع وشركات  واالستخبارات وقوات 
مختلف  بشكل  حتدثه  قد  الذي  األثر  مدى  إلى  االنتباه  دون 
على الشرائح املختلفة في املجتمع احمللي. ومع ذلك، فيمكن 
التشريعات  سن  في  سلطاتهم  استخدام  البرملان  ألعضاء 
وتخطيط املوازنة والسلطات الرقابية األخرى لضمان تلبية 
ناخبيهم،  جموع  الحتياجات  األمنية  والسياسات  القوانني 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
االجتماعي وجميع النواحي األخرى التي تهم املرأة والرجل 

من حيث توفير األمن لهم بطريقة مختلفة.

تساؤالت  األمني  القطاع  في  املرأة  مشاركة  زيادة  وتثير 
البرملان أخذها بعني االعتبار، مبا  جديدة يتعني على أعضاء 
واإلقامة.  الزي  وقواعد  بالتدريب  املتعلقة  القضايا  ذلك  في 
األمني  للقطاع  تقليدية  احتياجات  فهناك  الوقت،  نفس  وفي 
الكافي  كالتدريب  األخيرة:  اآلونة  في  متزايداً  اهتماماً  نالت 
واألشكال  األسري  العنف  مع  للتعامل  الشرطة  ألفراد 
األخرى من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، نظراً 
ألن االهتمام بتلك القضايا املهمة يولد الثقة واملصداقية بني 
وكما  احلكومية،  املؤسسات  في  تقليديا  املهمشة  القطاعات 

يعزز الشرعية البرملانية.

كبيرة  مجموعة  البرملانات  تضم  فعندما  ذلك،  على  وعالوة 
املدني، مبا فيها ممثلني  من األطراف، مثل منظمات املجتمع 
وسن  السياسات  وضع  عمليات  في  النسائية  املنظمات  عن 
وشرعية  جتاوب  مدى  من  يضاعف  هذا  فإن  القوانني، 
نفسه  والبرملان  األمنية  واملؤسسات  األمنية  السياسات 

)انظر اجلدول رقم 1(. 

ملزيد من املعلومات  أنظر إلى التقرير 
اخلاص بالنوع االجتماعي وأثره في 

إصالح القطاع األمني 

وضع سياسات أمنية متجاوبة مع النوع االجتماعي في جنوب أفريقيا5االطار رقم 1

غالبا ما يشار إلى جتربة جنوب أفريقيا كنموذج يحتذى في إصالح القطاع األمني في مرحلة ما بعد نظام التمييز العنصري 
جلهة شمولية ومشاركة النوع االجتماعي.

)Laurie Nathan( من جامعة كيب تاون صياغة الورقة البيضاء بشأن الدفاع القومي  وفي عام 1٩٩6 وضع لوري ناثان 
جلمهورية جنوب أفريقيا، وكانت املسودة األولى للورقة قد جوبهت بتعليقات كثيرة من جانب منظمات املجتمع املدني وأعضاء 
مجلس الدفاع. وقد تضمنت تركيزاً على األمن اإلنساني وأكدت على إيجاد ثقافة مؤسسية غير عنصرية، مبا في ذلك التزاماً 
من جانب وزارة الدفاع بتحديد املمارسات واملواقف التمييزية داخل القوات املسلحة والقضاء عليها. وكما دعت إضافة إلى 
ذلك إلى ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي إيجابي ووضع برامج للفرص املتكافئة، وكذلك اإلقرار بحقوق املرأة في شغل جميع 

الرتب والوظائف، مبا في ذلك األدوار القتالية.
وكما دعت الورقة البيضاء إلى إجراء مراجعة للدفاع إللقاء الضوء على التفاصيل العملياتية، مثل املبادئ الرئيسية وتشكيل 
القوات واخلدمات اللوجستية واألسلحة واملوارد البشرية والتجهيزات. وفي ظل اإلحلاح الشديد من جانب عضوات البرملان 

وجهات أخرى، فقد نادت اللجنة البرملانية املشتركة الدائمة إلى عقد مشاورات وطنية كجزء من عملية مراجعة الدفاع. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 

3-2 هيئات اقطاع األمني الفاعلة واملمثلة
ميكن للبرملانات ممارسة الرقابة على أداء املؤسسات األمنية 
قواعد  مدونات  ووضع  التعليم  بتشجيع  وذلك  وأفرادها 
املوارد  سياسات  ومراجعة  املساءلة  آليات  وإنشاء  السلوك 
أمر  االجتماعي  النوع  مسائل  ادخال  ان  وكما  البشرية. 
القطاع األمني،  العملياتية داخل  ضروري للكفاءة والفعالية 
وسلطات  والشرطة  املسلحة  القوات  داخل  ذلك  في  مبا 
احلدود والسلطة القضائية ونظام العقوبات، حيث يستدعي 
البرملانية. وقد ثبت أن املؤسسات  الرقابة  كل ذلك مثل هذه 
األمنية تزداد كفاءتها من الناحية العملية إذا عملت على زيادة 
التمييز والتحرش اجلنسي  املرأة وخفض معدالت  مشاركة 
والعنف. وكما تعتبر مشاركة املرأة في اخلدمات األمنية من 
ثقة  تنال  ممثلة  أمنية  مؤسسات  إلنشاء  الرئيسية  اجلوانب 

القواعد الشعبية العريضة التي تقوم بخدمتها.

وميكن ألعضاء البرملان وضع إجراءات احترازية للمساءلة 
فعلى  والعنف.  التمييز  من  واحلد  املرأة  مشاركة  لزيادة 
سبيل املثال، يتمثل احد ادوار البرملان في إقرار القوانني التي 
تضمن فتح جميع املناصب داخل مؤسسات القطاع األمني، 
أقر  2000م،  العام  وفي  املرأة.  أمام  منها،  القتالية  فيها  مبا 
العسكرية  اخلدمة  قانون  على  تعديال  اإلسرائيلي  البرملان 
وعند  املرأة.6  أمام  العسكرية  املناصب  جميع  بفتح  يسمح 
وتفويض  تشكيل  على  الرقابي  لدورها  البرملانات  ممارسة 
بزيادة  للمطالبة  فرصة  لديها  تكون  السالم،  حفظ  بعثات 

مشاركة املرأة. 

لها مزيد من  البعثات سيكون  بأن هذه  هناك وعي متزايد 
الفاعلية إذا تلقى أفرادها تدريبا خاصا بالنوع االجتماعي 
الى  باالضافة  القيادة،  هيكل  ضمن  املرأة  ادخال  مت  وإذا 
أكثر  املجندات  تعتبر  وعادة  الفعلية.  القوة  في  ادخالها 
ادراكا لالحتياجات املتعلقة بالنوع االجتماعي في املجتمع 
الذي يقمن بخدمته، واكثر قربا من القطاعات املهمشة في 

ذلك املجتمع.٧

والتحرش  التمييز  منع  في  أساسي  دور  أيضا  وللبرملانات 
اجلنسي والعنف ومساءلة مؤسسات القطاع األمني عن ذلك. 

ومرورا بفضائح بعثات حفظ السالم املتورطة في االستغالل 
اجلنسي واالجتار بالبشر وزيادة معدالت التحرش اجلنسي 
باملرأة داخل القوات املسلحة، وانتهاء باالعتداء اجلنسي على 
على  القائم  العنف  من  األنواع  فهذه  بالسجون،  العاملني  يد 
أساس النوع االجتماعي هي أفعال إجرامية حتد من فاعلية 
إقرار  ذلك  مقابل  في  للبرملانات  وميكن  األمنية.  اخلدمات 
سياسات لوضع مدونات لقواعد السلوك وسن التشريعات 
في  للتحقيق  مكتب  وإنشاء  التأديبية  باإلجراءات  املتعلقة 
تقدمي  وطلب  فيها  الدفاع  أو  االجتماعي  النوع  شكاوى 

استيضاحات وافية ومراقبة تنفيذ العقوبات املطلوبة.

ومن أمثلة ذلك قرار االحتاد األوروبي بشأن مشاركة املرأة 
في التسوية السلمية للنزاعات، والذي مت إقراره عام 2000م. 
من  متنوعة  مجموعة  اتخاذ  إلى  األعضاء  الدول  يدعو  وهو 
النوع االجتماعي  املرأة ومراعاة  اإلجراءات لزيادة مشاركة 
في سياق مبادرات السالم وتلك املتعلقة باألمن. وهذا فضال 
إلزاميا ألفراد  التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي  عن جعل 
املتعلقة  السياسات  وضع  في  املشاركني  والعاملني  اجليش 
بالنزاعات. وكما يدعو القرار إلى توظيف وترشيح مزيد من 
النساء في اخلدمات الدبلوماسية، وتشجيع استخدام قوات 
جلان  في  وكذلك  النساء،  من  بالكامل  املؤلفة  السالم  حفظ 
تقدمي املساعدات وتقصي احلقائق. وفيما يتعلق بانتهاكات 
للجنود  السلوك اجلنسي  القرار سوء  أدان  حقوق اإلنسان، 
اتخاذ  إلى  ودعا  السالم،  حفظ  عمليات  في  املشاركني 
مراقبوا  يقوم  بأن  وأوصى  بالبشر  اإلجتار  حيال  إجراءات 
حقوق اإلنسان مبرافقة بعثات حفظ السالم لضمان احترام 

القانون الدولي.

3-3 التخصيص العادل للموازنة وإدارة املوارد  
فمراقبة  باألمن،  املتعلقة  املوازنة  بنود  ويراقب  البرملان  يقر 
سياسة  على  تؤثر  قد  التي  الطرق  أهم  إحدى  هي  املوازنة 
مهم  دور  لها  أيضا،  البرملانية،  اللجان  أن  وكما  احلكومة.11 
في البت في موضوع شراء األسلحة والتجهيزات العسكرية. 
وقد تكون دراسة وحتليل املوازنة لقوات الشرطة واجليش 
بتخصيص  يعرف  ما  وهو   – االجتماعي  النوع  منظور  من 
حاسمة  أداة   - االجتماعي  النوع  أساس  على  قائمة  موازنة 
األمنية  االحتياجات  على  التعرف  في  البرملانات  ملساعدة 
املختلفة للمرأة والرجل والفتاة والصبي والتأكد من أنها تنال 
الالزمة. وكما ميكنها  املوارد  لها  املناسبة وتتوافر  األولوية 

وكما مت اتخاذ عدة إجراءات لضمان املشاركة العامة، مبا في ذلك استخدام الطائرات واحلافالت العسكرية لنقل قادة املجتمع 
والزعماء الدينيني وناشطي املنظمات غير احلكومية وممثلي املنظمات النسائية إلى االجتماعات وورش العمل اإلقليمية. 

وكما كان للمنظمات النسائية ذات القاعدة الشعبية دوراً حيوياً في جذب االنتباه إلى القضايا التي مت جتاهلها في العهد السابق، 
مثل التأثير البيئي الستخدامات اجليش والتحرش اجلنسي بالنساء من جانب أفراد اجليش. ومن أجل التعامل مع هذه القضايا، 
فقد مت تشكيل جلنتني فرعيتني داخل سكرتارية الدفاع. وبعد عملية استمرت لعامني، ساعدت املراجعة التشاركية للدفاع في 

بناء إجماع وطني حول قضايا الدفاع والشرعية العامة للمؤسسات األمنية اجلديدة. 

أنظر إلى التقرير اخلاص بالنوع 
االجتماعي وأثره في إصالح قطاع 

الشرطة  والنوع االجتماعي وأثره في 
إصالح الدفاع
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أن توضح ما إذا كانت املبادرات اخلاصة بالنوع االجتماعي، 
مثل توفير التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع 

األمني، قد مت تخصيص األموال الكافية لها ام ال.
ويظل تخصيص موازنة قائمة على أساس النوع االجتماعي 
بعيد  االقتصادية  القرارات  اتخاذ  أن  حيث  قائما،  حتديا 
احلال  هو  وكما  االجتماعي.  النوع  توازنات  عن  البعد  كل 
فإن متثيل  األمني،  القطاع  في  الرئيسية  للمناصب  بالنسبة 
القرارات  باتخاذ  األمر  يتعلق  عندما  كثيرا  يتراجع  املرأة 
الالتي  النساء  عدد  بلغ  200٥م،  عام  ومنذ  االقتصادية. 
مستوى  واملوازنة12على  بالتمويل  متعلقة  مناصب  يتقلدن 
من  أكثر  أقرت  فقد  ذلك،  ومع  فقط.  إمرأة  عشرون  العالم 
خمسني دولة مبادرات لتخصيص موازنة خاصة قائمة على 
النوع االجتماعي. وقد تأسس ما يقارب نصف هذا  أساس 
العدد لهذه البرامج.1٣ وقد عملت الدول األعضاء في مجلس 
وبلجيكا  – النمسا  الشمال  بدول  تعرف  ما  – وهي  أوروبا 
وفرنسا وأملانيا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وبولندا وأسبانيا 
وسويسرا وتركيا على تنفيذ مبادرات لتخصيص موازنات 

قائمة على أساس النوع االجتماعي.14

3-4 املساواة القائمة على أساس النوع االجتماعي في 
اتخاذ القرارات البرملانية

على  البرملانية  للرقابة  والتمثيلية  الشرعية  الصفة  لتعزيز 
القطاع األمني، تدعو احلاجة إلى زيادة عدد األعضاء اإلناث 
في البرملانات. وال تزال مساواة النوع االجتماعي في اتخاذ 
القرار السياسي، رغم بعض التحسن الذي طرأ على متثيل 
املرأة في األعوام األخيرة، هدفا بعيد املنال. وقد انخفض عدد 
النساء  من   %10 من  أقل  متثيلها  في  تضم  التي  البرملانات 
من  يقرب  ما  إلى   1٩٩٥ عام   %6٣ من  ملحوظا  انخفاضا 

٣0% عام 200٧. 1٥ ومع ذلك، فال تزال هناك سبع دول )من 
بينها الدول التي تقدم بيانات إلى االحتاد البرملاني الدولي( 

ليس لدى أي منها حتى امرأة واحدة حتت قبة البرملان.

في عام 200٧، بلغت نسبة متثيل املرأة في البرملان أقل من 
20% )انظر اجلدول رقم 1(.

وتعتبر الدول الشمالية وحدها التي لديها تشكيل برملاني يقترب 
انضمت  وقد  االجتماعي.  النوع  مساواة  من  مناسب  بشكل 
رواندا مؤخرا إلى مجموعة الصفوة، فانتخبت برملانا ذا صفة 
واملرأة  الرجل  بني  االجتماعي  النوع  مساواة  حتقق  متثيلية 
)انظر اجلدول رقم2(. وبالرغم من حدوث تقدم ملحوظ منذ 
عام 1٩٩٥م في هذا اجلانب، إال ان هذا التحسن الطفيف في 
متثيل املرأة في البرملان بنسبة ال تزيد اال قليال عن 11% يعني أن 

الفجوة القائمة على أساس النوع االجتماعي ما زالت كبيرة.

النوع  أساس  على  القائم  التوازن  حتقيق  عن  العجز  ويعتبر 
والتنفيذية  التشريعية  القرارات  اتخاذ  هيئات  في  االجتماعي 
على مستوى العالم مبثابة حجر عثرة أمام جعل اتخاذ القرارات 
البرملانية املتعلقة باألمن والدفاع ذا صفة متثيلية فعلية. وبصفة 
عامة، فاملرأة تشغل عدد قليل من املناصب الوزارية في أنحاء 
العالم، وهو ما يعتبر إخالال بتوازن النوع االجتماعي، ويظهر 
وفي  والعدالة.  الدفاع  مجاالت  في  خاص  وبشكل  جليا  ذلك 
 12 تترأس  حتديدها،  مت  دولة   1٨٣ بني  من  200٥م،  العام 
إمرأة فقط وزارات الدفاع وشؤون قدامى احملاربني، وتشغل 
2٩ امرأة فقط منصب وزير العدل. ومن بني ٩٧ برملانا، تقدمت 
البرملانية  االجتماعي في جلانها  النوع  ببيانات حول تشكيلة 
للعام 1٩٩٧، بلغت نسبة النساء الالتي يترأسن جلان الدفاع 
٣% فقط. وعالوة على ذلك، فقد بلغت نسبة متثيل املرأة بني 

مشاركة عضوات البرملان في رواندا في إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد النزاعاالطار رقم 2

ادخلت نظام احلصص  االنتخابات، والتي  التي حدثت في رواندا، ساعدت اإلصالحات في تشريعات  اإلبادة اجلماعية  بعد 
النسبية، في جعل رواندا الدولة األولى في العالم من حيث متثيل املرأة في البرملان، حيث بلغت نسبة النساء داخل البرملان 
في  اإلعمار  على  البرملان  عضوات  من  الكبير  العدد  هذا  يعكسه  قد  الذي  الفرق  رواندا  في  التجربة  هذه  4٨.٨% وتوضح 
مرحلة ما بعد النزاع. وقد أنشأت املرأة في رواندا أول مؤمتر حزبي برملاني وصل إلى جميع األطياف احلزبية، وضم ممثلني 
عن قبليتي الهوتو والتوتسي، حيث تناول قضايا أمن املرأة بغض النظر عن العرق أو االنتماء احلزبي، ووضع قوانني بحق 
املرأة في امليراث وحق األرامل في املطالبة باإلرث من االقارب الذكور ألزواجهن املتوفني، وعمل على معاجلة العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي.٩ وقد أنشأت احلكومة وزارة مختصة لتعزيز دور املرأة، ومتت صياغة سياسة وطنية خاصة 
األولويات  أحد اضالع مثلث  باعتباره  االجتماعي  النوع  أمام حتديد  الطريق  االجتماعي عام 2001م. وقد مهد ذلك  بالنوع 
املختلفة  االجتاهات  حول  موسعة  أبحاث  برعاية  احلكومة  وقامت  الفقر.  على  القضاء  إستراتيجية  مراجعة  عملية  في  امللحة 
وإدارة حكومية  داخل كل وزارة  املناقشات  إذكاء  في  النتائج  االجتماعي. واستخدمت  النوع  على  القائمة  باملساوئ  املتعلقة 
النساء  عدد  بزيادة  الزراعة  وزارة  التزمت  عليه،  وبناءا  عليها.  التغلب  وكيفية  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  معوقات  حول 
اللواتي يتم الوصول إليهن عن طريق برامجها املتشعبة، وكما التزمت وزارة التربية والتعليم باحليلولة دون تسرب الفتيات 
من املدارس، والتزمت املؤسسات احلكومية بتعزيز متثيل املرأة في عمليات اتخاذ القرارات احمللية، وتطبيق سياسة تخصيص 
موازنة قائمة على النوع االجتماعي لتدريب املوظفني احلكوميني على ترجمة قرارات السياسات إلى أفعال ملموسة من خالل 

تخصيص املوارد.10 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 

املسؤولني الذين يرأسون كافة اللجان البرملانية 20% فقط.1٧ 
وبناءا عليه، فان أحد التحديات هو ضم عدد أكبر من عضوات 
املناصب  في  املرأة  وتعيني  األمنية  اللجان  إلى  اإلناث  البرملان 

الرئيسية في مجاالت الدفاع والشرطة والقضاء.

عملية  في  والرجل  املرأة  بني  مساواة  األكثر  املشاركة  وتعزز 
البرملانية.  القرارات  اتخاذ  شرعية  من  الدميوقراطية  الرقابة 
مبعاجلة  قيامها  من  تستفيد  قد  نفسها  البرملانات  فان  ولهذا، 
عالقات السلطة غير املتوازنة القائمة في املجتمع وفي نفس الوقت 
سعيها لضمان املساواة الرسمية والقانونية بني املرأة والرجل.

دورا  تؤدي  أن  البرملان،  في  عضو  بصفتها  املرأة،  "بامكان 
املصداقية  بتوفير  األمنية  اخلدمات  مطالبة  في  رئيسيا 
ووضع  موازنة  تخصيص  في  تسهم  وكذلك  والشفافية، 
على  العسكري  اإلنفاق  استحواذ  عدم  تضمن  سياسات 
التعليم والبيئة  التنموية؛ مثل  املوارد وعلى حساب القضايا 
خالل  من  وذلك  الصحية،  والرعاية  االجتماعية  واخلدمات 
إشراك اجلمهور في املناقشات واحلوارات حول هذه القضايا، 
وفي نفس الوقت تضمن التمثيل الدميوقراطي في الهيكليات 
األمنية اجلديدة. وفي جنوب أفريقيا، عملت عضوات البرملان 
وذلك  اإلصالح،  عمليات  في  اجلمهور  مشاركة  تعزيز  على 
املنظمات غير احلكومية في صياغة السياسات  عبر إشراك 
اجلديدة. وكانت األعضاء اإلناث يعبرن عن آرائهن ويطالنب 
باملصداقية والشفافية عند ابرام أية صفقة أسلحة دون نقاش 
عام ويثرن املزاعم حول اكتنافها على الفساد. وكما كن ينتقدن 
احلكومة إلنفاقها املوارد القليلة على األسلحة بدال من تخفيف 
البرملان  الفاعالت في  العضوات  الفقر، وتقدمت إحدى  حدة 

باستقالتها احتجاجا على مثل هذه الصفقات."1٨

الرقابة  في  االجتماعي  النوع  ادخال  عملية  تعتبر  باختصار، 
احلكم  لتعزيز  ضرورية  عملية  األمني  القطاع  على  البرملانية 
الرشيد والتنمية املستدامة، فعلى سبيل املثال، هناك عالقة بني 
النزاعات  معدالت  انخفاض  وبني  االجتماعي  النوع  مساواة 
املسلحة الداخلية، حيث ان أخذ مسائل النوع االجتماعي بعني 
االعتبار بشكل كامل عند البدء في إصالح القطاع األمني يقلل 
ويستفيد  معدالتها.  أدنى  إلى  نزاعات  حدوث  احتماالت  من 
النوع االجتماعي في عملية  املجتمع من مساواة  أفراد  جميع 
اتخاذ القرارات، مبا في ذلك القطاع األمني. وكما أكدنا سابقا، 
فانه كلما زاد معدل متثيل املرأة في البرملان كلما انخفضت حدة 

النزاعات املسلحة على املستوى الدولي والداخلي. 1٩

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية

يعتبر ادخال النوع االجتماعي في الرقابة البرملانية على القطاع 
األمني مسألة ضرورية لالنصياع للقوانني واملواثيق واملعايير 
على  وأثره  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية 

األمن، ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  n 
)1٩٧٩(

) n 1إعالن ومنهاج عمل بكني )٩٩٥

والسالم  املرأة  بشأن   n 1٣2٥ رقم  األمن  مجلس  قرار 
واألمن )2000(

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

التشكيلة القائمة على أساس النوع االجتماعي للبرملانات العاملية كما في العام 2007 )في اجلدول رقم 1
املجلس الواحد أو مجلس النواب(16

نسبة األعضاء الذكور )%(نسبة العضوات االناث )%(املنطقة 
الدول الشمالية

األمن  منظمة  في  األعضاء  األوروبية  لدول 
والتعاون األوروبية )مبا فيها الدول الشمالية(

األمريكيتني 

األمن  منظمة  في  األعضاء  األوروبية  الدول 
والتعاون األوروبية )بدون الدول الشمالية(

آسيا

منطقة احمليط الهادي

الدول العربية

املتوسط على مستوى العالم

41.6

20.4

20.0

1٨.4

16.6

1٣.1

٩.6

19.6

٥٨.4

٧٩.٥

٨0.0

٨1.6

٨٣.4

٨6.٩

٩0.4

80.4
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النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 

4 كيف ميكن ادخال النوع االجتماعي في 
الرقابة البرملانية على القطاع األمني؟

على جميع الدول، سواء التي تتمتع بتاريخ حافل من السالم 
واحلكم الدميوقراطي أو اخلارجة حديثا من نزاعات عنيفة، 
بالقطاع  متعلقة  وصعبة  معقدة  قضايا  مواجهة  تتولى  أن 
والفرص  التحديات  طبيعة  فان  الوقت،  نفس  وفي  األمني. 
التي تتطلب الرقابة البرملانية على القطاع األمني تختلف من 
دولة إلى اخرى. وعليه، فكل إستراتيجية حتتاج إلى تكييفها 
وفقا لسياق اإلصالح احملدد. فعلى سبيل املثال، في العديد 
املرأة  املتقدمة تكون األولوية لقضايا إشراك  من املجتمعات 
بصورة كاملة ومتزايدة في قوات اجليش والشرطة، وكذلك 
املجتمعات  في  بينما  الترقي،  فرص  أو  الراتب  في  املساواة 
املتأثرة بالنزاعات ميكن أن تسيطر مسائل اخرى على سلم 
العنف  من  والفتيات  النساء  حماية  كيفية  مثل  االولويات؛ 
النوع االجتماعي والذي استشرى بفعل  القائم على أساس 
احلروب. ويتعرض هذا اجلزء لبعض اإلستراتيجيات العملية 

بينما يتناول اجلزء رقم "٥" سياقات محددة.

4-1 صياغة القوانني والسياسات الشاملة املستندة إلى 
االحتياجات

دائمة  املصالح  متثيل  منها  عديدة،  ادوار  البرملانات  متارس 
التشعب للمجتمع واستخدام قدرته على بناء العالقات داخل 
البرملان نفسه وداخل املجتمع اخلارجي االوسع.20 وعند هذه 
النقطة حتديدا، غالبا ما يقصر البرملان في اشراك األطراف 
املجتمعات  في  فالبرملانات  كافي.21  بشكل  احلكومية  غير 
املتأثر بالنزاعات، على وجه التحديد، متيل إلى إنشاء عالقات 
أعضاء  من  العديد  يسعى  حيث  الناخبني،  جموع  مع  واهنة 
فقط.  االنتخابات  وقت  بالناخبني  االتصال  إلى  البرملان 
ولتعزيز شرعيتهم، يحتاج أعضاء البرملان إلى الوصول إلى 
والشركاء  البرملان  بني  العالقات  وتوطيد  ناخبيهم  جموع 

اآلخرين في احلكم كاملجتمع املدني مثال.22 

املراحل  في  والدول  بالنزاعات  املتأثرة  الدول  سياق  وفي 
االنتقالية، يبدأ املجتمع املدني في لعب دور أكثر فاعلية. وقد 
عملت العديد من البرملانات األفريقية، مبا فيها البرملانات في 
ليبيريا والصومال وزميبابوي، على زيادة إشراك منظمات 
املجتمع املدني في حتمل مسؤولياتها. وفي أمريكا الوسطى 
واملنظمات غير  البرملانات  أيضا، جند مشاركات مماثلة بني 
احلكومية، غير أن املبادرة لعقد هذه احلوارات نادرا ما تأتي 

من جانب البرملان.2٣

النسائية  املنظمات  تعتبر  االجتماعي،  النوع  منظور  ومن 
النوع  مساواة  لتعزيز  البرملانات  جهود  في  أساسيا  حليفا 
النوع  مع  املتجاوبة  السياسات  تأتي  ما  وغالبا  االجتماعي. 
االجتماعي، التي يقرها البرملان، نتيجة املقترحات التي يقدمها 
تسهيل  في  مصلحة  بدوره  له  تكون  والذي  املدني  املجتمع 

في  النسائية  املنظمات  تشترك  املثال،  سبيل  وعلى  تنفيذها. 
العديد من الدول بنشاط فاعل في احلمالت املناهضة للعنف 
ميكن  لذلك،  ونتيجة  االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائم 
لهذه البرملانات التي قامت بتعزيز القوانني التي أقرتها بهدف 
مناهضة العنف األسري أن تعتمد على املنظمات النسائية في 

مراقبة تنفيذ هذه القوانني. 

وتلعب البرملانات دورا هاما وحاسما في توفير األمن الشامل 
وذلك بإقرار سياسات وتشريعات أمنية متجاوبة مع النوع 

االجتماعي، وتشمل اإلستراتيجيات العملية ما يلي:

العمليات التشاركية
االستراتيجي   املوقف  في  جوهري  تغيير  حدوث  عند  n 
العامة،  كاجللسات  العامة،  للحوارات  آليات  وضع 
لتسهيل مساهمة املجتمع املدني في السياسات املتعلقة 
والقضاء  احلدود  وإدارة  والشرطة  الدفاع  بقضايا 

والعقوبات.

العمليات  في  املشاركة  على  النسائية  املنظمات  تشجيع  n 
التشاورية بشأن السياسة.

قيام اعضاء البرملان بتخصيص بعض وقتهم لالستماع  n 
احلضرية  املناطق  في  النسائية  املنظمات  هموم  إلى 

والريفية.

القوانني والسياسات املتجاوبة مع النوع االجتماعي 
القوانني  بالنوع االجتماعي في  إدخال مضامني متعلقة  n 
على  القائم  العنف  مع  كالتعامل  األمنية؛  والسياسات 
الكاملة  املشاركة  وتشجيع  االجتماعي  النوع  أساس 
واملتساوية للرجل واملرأة في مؤسسات القطاع األمني.

استخدام لغة شاملة للنوع االجتماعي )ضباط الشرطة(  n 
للذكور  اجليش  )أفراد  االجتماعي  بالنوع  خاصة  ولغة 

واإلناث( كلما كان ذلك مالئما.

صياغة  في  االجتماعي  النوع  خبراء  مشورة  طلب  n 
ومراجعة السياسات األمنية.

إجراء تقييم ملدى تأثير النوع االجتماعي على السياسات  n 
األمنية احلالية واملقترحة.

واضعي  واختصاصات  االجتماعي  النوع  على  التدريب 
السياسات األمنية

ضمان حصول أعضاء البرملان والعاملني معهم، وخاصة  n 
أعضاء اللجان األمنية والعسكرية، على تدريبات متعلقة 

مبسائل النوع االجتماعي واألمن.

ضمان إدخال مسائل النوع االجتماعي في اختصاصات  n 
عمل اللجان األمنية والعسكرية.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 

4-2 بناء هيئات في القطاع األمني فاعلة وممثلة

املؤسسات األمنية الفاعلة هي املؤسسات املمثلة والتي تتفهم 
االحتياجات األمنية اخلاصة بالنوع االجتماعي في املجتمعات 
التي تخدمها. وكما ميكن تعزيز الكفاءة والفاعلية إذا مت اخذ 
النوع االجتماعي بعني االعتبار، والسيما من خالل اجلهود 
التدريب اخلاص بالنوع  املرأة وتنفيذ  املبذولة لزيادة متثيل 

االجتماعي.

مؤسسات  داخل  مميزة  أقلية  تكون  ان  املرأة  وتفضل 
والقضاء  واجليش  الشرطة  قوات  فيها  مبا  األمني،  القطاع 
سبيل  فعلى  احلدود،  إدارة  وخدمات  العقابية  واملؤسسات 
املثال، متثل نسبة الضباط اإلناث 4% فقط من قوة الشرطة 
املطالبة  البرملان  ألعضاء  ميكن  وكما  الرواندية.24  الوطنية 
بتحديد حصص وإجراءات أخرى للتمييز اإليجابي إلحداث 
كوسوفو،  في  احلرب  فقبل  األمن.  جهاز  تشكيلة  في  تغيير 
نظام  تطبيق  ومت  نسائية.2٥  شرطة  هناك  تكن  لم  مثال، 
قوة  من   %14 اآلن  تشكل  املرأة  فصارت  بنجاح،  احلصص 
ويرجع  املتحدة.  األمم  تديرها  التي  املناطق  في  الشرطة 
الفضل في ذلك إلى وضع نظام احلصص اإللزامي.26 وفي 
املرأة %20  أن تكون نسبة متثيل  يتعني  النظام اجلديد،  ظل 
من إجمالي عدد املجندين اجلدد.2٧ وكما تبنت ليبيريا نظام 
في  املرأة  ادخال  تشجيع  اجل  من   %20 بنسبة  احلصص 
قوات الشرطة واجليش. وفي عام 2004م، كان عدد النساء 
من قضاة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 11 قاضية فقط 
مقابل ٣2 قاضيا، وقد اصدرت اجلمعية البرملانية األوروبية 
تضم  ال  التي  املرشحني  قوائم  قبول  بعدم  يقضي  قرارا 
مرشحا واحدا على االقل من كل جنس. وقد جرى تغيير على 
هذه القاعدة بعد عام واحد من اصدارها يسمح بتقدمي قوائم 
للجنس الواحد شريطة أن يكونوا من النوع االجتماعي األقل 

متثيال في احملكمة )وهو النساء حاليا(.

فمن  املرأة،  استقطاب  زيادة  على  التركيز  عن  وبعيدا 
مؤسسية  ثقافة  اليجاد  إضافية  مبادرات  تقدمي  الضروري 
املرأة.  وترقية  استمرارية  ضمان  في  تساعد  متييزية  غير 
بالنوع  اخلاص  التدريب  الرئيسية  املبادرات  هذه  بني  ومن 
مخصصة  ميزانيات  على  البرملانات  وتوافق  االجتماعي. 
دورها  استخدام  وميكنها  األمني،  القطاع  تدريب  لبرامج 
الرقابي للدعوة إلى إدخال تدريب خاص بالنوع االجتماعي 
املناهج  قلب  في  االجتماعي  النوع  مسائل  ادخال  وكذلك 
في  النسائية  القيادات  دعت  املثال،  سبيل  وعلى  التدريبية. 
بوروندي، أثناء محادثات السالم، إلى ضرورة تزويد قوات 
األمن "بتدريبات فنية واخالقية ومدنية ... مع تركيز خاص 

على حماية النساء واألطفال".2٨ 

تشمل اإلستراتيجيات العملية ما يلي: 

توفير تدريب على النوع االجتماعي ألفراد القطاع 
األمني

على  تدريبات  األمني  القطاع  أفراد  جميع  تلقي  ضمان  n 
مراعاة النوع االجتماعي.

مبادرات زيادة استقطاب وتثبيت استمرارية وترقية 
املرأة

مراقبة تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية واحمللية فيما  n 
يتعلق باملشاركة الكاملة املتساوية للمرأة.

في  املشاركة  حتكم  التي  التشريعات  أن  ضمان  n 
مشاركة  تعزيز  في  تساعد  األمني  القطاع  مؤسسات 

املرأة واملجموعات األخرى األقل متثيال واملهمشة.

واملوارد  التوظيف  سياسات  على  الرقابة  ممارسة  n 
األمني.  القطاع  مؤسسات  وإدارة  والتدريب  البشرية 
في  األهمية  من  قصوى  درجة  على  العناصر  وهذه 
ضمان قيام مؤسسات القطاع األمني بتعزيز املشاركة 
غير  الفاعل  والتنفيذ  والرجل،  للمرأة  املتساوية  الكاملة 
على  القائمة  األمن  انعدام  حاالت  ومعاجلة  التمييزي، 

النوع االجتماعي.

زيادة  في  تساعد  اجبارية  أهداف  وضع  إلى  الدعوة  n 
متثيل املرأة في املؤسسات األمنية.

4-3 التعامل مع العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي 

القطاع  املشاركون في عملية إصالح  البرملان  أعضاء  يحتاج 
األمني إلى االنتباه بشكل خاص إلى العنف القائم على أساس 
النوع االجتماعي إضافة إلى القوانني التي حتكم امللكية احمللية 

وامليراث والزواج وامليول اجلنسية.

بأن"املرأة   )Caroline Moser( موزر  كارولني  أكدت  وقد 
العنف  من  يعانيان  املجتمع  طرفي  باعتبارهما  والرجل 
والنزاع بشكل مختلف، فكالهما يكون الضحية واجلاني".2٩ 
ويحتمل أن تكون القوات األمنية املمثلة أكثر إدراكا ومراعاة 
لتأثير العنف القائم على أساس النوع االجتماعي سواء فيما 
والواليات  الغربية  أوروبا  في  األسري  بالعنف  منه  يتعلق 
أفريقيا  في  احلروب  اوقات  االغتصاب  بتأثير  أو  املتحدة 

ودول البلقان. 

 انظر التقرير اخلاص حول
تدريب أفراد القطاع األمني على مسائل 

النوع االجتماعي 

 انظر قسم إصالح القوانني 
من تقرير النوع االجتماعي وأثره في 

إصالح قطاع العدالة 
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النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 

حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد القطاع األمني، وذلك 
بهدف القضاء على احلصانة فيما يتعلق بالعنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي.

طبيعة  حول  دراسات  وإجراء  استفسارات  تقدمي  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  حدوث  ومعدالت 

االجتماعي والتمييز داخل مؤسسات القطاع األمني.

محققو الشكاوى
الشكاوى،  محقق  وظيفة  مثل  وظيفة،  إنشاء  في  النظر  n 
مسائل  ادخال  على  للرقابة  محددة  سلطات  له  تكون 
واملؤسسات  الدفاع  مؤسسة  ضمن  االجتماعي  النوع 
هذه  يشغل  من  يقوم  أن  ضمان  و/أو  األخرى،  األمنية 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  في  بالتدقيق  الرقابية  الوظائف 
االجتماعي. ومت تعيني محققي الشكاوى في البرملانات 
املثال،  سبيل  على  أملانيا،  ففي  الدول،  من  العديد  في 
القضايا  في  بالنظر  مختص  شكاوى  محقق  يوجد 
أن  الشكاوى  حملققي  وميكن  املسلحة،  بالقوات  املتعلقة 
يكونوا محامني فاعلني ويؤدون دورا مهما في التركيز 
املتعلقة  واجلرائم  األسري  العنف  من  كل  تأثير  على 

بالنزاعات.

4-4 زيادة متثيل املرأة في البرملانات وفي اللجان 
البرملانية املخصصة التخاذ القرارات األمنية

العديد من االجراءات املتنوعة لزياد  البرملانات اتخاذ  بإمكان 
أعداد عضوات البرملان االناث، وكذلك زيادة مشاركتهن في 
ميكن  املثال،  سبيل  وعلى  واألمن.  بالدفاع  املختصة  اللجان 
املشاركة  لضمان  انتخابي  إصالح  إجراء  البرملان  ألعضاء 
وتشتمل  السياسية.  العملية  في  واألقليات  للمرأة  الكاملة 
االنتخابي  النظام  نوعية  البرملان  ألعضاء  املهمة  االعتبارات 

الواجب تطبيقه وحتديد احلصص االنتخابية واحلزبية.

ويلعب نظام احلصص االنتخابية دورا مهما في تغيير تشكيلة 
االجتماعي.  النوع  حيث  من  العالم  مستوى  على  البرملانات 
دستورية  أو  انتخابية  حصص  لديها  التي  الدول  عدد  ويبلغ 
40 دولة.  البرملانية  االنتخابات  بالنوع االجتماعي في  خاصة 
في  املرأة  لتمثيل  املهم  فمن  قبل،  من  مرارا  ذكرنا  وكما   ٣٣
البرملان هو حتقيق "كتلة مؤثرة" تصل نسبتها الى حوالي 
٣0%. وان الهدف من هذه "الكتلة املؤثرة" بالنسبة للمرأة هو 
أن يكون لها تأثير حقيقي في اتخاذ القرارات البرملانية. وحتى 
يتسنى لها حتقيق ذلك، فهي حتتاج إلى التواجد بأعداد كبيرة. 
نسبة  إلى  دولة   1٨ وصلت  200٧م،  أغسطس  شهر  ومنذ 
)انظر  جتاوزتها  أو  البرملان  في  املرأة  لتمثيل  املذكورة   %٣0

اجلدول رقم 2(. 

عملهم  لتنظيم  للمشرعني  الفرصة  البرملانية  اللجان  وتتيح 
استخدام  البرملان  ألعضاء  وميكن  اخلبرات،  على  والتركيز 

 Bouta, Frerks and( وقد أكد كال من بوتا فيركس وبانون
القائم  Bannon( على أنه "يتعني أن تركز سياسات العنف 
على أساس النوع االجتماعي على كل من الرجل واملرأة من 
أجل الوصول إلى جميع األطراف املعنية )الضحايا وأسرهم 
والشهود واجلناة(".٣0 وبالرغم من االقرار بتأثر الرجال من 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، اال أن السياسات 
الذكور  من  الضحايا  احتياجات  أخذ  عن  عجزت  قد  احلالية 
يتعني على  الشامل،  االعتبار".٣1 وبذلك ودعما لألمن  بعني 
أعضاء البرملان االنتباه املباشر إلى ضحايا العنف من الذكور 

واإلناث.

فاعلية  أكثر  التدريب  يكون  أن  اجلديدة  السياسات  وتتطلب 
االجتماعي.  النوع  على  القائمة  اجلرائم  مع  التعامل  في 
وإقرارا بهذا الواقع، فقد مت تنفيذ برامج تدريبية مخصصة 
في العديد من الدول على مستوى العالم؛ فعلى سبيل املثال، 
رواندا  في  الشرطة  قوات  افراد  ثلث  تلقى   ،2002 عام  في 
باجلرائم  املتعلقة  احلاالت  مع  جتاوبها  لتعزيز  تدريبات 
وكما  االجتماعي.٣2  النوع  على  القائمة  واجلرائم  اجلنسية 
القائم  العنف  على  للقضاء  املالئمة  السياسات  وضع  يتعني 
القطاع  أفراد  يرتكبه  الذي  االجتماعي  النوع  أساس  على 

األمني ومساءلتهم عن هذه اجلرائم.

تشمل اإلستراتيجيات العملية ما يلي: 

إقرار تشريع شامل للقضاء على العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي واملعاقبة عليه

أساس  على  القائم  العنف  أشكال  جميع  اعتبار  ضمان  n 
الزوجي  االغتصاب  فيها  مبا  االجتماعي،  النوع 
واغتصاب الرجال للرجال واحلمل واإلجهاض باإلكراه 
وجرائم الشرف، على انها جرائم يعاقب عليها القانون 

مبا يتناسب وخطورتها.

واجلرائم  لالغتصاب  القانونية  التعريفات  أن  ضمان  n 
االجتماعي،  للنوع  بالنسبة  محايدة  األخرى  اجلنسية 
وأن يتم التعامل مع اجلرائم اجلنسية مبوضوعية مطلقة 

سواء وقعت داخل أو خارج العالقة احلميمة.

مراقبة تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية واحمللية فيما  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  على  بالقضاء  يتعلق 

االجتماعي.

إخضاع املؤسسات األمنية وأفرادها للمساءلة ملنع 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومعاجلته

ضمان وضع تشريعات ومدونات قواعد سلوك واضحة  n 
بشأن مسؤولية أفراد القطاع األمني عن انتهاكات حقوق 

اإلنسان، مبا فيها اإلجراءات التأديبية.

انتهاكات  على  واملعاقبة  والتحقيقات  الشكاوى  مراقبة  n 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 

جلان الدفاع واألمن في ممارسة مهامهم الرقابية عن طريق 
بشهاداتهم  باالدالء  األمنية  املؤسسة  أعضاء  الى  الطلب 
بطلب  أو  األمنية  للقوات  العملياتية  الكفاءة  بخصوص 
مشاركة خبراء خارجيني مختصني بشئون االمن. ومن أهم 
األمنية  القرارات  اتخاذ  في  للمرأة  الكاملة  املشاركة  جوانب 

هو مشاركة عضوات البرملان في هذه اللجان.

النوع  بني  التوازن  املبادرات لضمان  تقدمي عدد من  وميكن 
احلصص.  نظام  فيها  مبا  البرملانية،  اللجان  في  اإلجتماعي 

وعلى سبيل املثال، في عام 200٥م، أقر الكنيست –البرملان 
للمرأة  املتكافئ  التمثيل  قانون  على  تعديال   – اإلسرائيلي 
في  املرأة  بادخال  يقضي  والذي  1٩٥6م،  عام  في  الصادر 
فرق العمل املعينة لإلعداد للمفاوضات الداخلية أو اخلارجية 
من  اثنتني  تقدمت  وقد  والسياسة.  السالم  مفاوضات  أو 
"إيشا  منظمة  مع  بالتعاون  القانون  بهذا  البرملان  أعضاء 
النسائية  املنظمات  إحدى  وهي   ،)Isha L’Isha( إيشا"  الـ. 
القانون،  إقرار  أجل  ومن  العريضة.  الشعبية  القاعدة  ذات 
والسالم  النسائية  املنظمات  من  خاص  حتالف  تشكيل  مت 

التحول البرملاني: الدول التي حققت نسبة 30% - 2007م 34اجلدول رقم 2

اجلمعية وجود نظام احلصص )1(النظام االنتخابيالدولة في  املرأة  نسبة 
العمومية )2(

الفوز رواندا نظام  التعددية: 
لألكثر أصواتا

النوع 1: يحدد الدستور حصة للمرأة. نعم، 
النوع 2: تخصيص 24 مقعدا للمرأة من   

أصل ٨0 مقعد في اجلمعية العمومية.  
النوع ٣: تخصيص 20% من أعضاء   

املجالس احمللية للمرأة.   

)2004( 4٨.4

نظام السويد النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: تخصيص 40% للمرأة في  نعم،  
حزب العمل الدميوقراطي االشتراكي،   

احلزب اليساري، حزب اخلضر  

)206( 4٧.٣

نظام فنلندا النسبي:  التمثيل 
القائمة

42.0 )200٧(ال

نظام كوستاريكا النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 2: تخصيص حصة %40  نعم،  
للمرأة في جميع االنتخابات العامة.  

النوع 4: تخصيص حصة %40   
للمرأة في حزب التحرير الوطني  

وحزب الوحدة االشتراكية املسيحية  
و٥0% في حزب حركة املواطن.  

)2006( ٣٨.6

نظام النرويج النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: تخصيص حصة 40% للمرأة نعم،  
االشتراكي وحزب في حزب اليسار    

العمل النرويجي وحزب الوسط وحزب  
الشعب املسيحي  

)200٣٧.٧ )٥

نظام الدمنارك النسبي:  التمثيل 
القائمة

كان يستخدم النوع 4. ال،  
مت التخلي عن نظام احلصص منذ عام  

1٩٩6  

)200٣ )٥6.٩

نظام بلجيكا النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 2: تخصيص حصة الثلث على  نعم،  
األقل لكل جنس وال ميكن أن يشغل    
عضوين من نفس اجلنس وظيفتني   

كبيرتني في احلزب.  
النوع 4: تخصيص حصة ٥0% للمرأة   

في احلزب االشتراكي الفلمنكي واحلزب  
االشتراكي الفرنسي.  

)200٣ )٧6.٧
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نظام هولندا النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: يخصص حزب العمل حصة نعم،  
٥0% للمرأة ويخصص حزب اخلضر  

اليساري حصة للمرأة )النسبة غير   
مؤكدة(.  

)200٣ )٥6.٧

٣6.0 )200٥(ال األغلبية: نظام الدورتنيكوبا 

نظام أسبانيا  النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: يخصص حزب العمال  نعم،  
االشتراكي اإلسباني حصة 40% لكال   

اجلنسني.  

)200٣ )٥6.0

نظام األرجنتني  النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 1: يحدد الدستور حصة للمرأة. نعم،  
النوع 2: يجب أن تشمل ٣0% من قائمة  

احلزب املرأة في املناصب الفائزة.  
النوع ٣: تشمل القوانني الرئيسية   

واحمللية نظام احلصص.  
النوع 4: تخصص معظم األحزاب حصة  

٣0% للمرأة.  

)200٣٥ )٥.0

نظام موزمبيق  النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: تخصص جبهة حترير نعم،  
موزمبيق حصة ٣0% للمرأة.  

)200٣ )٥4.٨

نظام جنوب أفريقيا النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: يخصص املؤمتر الوطني  نعم،  
اإلفريقي حصة ٣0% للمرأة وحصة  

٥0% للمرأة على قوائم األحزاب على   
املستوى احمللي.   

)200٣ )٥2.٨

نظام النمسا النسبي:  التمثيل 
القائمة

النوع 4: يخصص حزب البديل األخضر نعم،  
حصة ٥0% للمرأة ويخصص حزب  

الشعب النمساوي حصة ٣٣.٣%   
وحزب النمسا الدميوقراطي االجتماعي  

حصة %40.  

)2006( ٣2.2

النسبي نيوزلندا العضوية  نظام 
املختلط

النوع 4: حصص حتددها األحزاب نعم،  
  طواعية

)200٣ )٥2.2

نظام أيسلندا النسبي:  التمثيل 
العضوية املختلط

النوع 4: يخصص حزب االشتراكية نعم،  
  الدميوقراطية واخلضر حصة ٥0%

وحزب االحتاد الدميوقراطي املسيحي  
٣٣.٣% وحزب أملانيا الدميوقراطي  

  االجتماعي %40.

)200٣ )٥1.6

نظام أملانيا النسبي:  التمثيل 
العضوية املختلط

النوع 4: حصة مبوجب التشريع بنسبة نعم،  
٣0% للمرأة.  

)200٣ )٥0.٥

مالحظة 1: تؤخذ أنواع احلصص التالية في االعتبار:
النوع 1: يحدد الدستور حصة للبرملان الوطني.

النوع 2: احلصة مبوجب قانون االنتخابات أو تشريع البرملان الوطني.
النوع ٣: حصة دستورية أو تشريعية للحكومة احمللية.

النوع 4: حصة األحزاب السياسية للمرشحني السياسيني.

مالحظة 2: سنة آخر انتخابات مذكورة بني قوسني.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 

لهذا  واسعة  إعالمية  وحمالت  ضغط  حمالت  إطالق  ومت 
الغرض.٣٥

مشاركة  لزيادة  التالية  اإلستراتيجيات  استخدام  وميكن 
البرملان  داخل  متثيال(  األقل  األخرى  )واملجموعات  املرأة 

وداخل اللجان األمنية والدفاعية:

زيادة مشاركة املرأة داخل البرملان
حتديد حصص سواء في الدستور أو في لوائح األحزاب  n 
السياسية أو اللوائح االنتخابية وتخصيص مقاعد للمرأة 

في البرملان.

على  البرامج  لتنفيذ  املدني  املجتمع  منظمات  مع  العمل  n 
مستوى البرملان وكذلك على مستوى األحزاب السياسية 
)انظر  املنصب  مسئولية  لتولي  املرأة  وإعداد  لتشجيع 

اجلدول رقم ٣(.

املرأة  لترشيح  السياسية  لألحزاب  حوافز  تقدمي  n 
للمناصب.

يتسنى  حتى  للمرأة  برملاني  حزبي  مؤمتر  إنشاء  n 
وضع  على  واالتفاق  بينهن  فيما  التعاون  للعضوات 
سياسات لتعزيز مسائل النوع االجتماعي و/أو إنشاء 
جهوده  يكرس  للرجل/املرأة  برملاني  حزبي  مؤمتر 
)انظر  بها  والنهوض  االجتماعي  النوع  مسائل  لتعزيز 

اجلدول رقم ٥(. 

للنظام  االجتماعي  النوع  ألدوار  مراجعة  إجراء  n 
االنتخابي.

ميكن للبرملانيات من ذوات اخلبرة تقدمي املشورة ملن هن  n 
أقل خبرة أو من لديهن تطلعات من عضوات البرملان.

زيادة مشاركة املرأة داخل اللجان األمنية والدفاعية 
وفي اتخاذ القرارات األمنية

إقرار تشريع يدعو إلى زيادة مشاركة املرأة في اللجان  n 
األمنية والدفاعية.

دراسة حتديد حصص خاصة بالنوع االجتماعي جلميع  n 
تشكيالت اللجان.

طلب تعيني مزيد من النساء في املناصب التنفيذية العليا،  n 
وحتديدا في مجلس الوزراء وفي مجلس األمن القومي.

الكمبودية: االطار رقم 3 احلكومية  غير  املنظمات 
تعزيز مشاركة املرأة والتعاون فيما بني 

األحزاب
كان لغياب التعاون فيما بني األحزاب في كمبوديا وهيمنة 
النسائية  االحتادات  على  سلبية  نتائج  الواحد  احلزب 
االجتماعي  النوع  مسائل  تعزيز  ألغراض  األحزاب  داخل 
كانت  ذلك،  من  وبالرغم  احمللي.  املستوى  على  وخاصة 
املنظمات غير احلكومية، في  بالعمل مع  الكمبودية،  املرأة 
التواصل بني مختلف  بناء جسور  طليعة من أسهموا في 
الرخاء  أجل  من  املرأة  منظمة  وكانت  احلزبية.  التيارات 
تأثيرا  املنظمات  أكثر  من   )Women for Prosperity(
 ،)Pok Nanda( ناندا  العائد بوك  املجال. وبقيادة  في هذا 
وضعت منظمة املرأة من أجل الرخاء برنامجا ال يهدف إلى 
تشجيع ومتكني املرأة من دخول عالم السياسة فحسب، بل 
يهدف أيضا إلى مد جسور التواصل مع مختلف األحزاب 
املنقسمة على املستوى احمللي. وبني الشبكة التي أنشأتها 
كانت عضوات املجلس احمللي من جميع اجلهات، مبا فيها 
التحديات  على  املنظمة  ركزت  وفقد  السياسية.  األحزاب 
العامة التي تواجه املرأة في مجال السياسة، بغض النظر 
عن األيديولوجية، وتقدمي التدريب املستمر بغرض تنمية 
مهاراتهن مع مرور الوقت. واستعدادا النتخابات املجالس 
احمللية لعام 2000، دعمت املنظمة ٥.٥2٧ مرشحة، وذلك 
من خالل تقدمي اإلرشادات في اخلطابات العامة، واملساعدة 
في صياغتها، واإلجابة على األسئلة املوجهة من الناخبني، 
ومواجهة التحديات من جانب أعضاء األحزاب األخرى من 
وكذلك  املرأة،  مشاركة  مع  تعاطفا  يبدون  ال  ممن  الذكور 

تقدمي منوذج فعال ومؤثر للتعاون فيما بني األحزاب.٣6 

4-5 تنفيذ املوازنة واملشتريات العادلة
ميكن ألعضاء البرملان تنفيذ مبادرات خاصة مبوازنة النوع 
لألموال.  واملالئم  املتكافئ  االستخدام  لتعزيز  االجتماعي 
عملي  تطبيق  هو  االجتماعي  النوع  موازنة  تخصيص  وان 
يعني  وهذا  املوازنة.  إعداد  لعملية  االجتماعي  النوع  لتوجيه 
وإدخال  االجتماعي  النوع  أساس  على  قائم  للموازنة  تقييم 
وإعادة  املوازنة  إعداد  عملية  مستويات  جميع  على  قضاياه 
النوع  مساواة  دعم  أجل  من  اإلنفاق  وبنود  العوائد  هيكلة 

االجتماعي.٣٧

باألمن  املتعلقة  املوازنة  إعداد  في  املشاركة  للبرملان  وميكن 
في املراحل الرئيسية األربع لدورة املوازنة النموذجية.٣٨ 

إعداد املوازنة: n وهذه املرحلة خاصة بالسلطة التنفيذية 
من  للعديد  األموال  من  املقترحة  املخصصات  لتقدمي 
املشاركة  وأعضاؤه  للبرملان  ميكن  أنه  إال  األغراض، 
الرسمية  وغير  الرسمية  اآلليات  خالل  من  العملية  في 

املختلفة.
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قادرا  البرملان  يكون  أن  يتعني   n :املوازنة على  املوافقة 
على دراسة وحتديد املصلحة العامة ومالئمة تخصيص 
يكمل  – أن  محددة  سياقات  – في  له  ويجوز  األموال. 

املخصصات املتعلقة باألمن بتوجيهات محددة.
اإلنفاق  مبراقبة  البرملان  يقوم   n :اإلنفاق أو  التنفيذ 
الشفافية  لتعزيز  االجتهاد  له  ويجوز  احلكومي. 
واملساءلة. وفي حالة طلب توفير موازنة إضافية، يقوم 
دون  للحيلولة  الطلبات  هذه  وتدقيق  مبراقبة  البرملان 

جتاوز حدود اإلنفاق.
إذا  فيما  بالتحقق  البرملان  يقوم   n :املراجعة أو  التدقيق 
لألموال  احلكومة  جانب  من  استخدام  سوء  هناك  كان 
مجمل  بتقييم  دورية  بصفة  يقوم  وكما  املخصصة. 
والكفاءة  املساءلة  لضمان  العملية  وتدقيق  املوازنة 

والدقة.
وهناك أداة تستخدم عادة في عملية تخصيص موازنة النوع 
االجتماعي.  للنوع  املراعي  املوازنة  بيان  وهي  االجتماعي 
استنادا  أو  املوازنة  مجمل  الى  استنادا  هذا  تطوير  وميكن 
حتليل  يتم  وكما  األمني.  القطاع  مثل  محددة،  قطاعات  الى 
ودراسة بنود اإلنفاق والعوائد من حيث األثر احملتمل على 
والبنات.  واالوالد  والرجال،  النساء  مجموعات  مختلف 
واملرأة  الرجل  احتياجات  أخذ  ضمان  هو  ذلك  من  والهدف 

بعني االعتبار بصورة عادلة.٣٩

املوازنات  تناقش  البرملانات  أن  األوروبي  املجلس  ويوضع 
التعديالت  باجراء  وتقوم  التنفيذية،  السلطات  من  املقدمة 
أيضا  ميكنها  ذلك،  ومع  باقرارها.  تقوم  النهاية  وفي  عليها 
تقدمي طلبات للمشاركة في أنشطة املشاورات، حيث ميكنها 
بذلك املشاركة في تشكيل اإلرادة السياسية وتعزيز التزامات 
وفي  االجتماعي.40  النوع  موازنة  بتخصيص  احلكومات 
االجتماعي  نوع  موازنة  مبادرات  تلفت  احلكومات،  داخل 
عملية  في  االجتماعي  النوع  مساواة  قضية  إلى  االنتباه 
املدني  املجتمع  لناشطي  بالنسبة  وأما  املوارد.  تخصيص 
إلى  للدعوة  فائدة  ذات  أدوات  متثل  فانها  البرملان،  وأعضاء 
املزيد من الشفافية في القرارات املتعلقة باملوازنة واملساءلة 
جتاه املرأة.41 وتهدف مبادرات موازنة النوع االجتماعي إلى 
املوازنة في حد ذاتها، وذلك بزيادة دور  إعداد  تغيير عملية 

املجالس التشريعية واملجتمع املدني.42 

ومتت الدعوة إلى تبني أنظمة املوازنة املراعية للنوع االجتماعي 
وتنفيذها في عدد من الدول حول العالم، ففي البرازيل، على 
سبيل املثال، تعمل منظمات املجتمع املدني مع عضوات البرملان 
لتأييد نظم املوازنة املراعية للنوع االجتماعي.44 وفي الفلبني، 
عملت املنظمات النسائية على زيادة الوعي بأهمية تخصيص 
الذي  احلاسم  الدور  على  والتأكيد  االجتماعي  للنوع  موازنة 
النوع  مساواة  ترسيخ  في  التشريعية  النصوص  تلعبه 
االجتماعي.4٥ وكانت جنوب أفريقيا من بني أوائل الدول التي 
تبنت مسائل النوع االجتماعي عند اتخاذ القرارات االقتصادية 

أدوات وطرق البرملان لوضع موازنة النوع االجتماعي 43االطار رقم 4

حتليل بنود اإلنفاق/العوائد. من أجل حتليل املواقف الراهنة لكل من املرأة والرجل والفتاة والصبي في قطاع محدد – أو 
تقييم أثار النوع االجتماعي السياسات أو إجراءات السياسة – فقد مت وضع إجراءات إضافية تربط مابني املوازنة والسياسات 

وتركز على مختلف اجلوانب )العوائد أو بنود اإلنفاق أو اخلدمات العامة أو استهالك الوقت(.

وغير  املباشرة  الضرائب  فحص  به  يتم  أسلوب  عن  عبارة  وهو  االجتماعي،  النوع  حسب  املصنف  العائد  معدل  حتليل 
املباشرة وكذلك الرسوم التي يدفعها كل من الرجل واملرأة.

حتليل اإلنفاق العام املصنف حسب النوع االجتماعي، وهو عبارة عن مقارنة للمصروفات العامة في برنامج معني ويتم 
عادة باستخدام بيانات من الدراسات احمللية للكشف عن كيفية توزيع املصروفات بني املرأة والرجل والفتاة والصبي.

أو  الفعليني  املستفيدين  لسؤال  تستخدم  بحثية  طريقة  عن  عبارة  وهو  االجتماعي،  النوع  عن  مبعزل  املستفيدين  تقييم 
احملتملني عن مدى تلبية البرامج احلكومية و/أو اخلدمات العامة الحتياجاتهم ورغباتهم وأولوياتهم.

تقييم تأثير النوع االجتماعي، وهو عبارة عن تقييم الحق للموازنة أو سابق على مقترحات املوازنة. وهو تقريبا أكثر أدوات 
موازنة النوع االجتماعي شمولية وأكثرها تعقيدا، حيث يشير إلى تأثير املوازنة على املدى القريب والبعيد بشأن توزيع املوارد 

واحلصول عليها )مبا في ذلك الوقت(، وكذلك على أدوار ومعايير النوع االجتماعي.

تقييم السياسة املراعية للنوع االجتماعي، وهو يتطلب تدقيق السياسات اخلاصة مبختلف األعمال والبرامج والتركيز على 
مسائل النوع االجتماعي الصريحة والضمنية ذات الصلة. وكما تقوم بالتدقيق في الفرضية القائلة بأن السياسات "محايدة 
بالنسبة للنوع االجتماعي" في تأثيراتها، وبدال من ذلك تقوم بالتحري عن الطرق التي تؤدي فيها السياسات ومخصصات 

املوارد املصاحبة لها الى تقليص او مضاعفة عدم مساواة النوع االجتماعي. 
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البالد  في  للمرأة  موازنة  تخصيص  مبادرة  فكانت  للبالد، 
نتاج جهد مشترك بني عضوات البرملان والعديد من منظمات 
املجتمع املدني. وقد ركزت املبادرة على أبعاد النوع االجتماعي 
عند فرض الضرائب وحتديد اإلنفاق. وكما سعت إلى ضمان 
النوع  مساواة  مبادئ  مع  املوازنة  وضع  عملية  انسجام 
االجتماعي، وقد تطلب تضافر هذه اجلهود عقد مناقشات على 
املستويني احمللي والوطني في احلكومة باالضافة الى دعوة 
في  املدني  املجتمع  منظمات  بدأت  وقد  للمشاركة.  املواطنني 
حتليل املوازنة والسياسات التي حتركها لتحديد تأثير النوع 
األبحاث  هذه  نتائج  البرملان  أعضاء  واستخدم  االجتماعي، 

لتشكيل املناقشات اخلاصة باملوازنة داخل البرملان.46 

تشمل إستراتيجيات تخصيص موازنة ومشتريات عادلة ما 
يلي: 

موازنة النوع االجتماعي  
املوازنة  بنود  جلميع  االجتماعي  النوع  مراجعة  إجراء  n 
الكافي  التمويل  إيجاد  لضمان  واحلالية  املقترحة 
والفتاة  للمرأة والرجل  األمنية  االحتياجات  للتعامل مع 

والصبي.

إدخال مسائل النوع االجتماعي في املوازنة املقترحة. n 

النوع االجتماعي ومشتريات الدفاع 
ضمان تخصيص أموال لإلنفاق على املالبس والتجهيزات  n 
التي تناسب املرأة وتخصيص مرافق خاصة بها، وكذلك 

متطلباتها للرعاية الصحية التناسلية.

ضمان حظر اللوائح اخلاصة بتجارة األسلحة الوطنية  n 
التعامل مع األنظمة أو األفراد الذين يرتكبون عنف قائم 

على أساس النوع االجتماعي.

5 إدخال النوع االجتماعي في إجراءات 
الرقابة البرملانية على القطاع األمني في 

سياقات محددة
5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاع 

التي مزقتها احلروب حتديات في تلبيتها  تواجه املجتمعات 
يقدم  أن  للبرملان  وميكن  ملجتمعاتها،  األمنية  لالحتياجات 

بناء التحالفات االطار رقم 5

من ضمن مسؤوليات أعضاء وعضوات البرملان العمل على ادخال مسائل النوع االجتماعي في عملهم، وتؤكد دونا بانكهارست 
)Donna Pankhurst( على ذلك بقولها: "تزداد فرص النجاح كثيرا إذا لم تترك كامل مسؤولية تغيير ثقافة املؤسسات للنساء 
فقط، بل تصبح مسؤولية الرجل أيضا".4٧ ومن أجل إدراك النجاح في حتويل البرملان إلى مؤسسة تراعي النوع االجتماعي، 

فعلى الرجل واملرأة تبادل التفاهم بشأن حتليل ودراسة النوع االجتماعي.

الوعي  لتغيير  معا  واملرأة  الرجل  تعاون  إذا  فقط  ممكنا  يكون  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  في  التوسع  نحو  التحول  وهذا 
املتوقع منهم مقاومة هذا  السلطة احلالي، ولذلك، من  التميز في تسلسل  إلى  املجتمعي. ونظرا النهم مجموعة، فهم مييلون 
التغيير. ولهذا، فانه من املهم بوجه خاص توضيح أهمية دراسة النوع االجتماعي بالنسبة للرجال. وحتصل االستفادة ألعضاء 
البرملان عند تطبيق منظور النوع االجتماعي في عملهم البرملاني، حيث سيساعدهم حتليل النوع االجتماعي في التعرف بشكل 
أفضل على احتياجات جموع الناخبني من الرجال والنساء. ويؤكد كل من تسجارد بوتا )Tsjeard Bouta( وجورج فريكس 
العالقة بني  للنوع االجتماعي، مبا يوضح  النوع االجتماعي تتطلب حتليل دقيق  أن سياسات مراعاة  )Georg Frerks( على 
سبيل  وعلى  والرجل.4٨  املرأة  على  اخلارجية  للتدخالت  احملتمل  املختلف  والتأثير  احملدد  النزاع  ووضع  االجتماعي  النوع 
أثناء  اجلنسي  للعنف  والنساء  الرجال  خاللها  من  يتعرض  التي  املختلفة  الطرق  عن  االجتماعي  النوع  حتليل  يكشف  املثال، 
النزاعات املسلحة، وكما يسلط الضوء على االحتياجات املتميزة إلعادة ادماج الفتيات والصبيان الذي يتم اختطافهم وإجبارهم 

على اخلدمة في احلركات املسلحة العاملة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.

ومن بني األمثلة الناجحة ألعضاء وعضوات البرملان، ممن انضموا للقوات املسلحة لتعزيز مساواة النوع االجتماعي، املجموعة 
لقرار  الفعال  التنفيذ  على  املجموعة  عمل  تركز  وقد  واألمن.  والسالم  باملرأة  اخلاصة  املتحدة  اململكة  في  املشتركة  البرملانية 
مجلس األمن رقم "1٣2٥". وتضم اللجنة التي تتزعمها جوان رادوك )Joan Ruddock(، عضو مجلس العموم عن حزب 
العمل، 16 امرأة و6 رجال. وقد اتضحت جليا تشكيلة النوع االجتماعي والتركيز الكبير للمجموعة عليه، أخذا في االعتبار 
اخلاصة  املشتركة  اللجنة  أن  جند  املقابل،  وفي  باألمن.  اخلاصة  تلك  فيها  مبا  األخرى،  البريطانية  للجان  التقليدي  التشكيل 
بالدفاع في البرملان البريطاني تضم في تشكيلتها امرأة واحدة من إجمالي 1٥ عضوا. وباملثل، تضم جلنة الدفاع املعينة من 

قبل مجلس العموم البريطاني امرأة واحدة. 
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االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  ضمان  في  ايجابيا  دورا 
في النصوص املتعلقة باألمن من عمليات السالم: مثل نزع 
األسلحة والتسريح وإعادة اإلدماج وآليات العدالة االنتقالية 
وأخذها بعني االعتبار عند التعامل مع العنف واجلرمية في 
أيضا  النزاع  بعد  ما  سياقات  وتوفر  النزاع.  بعد  ما  مراحل 
فرص لزيادة عدد عضوات البرملان كجزء من عملية اإلصالح 

االنتخابي والسياسي.

ارتكابها  يتم  التي  اجلرائم  مع  التعامل  إلى  باالضافة  وانه 
بزمام  األخذ  البرملان  أعضاء  بإمكان  فانه  احلروب،  أثناء 
أعقاب  في  تنشأ  التي  األمنية  البيئة  مع  التعامل  في  املبادرة 
بعد  ما  مراحل  في  العنف  يستشري  ما  وعادة  النزاعات. 
احلروب، سواء مت ارتكابه على املستوى اخلاص أو العام، في 
العديد من الدول. وميكن ألعضاء البرملان التعامل مع قضايا 
والشرطة  اجليش  قوات  إصالح  خالل  من  املجتمعية  األمن 
والقضاء والسجون، وذلك من خالل إقرار تشريعات تعمل 

على معاجلة اجلرمية بشكل أفضل. 

عمليات السالم  
يلعب البرملان بالفعل دورا هاما في منع النزاعات أو حتقيق 
األمن الوقائي، فبمجرد اندالع النزاع ميكن ألعضاء البرملان 
تقدمي دور ايجابي أثناء محادثات السالم واتفاقيات السالم 
أطر  مبثابة  هذه  السالم  اتفاقيات  تكون  ما  وغالبا  الالحقة. 
مسائل  إدخال  يكون  ولهذا  األمني،  القطاع  إلصالح  عمل 
النوع االجتماعي في مرحلة مبكرة ضروري للغاية. وميكن 
التفاوض،  عملية  في  أنفسهم  يقحموا  أن  البرملان  ألعضاء 
ويشكلون منتدى مهم لزيادة وعي اجلمهور بعمليات السالم 

الرسمية وغير الرسمية التي جتري في بالدهم.

وميكن ألعضاء البرملان، على سبيل املثال، أن يناصروا عملية 
املرأة بشكل كامل. وفي حالة حصول  التي تضم  التفاوض 
أن  فيتعني  املفاوضات،  مائدة  في  متثيل  على  نفسه  البرملان 
إن  حيث  االناث،  املشرعني  من  مجموعة  إليها  وفده  يضم 
داللة  مبثابة  تكون  التفاوض  لفرق  توازنا  األكثر  التشكيلة 
نزاع  ألي  االجتماعي  النوع  مسائل  أبعاد  بأن  مهمة  مبدأية 
ذلك  ويساعد  التفاوض،  عملية  خالل  احلسبان  في  ستؤخذ 
في زيادة فرص احتمالية إدخال منظور النوع االجتماعي في 
اتفاقيات السالم والترتيبات األمنية املنبثقة عنها. وألعضاء 
املوافقة  حجب  بامكانهم  حيث  ذلك،  في  التأثير  كل  البرملان 
عن االتفاقيات املبنية على اسس ال تراعي النوع االجتماعي، 
مسائل  على  يؤكد  الذي  فالبرملان  مشروعة.  عملية  وهذه 
مدعوم  برملان  هو  نزاع  أي  تسوية  في  االجتماعي  النوع 
بإجماع دولي واضح ينص على ان أية عملية سالم "تفشل 
في إشراك املرأة في إعداد أجندة أعمالها ومحور مباحثاتها 

وتنفيذها، لن تتمتع باية شرعية ميوقراطية".4٩

 وعند استبعاد املرأة من ذلك، يكون هناك نزوع طبيعي نحو 
لتسوية  وتوقعاتها  للنزاع  الذكورية  اخلبرات  على  التركيز 

النزاع بدال من دراسة احتياجات جميع األطراف من الذكور 
البنية املجتمعية.٥0 وتثري مشاركة  واإلناث وأوضاعها في 
إسهامات  املرأة  تقدم  أن  يحتمل  حيث  العملية،  هذه  املرأة 
املرأة  تكون  بالرجل،  ومقارنة  السلمية.  العملية  في  مختلفة 
أجندة  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إلدخال  استعدادا  أكثر 
وحتديد  بالنزاع،  متعلقة  أخرى  خبرات  وتقدمي  األعمال، 
أنه  وكما  التأهيل.  وإعادة  السالم  لبناء  مختلفة  أولويات 

بإمكانها التغلب على االنقسامات السياسية بشكل أفضل.٥1

وفي الدول املتأثرة بالنزاعات، تتطلب مرحلة تنفيذ اتفاقيات 
تتيح  حيث  االجتماعي،  الشق  إلى  البرملان  انتباه  السالم 
جوهرية  فرصا  املؤسسات  بناء  ومرحلة  السالم  اتفاقيات 
للدول اخلارجة حديثا من مرحلة النزاع إلى مرحلة التغيير 
االجتماعي.  النوع  مساواة  نحو  السياسية  أنظمتها  في 
وميكن للبرملان مراقبة مفاوضات السالم الرسمية واالدالء 
املجتمع  النابعة من داخل  الرسمية  املبادرات غير  بدلوه في 

املدني. 

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  
يستتبع تسوية النزاع العنيف نزع السالح وتسريح القوات 
وتسريح  السالح،  نزع  عمليات  اثبتت  ولقد  املتحاربة. 
تؤثر  احلروب  بأن  الفعالة،  اندماجهم  وإعادة  املقاتلني، 
بشكل مختلف على كل من املرأة والرجل وتعمل على تلبية 
باالضافة  والنساء،  الرجال  من  احملاربني  قدامى  احتياجات 
واجلماعات  املسلحة  للقوات  ااملرافقني  واألطفال  النساء  الى 
ايجابيا  دورا  البرملان  أعضاء  يلعب  أن  وميكن  املتناحرة. 
وإعادة  املقاتلني  السالح وتسريح  نزع  كمدافعني عن عملية 
رقم  االطار  )انظر  االجتماعي  النوع  على  القائمة  اندماجهم 
والفتيات  النساء  احتياجات  جتاهل  يتم  الغالب  وفي   .)6
اللواتي يشتركن مع القوات غير النظامية أو املصاحبات لها 
في هذه العمليات، وتشمل جوانب النوع االجتماعي األخرى 
االستشارات والتعليم واالندماج الفعال للمحاربني القدامى، 
وذلك من أجل تخفيف مخاطر إقدامهم على العنف األسري أو 
األشكال األخرى للعنف في حياتهم في مراحل ما بعد النزاع.

وتعتبر إعادة هيكلة القطاع األمني في أعقاب النزاع فرصة 
مهمة للبرملان إلنشاء قوات أمنية ممثلة، ففي الفترة التي تعقب 
وموزمبيق  وجواتيماال  السلفادور  مثل  دول  عملت  النزاع 
وليبيريا على إعادة اندماج املقاتلني القدامى في قوات الشرطة 
القوات  تسريح  بيانات  وتشير  تشكيلها.  مت  التي  واجليش 
املتحدة في  التابعة لألمم  السالم  بعثات  التي قامت بجمعها 
أنحاء العالم إلى أن املرأة متثل ٣% من املقاتلني في العديد من 
القوات املتمردة، ولذلك فهناك مجموعات ترشيح للتوظيف 
تشكيل  إلى  التقليدية  والشرطة  اجليش  قوات  حتويل  تتيح 

أكثر توازنا من حيث النوع االجتماعي.

أنظر أداة إصالح النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح قطاع الدفاع 
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تفعيل عمليات نزع األسلحة وتسريح االطار رقم 6
املقاتلني وإعادة اندماجهم: دور 

البرملانات 52
البرملانات  إلى  املوكلة  والرقابية  التشريعية  املهام  توفر 
االجتماعي  النوع  أخذ  ضمان  في  مهما  مؤسسيا  دورا 
بعني االعتبار، حسب االصول، في عمليات نزع األسلحة 
أعضاء  وبإمكان  اندماجهم.  وإعادة  املقاتلني  وتسريح 
اخلاصة  باالحتياجات  االعتراف  من  التأكد  البرملان 
االنتباه،  يتعني  وكما  البداية.  منذ  واحملاربات  باحملاربني 
السالح  نزع  عملية  مراعاة  من  التأكد  إلى  خاص،  بشكل 
البرملان  اضطلع  أوغندا،  ففي  االجتماعي.  للنوع  نفسها 
األسلحة  نزع  معسكرات  زيارة  في  متثل  فعال  بدور 
للتحقق من أوضاع احملاربني واحملاربات، ومن ثم طالب 
اهتم  الالتينية،  أمريكا  وفي  االجراءات.  باتخاذ  احلكومة 
التي  األسلحة  نزع  مبشاكل  خاصا  اهتماما  املشرعون 
تواجه جموع ناخبيهم. وللقيام بدور فاعل في عملية نزع 
ادراك  البرملان  أعضاء  على  يجب  فانه  احملاربني،  أسلحة 
التعقيدات احمليطة بدور املرأة والرجل في أوقات احلروب، 
باالضافة الى احتياجات كل منهم النوع االجتماعي وقت 

السلم. 

العدالة االنتقالية  
باعتبارات  االهتمام  ضمان  في  مهما  دورا  البرملانات  تلعب 
النوع االجتماعي عند إدارة العدالة في مراحل ما بعد النزاع. 
وتعتبر احملاسبة العامة على اجلرائم التي يتم ارتكابها أثناء 
االجتماعي،  النوع  على  القائمة  اجلرائم  فيها  مبا  احلروب، 
وفي  املدنية.  الهيكلة  إعادة  جناح  أجل  من  ضرورية  عملية 
من  الرئيسي  املستفيد  بأنها  املرأة  فيه  تعتبر  الذي  الوقت 
منظور  من  النظرة  ان  اال  االجتماعي،  النوع  عدالة  مبادرات 
على  أفضل  بشكل  التعرف  في  تساعد  االجتماعي  النوع 
ضحايا العنف من الرجال. وتوفر املهام الرقابية والتشريعية 
ألعضاء  املوازنات،  إعداد  في  ادوارها  وكذلك  للبرملانات، 
البرملان فرصة سانحة للتعامل مع قضايا العدالة في مراحل 
ما بعد احلروب. وكما انه بامكان البرملان أيضا ان يكون مقرا 
لعقد النقاشات املفتوحة للجمهور بشأن قضايا االنقسامات 
تعزيز  في  رائدا  دورا  ويؤدي  النزاعات  بعد  ما  مراحل  في 

روح التسامح.٥٣

لتقصي  جلان  إنشاء  مسؤولية  في  البرملانات  وتشترك 
التي  للجرائم  انشاء سجل يوثق  احلقائق، والتي تعمل على 
مت ارتكابها أثناء النزاع، وكذلك إنشاء محاكم خاصة ملالحقة 
باملشاركة  تطالب  أن  البرملانات  بإمكان  انه  وكما  املجرمني. 
واالسترشاد  الهيئات  هذه  في  االجتماعي  للنوع  العادلة 
وممارستها.  سياساتها  في  االجتماعي  النوع  مبنظور 
الفاعلة على عمل هذه  الرقابة  أيضا بحق  البرملانات  وتتمتع 
اللجان، نظرا الن هذه اللجان هي التي تقوم بتوجيه توصيات 

بالتشريعات املساعدة، واملشاركة في تعيني أعضاء اللجان، 
تنفيذ  مراقبة  وكذا  للتشغيل،  الالزم  التمويل  وتخصيص 

نتائج وتوصيات هذه اللجان.٥4

وعلى مدى الثالثني سنة املاضية، مت إنشاء 24 جلنة لتقصي 
احلقائق على املستوى احمللي والدولي للتحقيق في انتهاكات 
وقد  النزاعات.٥٥  أثناء  ارتكابها  مت  التي  اإلنسان  حقوق 
التحقيق  بعثة  وهما  اللجان؛  هذه  من  جلنتني  املرأة  ترأست 
انتهاكات  في  حققت  التي  املتحدة  لألمم  التابعة  الدولية 
قانون اإلنسان الدولي في تيمور الشرقية، وجلنة سريالنكا 

اخلاصة باملقاطعات الغربية واجلنوبية.٥6

املتكافئة  املداخل  من  التأكد  أيضا  للبرملانات  ميكن  وكما 
مراعية  تكون  بان  واملصاحلة  احلقيقة  جلان  إلجراءات 
)انظر  والنساء  الرجال  من  للضحايا  اخلاصة  لالحتياجات 

االطار رقم ٧(.  

جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب االطار رقم 7
أفريقيا: إدخال مسائل النوع االجتماعي 

للمشاركة  ناجحة  حالة  أفريقية  اجلنوب  التجربة  تقدم 
إنشاء  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  في  البرملانية 
جلنة احلقيقة واملصاحلة، حيث شكل أعضاء البرملان في 
جنوب أفريقيا، الذي ميثل األحزاب السياسية في البالد، 
بالتعاون مع قادة منظمات املجتمع املدني، جلنة لالختيار 
والتي لعبت دورا رئيسيا في حتديد تشكيلة جلنة احلقيقة. 
ومن بني ٣00 مرشح مت تلقي طلباتهم في إجراءات علنية، 
أعدت جلنة االختيار قائمة تضم 2٥ متنافسا.٥٧ وقد اختار 
الرئيس نيلسون مانديال )Nelson Mandela( 1٥ عضوا 
من أعضاء اللجنة من هذه القائمة، كان ثلثهم من النساء. 
جانب  من  التزاما  النسائية  النسبة  هذه  عكست  وقد   ٥٨

اتخاذ  مراكز  ثلث  بتخصيص  األفريقي  الوطني  املؤمتر 
القرار للمرأة. ومتت ترجمة االلتزام بتعزيز مساواة النوع 
االجتماعي في جنوب افريقيا عن طريق ايجاد توازن بني 
النوع اإلجتماعي اكبر داخل البرملان، حيث حصلت املرأة 

على ٣٣% من مقاعد البرملان بحلول عام 2006م.

أن  إال  اللجنة،  في  للمرأة  الكبيرة  املشاركة  من  وبالرغم 
عندما  حتقيقاتها  في  مشاركتها  كان  ذلك  من  األفضل 
الوصول  مبيزة  الرجل  انفراد  النسائية  املنظمات  شجبت 
وكانت  اجلانب.  هذا  في  املرأة  جتارب  وتهميش  إليها 
والعنف  االغتصاب  حوادث  مناقشة  عن  حتجم  النساء 
ساهمت  وقد  الذكور.  من  اللجنة  أعضاء  أمام  اجلنسي 
حركات املرأة بنجاح في إدخال مسائل النوع االجتماعي 
على جدول أعمال اللجنة.٥٩ وفي جهد منها ألن تكون أكثر 
تدريبا  اللجان  جميع  تلقت  فقد  املرأة،  الحتياجات  مراعاة 
عدة  بتنظيم  اللجنة  وقامت  االجتماعي  النوع  على  خاصا 

جلسات خاصة باملرأة.60
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وعلى سبيل املثال، ميكن للمشرعني اإلصرار على تخصيص 
و/أو  اإلناث  من  الضحايا  شهادات  خاصة لسماع  جلسات 
تخصيص فصل من تقرير اللجنة للعنف القائم على أساس 
تقل  الرجال،  من  بالضحايا  ومقارنة  االجتماعي.  النوع 
العدالة، ويرجع  إلى  النساء  الضحايا من  احتماالت وصول 
األعباء  وضخامة  االقتصادية  حالتهن  سوء  إلى  غالبا  ذلك 
األسرية واملعيشية التي يواجهنها، مما يحد من قدرتهن على 
التنقل.61 وكما انه بامكان البرملانات وضع ترتيبات تعويض 
السلطة  للضحايا على أجندة األعمال احمللية، وهو ما فعلته 
التشريعية في ساحل العاج، عندما عجزت السلطة التنفيذية 
عن فعل ذلك.62 وقد عملت مجموعة من املشرعني كمحامني 
عن الضحايا، وضغطت على البرملان للقيام بذلك. وكما يتعني 
وضع برامج للتعويضات بطريقة مراعية للنوع االجتماعي، 
الرجل  من  كل  منها  عانى  التي  االنتهاكات  على  والتعرف 
واملرأة، والتعرف على احتياجات كل منهم اخلاصة ألغراض 

إعادة التأهيل.

العنف واجلرمية في مراحل ما بعد النزاع  
حيث أن اجلرائم القائمة على النوع االجتماعي قد مت ارتكابها 
خالل فترة احلرب، فقد مت تصنيفها على أنها جرائم حرب، 
اال ان الطريقة التي تؤثر فيها الظروف املتعلقة بالنزاع على 
لم  املشاحنات  توقف  عقب  الداخلي  العنف  وتيرة  استمرار 
تسترعي اال القليل من االهتمام.6٣ وقد يساعد الفهم املتزايد 
أهمية  تقدير  على  البرملان  أعضاء  االجتماعي  النوع  ملسائل 
التعامل مع العنف األسري والتوتر في مراحل ما بعد النزاع، 
والذي عانى منه قدامى احملاربني واحملاربات واملشردين من 
لألمم  دراسات  وكشفت  سواء.  حد  على  والنساء  الرجال 
املتحدة عن وجود زيادة مفاجئة للعنف األسري في املناطق 
عانى  الذي  والعنف  السالح،  وفرة  تغذيها  بالنزاع،  املتأثرة 
منه أفراد األسرة من الذكور، ونقص فرص العمل واملأوى 
واخلدمات الرئيسية. وكان األفراد املشردين، بشكل خاص، 

هم األكثر عرضة لذلك.64

العنف  من  للتحول  مثال  افضل  الوسطى  أمريكا  وتقدم 
تأثيرها  لها  التي  اجلرائم  من  موجة  إلى  باحلرب  املرتبط 
على املستويني العام واخلاص، في مراحل ما بعد النزاع.6٥ 
عقب  السياسي  العنف  جذوة  فيه  خبت  الذي  الوقت  وفي 
العنف اجلنائي. وكثيرا ما  السالم، فقد تزايد  اتفاقيات  عقد 
وقع كل من الرجل واملرأة ضحايا لهذا العنف. وقد سجلت 
مقدارها  بزيادة  200٣م،  عام  امرأة   ٣٨٣ مقتل  جواتيماال 
1٣٥% مقارنة مع عام 2002م. ومت اغتيال ٥2٧ امرأة عام 
 200٥ عام  من  األولى  الثماني  األشهر  وخالل  2004م. 
وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 42٧ شخص، 
وهو ما يعد دليال على الزيادة املضطردة في معدل حوادث 

االغتيال.66 وبينما يعد العنف املوجه ضد املرأة جزء من موجة 
عامة للجرائم التي جتتاح البالد، إال أن معدل حوادث اغتيال 
النساء يفوق معدل حوادث االغتيال التي يتعرض لها الرجال.

في  العنف  ظروف  من  كثيرا  تعاني  املرأة  أن  من  وبالرغم 
انه من املهم االعتراف بأن العنف  النزاع، اال  مراحل ما بعد 
على  يؤثر  احلروب  مزقتها  التي  املجتمعات  يجتاح  الذي 
على  كولومبيا  ففي  مختلفة.  بوتيرة  ولكن  ايضا،  الرجال 
حوادث  إلى  الرجال  وفيات  عدد  ربع  يرجع  املثال،  سبيل 
سن  بني  ما  للذكور  الوفيات  من   %60 كانت  حيث  العنف، 
االناجمة  الرجال  وفيات  معدالت  وتبلغ  سنة.6٧  و44   1٥
عند  مثيلتها  أضعاف  أربعة  كولومبيا  في  عنف  حوادث  عن 
العظمى  األغلبية  الرجال  يشكل  عامة،  وبصفة  النساء.6٨ 
هم  انهم  عن  فضال  والسالح،  العصابات  عنف  ضحايا  من 

انفسهم ميثلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف.

الوسطى  أمريكا  في  البرملان  أعضاء  مخاوف  تزايدت  وقد 
الفردية  األسلحة  انتشار  بشأن  العالم  من  أخرى  ومناطق 
الصغيرة، والتي تستخدم في معظم حوادث القتل هذه. وقد 
بدأ أعضاء الكوجنرس في جواتيماال مؤخرا في إجراء دراسة 
حول هذه املوجة املستعرة من قتل النساء في جواتيماال. ومت 
تسليط  بهدف  املنتديات  من  عدد  في  الدراسة  هذه  عرض 

الضوء على مشكلة عنف الرجال املسلح وضحاياه.

البرملانات املمثلة
يتعلق  فيما  واعدة  مسارات  النزاع  بعد  ما  مسارات  تعتبر 
التشريعية  للهيئات  توفر  فهي  نفسها،  البرملانات  بتحول 
او  التشكيلة  مستوى  على  سواء  للتغيير  كبيرة  فرص 
التمثيل الفعلي )انظر اجلدول رقم ٣(. وتعتبر التحوالت في 
البرملانات، نحو تشكيلة أكثر متثيال جلهة النوع االجتماعي، 
مؤشرا مهما على أن مساواة النوع االجتماعي حتتل أولوية 

في عملية إعادة الهيكلة املجتمعية.

احلرب: اجلدول رقم 3 أعقاب  في  التغيير  إجراء 
في  االجتماعي  النوع  تشكيلة 

البرملانات في مراحل ما بعد النزاع69

نسبة البلد
نسبة الرجال النساء 
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جنوب أفريقيا )2004(
بوروندي )200٥(
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العراق )200٥(
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 

العمليات األمنية والسلمية، بانها احد  االجتماعي في جميع 
الركائز الرئيسية في هذا السياق.

رقم  األمن  مجلس  قرار  الدول  من  العديد  استخدمت  وقد 
تطوير  على  وعملت  لإلصالح  مهمة  بداية  كنقطة   1٣2٥
مخاض  في  انها  أو  لتنفيذه  بها  خاصة  وطنية  عمل  خطط 
التحضير لذلك. وتتعامل هذه اخلطط في أغلب األحوال مع 
داخل  األمني  القطاع  في  االجتماعي  النوع  مسائل  من  كل 
بحفظ  املتعلقة  االجتماعي  النوع  مسائل  ومع  املعنية  البالد 
السالم وإعادة اإلعمار في مراحل ما بعد النزاع )وفي بعض 
من  كل  عملت  وقد  األمني(.  القطاع  إصالح  تشمل  احلاالت 
واململكة  وسويسرا  والسويد  والنرويج  والدامنرك  النمسا 
املتحدة على وضع خطط عمل متكاملة بشأن القرار 1٣2٥، 

وأما كندا فهي في مخاض تطوير خطتها.

بدأت  التي  بالسويد  اخلاصة  العمل  خطة  تركيز  وينصب 
اخلطة  وجهت  وقد  السالم.  حفظ  عمليات  على   2006 عام 
عدد  لزيادة  واعية  "جهود  لبذل  املسلحة  للقوات  تعليماتها 
على  القادرات  والضباط  املجندين  صفوف  بني  النساء 
املشاركة في عمليات حفظ السالم" وإنشاء مشروعات مثل 
لتطوير   )Gender Force( االجتماعي  النوع  قوة  مشروع 
العمليات  في  االجتماعي  النوع  منظور  "إلدخال  إجراءات 
الوطني  الشرطة  املنوال، بذل مجلس  الدولية". وعلى نفس 
الطوارئ  قوات  في  املرأة  مشاركة  لزيادة  خاصة  "جهودا 
السويدية في عمليات تعزيز السالم".٧2 وعالوة على ذلك، 
حفظ  عمليات  قوات  أفراد  جميع  يتلقى  أن  املفترض  فمن 

السالم تدريبا خاصا على مسائل النوع االجتماعي.

العمل  خطط  وضع  مسولية  في  البرملان  أعضاء  ويشارك 
الوطنية. وتعمل اجلهود املبذولة لوضع اخلطة الكندية على 
للجهود  البرملان  أعضاء  وتعزيز  دعم  أهمية  على  التركيز 
الهادفة لوضع اخلطة، وان يطلبوا من اللجنة الدائمة للشؤون 
لعضوات  احلزبي  واملؤمتر  الدولية  والتجارة  اخلارجية 
فعال  بدور  القيام  وكذلك  امللف  هذا  في  "املساهمة  البرملان 

في التنفيذ".٧٣

اتخاذ  في  املرأة  دور  زيادة  على  الدولي  التركيز  وميثل 
القرارات السياسية حافزا للحكومات، في املجتمعات املتأثرة 
في  االجتماعي  النوع  توازن  تعزيز  على  للعمل  بالنزاعات، 
برملاناتها. وغالبا ما يتم حتقيق ذلك مبساعدة نظم احلصص 
الدستورية والتشريعية، ومتثل كال من أفغانستان والعراق 
الدستورية  احلصص  بنظام  للعمل  الناجحة  النماذج  أحدث 

)انظر االطار رقم ٨(.

تنفيذ احلصص الدستورية: االطار رقم 8
اإلصالحات في أفغانستان والعراق 70

املرأة  حقوق  فيها  ُتنتهك  دولة  من  أفغانستان  تغيرت 
االجتماعي  النوع  مساواة  تضمن  دولة  إلى  سافر  بشكل 
يضمن  السياسي،  التمثيل  مجال  وفي  القانون.  مبوجب 
اتخاذ  عمليات  في  رسميا  املرأة  إشراك  اجلديد  الدستور 
القرار السياسي، حيث تنص املادة ٨٣ بأنه يتعني انتخاب 
مت  وقد  البرملان.  في  والية  كل  من  األقل  على  مرشحتني 
انتخابات  وفي  بنجاح.  الدستور  من  املادة  هذه  تنفيذ 
سبتمبر عام 200٥، مت انتخاب 6٩ امرأة ميثلن ما نسبته 

2٧% من 24٩ هم عدد اعضاء مجلس الشعب األفغاني.

شهر  في  عليه  املصادق  العراق،  دستور  يضمن  وباملثل، 
أكتوبر 200٥م، أن تشكل املرأة ربع مقاعد البرملان البالغ 
عددها 2٧٥ مقعدا. وكما مت العمل بنظام احلصة في العراق 
أيضا. وعقب االنتخابات التي جرت في شهر ديسمبر عام 
200٥، شكلت املرأة ربع مجلس النواب الوطني. وتعتبر 
نتائج االنتخابات التي جرت في هاتني الدولتني ذات داللة 
وأهمية، خاصة في منطقة يشيع فيها قلة متثيل املرأة في 
احلاالت  بعض  وفي  السياسية،  القرارات  اتخاذ  عملية 

تعاني من افتقادها لكامل حقوق املواطنة. 

5-2 الدول املتقدمة
نفس  املتقدمة  املجتمعات  من  العديد  في  البرملانات  تواجه 
التحديات الداخلية املتعلقة بإصالح القطاع األمني، املوجودة 
في نظيراتها في الدول النامية، ولكن بصورة مختلفة. وعلى 
سبيل املثال، تتولى البرملانات في أوروبا وأمريكا الشمالية 
أو  السالم  حفظ  بعثات  على  الرقابة  في  سلطتها  استخدام 
الناتو  حلف  بعثات  األمثلة  هذه  ومن  العسكرية،  التدخالت 
بقيادة  العسكري  والتدخل  البلقان  ودول  أفغانستان  في 
الواليات املتحدة في العراق أو التدخل اإلنساني بقيادة األمم 
األمني  التعاون  اتفاقيات  تفرض  وكما  هايتي.  في  املتحدة 
الفعالة.  البرملانية  الرقابة  أمام  حتديات  والدولية  اإلقليمية 
تنفيذ  ضمان  إلى  البرملانات  حتتاج  األحوال،  جميع  وفي 
الدولي  اإلنساني  القانون  مع  يتفق  مبا  األمنية  السياسات 
قرار  وحتديدا  الدولية،  املواثيق  وتعتبر  الدولية.٧1  واملبادئ 
مجلس األمن رقم 1٣2٥، التي تفرض مراعاة مسائل النوع 
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6 التوصيات الرئيسية ألعضاء البرملان
واملعاهدات  االتفاقيات  وتنفيذ  وتصديق  توقيع  تأييد  1 
النوع  مسائل  إلدخال  الداعية  والدولية  اإلقليمية 
االجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني، مثل معاهدة 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة.

نظام  تنفيذ  خالل  من  البرملان  عضوات  متثيل  زيادة  2 
قدرات  وتعزيز  االنتخابية  األنظمة  وإصالح  احلصص 

املرشحات.

املختصة  اللجان  في  البرملان  عضوات  متثيل  زيادة  ٣ 
خاصة  تشريعات  إقرار  خالل  من  واألمن  بالدفاع 
باملساواة في التمثيل للمرأة والرجل أو من خالل نظام 

احلصة في اللجان البرملانية.

لعضوات  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  القدرات  بناء  4 
املختصة  اللجان  أعضاء  وخاصة  البرملان  وأعضاء 
والتدريب  املوجزة  التقارير  خالل  من  واألمن  بالدفاع 

واملبادرات األخرى الهادفة لزيادة الوعي. 

النسائية  املنظمات  وخاصة  املدني  املجتمع  إشراك  ٥ 
قاعدة  توسيع  خالل  من  األمنية  القرارات  اتخاذ  في 
وغير  الرسمية  واآلليات  العامة  واجللسات  املشاورات 

الرسمية األخرى.

ويشمل  االجتماعي  بالنوع  خاص  حزبي  مؤمتر  إنشاء  6 
باملوازنة  الوعي  زيادة  أجل  من  والرجل  املرأة  ذلك 
والتشريعات املتجاوبة مع النوع االجتماعي وتعزيزها.

للنوع  املخصصة  املوازنة  مبادرات  وتعزيز  تقدمي  ٧ 
االجتماعي وإجراء عمليات لتقييم أثر النوع االجتماعي 

على السياسات األمنية.

توفير وطلب بيانات مصنفة حسب اجلنس بشأن إدخال  ٨ 
األمني  القطاع  مؤسسات  وتشكيل  االجتماعي  النوع 
قرارات  إصدار  من  السياسات  واضعو  يتمكن  حتى 

مستنيرة.

لضمان  السالم  حفظ  بعثات  وتشكيل  نشر  مراقبة  ٩ 
والتأكد  السالم،  حفظ  قوات  في  للمرأة  اجليد  التمثيل 
من اتخاذ اإلجراءات ملنع االستغالل واإلساءة اجلنسية، 
وبناء قدرات أفراد بعثات حفظ السالم عن طريق إدخال 

مسائل النوع االجتماعي. 

في سياقات ما بعد النزاعات على وجه اخلصوص: 
النوع  مسائل  إلدخال  كمنتدى  البرملان  استخدام  10 

االجتماعي لضمان مشاركة املرأة في عمليات السالم.

مسائل  ادخال  وضمان  للمرأة  الكاملة  املشاركة  طلب  11 
واحملاكم  احلقائق  تقصي  جلان  في  االجتماعي  النوع 
إقرار  ذلك  في  مبا  التأهيل،  إعادة  وبرامج  اخلاصة 

تشريع يدعم تشكيل هذه الهيئات.

إصالح النظام القضائي للقضاء على العنف القائم على  12 
أساس النوع االجتماعي بشكل أكثر فاعلية.
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احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمراً مهماً في 
الرقابة البرملانية؟
كيف ميكن ادخال النوع 
االجتماعي في  الرقابة 
البرملانية؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
تساؤالت حول الرقابة 
 البرملانية
معلومات أخرى  

يسود اعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجل 
واملرأة والفتاة والصبي. كما ويعتبر ادخال 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 الرقابة البرملانية. وكما وتقّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك. 

وتعتمد هذه املذكرة على تقرير مطول، 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 تعتبر النوع االجتماعي امرا مهما للرقابة البرملانية؟
يقصد بعبارة "النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني" أن تقوم السلطة 
التشريعية مبمارسة الرقابة البرملانية عن طريق إقرار قوانني حتدد وتنظم اخلدمات األمنية وحدود 
الرقابة تعيني  املوازنة. وقد تشمل هذه  لها في  املالئمة  املخصصات  اعتماد  سلطاتها وعن طريق 

محقق شكاوى أو جلنة برملانية يكون من مهامها التحقيق في الشكاوى املقدمة من اجلمهور.1

ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات 
إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير  ذلك  وعلى  والرجل.  للمرأة  املجتمع  يعزوها  التي  والقيم 
البيولوجية  االختالفات  إلى  "اجلنس"  لفظ  يشير  بينما  واملرأة  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات 
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. 

يساعد إدخال النوع االجتماعي في الرقابة البرملانية على القطاع األمني في إنشاء مؤسسات ووضع 
سياسات أمنية تتسم بالشفافية والفعالية واملساواة

السياسات األمنية الشاملة املستندة إلى االحتياجات
تلبية  ضمان  مسؤولية  لناخبيهم  املنتخبني  املمثلني  باعتبارهم  البرملان  أعضاء  عاتق  على  تقع  n 
األمنية،  السياسة  صلب  في  وادخالها  والبنات   واألوالد  والرجال  للنساء  األمنية  االحتياجات 
على  القائم  العنف  يعتبر  املثال،  سبيل  وعلى  مختلفة.  أمنية  تهديدات  منهم  كل  يواجه  حيث 
أساس النوع االجتماعي، مبا في ذلك االجتار بالبشر والعنف من الشريك في العالقة احلميمة 
على  اإلنساني  األمن  على  التهديدات  أكثر  أحد  اجلنس،  مثلي  ضد  والعنف  اجلنسي  واالعتداء 

مستوى العالم.

تساعد عمليات اتخاذ القرار التشاركية التي تساهم فيها مجموعة كبيرة من األطراف املعنية في  n 
املجتمع املدني، مبا فيها املنظمات النسائية، في التوصل إلى إجماع عام على األولويات األمنية 

ومضاعفة جتاوب وشرعية السياسات األمنية، والهيئات األمنية والبرملان نفسه.

1

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني مذكرة التطبيق العملي السابعة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

الـنوع االجتماعي وأثره
في الرقابة البرملانية على القطاع األمني
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هيئات القطاع األمني الفاعلة عمالنيا 
لزيادة متثيل  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  البرملان  بإمكان  n 
احلكومية  واملناصب  األمني  القطاع  هيئات  داخل  املرأة 

ذات الصلة، والتي اثبتت متتعها مبزايا عملية متعددة.

والتحرش  التمييز،  منع  في  حيوياً  دوراً  البرملان  يلعب  n 
هيئات  ومساءلة  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  اجلنسي، 

القطاع األمني عنها.

اتخاذ القرارات البرملانية املمثلة
 n بإمكان املناصفة في اعداد النساء والرجال في عضوية 
البرملانات، مبا في ذلك عضوية اللجان املختصة باألمن 
والدفاع، العمل على تعزيز مشروعية وعدالة البرملانات. 
كانت  2007م  عام  في  أنه  إلى  التقديرات  وتشير 
من  هم  العالم  في  البرملانات  أعضاء  من   %82.6 نسبة 

الرجال.2

متجاوبة اإلطار رقم 1 أمنية  سياسات  وضع 
جنوب  في  االجتماعي  النوع  مع 

أفريقيا3

وفي عام 1996 وضع لوري ناثان )Laurie Nathan( من 
الدفاع  بشأن  البيضاء  الورقة  صياغة  تاون  كيب  جامعة 
القومي جلمهورية جنوب أفريقيا، وكانت املسودة األولى 
منظمات  جانب  من  كثيرة  بتعليقات  جوبهت  قد  للورقة 
تضمنت  وقد  الدفاع.  مجلس  وأعضاء  املدني  املجتمع 
ثقافة  إيجاد  على  وأكدت  اإلنساني  األمن  على  تركيزا 
جانب  من  التزاماً  ذلك  في  مبا  عنصرية،  غير  مؤسسية 
وزارة الدفاع بتحديد املمارسات واملواقف التمييزية داخل 
القوات املسلحة والقضاء عليها. كما ودعت إضافة إلى ذلك 
إلى ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي إيجابي ووضع برامج 
شغل  في  املرأة  بحقوق  اإلقرار  وكذلك  املتكافئة،  للفرص 

جميع الرتب والوظائف، مبا في ذلك األدوار القتالية.

كما ودعت الورقة البيضاء الى إجراء مراجعة للدفاع إللقاء 
الرئيسية   املبادئ  مثل  العملياتية،  التفاصيل  على  الضوء 
وتشكيل القوات واخلدمات اللوجستية واألسلحة واملوارد 
من  الشديد  اإلحلاح  ظل  وفي  والتجهيزات.  البشرية 
اللجنة  نادت  فقد  أخرى،  البرملان وجهات  جانب عضوات 
البرملانية املشتركة الدائمة إلى عقد مشاورات وطنية كجزء 
إجراءات  عدة  اتخاذ  ومت  كما  الدفاع.  مراجعة  عملية  من 
الطائرات  العامة، مبا في ذلك استخدام  لضمان املشاركة 
واحلافالت العسكرية لنقل قادة املجتمع والزعماء الدينيني 
املنظمات  وممثلي  احلكومية  غير  املنظمات  وناشطي 

النسائية إلى االجتماعات وورش العمل اإلقليمية.

الشعبية دوراً  القاعدة  النسائية ذات  للمنظمات  كما وكان 
حيوياً في جذب االنتباه إلى القضايا التي مت جتاهلها في

اجليش  الستخدامات  البيئي  التأثير  مثل  السابق،  العهد 
اجليش.  أفراد  جانب  من  بالنساء  اجلنسي  والتحرش 
ومن أجل التعامل مع هذه القضايا، فقد مت تشكيل جلنتني 
استمرت  عملية  وبعد  الدفاع.  سكرتارية  داخل  فرعيتني 
لعامني، ساعدت املراجعة التشاركية للدفاع في بناء إجماع 
للمؤسسات  العامة  الدفاع والشرعية  وطني حول قضايا 

األمنية اجلديدة.   

التخصيص العادل للموازنة وإدارة املوارد
وادارة  للموازنات  االجتماعي  النوع  حتليل  يؤدي  n 
املوارد إلى تعزيز الشفافية، واملساءلة والتوزيع العادل 
املختلفة  األمنية  االحتياجات  تلبية  في  للمخصصات 

للرجال، والنساء، والبنات واألوالد.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية 

البرملانية  الرقابة  في  االجتماعي  النوع  ادخال  يعتبر 
للقوانني  لالنصياع  ضرورية  مسألة  األمني  القطاع  على 
بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

االجتماعي وأثره على األمن، ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  n 
)1979(

) n 1995( إعالن ومنهاج عمل بكني

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

كيف ميكن ادخال النوع االجتماعي في الرقابة 
البرملانية؟

الرقابة  تتطلب  التي  والفرص  التحديات  طبيعة  تختلف 
البرملانية على القطاع األمني من دولة إلى اخرى. وعليه، فكل 
النوع  مسائل  الدخال  الداعية  التالية  املقترحات  من  اقتراح 
احملدد  اإلصالح  لسياق  وفقاً  تكييفه  إلى  يحتاج  االجتماعي 

في كل دولة على حدة:

صياغة سياسات أمنية شاملة مستندة إلى االحتياجات
n العمليات التشاركية

اجراء مشاورات عامة واسعة النطاق، مبا في ذلك  – 

املنظمات النسائية والرجالية، بشأن السياسات 
األمنية

. وضع آليات للحوارات العامة، كاجللسات العامة –

وقتهم  بعض  بتخصيص  البرملان  أعضاء  قيام  – 

في  النسائية  املنظمات  هموم  إلى  لالستماع 
املناطق احلضرية والريفية



النوع  مع  املتجاوبة  والسياسات  القوانني  n 
االجتماعي 

في  االجتماعي  بالنوع  متعلقة  مضامني  إدخال  – 

مع  كالتعامل  األمنية؛  والسياسات  القوانني 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
للرجل  واملتساوية  الكاملة  املشاركة  وتشجيع 

واملرأة في مؤسسات القطاع األمني.

ضباط  – ( استخدام لغة شاملة للنوع االجتماعي 
)أفراد  االجتماعي  بالنوع  خاصة  ولغة  الشرطة( 

اجليش للذكور واإلناث( كلما كان ذلك مالئماً.

طلب مشورة خبراء النوع االجتماعي في صياغة  – 

ومراجعة السياسات األمنية.

عقد مؤمتر حزبي خاص بالنوع االجتماعي، يشمل  – 

أعضاء البرملان اإلناث والذكور، وذلك لنشر الوعي 
مبسائل النوع االجتماعي.

على  االجتماعي  النوع  تأثير  ملدى  تقييم  إجراء  – 

السياسات األمنية احلالية واملقترحة.

واختصاصات  االجتماعي  النوع  على  التدريب  n 
واضعي السياسات األمنية

معهم،  والعاملني  البرملان  أعضاء  حصول  ضمان  – 

والعسكرية،  األمنية  اللجان  أعضاء  وخاصة 
االجتماعي  النوع  مبسائل  متعلقة  تدريبات  على 

واألمن.

في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  ضمان  – 

اختصاصات عمل اللجان األمنية والعسكرية. 

تعزيز فعالية هيئات القطاع األمني
استمرارية  وتثبيت  استقطاب  زيادة  مبادرات  n 

وترقية املرأة داخل هيئات القطاع األمني
املرأة  إلستقطاب  محددة  أهداف  لوضع  الدعوة  – 

وتثبيت استمراريتها.

اليجاد  البشرية  املوارد  وممارسات  تغيير سياسات  – 

توازن أفضل في احلياة العملية.

أو طلب بيانات مصنفة حسب اجلنس  تكليف و/ –
هيئات  وتشكيل  االجتماعي  النوع  توجيه  بشأن 

القطاع األمني.

من  اإلناث  الطالبات  تسرب  أسباب  حتليل  طلب  – 

املراحل  في  وكذلك  واجليش،  الشرطة  كليات 
ومراقبة  العمل،  من  التسرب  أسباب  الالحقة 
املرأة في  تثبيت إستمرارية  إلى  الهادفة  املبادرات 

وظيفتها.

n التدريب على النوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني
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األمني  القطاع  منتسبي  جميع  حصول  ضمان  – 

على التدريب املناسب على النوع االجتماعي.

تشريع شامل للقضاء على العنف القائم على أساس  n 
النوع االجتماعي

واإلقليمية  الدولية  االلتزامات  تنفيذ  مراقبة  – 

واحمللية فيما يتعلق بالقضاء على العنف القائم 
داخل  ذلك  في  مبا  االجتماعي،  النوع  أساس  على 

هيئات القطاع األمني.

عمل  وخطط  وسياسات  تشريعات  وضع  ضمان  – 

القائم  العنف  على  للقضاء  هادفة  وطنية 
على  التركيز  مع  االجتماعي  النوع  أساس  على 
القانون  بتطبيق  املنوطة  احملددة  املسؤوليات 

والقضاء ونظام العقوبات.

للمساءلة  وأفرادها  األمنية  املؤسسات  إخضاع  n 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ملنع 

ومعاجلته 
سلوك  قواعد  ومدونات  تشريعات  وضع  ضمان  – 
األمني  القطاع  أفراد  مسؤولية  بشأن  واضحة 
اإلنسان  حقوق  إلنتهاكات  الداخلي  التصدي  عن 

والتجاوب معها، مبا فيها اإلجراءات التأديبية.

على  واملعاقبة  والتحقيقات  الشكاوى  مراقبة  – 
أفراد  يرتكبها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

القطاع األمني.

طبيعة  حول  دراسات  وإجراء  استفسارات  تقدمي  – 
واألشكال  اجلنسية  التحرشات  حدوث  ومعدالت 
النوع  أساس  على  القائم  للعنف  األخرى 

االجتماعي داخل مؤسسات القطاع األمني.

n  محققو الشكاوى
محقق  وظيفة  مثل  وظيفة،  إنشاء  في  النظر  – 

الشكاوى، تكون له سلطات محددة للرقابة على 
ضمن مؤسسة  االجتماعي  النوع  ادخال مسائل 

الدفاع واملؤسسات األمنية األخرى.

ضمان متتع مكتب محقق الشكاوى بالصالحيات  – 

القائم  العنف  مع  للتعامل  املناسبة  واخلبرات 
ذلك  ويشمل  االجتماعي،  النوع  أساس  على 
وجود فريق في النوع االجتماعي وخبراء في النوع 

االجتماعي.

لزيادة متثيل املرأة ومشاركتها داخل البرملان
n  زيادة متثيل املرأة داخل البرملان

التشريعات  أو  الدستور  في  حتديد حصص سواء  – 
أو اجملموعات التطوعية، وإصالح النظم االنتخابية 
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وتوفير الدعم للمرشحات اإلناث وبناء قدراتهن.

واجلمهور  السياسية  األحزاب  ممثلي  وعي  زيادة  – 
بشأن أهمية متثيل املرأة في مجال السياسة.

حتقيق التوازن القائم على أساس النوع اإلجتماعي  n 
في اللجان املختصة باألمن والدفاع  

أعضاء  مشاركة  زيادة  إلى  يدعو  تشريع  إقرار  – 

)انظر  باألمن  اخملتصة  اللجان  في  اإلناث  البرملان 
اجلدول رقم 2(.

إستراتيجية  حصص  أو  أهداف  وضع  في  النظر  – 

ملشاركة املرأة في جميع تشكيالت اللجان. 

لتعزيز التخصيص العادل للموازنة وإدارة املوارد
n  تخصيص موازنة النوع االجتماعي

املقترحة  للموازنات  اجتماعي  نوع  إجراء مراجعة  – 

مع  للتعامل  الكافي  التمويل  لضمان  واحلالية 
واألوالد  والرجال  للنساء  األمنية  االحتياجات 

والبنات.

املوازنة  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  – 

املقترحة.

إتخاذ اإلطار  رقم 2 في  العادل  التمثيل  إسرائيل: 
قرارات السياسات األمنية 4

اإلسرائيلي  البرملان  الكنيست  أقر  2005م،  عام  في 
في  الصادر  للمرأة  املتكافئ  التمثيل  قانون  على  تعديال 
فرق  في  املرأة  بادخال  يقضي  والذي  1956م،  عام 
اخلارجية  أو  الداخلية  للمفاوضات  لإلعداد  املعينة  العمل 
من  اثنتني  تقدمت  وقد  والسياسة.  السالم  مفاوضات  أو 
"إيشا  منظمة  مع  بالتعاون  القانون  بهذا  البرملان  أعضاء 
النسائية  املنظمات  إحدى  وهي   ،)Isha L’Isha( الـ.إيشا" 
القانون،  القاعدة الشعبية العريضة. ومن أجل إقرار  ذات 
النسائية والسالم  مت تشكيل حتالف خاص من املنظمات 
لهذا  إعالمية واسعة  إطالق حمالت ضغط وحمالت  ومت 

الغرض.

n النوع االجتماعي ومشتريات الدفاع
املالبس  على  لإلنفاق  أموال  تخصيص  ضمان  – 

والتجهيزات التي تناسب املرأة وتخصيص مرافق 
خاصة بها، وكذلك متطلباتها للرعاية الصحية 

التناسلية.

األسلحة  بتجارة  اخلاصة  اللوائح  حظر  ضمان  – 

األفراد  أو  األنظمة  مع  التعامل  الوطنية 
النوع  أساس  على  قائم  عنف  يرتكبون  الذين 

االجتماعي.

ويضم التقرير السابع أيضاً:
- أمثلة لألشكال املختلفة من احلصص املخصصة 

للمرأة.
- إستراتيجيات عملية للتعامل مع العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي.
- طرق تخصيص موازنات النوع االجتماعي.

التحديات والفرص املتاحة ما بعد النزاع
عادة ما يكون دور الرقابة البرملانية إبان مرحلة ما بعد النزاع 
للقيام  فرصة  البرملان  أمام  تكون  ذلك،  ومع  متاماً.  ضعيفاً 
االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  لضمان  ايجابية  بأدوار 
القطاع  هيئات  هيكلة  وإعادة  األمن  دعائم  إرساء  عملية  في 

األمني.

التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي 
قد يضعف دور وسلطة البرملان بشدة، وخصوصاً فيما  n 

يتعلق بالرقابة على املؤسسات األمنية، كاجليش مثالً.

من  فليس  التعقيد،  في  غاية  األمني  القطاع  ألن  نظراً  n 
البرملان بالوعي أو اخلبرات  السهل متتع جميع أعضاء 
بعد  ما  مرحلة  في  وخصوصاً  الفاعلة،  للرقابة  الكافية 

النزاع.

األمني  القطاع  ومؤسسات  البرملان  أعضاء  ينظر  قد  n 
إلى منظمات املجتمع املدني على أنها خصوم سياسية، 
املنظمات  مع  التعاون  منن  للتحسس  يدفعهم  وبالتالي 

النسائية.

قوات  وفي  السياسة  مجال  في  املشاركة  عن  ينجم  قد  n 
األمن أعراض جانبية سلبية ناشئة عن العنف وانتهاكات 
تعقيد  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  املاضية.  اإلنسان  حقوق 

التوجهات الهادفة لزيادة مشاركة املرأة.

قد تكون هناك مقاومة لوضع مسائل النوع االجتماعي،  n 
على  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  مثالً 
رأس األولويات، خصوصاً عند النظر إلى تهديدات أمنية 

أخرى على أنها أكثر إحلاحاً. .

الفرص املتاحة إلدخال مسائل النوع االجتماعي 
خالل  )من  املرأة  إشراك  تأييد  البرملان  أعضاء  بإمكان  n 
عضوات البرملان( في مفاوضات السالم وإدخال مسائل 
النوع االجتماعي في اتفاقيات السالم. وغالباً ما تشكل 

اتفاقيات السالم االطار العام إلصالح القطاع األمني.

والتسريح  األسلحة  نزع  عمليات  على  الرقابة  متثل  n 
املناسبة  التلبية  لضمان  البداية  نقطة  الدمج  وإعادة 



5

إلحتياجات قدامى احملاربني من الذكور واإلناث.

وصالحيات  والرقابي  التشريعي  الدور  بإمكان  n 
البرملانات  أعضاء  بها  يتمتع  التي  املوازنة  تخصيص 
النوع االجتماعي  املتجاوبة مع  التأثير في اإلصالحات 

في قطاع العدالة ونظام العقوبات.

ألعضاء  فرصة  األمني  القطاع  إصالح  عمليات  توفر  n 
مبا  االجتماعي،  النوع  مسائل  معاجلة  لضمان  البرملان 
فيها العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، وكذلك 

ضمان اتخاذ إجراءات محددة جلهة توظيف املرأة. 

يوفر التحول في السياسة االنتخابية في مراحل ما بعد  n 
النزاعات، والبرملان في حد ذاته، فرصة لتنفيذ إجراءات 
ذلك  في  )مبا  اإلناث  من  البرملان  أعضاء  نسبة  لزيادة 
عضوية اللجان املختصة بالدفاع واألمن( ووضع آليات 

للتشاور مع منظمات املجتمع املدني. 

إصالح  عمليات  دعم  في  املانحة  اجلهات  ترغب  قد  n 

متجاوبة مع النوع االجتماعي، مبا في ذلك بناء قدرات 
الذكور  من  البرملان  أعضاء  لدى  االجتماعي  النوع 

واإلناث.

؟ تساؤالت حول الرقابة البرملانية
مدى  من  للتحقق  املطروحة  الرئيسية  التساؤالت  تشمل 
على  البرملانية  الرقابة  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال 

القطاع األمني ما يلي: 
 n هل تلقى البرملانيون األعضاء في اللجان املختصة باألمن 
االجتماعي،  النوع  على  قدراتهم  لبناء  تدريباً  والدفاع 

كالتدريب وااليجاز حول مسائل النوع االجتماعي؟

مالئمة  رسمية  غير  و/أو  رسمية  هيكلية  توجد  هل  n 
القضايا  بشأن  املدني  املجتمع  منظمات  مع  للتشاور 

األمنية، مبا في ذلك املنظمات النسائية؟

الذكور  من  البرملان  ألعضاء  التمثيلية  النسبة  هي  ما  n 
واإلناث في اللجان املختصة باألمن والدفاع؟

يتمتع  وهل  الشكاوى  في  للتحقيق  مكتب  إنشاء  مت  هل  n 
النوع  مسائل  مع  التعامل  على  والقدرة  بالسلطة 

االجتماعي؟  

هل مت اتخاذ اإلجراءات املالئمة لزيادة متثيل املرأة داخل  n 
البرملان، مثل أنظمة احلصص لدعم املرشحات اإلناث؟

املشاركة  لضمان  الالزمة  التشريعات  إقرار  مت  هل  n 
القطاع  هيئات  داخل  والرجال  للنساء  والعادلة  الكاملة 
العنف  ملعاجلة  مناسبة  تشريعات  هناك  وهل  األمني؟ 

القائم على أساس النوع االجتماعي؟

هل مت عقد مؤمتر حول النوع االجتماعي / نسائي؟ هل  n 
متت مناقشة املسائل األمنية في هذا املؤمتر؟ 

على  للموازنة  االجتماعي  النوع  حتليل  تطبيق  مت  هل   n 
املخصصات املتعلقة باألمن؟؟

تنفيذ احلصص الدستورية: اإلصالحات في أفغانستان والعراق5اإلطار  رقم 3

تتغيرت أفغانستان من دولة ُتنتهك فيها حقوق املرأة بشكل سافر إلى دولة تضمن مساواة النوع االجتماعي مبوجب القانون. 
وفي مجال التمثيل السياسي، يضمن الدستور اجلديد إشراك املرأة رسمياً في عمليات اتخاذ القرار السياسي، حيث تنص 
املادة 83 بأنه يتعني انتخاب مرشحتني على األقل من كل والية في البرملان. وقد مت تنفيذ هذه املادة من الدستور بنجاح. وفي 

انتخابات سبتمبر عام 2005، مت انتخاب 69 امرأة متثلن ما نسبته 27% من 249 هم عدد أعضاء مجلس الشعب األفغاني.

وباملثل، يضمن دستور العراق، املصادق عليه في شهر أكتوبر 2005م، أن تشكل املرأة ربع مقاعد البرملان البالغ عددها 275 
مقعداً. وكما مت العمل بنظام احلصة في العراق أيضاً. وعقب االنتخابات التي جرت في شهر ديسمبر عام 2005، شكلت املرأة 
ربع مجلس النواب الوطني. وتعتبر نتائج االنتخابات التي جرت في هاتني الدولتني ذات داللة وأهمية، خاصة في منطقة يشيع 

فيها قلة متثيل املرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية، وفي بعض احلاالت تعاني من افتقادها لكامل حقوق املواطنة.   
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نبذة عن املؤلف
 Karen Barnes and Peter( ألبريتشت  بارنز وبيتر  كارن 

Albrecht( من منظمة اإلشعار الدولية.

ُتعُدّ منظمة اإلشعار الدولية منظمة غيَر حكومية وتتَّخذ من 
عشرين  على  يزيد  ما  مدى  على  عملت  وقد  لها،  مقًرا  لندن 
عاًما على وضع أسس للسلم واألمن الدائمني في املجتمعات 
اء النزاعات املسلَّحة. ويركز منهج املنظمة  التي تعاني من جَرّ
املتعدد اجلوانب، سواٌء داخَل املناطق املتعددة أو عبَرها، على 
السالم  بناء  تفعيل  على  تعمل  وضع سياسات وممارسات 
واملساعدة على بناء املهارات والقدرات من خالل التدريب.

األفريقية  البحيرات  في  اإلقليمّي  املنظمة  عمل  ز  ويترَكّ
العظمى وغرب أفريقيا وجنوب القوقاز والنيبال وسيراليون 
وسريالنكا والفيلبني وكولومبيا. وتعمل مشروعات احلركة 
مع  والدولية  واإلقليمية  احمللية  املستويات  على  املتخصصة 
السالم  لبناء  الضرورية  املتشابكة  القضايا  على  التركيز 
والنوع  واالقتصاد  األعمال  مجاالِت  ذلك  ويشمل  املستدام، 

االجتماعي واحلاكمية واملساعدات واألمن والقضاء.  

احملررون
 Megan Bastick and( ميجان باستيك وكريستني فاالسيك
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 نظًرا إلسهاماتهم 
سنام  وُهم:  التقرير؛  هذا  ُمسَوّدات  على  القيِّمة  وتعليقاتهم 
ناراجهي أندرليني )Sanam Naraghi Anderlini(، وميجان 
إيكيلني  فان  إف.  وويليام   ،)Megan Bastick( باستيك 
 Ingrid( كرايزر  وإجنريد   ،)Willian F. van Eekelen(
Kraiser(، ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 
 ،)Kristin Valasek( أجل النهوض باملرأة، وكريسنت فالسيك
وتشارلوت   ،)Johanna Valenius( فالينياس  وجوهانا 
 Mark( وايت  ومارك   ،)Charlotte Watson( واتسون 
باكالند  بنيامني  إلى  بالشكر  نتقدم  أن  نوُدّ  كما   .)White
 Anthony( دراموند  وأنتوني   ،)Benjamin Buckland(
 )Mugiho Takeshita( تاكشيتا  وماجيهو   ،)Drummond
 Anja( إبنوثر  أجنا  وإلى  التحرير؛  عملية  في  ملساعدتهم 

Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني  

ميثل هذا التقرير حول "النوع االجتماعي وأثره في صناعة 
سياسة األمن القومي" جزًءا من رزمة أدوات النوع االجتماعي 
األدوات  رزمة  وتشتمل  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
بالنوع  املتعلقة  للمسائل  املصممة لوضع مقدمة عملية  هذه، 
األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي 

وصانعي السياسات، على 12 أداة ومذكرات تطبيقها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
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  كٌلّ  ويتقدم 
القوات املسلحة، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 

إلسهامها في إنتاج رزمة األدوات هذه.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يساعُد 
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة. كما 
يجري املركز أبحاًثا حول املمارسات اجليدة في هذا املجال، 
اخلصوص  هذا  في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع 
املتعلقة  التوصيات  ويقدم  والدولية،  احمللية  املستويات  على 
في  املساعدة  والبرامج  املشورة  إلى  إضافًة  بالسياسات، 
أبرز شركاء املركز  الداخلي. ومن  هذا الشأن على املستوى 
واملنظماُت  املدني  املجتمع  ومنظماُت  والبرملاناُت  احلكوماُت 
الدولية واألجهزُة العاملة في القطاع األمني، كأجهزة الشرطة 
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٥

أمن  وخدمات  االستخبارات  ووكاالت  القضائية  والسلطة 
احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون األوروبية /مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان إحدى 
أوروبا،  في  والتعاون  األمن  ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
األمن. وهو مفهوم  اإلنساني في مجال  بالبعد  ويتعلق عمله 
واسع النطاق يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات 
وبناء  باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميوقراطية 
القانون  تعزيز دور  العمل على  وإدارتها. وكذلك  املؤسسات 
ودعم االحترام احلقيقي وتعزيز التفاهم املشترك بني األفراد 
والدول أيًضا. وقد أسهم املكتب إسهاًما فعاالً 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 ُيعهُد إليها بتطوير برامَج 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 األبحاث القابلة للتنفيذ من منظور النوع  n 
االجتماعي والتي تؤثر تأثيًرا فاعالً في السياسات 

والبرامج واملشاريع.

وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات. n 

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

والبرامج واملشاريع.

 حقوق طبع صورة الغالف محفوظة
 © REUTERS/Louafi Larbi, 200٧
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي 

1  مقدمة
النوع  أدوات  "رزمة  من  ُجزًءا  باعتباره  التقرير،  هذا  ُيوفر 
االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني"، مقدمًة مبزايا 
وضع  عملية  في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدخال  وفرص 
وللسياسات  القومي.1  املستوى  على  األمنية  السياسات 
للتعامل  استراتيجية  وثائق  باعتبارها  أهمية خاصة  األمنية 
منهاًجا  تشكل  أن  وبإمكانها  األمنية،  التهديدات  مع  املنسق 
سياسة  يشمل  وهذا  األمني.  القطاع  في  اإلصالح  لعمليات 
األمن القومي والسياسات املخصصة لكل قطاع، مثل الكتاب 
األبيض بشأن الدفاع. وقد يعمل ضمان إدخال مسائل النوع 
املشاركة  مضاعفة  على  األمنية  السياسات  في  االجتماعي 
وامللكية احمللية ووضع السياسات وإنشاء املؤسسات األكثر 
فعالية واستدامة في توفير األمن والعدالة للرجال والنساء 

والفتيات واألوالد على قدم املساواة.

ومت وضع هذا التقرير ليكون نبراًسا للمسؤولني عن تنفيذ 
التنفيذّي  اجلزء  داخل  األمنية  السياسات  صناعة  عمليات 
التقرير  هذا  يكون  فقد  ذلك،  إلى  وإضافًة  احلكومة.  من 
صناعة  بعمليات  املعنية  األخرى  األطراف  من  للكثير  مفيًدا 
والعاملني  البرملان،  أعضاَء  ذلك  األمنية، ويشمل  السياسات 
واحلكومات  املدني،  املجتمع  ومنظمات  والوزارات،  فيه، 
التي  املانحة  والدول  والدولية،  اإلقليمية  واملنظمات  البلدية، 

تدعم تنمية السياسات األمنية.

ويقدم هذا التقرير على وجه التحديد ما يلي:

سياسة  فيها  مبا  األمنية،  للسياسات  مختصرة  مقدمة  n 
األمن القومي والسياسات املخصصة لكل قطاع.

االجتماعي  النوع  منظور  تطبيق  ومزايا  أهمية  مناقشة  n 
على عملية وضع السياسات األمنية. 

اإلجراءات العملية إلدخال مسائل النوع االجتماعي في  n 
صلب عملية صناعة السياسات األمنية.

مقدمة حول تنمية السياسات األمنية في الدول التي متُرّ  n 
مبراحل ما بعد النزاع، وتلك التي متُرّ مبراحَل انتقالية، 

والدول النامية والدول املتقدمة.

التوصيات الرئيسية. n 

املصادر األخرى. n 

وفيما يتعلق بحساسية تنفيذ السياسات من جانب األطراف 
أدوات  األخرى من "رزمة  التقارير  الرجاء مراجعة  املعنية، 
حيث  األمني"؛  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع 

يدور تركيز هذا التقرير على عملية وضع السياسات وحتديد 
العملية.  هذه  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  املثلى  الطريقة 
السياسات في حد ذاتها تعتبر ذات قيمة  أن  بالذكر  وجدير 
متدنية. وعند تنفيذها فقط تظهر نتائج تطبيقاتها على كيفية 

توفير األمن والعدالة في دولة معينة.

2ما املقصود مبفهوم "سياسة األمن 
القومي"؟ 

تفهم  القومي مدى  املستوى  على  األمنية  السياسات  تعكس 
وأمن  الدولة  أمن  لها  يتعرض  قد  التي  للتهديدات  احلكومة 
وتختلف  التهديدات.  هذه  مع  تعاملها  وكيفية  مواطنيها 
سبيل  على  فالقانون،  القوانني.  أو  القواعد  عن  السياسات 
املثال، قد يفرض أو يحظر سلوكيات معينة، بينما يكون دور 
السياسات فقط توجيه اإلجراءات إلى الوجهة التي قد تساعد 
فالسياسات  ذلك،  وعلى  فيها.  املرغوِب  النتائج  على حتقيق 
حُتِدّد خطة عمل مدروسة ُتشِكّل منارة تسترشد بها السلطة 
السياسات  وضع  ويتطلب  قراراتها.  اتخاذ  في  التنفيذية 
األمنية حتديد منهج خاص بالقضايا األمنية، وترتيب أولويات 
القطاع  بشأن  مهمة  قرارات  واتخاذ  األمنية،  التهديدات 
القومي،  املستوى  على  األمنية  السياسات  وتتعامل  األمني. 
املخصصة  والسياسات  القومي  األمن  سياسة  فيها  مبا 
على  واخلارجية  الداخلية  األمنية  التهديدات  مع  قطاع،  لكل 
َثَمّ يتُمّ وضعها في إطار تشريعٍيّ دولٍيّ أو  حٍدّ سواٍء، ومن 

إقليمٍيّ تكون الدولة نفسها طرًفا فيه.2
يشترك العديد من األطراف املختلفة في صياغة السياسات 

األمنية: 
يقوم اجلهاز التنفيذي n في احلكومة، مبا فيه الوزارات 
احلكومية، بالبدء في عملية وضع سياسات أمنية جديدة 
التنفيذي  اجلهاز  ويقوم  القائمة.  السياسات  تعديل  أو 
بتعيني أعضاء يعملون كهيئات للتنسيق األمني وتعيني 

جلان لصياغة السياسات.

على  التغييرات  اقتراح  أو  اعتماد   n للبرملان يجوز 
الدول  من  العديد  وفي  رفضها.  أو  األمنية  السياسات 
الفصل  القول  أيًضا  للبرملان  يكون  الدميوقراطية، 
بشأن املوازنة، وكذلك متابعة وتقييم تنفيذ السياسات 

األمنية.

املقاطعة  أو  الوالية  حكومة   n احمللية احلكومة  تشمل 
هيئات  مع  بالتعاون  وميكنها  املدن.  عمدات  ومكاتب 
القطاع األمني احمللية أن تصبح أدوات التنفيذ الرئيسية 
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للسياسات األمنية على املستوى القومّي. 

زعماء  مثل   ، n احلكومية غير  األمنية  األطراف  تعتبر 
القبائل واملجالس القروية والقوات املسلحة غير النظامية 
في العديد من الدول التي متر مبراحل ما بعد النزاعات 
وبعض الدول النامية، هي اجلهات الرئيسية التي تتولى 
األطراف  إشراك  يتعني  ولهذا،  والعدالة.  األمن  توفير 
وتنفيذ  صياغة  عمليات  في  احلكومية  غير  األمنية 

السياسات األمنية.

حتديد  في  املشاركة   n املدني املجتمع  منظمات  بإمكان 
ووضع وتنفيذ السياسات األمنية وتقييمها. 

واألسئلة  اتباعها  الواجب  العملية   1 رقم  الشكل  ويوضح 
األمنية.  السياسات  صياغة  عند  طرحها  الواجب  الرئيسية 
سياسة  تنمية  على  للمساعدة  العملية  هذه  تكييف  وميكن 

األمن القومي، وكذلك السياسات املخصصة لكل قطاع.

2-1 السياسات األمنية القومية
يقدم مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
أنها "إطار عمل  على  القومي  األمن  لسياسة  واسًعا  تعريًفا 
يفصل كيفية توفير الدولة ألمن البلد ومواطني البلد:".4 كما 
ميكن النظر إلى وثيقة السياسات هذه على أنها خطة عمل، أو 
رؤية، أو استراتيجية، أو مفهوم، أو مبدأ. وغالبًا ما يتُمّ تقدمي 
الواجب  الطريقة  متكاملة حتدد  وثيقة  أنها  على  السياسات 
اتباعها في بناء هيكلية القطاع األمني لتمكينه من التعامل مع 
التهديدات األمنية الداخلية واخلارجية.٥ ونظًرا ألن سياسة 
فهي   ، ككٍلّ القومي  األمن  احتواء  إلى  تسعى  القومي  األمن 
تفوق من حيث التراتبية الهيكلية السياسات املخصصة لكل 
قطاع أو وكالة أو قضية معينة، كتلك السياسات التي تتعامل 
مع مبادئ العمل العسكرّي أو الشرطّي. ويعرض اإلطار رقم 

1 وصًفا لعملية وضع سياسة األمن القومي. 

الشكل رقم1: األسئلة الواجب طرحها عند صياغة السياسات األمنية 3
احلصول على دعم وطني للرؤية.

من القائم على وضع الرؤية؟ من الذي تتم استشارته؟ من الذي 
عليه تبني الرؤية؟

وضع استراتيجية سياسية للتغيير
من الذي يحرك التخطيط للتغيير؟ كيف يتُمّ التعامل مع املعارضة 

السياسية للتغيير؟ من الذي يراجع تقدم عملية التخطيط؟

تصميم املؤسسات واألنظمة
وكذلك  القائمة  والقضاء  األمن  ملؤسسات  املطلوب  التغيير  ما 
الرقابة واملتابعة؟ هل هناك حاجة إلنشاء مؤسسات  مؤسسات 

جديدة؟

وضع االستراتيجيات التنظيمية
و/أو  الشرطة  و/أو  الدفاع  حاجة  قدر  على  تكون  أن  يجب 

االستخبارات ....وغيرها.

وضع استراتيجيات للموارد
كيف سيتم متويل التغيير؟ ما املطلوب بخصوص استراتيجيات 

املوارد البشرية؟ ما استراتيجية املشتريات احلالية؟ 

تنفيذ التغيير
ما  ويراقبها؟  يتابعها  الذي  من  التنفيذ؟  عملية  يدير  الذي  من 

اجلدول الزمني للتنفيذ؟

القبول باحلاجة إلى املزيد من التغيير
أو  دورية  مراجعة  لعمليات  القومي  األمن  هل تخضع سياسات 

عمليات مراجعة عند الطلب؟ وما التأثيرات احملتملة للتغيير؟

وضع رؤية مشتركة لألمن

التخطيط للتغيير

التخطيط للتنفيذ

التخطيط ملراجعة العملية
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

إعداد سياسة األمن القومي 6اإلطار رقم 1

إجراء حتليل بيئي استراتيجي. 1 وحتديد "الرؤية القومية" للدولة وشعبها من خالل توسيع قاعدة التشاور. ويتعني أن 
تشمل هذه العملية مشاورات مع منظمات املجتمع املدني ملناقشة املخاوف األمنية احملتملة والفعلية، كأن يكون ذلك من 

خالل تقدمي تقارير خطية أو املشاركة املباشرة في االجتماعات العامة.

"الرؤية  في  احملددة  األهداف  حتقيق  أجل  من  واملستقبلية. 2  احلالية  والفرص  التهديدات  أولوية  وحتديد  حتليل 
القومية".

التعامل مع  بإمكانها  أو غيره، والتي  األمني/العدالة  القطاع  ، سواٌء ضمن  القومية. 3 القدرات  أولويات  حتديد وترتيب 
التهديدات األمنية وتقدمي اخلدمات األمنية الرئيسية للمواطنني. ويشمل ذلك املصادر املالية الالزمة لتنفيذ سياسة األمن 

القومي، واإلجراءات العامة لإلدارة املالية في الدولة املعنية.

على  القادرة  القومي  العدالة  األمني/قطاع  القطاع  ملؤسسات  احلالية  القدرات  حتديد  أجل  من  للفجوة . 4 حتليل  إجراء 
مواجهة التهديدات األمنية وتقدمي اخلدمات الرئيسية مقارنة بالقدرات املطلوبة. ويجب أن يستند حتليل الفجوة ـ حسبما 

يكون مناسبًا ـ إلى املصادر، سواٌء ضمن مؤسسات الدولة أو خارجها.

وضع سياسات لألمن القومي مرتبة بحسب األولويات وذات مخصصات مالية. 5 قادرة على تقدمي مستوى أرقى من 
األمن والقضاء يعمل على تعزيز األهداف التنموية القومية األوسع. 

مضمون استراتيجية األمن القومي في ليتوانيا 9 اإلطار رقم 2

معاجلتها.  القومي  األمن  سياسة  تتولى  قد  التي  الواسعة  للقضايا  جيًدا  مثاالً  ليتوانيا  في  القومي  األمن  استراتيجية  تقدم 
وتقوم بتوفير "رؤية قومية" لتنمية الدولة ومصاحلها القومية واإلجراءات الالزمة لدفعها قدًما. ومن األهمية مبكان أن هذه 
السياسات تضم جوانب سياسية ودبلوماسية ودفاعية واقتصادية وجوانب أخرى لسياسات الدولة. وتفهم ليتوانيا أمنها 
على أنه احلفاظ على سيادتها وسالمة أراضيها وأمنها الداخلي والنظام واملؤسسات الدميوقراطية واألمن االقتصادي جلميع 

الكيانات القانونية وللشعب، وكذلك حماية البيئة الطبيعية. وتضم أقسام استراتيجية األمن القومي ما يلي:

االفتراضات األساسية للسياسات األمنية: يصف هذا اجلزء النظام األمني الدولي احلالي بأنه نظام مستحسن، ويعتبر  n 
أن معظم التحديات التقليدية واجلديدة القائمة عابرة للوطن بطبيعتها، وال يعتقد بوجود تهديد عسكري مباشر على أمن 

ليتوانيا القومي.

االهتمامات األمنية جلمهورية ليتوانيا: وهي تنقسم إلى اهتمامات حيوية ورئيسية. وتتضمن احليوية منها سيادة الدولة،  n 
واحلريات،  املدنية  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  وصيانة  واحترام  الدميوقراطي،  الدستوري  والنظام  أراضيها،  وسالمة 
وسالم ورخاء الدولة. وأما االهتمامات الرئيسية، فتضُمّ االستقرار الدولي واإلقليمي، واحلرية والدميوقراطية في وسط 
وشرق أوروبا ودول البلطيق، وضمان امدادات الطاقة البديلة وتوفير املوارد ذات األهمية االستراتيجية، إضافة إلى إبقاء 

املنطقة خالية من املخاطر البيئية.

واإلجتار  األسلحة،  وانتشار  املنظمة،  واجلرمية  اإلرهاب،  العنوان  هذا  حتت  يندرج  والتهديدات:  واملخاطر  التحديات  n 
بالسالح، والهجرة غير الشرعية، واألوبئة، إضافة إلى اعتماد ليتوانيا في احلصول على مواردها من إمدادات الطاقة من 
دولة واحدة فقط. كما كان هناك اعتراف بأن األوضاع االقتصادية مبا فيها رفاهية الشعب، وجتنب التنمية االجتماعية 

واالقتصادية غير املتوازنة، واستقالل الدولة، كلها أمور تقع ضمن التهديدات احملتملة على األمن القومي.

االستراتيجية،  واملفاهيم  القومي،  لألمن  الكبرى  والغايات  األهداف  وتضم  ليتوانيا:  جلمهورية  األمنية  السياسات  n 
االستقرار  وأهمية  العسكرية،  القوة  استخدام  إلى  اللجوء  تبرر  قد  التي  الظروف  وكذلك  للتنفيذ،  العريضة  واخلطوط 

الداخلي والرفاهية.

واالحتاد  األطلنطي  شمال  حلف  إلى  االنضمام  على  وتشتمل  االستراتيجية:  لتنفيذ  الرئيسية  والوسائل  اإلجراءات  n 
األوروبي، وتعزيز التعاون الدولي سواٌء على املستوى الثنائّي أو املتعدد األطراف، واملشاركة في عمليات السالم الدولية 
وإدارة األزمات، وغير ذلك. وهناك تأكيد خاص على أهمية تعزيز األمن الداخلي واالقتصادي واالجتماعي، ومنع ومحاربة 

اجلرمية، وحماية البيئة والثقافة، ودعم وكاالت املخابرات واملخابرات املضادة، وحماية املعلومات احلساسة.
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األمنية  السياسات  عن  أيًضا  القومي  األمن  وتتميز سياسة 
سياسة  ومتيل  تتناولها.  التي  املوضوعات  بنطاق  األخرى 
التهديدات األمنية اخلارجية  التركيز على  األمن القومي إلى 
على  احلالة  وتستمُرّ  معها.  محليًا  جتاوًبا  تتطلب  التي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  احلال  هو  كما  املنوال،  هذا 
القومي  األمن  سياسة  تتعامل  حيث  املثال؛  سبيل  على 
املسلحة،  القوات  جهوزية  من  تبدأ  مسائل  مع  األمريكية 
األسلحة  إلى  واإلرهاب، وصوالً  النووية،  واالستراتيجيات 
األمن  سياسة  تشمل  ذلك،  ومع  والبيولوجية.٧  الكيماوية 
األمنية  للبيئات  شامالً  تقييًما  متزايد،  بشكل  القومي، 
الداخلية والدولية )اُنظر الشكل رقم 2(. ومن أمثلة ذلك، أن 
يرتكز  كان  بلغاريا  في   1٩٩٨ لسنة  القومي  األمن  مفهوم 
على فرضية أنه ال يوجد تهديد عسكري مباشر على األمن 
على  التركيز  هو  آخَر  منحًى  االهتمام  اتخذ  وعليه،  القومي. 
قضايا مثل اجلرمية املنظمة )عبر الوطن والعابرة للحدود(، 
واإلجتار )باملخدرات واألسلحة واإلجتار بالبشر(، والتجارة 
غير املشروعة )وهي غالبًا ما تكون جتارة السالح باملخالفة 
مع احلظر الذي تفرضه األمم املتحدة(، واإلرهاب، والتدهور 

البيئي.٨ 

وهناك منوذج آخر من سياسة األمن القومي في أفغانستان 
وأذربيجان التي تنقسم إلى قضايا أمنية داخلية وخارجية. 

في حالة أذربيجان، شملت القضايا اخلارجية التي تضمنتها 
التكتالت  إلى  واالنضمام  األراضي،  سالمة  السياسات 
الدفاعية،  القدرات  وتعزيز  واليوروأطلنطية،  األوروبية 
...إلخ. وقد ركزت السياسات داخليًا على قضايا مثل تعزيز 
وحماية  والديني،  الوطني  التسامح  وحماية  الدميوقراطية، 

املعلومات.

النزاع،  بعد  ما  مرحلة  تعيش  دولة  وهي  سيراليون،  وفي 
تابعة  القومي  لألمن  سياسات  لوضع  دعوة  هناك  كانت 
لعملية مراجعة القطاع األمني التي استمرت عامني. وخرجت 
مراجعة القطاع األمني بعدد من التوصيات، منها احلاجة إلى 
أنها  فيها  ورد  ما  وأهُمّ  األمني.  القطاع  داخل  أكبر  تنسيق 
رّكزت على مخاطر عدم االستقرار الداخلي أكثر من تركيزها 

على التهديدات اخلارجية كمصدر محتمل لتجُدّد النزاع.

2-2 السياسات األمنية اخلاصة بكل قطاع 
الكتب  مثل  قطاع،  بكل  اخلاصة  األمنية  السياسات  تختلف 
البيضاء للدفاع أو استراتيجيات األمن الداخلي، عن سياسة 
بحسب  القومي  األمن  هموم  تتناول  بأنها  القومي  األمن 
وكقاعدة  محددة.  مبسائل  أو  محددة  بوكاالت  ارتباطاتها 
عامة، توفر السياسات اخلاصة بكل قطاع خطوًطا ارشادية 

الشكل رقم 2: حتديد االحتياجات األمنية اخلارجية والداخلية 10

إدراك االحتياجات األمنية احلالية واملستقبلية
املواطنون واحلكومة  فيها  يرغب  التي  األمنية  نوع اخلدمات  ما   
دول  تتوقعها  التي  األمنية  اخلدمات  نوع  ما  ...إلخ.؟  والبرملان 
مصطلح  يعني  ماذا  األخرى؟  والدول  املنطقة،  ودول  اجلوار، 

"األمن القومي" أو "األمن جلميع املواطنني"؟

إدراك التغيير
 كيف تغيرت األمة، واملنطقة، والبيئة الدولية؟ ما املالمح املتوقعة 

للبيئة األمنية املستقبلية؟

إدراك التهديدات األمنية
هل  القومي؟  األمن  على  املستقبلية  التهديدات  أهّم  مصدر  ما 
فكيف  يوجد،  لم  إن  التهديد؟  مفاهيم  على  قومّي  إجماع  يوجد 
سيتّم التعامل مع االفتقار إلى اإلجماع؟ وإن وجد، فمن الذين مت 

التشاور معهم؟ 

إدراك مواطن القوة والضعف
ما مواطن القوة والضعف في املؤسسات القائمة على توفير األمن 
السيطرة  آليات  نظام  في  والضعف  القوة  مواطن  ما  والعدالة؟ 

والرقابة؟ 

حتليل البيئة 
األمنية الداخلية واخلارجية
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كل  ومسؤولية  التنظيمية،  الهيكلية  دور  حول  أهمية  أكثر 
وكالة محددة، وِمن َثَمّ كيفية وجوب تعاملها مع االحتياجات 
األمنية اخلاصة. وفي الوقت نفسه، ينبغي إعداد السياسات 
، مبا  ككٍلّ القومية  السياسات  في ضوء  قطاع  بكل  اخلاصة 
والهيئات  احلكومية  السياسات  وتوحيد  تنسيق  في  يسهم 
املتعاملة مع املسائل املرتبطة باألمن. ولذلك، فكما هو احلال 
اخلاصة  السياسات  تعتبر  القومي،  األمن  لسياسة  بالنسبة 
بكل قطاع أسًسا ُمهمة لالنطالق منها بجهود منظمة ومنسقة 

إلصالح القطاع األمني.

وميكن تقدمي السياسات األمنية على شكل ما ُيسّمى "الكتاب 
األبيض"، وهو في األصل اسم غيُر رسمي لورقة برملانية 
تلخص سياسات احلكومة )اُنظر اإلطار رقم ٣(. وهي وثيقة 
اإلجراءات  و/أو  السياسات  وتتضمن  احلكومة  عن  تصدر 
املقترحة بخصوص أحد املجاالت التي حتظى باالهتمام في 
الوقت الراهن. وعلى الرغم من أنها غير ُملزمة قانونيًا، فقد 
النهاية.  استشارية مفتوحة  أنها عملية  إليها على  النظر  يتُمّ 
النية  عن  التعبير  إلى  األبيض"  "الكتاب  مييل  ذلك،  ومع 
الصريحة للحكومة إلقرار تشريعات جديدة. وأما "الكتاب 
األخضر"، فعادًة ما يكون مفتوح النهاية أكثر، وقد يقتصر 
تتُمّ صياغته على  أو  استراتيجية محددة  اقتراح  دوره على 

شكل خطاب للنقاش أو التشاور. 

3 ما سبب أهمية النوع االجتماعي في إعداد 
السياسات األمنية؟

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

املرأة والرجل فحسُب، بل يشمل العالقات بينهما.

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

املجاالت وعلى كل املستويات".1٣

البوسنة والهرسك وليتوانيا: مضمون الكتب البيضاء اإلطار رقم 3

يؤكد الكتاب األبيض للدفاع11 في البوسنة والهرسك بشكل خاص على إصالح الدفاع، وحتديد التهديدات الرئيسية على البيئة 
األمنية في البوسنة والهرسك )عامليًا وإقليميًا ومحليًا(. وِمن َثَمّ قام بالتركيز على:

السياسات الدفاعية في البوسنة والهرسك، وتشمل املبادئ االستراتيجية، واالنضمام إلى التكتالت األمنية اليوروأطلنطية،  n 
والشراكة من أجل السالم / تلبية معايير "الناتو" والتعاون املشترك واإلسهام في التعاون اإلقليمي في جنوب شرق 

أوروبا.
والرقابة  املدنية،  واإلدارة  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية  الرقابة  ويشمل  والهرسك،  البوسنة  في  الدفاعي  النظام  n 
القوات  وحجم  واإلدارية،  العمليانية  القيادة  وتسلسل  للدفاع،  املالية  واملخصصات  التخطيط  في  والشفافية  البرملانية، 

املسلحة.
 n املوارد البشرية وبناء القدرات، وتشمل التدريب الفردي واجلماعي، والتنمية املهنية، واستغالل القوات املسلحة، وعمليات 
إدارة  وأنظمة  االحتياط،  وقوات  واجلنود  الضباط  ووحدات  املدنية،  السلطات  عمليات  ودعم  ومؤازرة  السالم،  حفظ 

األفراد.

توجز السياسات الدفاعية )الكتاب األبيض(12 في ليتوانيا مجمل البيئة األمنية املتغيرة للبالد، والدور اجلديد، واملهمات اجلديدة 
للقوات املسلحة. وِمن َثَمّ قام بالتركيز على: 

والتخطيط  اليوروأطلنطية،  املنطقة  في  األمن  تعزيز  وتشمل  ليتوانيا،  في  الدفاعية  للسياسات  الرئيسية  التوجهات  n 
لالستقرار، والتعاون الدفاعي الدولي واملتعدد األطراف والثنائي.

إصالح الدفاع، ويشمل االنتقال من مبادئ الدفاع السيادي إلى اجلماعي، ومهمات ومتطلبات جديدة من القوات املسلحة  n 
الليتوانية، ومراجعة هيكلية القوات املسلحة.

إدارة األفراد والتدريب.  n 

ملزيد من املعلومات 
اُنظر إلى التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره في إصالح القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

وراء  تقف  التي  األسباب  من  عدًدا  التالي  اجلزء  يقدم 
األمن  سياسة  صناعة  عملية  في  االجتماعي  النوع  أهمية 
وتوسيع  احمللية  امللكية  تعزيز  في  تسهم  وكيف  القومي، 
النوع  منظور  يعتبر  األصول،  حيُث  ومن  املشاركة.  قاعدة 
املجتمع ليس  بأن  اإلقرار  ُمهًما ألنه يساعد على  االجتماعي 
عبارة عن مجموعة متجانسة، بل إنه ُيؤلف تشكيلة واسعة 
ُمهمة  بأن  التسليم  ومع  واالهتمامات.  االحتياجات  من 
القطاع األمني هي حماية جميع الطوائف داخل املجتمع، فإنه 
يصبح من الضروري اشتمال عملية صناعة سياسة األمن 
النوع االجتماعي. وسوف يساعد ذلك  القومي على منظور 
على  تعمل  األمني  القطاع  لهيئات  استراتيجيات  توفير  على 
حتديد تشكيلة واسعة من االحتياجات ال تقف عند حدود تلك 
أو  وامتياًزا،  بروًزا  األكثر  باملجتمعات  االحتياجات اخلاصة 

املجموعات املنتشرة جغرافيًًا داخل املجتمع.

وقد تصبح هيئات وأفراد القطاع األمني في بعض األحيان 
للمجموعات  بالنسبة  وخصوًصا  األمن،  النعدام  مصدًرا 
من  العنف  يأتي  فقد  ذلك،  ومع  املجتمع.  داخل  احملرومة 
التشريعات أو السياسات التي تشكل سيادة القانون. فَمثاَلً، 
االجتماعي،  النوع  دور  عن  النظر  السياسات  تغُضّ  عندما 
فإنها قد تتجاهل بشكل مباشر أو غير مباشر العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي ضد النساء والرجال واألوالد 

وممارسات  االجتماعي،  النوع  املساواة  وعدم  والفتيات، 
عمليات  على  ذاته  حِدّ  في  املنهج  هذا  ويفرض  اإلقصاء. 
جميع  نظر  وجهات  وُتراعَي  تشمل  أن  السياسات  صناعة 

الشرائح في أي مجتمع من املجتمعات. 

3-1 امللكية احمللية من خالل العمليات التشاركية في 
وضع السياسات 

على  األمنية  للسياسات  احمللية  وامللكية  الشرعية  لتحقيق 
بشأن  إجماع  على  كذلك  وللحصول  القومي،  املستوى 
عمليات  قيادة  إلى  احلاجة  تدعو  فعندئذ  األمنية،  األولويات 
ومتابعتها  السياسات  وتنفيذ  ووضع  لتحديد  تشاركية 
املساءلة  أيًضا  تعزز  التشاركية  العمليات  أن  كما  وتقييمها. 
في  الثالثة  الرئيسية  املبادئ  وهي  واالستدامة،  والشفافية 
الرئيسية  اخلطوات  بني  األمني. ومن  القطاع  عملية إصالح 
األمنية،  السياسات  وضع  في  تشاركية  عمليات  لضمان 
إشراك الرجل واملرأة في صنع القرار )اُنظر اإلطار رقم 4(. 

ومن املعلوم أن املشاركة املتساوية للمرأة والرجل في عملية 
والقومي  احمللي  الصعيد  على  األمنية،  السياسات  صناعة 
قرار  مثل  الدولية  واألعراف  املواثيق  مع  تتفق  والدولي، 
مجلس األمن رقم 1٣2٥، وجتعل هيكليات مؤسسات احلكم 

أكثر متثيالً لتشكيلة املجتمع.

مزايا العمليات التشاركية في صناعة السياسات األمنية في جنوب أفريقيااإلطار رقم 4

متثل العمليات التي قادت إلى تغيير السياسات واملؤسسات األمنية في جنوب أفريقيا، في أعقاب حروب اإلبادة اجلماعية، 
املثال، اشتملت عملية مراجعة  القطاع األمني. فعلى سبيل  امللكية احمللية في إصالح  التشاركية ذات  للعمليات  منوذًجا جيًدا 
الدفاع التي استمرت من عام 1٩٩٦ إلى عام 1٩٩٨ على مشاورات وطنية أكدت على مشاركة الزعماء الدينيني وقادة املجتمع، 
والناشطني، وممثلي املنظمات غير احلكومية واملنظمات النسائية. وخالل هذه العملية، كان للمنظمات النسائية ذات الشعبية 
العريضة دوٌر حيوّي في لفت االنتباه إلى القضايا األمنية الرئيسية، مثل األثر البيئي للعمليات العسكرية والتحرش اجلنسي 
ض عن الطبيعة  باملرأة. ومتاشيًا مع ذلك، مت تشكيل جلنتني فرعيتني جديدتني في سكرتارية الدفاع. وفي نهاية األمر، متَخّ
التشاركية ملراجعة الدفاع تعزيز عملية بناء إجماع وطني بشأن قضايا الدفاع، وأضفت الشرعية العامة على هيكليات القطاع 

األمني اجلديدة.1٦

النوع  مع  متماشية  كانت  األمنية  السياسات  أن  املدنية،  واألحزاب  املدني  املجتمع  داخل  املرأة،  مع  التشاور  عمليات  وأكدت 
االجتماعي، وسلطت األضواء على دور املرأة باعتبارها منتفعة وحاضنة لألمن. وقد جتلى ذلك، على سبيل املثال، في الكتاب 
األبيض لعام 1٩٩4 بشأن املخابرات، والكتاب األبيض لعام 1٩٩٦ بشأن الدفاع جلمهورية جنوب أفريقيا، والكتاب األبيض 

لعام 1٩٩٨ بشأن السالمة واألمن.

وتشير جتِربة جنوب أفريقيا إلى أن مشاركة املرأة وممثلي املنظمات النسائية في احلوارات املتعلقة باألمن ميكن أن تؤدي إلى 
إدراك أعمَق للمسائل التي تستوجب إدخالها في السياسات واألدبيات األمنية.

وقد اشتملت النتائج الرئيسية لهذه العملية، والتي أثرت جميعها بشكل مباِشر في عملية صناعة السياسات، على ما يلي:1٧

أن جنوب أفريقيا قد ذهبت أبعد من مجرد اإلصالح، أال وهو حتويل القطاع األمني عن طريق اتخاذ خطوات عملية في  1 .
مشاورة اجلمهور بشأن دور القطاع األمني ووضع األمن اإلنساني والتنمية في قلب إطار عمل أمنها القومي.
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

البرملانية  الرقابة  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يعتبر 
للقوانني  لالنصياع  ضرورية  مسألة  األمني  القطاع  على 
بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

االجتماعي وأثره في األمن، ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  n 
)1٩٧٩(

) n 1إعالن ومنهاج عمل بكني )٩٩٥

والسالم  املرأة  بشأن   n 1٣2رقم ٥ األمن  قرار مجلس 
واألمن )2000(

عمليات  املرأة مستبعدًة من  تزال  ال  الدول،  من  العديد  وفي 
بناء  إعادة  عملية  تطلبت  املثال،  سبيل  فعلى  القرار.  صنع 
األمن،  لقوات  كاملة  هيكلة  إعادة  ليبيريا  في  األمن  وتعزيز 
مبا في ذلك صياغة سياسة لألمن القومي وسياسات أمنية 
خاصة بكل قطاع من القطاعات. وفي الوقت الذي َحّددت فيه 
احلكومة الليبيرية حصة بنسبة 20% ملشاركة املرأة في قوات 
األمن، غير أن املرأة لم تشارك في عمليات صناعة السياسات 
لضمان  املرأة  مع  وطنية  مشاورات  عقد  َيجِر  ولم  األمنية، 
االجتماعي واالقتصادي  األمن  انعدام  املشاركة حول  تنوع 
على سبيل املثال، أو لتعزيز التطلعات نحو التجاوب املنسق 
وهذا  واسع.14  نطاق  على  انتشر  الذي  اجلنسي  العنف  مع 
ميكن  ال  أنه  يؤكد  الذي  الراهن  الدولي  الفكر  مع  يتناقض 

حتقيق التنمية املستدامة إال مبنح املرأة حقوًقا متساويًة مع 
الرجل، واملشاركة في عمليات صنع القرار.1٥

في  املساواة  قدم  على  واملرأة  الرجل  مشاركة  هو  فاألصل 
بأن  االعتراف  وكذلك  األمنية،  السياسات  صناعة  عملية 
اآلخر.  عن  مختلفة  أمنية  وأولويات  احتياجات  منهما  لكٍلّ 
لتوفير  مختلفة  طرق  تطبيق  إلى  احلاجة  تدعو  ما  وغالبًا 
األمن والعدالة للمجموعات املتباينة إذا كانت هناك نية فعلية 
لتوصيل اخلدمات العامة للجميع بالتساوي. ومن املهِمّ أيًضا 
للتوجيه  كمبدأ  االجتماعي  النوع  استخدام  أن  إلى  االنتباه 
بهدف توسيع قاعدة املشاورات بشأن توفير األمن والعدالة 
ال يتوقف عند النظر في االحتياجات املختلفة للرجل واملرأة 
املباشر مع االحتياجات  للربط  أيًضا  فحسُب، بل يتجاوزها 
االجتماعية،  والطبقة  العرق،  إلى  املستندة  اخلاصة  األمنية 

والتوجيه اجلنسّي، والدين.

وميكن اتخاذ العديد من املبادرات املتنوعة لضمان املشاركة 
الكاملة واملتساوية للمرأة والرجل، ويشمل ذلك ما يلي: 

الريفية  املجتمع  منظمات  مع  املشاركة  قاعدة  توسيع  n 
واحلضرية وقادة املجتمع، ويشمل ذلك املرأة واملنظمات 

النسائية.

الرئيسية  األمني  القرار  هيئات صناعة  في  املرأة  تعيني  n 
على املستوى الوزاري.

السياسات  صناعة  عملية  في  والرأي  املشاركة  طلب  n 
احلزبية  واملؤمترات  النسائية،  املنظمات  من  األمنية 
لعضوات البرملان، ومن ممثلي وزارات شؤون املرأة.

ومن خالل إجراء عمليات تشاركية، يتُمّ التأكيد على التوجيه 
بشأن توفير األمن بشكل فعال منذ البداية. وستكون النتيجة 
املتوقعة واحدة من أعظم النتائج العملية الفاعلة، مبا في ذلك 
كما  والقضاء  األمن  احتياجات  تلبية  على  األمن  قوات  قدرة 

لعبت املرأة ذات وجهات النظر والقيم املختلفة ومن جميع األعراق دوًرا ِمحورًيا في صياغة الرؤية وتشكيل العملية التي  2 .
أصبح من خاللها أمن اإلنسان على رأس أولويات الدولة.

% في املفاوضات  وقد حشدت املرأة من جميع األطياف والتيارات السياسية جهودها للحصول على نسبة متثيل بلغت ٥0. ٣
املفضية إلى انتخابات عام 1٩٩4، حاصدًة 2٨% من مقاعد البرملان. واستمرت جهودها في تشجيع مشاركة اجلمهور في 

صياغة السياسات، وبقيت املؤيد األقوى لألمن اإلنساني.

أما في داخل املؤسسة األمنية، فقد كان هناك اعتراف متزايد بدور املرأة فيما يلي: 4 .

1( إدخال وجهة نظر ُمهمة في تخطيط وتنفيذ البرامج.

2( التأثير اإليجابي بصفتها فرًدا من أفراد قوات األمن.

٣( كان وجودها ُمهًما وحاسًما في بناء السالم واألمن.

القائم على  التمييز  القضاء على  الثقافة املؤسسية. ويعتبر  يتَمّ تغيير  لم  القطاع األمني غير مكتمل ما  التحُوّل في  يبقى  ٥ .
أساس النوع االجتماعي، كما هو احلال مع التمييز العنصري، مؤشًرا رئيسيًا إلى حدوث التحّول.

ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى 

ملحق رزمة األدوات بشأن القوانني 
واملواثيق الدولية واإلقليمية
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فإن  وثيقة،  وباعتبارها  األمنية.  السياسات  في  ُمحددة  هي 
السلطة  بإشراف  صياغتها  متت  املستوى  بهذا  سياساٍت 
التنفيذية ومت إقرارها من قبل البرملان، لَِهي أيًضا مبنزلة أداة 
دفاع فعالة تضع القيادة السياسية في موقع املسؤولية إزاء 

التعهدات الواردة فيها.

وبناًء عليه، فإن املنهج التشاركي املتسق مع النوع االجتماعي 
السياسات  صناعة  عملية  إلى  املتكافئ  الوصول  يضمن 
للسياسات  سواٌء  املجموعات،  مختلف  قبل  من  األمنية 
نفسها أو للعمليات التي مت من خاللها إفراز تلك السياسات 
والسيما  ضرورًيا  أمًرا  هذا  ويعتبر  وتقييمها.  وتنفيذها 
أو  النزاعات،  بعد  ما  مبراحل  متُرّ  التي  الدول  إلى  بالنسبة 
التي متُرّ مبراحل انتقالية، ومت فيها بناء املؤسسات األمنية 

من الصفر بعد انهيارها املفاجئ أو التدريجي.

3-2 السياسات األمنية الشاملة التي تلبي االحتياجات 
األمنية املختلفة

وضع  من  الهدف  فإن   ،2 اجلزء  في  ذكرنا  أن  سبق  كما 
مع  التعامل  هو  منه  كبير  جانب  في  األمنية  السياسات 
سواٍء.  حٍدّ  على  واخلارجية  الداخلية  األمنية  التهديدات 
تلبية  في  اإلنساني  األمن  على  التركيز  مع  وانسجاًما 
السياسات  فإن  واملجتمعات،  لألفراد  األمنية  االحتياجات 
االحتياجات  االعتبار  بعني  تأخذ  التي  هي  الشاملة  األمنية 
األمنية املختلفة للنساء والرجال والفتيات واألوالد، ويشمل 
ذلك التهديدات األمنية الداخلية مثل العنف القائم على أساس 

النوع االجتماعي.

أبرز  هو  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ولعّل 
مظاهر احلاجة إلى تبني طرق مختلفة لتقدمي خدمات األمن 
والقضاء؛ فهو ظاهرة عاملية تؤثر في النساء والفتيات، وفي 
األمم  صندوق  تقديرات  وتشير  كذلك.  واألوالد  الرجال 
إلى  املعلنة،  االحصائيات  بحسب  للمرأة،  اإلمنائي  املتحدة 
العالم  أنحاء  جميع  في  نساء  ثالث  كل  بني  من  واحدة  أن 
النوع  على  القائم  العنف  أشكال  من  لشكل  ستتعرض 
التعرض  أو  أو اإلجتار  االغتصاب  أو  االجتماعي؛ كاالعتداء 
منها  والوقاية  األمراض  مراقبة  مراكز  وتذكر  للضرب.1٨ 
 ٨00.000 على  يزيد  وما  امرأة   1.٥00.000 من  أكثر  أن 
رجل قد تعرضوا لالغتصاب أو االعتداء اجلسدي من جانب 
أقرت  جاميكا،  وفي  احلميمة سنوًيا.1٩  العالقة  في  الشريك 
في  يسهم  األسري  العنف  بأن  القومي  األمن  استراتيجية 
لتأثيراته  العام للجرمية والعنف، وذلك نظًرا  تكوين الشكل 
االجتماعي  النسيج  من متاسك  تضعف  أن  من شأنها  التي 
ودوره في اعتياد الشباب على استخدام العنف وسيلًة حلل 
النزاعات.20 وتعتبر التبعات املالية للعنف القائم على أساس 
مباشر  تؤثر بشكل  إنها  جًدا؛ حيث  ُمهمًة  االجتماعي  النوع 
في  األخرى  القطاعات  في  وكذلك  اخلدمة  تقدمي  فاعلية  في 
الدولة. وَوفًقا ملا أوردته وزارة الداخلية في اململكة املتحدة، 
نسبة  ارتفاع  في  الرئيسي  السبب  هو  األسري  العنف  فإن 
ا،  انتشار األمراض بني النساء ممن ُهّن في سن 1٩ 44 عاًمً
اململكة  في  سنوًيا  استرليني  جنيه  مليار   2٣ ُتكلف  والتي 

املتحدة.21.

قضايا  حيث  من  الفتيات  مع  النساء  تتساوى  األغلب  وفي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  وخاصة  االجتماعي  النوع 
مسائل  في  واألوالد  الرجال  يتساوى  وكذلك  االجتماعي، 
النوع االجتماعي أيًضا. ولذلك، فإن أخذ احتياجاتهم األمنية  اُنظر التقرير حول النوع االجتماعي وأثره 

في إصالح القطاع األمني 

حوادث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي التي ترتكبها قوات األمن في سيراليون 22اإلطار رقم 5

مت اإلعالن رسميًا، في شهر يناير عام 2002، عن انتهاء النزاع الذي استمر عشرة أعوام في سيراليون. وقد أقدمت القوات 
املسلحة وقوات الشرطة على ارتكاب جرائم عنف جنسي خالل هذا النزاع. وكانت نسبة التمثيل العليا في كلتا املؤسستني 
من نصيب الرجال، وهو ما ُيقِوّض جهود اإلصالح نحو خطط أكثر متاشيًا مع النوع االجتماعي. وميكن أن تؤدي الطبيعة 
العسكرية للقطاع األمني في سيراليون إلى استفحال وترسيخ العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بني ضباط وأفراد 

القوات املسلحة والشرطة.

الفريق الدولي لالستشارات  التدريب املقدم للقوات املسلحة من جانب  ورًدا على ذلك، مت إدخال قضايا حقوق اإلنسان في 
دول  في  واألمن  السالمة  مشروع  من  )املقدم  سيراليون  في  الشرطة  لقوات  وكذلك  بريطانيا،  بقيادة  والتدريب  العسكرية 
الكومنولث(. ويعتبر التدريب، ووضع ُمدونات قواعد السلوك، وتطبيق اإلجراءات التأديبية، وصياغة بروتوكوالت وآليات 
مؤسسية للتعامل مع شكاوى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، إضافة إلى زيادة متثيل املرأة من العوامل املساعدة 

في التعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي داخل قوات األمن. 
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وحيث إن تطوير السياسات األمنية يختلف دائًما باختالف 
ُيواجه  قد  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  فإن  السياقات، 
املقترحات  تكييف  يتعني  وعليه،  مختلفة.  وفرًصا  حتديات 
 ٥ اجلزء  إلى  الرجوع  )ُيرجى  احمللي.  للسياق  تبًعا  التالية 
األمنية  السياسات  وضع  بشأن  النقاشات  على  لالطالع 
مختلف  اجلزء  هذا  يتناول  حيث  اخلاصة(.  السياقات  في 
املؤسسات املعنية بصياغة السياسات األمنية مثل احلكومة 
وجلان  األمني  التنسيق  هيئات  جلان  فيها  )مبا  الوطنية 
صياغة السياسات(، والبرملان، واحلكومة احمللية، ومنظمات 
املجتمع املدني. ويشتمل أيًضا على القضايا املتعارضة التي 
مثل  املختلفة،  املؤسسات  جميع  داخل  معها  التعامل  يتعني 

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي واملتابعة والتقييم.

وكما سبق أن أشرنا من قبل، فإن تطوير أو مراجعة سياسة 
األمن القومي يتطلب مشاركة مجموعة واسعة من األطراف، 
األمنية  اخلدمات  توفير  عن  املسؤولة  الهيئات  فيها  مبا 
السياسات  صياغة  ترتبط  ولهذا،  واخلارجية.  الداخلية 
البشرية.  أو  املالية  باملوارد  شديًدا  ارتباًطا  الفاعلة  األمنية 
والنقاش  املراجعة  باب  فتح  إعادة  باإلمكان  فإنه  وعليه، 
على  األمنية  السياسات  بشأن  املشاورات  قاعدة  وتوسيع 
فترات متباعدة فقط. ولذلك فإنه من الضروري عندما تسنح 
الفرصة لوضع سياسات جديدة أن يتَمّ وضع قاعدة لضمان 

إدخال مسائل النوع االجتماعي.

4-1 احلكومة الوطنية
التنفيذية  يجب توافر مسؤولية سياسية على عاتق السلطة 
للبدء في تطوير أو تعديل السياسة األمنية. فعلى سبيل املثال، 
يقوم وزير الدفاع مبراقبة إجناز السياسات الدفاعية املطورة 
بوضع  االلتزام  ترسيخ  يجب  هذا،  وعلى  دورية.  بصفة 
االجتماعي  النوع  مسائل  ومعاجلة  شاملة  أمنية  سياسات 
على  املسؤولني  كبار  وبني  احلكومة  مستويات  أعلى  على 
بعملية  اخلروج  ضمان  بهدف  وذلك  الوزاري،  املستوى 

ونتيجة متماشية مع النوع االجتماعي.

وعلى سبيل املثال، في حالة سياسة األمن القومي اخلاصة 
التي تختص  للملكة هي  الهيئة االستشارية  2٥ كانت  بكندا، 
بأنه  قراًرا  اتخذ  الوزراء  رئيس  ولكن  السياسات.  بوضع 
ينبغي أال تتم عملية الصياغة داخل اإلدارات، ألن هذا يؤدي 
مت  فقد  السبب،  ولهذا  الصياغة.  عمليات  في  التأخر  إلى 
استبعاد األطراف سواٌء داخل احلكومة أو خارجها، مبا في 
من  أنه  ومع  االجتماعي.  بالنوع  اخلبرة  ذات  األطراف  ذلك 
ماهيّة  فهم  بشأن  املختلفة  النظر  وجهات  إدخال  أن  املعلوم 
ضرورية  تعتبر  أنها  غير  الوقت،  تستغرق  مسألة  األمن 
ترسيخ  مت  وإذا  ومالئمة.  فاعلة  أمنية  سياسات  لصياغة 
من  يحُدّ  هذا  فإن  االستبعادية،  السياسات  وضع  عمليات 
للتعامل  املُفضية  واملداخل  الدميوقراطية  والرقابة  الشفافية 

مع مسائل النوع االجتماعي.

اخلاصة بعني االعتبار عند صناعة السياسات األمنية ُيعتبر 
سبيل  وعلى  القضية.  هذه  مع  التعاطي  في  شامالً  منهًجا 
املثال، فإن مسألة العنف اجلنسي ضد الرجال داخل القوات 
املسلحة وداخل السجون مسألة ُيحَظر اخلوض فيها متاًما، 
أجريت  دراسة  كشفت  وقد  االنتباه.  تستحق  مسألة  لكنها 
من  واحًدا  أن  عن  أمريكية  واليات  أربع  في  السجون  عن 
بني كل خمسة رجال من النزالء تقريبًا قد أبلغ عن تعرضه 
حلادث جنسي حتت الضغط أو باإلكراه خالل مدة سجنه.2٣ 
وكذلك يعتبر العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد 
النزاعات؛  القائمة خالل  املشكالت  بني  واألوالد من  الرجال 
حيث يتعرضون للعنف اجلنسي، واملذابح التي ُترتكب على 
أساس اجلنس، والتجنيد القسري. وعلى الرغم من انتشار 
هذا النوع من العنف، فال توجد في الواقع برامج خاصة به 
تستهدف الضحايا من الرجال واألوالد في سياقات ما بعد 

النزاع.24 

وبالنظر إلى االرتفاع الشديد في معدل انتشار العنف القائم 
آثار  من  عليه  يترتب  وما  االجتماعي،  النوع  أساس  على 
أمنية  مشكلة  يعتبر  ذلك  فإن  هائلة،  واقتصادية  اجتماعية 
سواٌء  األمنية؛  السياسات  صياغة  عند  معها  التعامل  يتعني 
أو  بكل قطاع  السياسات اخلاصة  أو  القومي  األمن  سياسة 

كِلّ قضية على حدة.

3-3 عدم التمييز في السياسات األمنية ومؤسسات 
القطاع األمني  

األمني  القطاع  أفراد  الذي ميارسه  التمييز  من  احلُدّ  يساعد 
على أساس الدين أو اجلنس أو العرق أو التوجيه على النوع 
الثقة  بناء  على  مالئمة  غير  أخرى  أسس  أي  أو  االجتماعي 
والقضاء.  األمن  خدمات  تقدمي  وحتسني  الشرعية  وتعزيز 
فهي  استراتيجية،  وثيقة  متثل  األمنية  السياسات  وباعتبار 
والعدالة؛  باألمن  املتعلقة  القضايا  مبعاجلة  احلكومة  تلزم 
سواٌء في املجال العام أو بني أفراد قوات األمن أنفسهم. وبناًء 
عليه، ميكن أن ترسخ السياسات األمنية قواعد وقائية ضد 
التمييز داخل مؤسسات القطاع األمني؛ إذ تساعد السياسات 
عدم  ضمان  على  االجتماعي  النوع  مع  املتماشية  األمنية 
وضع صياغة ترسخ التمييز. وكذلك، فإن السياسات األمنية 
أن  التمييز، ميكن  عدم  بقضية  بيانات خاصة  على  املشتملة 
يكون لها تأثير إيجابي في مؤسسات وأفراد القوات املسلحة 
والشرطة ووكاالت املخابرات، وكذلك هيئات القطاع األمني 

األخرى.

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
السياسات األمنية؟

يقدم هذا اجلزء أمثلة ومقترحات بشأن كيفية ضمان إدخال 
السياسات.  صناعة  عمليات  في  االجتماعي  النوع  مسائل 
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املستوى  على  سواٌء  اإلجراءات،  من  عدد  اتخاذ  وباإلمكان 
الوزاري أو البرملانّي أو منظمات املجتمع املدني، وذلك لبناء 
احلكومة  مسؤولي  كبار  والتزام  االجتماعي  النوع  قدرات 
والعاملني فيها املشاركني في وضع السياسات األمنية، ومن 

هذه اخلطوات: 

وكبار  والوزراء  الدول  رؤساء  بني  الوعي  زيادة  n 
بااللتزامات  األمني  القطاع  مؤسسات  في  املسؤولني 
النوع  مساواة  مبراعاة  املتعلقة  واحمللية  الدولية 

االجتماعي وحقوق اإلنسان.

إعداد نشرات موجزة وتقارير خاصة بالنوع االجتماعي  n 
توفير  وتعزيز  السياسات  قضايا  بشأن  العليا  لإلدارة 
متّسق مع  منهاج  لتطبيق  العمالنية  والفاعلية  اخلدمات 

النوع االجتماعي عند وضع السياسات.

باألمن  املتعلقة  املسائل  ُمذكرات حوارية بشأن  صياغة  n 
لكبار املسؤولني، تتناول قضايا النوع االجتماعي بشكل 

مالئم.

تقدمي مذكرات موجزة لإلدارة العليا توضح متى ميكن  n 
إدخال قضايا النوع االجتماعي في السياسات األمنية، 

ومتى تسهم في حتقيق الهدف من هذه السياسات.

من  اإلدارة  مستوى  في  املؤهلة  املرأة  لتعيني  الضغط  n 
أجل فهم املساواة بني النوع االجتماعي، وإظهار االلتزام 

بذلك جلهة االختصاصات.2٦

وضع برامج مراقبة جتمع بني خبراء النوع االجتماعي  n 
وكبار املسؤولني لبناء قدراتهم على النوع االجتماعي. 

هيئات التنسيق األمني 
وتكامل  العمل،  تناسق  القومي  األمن  مجالس  تضمن 
السياسات املتعلقة باألمن والبنية التشريعية وقضايا الرقابة. 
لتنسيق،  املماثلة  الهيئات  أو  الهيئات  هذه  دعوة  ميكن  كما 
واالستشارات،  التحديد  في  واملساعدة  السياسات،  وتنفيذ 
ولذلك  األمنية.  التهديدات  مع  للتعامل  املوارد  وتخصيص 
الوصول  ر  تعُسّ عند  ضرورًيا  التنسيق  هيئات  دور  يعتبر 
االجتماعي  النوع  مسائل  وضع  لضمان  انطالق  نقاط  إلى 
السياسات  وضع  في  املرأة  ومشاركة  األعمال  جدول  على 

األمنية.
ويتقاطع مجلس األمن القومي في سيراليون، ومكتب رئاسة 
بشأن  االستشاري  واملجلس  املتحدة،  اململكة  في  الوزراء 
لها مهمات متنوعة،  أن جميعها  كندا، في  القومي في  األمن 
ا واحًدا هو التركيز على مدى فهم احلكومة  أّن لها هدًفً غير 
االجتماعي.2٧  النوع  ملسائل  املسؤولني  كبار  مستوى  على 
الدميوقراطية،  نحو  حديثًا  لة  املتحِوّ الدول  فإّن  ذلك،  ومع 
قدراتها  تتراجع  النزاع،  بعد  ما  مبراحل  متُرّ  التي  والدول 
القومي  األمن  هموم  مع  التعامل  طرق  وتنسيق  إدارة  على 

داخل احلكومة. وباملثل، فقد تكون هذه اجلهات خاضعة في 
املدني  التوازن  إلى  وتفتقر  املسلحة  للقوات  األحيان  بعض 

العسكري. 
وعلى الرغم من أن مجالس األمن القومي أو اجلهات املماثلة 
األعضاء  من  متنوعة  مجموعة  تضُمّ  البلدان  مختلف  في 
أو  النسائي  العنصر  تضُمّ  ما  فنادًرا  املختلفة،  وااللتزامات 

تتعامل مع مسائل النوع االجتماعي:
، كان مجلس األمن القومي يضم  n 2004 في نيبال عام
ومكتب  الدفاع  وزارة  من  وممثلني  اجليش  من  أفراًدا 
عضويته  في  امرأة  أّي  يضّم  لم  ولكنه  الوزراء،  رئيس 
)وبالفعل لم تكن هناك نساء في املراكز العليا، سواٌء في 
الشرطة أو الوزارات الرئيسية في احلكومة النيبالية(.

عدًدا  يضُمّ  القومي  األمن  مجلس  كان   ، n باكستان وفي 
محدوًدا من األعضاء بسبب تعريف مفهوم األمن القومي 
على نطاق ضيق في ظل توجهات مثل السيادة، وسالمة 
وأمن الدولة والدفاع عنها، و"إدارة األزمات".2٨ وكذلك 
يضُمّ  األمريكي، حيث  القومي  األمن  مجلس  في  احلال 
الرئيس،  من  رسميًا  ويتكون  األعضاء،  من  قليالً  عدًدا 
مع  الدفاع،  ووزير  اخلارجية،  ووزير  الرئيس،  ونائب 
وكالة  ومدير  املشتركة  األركان  لرئيس  منتظم  حضور 
القومي.  لألمن  الرئيس  ومستشار  املركزية  املخابرات 
مجلس  في  االجتماعي  النوع  حيُث  من  التوازن  ويقُلّ 
يتُمّ  ال  وعادة  واألمريكي،  الباكستاني  القومي  األمن 
التفريق بني القضايا املتعلقة بحاالت انعدام األمن للرجل 
واملرأة، وأخذهما بعني االعتبار. ومن أسباب ذلك أن هذه 
اجلهات تتعامل مع هموم السياسات الشاملة وال متيز 

بني مختلف املجموعات داخل املجتمع.

مزايا  هناك  فإن   ،1 ٣ اجلزء  في  أشرنا  أن  سبق  وكما 
النوع  املرأة وإدخال مسائل  عديدًة تنبع من زيادة مشاركة 
سبيل  فعلى  األمني.  القرار  صنع  عمليات  في  االجتماعي 
توسيع  على  البرملان  عضوات  مع  التشاور  يساعد  املثال، 
قاعدة النقاش داخل مجالس األمن القومي لتحديد األولويات 
االجتماعي  النوع  مسائل  أخذ  يؤدي  أن  ميكن  كما  األمنية. 
في االعتبار إلى املبادرة بإجراء حوار إيجابي بشأن الطرق 
لتوفير  الفعالة  والطرق  األمنية،  واألولويات  أمنيًا،  املقبولة 

األمن والعدالة.
النوع  مسائل  إلدخال  اتخاذها  ميكن  خطوات  وهناك 
االجتماعي وزيادة مشاركة املرأة في هيئات التنسيق األمنّي، 

وتشمل ما يلي: 
 n تعيني ممثالت للمرأة في مجالس األمن القومي واعتبار 

ذلك مسألة ذات أولوية.

املعنية بقضايا  الوزارات  التشاور مع ممثلي  أو  إشراك  n 
املرأة والنوع االجتماعي، أو األجهزة احلكومية األخرى 
احلزبية  املؤمترات  أو  االجتماعي،  بالنوع  املعنية 
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

لعضوات البرملان.

يتعلق  فيما  القومي  األمن  مجلس  أعضاء  قدرات  بناء  n 
بالنوع االجتماعي من خالل التدريب والتقارير املوجزة 
اجلزء  اُنظر  األخرى.  واملبادرات  االرشادات  وتقدمي 

4 ٥ بشأن التدريب على النوع االجتماعي.

إنشاء آليات لضمان التشاور مع خبراء النوع االجتماعي  n 
اخلارجيني وممثلي املنظمات النسائية.

داخل  النساء  تعيني  زيادة  ُتواجه  التي  التحديات  بني  ومن 
معظم  في  ُمهّمشًة  تزال  ال  املرأة  أن  القومي  األمن  مجالس 
الدول في املناصب السياسية الرفيعة املستوى. ولذلك، يقُلّ 
عدد النساء الالتي يحصلن على مناصب داخل هذه املجالس. 
الالتي  النساء  بلغ عدد  املثال، في عام 200٥،  وعلى سبيل 
 12 احملاربني  قدامى  وشؤون  الدفاع  وزير  منصب  شغلن 
امرأة فقط بنسبة ٦.٦%، و2٩ امرأة في منصب وزير العدل 
بنسبة 1٥.٨% في عينة أجريت على 1٨٣ دولة.2٩ ولذلك، من 
املناصب  النساء في  الضرورّي وضع مبادرات لزيادة عدد 
السياسية العليا، مثل املنح الدراسية للنساء حلضور برامج 
عضوات  قدرات  بناء  بهدف  متخصصة  جامعية  دراسية 
البرملان وحتديد حصص لهن داخل األحزاب السياسية. وال 
بالضرورة  األمني  التنسيق  جهات  في  املرأة  إشراك  يعني 
لفت االنتباه أكثر نحو قضايا النوع االجتماعي، غير أن تنوع 
سوف  القومي  األمن  مجالس  أعضاء  بني  واخلبرات  اآلراء 

يطرح عدًدا كبيًرا من اآلراء على طاولة احلوار.

جلان صياغة السياسات األمنية
إذا كان النوع االجتماعي مطلوبة للدخول بقوة في السياسات 
األمنية، فإنه يتعني أن تكون لدى الهيئات املختصة بصياغة 
األمنية  االحتياجات  فهم  على  القدرة  األمنية  السياسات 
تأثير  وكيفية  واألوالد،  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة 
وميكن  االحتياجات.  هذه  في  املقترحة  األمنية  السياسات 
أن يتَمّ تشكيل هيئات صياغة السياسات األمنية على شكل 
جلان دائمة أو خاصة. كما ميكن وضع السياسات من جانب 
السياسات اخلاصة  )مثل  إدارة حكومية واحدة  يتبع  فريق 

بالشرطة( أو عدة إدارات )مثل سياسة األمن القومي(.

 ويجب أن تتوافر في أعضاء جلان الصياغة املهارة في إعداد 
سياسات شاملة ودقيقة وغير ُمبهمة. ويجب أن يكون املعيار 

األساسي الختيار أعضاء اللجان على النحو التالي:

منها  يتعلق  ما  ذلك  ويشمل  واملعرفة،  الفنية  املهارات  n 
بإدخال املسائل النوع االجتماعي.

صنع  وهيئات  التنفيذية  باجلهات  يتعلق  فيما  التمثيل  n 
الوزارة  من  مُمثالً  ذلك  يشمل  وقد  األساسية،  القرار 

احلكومية املسؤولة عن مسائل النوع االجتماعي.

تعزيز  ذلك  ويشمل  الدميوقراطي،  باإلصالح  االلتزام  n 

مساواة النوع االجتماعي.٣0

ومنظمات  البرملان  مثل  الرقابة،  هيئات  تلعب  أن  وميكن 
املجتمع املدني، دوًرا مهًما في حشد التأييد إلدخال اخلبرات 
املتخصصة مبسائل النوع االجتماعي في جلنة الصياغة أو 
تتعلق  مكونات  على  يشتمل  اللجنة  ألعضاء  تدريب  تقدمي 

مبسائل النوع االجتماعي.
ولضمان وضع سياسات أمنية متسقة مع النوع االجتماعي، 
النوع االجتماعي  تتناول جلنة صياغة مسائل  أن  إنه يتعني 
للنوع  حساسة  لغة  استخدام  وكذلك  صريح،  بشكل 

االجتماعي.

التناول الصريح ملسائل النوع االجتماعي
التطوير،  قيد  تكون  التي  األمنية  السياسات  نوع  على  بناًء   
تشمل قضايا النوع االجتماعي التي يتعني إلقاء الضوء عليها 

ما يلي )اُنظر اإلطار رقم ٦(:
أهمية حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة وبني املجموعات  n 
االجتماعية والدينية والعرقية، واعتبار ذلك من األمور 

املتعلقة باألمن القومي.
ونساًء،  رجاالً  للجميع،  املتساوية  احلقوق  على  التأكيد  n 

في املشاركة في املؤسسات األمنية.
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  تناول  n 
ووضع  واألوالد،  والفتيات  والنساء  الرجال  ضد 
ومعاقبة  معه  والتعامل  عليه،  للقضاء  استراتيجيات 
مرتكبيه، مع تخصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة 

لذلك.
األمني  القطاع  مؤسسات  داخل  التمييز  على  القضاء  n 
أو  اجلنس  أساس  على  األمنية  اخلدمات  تقدمي  عند  أو 
العرق أو الدين أو امليول اجلنسية أو أّي أساس آخر غير 

سليم.
ذلك  في  السلوك، مبا  لقواعد  ُمدونات مؤسسية  وضع  n 
نصوص خاصة بالتمييز والتحرش اجلنسي، واألشكال 

األخرى للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
إنشاء آليات تضمن مشاركة املجتمع املدني في الرقابة  n 
إصالح  وعمليات  وتنفيذها،  األمنية،  السياسات  على 

القطاع األمني واملؤسسات األمنية.
مختلف  في  األمنية  السياسات  من  مختلفة  أنواع  تناولت 
نّص  وقد  الطريقة.  بهذه  االجتماعي  النوع  مسائل  الدول 
أنه:  على  سيراليون  في  بالدفاع  اخلاص  األبيض  الكتاب 
"تلتزم وزارة الدفاع بالتعاون مع القوات املسلحة جلمهورية 
بغض  متميزين  مؤهلني  أفراد  وتثبيت  بتوظيف  سيراليون 
النظر عن انتماءاتهم القبلية أو املناطقية أو النوع االجتماعي 
أو الدينية ...".٣1 ومت تناول اإلجتار بالبشر في استراتيجيات 
سبيل  وعلى  وأوكرانيا.  رومانيا  من  كل  في  القومي  األمن 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

املثال، في السياسات األوكرانية يأتي ذكر ذلك حتت عنوان 
"ضمان حتسني األوضاع اخلارجية من أجل التنمية وأمن 
الدولة".٣2 وفي رومانيا، تؤكد السياسات وجود حاجٍة إلى 
تنفيذ بعض اإلجراءات لتدعيم الوحدة الوطنية، واملسؤولية 
واملرأة،  الرجل  بني  العمل  في  باملساواة  واالهتمام  املدنية، 
والتدريب،  التعليم  على  احلصول  في  املتكافئة  والفرص 

واحلماية االجتماعية.٣٣

استخدام لغة حساسة للنوع االجتماعي
من املهِمّ أيًضا استخدام "لغة شاملة" ولغة "خاصة بالنوع 
التمييز  أجل جتنب  من  األمنية  السياسات  في  االجتماعي" 
أو  لفظة "هو"  استعمال  املثال،  وعلى سبيل  االستبعاد.  أو 
"الرجل"، فيه استبعاد للطرف اآلخر وهو املرأة. ويقُرّ بذلك 
املتعلقة باألمن، بدًءا بالكتاب األبيض  السياسات  العديد من 
اخلاص بالدفاع في سيراليون، وصوالً إلى الكتاب األبيض 
إلى "رجل  آيرلندا، من خالل اإلشارة  اخلاص بالدفاع في 
املقابل،  وفي  املثال.  سبيل  على  اخلدمة"  امرأة  أو  اخلدمة 
اخلاصة  تلك  مثل  القومي،  لألمن  أخرى  سياسات  هناك 
واملرأة.  الرجل  بني  ُتفّرق  ال  املتحدة،  والواليات  بروسيا 
من  محايدة،  لغة  استخدام  فيه  يكون  الذي  الوقت  وفي 
حيث النوع االجتماعي، مالئًما في أحياٍن كثيرة كاستخدام 
يحُدّ  ذلك  أن  غير  واملرأة،  الرجل  من  بدالً  "األفراد"  لفظة 
مجاالً  ويترك  االجتماعي  النوع  بني  بالفروق  اإلقرار  من 
لالفتراض أّن جميع املجموعات داخل املجتمع لها احتياجات 

أمنية متماثلة.
مثل  القومي  باألمن  خاصة  سياسات  فهناك  وأخيًرا، 
السياسات اخلاصة بكٍلّ من جاميكا وجورجيا وأوكرانيا، 

 Man( العاملة"  "القوى  قبيل  من  ألفاًظا  تستخدم  تزال  ال 
 Man Made( اإلنسان"  صنع  من  و"مخاطر   )Power
Hazards( بصيغة التذكير. ٣4 )إشارة إلى الرجل(. وتعتبر 
هذه األلفاظ متييزية ومثيرًة للجدل وتنبع من فكرة أن الرجل 

فقط )وليس املرأة( هو العضو الناشط في احلياة العامة.
ومن أمثلة اللغة احلساسة للنوع االجتماعي، ما يلي:

 n Servicemen and اخلدمة  ونساء  اخلدمة  رجال 
.servicemen وليس رجال اخلدمة   women

. n policeman وليس   Police officer ضباط الشرطة
. n mankind وليس – Humankind البشرية

وليس  n  – manufactured صناعي أو من صنع اإلنسان
.man-made

استخدام لفظ هي/هو أو هو/هي وليس هو. n 

. n manned توفير القوة العاملة بلفظ عام وليس
. n manpower قوة العمل أو العمالة وليس

وليس   n Chairperson أو   Chair بلفظ  الرئيس 
.Chairman

كان  حيثما  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال  حتديد  n 
ذلك مالئًما بدالً من استخدام لفظ أفراد.

4-2 البرملان
إلى  املقترحة  األمنية  بالسياسات  التنفيذية  السلطة  تتقدم 
أو  بتعديلها،  يقوم  أو  عادة،  عليها  ُيوافق  الذي  البرملان 
وتقييم  مبتابعة  يقوم  َثَمّ  وِمن  املوازنة،  ويراقب  رفضها، 

مراعاة النوع االجتماعي في السياسات األمنية جلنوب أفريقيااإلطار رقم 6

تشمل الكتب البيضاء في جنوب أفريقيا بشأن املخابرات، والدفاع الوطني، واألمن والسالمة، لغة حساسة للنوع االجتماعي. 
وتتناول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، والتمييز، واملشاركة املتساوية في مؤسسات القطاع األمني.

الكتاب األبيض بشأن االستخبارات )1٩٩4(: 
تعمل املخابرات الوطنية على بذل اجلهود لتقدمي اخلدمات مبا يعكس تركيبة النوع االجتماعي والعرقية للمجتمع، مع األخذ 
بعني االعتبار أيًضا وضع معيار موضوعي لنظام اجلدارة. ولتحقيق هذه الغاية، يتُمّ تنفيذ برنامج لإلجراءات اإليجابية للتعامل 

مع أي إخالل بهذا التوازن.٣٥
الكتاب األبيض بشأن الدفاع الوطني جلمهورية جنوب أفريقيا )1٩٩٦(:

العنصري والنوع االجتماعي  التمييز  للتغلب على  بالهدف املوضوع  الدفاع  تلتزم وزارة  القوات املسلحة،  لتأمني مشروعية 
املوروث. وتضمن أن تكون قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا، وقيادتها على وجه اخلصوص، ممثلة للشعب اجلنوب 

أفريقي خير متثيل.
تقُرّ وزارة الدفاع بحق املرأة في شغل جميع الرتب واملناصب، مبا فيها األدوار القتالية.٣٦

الكتاب األبيض بشأن األمن والسالمة )1٩٩٨(: 
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تنفيذ هذه السياسات )اُنظر اإلطار رقم ٧(. وبينما تختلف 
ُمهمة البرملان من دولة إلى أخرى، لكّن املتوقع منه أن يجمع 
مراقبة  السياسات:  بتطوير  األمر  يتعلق  عندما  ُمهمتني  بني 
وهذا  املواطنني.  جموع  مصالح  ومتثيل  التنفيذية  السلطة 
السياسات  تلبية  رئيسيًا في ضمان  دوًرا  للبرملان  أن  يعني 
والفتيات،  والنساء  واألوالد  للرجال  اخلاصة  لالحتياجات 
صناعة  في  التشاركية  العمليات  خالل  من  ذلك  ويكون 
السياسات والتمثيل املتكافئ لكٍلّ من املرأة والرجل، مبا في 

ذلك املجموعات االجتماعية والعرقية والدينية املتنوعة. 

الدول  أو  اجلديدة  الدميوقراطيات  أو  الناشئة  الدول  وفي 
مفهوم  وجود  احملتمل  غير  من  النزاع،  بعد  ما  مراحل  في 
املالية  الرقابة  أو  الدميوقراطية  املمارسات  أو  الدميوقراطية 
االفتقار  ذلك  على  املترتبة  النتائج  ومن  املناسب.  بالشكل 
املدنية  السلطات  بني  املعلومات  وتبادل  التنسيق  إلى 
على  املوافقة  عن  والبرملان  احلكومة  وإحجام  والعسكرية، 
والشفافية  املساءلة  تكون  ذلك،  وعلى  املدنية.  الرقابة  قبول 

واملشاركة املدنية في وضع مناهج للتعامل مع هموم األمن 
الدول  في  البرملانات  كانت  إذا  ذلك،  ومع  محدودة.  القومي 
في  الضرورية  السلطة  إلى  تفتقر  الناشئة  الدميوقراطية 
ملناقشة  حيوية  منتديات  مبنزلة  تكون  فقد  القرار،  صنع 
الشفافية، وبإمكانها أيًضا اإلسهام بشكل كبير في مساءلة 

السلطة التنفيذية ومراقبة صالحياتها. 

نظام  سيطرة  تؤدي  السياسية  األنظمة  في  فإنه  وباملثل، 
إلى  التشريعية وجلانها، عمليًا  السلطة  القوي داخل  احلزب 
للبرملان. ففي كندا، مت توجيه  الرقابي  الدور  بقوة من  احلِدّ 
انتقادات للبرملان لكون دوره أصبح محصوًرا باملوافقة اآللية 
على القرارات املتعلقة بالسياسات التي يتُمّ اتخاذها مركزًيا 
السياسيني  املستشارين  وكبار  الوزراء  رئيس  جانب  من 
والدفاعية،  األمنية  بالسياسات  يتعلق  فيما  وأما  للحكومة. 
فلْم تُقم اللجان التشريعية أو اللجان الفرعية بدورها كآليات 
نقاشات  وجود  بعدم  مزاعَم  انتشار  لدرجة  للرقابة،  فاعلة 

جادة حول السياسة الدفاعية داخل البرملان الكندي.٣٨

العمليات التشاركية في وضع السياسات 
أمًرا  األمنية  السياسات  وضع  في  البرملان  مشاركة  تعتبر 

وتخص بالذكر التعامل مع اجلرائم اجلنسية، واالغتصاب، والعنف األسري مع "قدر كبير من الكرامة والتعاطف والرعاية". 
الوقوع ضحايا للجرمية،  أو  املجموعات األكثر تعرًضا لإلساءة  لتلك  هة  ُموَجّ كما تنادي بوضع استراتيجيات ملنع اجلرمية 

وتشمل املجتمعات الفقيرة، والشباب، والنساء، واألطفال، وذوي االحتياجات اخلاصة.٣٧ 

  اُنظر التقرير حول
النوع االجتماعي وأثره في الرقابة 
البرملانية على القطاع األمني 

دور البرملان في السياسات األمنية 39اإلطار رقم 7

التطوير
نظًرا ألن تطوير السياسات األمنية ُمهمُة السلطة التنفيذية والوزارات والهيئات احلكومية املختصة، يكون دور البرملان في 

مرحلة التطوير محدوًدا.
صنع القرار

البرملان تدخل ضمن مسؤوليته املباشرة، وميكنه املوافقة على السياسات والتشريعات  إلى  عندما تصل السياسات األمنية 
اجلديدة التي تقترحها احلكومة، أو رفضها، أو اقتراح تعديلها. كما أن للبرملان تأثيًرا خاًصا فيما يتعلق باملخصصات املالية من 
خالل املراحل األساسية لدورة املوازنة املعتادة، وهي إعداد املوازنة، واملوافقة عليها، والتنفيذ واإلنفاق، والتدقيق أو املراجعة. 

)يرجى مطالعة اجلزء 4 ٦ حول حتليل موازنة النوع االجتماعي(.
ويتعني أن يسمح اإلطار الزمني لعملية صنع القرار مبزيد من املشاورات العامة مع ممثلي القطاع العريض من املجتمع؛ إذ 

يساعد ذلك على تعزيز التأييد العام احملتمل للسياسات األمنية، وكذلك ضمان تلبيتها الحتياجات املجتمع. 
التنفيذ

خالل تنفيذ السياسات األمنية، يكون دور البرملان تدقيق أنشطة احلكومة من خالل التحليل املستمر للموازنة؛ حيث يترتب 
على السياسات األمنية نتائج مالية كبيرة متُسّ بالضرورة بدافعي الضرائب.

التحديد والدروس املستفادة 
للبرملان دور في تدقيق األرقام واألداء فيما يتعلق بتنفيذ السياسات األمنية. وتعّد تقارير التقدم في سير العمل، التي تقدمها 
اجلهات احلكومية املعنية، ضرورية ملراقبة العملية، وذلك بهدف الوقوف على مدى حتقيق األهداف املوضوعة في السياسات 

األمنية من عدمه.
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ضرورًيا وحاسًما لضمان الشفافية واملساءلة أمام اجلمهور. 
ويتُمّ حتقيق ذلك من خالل النقاش املفتوح واحلوار وإتاحة 

املعلومات للجمهور بشأن السياسات األمنية للحكومة.
وسوف ُيكتب النجاح للمشاورات مع اللجان البرملانية بشأن 
إذا  األخرى  األمنية  والسياسات  القومي،  األمن  سياسات 
ميكن  حيث  الصياغة،  عملية  من  مبكرة  مرحلة  في  أجريت 
إجراء تغييرات على السياسات وإعادة توجيهها. ويجب أال 
يقتصر دور أعضاء البرملان واللجان البرملانية على احلضور 

للنظر في الوثيقة اخلتامية لقبولها أو رفضها فقط. 
ويتعني أيًضا على البرملانات واللجان املختصة باألمن والدفاع 
أن تكون الضامن األول بأن متَرّ السياسات األمنية مبراحل 
التشاور العام املالئم. وبالرغم من أن هذه العمليات ال تكون 
مكلفة ماليًًا بالضرورة، غير أنها حتتاج إلى الوقت واملوارد 
التي  السياسية  اإلرادة  إلى  والبشرية، وحتتاج كذلك  املالية 
التي متُرّ مبراحل ما  الدول  قد ال تتوافر محليًا في سياقات 
بعد النزاع والدول النامية. ولذلك، فقد تكون هناك حاجة إلى 
العمل  ورش  مثل  النفقات،  لتغطية  املانحة  اجلهات  من  دعم 
أيًضا  املانحة  اجلهات  ُتقدم  أن  وميكن  الريفية.  املناطق  في 
مشاركة  ملضاعفة  املخصصة  املشاورات  لعمليات  متويالً 
أثناء تطوير  األغلب  املهمشة في  املرأة واملجموعات األخرى 

السياسات.40
وتشمل آليات ضمان املشاركة ما يلي:

املدني،  املجتمع  منظمات  بني ممثلي  املنظمة  املشاورات  n 
)اُنظر  واحلضرية  الريفية  النسائية  املنظمات  فيها  مبا 

اإلطار رقم 10(. 
التفاعل  مع  البلديات  مقر  في  موسعة  اجتماعات  عقد  n 

املباشر بني الزعماء السياسيني واجلمهور.
عقد جلسات استماع برملانية ومناقشات مفتوحة. n 

املجموعات  مع  األمر  لزم  إذا  منفصلة  اجتماعات  عقد  n 
في  تشارك  ال  قد  والتي  احمللي  املستوى  على  املُهمشة 

االجتماعات العامة مع أغلبية اجلمهور.
اتخاذ  ميكن  فإنه  املمثلة،  املشاركة  قاعدة  توسيع  ولضمان 

إجراءات خاصة تشمل ما يلي: 
املنظمات النسائية االجتماعية في الريف واحلضر. n 

احتادات العمال. n 

املنظمات الدينية. n 

قادة املجتمع ونشطاء العمل االجتماعي. n 

منظمات الشباب. n 

املنظمات اخلاصة باألقليات األجنبية العرقية واألطياف  n 
األخرى.

االحتادات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة. n 

منظمات حقوق األطفال. n 

األوساط العلمية والبحثية. n 

احتادات املهاجرين. n 

خبراء النوع االجتماعي. n 

املنظمات الدولية. n 

منظمات العدالة االجتماعية واخلدمات.  n 

التمثيل املتكافئ للمرأة والرجل
نظًرا ألن البرملان على اتصال دائم ومباِشر مع عامة الشعب 
من الناحية العملية أكثر من السلطة التنفيذية، لذلك فهو يحتُلّ 
موقًعا ميكنه من خالله التأكيد على هموم اجلمهور األمنية. 
الرجل  متثيل  نسبة  فإن  املتكافئة،  املشاركة  منظور  ومن 
عدم  صور  من  صورة  العالم  برملانات  معظم  في  واملرأة 
املساواة. فقد أظهرت دراسة عام 200٦ أن الذكور ميثلون 
٨٣.1% من مجموع أعضاء البرملانات على مستوى العالم.41 
في  البرملان  عضوات  ُتشارك  ما  فنادًرا  ذلك،  إلى  وإضافة 
ضمان  أجل  فمن  ولهذا،  والدفاع.  باألمن  املختصة  اللجان 
مشاركة عضوات البرملان في عملية وضع السياسات، فإن 

من املالئم اتخاذ اإلجراءات التالية: 
زيادة مشاركة املرأة في اللجان املختصة باألمن والدفاع،  n 

ومن ذلك عملها رئيًسا في مثل هذه اللجان.
بشأن  احلزبية  باخلطوط  االلتزام  على  املرأة  تشجيع  n 
البرامج احلزبية  تنمية  باألمن، وكذلك  املتعلقة  القضايا 
في  للمشاركة  العامة  واالستراتيجيات  املشتركة 

مناقشات موسعة حول السياسات املقترحة.
تعزيز إنشاء املؤمترات احلزبية للمرأة، وبناء التحالفات  n 
رقم  اإلطار  )اُنظر  السياسية  واألحزاب  البرملان  داخل 

 .)٨
الوطني  األساس  على  تشجيع حتديد احلصص، سواء  n 

أو احلزبي، للحِدّ األدنى ملشاركة الرجل واملرأة.
وإضافة إلى ضمان التمثيل املتكافئ، فمن املهِمّ نشر الوعي 
واإلدراك الكامل بشأن النوع االجتماعي بني أعضاء البرملان، 
وخاصة األعضاء والعضوات املشاركني في اللجان املختصة 

باألمن والدفاع.

4-3 احلكومة احمللية 
لضمان التنفيذ الكامل للسياسات األمنية على املستوى احمللي، 
فإنه يجب اتخاذ مبادرات على املستوى احمللي أيًضا. وإضافة 
إلى ذلك، فإن اللجان األمنية احمللية، على سبيل املثال، ميكنها 
أن تسهم إسهاًما ُمهًما في السياسات األمنية احمللية، والتأكد 
من أنها تعكس واقع وأولويات األمن احمللي. وتوضح التجاِرب 
التي جترى  األمنية  واالستراتيجيات  التحليالت  أهمية  مدى 
محليًا في ضمان التعامل الفعال مع حاالت انعدام األمن على 
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مستوى املجتمع الداخلي. كما ميكن أن تشكل هذه املبادرات 
نقاط انطالق أساسية وُمهمة إلدخال قضايا النوع االجتماعي 

في تنفيذ السياسات األمنية.

وتشمل أمثلة املبادرات التي ميكن أن تتخذها احلكومة احمللية، 
ما  املدني،  املجتمع  أو  الداخلية،  األمني  القطاع  أو مؤسسات 

يلي: 

إجراء عمليات تدقيق خاصة باألمن / السالمة. n 

وضع خطط أمنية للمواطن / املجتمع. n 

إنشاء مجالس أو جلان خاصة باألمن / السالمة. n 

عقد منتديات للشرطة احمللية. n 

منتديات الشرطة احمللية، واخلطط األمنية، وعمليات 
التدقيق اخلاصة بالسالمة

في جنوب أفريقيا، اشتركت احلكومة احمللية وقوات الشرطة 
في  احمللية  الشرطة  منتديات  مع  بالتعاون  أفريقية  اجلنوب 
اجلرمية.  منع  بشأن  املشتركة  واألهداف  األولويات  حتديد 
وقد أشركت منتديات الشرطة احمللية منظمات املجتمع املدني 
مبادرات  وصياغة  احمللية  الشرطية  األولويات  حتديد  في 
منع اجلرمية. وترتكز أنشطة هذه املنتديات على خطط أمن 
املجتمع التي حُتدد البرامج أو املشروعات أو اإلجراءات التي 
ستقوم هذه املنتديات بتنفيذها، واملصادر التي حتصل منها 
املشروعات  هذه  وكيف ستدعم  للمشروعات،  التمويل  على 

املجتمع  أمن  أن خطة  كما  احمللية.  الشرطة  منتديات  أهداف 
ترتكز بدورها على عملية تدقيق سالمة املجتمع التي تساعد 

على حتقيق ما يلي:
التركيز على أخطر املشكالت عند قلة املوارد. n 

أخطر  على  املوافقة  عدم  عند  للناس  احلقيقة  إظهار  n 
املشكالت.

تنسيق عمل مختلف املنظمات ملنع االزدواجية. n 

وجُترى مراجعة سالمة املجتمع من خالل عملية مكونة من 
خمس خطوات؛ هي: 

1  املشكالت املتعلقة باجلرمية في املجتمع: مثل العنف 
األسري.

2  حتديد املنظمات وطريقة عملها: فقد تكون لدى بعض 
املنظمات مشروعات بالفعل ملنع اجلرمية، كما قد تكون 
عليهم  يقع  األسري ودعم من  العنف  ملنع  أنشطة  هناك 

الضرر املباشر أو غير املباشر منه.
من  للمنطقة:  واالجتماعية  الطبيعية  اخلصائص    ٣
فإنه  أي مجتمع،  أسباب تفشي اجلرمية في  تفُهّم  أجل 
واالجتماعية  الطبيعية  اخلصائص  على  الوقوف  يجب 
ميالً  األكثر  ُهُم  الشباب  املثال،  سبيل  وعلى  للمنطقة. 
األكثر  هي  واملرأة  األحيان،  أغلب  في  اجلرائم  الرتكاب 
عرضة للعنف األسري واالعتداء اجلنسي، بينما الشباب 
األصغر سنًا ُهُم األكثر عرضة جلرائم العنف األخرى، 

وهم أيًضا األكثر ارتكاًبا للجرائم.

إدخال النوع االجتماعي في عملية صناعة السياسات األمنية: دور املرأة داخل املؤمتر الوطني األفريقي في اإلطار رقم 8
جنوب أفريقيا 42

وتأييد  النسائية،  االحتادات  وتشكيل  السياسية،  البيئة  تواصل  تأثير  مدى  الدميوقراطية  إلى  أفريقيا  يوضح حتُوّل جنوب 
مسائل النوع االجتماعي عبر مختلف التيارات السياسية في عملية صياغة سياسة األمن القومي.

وقد عملت املرأة على إيجاد مساحة سياسية لتناول مسائل النوع االجتماعي داخل املجتمع املدني واألحزاب السياسية. وعلى 
سبيل املثال، بسبب املخاوف من تهميش دور املرأة، فقد جرى إدخال إصالحات على املؤمتر الوطني األفريقي واحتاد املرأة 
عام 1٩٩0، ومتت الدعوة إلى مشاركة املرأة في املناصب القيادية، وإدخال مساواة النوع االجتماعي في برامج وسياسات 
املؤمتر الوطني األفريقي. وقد جتلى هذا التأييد في صدور منشور عن املؤمتر الوطني األفريقي عام 1٩٩2 بعنوان "االستعداد 
للحكم: دليل السياسات جلعل جنوب أفريقيا دولة دميوقراطية"، حيث دعت هذه الوثيقة إلى ترسيخ أربع قيم يرتبط بعضها 
ببعض؛ وهي: الدميوقراطية والسلطة املدنية، واألمن اإلنساني، ومناهضة العسكرة، ومساواة النوع االجتماعي. ومع التأكيد 
إنشاء جهات خاصة لضمان وضع  إلى  العنصري واحلاجة  التمييز  أهداف عدم  اإلعالن  هذا  أوضح  فقد  األخير،  املبدأ  على 
سياسات الفرص املتكافئة موضع التنفيذ. وفيما يخص مؤسسات القطاع األمني، شدد البيان على وجوب احترامها ملبادئ 
االجتماعي  والنوع  الوطنية  التركيبة  تعكس  وأن  االجتماعي،  النوع  متييز  وعدم  العنصري،  التمييز  وعدم  الدميوقراطية، 
للمجتمع اجلنوب أفريقي، واإلقرار بأن متييز النوع االجتماعي قد استبعد أو انتقص من مشاركة املرأة في جميع املؤسسات 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.4٣
ويرجع الفضل في ذلك إلى عضوات املؤمتر الوطني األفريقي وناشطات املجتمع املدني للتأكيد على األمن اإلنساني، وحتويل 
اجتاه املناقشات من قضايا تخُصّ أمن الدولة إلى اعتبار أن الناس هم محور االهتمام األول. وكان لذلك دور في تبني وثيقة 
االستعداد للحكم الصريح ملنهاج األمن اإلنساني والدعوة إلى األمن غير اخلاضع لقوات اجليش والذي تكون له أبعاد سياسية 

واقتصادية واجتماعية وبيئية. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

4  املشكالت األكثر أهمية.
٥  تفاصيل بشأن أهم املشكالت.44

جلان األمن احمللية وخطط أمن املواطن
مت إنشاء أنواع مختلفة من الهيئات لتخطيط وتنسيق ومراقبة 
املبادرات اخلاصة بتحسني األمن الداخلي )اُنظر اإلطار رقم 

.)٩

ففي البيرو َمثالً، أنشأ البرملان النظام الوطني ألمن املواطن 
وجعل  اجلرمية  منع  أجل  من  املشركة  املبادرات  لتعزيز 
على  النظام  هذا  ويعتمد  املجتمع.  مع  اّتساًقا  أكثر  الشرطة 
إنشاء مجالس محلية  إلى جنٍب مع  املؤسسات احمللية جنبًا 
ألمن املواطن. ويعمل قادة الشرطة احمللية داخل هذه املجالس 
مباشرة مع السلطات احمللية وممثلي املجتمع احمللي من أجل 
منع اجلرمية. وميكن وصف هذه املجالس بأنها آليات هرمية 
األعلى،  الهرم  إلى رأس  األدنى حتى تصل  القاعدة  تبدأ من 
التي  اخلدمات  جودة  وعن  تصرفاتها  عن  الشرطة  ملساءلة 
األمن  قضايا  في  املجتمع  ملشاركة  ُمهًما  باًبا  وتفتح  ُتقدمها 
املواطن  أمن  ُمفوضة لوضع خطط  املجالس  الداخلي. وهذه 
السالمة  قضايا  تقييم  إلى  استناًدا  احمللي  املستوى  على 
واألمن الداخلي. ويتُمّ تنفيذ اخلطة عن طريق حشد التعاون 
مسؤولة  تكون  املجالس  هذه  أن  كما  املوارد.  وتخصيص 
في  العموميني  املوظفني  أداء  ومراقبة  اخلطة  أثر  تقييم  عن 

تنفيذهم للخطة، مبن فيهم أفراد الشرطة.4٥

تشيلي  في  الداخلي  لألمن  مجالس  إنشاء  مت  فقد  وباملثل، 
وكولومبيا وجواتيماال. ففي كولومبيا، عمل أعضاء مجلس 
األمن الداخلي على إشراك قادة اجليش والشرطة والعمدة، 
إضافة إلى ممثلني عن األوساط التعليمية والقطاع اخلاص.

النوع  اتخاذها إلدخال مسائل  الواجب  أهّم اإلجراءات  ومن 
االجتماعي في املبادرات األمنية للحكومة احمللية ما يلي:

إشراك خبراء في النوع االجتماعي وممثلني من املنظمات  n 
النسائية في مجالس / جلان األمن الداخلي.

تشمل  املجتمع  سالمة  تدقيق  عمليات  أن  ضمان  n 
مشاورات مع الرجال، والنساء، واملجموعات املجتمعية 
املختلفة على قدم املساواة، والتركيز على العنف القائم 
البيانات  وتصنيف  االجتماعي،  النوع  أساس  على 
السكني،  واحلي  والعرق،  والسن،  اجلنس،  بحسب 
وطرح بعض األسئلة بشأن االحتياجات األمنية املختلفة 
املنطقة اخلاضعة لسلطة  ِقوام  التي تشكل  للمجموعات 
بالتحديد  اخلاص   ٦ 4 اجلزء  اُنظر  احمللية.  احلكومة 

واملتابعة والتقييم.

األخذ بعني االعتبار االحتياجات األمنية املختلفة للرجل  n 
واملرأة والفتاة والصبي عند وضع وتنفيذ مبادرات منع 

اجلرمية والتعامل معها. 

داخل  والتخطيط  السالمة  تدقيق  عمليات  نتائج  نشر  n 
البيانات  وهذه  واإلقليمية.  القومية  األمنية  اجلهات 

جلان األمن احمللي وآليات اإلنذار املبكر في سيراليون 46اإلطار رقم 9

في سيراليون، كّون مكتب األمن القومي جلاًنا أمنية على مستوى األقاليم، وجلاًنا أمنية على مستوى املقاطعات لتكون مبنزلة 
منتديات تشاورية على املستوى احمللي لتحديد التهديدات األمنية داخل البالد والتعامل معها. وقد أتيح لها املجال للتأكد من أن 
السياسات األمنية تعكس بالفعل االحتياجات األمنية وتعمل مبشاركة املجتمع. وميكن للجان األمنية غير املركزية التي ُتوجد 

داخل البالد أن تكون مبنزلة آليات لإلنذار املبكر للحكومة، ألنها تقوم برفع تقاريرها مباشرة إلى مكتب األمن القومي.
وتعتبر مشاركة املرأة أو ممثلني عن املنظمات النسائية في تلك الهيئات محدودة حتى اآلن، ولكنها قد تعزز من القدرة على جمع 
البيانات كجزء من آلية اإلنذار املبكر. وميكن اجلمع بني الطريقة الهرمية من األدنى إلى األعلى بهذه الطبيعة، وتعيني مستشار 
للنوع االجتماعي في املكتب تكون لديه القدرة على حتليل بنية املعلومات التي تقدمها هذه اللجان وطرح أسئلة ذات صلة، منها 

على سبيل املثال:
1 هل تتجاوب مؤسسات القطاع األمني مبا يكفي مع االحتياجات األمنية للرجل واملرأة والفتاة والصبي؟

أ. هل يتمتع كٌلّ من الرجل واملرأة باحلرية في مغادرة املنزل أو السفر خارج املقاطعة؟
ب. هل يتعَرّض الرجال والنساء والفتيات واألوالد ملمارسات اإلجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي؟

ج. ما اخلدمات التي تقدم للرجل واملرأة ممن تعرضوا / تعرضن للعنف األسري؟
أم  احلوادث  هذه  معدل  يزداد  وهل  االجتماعي؟  النوع  أساس  على  القائم  للعنف  احلالية  احلوادث  ومعدالت  أنواع  2 ما 

يتناقص؟
٣ هل تتوافر املوارد الكافية في املجتمع للتعامل مع التهديدات األمنية املختلفة التي يعاني منها كٌلّ من الرجل واملرأة وأطياف 

املجتمع األخرى؟
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

وميكن ملنظمات املجتمع املدني اتخاذ أي من اإلجراءات التالية 
لدعم وضع سياسات أمنية متماشية مع النوع االجتماعي:

التأثير n في السياسات العامة من خالل تأييد السياسات 
واملخابرات  الشرطة  إصالح  بشأن  اجلديدة  والقوانني 

والدفاع أو األمن القومي.

عن  وذلك  للسياسات،  وتشاركٍيّ  ُمؤات  مناخ   n تهيئة
طريق زيادة الوعي لدى اجلمهور بشأن سياسة األمن 
القومي والسياسات األمنية وأبعاد النوع االجتماعي.

واضعي  ملساعدة  الفنيني  اخلبراء  من  مجموعة   n توفير
السياسات على اختيار من تتوافر فيهم قدرات ومهارات 

خاصة في حتليل النوع االجتماعي.

دعم n تطوير السياسات األمنية، وذلك من خالل األبحاث 
املجتمع،  مستوى  على  األمنية  االحتياجات  حول 
الرجال  من  بكٍلّ  اخلاصة  االحتياجات  بني  والتفريق 

والنساء والفتيات واألوالد.

متابعة n تنفيذ السياسات األمنية وتصرفات مؤسسات 
القطاع األمني لضمان الشفافية واملساءلة العامة.

يتعلق  فيما  املواطنني  وأولويات  نظر  وجهات   n متثيل
تعتبر  التي  املهمشة  املجموعات  فيهم  مبن  باألمن، 
عناصر ُمهمة من بني عناصر وضع السياسات األمنية 
تتسع  أن  وميكن  الشاملة.  القومي  األمن  سياسة  أو 

قاعدة النقاش حول تعريف مفهوم األمن.

خارج  السياسات  لعمليات  احمللية  امللكية   n تشجيع
مؤسسات الدولة.

بناء n قدرات العاملني باحلكومة وأعضاء البرملان في نشر 
السياسات  عن  موجزة  تقارير  مثل  معلومات  وتوزيع 
على مستوى  األمنية  واالحتياجات  باالهتمامات  تتعلق 

املجتمع الداخلي.

تعزيز n الرقابة العامة على وضع السياسات العامة، من 
خالل التقارير اإلعالمية وبناء قدرات الصحفيني بشأن 

السياسات األمنية وقضايا النوع االجتماعي.

بشأن  فيها  واملشاركة  العامة  احلوارات  عقد   n تسهيل
قضايا األمن والدفاع.

إجراء وتوزيع n عمليات حتليل مستقلة ومعلومات حول 
القطاع األمني على البرملان واجلمهور.

توفير n بناء القدرات للحكومة والبرملان ومنظمات املجتمع 
والسياسات  االجتماعي  النوع  بشأن  األخرى  املدني 

األمنية من خالل ورش العمل والتدريب.

موازنة  حتليل  تشمل  وتدقيق  حتديد  عمليات   n إجراء
النوع االجتماعي ومؤسسات القطاع األمني. 

القومية  األمنية  السياسات  أن  من  للتأكد  ضرورية 
مبنزلة  وتكون  الداخلي،  األمن  واقع  تعكس  واإلقليمية 

آليات إنذار مبكر للنزاع في بعض السياقات.

مع  متجاوبة  طريقة  لوضع  والتوجيه  التدريب  توفير  n 
النوع االجتماعي للمشاركني في صياغة اخلطط األمنية 
على املستوى الداخلي. اُنظر اجلزء 4 ٥ بشأن التدريب 

على النوع االجتماعي.

4-4 منظمات املجتمع املدني 
إن أحد أهم أسباب إشراك منظمات املجتمع املدني في وضع 
وتنفيذ السياسات األمنية هو ضمان عملية تتسم بالدميوقراطية 
املنظمات  هذه  متثل  وال  والشمولية.  واملساءلة  والشفافية 
بطبيعتها مبادئ احلكم الرشيد. كما أنه من الواضح أنها غير 
متجانسة من حيُث اهتماماُتها االقتصادية والسياسية. ومع 
ذلك، يتيح املجتمع املدني مساحة لبناء اخلبرة والقدرات لتقييم 
التحليالت والقرارات احلكومية بشأن قضايا األمن والدفاع، 
االستقاللية.  بقدر من  عليها  املوافقة  أو  عليها،  االعتراض  أو 
وتضُمّ منظمات املجتمع املدني مجموعة متنوعة من املنظمات 
واملجموعات  العمالية،  والنقابات  النسائية،  املنظمات  تشمل 
الدينية، واحتادات املجموعات العرقية واألجنبية، واألقليات، 
واملنظمات غير  الدفاع،  املهنية، ومنظمات  األعمال  واحتادات 
واألوساط  واملؤسسات،  املتخصصني  واخلبراء  احلكومية، 
البحثية، واملجموعات اإلعالمية، ومؤسسات التدريب. وميثل 
هذا التنوع مواطن قوة وضعف في آن واحد، فهي تعتبر نقاط 
قوة مبا لديها من إمكانية متثيل مجموعة كبيرة من املجموعات 
بالضرورة صوت مسموع في  املجتمع  لها داخل  ليس  التي 
عمليات وضع السياسات. ومن ناحية أخرى فهي تعتبر نقاط 
إمنا هو ممارسة  أرضية مشتركة  إلى  التوصل  ضعف، ألن 
حافلة بالتحدي ومستهلكة للوقت، وخاصة فيما يتعلق مبسألة 

وضع السياسات األمنية. 

كانت  القومي  باألمن  املتعلقة  السياسات  وضع  عملية  إن 
دواعي  عادة  تتطلبه  ما  وهو  بالسرية،  حُتاط  سبق  فيما 
األمن القومي إلى حٍدّ ما. ومع ذلك، فإذا كان باإلمكان تنظيم 
داخل  جُترى  عمليًة  باعتبارها  الدقة  من  بشيء  العملية  هذه 
املنظومة احلكومية، فسوف تصبح عملية تناهض األهداف 
لسوء  كغطاء  السرية  تعمل  وقد  أجلها.4٧  من  ُوضعت  التي 
أبرز  أو نقص اخلبرة. ومن  الفساد  املالية من خالل  اإلدارة 
مجموعة  أن  من  التأكد  املشكلة،  هذه  على  للتغلب  الطرق 
تصنيفها،  ويجب  تصنيفها  التي ميكن  والوثائق،  املعلومات 
الوقت نفسه  الصريح وفي  النظامي  القانون  خاضعة لنص 

حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. 4٨

 اُنظر التقرير اخلاص

النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع 
املدني على القطاع األمني 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

األمنية  القضايا  عام حول  نقاش  عقد  أجل  من  الضغط  n 
وتوفير بعض املعلومات للجمهور.

املنظمات النسائية 
تتمتع املنظمات النسائية واملنظمات التي لديها خبرة خاصة 
بقضايا النوع االجتماعي بالقدرة على النفاذ إلى املعلومات، 
وهو ما يجعلها شريًكا فاعالً ملنظمات املجتمع املدني األخرى، 
والبرملانات، ومؤسسات القطاع األمني، واحلكومة في عملية 
وصل  حلقة  اعتبارها  وميكن  األمنية،  السياسات  صياغة 
مهمة بني واقع حاالت انعدام األمن التي يعاني منها الرجل 
السياسات  واضعي  وبني  املجتمع،  مستوى  على  واملرأة 
تكون  ما  وغالبًا  والدولي.  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على 
للمنظمات التي يتركز نشاطها على قضايا النوع االجتماعي 
قاعدة  ذات  شبكات  الداخلي  املجتمع  مستوى  على  العاملة 
امللحة  األمنية  االحتياجات  لها حتديد  تتيح  عريضة  شعبية 
أهمية  البيانات  لهذه  وستكون  املجتمع.  شرائح  ملختلف 
أو  األمني  القطاع  مراجعات  إجراء  عملية  في  سواٌء  كبرى، 
كآلية لإلنذار املبكر، والتي تعتبر بدورها أمًرا حيوًيا لتحديد 

أولويات األمن القومي.
وتشمل طرق إشراك املنظمات النسائية في احلوارات بشأن 

السياسات األمنية وصياغتها ما يلي:
تسهيل التفاعل بني املنظمات النسائية واجلهات احمللية  n 
املقدمة خلدمات األمن احمللية، كأْن يكون ذلك من خالل 

إشراكها في اللجان األمنية احمللية.

بناء قدرات املنظمات النسائية بشأن قضايا السياسات  n 

األمنية، مبا في ذلك التأييد والرقابة.

بالنوع  كخبراء  النسائية  املنظمات  عن  ممثلني  إشراك  n 
ب  التدُرّ إجراء  في  أو  البرملان  جلسات  في  االجتماعي 

اخلاص على النوع االجتماعي.

بصوت  إذا حتدثت  املدني  املجتمع  منظمات  قوة  تزداد  وقد 
واحد. ومن بني أمثلة تأثير إحدى شبكات منظمات املجتمع 
واألمن".  والسالم  املرأة  أجل  من  العمل  "مجموعة  املدني، 
عام  من  مايو  في شهر  تأسست  غير حكومية  منظمة  وهي 
وتهدف  مختلفة،  منظمة   11 عضويتها  في  وتضُمّ   ،2000
لتأييد تبني قرار مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن. 
ونشاطها  املجموعة  هذه  مارسته  الذي  الضغط  وبسبب 
 ٣1 في  باإلجماع   1٣2٥ رقم  األمن  مجلس  قرار  تبني  مت 
أكتوبر 2000. ومنذ ذلك احلني، حتول تركيز هذه املجموعة 
النوع  منظور  دعم  خالل  من  القرار  هذا  تنفيذ  تأييد  إلى 
االجتماعي، واحترام حقوق اإلنسان بكِلّ سالم وأمن، ومنع 
وإدارة النزاعات، ومبادرات بناء السالم للدول األعضاء في 

األمم املتحدة. 4٩

4-5 التدريب على النوع االجتماعي 
إلى جميع  االجتماعي  بالنوع  التدريب اخلاص  تقدمي  يتعني 
األطراف املشاركة في وضع السياسات األمنية من أجل دعم 
صياغة وتنفيذ سياسات ُمتسقة مع النوع االجتماعي. وميكن 
أن تأتي الدعوة إلى عقد التدريب على النوع االجتماعي من 
الرقابة،  هيئات  جانب  من  أو  أنفسهم  السياسات  واضعي 
مثل منظمات املجتمع املدني. ومن أجل جعل التدريب فعاالً، 

سياسة األمن القومي في جاميكا: عملية شاملة 50اإلطار رقم 10

في منتصف عام 200٧، تبنت حكومة جاميكا سياسة شاملة لألمن القومي: "نحو أمة آمنة ومزدهرة"، استندت إلى الكتاب 
األخضر الستراتيجية األمن القومي، وقد مت وضعها على جدول أعمال البرملان للمرة األول في شهر يناير من عام 200٦، ثم 
جاء الكتاب األبيض الستراتيجية األمن القومي. ومتت صياغة الكتاب األبيض بعد عدة مشاورات مع األطراف املعنية داخل 
املجتمع في جاميكا، مبا فيها منظمات املجتمع املدني. وقد اتفقت سياسة األمن القومي مع األهداف الشاملة للسياسات على 
مستوى القطاعات واملبادرات واملنهج احلالي إلصالح القطاع األمني، وكانت نتاج تعاون مثمر بني حكومة جاميكا ومستشارين 

من كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وفي َبدء األمر خططت حكومة جاميكا إلجراء مراجعة للدفاع، ولكنها أدركت سريًعا أن األمر يتطلب منهًجا أوسَع للتعامل 
االجتماعية  واالهتمامات  العصابات،  وعنف  املنظمة،  اجلرمية  وتشمل  القومي،  األمن  على  القائمة  التهديدات  مجموعة  مع 
واالقتصادية، والكوارث البيئية. وقد مت البدء في مشاورات موسعة ضمت جميع اجلهات احلكومية املعنية ومنظمات املجتمع 

املدني، مبا فيها املنظمات النسائية.
القوات  وتشمل  الرئيسية،  والقضاء  األمن  مؤسسات  جميع  مع  تتعامل  القومي  لألمن  سياسة  وضع  ذلك  نتاج  من  وكان 
املسلحة، والشرطة، ووزارة العدل، واألطراف املعنية غير احلكومية. وقد جمعت كَلّ السياسات األمنية املُهمة للدولة واألهداف 
القومي استخدام األدوات  واملسؤوليات في خطة رئيسية شاملة لتحقيق "رؤية شاملة" جلاميكا. وتشترط سياسة األمن 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملعلوماتية واألمنية مجتمعًة لتعزيز األمن والعدالة. كما أنها ُتوضح إطار العمل املؤسسي 
الذي تتولى القوات املسلحة واملؤسسات املدنية للدولة تنسيق أنشطتها من خالله لوضع إطار أمني متماسك ومتكامل حلماية 

املصالح القومية. وتتناول أيًضا األدوار واملسؤوليات التكميلية للقطاعني العام واخلاص ومنظمات املجتمع املدني.
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األفراد  في  العنف  تأثير  باجتاه  االهتمام  بتركيز  القومي  األمن  سياسة  نادت  املجتمعات"،  في  العنف  "آثار  ُعنوان  وحتت 
املجتمع  به  ابتُلي  انتشاًرا، بالٌء قد  العنف  أكثر أشكال  أن "العنف األسري"، وهو  إلى  املجتمع. وأشارت  واملجتمعات، وفي 
وُيسهم في تشكيل النموذج العام للجرمية والعنف بسبب تأثيراته التي تعمل على إضعاف نسيج املجتمع، ودوره في اعتياد 

الشباب على العنف وسيلًة حلل النزاعات. وأكدت كذلك أن النساء واألطفال هم األكثر عرضًة للعنف األسري.
وفي أعقاب اعتماد سياسة األمن القومي بات التحدي اآلن هو التنفيذ. ولهذا الغرض، مت إنشاء وحدة تنفيذ استراتيجية األمن 

القومي التي تعمل نيابًة عن مجلس األمن القومي، وتتمحور ُمهمتها حول تنسيق عمل الوزارات املعنية. 

فإنه يتعني تصميمه بشكل خاص ليُناسب احتياجات ومهام 
العملية، وتوفير  اجلمهور املستهدف، والتركيز على األمثلة 

مواد وموارد مناسبة، إضافًة إلى متابعته وتقييمه.

النوع  على  بالتدريب  املستهدفة  املجموعات  أهِمّ  ومن 
االجتماعي من بني واضعي السياسات األمنية ما يلي: 

الدفاع  وزارات  فيها  مبا  املعنية،  بالوزارات  العاملون  n 
والداخلية والشؤون اخلارجية.
أعضاء مجالس األمن القومي. n 

واألمن،  بالدفاع  املختصة  اللجان  في  البرملان  أعضاء  n 
والعاملون فيها.

منتديات  أو  املواطن،  ألمن  احمللية  املجالس  أعضاء  n 
الشرطة احمللية.

منظمات املجتمع املدني العاملة في السياسات األمنية.. n 

وميكن للعديد من األطراف املعنية تقدمي تدريب على النوع 
االجتماعي، وذلك بدًءا مبنظمات املجتمع املدني ذات اخلبرة 
املتخصصة في هذا املجال، وانتهاًء بخبراء النوع االجتماعي 
ما  احملتملة  التدريب  موضوعات  تشمل  وقد  احلكومة.  في 

يلي:  

والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة  األمنية  االحتياجات  n 
واألوالد.

احلّد من التمييز والتحرش اجلنسي والعنف القائم على  n 
أساس النوع االجتماعي على يد أفراد القطاع األمني.

أساس  على  القائم  العنف  على  للقضاء  استراتيجيات  n 
النوع االجتماعي.

والعرفية  القانونية  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  األطر  n 
املرأة  وحصول  املتساوية  احلقوق  على  تؤكد  التي 

والرجل على هذه احلقوق.

مؤسسات  داخل  املرأة  وترقية  وتثبيت  توظيف  زيادة  n 
القطاع األمني.

ذلك  في  مبا  املدني،  املجتمع  مشاركة  لزيادة  آليات  n 
السياسات  صناعة  عمليات  في  النسائية،  املنظمات 

األمنية.

عمليات تقييم أثر سياسة النوع االجتماعي. n 

حتليل موازنة النوع االجتماعي.. n 

وميكن إدخال التدريب املتخصص مبسائل النوع االجتماعي 
في  االجتماعي  النوع  موضوعات  مع  جنب  إلى  جنبًا 
يؤدي  وقد  األمنية.  القضايا  على  يركز  تدريبي  برنامج 
أهمية  على  التأكيد  في  فاعلة  طريقة  إلى  األخير  اخليار  هذا 
النوع االجتماعي بني األطراف املعنية داخل القطاع األمني. 
وبهدف تنمية قدرات أعضاء البرملان، على سبيل املثال، في 
الرقابة على عمليات صناعة السياسات األمنية، تكون هناك 
وصياغة  االستراتيجي  التحليل  على  للتدريب  ماّسة  حاجة 

السياسات والرقابة البرملانية على القطاع األمني. ٥1 

4-6 التحديد واملتابعة والتقييم
على  الشاملة  والتقييم  واملتابعة  التحديد  عمليات  تساعد 
والفتيات  والنساء  للرجال  األمنية  االحتياجات  تلبية  ضمان 
لألهداف  والتنفيذ  الصياغة  عملية  حتقيق  وعلى  واألوالد، 
املوضوعة. وميكُن إدخاُل قضايا النوع االجتماعي في األطر 
احلالية للتحديد واملتابعة والتقييم، أو إجراُء مراجعات النوع 
إجراء  ويتعني  كالهما.  أو  تأثيراتها،  وحتديد  االجتماعي 
األمنية  السياسات  العمليات كجزء من عمليات صناعة  هذه 
الرسمية، ومن ناحية أخرى ميكن استخدامها كأداة للرقابة 

من جانب أعضاء البرملان ومنظمات املجتمع املدني.

حتديد أثر النوع االجتماعي
يساعد حتديد تأثير النوع االجتماعي في السياسات األمنية 
الفعلي واحملتمل للسياسات  التأثير  على الوقوف على مدى 
)اُنظر  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال  في  األمنية 
إجراء  األفضل  من  أنه  من  الرغم  وعلى   .)11 اإلطاررقم 
ميكن  التي  السياسات،  وصياغة  إعداد  مراحل  في  التحديد 
لتحديد  أداة جيدة  قد يصبح  أنه  غير  عليها،  تغييرات  إجراء 

أهمية إجراء مراجعة للسياسات من عدمها.

 اُنظر التقرير حول
 التدريب على النوع االجتماعي ألفراد 

القطاع األمني 

 اُنظر التقرير حول
 التدريب على النوع االجتماعي ألفراد 

القطاع األمني 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

حتديد تأثير النوع االجتماعي في السياسات األمنية 52اإلطار رقم 11

األسئلة املطروحةاخلطوات:

اخلطوة 1
حتديد القضايا 

واألهداف

ما الذي حتاول السياسات حتقيقه ومن سيستفيد منها؟ n 

تناول  مت  هل  واألوالد؟  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة  األمنية  االحتياجات  السياسات  تلبي  هل  n 
تشمل  بالبشر؟ هل  واإلجتار  األسري  العنف  مثل  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  قضايا 

طرق منعها؟
هل التركيز على األمن القومي أو األمن اإلنساني؟ n 

هل تتفق السياسات مع االلتزامات الدولية واإلقليمية واحمللية اخلاصة بالنوع االجتماعي؟  n 

هل املقصود من السياسات القضاء على عدم مساواة النوع االجتماعي وإزالة املعوقات؟ إذا كان األمر  n 
كذلك، فهل يتعني وضع أهداف ملساواة النوع االجتماعي؟
هل مت استخدام لغة خاصة وحساسة للنوع االجتماعي؟ n 

أو  االجتماعي/املرأة  النوع  بشؤون  املهتمة  املدني  املجتمع  منظمات  وكذلك  والنساء،  الرجال  رأي  ما  n 
وزارة شؤون املرأة بشأن القضايا والنتائج؟

اخلطوة2
جمع البيانات

كيف ستتم استشارة األطراف املعنية ومختلف مجموعات النساء والرجال؟ n 

هل تعكس املنظمات املمثلة بالفعل رأي الرجال والنساء من املستفيدين احملتملني من السياسات؟ وإن لم  n 
يكن األمر كذلك، فما استراتيجية الوصول إليهم؟

ما تشكيلة النوع االجتماعي لألفراد الذين سيتأثرون بالسياسات؟ n 

كيف ميكن جمع املعلومات اإلحصائية ُمصنفًة بحسب اجلنس والعرق واإلعاقة والسن والدين وامليول  n 
اجلنسية؟

ما املعلومات األخرى الالزمة إلى جانب البيانات املصنفة لفهم أبعاد القضية؟ n 

ما مخاطر االستشارة في مرحلة مبكرة؟ وكيف سيتم التعامل مع التوقعات واملصالح املتعارضة؟  n 

اخلطوة 3
وضع 

اخليارات 

كيف ستؤثر كل توصية من التوصيات أو أي خيار من اخليارات إيجاًبا أو سلبًا في النساء والرجال؟ n 

هل تؤيد التوصيات أو أي من اخليارات املطروحة املفاهيم التقليدية أو النمطية بشأن الرجال والنساء  n 
أم تعارضها؟

أٌيّ من اخليارات املطروحة يعطي الرجل واملرأة خياًرا حقيقيًا وفرصة لتحقيق جميع إمكانياتهما داخل  n 
املجتمع؟

هل هناك حاجة إلى دراسة إجراءات تخفيفية في حالة حدوث تأثيرات سلبية ملجموعة في أخرى؟ وما  n 
اإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتقليل حّدة هذه التأثيرات أو لوضع سياسات أكثر توازًنا من حيث النوع 

االجتماعي؟

اخلطوة 4
التواصل

ما الرسائل التي يلزم توصيلها؟ n 

كيف ستصل الرسالة إلى مختلف مجموعات الرجال والنساء؟ n 

هل من الضروري وضع طرق مختلفة؟ n 

كيف ستعكس السياسات التزام احلكومة باملساواة؟ وهل هناك رسالة خاصة بشأن املساواة؟ n 

هل مت استخدام لغة ورموز وأمثلة حساسة للنوع االجتماعي في املواد املعدة لتوصيل السياسات؟  n 

القراءة  يجيدون  ال  الذين  أو  أخرى  لغة  يتحدثون  ال  الذين  والنساء  الرجال  مع  التواصل  سيتم  كيف  n 
والكتابة؟
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اخلطوة 5
التنفيذ

هل سيتم توفير السياسات أو اخلدمات بشكل مختلف للرجال والنساء؟ وهل سيتأثر االختالف بالعرق  n 
أو اإلعاقة أو السن أو الدين أو امليول اجلنسية؟ وما الترتيبات احلالية للوصول لألفراد الذين قد يتُمّ 

استبعادهم؟
هل من املمكن تقدمي اخلدمة بشكل مشترك؟ أي هل ميكن أن تساعد اإلدارات احلكومية أو املنظمات على  n 
الرجال  الدولي على توصيل هذه اخلدمات للمجموعات املستهدفة من  أو  أو اإلقليمي  املستوى احمللي 

والنساء؟ 
هل متثل اجلهات املقدمة أو املنفذة للسياسات أو اخلدمات تنوع املجتمع الذي تخدمه؟ وهل تشارك املرأة  n 

بشكل متساٍو في التنفيذ؟ 
هل مت تخصيص موارد خاصة وكافية )مالية وبشرية( لتمكني حتقيق أهداف مساواة النوع االجتماعي؟ n 

هل تراعي اجلهات املنفذة النوع االجتماعي وعلى دراية بالقضايا اخلاصة بها؟ n 

اخلطوة 6
املتابعة

هل يشارك املستفيدون من الذكور أو اإلناث بشكل متساو في عملية املتابعة؟ n 

جناح  ومدى  العميل  ورضا  االجتماعي  النوع  مساواة  لقياس  إجراءات  املتابعة  متطلبات  تشمل  هل  n 
السياسات في التعامل مع االحتياجات املختلفة للرجال والنساء؟

متابعة  في  املجتمع  داخل  املجموعات  مختلف  متثل  التي  اخلارجية  املنظمات  تساعد  أن  ميكن  كيف  n 
منجزات السياسات؟

هل توجد إجراءات مالئمة حاليًا للمبادرة في اإلبداع أو إجراء تغييرات على السياسات إذا لم تتمكن من  n 
حتقيق املساواة احملددة في مستهل املشروع أو تكافؤ الفرص للنساء والرجال؟

اخلطوة 7
التقييم

للنساء  األهداف  حتقيق  مت  وهل  والنساء؟  للرجال  الفرص  تكافؤ  حتقيق  على  السياسات  تعمل  هل  n 
والرجال؟

األمر كذلك، فكيف سيتم  أكبر من أي مجموعة أخرى؟ وإذا كان  املجموعات مميزات  تلقت إحدى  هل  n 
التعامل مع هذا اخللل؟ هل مت تخصيص املوارد بشكل متساٍو؟

ما األثر الكلي في وضع وجودة األحوال املعيشية للنساء والرجال؟ n 

هل أشركت السياسات النساء والرجال؟ وهل طلبت آراء كل منهما وقامت بتقييمها بشكل متساٍو؟ n 

أي تعديل في  إجراء  إلى  بيانات إضافية؟ وهل حتتاج األهداف واملؤشرات  إلى جمع  هل هناك حاجة  n 
ضوء التجربة؟

ما الدروس املستفادة التي ميكن أن تستخدم لتحسني السياسات واخلدمات املستقبلية؟ ومن بحاجة  n 
إلى االطالع عليها؟ وكيف يتُمّ عرض هذه املعلومات؟ 

النوع االجتماعي والتحليل االجتماعي االقتصادي
ميكن االستفادة من التحليل االجتماعي االقتصادي والنوع 
ملتابعة  وكأداة  األمنية،  السياسات  تطوير  في  االجتماعي 
النوع  حتليل  خالل  ومن  سواٍء.  حٍدّ  على  التنفيذ  وتقييم 
وعالقات  ألدوار  أفضَل  فهم  إلى  التوصل  يتُمّ  االجتماعي، 
القائمة، وخاصًة فيما يتعلق باالختالفات  النوع االجتماعي 
القرارات،  واتخاذ  املوارد  على  واحلصول  األنشطة،  في 
واملعوقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، واملعوقات 

األخرى التي قد ُيواجهها كٌلّ من الرجال والنساء.
التحدياِت  االعتبار  التحليل في عني  هذا  َيأخذ  أن  يتعني  كما 
حاالت  مع  االجتماعي  النوع  تصطدم  عندما  العديدة 
كالطبقة  والنساء،  الرجال  منها  يعاني  التي  املساواة  عدم 

االجتماعية والعرق والثقافة والدين. ولهذا، ميكن أن تساعد 
هذه التحليالت التي جُترى أثناء وضع وتنفيذ سياسة األمن 
فعالية  ضمان  على  األخرى  األمنية  والسياسات  القومي 
أو  دولة  أو  مؤسسة  أي  داخل  األفراد  جلميع  السياسات 

مجتمع.
عند  الصلة  ذات  باملجاالت  قائمة   12 رقم  اإلطار  ويوضح 

حتديد االحتياجات األمنية:

حتليل موازنة النوع االجتماعي
وقوية  فاعلة  أداة  املوازنة  حتليل  عمليات  تكون  أن  ميكن 
ومتابعة  إعداد  مراحل  في  الستخدامها  الرقابة  ملؤسسات 
في  البرملان  أن  من  الرغم  وعلى  األمنية.  السياسات  وتقييم 
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كجزء  املوازنات،  إلى حتليل  الدعوة  يتصّدر  من  هو  األغلب 
من فتح النقاش بشأن كيفية إنفاق موارد الدولة، فإنه ميكن 
النوع  موازنة  حتليل  إلى  املبادرة  املدني  املجتمع  ملنظمات 
مّت  قد  كان  إذا  ما  التحليل  هذا  ُيحدد  أن  االجتماعي. وميكن 
احتياجات  مختلف  مع  للتعامل  الكافية  األموال  تخصيص 
والنساء  الرجال  إلى  بالنسبة  والقضاء  األمن  وأولويات 

والفتيات واألوالد من عدمه.
وتشمل األسئلة التي ميكن طرحها كجزء من حتليل موازنة 

النوع االجتماعي املتعلقة بالسياسات األمنية ما يلي:
إلى أي مدى ُتلبي املخصصات العامة االحتياجات األمنية  1 .

للرجال والنساء والفتيات واألوالد بالتساوي؟
إلى أي مدى حتدد املوازنة مبالغ مالية للرجال والنساء  2 .
خالل  من  املثال،  سبيل  )على  واألوالد؟  والفتيات 
املخصصات لبرامج منع العنف األسري التي تستهدف 
هل  الفتيات(  من  بالبشر  اإلجتار  ضحايا  أو  الرجال، 

كانت املوارد املخصصة كافية للتنفيذ الفعال؟
االجتماعي  النوع  أنشطة  املوازنة  حتدد  مدى  أي  إلى  ٣ .
خالل  من  املثال،  سبيل  )على  وتكاليفها؟  ومدخالتها 
مقر  أو  االجتماعي،  النوع  على  للتدريب  املخصصات 

نقطة التركيز على النوع االجتماعي(.
بالنوع  املتخصصون  اخلبراء/  قام  مدًى  أي  إلى  4 .
مختلف  في  باملشاركة  النسائية  واملنظمات  االجتماعي 

مراحل دورة املوازنة )مثل اإلعداد واملراجعة(؟ ٥4
بناًء على حتليل املوازنة، ميكن جلهات الرقابة تقدمي مشاركة 

في النقاشات عن طريق:
إثارة هذه النقاشات في وسائل اإلعالم. n 

نشر أوراق إطار عمل املوازنة. n 

توفير تقارير ألعضاء البرملان والسيما املشاركون في  n 
اللجان املختصة باألمن والدفاع وجلان املوازنة.

النوع االجتماعي وأثره في طرق التحديد االجتماعي االقتصادي املتعلق بالسياسات األمنية53اإلطار رقم 12

البيانات 
اإلحصائية 

املصنفة 

 / األمنية  الفجوات  حتديد  أجل  من  مثالً(  العرق  أو  )باجلنس  التصنيف  بحسب  البيانات  وحتليل  جمع 
الرجال  بني  أو  والرجال،  النساء  بني  كالتمييز  معني،  موقف  في  التمييز  وأمناط  االقتصادية  االجتماعية 
والنساء ممن ينتمون إلى عرقيات متعددة. وسوف تساعد هذه البيانات على حتديد االحتياجات واألولويات 

األمنية ملختلف املجموعات داخل املجتمع، وِمن َثَمّ املساعدة على تشكيل تركيز السياسات األمنية.

حتديد 
االحتياجات 

العملية

قياس االحتياجات األمنية املُلحة للنساء والرجال، حيث إنها تنشأ بسبب وضعهما في املجتمع. 

حتديد 
االحتياجات 

االستراتيجية

تقييم االحتياجات الكلية للنساء والرجال، مبا في ذلك مخاطر انعدام األمن املتعلقة بعدم كفاية التشريع أو 
نقص فرص العمل.

لتحليل  البرملان  ألعضاء  الفنية  املساعدة  توفير  n 
إجراء  األمني. وباإلمكان  للقطاع  املقترحة  املخصصات 
التأييد من  التدريب أو من خالل أنشطة  ذلك من خالل 

جانب منظمات املجتمع املدني.

5  إدخال النوع االجتماعي في سياسة األمن 
القومي في سياقات محددة

إدخال  بها  ميكن  التي  الطرق  ألهِمّ  وصًفا  اجلزء  هذا  ُيقدم 
القومي  النوع االجتماعي في صناعة سياسة األمن  مسائل 
النامية  والدول  النزاع  بعد  ما  مبراحل  متُرّ  التي  الدول  في 
والدول االنتقالية واملتقدمة. وفي الوقت نفسه، يجب التنبيه 
صناعة  في  اجلميع  يناسب  ُموّحد  منوذج  وجود  عدم  إلى 
لها  دولة  وكّل  املختلفة.  السياقات  في  األمنية  السياسات 
أوضاعها اخلاصة بها التي تؤثر في سياقها األمني وعمليات 
السياق  ُيؤخذ  لم  فإذا  وعليه،  فيها.  السياسات  صناعة 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي اخلاص بكل دولة بعني 
السياسات هو اإلحتمال  االعتبار، فعندئذ يصبح فشل هذه 

األرجح )اُنظر اجلدول رقم 1(.

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاع 
توجد  ال  قد  النزاعات،  من  املتضررة  الدول  من  العديد  في 
الالزمة لوضع  الفاعلة واملؤسسات  أول األمر األطراف  في 
األمني،  القطاع  يتمتع  ما  فغالبًا  األمنية.  السياسات  وتنفيذ 
القانون.  فوق  بسلطات  خاصة،  بصفة  املسلحة  والقوات 
وبدالً من استخدام أفراد القطاع األمني في خدمة املجتمع، 
أشكال  من  شكل  أي  قمع  في  الدولة  تستخدمهم  ما  فغالبًا 
املعارضة ومضاعفة عسكرة املجتمع. وفي بعض السياقات، 
يكون للجيوش القوية الواسعة السلطات حكومات مدنية غير 
مستقرة. وفي سياقات أخرى ُيخصص للقطاع األمني قدر 
غير متكاِفئ من املوازنة احمللية، حيث يتُمّ في الواقع حتويل 
تلك  مثل  وفي  العسكري.  اإلنفاق  إلى  التنمية  من  املوارد 
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الظروف، من احملتمل تعاظم قوة املعارضة ضد اإلصالح.

احلروب،  إثر  املترتبة  والتحُوّل  البناء  إعادة  مراحل  وفي 
لها. وعلى  الرئيسية  األولوية  األمني  القطاع  ُيشكل إصالح 
سبيل املثال، شكلت استراتيجيات األمن القومي األساس في 
عملية إصالح القطاع األمني في سيراليون، وال تزال كذلك. 
العادة، توفير قدر كبير من الوقت  وبينما يتطلب األمر، في 
سياقات  فإن  اإلصالح،  عمليات  لترسيخ  الالزمة  واملوارد 
ما بعد النزاع ُتوفر فرصة للتفاوض بشأن دور ومسؤولية 
خالل  سواٍء  حٍدّ  على  احلكومية  وغير  احلكومية  األطراف 

عملية وضع السياسات. 

النوع  مسائل  إدخال  عملية  ُتواجه  التي  التحديات  وتشمل 
االجتماعي ما يلي: 

أو  التحتية  وبنيتها  الدولة  مؤسسات  تنهار  قد  n 
املالية  واملوارد  القدرة  تقُلّ  قد  ولذلك،  بشدة.  تضعُف 
إلى  يؤدي  ما  وهو  موسعة،  مشاورات  إلجراء  الالزمة 
االجتماعي في صناعة  النوع  بإدخال مسائل  اإلضرار 

السياسات.

اخلبرات  في  والنقص  التعليم  مستوى  انخفاض  ُيعتبر  n 
الفنية من معوقات املشاركة العامة في عمليات صناعة 
املجموعات  املرأة وبعض  في  يؤثر  ما  السياسات، وهو 

العرقية على وجه التحديد.

غالبًا ما تنظر السلطة التنفيذية واملؤسسات األمنية إلى  n 
منظمات املجتمع املدني على أنها خصم سياسي، ولذلك 
حُتِجم عن التعاون معها. ويؤدي ذلك إلى وضع معوقات 

ترسيخ مفهوم صناعة السياسات األمنية في سياق إصالح القطاع األمني 55اجلدول رقم 1

الدول في املراحل الدول النامية
االنتقالية

االدول في مراحل ما 
بعد النزاع

الدول املتقدمة

املعايير 
الرئيسية

مستوى التنمية 
االقتصادية

اإلرادة السياسيةالوضع األمني اخلاصطبيعة النظام السياسي

التحديات 
الرئيسية 

العجز في التنمية. 
يؤدي اإلنفاق العسكري 
الزائد والقطاع األمني 
وضعف إدارة/حكم 

القطاع األمني إلى عدم 
كفاءة توصيل األمن، 

وهو ما يؤدي بدوره إلى 
حتّول املوارد القليلة عن 

قطاع التنمية.

العجز الدميوقراطي.
 ثنائية عسكرية صناعية 

متضخمة احلجم 
والتمويل، والدولة قوية 

ولكن مع ضعف في 
مؤسسات املجتمع املدني 

التي تؤدي إلى عدم 
كفاءة تنفيذ سياسات 
إصالح القطاع األمني.

العجز األمني 
والدميوقراطي.

انهيار مؤسسات 
احلكومة واملجتمع املدني 
وكثرة أعداد املشردين 

وخصخصة األمن 
واحتمال ظهور جيوب 

للمقاومة املسلحة وتوافر 
األسلحة الصغيرة 

واأللغام املضادة لألفراد 
بكثرة.

اإلرادة السياسية.
في بعض األحيان زيادة 
أعداد القوات املسلحة 

ومواردها نسبيًًا.

احتمال إجراء 
إصالحات في 
القطاع األمني

متنوعة )اعتماًدا على 
االلتزام السياسي 
باإلصالح وقوة 

مؤسسات الدولة ودور 
ووضع أفراد قوات 
األمن والبيئة األمنية 

اإلقليمية ودور اجلهات 
املانحة في إصالح 
القطاع األمني وغير 

ذلك(.

جيدة إلى حٍدّ ما 
)مؤسسات الدول قوية 
وقوات األمن محترفة 
وقيام عملية موسعة 

إلحالل الدميوقراطية( 
وقد تكون أفضل 

إذا توافرت احلوافز 
اخلارجية )مثل 

االنضمام إلى االحتاد 
األوروبي أو حلف 

الناتو(.

ضعيفة إلى حٍدّ ما 
)مؤسسات الدولة 
ضعيفة متصارعة 

وخصخصة في األمن 
واالعتماد على قوات 

التدخل/حفظ السالم(.

متنوعة )اعتماًدا على 
االلتزام السياسّي 
باإلصالح والقوة 

النسبية وثنائية عسكرية 
صناعية( مؤسسات 

الدولة ومنظمات املجتمع 
املدني قوية ولكن هناك 
اتساع فجوة بينهما(.

عملية 
اإلصالح العام

التحول من دولة أقّل منًوا 
إلى دولة متقدمة.

الفرد  حكم  من  التحول 
إلى النظام الدميوقراطي

التحول من النزاع العنيف 
إلى السالم

في  للتغير  االستجابة 
البيئة األمنية
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على  النسائية،  املنظمات  نظر  وجهات  مع  التعامل  أمام 
سبيل املثال.

قد يلقى التركيز على النوع االجتماعي في عملية وضع  n 
السياسات معارضة من جانب أفراد مؤسسات القطاع 
التنفيذية،  السلطة  وداخل  بناؤها،  أعيد  التي  األمني 
نقص  عند  عامة،  بصفة  السياسيني  جانب  من  وكذلك 
املوارد األساسية وإدراك أن هناك املزيد من االحتياجات 

امللحة التي جتب معاجلتها.

الضروري  فمن  الفقر،  شديدة  بالد  في  العمل  عند  n 
االجتماعي  النوع  مبادرات وسياسات  استدامة  ضمان 
من  جدواها  وتبيان  التشريعات  في  عليها  املنصوص 

الناحية االقتصادية.

غالبًا ال يتُمّ تنفيذ التشريعات والسياسات عند وضعها  n 
)خاصة إذا كانت مدفوعة بضغوط أطراف خارجية(.

!   النصائح / التوصيات اخلاصة بإدخال مسائل النوع 
االجتماعي في صناعة السياسات األمنية في الدول التي 

متر مبراحل ما بعد النزاع

بإصالح  خاٍصّ  نٍصّ  وجود  عند   n :السالم اتفاقيات 
فعندئذ  السالم،  اتفاقيات  من  أٍيّ  في  األمني  القطاع 
يجب اإلشارة بوضوح إلى وجود نية صريحة لصياغة 
سياساٍت لألمن القومي متسقٍة مع النوع االجتماعي.

قد  النزاع، حيث  بعد  ما  في سياقات  n  :الوطني احلوار 
أساًسا  ُتشكل  التي  املوحدة  األمنية  الرؤية  تتوافر  ال 
لسياسة األمن القومي، يكون من املفيد البدء بعقد حوار 
على  خاًصا  تركيًزا  يشمل  األمن  حول  شامل  وطني 

مسائل النوع االجتماعي.

ُيعتبر   n :الريفية املناطق  مستوى  على  املشاورات 

طبيعة 
املشاركة 

اخلارجية 

املساعدة التنموية مع 
الشروط السياسية

االنضمام إلى املنظمات 
املتعددة األطراف كحافز 

إلى اإلصالح

التدخل/االحتالل 
العسكري وعمليات حفظ 

السالم بقيادة األمم 
املتحدة في أغلب األحيان 

ال توجد في األغلب

األطراف 
اخلارجية 
الرئيسية 

أطراف التنمية/التمويل: 
اجلهات املانحة املتعددة 
األطراف )مثل منظمة 
التعاون االقتصادي 

والتنمية وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي والبنك 

الدولي( والهيئات 
املانحة الثنائية األطراف 
واألطراف غير احلكومية.

األطراف األمنية: الدولية 
منها مثل )االحتاد 

األوروبي وحلف الناتو 
ومنظمة التعاون واألمن 
في أوروبا( احلكومات 

واألطراف غير احلكومية 
)مثل املنظمات غير 

احلكومية والشركات 
العسكرية اخلاصة(.

األطراف األمنية: قوات 
التدخل وقوات حفظ 
السالم حتت رعاية 
دولية واألطراف 

غير احلكومية )مثل 
الشركات العسكرية 

اخلاصة(.

ال توجد في األغلب

االنقسام الريفي واحلضري في الدول التي متُرّ مبراحل 
ما بعد النزاع عامالً ُمهًما. وعليه، فإن ذلك يتطلب التركيز 
حدود  خارج  والرجال  النساء  احتياجات  تلبية  على 

العاصمة وإعطاَءها اهتماًما خاًصا. 

سياسات  لوضع  املانحة  اجلهات  دعم  يعتبر   n :االلتزام
املوارد عادًة،  أهمية بسبب نقص  ذا  أمنية شاملة عامالً 
النزاع.  وخصوًصا في الدول التي متُرّ مبراحل ما بعد 
وغالبًا ما ُيساعد وضع ونشر سياسات أمنية متماشية 
مع النوع االجتماعي على إعالن احلكومة التزاًما سياسيًا 
ِجدًيا بالتعامل مع قضايا األمن والقضاء في مراحل ما 

بعد النزاع.

امللكية  فيه  أصبحت  الذي  الوقت  في   n :احمللية امللكية 
احمللية عبارة سائدة، لكنها ال تزال متوازية مع الشرعية 
واالستدامة الطويلة األجل للسياسات التي تتُمّ صياغتها. 
وتصبح سياسة األمن القومي املُراعية للنوع االجتماعي 
قابلًة للحياة فقط إذا مت وضعها وتأييدها وتنفيذها من 

جانب أطراف محلية تضُمّ كالً من الرجال والنساء.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  بوجود  اإلقرار  n 
من  العديد  في  السياسات:  وضع  عند  االجتماعي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  ُيستخدم  النزاعات، 
فترات  وتشهد  املدنيني.  ضد  كاستراتيجية  االجتماعي 
يأخذ  قد  الذي  العنف  هذا  ملعدالت  تزايًدا  النزاع  بعد  ما 
أن  الضروري  ومن  األسري.  العنف  مثل  أشكال،  عدة 
في حتديد  املساواة  قدم  على  والنساء  الرجال  يشترك 

االحتياجات األمنية عند عمليات صناعة السياسات.

املرأة في املناصب الرسمية: n زيادة مشاركة املرأة من 
خالل تأييد تعيينها في املناصب العليا أو حتديد األهداف 
مضاعفة  وكذلك  احلصص.  حتديد  أو  االستراتيجية 
من  املستوى  الرفيعة  املناصب  على شغل  املرأة  قدرات 
أجل زيادة دورها في القضايا األمنية وضمان اشتمال 
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

النوع االجتماعي، ودفعها  القضايا على مسائل  هذه 
للتفاعل والتشاور مع منظمات املجتمع املدني.

5-2الدول االنتقالية والدول النامية
حكم  أنظمة  النامية  والدول  االنتقالية  الدول  تشمل 
االجتماعية  القدرة  كبير من حيث  تختلف بشكل  متنوعة 
االقتصادية والفنية واملوارد البشرية. وبينما تتُمّ صناعة 
سياسات لألمن القومي في بلغاريا وأوكرانيا على سبيل 
النامية.  الدول  من  العديد  في  كذلك  احلال  يكن  لم  املثال، 
والدول  االنتقالية  الدول  تشترك  نفسه،  الوقت  وفي 
النامية في بعض التحديات التي ُتواجه صناعة سياسات 

أمنية، وتشمل ما يلي: 

التماسك  األحيان نقص  نقص اخلبرة   وفي بعض  n 
مع  مالئم  بشكل  للتعامل   – واالجتماعي  السياسي 
واملالية  والتخطيطية  واإلدارية  التنظيمية  الشؤون 

والسياسات.

الفساد. n 

حتدي تنظيم الشركات األمنية اخلاصة. n 

الدول االنتقالية 
إليها  ُيشار  وأحياًنا  اجلديدة،  الدميوقراطيات  بعض  في 
القدرة  تتوافر  قد  الفرد"،  حكم  بعد  ما  "دول  باسم 
األمني،  القطاع  في  إصالحات  إلجراء  الالزمة  الفنية 
حكومية  هيئات  بناء  هي  األساسية  األولوية  فتكون 
تقدمي  لضمان  والشرعية  واملساءلة  بالشفافية  تتسم 
التحدي،  يستمُرّ  فقد  ذلك،  ومع  والقضاء.  األمن  خدمات 
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االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  التنموي  والتعاون  والسالم  النزاع  بشأن  التنمية  مساعدة  أعدته شبكة جلنة  تقرير  في 
والتنمية، مت تقدمي اقتراح بوجوب إظهار املنظمات النسائية مرونة ملحوظة في التكيُّف مع األوضاع املتدهورة واملتغيرة. وفي 
نيبال، مت استبعاد العاملني في مجال القضاء غير الرسميني، ومعظُمهم من الرجال، بسبب النزاع ومت استبدالهم في العديد 
من احلاالت باملنظمات النسائية. وفي حاالت مثل جواتيماال والصومال، كانت املرأة في طليعة حركات السالم. وباملثل، كان 
ذلك في حالة احتاد نهر مانو )غينيا وليبيريا وسيراليون(، حيث قادت شبكة نسائية شبه إقليمية بكِلّ فاعلية محادثات ثالثية 
جمعت بني ثالثة رؤساء دول. كما متكنت الشبكة من الضغط بنجاح على مفاوضي عملية السالم لضمان إدخال قضايا املرأة 

في اتفاقيات السالم الليبيرية.
احتمال ضعف  بالرغم من  املانحة،  للجهات  نوعها  فردية من  املتدهورة فرصة  السياقات  فقد متثل  ذلك،  النقيض من  وعلى 
األطراف احلكومية لتعزيز حقوق املرأة، وذلك بدعم مشاركتها قي مؤسسات القضاء غير احلكومية. ويستمّر التقرير في سرد 
مقترحاته، مثل بذل اجلهود لتسجيل وتوثيق النزاعات التي يتُمّ التعامل معها في النظام القضائي غير احلكومي؛ حيث إن املرأة 
في هذه السياقات أكثر حرًصا من الرجل في حفظ السجالت. وعلى املديني القصير واملتوسط، يشكل ذلك خطوة أولى ُمهمة 

في إنشاء حلقة وصل بني األنظمة احلكومية وغير احلكومية.
ومهما تكن األسباب التي تؤدي إلى اضطالع املنظمات النسائية بدور رئيسي في توصيل العدالة أثناء النزاعات وفي املراحل 
التي تلي النزاعات، فسيكون األخذ بآرائها وخبراتها بعني االعتبار أمًرا في غاية األهمية عند صياغة سياسة األمن القومي. 

مثل بعض موروثات احلكم الفردي، النظام اإلجرامي و/أو 
الفاسد، وبعض القطاعات التي ال تخضع للمساءلة في جهاز 
األمن. أو قد تكون هناك معارضة بيروقراطية لوضع رقابة 
من  العديد  وفي  األمنية.  اجلهات  على  برملانية  أو  حكومية 
ُمهًما  دوًرا  العرقية  لعبت  السابق،  السوفييتي  االحتاد  دول 
في املؤسسات األمنية. ولذلك، فقد تدعو احلاجة إلى تغيير 
عدد كبير من السياسات على الفور لدرجة أن هذه التغييرات 

قد تكون تغييرات جذرية. 

في السياق اليوروأطلنطي، تلعب عضوية االحتاد األوروبي 
أمام  السياسي  النظام  فتح  في  ُمهًما  دوًرا  الناتو  وحلف 
بالتركيز بشكل كبير  الناتو  املراجعة اخلارجية. وقام حلف 
القوات  إصالح  ذلك  في  اخلارجّي، مبا  األمنّي  السياق  على 
في  بدوره  األوروبي  االحتاد  قام  وكذلك  والدفاع.  املسلحة 
القطاع  في  اإلصالح  جوانب  مختلف  على  أيًضا  التركيز 
األمني الداخلي، مبا في ذلك الشرطة وإصالح احلدود، كما 
النقاش بشأن إصالح  دائرة  دوًرا رئيسيًا في توسيع  لعب 

القطاع األمني. 

الدول النامية 
كبيرة  حتديات  فهناك  االنتقالية،  الدول  في  احلال  هو  كما 
في  مبا  النامية،  الدول  في  املعنية  السياسية  األنظمة  في 
واملعارضة  االستبدادي  احلكم  أو  العسكري  املوروث  ذلك 
البيروقراطية القوية لوضع رقابة حكومية أو برملانية. وهذا 
املدني  املجتمع  منظمات  اعتبار  النادر  من  أنه  إلى  إضافة 
معارضة  مجموعات  باعتبارها  إليها  النظر  يتُمّ  بل  شريًكا، 

للدولة.

ونظًرا للدور اخلاص الذي تقوم به اجلهات املانحة في العديد 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

من الدول النامية، تعتبر امللكية احمللية لعمليات اإلصالح ذات 
أهمية قصوى. وقد تؤدي عملية صناعة السياسات املدفوعة 
بضغوط من اجلهات املانحة إلى تقييد ملكية العملية من جانب 
احلكومة والشعب. وهكذا، تكون احلالة عندما يكون تقدمي 
ل إلى بعض معايير اإلصالح أو  املساعدة مشروًطا بالتوُصّ
من  عدد  من جانب  تنفيذها  الواجب  السياسات  عن  اإلعالن 
املؤسسات. ومع ذلك، فللجهات املانحة دور مهم في تقدمي 
املجموعات  جميع  إشراك  ضمان  كيفية  بشأن  املشورة 
صناعة  عمليات  في  لإلسهام  بالسياسات،  تتأثر  قد  التي 
السياسات. وفي هذا اإلطار، ميكن تعزيز النوع االجتماعي 

كعنصر رئيسي في عمليات صناعة السياسات.

وفي العديد من الدول النامية، وكما هو احلال في السياقات 
غير  األطراف  دور  يعتبر  النزاع،  بعد  ما  ملراحل  املصاحبة 
ُمهًما،  دوًرا  والقضاء  األمن  خدمات  ُتقدم  التي  احلكومية 
تشمل  وقد  الرسمية.  احلكومية  األنظمة  مع  إلى جنب  جنبًا 
القانونية  شبه  واخلدمات  االنتقالية  احملاكم  األطراف  هذه 
وضع  عملية  تؤكد  أن  ويجب  احمللية.  الدفاع  ووحدات 
السياسات على كيفية إدارة السلطة وتقدمي اخلدمات ومدى 

شرعيتها في أعني الرجال والنساء.

النوع  مسائل  إدخال  تواجه  التي  التحديات  تشمل 
االجتماعي في البلدان االنتقالية والبلدان النامية ما يلي:

األغلب  في  احلاكمة  النخبة  تكون  االنتقالية،  الدول  في  n 
النخبة نفسها خالل فترة احلكم االستبدادي، وقد  هي 

تكون هناك معارضة قوية للتغيير.

املدني  املجتمع  ملنظمات  املشروع  الدور  يلقى  قد  n 
باملشاركة في عمليات وضع السياسات معارضة، وهو 
االجتماعي،  النوع  مسائل  إدخال  أمام  عوائق  يضع  ما 
املجموعات  ملختلف  املتعِدّدة  االحتياجات  بني  والتفرقة 

داخل املجتمع.

لسوء احلظ، تغفل اجلهات املانحة عن االنتباه إلى النوع  n 
االجتماعي عند تقدمي املشورة للدول النامية، وهو األمر 
النوع  مسائل  استبعاد  عفوية  بطريقة  ُيعزز  قد  الذي 

االجتماعي في عملية صناعة السياسات.

بإدخال  اخلاصة  التوصيات   / النصائح     !
السياسات  النوع االجتماعي في صناعة  مسائل 

األمنية في الدول االنتقالية والدول النامية. 
بناء القدرات: قد توجد في الدول االنتقالية والدول النامية 
مؤسسات  إلى  أن حتويلها  غير  قائمة،  حكومية  مؤسسات 
ٍد  دميوقراطية خاضعة للمساءلة أمٌر صعب وهو مبنزلة تعُهّ
التنفيذية،  السلطة  جانب  من  التزاًما  ويتطلُب  األمد،  طويل 
وفي بعض احلاالت تأييًدا من املجتمع الدولي. ويجب أن تتم 

عملية بناء القدرات بشأن مسائل النوع االجتماعي على عدة 
مستويات: 

السلطة التنفيذية: n ضمان أن كبار املسؤولني كرئيس 
والسياسات  بااللتزامات  علم  على  والوزراء  الدولة 
االجتماعي  النوع  مبساواة  يتعلق  فيما  احمللية  الدولية 
اخلارجية  األطراف  تساعد  وقد  اإلنسان.  وحقوق 

املوثوق بها في ذلك.

االنتقالية  الدول  في  البرملانية  اللجان  تفتقر   n :البرملان
والدول النامية إلى اخلبرة باألمور الفنية لقضايا األمن 
إلى  نظرتها  كيفية  عن  الدفاع، فضالً  وموازنة  والدفاع 

مسائل النوع االجتماعي.

النامية  والدول  االنتقالية  الدول  في   n :املدني املجتمع 
مقابل  ضعيفًة  السياسية  املؤسسات  فيها  تكون  التي 
قوة القطاع األمني، فقد يعتمد السياسيون في السلطة 
الضمني  أو  الصريح  التأييد  على  والبرملان  التنفيذية 
اإلصالحات  يتجنبون  فقد  ولذلك،  األمني.  للقطاع 
ولهذا،  ضَدّهم.  االنقالبات  إثارة  من  خوًفا  اجلوهرية 
الرقابة  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء  يخدم  فقد 
على تصرفات اجلهات األمنية ومدى اّتساقها مع هموم 
النوع االجتماعي على املديني القصير واملتوسط، ويثبت 
مع مرور الوقت أنها أكثر اآلليات الرقابية فاعلية. وحتى 
جزًءا  باعتبارها   – املدني  املجتمع  منظمات  تكن  لم  إذا 
– تتمتع باملهارة  من جهات الرقابة على القطاع األمني 
الفنية، فإنها تستطيع االضطالع بدور  الكافية باألمور 
ُمهم فيما يتعلق بتمثيل الرجل العادي واملرأة العادية. 

5-3 الدول املتقدمة
املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  مثل  املتقدمة  الدول  تنظر 
القومي  ألمنها  امللّحة  التهديدات  أكثر  إلى  كبيرة  بدرجة 
باعتبارها مسائَل ميكن فصلها عن رفاهية واستقرار املجتمع؛ 
والسياسات  القومي  األمن  سياسة  على  ذلك  انعكس  حيث 
األمنية األخرى اخلاصة بها. ومع ذلك، ال يزال األمن القومي 
يدور حول الهموم األمنية / السياسية الشاملة. وقد حَدّدت 
الواليات املتحدة التهديدات ألمنها القومي بتطوير وانتشار 
باإلرهاب،  املتمثل  السالم  وتهديد  الشامل،  الدمار  أسلحة 
والكوارث  املتحدة،  الواليات  ضد  الصواريخ  واستخدام 
الطبيعية. وباملثل، مت حتديد هموم األمن القومي في اململكة 
والتجسس،  باإلرهاب،  متمثلًة  واسع  نطاق  على  املتحدة 
وانتشار  العاملي،  االستقرار  في  الضعيفة  الدول  وتأثير 
أسلحة الدمار الشامل. وعلى هذا املستوى، يكون من الصعب 
توضيح أبعاد النوع االجتماعي على هموم األمن القومي عند 

هذه املستويات.

ومع ذلك، قد يساعد تعزيز منهج متسق مع النوع االجتماعي 
على حتديد أولويات األمن القومي في الدول املتقدمة، ويعمل 
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القومي.  األمن  أولويات  تعريف  حول  النقاش  توسيع  على 
هذه  مع  للتعامل  املناسبة  اآلليات  حتديد  ذلك  من  واألهُمّ 
فالرجال هم  الراهن،  الوقت  األولويات. وكما هو احلال في 
األكثر متثيالً في الشرطة واجليش وحرس احلدود والسلطة 
األخرى  األمني  القطاع  ومؤسسات  واحلكومة  القضائية 
وهيئات الرقابة في الدول املتقدمة. وقد تكون لزيادة متثيل 
و/أو  األمنية  اخلدمات  تقدم  التي  املؤسسات  في  املرأة 
تأثيرات في تعريف  املؤسسات  التي حتكم هذه  املؤسسات 
احلال  وكذلك  املتقدمة،  الدول  في  األمنية  اخلدمات  تقدمي 

بالنسبة لعمليات صناعة السياسات األمنية.

وباملثل، فإن الدول املتقدمة، مبا فيها اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، حتتُلّ الصدارة في تقدمي املشورة واخلبرات الفنية 
في  مبا  األمني،  القطاع  إصالح  مبرحلة  متُرّ  التي  للدول 
القومي  األمن  سياسة  بعمليات صناعة  منها  يتعلق  ما  ذلك 
النوع  خبرات  مضاعفة  تؤدي  وقد  األمنية.  والسياسات 
القطاع  إصالحات  لدعم  املانحني  فرق  ضمن  االجتماعي 
االجتماعي  النوع  منظور  مع  التماشي  إلى مضاعفة  األمني 
السياسات  صناعة  بشأن  واملشورة  الدعم  تقدمي  عند 

األمنية.

تشمل التحديات التي تواجه إدخال النوع االجتماعي ما 
يلي:

التهديدات اخلارجية والتهديدات  التركيز على  إلى  امليل  n 
السياسية الشاملة على حساب التهديدات الداخلية على 
األمن، والتي تؤثر بشكل مختلف في املجموعات داخل 

املجتمع.

الدول  النوع االجتماعي في  إدخال مسائل  االبتعاد عن  n 
التي ترى السلطة التنفيذية وأغلبية املجتمع فيها أنه قد 

مت حتقيق مساواة النوع االجتماعي فيها فعليًا.

النوع  مسائل  بإدخال  اخلاصة  التوصيات   / النصائح 
الدول  في  األمنية  السياسات  صناعة  في  االجتماعي 

املتقدمة:

القومي:  األمن  تعريف  حول  النقاش  قاعدة  توسيع  n 
إفساح املجال للمشاركة العامة في حتديد أولويات األمن 
القومي. وهذا أمر يجب أن تأخذه السلطة التنفيذية بعني 

االعتبار، وأن تقوم هيئات الرقابة بتأييده.

مناقشات السياسات الشاملة: يضمن االستخدام اجليد  n 
لوسائل التكنولوجيا وارتفاع مستوى التعليم مشاركة 
حول  النقاشات  هذه  في  املجتمع  من  عريضة  شريحة 
األمن والدفاع، كما يضمن توسيع املساحة املتاحة أمام 
النوع االجتماعي. ويتطلب ذلك رغبة من جانب السلطة 
التنفيذية والبرملان وحمالت التأييد من منظمات املجتمع 

املدني.

املتقدمة مبجتمع  الدول  تتميز  شاملة:  وضع سياسات  n 
اخلبراء  أنشطة  ذلك  في  مبا  بالنشاط،  ُمفعٍم  مدني 
غير  واملنظمات  العلمية  واألوساط  املتخصصني 
تتطلب  قد  التقليدية  الناحية  فمن  ذلك،  ومع  احلكومية. 
خبراء  مشورة  املركزية  احلكومة  سياسة  صناعة 
اجللسات  جتعل  وقد  جًدا.  منتقاة  بصورة  خارجيني 
وُتشكل  شاملة،  عملية  السياسات  صناعة  من  العامة 

نقطة انطالق إلى مسائل النوع االجتماعي.

النوع االجتماعي كعنصر رئيسي في مساعدة إصالح  n 
اإلنسانية  القدرات  بناء  أن يشمل  يجب  األمني:  القطاع 
األخرى  احلكومات  مساعدة  عند  املتقدمة  الدول  في 
على إصالح القطاع األمني وصناعة السياسات، خبراء 

ومستشارين في النوع االجتماعي.
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6 التوصيات الرئيسية
القضايا  بشأن  تشاوري 5  تشاركي  وطني  حوار  فتح 
على  أمنية  سياسات  صياغة  أو  تعديل  عند  األمنية 

املستوى احمللي.

االجتماعي لالحتياجات  النوع  مع  إجراء حتديد متسق  ٦ 
األمنية القومية وعلى املستوى احمللي، مبا فيها مختلف 
للرجال والنساء والفتيات  األمنية واملوارد  االحتياجات 

واألوالد.

تبني منهج شامل لألمن القومي في السياسات األمنية،  ٧ 
مثل  القومي،  األمن  على  الداخلية  التهديدات  فيها  مبا 

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

صانعي  والتزام  االجتماعي  النوع  قدرات  بناء  ٨ 
والوزارات  التنفيذية  السلطة  داخل  األمنية  السياسات 
على  التدريب  من خالل  السياسية  واألحزاب  والبرملان 
النوع االجتماعي والتوجيه ونشر املعلومات وممارسة 

الضغوط.

واملرأة  للرجل  متساٍو  بشكل  والترقية  التعيني  ضمان  ٩ 
األمن  مجالس  مثل  األمني،  القرار  صنع  جهات  داخل 
الوزاري  املستوى  على  القيادية  واملناصب  القومي 

ومؤسسات القطاع األمني.

اتخاذ  هيئات  في  االجتماعي  النوع  خبرات  إشراك  10 
القرارات األمنية، على سبيل املثال، من خالل املؤمترات 
املعنية بشؤون  الوزارات  أو  البرملان  لعضوات  احلزبية 

املرأة ومسائل النوع االجتماعي.

معلومات  لتوفير  تشاركية  محلية  أمنية  جهات  إنشاء  11 
بهدف صناعة السياسات األمنية احمللية، وضمان تنفيذ 
خالل  من  احمللي  املستوى  على  القومي  األمن  سياسة 

املراجعات واخلطط األمنية واألنشطة املنسقة.

سياسة  تنفيذ  من  كجزء  الكافية  املوارد  تخصيص  12 
التي  اخلاصة  األمن  انعدام  حاالت  ملنع  القومي  األمن 
والتعامل  واألوالد،  والفتيات  والنساء  الرجال  تواجه 
معها ومعاقبة مرتكبيها بشكل فاعل، ومتويل املبادرات 
النوع  على  التدريب  مثل  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 

االجتماعي.

النوع  مع  ُمتسقة  ومتابعة  حتديد  عمليات  إجراء  1٣ 
حتديد  خالل  من  القومي  األمن  لسياسة  االجتماعي 
االجتماعي،  النوع  حيث  من  األمنية،  السياسات  تأثير 

وحتليل موازنة النوع االجتماعي.

إنشاء آليات لزيادة مشاركة منظمات املجتمع املدني، مبا  14 
في ذلك املنظمات النسائية، في اإلجراءات، مثل جلسات 
البرملان واملشاورات التي ُيجريها مجلس األمن القومي.

للمشاركة  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات شبكات  بناء  1٥ 
السياسات األمنية، مبا في  بفاعلية في عمليات صناعة 

ذلك بناء القدرات الفنية للمنظمات النسائية.

إنشاء شبكات ملنظمات املجتمع املدني، مبا فيها املنظمات  1٦ 
النسائية العاملة في القضايا املتعلقة باألمن، وذلك بهدف 
ضمان املشاركة االستراتيجية في صياغة سياسة األمن 

القومي.
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الـنوع االجتماعي وأثره
في صناعة سياسة األمن القومي

احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمًرا مهًما في 
صناعة سياسة األمن 
القومي؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في صناعة 
سياسة األمن القومي؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
تساؤالت حول صناعة 
سياسات األمن القومي 
معلومات أخرى 

يسود إعتراٌف قوٌي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجال 
فعاليِة  مفتاُح  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخاُل  يعتبُر  وكما  واألوالد.  والفتيات  والنساء 

ومسائلِة القطاع األمني، وامللكيِة احملليِة، وشرعيِة عملياِت إصالح القطاع األمني.

وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمٍة موجزٍة ملزايا إدخال مسائل النوع االجتماعي في عملية 
صناعة سياسة األمن القومي. كما وتقِدُم معلوماٍت عمليِةٍ لكيفية القيام بذلك.

وتعتمد هذه املذكرة على تقريٍر مطوٍل، وكالهما جزٌء من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح القطاع األمني. وحيث أن الهدَف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدمٍة موجزٍة عن املسائل 
املتعلقة بالنوع االجتماعي وتقدميها إلى ممارسي وصانعي سياسات إصالح القطاع األمني، مت 

تضمينها 12 أداًة مع مذكراٍت عملية مكّملٍة لها – أنظر معلومات أخرى.

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أمًرا مهًما في صناعة سياسة األمن القومي؟
هذه  تشتمل  وكما  حتقيقه.  وكيفية  األمن  إلى  احلكومة  نظرَة  القومي  األمن  سياسات  تعكس 
السياسات على إستراتيجياٍت وسياساٍت واسعٍة لألمن القومي، والتي قد يتم اإلشارة إليها كخطٍة 
مثُل  لكل قطاع،  املخصصِة  السياساِت  إلى  باإلضافة  مبدأٍ،  أو  أو مفهوٍم  إستراتيجيٍة  أو  أو رؤيٍة 

الكتاِب األبيِض بشأِن الدفاع.

يشيُر لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدواِر والعالقاِت والسماِت الشخصيِة واملواقِف والسلوكياِت 
إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير  ذلك  وعلى  والرجل.  للمرأِة  املجتمُع  يعزوها  التي  والقيِم 
البيولوجيِة  االختالفاِت  إلى  لفظ "اجلنس"  بينما يشير  واملرأِة،  الرجِل  بني  املكتسبة  االختالفاِت 
بني األنثى والذكر. وتتنوُع أدواُر النوع االجتماعي تنوًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير 
مبرور الزمن، كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأِة والرجل فحسُب، بل يشمل العالقات 

بينهما. 

مالءمتها  زيادِة  على  القومي  األمن  سياسات  صناعة  في  االجتماعي  النوع  مسائِل  إدخال  ويعمل 
واستدامتها.

امللكية احمللية من خالل العمليات التشاركية في صناعة السياسات
تعمل املشاورات الواسعة بشأن االحتياجاِت واألولويات األمنية، والتي تشمل مجموعًة كبيرًة  n 
من منظماِت املجتمع املدني، على تعزيز امللكية احمللية والشرعية وتساعد في بناء إجماٍع وطني 
النسائية  املنظماُت  تثيرها  التي قد  املختلفة،  النظر  األمنية. وكما تعتبر وجهات  القضايا  بشأن 

والرجالية، على مائدِة احلوار ذات أهميٍة كبيرة.

السياسات األمنية الشاملة التي تلبي االحتياجات األمنية املختلفة 
يؤدي مراعاة إحتياجات األمن والقضاء املختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد إلى حتقيق  n 

سياساٍت أمنيٍة أكثُر شموليًة وفعالية.

يؤدي مراعاُة مسائِل النوع االجتماعي في سياسات األمن القومي إلى لفت اإلنتباه إلى أهمية  n 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمنيمذكرة التطبيق العملي الثامنة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



العنف  مثُل  الفعلية،  الداخلي  األمن  تهديداِت  معاجلِة 
القائم على أساس النوع االجتماعي.

عدم التمييز في سياسات األمن ومؤسسات القطاع 
األمني

القطاع  أفراُد  ميارسه  الذي  التمييز  من  احلد  يساعد  n 
وحتسني  الشرعية،  وتعزيز  الثقِة،  بناء  على  األمني 
بإمكان  أنه  وكما  والقضاء.  األمن  توفير  مستوياِت 
التمييز داخل  سياسات األمن وضُع قواعَد حمايٍة ضد 

مؤسسات القطاع األمني.

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

األمن  سياسة  صناعة  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يعتبر 
واملواثيق  للقوانني  لالنصياع  ضروريًة  مسألًة  القومي 
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  واإلقليميِة  الدوليِة  واملعاييِر 

وأثره في األمن، ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقيُة  n 
)1979(

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قراُر 
واألمن )2000(

مجموعة  ملحق  إلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ملزيٍد 
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليميِة والدولية.

الواجب اإلطار رقم 1 االجتماعي  النوع  مسائل 
األمن  سياسات  صناعة  في  إدخالها 

القومي 
في  املشاركة  في  والرجل  للمرأِة  املتساوي  احلُق  n 

مؤسسات القطاع األمني.

بإعتباره  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنُف  n 
تهديًدا داخليًا لألمن.

اإلنسان  حقوق  وإنتهاكات  التمييز  على  القضاُء   n 
األخرى داخَل مؤسسات القطاع األمني أو في مجال 

تقدمي خدماِت األمِن والقضاء.

مبا  املدني،  املجتمع  مشاركة  لضمان  آلياٍت  وضُع  n 
تنفيذ  على  الرقابة  في  النسائية،  املنظمات  ذلك  في 
األمني  القطاع  إصالِح  وعملياِت  األمن  سياسات 

ومؤسسات األمن.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في صناعة سياسة 
األمن القومي؟

مشاركة  القومي  األمن  سياسة  مراجعة  أو  وضُع  يتطلب 
مجموعٍة واسعٍة من األطراف الفاعلة، مبا في ذلك احلكومة 
املجتمع  ومنظمات  احمللية،  واحلكومة  والبرملان،  الوطنية، 
املدني. وميكن لكل من هذه األطراف اتخاِذ خطواٍت إلدخال 

النوع االجتماعي في صناعة سياسة األمن القومي:

احلكومة احمللية
صياغة  وجلان  األمني  التنسيق  هيئات  ذلك  في  )مبا 

السياسات األمنية(.

بناُء قدراِت كبار املوظفني واملسؤولني وضمان التزامهم  n 
السياسة  وضع  عند  االجتماعي  النوع  مع  بالتعامل 
والتقارير  واحملاضرات  التدريب  عبَر  وذلك  األمنية، 

املتعلقة مبسائِل النوع االجتماعي وبرامِج التوجيه.

السياسات  صناعة  عملية  في  املرأة  مشاركِة  زيادُة  n 
األمنية، وذلك عن طريق:

وجلان  القومي  األمن  مجالس  في  املرأة  تعينُي  – 
صياغة السياسات األمنية.

إشراُك ممثلنَي من الوزارة و/أو اجلهات احلكومية  – 
املسؤولة  البرملانية  احلزبية  املؤمترات  أو  األخرى 

عن مسائل النوع االجتماعي واملسائل النسائية.

املنظمات  عن  ممثلنَي  مع  للتشاور  آلياٍت  وضُع  – 
القضايا  بشأن  االجتماعي  النوع  وخبراُء  النسائية 

املتعلقة بالسياسات األمنية.

في  صريح  بشكل  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخاُل  n 
السياسات األمنية )انظر اجلدول رقم 1(.

بهدف  االجتماعي  النوع  مع  متجاوبٍة  لغٍة  استخداُم  n 
"ضباُط  إلى  اإلشارة  مثُل  واالستبعاد،  التمييز  جتنِب 
كلمة  الشرطة"، وإستعمال  من "رجال  بدالً  الشرطة" 
الرجِل  لفظِة  من  )chairperson( بدالً  الرئيس  الشخص 

.)chairman( الرئيس

جاميكا: دراسة احلالة 1 في  القومي  األمن  سياسة 
عملية شاملة 1

سياسًة  جاميكا  حكومة  تبنت   ،2007 عام  منتصف  في 
ومزدهرٍة"،  آمنٍة  أمٍة  "نحو  القومي:  لألمن  شاملًة 
استندت إلى الكتاب األخضر الستراتيجية األمن القومي. 
وقد مت وضعه على جدول أعمال البرملان للمرة األولى في 
شهر يناير من عام 2006م، ومن ُثم تالها الكتاب األبيض 

الستراتيجية األمن القومي.
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مراجعٍة  إلجراء  جاميكا  حكومة  خططت  األمر  َبدء  وفي 
منهًجا  يتطلب  األمَر  أن  سريًعا  أدركت  ولكنها  للدفاع، 
األمن  القائمة على  التهديداِت  للتعامل مع مجموعة  أوسَع 
العصابات،  وعنَف  املنظمة،  اجلرميَة  وتشمل  القومي، 
واالهتماماِت االجتماعية واالقتصادية، والكوارَث البيئية. 
وقد مت البدُء في مشاوراٍت موسعٍة ضمت جميع اجلهات 
فيها  مبا  املدني،  املجتمع  ومنظمات  املعنية  احلكومية 

املنظمات النسائية.
وحتت ُعنوان "آثاُر العنف في املجتمعات"، نادت سياسة 
في  العنف  تأثير  باجتاه  االهتمام  بتركيز  القومي  األمن 
األفراد واملجتمعات، وفي املجتمع. وأشارت إلى أن "العنَف 
األسري"، وهو أكثر أشكال العنف انتشاًرا، بالٌء قد ابتُلي 
للجرمية  العام  النموذج  تشكيل  في  وُيسهم  املجتمع  به 
نسيج  إضعاف  على  تعمل  التي  تأثيراته  بسبب  والعنف 
وسيلًة  العنف  على  الشباب  اعتياد  في  ودوره  املجتمع، 
حلل النزاعات. وأكدت كذلك أن النساء واألطفال هم األكثر 

عرضًة للعنف األسري.

البرملان
السياسات  صناعة  في  والتشاركيِة  الشموليِة  ضماُن  n 

األمنية الشاملة، وذلك عن طريق:

إجراُء مشاوراٍت عامٍة واسعِة النطاق )انظر اجلدول  – 
رقم 2(.

مفتوحٍة،  ونقاشاٍت  برملانية،  استماٍع  جلسات  عقُد  – 
لطلب  البلديات  مقر  في  موسعٍة  واجتماعاٍت 
طبقات  أطياف  مختلف  من  والنساء  الرجال  رأي 
ِمسودات  وملناقشة  األمنية،  القضايا  حول  املجتمع 

السياسات األمنية.

من  املجموعات  بعض  مع  منفصلٍة  اجتماعاٍت  عقُد  – 
مختلف أطياِف طبقات املجتمع والتي قد ال ميكنها 
مثُل  العامة،  االجتماعات  في  رأيها  عن  تفصح  أن 

املجموعاِت العرقيِة واألقليات.

وعضوات  ألعضاء  العادلِة  املشاركِة  لتحقيق  السعُي  n 
طريق  عن  األمنية  السياسة  صناعة  عملية  في  البرملان 

ما يلي:

اللجان  في  البرملان  عضوات  مشاركِة  تعزيُز  – 
املختصة بالدفاع واألمن.

منهن  املهتماِت  و/أو  البرملان  عضواِت  تشجيُع  – 
باخلطوط  االلتزام  االجتماعي  النوع  مبسائل 
احلزبية للتوصل إلى برنامٍج موحٍد بشأن القضايا 

املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن.

تعزيز تأسيس املؤمتراِت احلزبية / التكتالت داخل  – 
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احلالة  دراسة  )انظر  السياسية  واألحزاب  البرملان 
رقم 2(.

عملية دراسة احلالة 2 في  االجتماعي  النوع  إدخال 
دور  األمنية:  السياسات  صناعة 
املرأة داخل املؤمتر الوطني األفريقي 

في جنوب أفريقيا.2 
ل جنوب أفريقيا إلى الدميوقراطية مدى تأثير  يوضح حتوُّ
النسائية،  االحتاداِت  وتشكيُل  السياسية،  البيئِة  تواصُل 
التيارات  مختلف  عبر  االجتماعي  النوع  مسائل  وتأييُد 

السياسية في عملية صياغِة سياسَة األمن القومي.
وقد عملت املرأة على إيجاد مساحٍة سياسيٍة لتناول مسائل 
النوع االجتماعي داخل املجتمع املدني واألحزاب السياسية. 
وعلى سبيل املثال، بسبب املخاوف من تهميِش دور املرأة، 
فقد جرى إدخال إصالحاٍت على املؤمتر الوطني األفريقي 
واحتاد املرأة عام 1990، ومتت الدعوة إلى مشاركِة املرأِة 
االجتماعي  النوع  مساواة  وإدخاُل  القيادية،  املناصِب  في 
في برامج وسياسات املؤمتر الوطني األفريقي. وقد جتلى 
هذا التأييُد في صدور منشوٍر عن املؤمتر الوطني األفريقي 
السياسات  دليل  للحكم:  "االستعداد  بعنوان   1992 عام 
أقر بأن  أفريقيا دولًة دميوقراطيًة"، والذي  جلعل جنوب 
التمييَز القائم على أساس النوع االجتماعي قد عمل على: إما 
إستبعاد أو إخضاع املشاركِة النسائية في كافة املؤسساِت 
هذه  دعت  وقد  والسياسية.3  واالقتصاديِة  االجتماعيِة 
ببعض؛  بعضها  يرتبط  ِقيٍَم  أربَع  ترسيِخ  إلى  الوثيقة 
اإلنساني،  واألمن  املدنية،  والسلطة  الدميوقراطية  وهي: 
وفيما  االجتماعي.  النوع  ومساواة  العسكرة،  ومناهضة 
يخص مؤسسات القطاع األمني، شدد البيان على وجوب 
العنصري،  التمييز  الدميوقراطية، وعدم  ملبادئ  احترامها 
وعدم متييز النوع االجتماعي، وأن تعكَس التركيبة الوطنية 

والنوع االجتماعي للمجتمع اجلنوب أفريقي.

احلكومة احمللية  
النوع االجتماعي، وممثلنَي  النساء، وخبراَء في  إشراُك  n 
من املنظمات النسائية في جلاِن ومجالِس أمِن املجتمع، 

وكذلَك عملياِت تدقيِق سالمِة املجتمع.

األخُذ بعني االعتبار اإلحتياجاِت املختلفِة لألمِن والقضاء  n 
وضع  عند  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال  لدى 
ومعاجلتها،  احملليِة  اجلرمية  من  احلِد  مبادراِت  وتنفيذ 
باإلضافِة إلى ما يتعلُق بالعنِف القائِم على أساس النوع 

االجتماعي. 

داخَل  والتخطيِط  السالمِة  تدقيِق  عمليات  نتائِج  نشُر  n 
يكون  بحيث  واإلقليمية،  القوميِة  األمنيِة  اجلهاِت 
بالرجاِل  اخلاصِة  احمللي  األمِن  حقائَق  إدخاُل  باإلمكاِن 
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والنساِء في صناعة السياسات األمنية القومية.

بشأن اإلطار رقم 2 التشاور  إشتمال  يجب 
سياسات األمن القومي على ما يلي:

املنظمات النسائية االجتماعية في الريف واحلضر. n 

احتاداُت العمال. n 

املنظماُت الدينية. n 

قادُة املجتمِع ونشطاُء العمِل االجتماعي. n 

منظماُت الشباب. n 

والعرقيِة  األجنبيِة  باألقلياِت  اخلاصُة  املنظماُت  n 
واألطياِف األخرى.

منظماُت العدالِة اإلجتماعية. n 

احتاداُت املهاجرين. n 

االحتاداُت اخلاصِة بذوي االحتياجات اخلاصة. n 

منظماُت حقوِق األطفال. n 

األوساُط العلميِة والبحثية.  n 

املنظماُت الدولية. n 

منظمات املجتمع املدني  
الدعوُة إلى إدخال مسائل النوع االجتماعي في سياسات  n 

األمن القومي.

والفتيات واألوالد  الرجال والنساء  متثيُل وجهات نظر  n 
في  املهمشة،  املجموعاِت  ذلك  في  مبا  املجتمع،  داخِل 

عمليات صناعة سياسة األمن القومي.

النوع  مسائل  على  والتدريِب  الفنيِة  اخلبرِة  توفيُر  n 
السياساِت  لواضعي  األمني  والقضايا  االجتماعي 

وأعضاِء البرملاِن للسير على نهجها.

السياساِت  تنفيذ  عند  االجتماعي  النوع  مسائِل  مراقبُة  n 
األمنية.

إجراُء عملياِت تدقيٍق وتقييٍم النوع االجتماعي للسياسِة  n 
األمنيِة ومؤسساِت القطاع األمني.

لبناء  مهمٌة  أداٌة  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يعتبر 
مع  متجاوبِة  أمنيٍة  سياساٍت  وتنفيذ  تطوير  بهدف  القدراِت 
املستهدفِة  الرئيسيِة  املجموعاِت  وتشمل  االجتماعي.  النوع 

بالتدريِب على النوع االجتماعي ما يلي:

العاملنَي بالوزارات املعنيِة في صناعة السياسة األمنية،  n 
والشؤوِن  والداخليِة  الدفاع  وزاراِت  ذلك  في  مبا 

اخلارجية.

أعضاُء هيئاِت التنسيق األمني وجلاُن صياغِة سياسات  n 
األمن القومي.

واألمن  الدفاع  جلان  في  املشاركنَي  البرملاِن  أعضاُء  n 
والعاملني فيها. 

أعضاُء املجالِس احملليِة ألمِن املواطِن أو منتدياِت الشرطة  n 
احمللية.

منظماُت املجتمِع املدني العاملِة في السياسات األمنية. n 

االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبِة  التقييم  عملياِت  تعتبُر 
لضمان  ضرورية  وحتليلها  ومراقبتها  األمنية  للسياساِت 
تلبيِة إحتياجاِت الرجال والنساء والفتيات واألوالد. وتشمُل 

اإلستراتيجيات املفيدة ما يلي:

االجتماعي  والنوع  االقتصادي  االجتماعي  التحليُل  n 
وحتديًدا،  القائمة،  االجتماعي  النوع  وعالقاِت  ألدواِر 
على  واحلصول  األنشطة،  في  باالختالفات  يتعلق  فيما 
االقتصادية  واملعوقات  القرارات،  وصناعة  املوارد، 
التي  األخرى  واملعوقات  والسياسية  واالجتماعية 

يواجهها الرجال والنساء.

األمنية  السياسات  في  االجتماعي  النوع  تأثير  تقييُم  n 
لهذه  واحملتمل  الفعلي  التأثير  مدى  على  للوقوف 
والفتيات  والنساء  الرجال  على  األمنية  السياساِت 

واألوالد.

حتليُل موازنِة النوع االجتماعي لتحديِد ما إذا كان قد مت  n 
األمن  إحتياجات  لتلبية  وكافيٍة  عادلِة  أمواٍل  تخصيُص 

والقضاء لكل من الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

يضم التقرير الثامن أيضا:  
في  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  اللغة  على  أمثلًة  – 

سياسات األمن القومي.

خمِس  من  مؤلفٍة  املجتمع  لسالمة  مراجعٍة  عمليَة  – 
خطوات.

املجتمع  منظمات  تتخَذها  أن  ميكُن  التي  اإلجراءاُت  – 
املتجاوبة  القومي  األمن  سياسة  صناعة  لدعم  املدني 

مع النوع االجتماعي.

في  االجتماعي  النوع  تأثيِر  تقييم  بشأن  أسئلٌة  – 
السياسات األمنية.

أسئلٌة بشأن حتليِل النوع االجتماعي في املوازنات. – 

النوع  مسائِل  إدخاُل  تواجه  التي  والفرُص  التحدياُت  – 
في  القومي  األمن  سياسات  صناعة  في  االجتماعي 
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البلدان إباَن فترة ما بعد النزاع، والبلداِن التي متر في 
املراحل اإلنتقالية، والبلدان النامية، والبلدان املتقدمة. 

التحديات والفرص املتاحة إبان فترة ما بعد النزاع
يعتبر إصالح القطاع األمني من أهم األولوياِت في الدول إبان 
مراحل ما بعد النزاع، وتشكل السياساُت األمنيِة أساًسا هاًما 
األمن  العملية. وقد متثُل عمليات صناعة سياسة  لبناء هذه 
األطراف  أدوار ومسئوليات  القومي فرصًة إلعادة مناقشة 

احلكومية وغير احلكومية الفاعلة فيما يتعلق باألمن.

التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي  
قد تكوُن مؤوسساُت الدولِة وبنيتها التحتيِة ضعيفًة، مما  n 
يؤدي إلى احلد من قدرتها على إجراء عملياٍت تشاوريٍة 
مشاركة  من  احلد  إلى  بدوره  يؤدي  وهذا  موسعة. 

املنظمات النسائيٍة وإدخاٍل مسائل النوع االجتماعي.
يعتبُر انخفاض مستوى التعليِم عموًما، ونقص اخلبرة  n 
في  العامة  املشاركِة  معوقات  من  خصوًصا،  الفنية 
على  ُيؤثر  مما  القومي،  األمن  سياسة  صناعة  عمليات 

املرأِة وبعض املجموعاِت العرقيِة، حتديًدا.
إشراك املنظمات النسائية في صناعة اجلدول رقم 3

السياسات األمنية

واجلهاِت  النسائية  املنظمات  بني  التفاعل  تسهيُل  n 
احملليِة املقدمِة خلدمات األمن احمللية، كأْن يكون ذلك 

من خالل إشراِكها في اللجان األمنيِة احمللية.
بناُء قدراِت املنظماِت النسائيِة بشأن قضايا السياساِت  n 

األمنية، مبا في ذلك التأييُد والرقابة.
بالنوع  النسائيِة كخبراَء  املنظماِت  إشراُك ممثلنَي عن  n 

االجتماعي في جلسات البرملان.

األمنيِة  واملؤسساُت  التنفيذيُة  السلطُة  تنظر  ما  وغالبًا  n 
سياسي،  خصٌم  أنها  على  املدني  املجتمع  منظماِت  إلى 

ولذلك حُتِجم عن التعاوِن معها.

فرص إدخال مسائل النوع االجتماعي 
أمن  سياسات  تطويِر  فرُض  السالِم  اتفاقياِت  بإمكاِن  n 

قومي متجاوبًة مع النوع االجتماعي.

األمن  حوَل  التشاركيِة  الوطنيِة  احلواراِت  بإمكاِن  n 
واملصاحلِة أن ُتفسح املجال للرجال والنساء ليكون لهم 

رأًيا في حتديد إحتياجاِت وأولوياِت األمن القومي.

أجل  من  عملت  التي  املدني،  املجتمع  منظماِت  بإمكاِن  n 
السالم ودعم األمن على مستوى املجتمع الداخلي إباَن 
صناعة  في  تساعد  قيمٍة  خبراٍت  توفير  النزاع،  مراحِل 

سياسات األمن القومي.

التي  واالنتخابي،  الدستوري  اإلصالح  عملياُت  تساعُد  n 
زيادة  في  البرملان،  داخل  املرأِة  متثيِل  نسبِة  من  تزيد 
صناعة  هيئاِت  في  مناصب  تشغَل  ألن  املراة  فرص 

القراراِت األمنية.

أساس  على  القائم  العنف  معدالِت  في  الزيادُة  تساعُد  n 
النوع االجتماعي، إباَن مراحَل ما بعد النزاع، على إظهار 
السياسات  إشتماِل  ضرورة  إلى  امللحِة  احلاجِة  مدى 
األمنية على آلياٍت للقضاء على العنف القائم على أساس 
النوع االجتماعي والتجاوِب معه بإعتباِره أولويًة أمنية.

قد تقوُم اجلهاُت املانحِة واملنظماُت الدوليُة بتوفير الدعم  n 
النوع  مع  املتجاوبِة  األمن  سياساِت  صناعِة  لعملياِت 

االجتماعي.

؟  تساؤالٌت حوَل صناعة سياسة األمن 
القومي 

مت  قد  أنه  لضمان  ُتطرح  التي  الرئيسية،  التساؤالُت  تشمُلُ 
األمن  سياسة  صناعة  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال 

القومي، ما يلي:
 n هل التركيز على األمن القومي أم على األمن اإلنساني؟ 
والتهديداِت  الداخليِة  األمنية  التهديداِت  تناول  مت  هل 

اليومية على األمن اإلنساني؟

هل مت وضُع السياساُت بطريقٍة تشاركية، مبا في ذلك  n 
املدني  املجتمع  ومنظماُت  النسائية  املنظمات  مشارُكة 
وعضواُت  املرأة،  شؤون  وزارة  من  وممثلنَي  األخرى، 

البرملان من اإلناث وخبراُء النوع االجتماعي؟ 

كيف تتعامُل السياسات مع االحتياجات األمنيِة احملددِة  n 
للرجال والنساء والفتيات واألوالد؟

أساس  القائم على  العنف  مع  السياساُت  تتعامُل   n كيف 
النوع االجتماعي؟

كيف تركُز السياساُت على أهمية أهداف مساواِة النوع  n 
االجتماعي، مبا في ذلك عدُم التمييِز واملشاركِة املتساويِة 

للرجال والنساء.

النوع  مع  متجاوبٍة  بلغٍة  السياساِت  صياغة  متت  هل  n 
االجتماعي؟

هل تتفق السياساُت مع التشريعاِت والسياساِت الدولية  n 
واإلقليمية واحمللية بشأن مسائل النوع االجتماعي؟

هل سيتم تنفيُذ السياساِت ومراقبتها وحتليلها بطريقٍة  n 
متجاوبٍة مع النوع االجتماعي؟
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باإلمكاِن احلصوِل على هذه التقارير ومذكراِت تطبيقها من 
املواقع االلكترونيِة التالية:

www.dcaf.ch 

.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني 

1- النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني. 
2- النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة. 

3- النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع. 
4- النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة. 

5- النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي.
6- النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود. 

7- النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع 
األمني.

األمن  سياسة  صناعة  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -8
القومي.

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  12-النوع 
األمني.

ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
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(Mugiho Takeshita) من مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
على القوات املسلحة، وذلك استناًدا إلى التقرير الثامن الذي 
قام بتأليفه بيتر ألبريتشت (Peter Albrecht) وكارن بارنز 

(Karen Barnes) من منظمة اإلشعار الدولية
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الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

نبذة عن املؤلفة
 Karen Barnes and Peter( ألبريتشت  بارنز وبيتر  كارن 

Albrecht( من منظمة اإلشعار الدولية 

تتّخذ  حكومية  غير  منظمة  هي  الدولية  االشعار  منظمة  إن 
من لندن مقًرا لها، وقد عملت على مدار ما يزيد عن عشرين 
عاًما على وضع أسس للسلم واألمن الدائمني في املجتمعات 
التي تعاني من جراء النزاعات املسلّحة. يركز منهج املنظمة 
املتعدد اجلوانب، سواء داخل املناطق املتعددة أو عبرها، على 
السالم  بناء  تفعيل  على  تعمل  وضع سياسات وممارسات 

واملساعدة في بناء املهارات والقدرات من خالل التدريب.

ويرتكز عمل املنظمة االقليمي في البحيرات األفريقية العظمى 
وسييراليون  والنيبال  القوقاز  وجنوب  أفريقيا  وغرب 
وسريالنكا والفيليبني وكولومبيا. وتعمل مشروعات احلركة 
مع  والدولية  واالقليمية  احمللية  املستويات  على  املتخصصة 
السالم  لبناء  الضرورية  املتشابكة  القضايا  على  التركيز 
والنوع  واالقتصاد  األعمال  مجاالت  ذلك  ويشمل  املستدام، 

االجتماعي واحلكم واملساعدات واألمن والقضاء.

احملررون
 Megan Bastick and( ميجان باستيك وكريسنت فاالسيك
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.

إلسهاماتهم  نظًرا  أسماؤهم  اآلتية  للسادة  بالشكر  نتقدم 
وتعليقاتهم القيّمة على مسودات هذا التقرير وهم: شارون 
بهجوان رولز )Sharon Bhagwan-Rolls( ومارينا كاباريني 
)Marina Caparini( وسام كوك )Sam Cook( وليماه جبوي 
وفرانك   )Giji Gya( جيا  وجيجي   )Leymah Gbowee(
 )Nick Killick( )Franck Kamunga( ونيك كيليك  كاموجنا 
بورتر  وإليزابيث   )Minna Lyytikäinen( ليتيكانني  ومينا 
للبحث  الدولى  املتحدة  األمم  ومعهد   )Elisabeth Porter(
إلى  بالشكر  نتقدم  كما  باملرأة.  النهوض  أجل  من  والتدريب 
)Benjamin Buckland( وأنتوني دراموند  بنيامني باكالند 
 Mugiho( تاكشيتا  وماجيهو   )Anthony Drummond(
Takeshita( ملساعدتهم في عملية التحرير وإلى أجنا إبنوثر 
)Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع 
األمني 

األمني  للقطاع  املدني  املجتمع  رقابة  عن  األداة  هذه  تعتبر 
النوع االجتماعي  أدوات  والنوع االجتماعي جزًءا من رزمة 
هذه،  األدوات  ورزمة  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
بالنوع  املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  املصممة 
األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي 
ومذكرات  أداة   12 على  تشتمل  السياسات،  وصانعي 

تطبيقها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة ٤   

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  أبحاًثا  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 

٤



رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

٥

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 
دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات  وإدارة  وبناء 
املشترك  التفاهم  وتعزيز  احلقيقي  االحترام  ودعم  القانون 
بني األفراد والدول أيًضا. 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  تأثيًرا  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/Stephanie McGehee, 200٦

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

 Karen( بارنز  كارين  التالي:  النحو  على  االقتباس  يكون 
"رقابة   .)Peter Albrecht( آلبريشت  وبيتر   )Barnes
االجتماعي".  والنوع  األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع 
"رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على القطاع األمني". 
وكريسنت   )Megan Bastick( باستيك  ميجان  احملررون 
للرقابة  جنيف  مركز   ،)Kristin Valasek( فاالسيك 
الدميوقراطية على القوات املسلحة ومنظمة التعاون واألمن 
وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب   / أوروبا  في 
اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 

أجل النهوض باملرأة – 200٨.

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

قائمة احملتويات
املختصرات

9 1-مقدمة           

9 2-ما هو دور رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني؟      
٩ 2 1 ما هو تعريف املجتمع املدني؟        
10 2 2 كيف يتم إشراك املجتمع املدني في الرقابة على القطاع األمني؟     
10 2 ٣ ما هي التحديات التي تواجه إشراك املجتمع املدني في الرقابة على القطاع األمني؟   

11 3- ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني؟   
12 ٣ 1 تعزيز امللكية احمللية          
12 ٣ 2 وضع آليات رقابة فاعلة وشاملة من خالل إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي    
1٣ ٣ ٣ تعزيز الرقابة من خالل إشراك املنظمات النسائية      

14 4- كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني؟   
1٤ ٤ 1 جهات مراقبة القطاع األمني        
1٦ ٤ 2 األبحاث وجمع املعلومات          
 1٧ ٤ ٣ عمليات مراجعة مسائل النوع االجتماعي       
1٨ ٤ ٤ حتليل ميزانية النوع االجتماعي         

1٩ ٤ ٥ التأييد وزيادة الوعي         

21 ٤ ٦ العمل مع وسائل اإلعالم         

2٣ ٤ ٧ تدريب أفراد القطاع األمني على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي    

2٤ ٤ ٨ املنظمات النسائية          

2٦ ٤ ٩ شبكات املجتمع املدني          

2٧ ٤ 10 منظمات املجتمع املدني املتجاوبة مع النوع االجتماعي      

28 5- إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني في سياقات محددة   
2٨ ٥ 1 الدول في مرحلة ما بعد النزاع         
2٩ ٥ 2 الدول في املرحلة االنتقالية والدول النامية       
٣1 ٥ ٣ الدول املتقدمة          

33 6-التوصيات الرئيسية          

34 7-مصادر إضافية          
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املختصرات

املجموعة البرملانية املشتركة     :APG

منظمات املجتمع املدني    :CSOs

البرملان األوروبي     :EP

االحتاد األوروبي    :EU

عمل النوع االجتماعي من أجل السلم واألمن     :GAPS

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي     :GBV

خطة عمل وطنية    :NAP

منظمات غير حكومية    :NGOs

االستغالل واإلساءة اجلنسية     :SEA

إصالح القطاع األمني    :SSR

األمراض املنقولة جنسيًا    :STIs

املرأة في شبكة بناء السالم   :WIPNET

نساء زميبابوي انهضن    :WOZA

حملة الشريط األبيض    :WRC

األمم املتحدة     :UN

قرار مجلس األمن رقم 1٣2٥ بشأن املرأة والسالم واألمن   :UN SCR 1325
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

1 مقدمة
يعتبر هذا التقرير مقدمة ألهمية ومزايا إدخال مسائل النوع 
األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  في  االجتماعي 
أن يسهم  أمثلة عملية وتوصيات حيث ميكن  ويشمل كذلك 
من  األمني  القطاع  على  الرقابة  عملية  في  املدني  املجتمع 
أوجه عدة مبا في ذلك اآلليات الرسمية وغير الرسمية. كما 
سيضمن تناول املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي وإشراك 
املرأة واملنظمات النسائية بشكل كامل في جعل هذه اآلليات 
املجتمع  رقابة  آليات  ستسهم  وكذلك  وشاملة.  تشاركية 
لضمان  أكثر  بفاعلية  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  املدني 
بعني  وأخذها  والرجل  املرأة  واهتمامات  احتياجات  تلبية 
االعتبار ولوقوع على عاتق القطاع األمني مسؤولية حماية 

جميع أفراد املجتمع.
ويعتبر القطاع األمني الذي يتسم بالشفافية واملساءلة والذي 
الدميوقراطية،  للعملية  احليوي  احملور  فاعلة  قواعد  حتكمه 
كما أن رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني إمنا هي آلية 
مهمة لدعم حتقيق هذه القيم من خالل توضيح االحتياجات 
صانعي  إلى  وتوصيلها  للمجتمع  األمنية  واالهتمامات 
السياسة وكذلك من خالل توفير اخلبرة واملراقبة من جانب 
القوات  تتسبب  أن  ميكن  املقابل  وفي  الدولة.  أمن  خدمات 
األمنية ضعيفة التنظيم وغير املسؤولة إلى زيادة انعدام األمن 
الرشيدة.  املوارد وتقويض جهود اإلدارة  وسوء تخصيص 
التي  األمنية  القوات  تستخدم  أن  فيمكن  ذلك،  على  وعالوة 
تدار بطريقة غير دميوقراطية بكل سهولة لألغراض احلزبية 
الدولة الستخدام  احتكار  أو قد تتسبب كذلك في استفحال 
وبرامج  ومؤسسات  سياسات  على  الرقابة  أن  كما  القوة.1 
وإجراءات وعمليات إصالح القطاع األمني هي إحدى الطرق 
لضمان تعزيز القطاع األمني ملعايير حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون.
وقد وضع هذا التقرير ليكون مصدًرا تستقي منه منظمات 
املجتمع املدني املنخرطة في رقابة القطاع األمني واملنظمات 
التي تسعى للعب دور أكثر فاعلية في هذا الشأن. كما يعني 
واملسؤولني في احلكومات  السياسات  التقرير صانعي  هذا 
حول  املانحة  والدول  والدولية  االقليمية  واملنظمات  احمللية 
العالم والضالعة في صياغة وتنفيذ عمليات إصالح القطاع 
إشراك  تعزيز  في  فاعل  دور  لها  يكون  قد  والتي  األمني 

املجتمع املدني ودعمه.
ويشمل هذا التقرير:

وصف لدور املجتمع املدني في آليات املراقبة. n 

املغزى من وراء إدخال مسائل النوع االجتماعي والطرق  n 
التي ميكن من خاللها تعزيز الرقابة ودعمها.

مختلف  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  االنطالق  نقاط  n 
النصائح  ذلك  في  مبا  املدني  املجتمع  رقابة  جوانب 

العملية واألمثلة.

رقابة  في  االجتماعي  النوع  إدخال  على  شاملة  نظرة  n 
بعد  ما  مراحل  في  متّر  التي  الدول  في  املدني  املجتمع 
النامية  والدول  انتقالية،  مراحل  في  املارة  وتلك  النزاع 

والدول املتقدمة.

التوصيات الرئيسية n 

املصادر األخرى  n 

2 ما الدور الذي يلعبه املجتمع املدني في 
الرقابة على القطاع األمني؟ 

2-1 ما هو املجتمع املدني؟
األفراد  بني  السياسي  احليز  أنه  على  املدني  املجتمع  يفهم 

واحلكومة:

املجتمع املدني هو عبارة عن نطاق موازي للدولة والسوق 
املواطنون بحرية  أنه منفصل عنهما حيث يتجمع فيه  غير 
تبًعا الهتماماتهم اخلاصة فهو بذلك يشمل قطاع تطوعي 
رسمي  بشكل  يتحدون  أفراد  من  مكون  بذاته  مستقل 
ألغراض غير هادفة للربح في شكل منظمات غير حكومية 
مهنية  واحتادات  دينية  وهيئات  مجتمعاتية  ومنظمات 
ثقافية  ورابطات  طالبية  ومجموعات  عمالية  واحتادات 

وغيرها.2 

ويضطلع املجتمع املدني مبجموعة من املهام في أي مجتمع 
تتمثل فيما يلي:

متثيل املكونات املتنوعة داخل املجتمع. n 

تقدمي اخلبرة الفنية إلى صانعي السياسة واملؤسسات  n 
احلكومية.

بناء قدرات املنظمات غير احلكومية واجلهات األخرى. n 

توصيل وتقدمي اخلدمات بدالً من الدولة. n 

 n توفير مساحة للتفاعل والتواصل االجتماعي.٣
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

كما مت إدراج وسائل اإلعالم في هذا التقرير اعتراًفا بدورها 
احليوي في توصيل مسؤوليات الدولة وأدوارها إلى املجتمع 
ومطالب  اهتمامات  لتوصيل  كقناة  العمل  في  وكذا  املدني 

املجتمع املدني إلى صانعي السياسة.

2-2 كيف يتم إشراك املجتمع املدني في الرقابة على 
القطاع األمني؟

تتم  أو خارجية، وقد  املدني داخلية  املجتمع  قد تكون رقابة 
على مستويات مختلفة وقد حتدث على عدة مستويات مختلفة 
ومن خالل عدة جهات. وميكن القيام باملراقبة اخلارجية على 
القطاع  األولى من خالل جعل  القطاع بطريقتني رئيسيتني؛ 
من  والثانية  املجتمع،  أمام  مباشر  بشكل  مسؤوالً  األمني 
داخل  احلكوميني  واملسؤولني  السياسيني  مساءلة  خالل 
القطاع األمني. ومن بني أهم جهات  احلكومة عن تصرفات 
وجهات  الدستورية  واحملاكم  البرملانات  املعروفة  الرقابة 

املساءلة ومكافحة الفساد العامة وأمناء املظالم.

األمني،  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  إدخال  يتطلب 
األمني،  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  ذلك  في  مبا 
في  األمني  املجتمع  منظمات  جانب  من  الفعالة  املشاركة 
حتديد السياسات األمنية واإلشراف على مؤسسات القوى 
إلى  ذلك  ويهدف  وممارساتها.٤  األمني  القطاع  في  الفاعلة 
ورؤيته  الشعبية  القاعدة  واهتمامات  املجتمع  دمج  ضمان 
في ما يتعلق بتوفير األمن الداخلي واخلارجي ودعم امللكية 
احمللية واالستدامة. باإلضافة إلى ذلك، تدعم رقابة املجتمع 
عامليًا  املقبولة  الدميوقراطية  املعايير  بشكل منوذجي  املدني 
املجتمع  رقابة  تدخل  أن  واملساءلة. وميكن  الشفافية  بشأن 
املدني في املستويات احمللية والوطنية واالقليمية والدولية، 
وميكن أن تشمل مشاركة منظمات املجتمع املدني في آليات 

الرقابة الرسمية وغير الرسمية.

ويضم القطاع األمني ما يلي:

القوات  وتشمل:   n الفاعلة الرئيسية  األمنية  القوى 
العسكرية  والقوات  والدرك  الشرطة  وقوات  املسلحة 
وحرس  األمنية  واخلدمات  واالستخبارات  املساعدة 

احلدود وسلطات اجلمارك.

البرملان  وتشمل:   n الرقابة وجهات  األمنية  اإلدارة 
واحلكومة/السلطة  له  التابعة  التشريعية  واللجان 
التنفيذية وتشمل وزارات الدفاع والداخلية واخلارجية 
وجهات األمن القومي االستشارية والسلطات التقليدية 

والعرفية وجهات اإلدارة املالية.

مؤسسات القضاء وسيادة القانون n وتشمل: وزارات 
واالدعاء  اجلنائي  التحقيق  وخدمات  والسجون  العدل 
والعرفي  التقليدي  القضاء  وأنظمة  القضائية  والسلطة 

األخرى ومفوضيات حقوق اإلنسان وأمناء املظالم.

القوات األمنية غير النظامية n وتشمل: جيوش التحرير 
اخلاصة  احلراسة  ووحدات  العصابات  وجيوش حرب 
اخلاصة  اجليوش  وشركات  اخلاصة  األمن  وشركات 

وميلشيات األحزاب السياسية.٥.

للقطاع  أساسيًا  عنصًرا  والشفافية  املشاركة  ثقافة  وتعتبر 
من  ذلك  تسهيل  وميكن  والفاعل،  الدميوقراطي  األمني 
املدني  املجتمع  املدني. وتوفر خبرة  املجتمع  خالل مشاركة 
فيما  مهمة  وتوازنات  ضوابط  بذاتها  املستقلة  واهتماماته 
وما  والدفاعية.  األمنية  األمور  لتحديد  الدولة  يتعلق بسلطة 
يفوق ذلك أهمية أن إدخال القوى الفاعلة في املجتمع املدني 
في الرقابة يقّدم إلى صانعي السياسة مجموعة واسعة من 
وجهات النظر واالهتمامات واملعلومات والبدائل. ومع ذلك، 
دائًما  ليست  املدني  املجتمع  منظمات  بأن  اإلقرار  املهم  فمن 
دميوقراطية أو ممثلة الحتياجات املجتمع واهتماماته،ولذلك 

فإن إشراكها لن يؤدي تلقائيًا إلى الرقابة الفعالة.

وفيما يلي الطرق الرئيسية التي ميكن أن تشارك بها منظمات 
املجتمع املدني في الرقابة على القطاع األمني: 

 n تشكيل مصدًرا استشارًيا للسياسة واخلبرة الفنية
إلطالع صانعي السياسة والتعريف باحتياجات املجتمع 

واهتماماته املتعلقة باملسائل األمنية.

مشاركة  خالل  من   n واإلدماج احمللية  امللكية  تعزيز 
املجموعات املتنوعة في املناقشات حول املسائل املتعلقة 

باألمن.

من  تصرفاتها  عن   n السلطات ملساءلة  كمراقب  العمل 
خالل الضغط وحمالت التوعية العامة أو توجيه الضغط 

املباشر من قبل املجتمع.

السياسة  صانعي  بني   n والتفاوض احلوار  تسهيل 
ومؤسسات ومسؤولي القطاع األمني وبني املجتمع.

ما  في  الوعي  زيادة  على  تعمل  التي   n التأييد حمالت 
يتعلق باملشكالت واملخاوف األمنية الرئيسية وانتهاكات 
حقوق اإلنسان واختالس األموال أو االنتهاكات األخرى 

من هذا القبيل.

البديلة  والعدالة  األمن  موارد  وتأمني   n اخلدمات تقدمي 
في احلاالت التي تكون فيها الدولة غير قادرة و/أو ال 
نية لها باالضطالع بهذه األدوار، أو عندما يكون املجتمع 

املدني هو أفضل من يقّدم هذه اخلدمات.

2-3 ما هي التحديات التي تواجه إشراك املجتمع املدني 
في الرقابة على القطاع األمني؟

املدني  التحديات أن حتّد من قدرات املجتمع  ميكن لعدد من 
على املشاركة في الرقابة على القطاع األمني، وتتلخص فيما 

يلي:
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

من  تزيد  األمني  بالقطاع  حتيط  التي   n الكتمان ثقافة 
على  إطالعها  أو  العامة  تنظيم  محاوالت  صعوبة 

سياسات القطاع وأنشطته. 

حساب  على   n األولوية القومي  األمن  مخاوف  منح 
نطاًقا  خلق  تيعني  اإلنسان  وحقوق  املدنية  احلريات 

أضيق للمطالبة مبساءلة القطاع األمني.

نقص اخلبرات والقدرات n بني منظمات املجتمع املدني 
للمشاركة في املسائل املتعلقة بالقطاع األمني.

املجتمع  منظمات  بني   n الشفافية و/أو  الثقة  فقدان 
وصول  صعوبة  إلى  يؤدي  قد  األمني  والقطاع  املدني 
هذه املنظمات إلى صانعي السياسة الرئيسيني والتأثير 
في وضع السياسات األمنية والقضائية والبرامج، كما 
نفسها  املنظمات  هذه  بني  والتعاون  الثقة  فقدان  يعتبر 

عامل تقويض.

إما  أنها  املدني حيث   n املجتمع منظمات  استقاللية  قلة 
ممولة أو مملوكة من أعضاء في القطاع األمني، ما يهدد 

استقالليتها.

ودميوقراطية  بشفافية  يتعلق  فيما   n املانحني دعم  قلة 
مساءلة للقطاع األمني لصالح املساعدة الفنية والكفاءة 
ضمن القطاع األمني والتي تستبعد التأكيد على تعزيز 

رقابة املجتمع املدني.٦

التعاون  املنظمات عن  انقسام املجتمع املدني n مع عجز 
أو التأييد اجلماعي بشأن املسائل املتعلقة بالرقابة على 
املجتمع  منظمات  تقع  أن  املمكن  فمن  األمني.  القطاع 
املدني حتت سيطرة بعض اجلماعات واملنظمات األخرى 
املجموعات  أو  املنظمات  إلى تهميش دور  قد يؤدي  مما 
النسائية أو الريفية، ويكون من الصعب عليها املشاركة 

في آليات الرقابة.

إن منظمات املجتمع املدني غير متجانسة وقد تتنوع طبيعتها 
وقدرتها وتركيبتها تنوًعا كبيًرا في بعض السياقات احملددة. 
منظمات  فتنوع  والفرص.  التحديات  يقّدم  التنوع  وهذا 
املدني،  املجتمع  في  القوة  نقاط  أهم  أحد  هو  املدني  املجتمع 
النظر  ووجهات  واخلبرة  املعرفة  من  ثروتها  متكنها  حيث 
واألولويات املختلفة من تقدمي إسهامات مهمة في العديد من 
املجاالت واملسائل. وعالوة على ذلك، ميكن أن تكون منظمات 
املجتمع املدني أداة جيدة للرقابة على القطاع األمني انطالًقا 
من أن وضعها املستقل قد ميكنها من أن تلعب دوًرا حاسًما 

في أمن الدولة والقوى الفاعلة فيه.

املانحة  املؤسسات  تواجهها  التي  التحديات  أحد  من  وهذا 
أهم  مع  بالتعاون  األسباب،  من  للعديد  ينتهي،  قد  والذي 
وأكبر املنظمات املدنية على الرغم من أنها قد ال متثّل مصالح 
تلك  كانت  فإذا  احمللية.  الفاعلة  القوى  من  األعظم  السواد 

املنظمات ال تتمتع بالشرعية من القطاع األكبر من املجتمع، 
أو من احلكومة أو من األطراف املعنية األخرى، فهذا يقوض 
آليات  في  بناء  بشكل  املساهمة  على  وقدرتها  فعاليتها  من 
الرقابة. ومن املهم أن يكون ملنظمات املجتمع املدني املشاركة 
في الرقابة شبكات متتد إلى ما وراء املدن الكبرى وجماعات 
املؤسسات  على  الغالب  في  تسيطر  أن  ميكن  التي  النخبة 

الرسمية.

ويعتبر استخدام تنوع وجهات النظر لضمان متثيل وشرعية 
املجتمع  منظمات  بعض  بأن  اإلقرار  مع  واسع،  نطاق  على 
آليات  على  والنفاذ  والقدرة  اخلبرة  باملزيد من  تتمتع  املدني 
الرقابة ما يفوق غيرها، يعتبر حتدًيا يواجه منظمات املجتمع 
املدني نفسها وكذلك القوى الفاعلة الداخلية واخلارجية التي 

تسعى إلى دعم مشاركتها في القطاع األمني.

3 ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في 
رقابة املجتمع املدني للقطاع األمني؟

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

املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات بينهما.

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

وعلى كل املستويات. ٧

األول، في  املقام  إمنا هو، في  أية عملية رقابية  ويكمن دور 
لضمان  القائمة  واآلليات  والسياسات  املؤسسات  تعزيز 
خضوع القطاع األمني للمساءلة عن األمور املالية وتصرفاته. 
وهناك طرق مختلفة ميكن من خاللها إدخال املسائل املتعلقة 
النسائية  للمنظمات  الكاملة  واملشاركة  االجتماعي  بالنوع 
األمني مبا في  القطاع  املدني على  املجتمع  التي تعزز رقابة 

ذلك دعم املشاركة احمللية والفاعلية واملساءلة.

ملزيد من املعلومات أنظر إلى التقرير 
اخلاص بالنوع االجتماعي وأثره في 

إصالح القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
االجتماعي في رقابة املجتمع املدني للقطاع األمني مسألة 
الدولية  واملعايير  واملواثيق  للقوانني  لالنصياع  ضرورية 
األمن،  على  وأثره  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  واالقليمية 

ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  n 
)1٩٧٩(

) n 1إعالن ومنهاج عمل بكني )٩٩٥

والسالم  املرأة  بشأن   n 1٣2رقم ٥ األمن  قرار مجلس 
واألمن )2000(

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

3-1 تعزيز امللكية احمللية 
"إن إشراك املجتمع املدني في برامج إصالح القطاع األمني 

إمنا هو شرط ضروري لضمان توسيع قاعدة امللكية 
احمللية وشموليتها لنصل في األخير إلى االستدامة حيث 
تلعب منظمات املجتمع املدني دوًرا مهًما نظًرا إلمكانياتها 

على توصيل مصالح اجلزء األكبر من املجتمع واهتماماته، 
وتشجيع عمليات اإلصالح التي تتجاوب مع االحتياجات 

األمنية والقضائية للعامة"
دليل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان 
اإلقتصادي بشأن إصالح نظام األمن٨.

بعض  احمللية  امللكية  فيه  تأخذ  أن  ميكن  الذي  الوقت  في 
بني  فيما  واالتفاق  والتعاون  املستمر  واحلوار  الوقت 
حاسًما  عامالً  تشكل  فهي  الفاعلة،  القوى  من  مجموعة 
بالدميوقراطية  يتّسم  الذي  األمني  القطاع  إيجاد  أجل  من 
تزال اجلهات  ذلك، فال  للمساءلة. ومع  والشفافية ويخضع 
األحيان مناذج  والقوى اخلارجية تفرض في بعض  املانحة 
وسياسات وبرامج على األطراف احمللية املعنية حتى إذا لم 
تكن تعكس أولوياتها أو مصاحلها.٩ كما أن للمناهج املتفارقة 
املستويات، من املستوى األعلى الى املستوى األدنى، عواقب 
احترام  مسألة  هو  احمللية  امللكية  إمالء  أن  حيث  وخيمة 
عمليات  أن  تفضي  األساسية  فالقاعدة  واقعية،  وضرورة 
احمللية  القوى  جانب  من  تدار  وال  توضع  ال  التي  اإلصالح 
النحو الصحيح املستدام. وفي حالة  ال يحتمل أن تنفذ على 
غياب امللكية احمللية فإن فشل إصالح القطاع األمني هو أمر 

حتمي".
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  يؤدي  أن  وميكن 
إلى إيجاد امللكية احمللية ودعمها، وذلك بالتأكيد على إشراك 

كّل من املرأة والرجل في تطوير عملية إصالح القطاع األمني 
يؤكد  أو إصالحها كونها تعكس مجتمعاتهم وبلدانهم. كما 
النسائية كطرف معني رئيسي  املنظمات  على أهمية إشراك 
امللكية  وجود  دون  ومن  ذلك،  على  وعالوة   .)٣ ٣ )أنظر 
احمللية، وخاصة من دون إشراك وجهات نظر القوى الفاعلة 
احمللية في إصالح أو تعزيز القطاع األمني، ستصبح عملية 
شبه  عملية  االجتماعي  النوع  مع  متجاوب  منهج  إدخال 
املتعلقة  املسائل  إدخال  عملية  ضرورات  ومن  مستحيلة. 
بالنوع االجتماعي في القطاع األمني املشاركة مع جميع أفراد 
املجتمع لتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم وقدراتهم والتعرف 
على احتياجاتهم واهتماماتهم، ذلك ألن كل ذلك يتعلق بتقدمي 
اخلدمة األمنية وميكن التوصل إلى عملية بلورة هذا املفهوم 
فقط في حالة إشراك القوى الفاعلة احمللية بقوة في املسائل 

املتعلقة باألمن.
أقّرت اجلهات املانحة، مثل وزارة التنمية الدولية في اململكة 
املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، أنه 
من دون امللكية احمللية ال ميكن لعملية إصالح القطاع األمني 
كبير  جزء  فيه  يعتمد  الذي  الوقت  وفي  أن حتقق جناًحا.10 
قدرة  على  األمني  القطاع  إلصالح  احمللية  امللكية  نطاق  من 
املجتمع في املشاركة واإلرادة السياسية للحكومة في وضع 
منهج شامل، ميكن أيًضا أن تلعب القوى اخلارجية دوًرا في 
دعم مشاركة أوسع في البرامج واملشروعات التي تقوم بها 

القوى احمللية.11

3-2 وضع آليات رقابة فاعلة وشاملة من خالل إدخال 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 

تعتبر املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي ذات أهمية بالنسبة 
بسبب  فقط  ليس  عدة،  ألسباب  املدني  املجتمع  لرقابة 
مجموعة  من  يتكّون  ال  املجتمع  أن  إدراك  على  مساعدتها 
مختلف  على  التعرف  على  أيًضا  تساعد  لكنها  متجانسة، 
تختلف  أن  ميكن  كما  األمنية.  واالهتمامات  االحتياجات 
أدوار ومسؤوليات الرجل واملرأة فيما يتعلق بالقطاع األمني 
اختالًفا كبيًرا، ويكون ذلك في الغالب نتاج األفكار املتراكمة 
ما  غالبًا  املثال،  االجتماعي. فعلى سبيل  النوع  اجتماعيًا عن 
األمن ألسرهم ومجتمعاتهم واألكثر  الرجال موفري  يعتبر 
أمنية  احتياجات  فلديها  املرأة  أما  املسلح،  للعنف  عرضة 
يتعامل  ال  والذي  األسري  العنف  من  احلماية  مثل  محددة 
معه القانون أو النظام القضائي على النحو املناسب. ومبا أن 
العدالة  األمنية وحتقيق  بتقدمي اخلدمة  األمني ملزم  القطاع 
عمليات  تضم  أن  الضروري  فمن  والرجل،  املرأة  من  لكل 
رقابة املجتمع املدني املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
القائمة  واملؤسسات  األنظمة  عمل  لضمان  الرقابية  املهمة 
على حماية احتياجات اجلميع وليس فقط الشرائح املعروفة 

واملميزة داخل املجتمع.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

ميكن للمجتمع املدني، من خالل مهامه في التقييم واملراقبة 
واإلشراف، أن يظهر املبعدين عن صناعة القرار في القطاع 
إلى أو مشاركة في  األمني، وشرائح املجتمع األقل وصوالً 
أو ملكية آليات وبرامج حماية القطاع األمني. كما أن ضمان 
دوًرا  يلعب  العملية  من  كجزء  املهمشة  األصوات  مشاركة 
إلى  بدوره  يؤدي  قد  مما  الرقابة،  آليات  من  كّل  في  مهًما 

إشراك املنظمات النسائية في العمليات األمنية.12 

اخلدمة  تقدمي  في  املشاركني  واألفراد  للمؤسسات  وميكن 
لعموم  األمن  النعدام  مصدًرا  أحياًنا  تشّكل  أن  األمنية 
املجتمع وخاصة املرأة واملجموعات املهمشة التي تعاني من 
يتضمن  الذي  العنف،  وهذا  األمن.  قوات  أيدي  على  العنف 
سببه  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  أيًضا 
التشريعية  اإلجراءات  عن  ناشئ  أو  األمني  القطاع  أفراد 
القانون. وفي  التي تشكل سيادة  واملؤسسات  والسياسات 
املسائل  أخذ  عن  املدني  املجتمع  رقابة  آليات  عجزت  حال 
تستمر  فقد  االعتبار،  بعني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
مؤسسات وسياسات وإجراءات القطاع األمني املتوارثة في 
غض الطرف عن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
بني  املساواة  وعدم  والصبي،  والفتاة  والرجل  املرأة  ضد 
النوع االجتماعي واملمارسات االستثنائية، وهذا في حد ذاته 
يعد مبرًرا قوًيا إلدخال وجهات نظر جميع املجموعات داخل 

املجتمع في آليات رقابة املجتمع املدني.

كما أنه من األهمية مبكان اإلشارة إلى أن الرقابة ال تقتصر 
تتعدى  بل  فحسب،  الرسمية  واإلجراءات  املؤسسات  على 
ذلك إلى النظر في العوامل األقل حتديًدا مثل التقاليد والثقافة 
السياسية وقواعد السلوك األخرى غير الرسمية التي تلعب 
وتعتبر  األمني.1٣  القطاع  مساءلة  مدى  حتديد  في  دوًرا 
قوى النوع االجتماعي احملركة قوة فعالة في تشكيل جميع 
األمني  القطاع  على  تأثيرها  فهم  وبالتالي  العوامل،  هذه 
وتسليطها الضوء على نقاط االنطالق واآلليات تضفي مزيًدا 

من املمارسات املسؤولة والشفافة.

3-3 تعزيز الرقابة من خالل إشراك املنظمات النسائية
تعتبر منظمات املجتمع املدني النسائية في الغالب موارد غير 
مستغلة عندما يتعلق األمر بضمان الرقابة الفاعلة على القطاع 
األمني. وفي احلاالت التي تعجز فيها الدولة عن توفير األمن 
املرأة  ملنظمات  املجتمع، ميكن  أفراد  العدالة جلميع  وحتقيق 
على  القائم  العنف  لضحايا  آمنة  أماكن  توفير  في  املشاركة 
أساس النوع االجتماعي وتأييد اإلصالح القانوني املتجاوب 
مع النوع االجتماعي وزيادة الوعي بني الرجل واملرأة بشأن 
حقوقهم اإلنسانية ومسؤولية الدولة في توفير احلماية لهم 
األخرى وبناء قدراتهم داخل مجتمعاتهم  وتوفير اخلدمات 
بحيث ال ميكن التغاضي عن خبراتها ووجهات نظرها بشأن 
وتعزز  املجموعات.  ملختلف  والقضائية  األمنية  االحتياجات 
االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  الرقابة  النسائية  املنظمات 

على القطاع األمني من خالل ما يلي:
النوع  مع  املتجاوبة  السياسة  بشأن  املشورة  تقدمي  n 

االجتماعي لدعم الشفافية واملساءلة والتجاوب.
مراقبة تنفيذ االتفاقيات الدولية واالقليمية والسياسات  n 
فيما  اجلنسني  بني  املساواة  بشأن  واملؤسسية  احمللية 

يتعلق مبؤسسات القطاع األمني.
بشأن  الرقابية  واجلهات  احلكومة  قدرات  بناء  توفير  n 

املسائل املتعلقة باألمن والنوع االجتماعي.
وجتاوبها  الرقابة  شمولية  ضمان  في  املساعدة  n 
التهديدات  حتديد  خالل  من  املجتمع  احتياجات  مع 
األفراد واملجتمعات وال  التي تواجه  األمنية  واملشكالت 

سيما املجموعات املهمشة.
تسهيل احلوار والتفاوض بني املجتمعات احمللية وجهات  n 

الرقابة على القطاع األمني.
مؤسسات  إخضاع  كيفية  حول  العامة  وعي  زيادة  n 
القطاع األمني للمساءلة من خالل اإلبالغ عن جتاوزات 

الشرطة على سبيل املثال.
دعم دور املرأة في صنع القرار والقيادة داخل مؤسسات  n 

القطاع األمني وجهات الرقابة.
وهناك ميزة أخرى من إشراك املنظمات النسائية في الرقابة 
التي  التجمعات  على  قدرتها  وهي  أال  األمني  القطاع  على 
يصعب الوصول إليها. وبفرض ما يقال عن أن املرأة هي األقل 
تهديًدا، فيمكن لها أن تشارك بشكل أكبر في سياقات النزاع 
حيث يكون لديها مزيد من املعلومات الدقيقة ووجهات النظر 
تضرًرا.  األكثر  املجتمع  ألفراد  األمنية  االحتياجات  بشأن 
لكن، بينما يعتبر ضمان املشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة 
واملنظمات النسائية خطوة واحدة نحو جعل منظمات املجتمع 
بتحقيق  كفيالً  وحده  ذلك  يكون  فلن  بالفعل،  ممثلة  املدني 
املسائل  تضمني  املهم  من  أنه  كما  اجلنسني.  بني  املساواة 
املجتمع  رقابة  مراحل  في جميع  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
املدني على القطاع األمني لضمان أخذ اهتمامات واحتياجات 
املعلومات  من  )ملزيد  االعتبار  بعني  واملرأة  الرجل  ومصالح 

في هذا الشأن، أنظر إلى القسم ٥(.
وفي الواقع، من الصعب ضمان إدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي بشكل كامل في رقابة املجتمع املدني بسبب نقص 
اخلبرات واملوارد واإلرادة السياسة والوقت وعوامل أخرى. 
لكن قد يكون لتطوير استراتيجيات إلدخال املسائل املتعلقة 
أكثر  بشكل  النسائية  املنظمات  وإشراك  االجتماعي  بالنوع 
فاعلية في هذه العمليات أثر إيجابي على مجمل فعالية رقابة 

املجتمع املدني، وتشمل بعض هذه النتائج ما يلي: 
والعمليات  للتنظيمات  شمولية  أكثر  فهم  إلى  التوصل  n 
داخل  املعنية  األطراف  جميع  إشراك  خالل  من  األمنية 
حيث  املهمشة،  واملجموعات  املرأة  ذلك  في  مبا  املجتمع 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

وجتارب  ومعارف  مختلفة  نظر  وجهات  تضيف  أنها 
االستيعاب  مانحة  األمني  القطاع  على  الرقابة  إلى 
برمتها  األمنية  العملية  لتحسني  بديلة  واستراتيجيات 
في أي سياق معني. كما أن تضمني أدوار املرأة قد يجعل 
الرجال أن يعيدوا النظر في صورتهم كمقدمي اخلدمة 

األمنية وفي مخاوف انعدام األمن لديهم.
املرأة  العنف ضد  مثل  الرئيسية  األمنية  املسائل  إظهار  n 
أن  من  الرقابة  آليات  ميكن  ما  وضوًحا،  أكثر  بصورة 
حتدد وتراقب وتناصر هذه املسائل بشكل أكثر فاعلية.
تعزيز شرعية آليات الرقابة من خالل مشاركة ومتثيل  n 
التي  تلك  بدل  بأسره،  املجتمع  ومصالح  احتياجات 

تخص الفئات املهيمنة. 

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني؟

املسائل  إدخال  أجل  من  االنطالق  نقاط  من  العديد  هناك 
على  املدني  املجتمع  رقابة  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
بفاعلية.  األمني  القطاع  إصالح  وعمليات  األمني  القطاع 
ويجب إدراك أن هذا لن يحدث تلقائيًا فمن الضروري وجود 
السياسية واملوارد والقدرات حتى  درجة معينة من اإلرادة 
تتم عملية إدخال النوع االجتماعي. وإضافة على ذلك، وكما 
فإن  الفعالة،  للرقابة  حسم  عامل  يعتبر  الكافي  التمويل  أن 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدماج  إلى  حتديًدا  املوجه  التمويل 

االجتماعي هو أيًضا أمر ضروري.

في  االجتماعي  النوع  إلدخال  االنطالق  ونقاط  فرص  إن 
املدني تتنوع بحسب السياق احملدد،  عمليات رقابة املجتمع 
واالحتياجات  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  ذلك  ويشمل 
وقد  املعنية.  األمني  القطاع  ومؤسسة  والقضائية  األمنية 
على  الرقابة،  عملية  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يشمل 

اإلجراءات التالية ولكنه ال يقتصر عليها فقط: 

التأكيد على الشفافية واإلجراءات التأديبية املتكافئة. n 

حتديد احلد األدنى من معايير قواعد السلوك واألخالق  n 
ألفراد اخلدمة األمنية.

بالنوع  اخلاصة  االحتياجات  حتديد  على  التأكيد  n 
االجتماعي وإدماجها في مؤسسات وممارسات القطاع 

األمني.

األمنية  اخلدمات  في  النساء  من  املزيد  التحاق  تأييد  n 
وخاصة على مستويات اتخاذ القرار العليا.

عامة  بني  الرئيسية  األمنية  باملسائل  الوعي  زيادة  n 
املجتمع وبوجه خاص عندما تتعلق باملرأة واملجموعات 

املهمشة.

أو  الفرد  إلى  العامة  من  املقدمة  الشكاوى  توصيل  n 
املؤسسة املختصة داخل القطاع األمني.

إن التوصيات الواردة في هذا القسم إمنا هي توصيات عامة، 
إشراك  بشأن  التفصيلية  واملعلومات  التوصيات  من  وملزيد 
سياقات  في  األمني  القطاع  على  الرقابة  في  املدني  املجتمع 
النامية  والدول  االنتقالية  املرحلة  في  والدول  النزاع  بعد  ما 

واملتقدمة أنظر إلى القسم ٥.

4-1 جهات مراقبة القطاع األمني   

رسمية  جهات  عدة  في  املدني  املجتمع  يشارك  أن  ميكن 
املدنية  املراجعة  هيئات  مثل  األمني  القطاع  على  للرقابة 
الفنيني ومجموعات  اخلبراء  العامة وفرق  الشكاوى  وجلان 
الدولة  إلى  املوكلة  التقييم  عمليات  وكذلك  املستقلة،  الرقابة 
وسلوكيات  السجون  مثل  األمني  القطاع  نواحي  جلميع 
مبهمة حتديد  اجلهات  هذه  إلى  ويعهد  ذلك.  وغير  الشرطة 
ومراقبة وتقييم مؤسسات القطاع األمني، وهي بذلك تعتبر 
نقطة انطالق حاسمة لضمان تناول املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي وضمان مشاركة املرأة واملنظمات النسائية. كما 
البرملانية  الرقابة  آليات  في  املشاركة  املدني  للمجتمع  ميكن 
بالعمل مع أعضاء البرملان لوضع استجوابات برملانية حول 

املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي أو التباحث بشأنها.

ومعرفتها  بخبرتها  االعتراف  النسائية،مع  للمنظمات  ميكن 
في ما يختص بتوفير األمن واحتياجات املرأة داخل املجتمع، 
أو  تشاركي  بدور  تكليفها  مت  إذا  مضافة  قيمة  تضفي  أن 

تشاوري داخل اجلهات الرقابية.   

النسائية  املدني  املجتمع  منظمات  التقت   ، n فيجي في 
األمن  مسؤولي  مع  املرأة  شؤون  وزارة  مع  املتعاونة 
من  كجزء  الدفاع  مراجعة  وجلنة  باحلكومة  القومي 
كانت  حيث   200٣ عام  أجريت  التي  املراجعة  عملية 
املنظمات النسائية في وضع يتيح لها إثارة مسائل مهمة 

تشمل ما يلي:

  الطريقة التي اعتمدت إلجراء هذه العملية.

  األشخاص الذين أخذت مشورتهم.

  املسائل التي مت حتديدها على أنها تهديدات أمنية.

  كيفية إدخال املعايير واألعراف الدولية مبا فيها قرار 
مجلس األمن رقم 1٣2٥ في هذه العملية.

وكانت نتيجة ذلك تقدمي ورقتني إلى اللجنة شملت توصيات 
األمن  مجلس  في  دائم  بشكل  املرأة  شؤون  وزيرة  بتعيني 

أنظر التقرير اخلاص بالرقابة البرملانية، 

النوع االجتماعي وأثره على القطاع األمني 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

مستوى  على  األمنية  اللجان  في  املرأة  ومتثيل  القومي 
املجالس احمللية واالقليمية.1٤   

واملجموعات  النسائية  املنظمات  تتعاون   ، n كمبوديا في 
لدعم  الكمبودية  كالرباطة  اإلنسان  بحقوق  تعنى  التي 
حقوق اإلنسان والدفاع عنها مع جهات الرقابة احلكومية 
في التحقيق في ادعاءات إساءة املعاملة ومراقبة التزام 
كمبوديا بالقانون الذي مت إقراره مؤخًرا بشأن القضاء 
هذا  مينح  حيث  الضحايا  وحماية  األسري  العنف  على 
حاالت  في  للتدخل  أوسع  سلطات  الشرطة  القانون 
للضحايا.  القانونية  املوارد  وتعزيز  األسري  العنف 
وإضافة إلى أعمال املراقبة، تقدم منظمات املجتمع املدني 

املساعدة القانونية واألماكن اآلمنة للضحايا.1٥

وعالوة على إشراك املنظمات النسائية، يتعني أن يكون هناك 
الرقابية،  للرجل واملرأة في اجلهات  بالفعل  متثيل متساوي 
معوقات  عن  املرأة  مشاركة  في  احلالي  النقص  ينشأ  وقد 

تتمثل على سبيل املثال فيما يلي:   

للمشاركة  للمرأة  املؤاتية  الفرصة  أو  الوقت  إتاحة  عدم  n 
بسبب مسؤولياتها األسرية.

عن  املرأة  تعيق  التي  والثقافية  االجتماعية  املواقف  n 
املشاركة في مؤسسات القطاع األمني في الشأن العام.

نقص املهارات لتقدمي مدخالت بناءة.  n 

وميكن التغلب على العديد من هذه املعوقات من خالل التدريب 
منظمات  جانب  من  الدفاعية  والسياسات  الوعي  وزيادة 
املجتمع املدني املشاركة في جهات املراقبة والرقابة، ويسهم 
ذلك في استفادة جميع آليات املراقبة من خالل التأكيد على 

حتديد مجموع أشمل من اخلبرات واملعارف واملوارد.

خالل  االجتماعي  النوع  تضمني  يتم  أن  أيًضا  املهم  ومن 
وعمليات  مؤسسات  وتواجد  املراقبة  جهات  أنشطة  جميع 
يكون  فقد  ذلك،  ومع  ذلك.  حتقيق  من  للتأكد  كافية  قائمة 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  عن  للتغاضي  اجتاه  هناك 
االجتماعي في مراقبة القطاع األمني أو عدم إدراك أهميتها 
التي  الطرق  بني  األمنية. ومن  باملسائل  الصلة  وثيقة  كونها 
للمشاركني  التدريب  تقدمي  هي  ذلك  مع  التعامل  بها  ميكن 
من حتديد  لتمكينهم  األمني  القطاع  على  الرقابة  جهات  في 
وتزويدهم  االجتماعي  النوع  إلدخال  السانحة  الفرص 
باملهارات العملية مثل كيفية مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان 
إدخال  قوائم مهام وإرشادات  تفيد  والفتاة، وقد  املرأة  ضد 

النوع االجتماعي في هذا الصدد )أنظر اإلطار 1(.  

االجتماعي اإلطار رقم 1 النوع  مهام  لقوائم  مثال 
اخلاصة بجهات مراقبة القطاع األمني 

في سياقات ما بعد النزاع16

والفتاة  والرجل  املرأة  على  األمني  الوضع  يؤثر  هل  9 
والصبي بشكل مختلف؟

معروفة  والرجل  باملرأة  املتعلقة  األمنية  املسائل  هل  9 
وهل يتم التعامل مع هذه املخاوف؟

هل تشارك املرأة في قوات حفظ السالم؟ إذا كان األمر  9 
كذلك فعلى أي مستوى؟ 

هل تتلقى قوات حفظ السالم تدريبات خاصة بالنوع  9 
االجتماعي قبل نشرها وخالل مهمتها؟

واملجموعات  اجليش  في  املرأة  تؤديه  الذي  الدور  ما  9 
أخرى  أمنية  مؤسسات  أية  أو  والشرطة  املسلحة 
واجلمارك  احلدود  وشرطة  املخابرات  خدمات  مثل 
والهجرة وخدمات تنفيذ القانون األخرى )وما نسبة 

متثيلها في القوات/املجموعات بالدرجة والفئة(؟

هل ميكن أن تعتبر إجراءات دعم ضمان جعل املرأة جزء  9 
من اجليش أو الشرطة أو املؤسسات األمنية األخرى؟

ما هي االحتياجات األمنية للمرأة والرجل في اجليش  9 
واملجوعات املسلحة؟

هل يتم تقدمي تدريب خاص بالنوع االجتماعي للجيش  9 
أو القوات األمنية؟

القدرة  لديها  التي  املدني  املجتمع  ميكن االستعانة مبنظمات 
على البحث والتحليل مثل املراكز األكادميية وبيوت اخلبرة 
على  الرقابة  جهات  إلى  نتائجها  لتقدمي  السياسة  ومعاهد 
القطاع األمني، وقد يكون من املهم بوجه خاص طلب مشورة 
منظمات املجتمع املدني التي لديها اخلبرة الفنية على سبيل 
املثال في إصالح التشريعات التمييزية بشأن املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي التي تنظر فيها جهات الرقابة.

!  نصائح بشأن إشراك منظمات املجتمع املدني في 
اجلهات الرقابية من أجل إدخال النوع االجتماعي  
الرقابة  جلهات  االجتماعي  النوع  بشأن  تدريب  تقدمي  n 
على القطاع األمني مبا في ذلك املشاركني من منظمات 
املجتمع املدني لتعزيز قدراتهم وإدخال املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي.
ملختلف  االجتماعي  بالنوع  خاصة  مهام  قوائم  وضع  n 
الرقابة والتقييم لضمان إدخال املسائل املتعلقة  أنشطة 

بالنوع االجتماعي بشكل منظم.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

التأكيد على مشاركة املنظمات النسائية و/أو استشارتها. n 

اجلهات  في  واملرأة  للرجل  املتساوية  باملشاركة  املناداة  n 
الرقابية.

4-2 األبحاث وجمع املعلومات 
تعتمد الرقابة الفعالة والدقيقة بشكل كبيرعلى وجود بحث 
وسلوك  أنشطة  بشأن  وشاملة  وممثلة  واضحة  وبيانات 
تلعب  أن  املدني  املجتمع  ملنظمات  وميكن  األمني.  القطاع 
املعلومات  وجمع  املستقلة  املراقبة  عملية  في  رئيسيًا  دوًرا 
التي ميكن أن تستخدم في نهاية األمر إما في كشف النقاب 
بشأن  للمساءلة  األمني  القطاع  وإخضاع  االنتهاكات  عن 
تعزيز  بكيفية  تتعلق  مقترحات  حتديد  في  أو  مسؤولياته 
وجمع  البحث  عملية  تبوء  ما  فغالبًا  ذلك،  ومع  القطاع. 
املسائل  أخذ  في  بالفشل  األمني  بالقطاع  اخلاصة  البيانات 

املتعلقة بالنوع االجتماعي بعني االعتبار.

وكما أوضحنا في بداية هذا التقرير، تتنوع اخلبرة والقدرة 
على فهم طبيعة القطاعني األمني والقضائي فيما بني الرجل 
سواء  والبيانات  البحث  عملية  تعكس  أن  أجل  ومن  واملرأة. 
الرقابية  اجلهات  جانب  من  استخدامها  أو  جمعها  مت  التي 
على  تصنيفها  الضروري  فمن  بدقة،  النظر  وجهات  جميع 
املتعلقة  للمسائل  خاًصا  اهتماًما  تولي  وأن  اجلنس  أساس 
بالنوع االجتماعي. كما أنه من املهم أيًضا أن حتوي مؤشرات 
ومعايير للتغيير متجاوبة مع النوع االجتماعي لتعزيز تقدم 

عملية املراقبة والتقييم.1٧ 

البيانات املصنفة على أساس اإلطار رقم 2
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تعتبر البيانات املصنفة على أساس اجلنس )أي املعلومات 
مساهمة  واملرأة(  الرجل  بني  ما  تفّرق  التي  اإلحصائية 
بشأن  املعلومات  وجمع  البحث  عملية  إلجراء  ضرورية 
االجتماعي،  النوع  مع  متجاوب  بشكل  األمني  القطاع 
األمنية  واالحتياجات  التهديدات  توضح  أن  ميكنها  حيث 
والقضائية املختلفة وكذلك املفاهيم واملوارد التي لدى كل 
من املرأة والرجل والتي تعتبر بدورها قيّمة للغاية إلجراء 

إصالحات متجاوبة مع النوع االجتماعي.

اجلنس  أساس  على  املصنفة  البيانات  استخدام  وميكن 
فيما يلي:

التي  املختلفة  والقضائية  األمنية  التهديدات  حتديد  n 
مبا  والصبي  والفتاة  والرجل  املرأة  من  كل  يواجهها 

في ذلك التهديدات التي تتغير مبرور الوقت.

تقّدم  والقضائية  األمنية  اخلدمات  كانت  إذا  ما  تقييم  n 
بالتساوي بني املرأة والرجل والفتاة والصبي.

ووضع  املشكالت  ورصد  حتديد  عامة،  وبصفة  n 
منها  واالستفادة  فعالية  األكثر  واختيار  اخليارات 

للرجل واملرأة.

تخصيص املوارد بطريقة أكثر مساواة. n 

مراقبة وتقييم السياسات والبرامج األمنية من حيث  n 
والرجل  املرأة  على  اخلصوص  وجه  على  تأثيرها 

والفتاة والصبي. 

وميكن االستفادة من عملية البحث والبيانات بشأن القطاع 
األمني كأساس دقيق لتحديد تأثيرات السياسات والبرامج 
بقدرة  تتمتع  املجتمع  في  الفاعلة  القوى  أن  وحيث  األمنية. 
تتمتع  التي  تلك  من  احمللية  املجتمعات  إلى  للوصول  أكبر 
في وضع  بذلك  تكون  فهي  للدولة،  التابعة  األمن  قوات  بها 
أفضل ميّكنها من جمع هذا النوع من املعلومات، ويكون ذلك 
التي  والتشاورية  التشاركية  العمليات  خالل  من  منوذجيًا 
تضم جميع أفراد املجتمع. كما ميكن طرح مبادرات لضمان 
املشاركة الكاملة للنساء والفتيات وكذلك الرجال والصبيان 
من املجموعات املهمشة. ففي أفغانستان على سبيل املثال، 
املشاورات  في  املشاركة  النساء  على  الصعب  من  يكون  قد 
من دون وجود مرافقني لهن من الذكور. ومن املهم في هذه 
املوارد  املدني  املجتمع  منظمات  تخصيص  ضمان  احلاالت 
والغذاء  املأوى  توفير  )أي  املشاركة  من  لتمكينهن  الكافية 
البيانات  وجود  إلى  وإضافة  السفر(.  في  املرافقني  من  ألي 
املصنفة على أساس اجلنس، من املهم أيًضا أن تتسم طريقة 
نطاق  على  النتائج  تنشر  وأن  بالشفافية  املعلومات  جمع 
النسائية في عمليات  املنظمات  إشراك  يكون  قد  كما  واسع. 
املرأة  وصول  لزيادة  الطرق  أحد  وحتليلها  املعلومات  جمع 
الوعي باالحتياجات واملخاوف  املجتمع وكذلك زيادة  داخل 

األمنية اخلاصة.

التي يتم جمعها على  البيانات  وعالوة على ضمان تصنيف 
عملية  في  والفتيات  النساء  مشاركة  وعلى  اجلنس  أساس 
البحث، ميكن تركيز هذه العملية على توثيق انتهاكات حقوق 
كما ميكن   .)٣ اإلطار  )أنظر  والفتيات  النساء  اإلنسان ضد 
مساعدة املنظمات النسائية التي لديها خبرة في دعم ضحايا 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي إلجراء دراسات 
تشمل  أن  أيًضا  املهم  من  أنه  غير  الصدد.  هذا  في  متعمقة 
انتهاكات حقوق اإلنسان  العامة وعمليات توثيق  الدراسات 
املرأة والفتاة والصبي وأن تطرح أسئلة خاصة بشأن العنف 
جترى  أن  ويتعني  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم 
األبحاث حول انتشار ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان داخل 
أفراد  يرتكبها  التي  االنتهاكات  وكذلك  عامة  بصفة  املجتمع 

القطاع األمني حلقوق اإلنسان.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

انتهاكات اإلطار رقم 3 توثيق  بشأن  إرشادات 
حقوق اإلنسان 

الفاعلة  القوى  جانب  من  املرأة  حقوق  انتهاكات  "توثيق 
غير التابعة للدولة: استراتيجيات مقدمة من ناشطني من 
املجتمعات اإلسالمية" – جان بوير )Jan Bauer( وأنيسا 
واملرأة  والدميوقراطية  احلقوق   –)Anissa Hélie( هيلي 

التي تعيش في ظل القوانني اإلسالمية، 200٦.

واإلبالغ  أفريقيا  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  "مراقبة 
العفو  منظمة  املجتمع"،  لناشطي  خاص  كتيب  عنها: 

الدولي، 2002.

إليزابيث شرادر )Elizabeth Shrader( "طرق قياس أبعاد 
النوع االجتماعي للجرمية والعنف" البنك الدولي، 2001.

للباحثني  عملي  دليل  املرأة:  ضد  العنف  في  "البحث 
ولوري   )Mary Ellsberg( إيلسبرج  ماري  والناشطني" 
وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة   –  )Lori Heise( هيس 

.200٥ ،PATH إدخال وتكييف وسائل منع احلمل

بالنوع  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  جمع  ومبجرد 
االجتماعي، يتعني نشرها بالشكل الفعال لضمان تأثيرها من 
املستوى األدنى داخل املجتمعات احمللية إلى املستوى األعلى 
لصانعي القرار داخل القطاع األمني وبقية أجهزة احلكومة. 
وفي أغلب األحيان، وفي حالة جمع هذه البيانات، قد ال يتم 
القطاع  أو حتديدات  تقارير  أو  سياسات  في  فعليًا  إدخالها 
األمني، ولهذا، فمن املهم أن يطالب املجتمع املدني باستخدام 
ذلك  إجراء  فعال، وميكن  نحو  على  والبيانات  األبحاث  هذه 

بعدة طرق منها على سبيل املثال:

االتصال املباشر مع صانعي القرار املعنيني العاملني في  n 
مختلف مؤسسات القطاع األمني.

إطالق حمالت عامة بشأن املسائل الرئيسية املبينة على  n 
األبحاث والبيانات التي مت جمعها.

جمع هذه األبحاث والبيانات في شكل تقارير تقييم أو  n 
حتليالت أو تقارير موجزة جلميع نواحي القطاع األمني، 
واستخدامها  واسع  نطاق  على  تبادلها  ميكن  والتي 
كأداة لتأييد ومناصرة املشاركة مع مسؤولي احلكومة 

واألطراف املعنية األخرى.

كاإلذاعات  املعلومات  لنشر  املبتكرة  الطرق  استخدام  n 
مراكز  أو  االنترنت  شبكات  أو  مجتمع  بكل  اخلاصة 

املعلومات اخللوية.

نقل األبحاث والبيانات بشكل غير مكتوب )كامللصقات  n 
واألغاني  واملسرحيات  الكرتونية  والرسوم  اإلعالنية 

وغيرها( لتوصيلها إلى شرائح املجتمع األميّة.

لتحسني  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
املتعلقة  البيانات  وجمع  البحث  عمليات  استخدام 

بالنوع االجتماعي   
تدريب العاملني مبنظمات املجتمع املدني على طرق إجراء  n 

األبحاث وجمع البيانات املتعلقة بالنوع االجتماعي.
اجلنس  أساس  على  املصنفة  البيانات  إدخال  ضمان  n 
حتليالت  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  واألبحاث 

القطاع األمني.
لتدشني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  األبحاث  استخدام  n 
حمالت عامة بشأن املسائل املتعلقة بشكل خاص باملرأة 
استخدام  )كسوء  والرجل  مثالً(  األسري  )كالعنف 

األسلحة اخلفيفة(.
األبحاث  لنشر  متعددة  مبتكرة  استراتيجيات  وضع  n 
املجتمعات  في  وخاصة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

الريفية األميّة والتجمعات النسائية.

4-3 عمليات املراجعة اخلاصة بالنوع االجتماعي
وسيلة  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املراجعات  تعتبر 
مخصصة لتحليل عملية أو مؤسسة أو سياسة أو جهة ما من 
منظور النوع االجتماعي. وتقدم هذه املراجعات تقييًما ملا قد 
مت إجنازه بالفعل وما ميكن حتديده كنقطة انطالق أو فجوات 
بالنوع  اخلاصة  التحديد  عمليات  وتعتبر  املستقبلي.  للعمل 
في  مفيدة  األمني،  القطاع  على  تطبيقها  عند  االجتماعي، 
حتديد مدى تلبية مؤسسات القطاع األمني الحتياجات املرأة 
والرجل والفتاة والصبي، ومدى التمييز في العمل، واملعوقات 
املستوى  حتديد  وكذلك  املرأة،  مشاركة  زيادة  تواجه  التي 
العام للتجاوب مع النوع االجتماعي في السياسة والتطبيق. 
كما ميكن االستفادة من منظمات املجتمع املدني سواء بصفة 
مشارك في اجلهات الرقابية أو بشكل مستقل على حد سواء 
كانت  إذا  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املراجعات  إجراء  في 
إلى  الوصول  على  والقدرة  املطلوبة  واملوارد  اخلبرة  لديها 

مسؤولي القطاع األمني.

إلى  الساعية  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
إجراء املراجعات اخلاصة بالنوع االجتماعي  

إدخال املراجعات اخلاصة بالنوع االجتماعي كجزء من  n 
عمليات حتديد وتقييم إصالح القطاع األمني.

أنظر التقرير اخلاص بتحديد ومراقبة 

وتقييم النوع االجتماعي وأثره على 
القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

عمليات  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  دمج  n 
حتديد أوتقييم آليات القطاع األمني الدورية.

فيما  الرئيسية  املعنية  األطراف  إشراك  في  االستمرار  n 
عملية  على  تأثيرها  لضمان  املراجعة  بنتائج  يتعلق 

اإلصالح.

4-4 تقييم موازنة النوع االجتماعي
حتليل  وهي  األمني  القطاع  على  للرقابة  أخرى  أداة  وهناك 
فيما  االجتماعي.  النوع  منظور  من  واألمن  الدفاع  موازنة 
متثل موازنة الدفاع في الغالب نسبة كبيرة من مجمل إنفاق 
الدولة، تلعب جهات الرقابة دوًرا رئيسيًا في تعزيز الشفافية 
والرقابة املالية التي ميكن أن تدعمها أيضا منظمات املجتمع 
الدفاع من احتياجات  التي تنفق على  املدني. وتأخذ األموال 
يكون  وقد  التنمية.  أو  املدنية  اخلدمة  تقدمي  مثل  أخرى 
الرجل  على  مختلفة  تأثيرات  احلكومة  موازنة  لتخصيص 
واملرأة والفتاة والصبي ممن يأملون في االستفادة بقدر زاد 
أو كثر من بعض أنواع اإلنفاق. وقد ظهر تقييم موازنة النوع 
االجتماعي  للنوع  املختلف  التأثير  لتقييم  كأداة  االجتماعي 
اخلاص باإلنفاق احلكومي والذي ميكن تطبيقه بشكل عملي 
فيما  يؤدي  أن  التقييم ميكن  هذا  ومثل  األمني.  القطاع  على 
بعد إلى تخصيص األموال بشكل يتّسم باملساواة واملساءلة 
والشفافية، باإلضافة إلى جميع عمليات النمو والتنمية حيث 
ستستفيد مجموعات كثيرة داخل املجتمع بشكل أكثر إيجابية 

من اإلنفاق احلكومي.20

وحيث أن القطاع األمني قد جبل في الغالب على التدقيق، فقد 
بشأن  الدقيقة  والبيانات  املعلومات  على  احلصول  يصعب 

مقدار اإلنفاق على الدفاع وتخصيص املوارد، واحلصول على 
املعلومات املصنفة على أساس اجلنس أكثر صعوبة. وبينما 
النوع  موازنة  تقييم  إجراء  البرملانات  أو  للحكومات  ميكن 
االجتماعي في معدالت إنفاقها، فيمكن أيضا ملنظمات املجتمع 
والتدخل  املوارد  تخصيص  عمليات  وتقييم  مراقبة  املدني 
لدى صانعي السياسة لتغيير أمناط اإلنفاق احلكومي. وعلى 
ومعاهد  املدني  املجتمع  منظمات  تستطيع  اخلصوص،  وجه 
األمني  القطاع  مع  املنخرطة  الرقابية  واجلهات  األبحاث 
تأسيس حتالفات لتعزيز تقييم جميع أوجه اإلنفاق احلكومي 
ووضع برامج مبتكرة للمطالبة مبزيد من املوارد املخصصة 

للنوع االجتماعي.

التي  العمليات  من  االجتماعي  النوع  موازنة  تقييم  ويعتبر 
حتتاج إلى خبرات فنية ولهذا فقد يتعني على منظمات املجتمع 
اخلبرة  توفير  ميكنها  خارجية  مساعدةقوى  طلب  املدني 
املجتمع  قد يكون ملنظمات  الصدد،  الالزم. وفي هذا  والدعم 
املدني الدولية دوًرا مهًما في مساعدة املنظمات احمللية الساعية 

إلى تقييم تأثير إنفاق القطاع األمني على املجتمع. 

! نصائح خاصة ملنظمات املجتمع املدني من أجل 
تخصيص موازنة خاصة بالنوع االجتماعي  

تطوير املهارات في مجال تقييم موازنة النوع االجتماعي  n 
على  األمني  القطاع  إنفاق  لتأثير  أفضل  لفهم  للتوصل 
النتائج  والفتاة والصبي واستخدام هذه  والرجل  املرأة 

كأداة للرقابة والتأييد.

مراحل إجراء مراجعة النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 19اإلطار رقم 4

القطاع  إصالح  عملية  إجراء  فعند  االجتماعي.  النوع  ملراجعة  مهمة  انطالق  نقطة  التاريخية  املراجعة  تشكل  1-املراجعة: 
توفير  على  املراجعة  هذه  وتعمل  املراجعة.  بإجراء  الدولة  داخل  من  االجتماعي  بالنوع  اخلبراء  أحد  يقوم  أن  يتعني  األمني، 
نظرة شاملة على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي، والتي تتصل ليس فقط بعالقات النوع االجتماعي في الدولة التي جترى 
فيها املراجعة، بل أيًضا بجوهر املراجعة. وتشمل املراجعة التاريخية معلومات متعمقة ميكن عادة اإلستعانة بها كمرجع في 

املراجعة القادمة.

املقابالت  من  واسعة  مجموعة  واقع  من  املراجعة  محتوى  تطوير  يتم  التركيز:  ومجموعات  املوجزة  التقارير  2-تقدمي 
ومناقشات مع مجموعات التركيز. وتعتبر مراجعة املقابالت املعمقة مع القوى ذات الصلة داخل ذلك اجلزء احملدد من القطاع 

األمني مكوًنا مهًما من مكونات جمع املعلومات.

3-مراجعة التوثيق: تكمل مراجعة التوثيق مقابالت ومناقشات مجموعة التركيز وميكن أن توفر مصدًرا مهًما وتفصيليًا 
للمعلومات التجريبية، وكذلك أساًسا للمقارنة مع مصادر البيانات األخرى.

وتتمثل التحديات في هذا الصدد في الوصول إلى الوثائق الضرورية وامللفات غير املكتملة وتكاليف العاملني والتغييرات في 
أسماء البرامج/املشروعات خالل التنفيذ أو إعادة التخطيط وخاصة برامج إصالح القطاع األمني التي تقف وراءها اجلهات 

املانحة مما يصعب حتديد الوثائق ذات الصلة.

4-نشر النتائج: مبجرد االنتهاء من مراجعة النوع االجتماعي، من املهم نشر النتائج على األطراف املعنية وخاصة املشتركة 
في القطاع الذي جترى مراجعته. 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

4-5 التأييد وزيادة الوعي
تلعب منظمات املجتمع املدني دوًرا مهًما في الرقابة من خالل 
القطاع  والتزامات  ومسؤوليات  بدور  العامة  وعي  زيادة 
األمني، وكذلك االرتباط املباشر مع مؤسسات القطاع األمني 
واجلهات احلكومية. وميكن استخدام األبحاث وجمع البيانات 
مبا في ذلك عمليات حتديد وتقييم ميزانية النوع االجتماعي 

كأدوات ملبادرات زيادة الوعي والتأييد.

وميكن ملنظمات املجتمع املدني تأييد عمليات اإلصالح لتعزيز 
شفافية ومساءلة وفعالية القطاع األمني. وحيث أن املشاركة 
القطاع  أنشطة  في  املدني  املجتمع  ملنظمات  عموًما  محدودة 
القائمة نقاط انطالق  التأييد  األمني، فيمكن أن تكون قنوات 
مجاالت  بعض  وتتعلق  األمني.  القطاع  داخل  للتأييد  مهمة 
املتعلقة  املسائل  بإدخال  خاص  بوجه  تتصل  التي  التأييد 
بالنوع االجتماعي في الرقابة على اإلصالح القانوني وزيادة 
اإلنسان  حقوق  واحترام  األمني  القطاع  داخل  املرأة  متثيل 
واحلاجة إلى التدريب على مهارات النوع االجتماعي. وميكن، 
بل يتعني أن يكون التأييد املتعلق برقابة املجتمع املدني على 
أن  ميكن  كما  مختلفة.  مستويات  عدة  على  األمني  القطاع 
التأييد الضغط املباشر من جانب كبار مسؤولي  يشمل هذا 
أو  احلكومية  والوزارات  البرملان  وأعضاء  األمني  القطاع 
اجلهات املانحة جنبًا إلى جنب مع أنشطة التأييد املتمثلة فيما 

يلي:

مراجعة  وعمليات  املشاورات  خالل  املقدمة  الوثائق  n 
القطاع األمني.

املبادرات اإلعالمية. n 

التظاهرات. n 

املباحثات السياسية. n 

صياغة تقارير السياسة. n 

يبدو أن املجتمعات العامة في معظم البلدان غير واعية متاًما 
بحقوقها في األمن والعدالة أو بالسياسات والعمليات احملددة 
داخل القطاع األمني التي وضعت من أجل تعزيز حقوقها. وعن 
طريق زيادة وعي العامة ببعض املسائل بدًءا من الوصول إلى 
النظام القضائي وتقدمي الشكاوى ضد الشرطة وصوالً إلى 
التأثير في سياسات إصالح القطاع األمني من خالل  كيفية 
أيًضا  الشعب  عامة  إشراك  البرملان، ميكن  بأعضاء  االتصال 
في إخضاع القطاع األمني للمساءلة بشأن تلبية احتياجاتهم 
بطريقة فاعلة ومحترمة. وتشمل أمثلة اإلجراءات التي ميكن 
أن تتخذها منظمات املجتمع املدني لزيادة وعي العامة باملسائل 

املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن ما يلي:
أو حلقات دراسية بشأن  عقد طاوالت حوار مستديرة  n 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي والسياسة األمنية.

عن  اإلبالغ  كيفية  حول  النشرات  مثل  مواد  إصدار  n 
على  القائم  العنف  فيها  مبا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
القطاع  أفراد  يرتكبها  التي  االجتماعي  النوع  أساس 

األمني. 

ومن األهمية مبكان تذكر أن املنظمات النسائية ليست فقط من 
يلعب دوًرا في زيادة الوعي ومناصرة املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي واألمن، بل إن دور الرجل واملنظمات الرجالية في 
املتعلقة  املسائل  ومناصرة  األمنية  املؤسسات  على  الرقابة 

إشراك الرجل في القضاء على العنف ضد املرأةاإلطار رقم 5

املرأة  العنف ضد  إنهاء  يؤيدون  الذين  الرجال  من  مجموعة  جانب  من   1٩٩1 عام  كندا  في  األبيض  الشريط  حملة  انطلقت 
ويسعون إلى تثقيف غيرهم من الرجال بشأن هذه املسألة. ومن خالل حمالت زيادة الوعي والبيانات العامة وتنامي شبكة 
للرجل  اإليجابي  للدور  كذلك منوذًجا  ويقدمون  للعنف،  مؤيد  كغير  للرجل  مغايرة  نظرة  املنظمة  هذه  أعضاء  يقدم  املنظمة، 
والصبي داخل املجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وحيث أن هذه املنظمة ال تتعامل بشكل مباشر مع القطاع األمني، فقد متثلت 
اإلجراءات التي اتخذتها في املساهمة في تغيير املواقف وثقافة العنف التي ترسخ للعنف ضد املرأة مبا في ذلك داخل الشرطة 
واجليش. وتقدم املنظمة طريقة مبتكرة للتعامل مع جذور العدوان والعنف داخل األسر واملجتمعات، وهي طريقة فعالة جلذب 
انتباه العامة وزيادة وعيهم واالعتراف بوجود املشكلة، وفي نفس الوقت لتناول األدوار والعالقات غير املتساوية في مسائل 

النوع االجتماعي.21

املصادر األخرى إلشراك الرجل في التعامل مع العنف ضد املرأة:

القضاء على العنف ضد املرأة بالشراكة مع الرجل«: املرأة في قطاع التنمية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط  n 
الهادئ، 200٦.

  n )Dean Peacock( الرجل كشريك: الرجال في جنوب أفريقيا يتجاوبون مع العنف ضد املرأة ومرض اإليدز دين بيكوك
.2002 ،EngenderHealth منظمة

منظمة املرأة من أجل املرأة الدولية  n  – »القضاء على العنف ضد املرأة في شرق الكونغو: إعداد الرجال ملناصرة حقوق املرأة
.200٧
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

أسئلة تطرح عند التخطيط حلمالت التأييدجدول البيانات 1

استخدام السياسات واملوازنات وغيرها لتحديد املشكلة واحلصول على البيانات الدقيقة.ما هي املشكلة وما هي أسبابها؟

بني ما هي األهداف والغايات؟ اجلمع  خالل  من  حتقيقه  سيتم  والذي  املدى  البعيد  احلملة  هدف  إلى  الهدف  يشير 
للقياس  التأييد واألنشطة العملية، أما الغاية فهي هدف آنّي ويتعني أن يكون دقيًقا وقابالً 
استشارية  آلية  إنشاء  احلكومة  "تعتزم  أمثلته  ومن  مقترح(،  كنشاط  )وليس  كنتيجة 
بحلول عام 2010 ملنظمات املجتمع املدني بشأن وضع موازنة للدفاع متجاوبة مع النوع 

االجتماعي".
ما هي التغييرات الواقعية املرجي 
أو  املعرفة  أو  )الوعي  بلوغها 
صانعي  وسلوك  مواقف  تغيير 
السياسة أو القوى الفاعلة داخل 

القطاع األمني(؟

بعبارة أخرى، ما هو االختالف الذي سينشأ عن التأييد؟

ما هي املؤشرات املستخدمة في 
تتبع التقدم نحو حتقيق النتائج؟

التداول  التأييد مثل  التي ترغب في متابعتها طوال حملة  املختلفة  التقدم  التفكير في طرق 
والتأثير والنتائج ومثل التغيير في سياق العمل.

من هي األطراف املعنية الرئيسية 
والغايات  األهداف  وضع  في 
اخلاصة  واملؤشرات  والنتائج 

باالستراتيجية املتبعة؟

الثانوية  املعنية  األطراف  هي  ما 
منها واملهمة؟

ولكنها  التغيير  تفعيل  سلطة  لديها  التي  األطراف  تلك  الرئيسية  املعنية  األطراف  تشمل 
حتتاج إلى إقناع للقيام بأي فعل، وتشمل األطراف املعنية الثانوية املجموعات التي ميكن 
حشدها. أما األطراف األساسية فتشمل املستفيدين من التغييرات، وتشمل األطراف املهمة 
األخرى املجموعات املستهدفة من بني القوى األمنية الفاعلة التي قد تعارض االستراتيجية؛ 
كما أن أخذ بعض الوقت في التفكير بشأن كيفية العمل مع كل طرف من األطراف املعنية 

والتأثير فيها يزيد من فرص النجاح.

ما هي األبحاث املطلوبة إلختبار 
املعرفة  بشأن  االفتراضات 

واملواقف وغيرها؟

كيف سيتم التوصل إلى عينة ممثلة من اجلمهور املستهدف، وما هي األساليب التي ستتبع 
في حتري وجهات نظره بشأن هذه املسائل؟ وكيف ميكنه الوصول إلى معلومات بشأن هذا 

املوضوع؟
الرئيسية  الرسائل  هي  ما 
من  لكل  توجيهها  املطلوب 
املعنية  األطراف  من  مجموعة 
)مثل  املنشود  التغيير  حلصول 
زيادة املعرفة وتغيير املمارسات 

اخلاصة بها(؟

استخدام مجموعات تركيز مع محترفي اإلعالم وأنواع أبحاث اإلعالم األخرى للتوصل إلى 
فهم السياق وبناًء عليه فهم هدف الرسائل.

ما هي أنواع التواصل )كالطبعات 
وتقارير  النتائج  من  الشعبية 
االتصال  وقنوات  احلقائق( 
لوجه  وجها  التواصل  )مثل 
ووسائل  الدراسية  واحللقات 
األنسب  واألنشطة  اإلعالم( 

ملعظم األطراف املعنية؟

أبحاث  إجراء  املطلوب منهم، وكذلك  العمل  املستهدفني وتوضيح  األشخاص  الوضوح مع 
تاريخية حول املجموعات واستهدافهم بالرسائل املناسبة، وكذلك التفكير بشأن األشخاص 
على  القدرة  باملصداقية/لديهم  يتمتعون  من  إشراك  على  والعمل  االتصال  عن  املسؤولني 

التأثير في األطراف املعنية الرئيسية.

العمل/اخلطة  خطة  هي  ما 
التأييد  الستراتيجية  الزمنية 
األحداث/ هي  وما  املتبعة؟ 
لتوجيه  الرئيسية  املناسبات 

الرسائل واملواد املطبوعة؟

وضع جدول زمني عند التخطيط لالستراتيجية املطلوبة حتى يتم االلتزام بها ويتم توزيع 
املهام بشكل فعال، كما حتدد اجلداول الزمنية واملواعيد احملددة لنشر وتوزيع املطبوعات.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

بالنوع االجتماعي، والسيما العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي، هو أمر غاية في األهمية ويوجه رسالة قوية إلى 
القوى الفاعلة داخل القطاع األمني التي يهيمن عليها الرجال. 
لدى  املتوارثة  والسياسات  واألفكار  املواقف  تغيير  أن  كما 
الوعي  زيادة  أهداف  أهم  من  هو  الرئيسية  املعنية  األطراف 
والتأييد للمسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي، وميكن للرجل 

تأدية هذا الدور بفاعلية كبيرة. 
ومن أجل ضمان جتاوب حمالت التأييد مع النوع االجتماعي، 
واللغة  احملتوى  أن  من  التأكد  املدني  املجتمع  ملنظمات  ميكن 
لزيادة  تهدف  احلملة  وأن  االجتماعي  النوع  مع  متجاوبني 
حتقيق األمن والعدالة للمرأة والفتاة وكذلك للرجل والصبي، 
املرأة  إشراك  النسائية وضمان  املنظمات  بني  فيما  والتعاون 
املنظمات  لتلك  ميكن  ذاته  السياق  وفي  مستوى،  أعلى  على 
االجتماعي على  بالنوع  متعلقة  تغييرات خاصة  إجراء  تأييد 

القطاع األمني، وتشمل تلك التغييرات ما يلي:

وضع وتنفيذ سياسات وخطط خاصة بالنوع االجتماعي  n 
تشمل قواعد السلوك ملؤسسات القطاع األمني.

والقوات  الشرطة  لقوات  املعايير  موحد  تدريب  تقدمي  n 
املسلحة وكذلك أفراد األمن اآلخرين.

إصالح التشريعات التمييزية للعمل بكفاءة على القضاء  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي والتعامل معه ومعاقبة 

مرتكبيه.
توظيف عدد أكبر من النساء واإلبقاء على عملهن والنهوض  n 

بهن داخل املؤسسات األمنية واجلهات احلكومية.
املالية والبشرية واملادية  املوارد  تخصيص ما يكفي من  n 
التي  اخلاصة  األمن  انعدام  حاالت  بعض  مع  للتعامل 

تواجه املرأة والفتاة.
األمني  القطاع  أفراد  إخضاع  على  فعال  بشكل  العمل  n 
للمساءلة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها العنف 

القائم على أساس النوع االجتماعي.

! نصائح لتخطيط منظمات املجتمع املدني وأنشطة 
لزيادة الوعي   

ميكن أن تكون حمالت زيادة الوعي التي تستهدف عامة  n 
الشعب عامالً حاسًما في استهداف التأثير في سياسات 

وبرامج القطاع األمني. 

األطراف  حتديد  مع  بعناية  التأييد  حلمالت  التخطيط  n 
الرسالة  إليهم  توجه  التي  واألهداف  الرئيسية  املعنية 
بناء أسس  التأكد من  السياسة وكذلك  مبا فيها صانعي 
التأييد على أبحاث موثوقة وشاملة ومتجاوبة مع النوع 

االجتماعي.

الدفاع  أو  األمني  القطاع  مراجعات  مثل  فرص  انتهاز  n 
إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في احلصول 

على التأييد من جانب املجتمع املدني. 

إشراك الرجال في حمالت التأييد وخاصة ممن يتعاملون  n 
مع العنف ضد املرأة.

4-6 العمل مع وسائل اإلعالم 
تعزيز  اإلعالم دوًرا مهًما على نحو خاص في  تلعب وسائل 
املعلومات  تبادل  وفي  األمني  للقطاع  العام  الدقيق  الفحص 
أن تتعاون منظمات  الدفاع واألمن. كما ميكن  بشأن إصالح 
حمالت  تعزيز  أجل  من  اإلعالم  وسائل  مع  املدني  املجتمع 

زيادة الوعي والتأييد التي تطلقها.
العاملني  الصحفيني واآلخرين  أن يكون  الضروري  ليس من 
املسائل  في  النزاع  بجوانب  دراية  على  اإلعالم  مجال  في 
إلى  التحدث  معتادين  أو  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  األمنية 
املرأة أو احلصول على معلومات منها، فهناك خطوط إرشادية 
 .2٣ نفسها  اإلعالمية  املؤسسات  داخل  قليلة  سياسات  أو 
ولذلك ميكن ملنظمات املجتمع املدني العمل مع وسائل اإلعالم 
بشأن  التقارير  وإعداد  املعلومات  جمع  كيفية  على  لتدريبها 
وقد  االجتماعي.  النوع  مع  متجاوبة  بطريقة  األمنية  املسائل 

وجود  إلى  احلاجة  مدى  ما 
التأييد  الستراتيجية  موازنة 
واملواد  املهارات  هي  وما  املتبعة 
واخلبرات الضرورية املطلوبة؟ 

تشمل املوارد األموال واألشياء العينية واملوارد البشرية وخبراتها وسمعة املنظمة )رأس 
املال( املتعلقة مبوضوع معني مطلوب تأييده ومناصرته.

ونشر  حتديد  يتم  كيف 
والدروس  االستراتيجية 
املستفادة من واقع التجارب؟ 

التفكير بشأن كيفية استفادة حمالت التأييد اإلضافية واملنظمات األخرى من اخلبرات في 
هذا املجال.

كيف سيتم التأكيد على استدامة 
استراتيجية التأييد؟

في حال السعي الناجح إلحداث التغيير، يجب التفكير الدائم بشأن التغيير لضمان استدامة 
هذه التغييرات، فإذا كانت احلملة تركز على مستوى السياسة تكون احلاجة إلى النظر في 
التفكير بشأن تنفيذ السياسة أمر ذا أهمية حاسمة؛ ومن سيضمن التدخل وما هي الطرق 

الفعلية األكثر فاعلية؟ 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

إلى  الوصول  أيضا  اإلعالم  وسائل  على  الصعب  من  يكون 
االغتصاب  اإلنسان مثل  انتهاكات حقوق  أو ضحايا  شهود 
على أيدي قوات األمن، وبذلك ميكن ملنظمات املجتمع املدني 
الرعاية  وتوفير  العملية  هذه  تسهيل  في  دوًرا  تلعب  أن 
واملساعدة الالزمة للضحايا ممن يرغبون في اإلفصاح عما 

حدث لهم.

الستخدام  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
وسائل اإلعالم بطريقة أكثر فاعلية    

إلى  التأييد  رسائل  لنشر  اإلعالم  وسائل  استخدام  n 
الصغيرة  الصحف  مع  والعمل  اجلمهور  من  عدد  أكبر 
ومحطات اإلذاعة والقنوات التلفزيونية احمللية ووسائل 

اإلعالم التابعة للدولة.

نصائح للعمل مع وسائل اإلعالم للحصول على تأثير مضاعف 22اإلطار رقم 6

الرسائل الرئيسية
حتديد وإتباع النقطتني 2 ٣ n املطلوب إتباعها. 

احلرص الدائم على استناد املقابالت/املناقشات على هاتني النقطتني. n 

التحدث بصوت واحد
إذا كان العمل يجري مع مجموعة، فيتم التأكد من فهم جميع األفراد للرسالة التي تصل إلى الصحافة. n 

ينصح بتعيني متحدث رسمي. n 

االتصال الدائم بالصحافة
يجب اليقظة بحيث ال يتم تناول مسائل وردت بالفعل في األخبار ولكن يتم تقدمي حتقيقات وبيانات إعالمية. n 

كتابة رسائل إلى احملرر لتنشيط النقاش، ويجب أن تكون هذه الرسائل موجزة ومحددة الهدف. n 

تسهيل األمر على املشاركني
تقدمي معلومات مختصرة وواضحة في صيغة مكتوبة مثل البيانات والتقارير الصحفية. وميكن أن يشمل ذلك معلومات  n 
املعارضة  النظر  وجهات  بشأن  معلومات  وكذلك  وخلفياتها،  تأييدها  املطلوب  باملسألة  املتعلقة  واملعلومات  االتصال 

واحلقائق واإلحصائيات.

البيانات والتقارير الصحفية
معرفة التوقيتات الزمنية وأفضل األوقات املناسبة لالتصال بالصحافة. n 

وجود ملفات صحفية في جميع املناسبات. n 

تقدمي موجزات تاريخية حتى يتمكن الصحفيني من إجراء حتقيقاتهم.  n 

أن تكون العملية مصدًرا موثوًقا به
املعلومات  أجل احلصول على  للمنظمة من  الصحافة عليه وتلجأ  تعتمد  به حتى  العملية مصدًرا موثوًقا  تكون  أن  يجب  n 
القطاع  في  الفاعلة  القوى  مع  التعامل  عند  املصداقية  ترتبط  ما  األمني. وغالبًا  القطاع  نواحي  الصحيحة بشأن مختلف 

األمني ارتباًطا وثيًقا مبستوى اخلبرة الفنية.
تتم دعوة وسائل اإلعالم فقط عند وجود خبر هام. n 

عند استخدام اإلحصائيات، يتم التأكد من مدى صحتها. n 

الظهور في القنوات التلفزيونية واإلذاعية
االلتزام بالرسائل الرئيسية. n 

n .استغالل التدريب على أساليب إجراء املقابالت

تقييم احلملة
يتم توثيق وتقييم التغطية الصحفية واالستفادة من احلمالت السابقة. n 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

تدريب وتنمية شعور الصحفيني واألشخاص اآلخرين  n 
العاملني في وسائل اإلعالم بشأن املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي وكذلك استخدام لغة حساسة )أنظر االطار ٧(.

التقارير اإلعالمية املتجاوبة مع النوع اإلطار رقم 7
االجتماعي 24

الصحفيني  من  االجتماعي  النوع  مفهوم  توصيل  يتطلب 
األفراد  تهميش  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  مالحظة 
بسبب النوع االجتماعي، ويتطلب األمر طرح أسئلة مثل:

من الذي يقوم بالتغطية؟ n 

من أي منظور؟ n 

من أية زاوية؟ n 

ما هي األمناط التقليدية لألفراد؟ n 

هل تساعد التقارير اإلخبارية على تقّدم املساواة بني  n 
تطويعها  يتم  هل  أو  املجتمع  في  االجتماعي  النوع 

بطريقة تعزز املواقف والقيم التقليدية؟
اهتمامات  عن  واملرأة  الرجل  اهتمامات  تنفصل  هل  n 

املجتمع بصفة عامة؟

4-7 تدريب أفراد القطاع األمني على املسائل املتعلقة 
بالنوع االجتماعي

يعتبر التدريب على النوع االجتماعي من أهم االستراتيجيات 
اليومية.  مبهامهم  للقيام  األمني  القطاع  أفراد  قدرات  لبناء 

وتعتبر قدرات النوع االجتماعي مهارة مثل أية مهارة أخرى، 
الطرق  أحد  التدريب  يكون  أن  كما ميكن  تعليمها.  لذا وجب 
وهو  األمني،  القطاع  أفراد  وسلوك  مواقف  لتغيير  املؤثرة 
أيًضا مكّون أساسي في تعزيز الرقابة على القطاع األمني. 
املشترك  التفاهم  لتعزيز  أن يستخدم كذلك كوسيلة  وميكن 
وتسهيل التعاون بني منظمات املجتمع املدني وأفراد القطاع 
بالنوع  اخلاص  التدريب  يدخل  وال  املستقبل.  في  األمني 
أو  اجليش  في  الرسمي  النظام  من  كجزء  دائما  االجتماعي 
التدريب اخلاص  أو في  األمن اخلاصة  أو شركات  الشرطة 
األخرى  القوى  الذي يستهدف  األمني  القطاع  بالرقابة على 
غير  املنظمات  أو  الدفاع  وزارة  وأفراد  البرملان  أعضاء  مثل 
احلكومية. وإذا وجد هذا النوع من التدريب، فال يأخذ الشكل 

الرسمي أو اإللزامي كما ال يكون شامالً. 

في  املتخصصة  اخلبرة  من  النسائية  للمنظمات  يكون  قد 
يؤهلها  ما  والتجارب  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 
بشكل جيد لتقدمي مدخالت في مناهج التدريب القائمة ألفراد 
بشأن  بذاتها  قائمة  تدريب  مناهج  أو وضع  األمنية  القوات 
االستغالل  وخاصة  به  املتعلقة  واملسائل  االجتماعي  النوع 
واالعتداء اجلنسي. وعالوة على التعاون في تقدمي التدريب 
اخلاص بالنوع االجتماعي، ميكن ملنظمات املجتمع املدني التي 
لديها خبرة باملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي القيام مبا يلي:

أنظر التقرير اخلاص بالتدريب اخلاص 

بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني

منغوليا – إدخال ثقافة الصحة اجلنسية في مناهج تدريب اجليش 25اإلطار رقم 8

منظمة النظرة املنغولية هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1٩٩٨ وهي تعنى بأنشطة الصحة اإلجنابية مبا فيها القضاء 
والسيطرة على مرض اإليدز واألمراض األخرى املنقولة جنسيًا وترّكز املنظمة أنشطتها على الرجل، مبن فيهم ضباط وجنود 
القوات املسلحة املنغولية، وتسيّر العمل اللجنة اإلدارية لسياسة الصحة العامة باملنظمة والتي تضم نائب قائد القوات املسلحة 

املنغولية.

اإليدز واألمراض  الريف، مبرض  القادمني من  املسلحة، وخاصة  القوات  في  املجندين اجلدد  تنعدم معرفة  أو  تقّل  املسألة: 
املنقولة جنسيًا. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل اإلصابة بتلك األمراض بني اجلنود والضباط.

الهدف: احلصول على دعم وزارة الدفاع والقوات املسلحة املنغولية لزيادة الوعي مبرض اإليدز واألمراض املنقولة جنسيًا 
والصحة اإلجنابية بني اجلنود والضباط.

األطراف املعنية الرئيسية: وزارة الدفاع وقيادة القوات املسلحة املنغولية.

األطراف املعنية األساسية: الضباط / اجلنود وشركاؤهم اجلنسيني.

الطرق املتبعة والتواصل: مت توجيه خطابات إلى وزارة الدفاع وقيادة القوات املسلحة ومت عقد لقاءات رسمية وغير رسمية 
وأطباء  الضباط  قادة  قدم  املسؤولني حيث  كبار  مع  بالتعاون  تدشني مشروع  وكذلك مت  املسؤولني  كبار  مع  عمل  وورشة 

الوحدات العسكرية تقريًرا بشأن الوضع احلالي لألمراض املنقولة جنًسيا بني أفراد القوات املسلحة.

مؤشرات النجاح واالستدامة: مت إدخال الصحة اجلنسية في مناهج التعليم الرسمية ألفراد اجليش والعمل على زيادة وعي 
كبار املسؤولني وكذلك زيادة الدعم املقدم من وزارة الدفاع.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

وضع مناهج تدريبية قياسية خاصة بالنوع االجتماعي  n 
ضباط  تدريب  مثل  األمني  القطاع  مؤسسات  ملختلف 
تخصيصه  ميكن  الذي  األسري  العنف  على  الشرطة 

واستخدامه من جانب املدربني.

الضغط من أجل وضع سياسات تلزم بالتدريب الشامل  n 
اخلاص بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني.

وكتيبات  وأدلة  إرشادات  وضع  في  واملشاركة  التأييد  n 
عملية  كمصادر  لتستخدم  االجتماعي  بالنوع  خاصة 

ألفراد القطاع األمني.

االجتماعي  للنوع  اختصاص  إيجاد  أجل  من  الضغط  n 
داخل مؤسسات القطاع األمني لتنسيق وتنفيذ ومراقبة 

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي. 2٦

وفي نقاش أجرى على شبكة اإلنترنت ضم ما يزيد عن 1٤0 
من صانعي السياسة واملمارسني في املجال، مت التوصل إلى 
10 توصيات في مجال التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي 

ألفراد القطاع األمني متثلت فيما يلي:
التعامل مع األدوار واألعراف الذكورية التقليدية. 1 .
إشراك الرجال كمدربني على النوع االجتماعي. 2 .
إعطاء أولوية لتدريب كبار املديرين واملسؤولني. ٣ .

إدخال النوع االجتماعي في التدريب املنتظم في القطاع  ٤ .
األمني.

تنفيذ التدريب كجزء من االستراتيجية األشمل لتضمني  ٥ .
أدوار النوع االجتماعي.

التدريب  تشمل  مؤسسية  أو سياسة  عمل  خطة  وضع  ٦ .
اخلاص بالنوع االجتماعي.

تنظيم تدريب ما قبل االنتشار ألفراد حفظ السالم.  ٧ .
املدني  املجتمع  منظمات  بني  التعاون  من  االستفادة  ٨ .

ومؤسسات القطاع األمني.
التأكد من استخدام لغة متجاوبة مع النوع االجتماعي. ٩ .

القيام بتقييم طويل املدى وحتديد املؤشرات. 2٩. 10

في  املشاركة  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
تدريب أفراد القطاع األمني

يحتاج تنظيم التدريب إلى إجراء تقييم لتحديد الثغرات  n 
في التدريب احلالي ومجاالت التحسني.

للمجندين  موحدة  تدريبية  مناهج  تطوير  في  املشاركة  n 
اجلدد والضباط احلاليني في الشرطة واجليش.

وضع قائمة مبدربي املجتمع املدني املؤهلني داخل الدولة  n 
والذين ميكنهم تدريب أفراد القطاع األمني.

والشراكة  للربط  كأساس  التدريبية  الفرص  استغالل  n 
مع مسؤولي احلكومة واجليش والشرطة.

ويتم  بالفعل،  موجود  هو  فيما  الوقت  إضاعة  عدم   n 
استخدام ووضع مناهج تدريبية مطورة من قبل.

4-8 املنظمات النسائية
املجتمع،  ومتثيل  والكفاءة  بالشمولية  الرقابة  تتسم  وحتى 
من املهم إشراك املنظمات النسائية في جهود رقابة املجتمع 
املدني. وغالبًا ما يفهم أن املسائل األمنية هي "مجال سيطرة 
الرجال" ومع ذلك وكما سبق وأن ناقشنا في القسم ٣ ٣، 

مصادر التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي 27اإلطار رقم 9

ميكن أن تكون رزمة األدوات والتقارير التالية بشأن النوع االجتماعي مصدر إلهام لتقدمي تدريب وثيق الصلة:
األمن الشامل والسالم الدائم: تقرير بشأن التأييد والعمل n  ويشمل تقارير تستهدف املرأة فيما يتعلق باملسائل األمنية 

والقضاء واحلكم واملجتمع املدني وحماية املجموعات املهمشة وغير ذلك.
http://www.international-alert.org/our_work/themes/gender_training.php

وتشمل  n  – مجموعة تقارير بشأن العمل مع الرجل والصبي للقضاء على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
قراءات ودراسات حالة وكتيبات ومتارين.

http://toolkit.endabuse.org

واحلماية  والتحديد  الدولية  القوانني  بشأن  تقارير  وتشمل   n :اإلجتاربالبشر على  بالقضاء  خاصة  تقارير  مجموعة 
والتثقيف العام واملراقبة والتقييم وغيرها.

http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf

الضوء  تلقي  تاريخية  معلومات  وتشمل  n  – مجموعة املصادر اخلاصة بالنوع االجتماعي في عمليات حفظ السالم
على املسائل الرئيسية املتعلقة بالنوع االجتماعي وأأدوات التطبيق العملي.

http://pbpu.unlb.org/pbpu/genderpack.aspx
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

أن  ميكن  فاعالً  دوًرا  تلعب  أن  النسائية  للمنظمات  ميكن 
الرقابية بشكل فعال. ونظًرا الختالف  تستفيد منه اجلهات 
أولويات وطريقة عضوية املنظمات النسائية، فيمكنها تقدمي 

الكثير من اإلسهامات املهمة في عمليات الرقابة ومنها:  
املتعلقة  باملسائل  املعنية  املدني  املجتمع  منظمات  أن  n 
بالنوع االجتماعي تعتبر مصدًرا للخبرات بشتى أنواع 
حاالت انعدام األمن التي يعاني منها الرجل واملرأة على 

حد سواء.
إلى  الوصول  على  القدرة  الغالب  في  املنظمات  لهذه  أن  n 
املجموعات املهمشة وكذلك جمع املعلومات التي قد يتم 

إغفالها لسبب أو آلخر.
خاصة  نظر  وجهات  جلب  النسائية  املنظمات  إمكانية  n 
بالنوع االجتماعي وثيقة الصلة بسياسات وممارسات 

القطاع األمني.
مبعايير  التحديد  وجه  على  تهتم  النسائية  املنظمات  أن  n 
ضد  اخلطيرة  االنتهاكات  تتناول  التي  السلوك  قواعد 
أفراد  املرأة مثل االغتصاب والتحرش اجلنسي على يد 

القطاع األمني.

ومع ذلك، فمن املهم اإلقرار بأن جميع املنظمات النسائية ال 
متثل بالضرورة احتياجات مجموعات املرأة املتنوعة بشكل 
باملسائل  اخلاصة  اخلبرة  دائًما  لديها  تكون  ال  وقد  فاعل، 

املتعلقة بالنوع االجتماعي.

عمليات  في  كامل  بشكل  النسائية  املنظمات  مشاركة  بدون 
الرقابة، لن يتمكن املجتمع املدني من االستفادة من اخلبرات 
املراقبة  أجل  من  االنطالق  نقاط  جميع  استغالل  أو  املتاحة 
على  النسائية  املنظمات  قدرة  أن  غير  الفعال.  والتحليل 
املشاركة بفاعلية في الرقابة على القطاع األمني ترتبط ببناء 
قدراتها، حيث أن هناك حاجة ملحة لزيادة وحتسني "الثقافة 
األمنية" لدى املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية. وقد 
للمنظمات  القدرات شكل تدريب مخصص  بناء  تأخذ عملية 

النسائية في مجاالت مثل:

والنظرية  األمني  القطاع  على  الرقابة  مصطلحات  n 
األساسية.

سياسات القطاع األمني. n 

مبسائل  املتعلقة  واملعايير  الدولية  السياسة  عمل  أطر  n 
كأدوات  استخدامها  وكيفية  االجتماعي  والنوع  األمن 

للتأييد.
اتخاذ  وإجراءات  والتزاماتها  األمني  القطاع  مؤسسات  n 

القرار.
إصالح  على  وأثره  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  n 

القطاع األمني/الرقابة.
النوع  مع  متجاوبة  األمني  للقطاع  موازنة  وضع  n 

االجتماعي.
n عمليات حتديد تأثير النوع االجتماعي. ٣٣

خطة العمل الوطنية في اململكة املتحدة بشأن قرار مجلس األمن رقم 1325 والتدريب اخلاص اإلطار رقم 10
بالنوع االجتماعي ألفراد القوات املسلحة 

الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  املتحدة عن خطة عملها  اململكة  أعلنت حكومة  في مارس/آذار من عام 200٦، 
1٣2٥. وعند وضع اخلطة، عملت املجموعة املشتركة املعنية من قبل احلكومة البريطانية بالقرار 1٣2٥ )واملكونة من ممثلي 
النوع  أجل  من  العمل  منظمة  استشارة  على  الدولية(  التنمية  وإدارة  الدفاع  ووزارة  والكمنولث  اخلارجية  الشؤون  مكتب 
االجتماعي والسالم واألمن، وهي شبكة مقرها اململكة املتحدة تضم القوى الفاعلة في املجتمع املدني ويرتكز عملها على قضايا 

املرأة والسالم واألمن.
بدأت املنظمة عملها حتت اسم مجموعة عمل اململكة املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن وعملت في منتصف العام 200٤ حتت 
تنفيذ حكومة  االجتماعي واألمن ومساعدة ومراقبة  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  الوعي  لزيادة  الدولية  إشراف منظمة اإلشعار 
اململكة املتحدة للقرار 1٣2٥، وقد تأسست املنظمة رسميًا في يونيو/حزيران من عام 200٦، وهي تضم حاليًا 1٤ عضًوا من 
املنظمات واألفراد. 2٨ وقد سنحت الفرصة للمنظمة لإلسهام مبدخالت في أولويات خطة العمل الوطنية وقد اعتبر التشاور 

املستمر مع املجتمع املدني كأحد أهداف اخلطة نفسها.
وقد مت حتديد التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي باعتباره حاجة رئيسية. وعقب اإلعالن عن اخلطة، مت اتخاذ خطوات نحو 
التخطيط لتنظيم تدريب للقوات البريطانية وحتديد طرق حتسينه، كما عملت املنظمة بالتعاون مع أعضاء البرملان واملجموعة 
التي  القليلة  املجموعات  إحدى  وهي   1٣2٥ القرار  بشأن  املشتركة  البرملانية  املجموعة  تأسيس  على   1٣2٥ بالقرار  املعنية 
سمحت للمجتمع املدني والعاملني املدنيني بالعمل إلى جانب أعضاء البرملان. وقد حثت املنظمة على تأسيس مجموعة فرعية 
تعني بالتدريب اخلاص بالنوع االجتماعي حيث تساعد هذه املجموعة الفرعية اآلن وزارة الدفاع في اجلهود املبذولة لتعزيز 
تقدمي التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي وفي جمع املعلومات واألبحاث بشأن هذا النوع من التدريب. وحيث إنه لم تتوافر 
أي بيانات إلى اآلن بشأن التدريب، فسوف يعتبر منوذًجا قيًما محتمالً للتدريب اخلاص بالنوع االجتماعي في اجليش للدول 

األخرى.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

املنظمات النسائية تضغط إلصالح دميوقراطي للقطاع األمني في العراق وروسيا وغرب أفريقيااإلطار رقم 11 

تأسس احتاد جلان أمهات اجلنود في روسيا بهدف جذب االنتباه إلى انتهاكات حقوق اإلنسان داخل اجليش الروسي، ولتأييد 
أيضا حملة عامة مناهضة  االحتاد  أعضاء  أطلق  الشيشان. كما  تعزيز احلماية ورفاهية اجلنود وخاصة خالل حرب  آليات 
للتجنيد اإللزامي والعفو عن اجلنود. وقد جنحت املنظمة في بعض جهودها في التأثير على سياسة اجليش في روسيا وتوفير 

احلرية واحلماية للعديد من املجندين. ٣0
في سياقات ما بعد النزاع، تتحد املنظمات النسائية مًعا على املستوى الوطني لتحديد أولوياتها الرئيسية في املجاالت األمنية 
العاصمة، حددت منظمة نسائية من  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. ففي عام 200٣ وفي مؤمتر عقد في واشنطن 
العراق والتي ضمت ممثلني من منظمات املجتمع املدني والوزارات احلكومية وأفراد القطاع األمني عدًدا من املجاالت الرئيسية 
مثل زيادة تأمني احلدود وزيادة عدد أفراد الشرطة في أنحاء البالد وحتسني اإلضاءة في الشوارع والتدريب على املسائل 
املرأة ولنجاح عملية  أموًرا ضرورية ألمن  باعتبارها  الشرطة واجليش  اإلنسان لضباط  االجتماعي وحقوق  بالنوع  املتعلقة 
إصالح القطاع األمني في البلد. ٣1 وتعتبر هذه املعلومات قيمة لصانعي السياسة األمنية واجلهات الرقابية، ولذلك ينبغي بذل 

اجلهود لضمان إشراك املنظمات النسائية في املراجعة األمنية الرسمية وصناعة السياسة.
 ،)Friedrich Ebert Stiftung( بالشراكة مع شبكة غرب أفريقيا لألمن واحلكم الدميوقراطي ومنظمة فريدريك إيبرت ستيفاجن
وضعت شبكة املرأة في بناء السالم في غرب أفريقيا منهجية متخصصة لتضمني أدوار النوع وخاصة قضايا املرأة في إصالح 
القطاع األمني. وكجزء من متابعة النشاط، يتوقع أن تقوم الشبكة بتدريب اخلبراء ومنظمات املرأة على "النوع االجتماعي 

وأثره على إصالح القطاع األمني". ٣2

املجتمع  منظمات  أو  النسائية  للمنظمات  الضروري  من 
املدني األخرى أن تؤسس نفسها كجهة خبرة من أجل تعزيز 
فإذا  األمني،  القطاع  في  الفاعلة  القوى  مع  واعية  مشاركة 
املتعلقة  املسائل  في  العاملة  املدني  املجتمع  منظمات  كانت 
الفنية،  القدرة على تقدمي املساعدة  بالنوع االجتماعي لديها 
على  الرقابة  جهات  في  قيمة  ذات  شريكة  بذلك  فتصبح 
القطاع األمني وكذلك مؤسسات الدولة التي تهدف إلى إجراء 
فهناك  وباملثل،  القضاء.  أو  األمني  القطاع  في  إصالحات 
منظمات  لدى  االجتماعي"  النوع  "ثقافة  تعزيز  إلى  حاجة 
املسائل  إلى  االلتفات  عدم  وأن  عامة.  بصفة  املدني  املجتمع 
أبعاد  أخذ  احتمال  عدم  يعني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
األمني،  القطاع  في إصالح  االعتبار  بعني  االجتماعي  النوع 
في  االجتماعي  النوع  إدخال  على  واخلبرة  القدرة  توّفر  أو 
إشراك املجتمع املدني في آليات الرقابة القائمة )أنظر القسم 
النوع  مع  املتجاوبة  املدني  املجتمع  مبنظمات  اخلاص   ٤ ٩
يحّد من مدى مساهمة  قد  فهذا  أيًضا،  االجتماعي(. وباملثل 

املنظمات النسائية في عملها.
تربط  التي  التحالفات  وبناء  املنتديات  عقد  ميثل  أن  وميكن 
الوزارات احلكومية ذات  املدني مع  املجتمع  ما بني منظمات 
الصلة لوضع استراتيجيات لتعزيز فعالية ومساءلة القطاع 
املتعلقة بالنوع االجتماعي أحد  األمني فيما يتصل باملسائل 
اململكة املتحدة، قام أعضاء منظمة  الطرق للقيام بذلك. في 
بتقدمي  واألمن  السالم  أجل  من  االجتماعي  النوع  عمل 
اململكة  في  الدفاع  لوزارة  االستشارية  واخلبرات  التدريب 
املتحدة ومعاهد تدريب اجليش/الدفاع واملنظمات االقليمية. 
وفي سييراليون، شاركت منظمات املجتمع احمللية والدولية 
الطبية  اخلدمات  مقدمي  بفاعلية  املقاطعات  من  العديد  في 
األسرة  الشرطة اخلاصة مبساعدة  املقاطعات ووحدات  في 

األسري  العنف  ضحايا  تلقي  لضمان  القضائي  والقطاع 
واإلبالغ  اجلرائم  ومتابعة  الكافية  والنفسية  الطبية  الرعاية 
بناء  في  ذلك  يساعد  أن  ميكن  كما   ٣٤ فيها.  والتحقيق  عنها 
ومؤسسات  املدني  املجتمع  منظمات  بني  والثقة  الشفافية 

القطاع األمني.

! نصائح إلشراك املنظمات النسائية في الرقابة 
على القطاع األمني

النسائية  للمنظمات  الرسمية  غير  األنشطة  في  البحث  n 
األمني  القطاع  تأييد  و/أو  األمن  بتوفير  املرتبطة 

وإدراجها في آليات الرقابة الرسمية.

املنظمات  إلى  األمن"  "ثقافة  بـ  خاص  تدريب  تقدمي  n 
في  فاعلية  أكثر  بشكل  املشاركة  من  لتمكينها  النسائية 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي مع منظمات املجتمع 

املدني واحلكومة واألطراف املعنية األخرى.

إنشاء آليات لربط املنظمات النسائية باإلدارات احلكومية  n 
النقاشات  في  وتأثيرها  وصولها  لتعزيز  الصلة  ذات 

اخلاصة بالسياسة املتعلقة باألمن. 

4-9 شبكات املجتمع املدني 
بصفة عامة، تصبح منظمات املجتمع املدني أشد قوة عندما 
تتحدث بصوت واحد. وتوفر الشبكات قوة عددية وميكنها 
من  حمايتها  في  الفردية  املدني  املجتمع  منظمات  مساعدة 
االستهداف بإساءة املعاملة أو الضغط السياسي. ومن أهم 
أجل  من  املساعدة  أهمية  توضيح  هو  الشبكات  تلك  مهام 

اإلصالح ملختلف املجموعات في املجتمع.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

غير  املنظمات  إحدى  تشكلت  حيث  جليًا  هذا  اتضح  وقد 
احلكومية العاملة في مجال املرأة والسالم واألمن في مايو/
أيار عام 2000 من 11 منظمة لتأييد تبني قرار مجلس األمن 
مت  وقد  الدوليني.  واألمن  والسلم  املرأة  بشأن   1٣2٥ رقم 
إقرار هذا القرار باإلجماع في ٣1 ديسمبر/كانون األول من 
عام 2000، ومنذ ذلك احلني انصرف تركيز هذه املنظمة إلى 
دعم تنفيذ القرار 1٣2٥ مبا يعزز مفهوم النوع االجتماعي 
وإدارة  ومنع  املبادرات  جميع  في  اإلنسان  حقوق  واحترام 

النزاع وبناء السالم للدول األعضاء في األمم املتحدة.
قد يكون من الصعب على منظمات املجتمع املدني في العديد 
املتعلقة  املسائل  في  مباشر  بشكل  تشارك  أن  الدول  من 
املستوى  على  األمنية  السياسات  وتطوير  والقضاء  باألمن 
العدائية.  حتى  أو  املنغلقة  السياسة  البيئة  بسبب  الوطني 
وقد تصبح املشاركة في املناقشات واآلليات املتعلقة باألمن 
على  الضغط  ملمارسة  جيدة  وسيلة  االقليمي  املستوى  على 
صانعي السياسة على املستوى الوطني. وينظر إلى منظمات 
إذا  باعتبارها األكثر مصداقية  املستقلة عادة  املدني  املجتمع 
انضمت لعضوية إحدى الشبكات االقليمية أو الدولية أو كان 
الدعم كدافع  استخدام هذا  دوليني، كما ميكن  لديها شركاء 
السياسات  تطوير  بشأن  احلكومات  مع  احمللية  للمشاركة 

األمنية.
وقد يتم إنشاء هذه الشبكات عن طريق احلوار على املستوى 
احمللي واالقليمي والدولي، ومن خالل مشاركة مجموعة كبيرة 
األطراف املعنيني في سلسلة من ورش العمل وقد يتم تطوير 
فهم أشمل للمسائل املتعلقة بسياسة أمنية محددة. كما ميكن 
ونظًرا  التدريجي.  التغيير  بدعم  املهتمني  من  سلسلة  إنشاء 
لكون السياسة األمنية احمللية تسعى إلى احتواء احتياجات 
االجتماعي،  النوع  مع  التعامل  عند  وخاصة  ككل،  املجتمع 
يلي: ما  بتحقيق  نسبيًا  الشبكات  شرعية  تزداد  فسوف 
حيث  الشبكة  في  املمثلة  املجموعات/املنظمات  تنوع   n 
يتعني السعي إلى هذه املجموعات والوصول إليها بوعي 

تام.

املساس  لتجنب  للشبكة  عامة  مبادئ  مجموعة  وضع   n 
مبجاالت العمل املستقلة لكل عضو.

األمني  القطاع  عمل  كيفية  بشأن  املتخصصة  املعرفة  n 
وعمليات صناعة السياسة ومتثيل النوع االجتماعي في 

الدليل االستراتيجي للشبكة.

نشر املعرفة املتخصصة داخل إطار عمل الشبكة والتي  n 
ال تصل بشكل مباشر إلى صانعي السياسة.

صانعي  احترام  ينالون  الذين  واألفراد  اخلبراء  متثيل  n 
السياسة.

4-10 منظمات املجتمع املدني املتجاوبة مع النوع 
االجتماعي  

على  الرقابة  في  املشاركة  املدني  املجتمع  منظمات  تلتزم 
الداخلية  واملمارسات  السياسات  مبراجعة  األمني  القطاع 
يعتبر  وهذا  اجلنسني.  بني  املساواة  مناذج  تعكس  حتى 
وكذلك  الكاملة،  ومشاركتها  متثيلها  لضمان  ضروري  أمر 

لإلسهام في مجمل فعالية منظمات املجتمع املدني.
في  نقص  من  تعاني  املدني  املجتمع  منظمات  معظم  أّن  غير 
فيها  العاملني  يتمتع  ال  وقد  اإلجتماعي،  النوع  بني  التوازن 
باملهارات الضرورية والقدرة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
بذل  ينبغي  الوضع،  هذا  ولتحسني  عملهم.  في  االجتماعي 
للموارد  وسياسات  وترقي  توظيف  عمليات  لتبني  اجلهود 
أيًضا  ينبغي  كما  االجتماعي،  النوع  مع  متجاوبة  البشرية 
تبني بعض اآلليات اخلاصة للقضاء على التمييز أو التحرش 
اجلنسي في مكان العمل. وتعتبر قواعد السلوك والسياسات 
استيفاء  تضمن  التي  الطرق  بني  من  الداخلية  واإلرشادات 
هذه املعايير )أنظر االطار 1٣(. كما ميكن أن يسهم الربط بني 
املعايير املتعلقة بالنوع االجتماعي وبني عمليات تقييم األداء في 
تعزيز مساءلة أعضاء فريق العمل للتعامل مع املسائل املتعلقة 
املجتمع  منظمات  وتستطيع  عملهم.  في  االجتماعي  بالنوع 

الشراكة مع املؤسسات احلكومية في بوجانفيل للقضاء على العنف 35اإلطار رقم 12 

طريق  عن  أو  مباشر  بشكل  سواء  الصراع  إنهاء  في  مهًما  دوًرا  اجلديدة  وغينيا  بوجانفيل  في  النسائية  املجموعات  لعبت 
التفاوض مع القوات املتحاربة، وأيًضا من خالل إعادة احملاربني السابقني والتثقيف السلمي داخل املجتمعات. وبشكل خاص، 

فقد انخرطت تلك املنظمات حتديًدا مع القطاع األمني في العديد من املبادرات ومنها:

قدمت املرأة تدريبات للتعريف بحقوق املرأة إلى احملاربني السابقني من الرجال وكان لذلك نتيجة مباشرة في احلد من  n 
وتيرة العنف األسري من جانب الرجل.

عملت املجموعات النسائية على توظيف وتدريب الرجال لتثقيف احملاربني السابقني بحقوق املرأة ومرض اإليدز وتسوية  n 
النزاعات في املدارس والقرى. 

قدمت وكالة ليتانا نيهان لتنمية املرأة تدريبًا خاًصا بالنوع االجتماعي للمجندين اجلدد في الشرطة بالتعاون مع الشرطة،  n 
مختلف  في  واألطفال  املرأة  ضد  للعنف  السلبي  التأثير  على  الضوء  وتسليط  الوعي  لزيادة  عمل  ورش  ونظمت  كما 

املجتمعات. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

سياسة احتاد منظمات أوكسفام اخلاصة بالنوع االجتماعي 37اإلطار رقم 13 

في  وكذلك  املنظمة  عمل  داخل  االجتماعي  النوع  إدماج  في  طريقتها  تطوير  نحو  هامة  خطوات  أوكسفام  منظمة  أحرزت 
االجتماعي  بالنوع  املنظمة سياسة خاصة  والتعددية، فقد وضعت  الفرص  تكافؤ  الداخلية. وعالوة على سياسة  ممارستها 
حتوي التزامات محددة على املنظمة نفسها وعلى العاملني بها. وميكن االستفادة من هذه السياسة لضمان املساءلة والشفافية 
والتمثيل املتكافئ، وكذلك كمعيار تقاس عليه مراقبة مدى تقدم وجناح املنظمة في إدماج النوع االجتماعي في عملها. وعلى 
الرغم من أن املنظمة ال تعمل حتديًدا في القضايا األمنية، فهي تعتبر مثاالً يحتذى به ملنظمات املجتمع املدني العامل في الرقابة 

على القطاع األمني، ومن بني النصوص الواردة في سياسة النوع االجتماعي ما يلي:

يشجع املدراء املجموعات والتجمعات داخل املنظمة على تبادل التعلم وأفضل املمارسات بشأن املساواة بني اجلنسني، كما  n 
تقدم التدريبات إلى العاملني واملتطوعني.

العمل املالئم وحتديد األهداف  التزاًما باملساواة بني اجلنسني من خالل تشكيل فريق   n سنظهر في جميع نواحي عملنا 
الفردية، وكذلك من خالل تخصيص فريق العمل املناسب واملوارد لتمكننا من الوفاء بسياسة املساواة بني اجلنسني.

بالنوع  تتعلق  بشأنها  تقارير  وإعداد  املساواة  بسياسة  تتعلق  عمل  وخطط  للقياس  قابلة  أهداف  األقسام  مدراء  يضع  n 
االجتماعي، وستسّهل سياستنا وتسهم في إدارتنا في نظم التمويل واملوارد البشرية..

سيتم استخدام التوعية بالنوع االجتماعي وفهمها كمعيار لتوظيف وتنمية العاملني واملتطوعني. n 

وفي داخل املنظمة، سوف نتبع ممارسات عمل مالئمة متكن املرأة والرجل من املشاركة الكاملة في العمل وفي احلياة  n 
األسرية.

املدني العاملة في الرقابة على القطاع األمني تعزيز جهودها 
خالل  من  عملهن  على  واإلبقاء  النساء  وتشغيل  جذب  في 
حتسني سياسات العمل واحلفاظ على التوازن في بيئة العمل.
ومن املهم أيًضا إدماج النوع االجتماعي في جميع السياسات 
في  العاملة  املدني  املجتمع  ملنظمات  املؤسسية  والبرامج 
مجال املسائل األمنية. ومن أجل القيام بذلك، فيعتبر التمويل 
والقدرات  االجتماعي واخلبرة  بالنوع  املتعلق  للعمل  الكافي 
الداخلية أمر ذو أهمية حاسمة؛ كما يتعني أيًضا تقدمي تدريب 
واخلبرات  القدرات  ليكتسبوا  العاملني  جلميع  متخصص 
الفنية لالضطالع بالعمل املتعلق بالنوع االجتماعي. ويعتبر 
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  الداخلية  املراجعات  إجراء 
كيفية  حتديد  نحو  مهمة  خطوة  التحسني  مجاالت  وحتديد 

تعزيز إدماج النوع االجتماعي. ٣٦

! نصائح للمنظمات النسائية لتكون أكثر جتاوًبا 
مع النوع االجتماعي

االجتماعي  بالنوع  خاصة  شاملة  سياسات  وضع  n 
وتكافؤ الفرص تغطي املسائل املتعلقة باملوارد البشرية 
ومتطلبات األداء الوظيفي والتحرش اجلنسي والتمييز 

مبا في ذلك وضع قواعد للسلوك.

عدم  لضمان  واملتطلبات  الوظيفي  التوصيف  تقييم  n 
متييزها ضد املرأة أو الرجل.

تقدمي تدريب خاص بالنوع االجتماعي جلميع العاملني  n 
واملتطوعني.

إجراء مراجعة داخلية خاصة بالنوع االجتماعي لتحديد  n 
قدرات املنظمة.

ميكن للجهات املانحة التي تدعم مشاركة أي من منظمات  n 
مساءلة  األمني  القطاع  على  الرقابة  في  املدني  املجتمع 

هذه املنظمة جتاه جتاوبها مع النوع االجتماعي.

5  إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع 
املدني على القطاع األمني في سياقات محددة 
ال يوجد منوذج للرقابة على القطاع األمني كونها عملية جتري 
على مختلف املستويات وتتنوع تبًعا للمناطق والسياقات.

5-1 الدول في مرحلة ما بعد النزاع
تعتبر املرأة والفتاة األكثر عرضة حلاالت انعدام األمن أثناء 
أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  للعنف  نتيجة  النزاع 
النوع االجتماعي. وقد يستمر التعرض لهذه املخاطر، حتى 
على  األمني  القطاع  أفراد  يقدم  وقد  النزاع.  انتهاء  بعد  ما 
انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، وقد يستمرون  اقتراف 
في ارتكاب االنتهاكات حتى في أوقات السلم. وعالوة على 
ذلك، قد تنهار اخلدمات األمنية والقضائية التي تقدمها الدولة 
في بعض املناطق أو تفقد شرعيتها بسبب األدوار التي قاموا 

بها أثناء النزاع.

وعالقاتها  االجتماعي  النوع  أدوار  أن  األدلة  أوضحت  وقد 
باًبا  يفتح  قد  مما  وبعده،  النزاع  أثناء  الغالب  في  تتغير  قد 
واسًعا أمام التفاوض بشأن التغيير. على سبيل املثال وعقب 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

انتهاء النزاع واالنتخابات التي أدت إلى انتخاب أول رئيسة 
أفريقية، أصدرت ليبيريا تشريعات جديدة قاسية، جتسدت 
موضع  وضع  والذي  االغتصاب"  قانون  "مشروع  في 
لعبت  وقد  عام 200٦.  من  فبراير/شباط  في شهر  التنفيذ 
دوًرا  ليبيريا  محاميات  احتاد  مثل  النسائية  املنظمات  بعض 
مهًما في صياغة مشروع قانون االغتصاب اجلديد، وزيادة 
ذلك،  ومع   ٣٨ ليبيريا.  أنحاء  في  املجتمعات  داخل  به  الوعي 
في  سبق،  ما  بعكس  التغييرات،  هذه  أيًضا  تسهم  أن  ميكن 
مع  التعامل  على  القدرة  وإضعاف  جديدة  تهديدات  ظهور 
حاالت انعدام األمن القائمة أو في احلّد من األدوار التقليدية 

عقب انتهاء النزاع. ٣٩ 

أو  أو مؤسسات  قوانني  يندر وجود  ما سبق،  على  وعالوة 
األمنية  التهديدات  من  والفتاة  املرأة  حلماية  مالئمة  آليات 
املتعددة، أو ال يتم استغاللها استغالالً صحيًحا مبا يحّد من 
املالذ املتاح لضمان حمايتهن. وغالبًا ما تكون قدرة مؤسسات 
وال  سياسية،  إرادة  وجود  حال  ففي  جًدا،  ضعيفة  الدولة 
حيث  من  والقضائية  األمنية  اخلدمات  لتقدمي  سبل  تتوافر 
الوقت  البشرية. وفي نفس  الفنية واملالية واملوارد  اجلوانب 
القطاع  إصالح  أن  تذّكر  املهم  من  حتدًيا،  فيه  تشّكل  الذي 
زيادة  لدعم  قد ميثل فرصة  النزاع،  ينّفذ عقب  الذي  األمني 
داخل  والشمولية  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  مستويات 

مؤسسات أو عمليات القطاع األمني املعني.

أثناء  وقد يصيب منظمات املجتمع املدني االنشقاق والوهن 
ال  أو  الشرعية  إلى  التوصل  لذلك ال ميكنها  ونتيجة  النزاع، 
بفاعلية.  الرقابية  مبهامها  القيام  على  القدرة  لديها  تكون 
وفي حاالت أخرى، قد يزيد تعاون منظمات املجتمع املدني 
في فترة ما بعد النزاع حيث يعتبر فيها انعدام األمن املستمر 
وإصالح اجليش والشرطة من االهتمامات الرئيسية للعديد 
من املنظمات مبا يتيح لها فرصة التعاون والعمل مع بعضها 

البعض.

املسائل  إلدماج  املتاحة  والفرص  النصائح   !
املتعلقة بالنوع االجتماعي

النوع  أساس  على  القائم  العنف  أن  املعروف  من  n 
االجتماعي يستخدم كاستراتيجية أثناء النزاع ويحتمل 
مراقبة  وستكون  أعقابه.  في  احلاالت  بعض  تظهر  أن 
كيفية تعامل القوات األمنية مع العنف القائم على أساس 
أهمية  ذو  أمًرا  اليومي  عملها  في  االجتماعي  النوع 
قصوى، وكذلك مراقبة أفراد اجليش والشرطة لضمان 

عدم تورطهم في ارتكاب هذه اجلرائم.

يتم العمل، متى كان ذلك ممكنًا، على إدخال التوصيات  n 
املشاورات  عن  الصادرة  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
أوسع  تأييد  في شكل  الوطني  أو  احمللي  املستوى  على 

للمسائل األمنية.

واملجتمعي  الوطني  املستوى  على  العام  النقاش  تعزيز  n 
للتأكد من تواجد املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
األمني  القطاع  قوات  وبناء  تشكيل  إعادة  عمليات  قلب 
منذ بدايتها، وليست مجرد عناصر مكّملة عندما تكون 

عمليات اإلصالح في مرحلة التأييد واملساندة. 

التي  الرسمية  وغير  التقليدية  املؤسسات  حتديد  n 
في صانعي  والتأثير  الضغط  من ممارسة  املرأة  متّكن 
السياسة و/أو أفراد املجتمع، وكذلك السعي،كلما أمكن، 

لتعزيزها.

قد  والتي  القانون،  نطاق  خارج  منظمات  مع  العمل  n 
تضمن درجة من درجات الرقابة على حتقيق العدالة في 
السياقات التي تكون فيها مؤسسات الدولة غير قادرة 
العنف  حاالت  لدعم  وخاصة  اخلدمات  هذه  تقدمي  على 

ضد املرأة. 

لعمليات إصالح  بالنوع االجتماعي  تقييم خاص  إجراء  n 
بشكل  والتوصيات  النتائج  ونشر  األمني،  القطاع 
املسؤولني  إلى  لتصل  اإلعالم  من خالل وسائل  واسع 

احلكوميني واجلهات املانحة املستهدفة.

5-2 الدول في املرحلة االنتقالية والدول النامية
مجموعة  النامية  والدول  االنتقالية  املرحلة  في  الدول  متثل 
يتعلق  فيما  كبير  بشكل  تختلف  التي  السياقات  من  كبيرة 
حيث  من  وكذلك  والفنية  واالقتصادية  االجتماعية  بالقدرة 
املوارد البشرية. كما أن عملية االنتقال إلى الدميوقراطية هي 
عملية طويلة األجل وال يلزم فيها بالضرورة استفادة جميع 
النمو  فيه  مييل  الذي  الوقت  وفي  متساوي.  بشكل  األفراد 
االقتصادي نحو االرتفاع، ميكن أن تصبح عدم املساواة على 
املدى القصير أكثر وضوًحا، وقد تعاني املرأة بشكل خاص 
القائم على أساس  من تزايد انعدام األمن متمثالً في العنف 

النوع االجتماعي أو اإلجتار أو االستغالل اجلنسي. ٤0
حد  على  النامية  والدول  االنتقالية  املرحلة  في  الدول  وفي 
تابعة  غير  وهي   – اخلاصة  األمن  شركات  تصبح  سواء، 
مبوجب  أو  تشريع  ظل  في  تعمل  كانت  وإن  حتى  للدولة 
اخلدمات  تقدمي  في  مهمة  فاعلة  قوى   – البرملان  موافقة 

األمنية وبالتالي ينبغي أن تخضع لرقابة املجتمع املدني. 
مجموعة  االنتقالية  املرحلة  في  الدول  بعض  لدى  يكون  قد 
كبيرة جًدا من األفراد ذوي التعليم اجليد، مرشحني لالنضمام 
نفس  وفي  الدولة.  ومؤسسات  والشرطة  املسلحة  للقوات 
واإلجراءات  الهياكل  إلى  املؤسسات  هذه  تفتقر  قد  الوقت، 
والشفافية.  واملساءلة  بالدميوقراطية  تتميز  التي  اإلدارية 
ومن الناحية السياسية، تشمل التحديات التي تواجه رقابة 
من  املوروثة  التقاليد  األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع 
النظام االستبدادي واملعارضة البيروقراطية القوية للتغيير، 
وفي بعض األحيان العالقات املتوترة بني مؤسسات الدولة 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

مكاتب اتصال املنظمات غير احلكوميةباعتبارها أحد نقاط االنطالق املمكنة 41اإلطار رقم 14 

لنماذج  للمنظمات غير احلكومية وفًقا  البلطيق مكاتب اتصال  العديد من احلكومات في شرق ووسط أوروبا ودول  أنشأت 
مختلفة منها: 

في كرواتيا وتشيكيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا: تنّفذ مهام هذه املكاتب من قبل وحدة تابعة للحكومة وجّهة استشارية  n 
ممثلة على نطاق واسع تعمل بناًء على مفهوم الشراكة وفًقا للقوانني والقرارات واملواثيق.

جهة  إشراك  دون  واحلكومة  احلكومية  غير  املنظمات  بني  التعاون  احلكومية  اجلهات  تراقب  ورومانيا:  املجر  في   n 
استشارية.

في استونيا والتفيا: تقوم اإلدارات احلكومية القائمة مبهام االتصال بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة إضافة إلى  n 
مسؤولياتها األخرى التي تشمل احلكومة احمللية واإلدارة االقليمية.

حدود  في  احلكومية  غير  املنظمات  بني  فيما  التنسيق  عن  املسؤولة  هي  املتعددة  احلكومية  فاإلدارات  ليتوانيا:  في  أما  n 
السلطات املتاحة لها. 

ينصّب عمل مكاتب اتصال املنظمات غير احلكومة في الدول سالفة الذكر على تعزيز الروابط بني املجتمع املدني واحلكومة ولم 
تنشأ هذه املكاتب حتديًدا بغرض التعامل مع القطاع األمني أو املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. لكنها مع ذلك ميكن أن تشكل 
نقاط انطالق مهمة ملنظمات املجتمع املدني ليكون له وجهة نظر في هذا الشأن، كما ميكن أن تستخدم لدعوة كبار املسؤولني في 
احلكومة للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي داخل سياسات وممارسات القطاع األمني. وبناًء على اآلليات القائمة، 
متثل هذه املكاتب أحد اجلوانب املهمة في تنمية القدرة على إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني 

حيث ميكن أن يكون إنشاء جهات جديدة استهالًكا للوقت واستنزاًفا للموارد.

بشكل  األوضاع  هذه  وتؤثر  املدني.  املجتمع  ومنظمات 
مباشر على قدرة تلك املنظمات على رقابة مؤسسات القطاع 
األمني وعلى إمكانية إقامة حوار بني منظمات املجتمع املدني 

واملؤسسات احلكومية بشأن املخاوف األمنية املشتركة. 
األكبر،  التحدي  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء  ويبقى 
في  الدول  من  العديد  في  وكذلك  النامية  الدول  في  خاصة 
املرحلة االنتقالية. ومن الواضح بعد عدة عقود من مساعدة 
احمللية  اخلبرة  في  النقص  يزال  ال  أفريقيا،  في  التنمية 
حتقيق  عدم  أسباب  أحد  أنه  كما  الهواجس،  أحد  املستدامة 
أهداف التنمية. وواجهت عمليات إصالح القطاع األمني التي 
اململوكة  العمليات  لصالح  معارضة  املانحة  اجلهات  تدعمها 
محليًا. ويحتمل أن تعارض معظم الدول في املرحلة االنتقالية 
الضغوط اخلارجية من أجل اإلصالح، حتى على الرغم من 
وجود عضوية االحتاد األوروبي وحلف الناتو كحافز مهم 
قد  السياقني،  هذين  وفي  الدول.  هذه  بعض  في  لإلصالح 
يكون هناك جتاوز في عدد القوات املسلحة التي تقوم مبهام 
عواقب  لذلك  يكون  وقد  الداخلي.  األمن  أدوار  في  واسعة 
كثيرة تتعلق باألمن بالنسبة للمرأة والرجل وكذلك بالنسبة 

الحتمالية التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة. 
القوى  تقوم  قد  النزاع،  بعد  ما  وكما هو احلال في سياقات 
غير احلكومية في العديد من الدول النامية بتقدمي اخلدمات 
األمنية والقضائية وتتداخل مع األنظمة الرسمية في الدولة، 
نطاق  خارج  واخلدمات  العرفية  احملاكم  ذلك  يشمل  وقد 
القانون ووحدات الدفاع احمللية. وقد يكون ملنظمات املجتمع 
مراقبة  في  مهًما  دوًرا  احمللي  املستوى  على  العاملة  املدني 

القطاع  تصرفاتها وتأييد طرق إدخالها في عمليات إصالح 
األمني الوطنية، وكذلك في برامج املساعدة الدولية. وبوجه 
خاص، ينبغي أن يكون هناك تأكيد على كيفية إدارة السلطة 
تسعى  التي  الشرعية  وماهية  اخلدمات،  تقدمي  وكيفية 
الكتسابها من املرأة والرجل على حد سواء باعتبارها آليات 
لتسوية النزاعات ال تتسم بالعنف. وكل هذا يصبح ذا صلة 
حيث ال تستطيع الدول النامية تقدمي الدعم املالي لعدد كبير 
من األفراد القانونيني مثل احملامني ذوي التعليم االحترافي. 
وإضافة على ذلك، فقد يقل تواجد الشرطة في بعض املناطق 
بسبب محدودية املوارد أو بسبب االنفالت األمني املفرط.  

!  نصائح وفرص إدماج املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي 

املشاركة مع مؤسسات  إلى وجود مساحة من  الدعوة  n 
لتوضيح  بالفعل    وجودها  عدم  حال  في  الدولة   
اتصال  مكاتب  مثل  الشائعة  األمن  انعدام  حاالت 
املنظمات غير احلكومية )أنظر االطار 1٤(، وللتأكد من 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  الضوء  تسليط 

ومشاركة املنظمات النسائية في عمل هذه املكاتب.
الفاعلة اخلارجية دعم بناء قدرات منظمات  القوى  على  n 
املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية بدالً من بناء 

مؤسسات القطاع األمني فقط.
على منظمات املجتمع املدني حتديد مدى قيام القوى غير  n 
احلكومية مثل الزعماء وشركات األمن اخلاصة بتقدمي 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

اخلدمات األمنية والقضائية ومدى شرعيتها في القيام 
بذلك وجودة اخلدمات املقدمة. كما يتعني جمع املعلومات 

باستخدام طرق متجاوبة مع النوع االجتماعي.
عدد  الدعوة خلفض  تتم  واحلاجة،  الضرورة  حالة  في  n 
القوات املسلحة وتقدمي النقاط الرئيسية املتعلقة بالنوع 
االجتماعي التي ميكن أن تثري النقاش بشأن األمن في 

هذه العملية. 

5-3 الدول املتقدمة
في الدول املتقدمة ذات احلكم الدميقراطي، هناك أيًضا أهمية 
رقابيًا، وخاصة  دوًرا  املدني  املجتمع  منظمات  تلعب  أن  في 
وميكن  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  يتصل  فيما 
القيام بذلك باملشاركة في املناقشات بشأن ما يتعني إدخاله 
األمنية  اخلدمات  تقدمي  وكيفية  القومي  األمن  راية  حتت 
داخل  بينهما  التكافؤ  وتعزيز  واملرأة  للرجل  والقضائية 
يكون  قد  احلاالت،  بعض  وفي  األمني.  القطاع  مؤسسات 
على  للجيش  الزائد  اإلنفاق  تأثيرات  على  التأكيد  املالئم  من 
من  ميثالنه  مبا  والتعليم  الصحة  مثل  األخرى  القطاعات 

أهمية ضرورية ألمن اإلنسان.
يحقق اإلصرار على إدخال النوع االجتماعي في استراتيجيات 
أكثر من  املؤسسي  أو اإلصالح  األمنية  القوات  إعادة هيكلة 
الرجل واملرأة في وضع وتنفيذ  املساواة بني  مجرد ضمان 
توسيع  على  جوهري  بشكل  العمل  حيث ميكنه  السياسات 
بذلك  ليشمل  القومي  األمن  تعريف  بشأن  احلوار  قاعدة 

القومي.  األمن  مجلس  و/أو  احلكومة  خارج  من  األصوات 
تعتبر حالة الورقة البيضاء لتطوير الدفاع في جنوب أفريقيا 
والسياسات األخرى املتعلقة باألمن مثاالً يحتذى به في هذا 
املدني كشركاء  املجتمع  الشأن حيث شارك ممثلو منظمات 

ذوي أهمية كخبراء في مجال الدفاع والنوع االجتماعي. 

وبحسب من يرشح منظمات املجتمع املدني للتحدث باسمه، 
إثراء  في  خاص  بشكل  جيًدا  موضًعا  األخيرة  هذه  حتتل 
في  األفراد  بواقع  وربطه  القومي  األمن  حول  املناقشات 
حياتهم اليومية، وبالتالي تشكل قنوات مهمة للوصول إلى 
صانعي القرار. كما ميكنها توصيل أصوات مجموعات املرأة 
الرسمية.  األمني  القطاع  مناقشات  واملستبعدة من  املهمشة 
الدول  في  املانحة  اجلهات  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  وأخيًرا، 
ونقل  املشورة  تقدمي  في  الصدارة  موقع  حتتل  املتقدمة 
اخلبرات الفنية إلى الدول التي متر بعمليات إصالح القطاع 
األمني. كما تلعب دوًرا أساسيًا وتتمتع مبسؤولية التأكد من 
دمج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي لرقابة املجتمع املدني 
في برامجها. وكذلك فإن للمنظمات غير احلكومية دور في 
األمني  القطاع  على  الرقابة  قدرات  بناء  في  املساعدة  تقدمي 
واملساهمة في جدول أعمال اجلهات املانحة املتعلقة بإصالح 

القطاع األمني.

إصالح القطاع األمني في جنوب أفريقيا، تضمني أدوار النوع االجتماعي في االنتقال من التفرقة اإلطار رقم 15 
العنصرية إلى الدميوقراطية 42

تعتبر حالة انتقال جنوب أفريقيا نحو الدميوقراطية مثاالً لكيفية متّكن البيئة السياسية املؤاتية والتواصل/ التنظيم فيما بني 
النساء عبر املناخ السياسي وداخل القوات األمنية من أن تصبح عملية حتول شاملة وموسعة في الدفاع. وشملت الدروس 

الرئيسية املستفادة من هذه العملية والتي أثرت بشكل مباشر على صناعة السياسة ما يلي: 

ذهبت جنوب أفريقيا إلى ما هو أبعد من مجرد إصالح لتحويل القطاع األمني، وذلك باتخاذ خطوات الستشارة الرأي  1 .
العام حول دور القطاع األمني ووضع األمن اإلنساني والتنمية في قلب عملها األمني الوطني.

اعتبرت املرأة مع اختالف رؤيتها وقيمها من جميع األجناس عنصًرا مركزًيا لصياغة الرؤية ووضع مالمح العملية التي  2 .
بها أصبح أمن األفراد من بني أولويات الدولة.

قد مت تعبئة املرأة من مختلف التيارات السياسية للحصول على نسبة متثيل بلغت ٥0. ٣ باملائة في املفاوضات التي صاغت 
انتخابات عام 1٩٩٤ و2٨ باملائة من مقاعد البرملان، واستمرت املرأة في تشجيع العامة على املشاركة في صياغة السياسة 

وظلّت مؤيدة لألمن اإلنساني.
في داخل املؤسسة األمنية، كان اعتراف متزايد بإسهامات املرأة التي متثلت فيما يلي: ٤ .

تقدمي وجهة نظر مهمة في تخطيط وتنفيذ البرامج. 1 .
متتعها بتأثير إيجابي باعتبارها ضمن أفراد القوات األمنية.  2 .

متتعها بدور حاسم في بناء السالم واألمن. ٣ .
سيظل حتّول القطاع األمني غير مكتمل األركان إذا لم يتم تغيير الثقافة املؤسسية، ومن أهم مؤشرات التحول التغلب على  ٥ .

التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي وكذلك التمييز العنصري.

أنظر التقرير اخلاص بصناعة سياسة 
األمن القومي والنوع االجتماعي 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

!  فرص ونصائح من أجل إدماج املسائل املتعلقة 
بالنوع االجتماعي   

الدعوة إلى توسيع قاعدة النقاش حول تعريف "األمن  n 
القومي" وخاصة إدخال العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي.

تعريف  إعادة  حالة  في  للعمل  واالستعداد  احلرص  n 
– مبا فيها سياسات األمن القومي  وحتديد السياسات 

– ونشرها على العامة.

دعمها  من  للتأكد  املانحة  اجلهات  مع  والربط  املراقبة  n 
املتجاوب في إصالح القطاع األمني مع النوع االجتماعي، 

وأنه يشمل تأكيًدا على رقابة املجتمع املدني.

فيها  مبا  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء  تعزيز  n 
املنظمات النسائية وتقدمي وسائل املساعدة األخرى في 
السياقات األخرى في البالد التي ترغب في بناء قدرتها 

على الرقابة على القطاع األمني.

القطاع  من  معلومات  لطلب  القائمة  اآلليات  استغالل  n 
األمني للمساعدة في الرقابة الفعالة.
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فيها العمل مع وسائل اإلعالم موضوعات مثل القضاء 
توظيف  وتشجيع  النوع  بشأن  التقليدية  األمناط  على 
املرأة في صفوف القوات األمنية والوصول إلى القضاء 
على  القائم  العنف  حاالت  عن  الشرطة  إبالغ  وآليات 

أساس النوع االجتماعي.

إجراء مراجعة خاصة بالنوع االجتماعي ملؤسسات  8 
ملنظمات  ميكن  اإلصالح:  عمليات  أو  األمني  القطاع 
املجتمع املدني مساءلة القطاع األمني عن إدخال املسائل 
املتعلقة بالنوع االجتماعي بإجراء عمليات مراجعة وتقييم.

والصبي: 9  والفتاة  والرجل  املرأة  ضد  العنف  توثيق 
حاسًما  دوًرا  املدني  املجتمع  ملنظمات  يكون  أن  ميكن 
أبحاث  إجراء  األمني من خالل  القطاع  الرقابة على  في 
على أساس العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
األمني،  القطاع  أفراد  يد  على  العنف  حاالت  وتوثيق 
زيادة  أنشطة  في  بعد  فيما  استخدامها  ميكن  والتي 

الوعي والتأييد.

مراقبة موازنات الدفاع واألمن: 10 ميكن أن يساعد إجراء 
موازنات  بنود  داخل  االجتماعي  النوع  ملوازنة  تقييم 
واملشتريات  اإلنفاق  ومعدالت  والدفاع  األمن  إصالح 
الشفافية  تعزيز  في  املؤسسي  أو  احمللي  املستوى  على 

واملساءلة.

أن  ميكن  املدني: 11  املجتمع  ملنظمات  شبكات  إنشاء 
املدني  املجتمع  منظمات  مع  الرسمي  التعاون  يؤدي 
أرضية  إنشاء  إلى  النسائية  املنظمات  فيها  مبا  األخرى 
القطاع  على  بالرقابة  املتعلقة  املسائل  بشأن  مشتركة 

األمني وتعزيز مبادرات زيادة الوعي والتأييد.

املجتمع  منظمات  بني  فيما  التعاون  وتعزيز  إرساء  12 
املرأة  بني  اجلمع  األمني:  القطاع  ومؤسسات  املدني 
املسائل  في  العمل  في  الرغبة  لديهم  ممن  والرجل 
املتعلقة بالنوع االجتماعي من القوات املسلحة والشرطة 
املجتمع  منظمات  وكذلك  األخرى  األمنية  واملؤسسات 
مشتركة  واستراتيجية  أعمال  جدول  ووضع  املدني، 
املتعلقة  املسائل  إلدخال  نشطة  طريقة  وجود  لضمان 
بالنوع االجتماعي وتقدمي تدريب خاص بالنوع ألفراد 

القطاع األمني.

إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي : ميكن ملنظمات  1٣ 
املجتمع املدني أن تزيد من قدرتها على الرقابة املتجاوبة 
مع النوع االجتماعي وتوفير بيئة عمل غير متييزية عبر 
وذلك  االجتماعي،  بالنوع  خاص  داخلي  تدريب  تنظيم 
قواعد  أو  اجلنسي  بالتحرش  خاصة  سياسات  بتبني 
السلوك ووضع معايير لضمان توازن النوع االجتماعي 

بني أعضاء فرق العمل.

6 التوصيات الرئيسية
للجهات املانحة واملنظمات الدولية واالقليمية:

األمني: 1  القطاع  ملراقبة  تشاركية  جهات  إنشاء  دعم 
فمن  األمني،  القطاع  إلصالح  عملية  أي  مساعدة  عند 
مبا  املدني  املجتمع  منظمات  مشاركة  على  التأكيد  املهم 
القطاع  على  الرقابة  جهات  في  النسائية  املنظمات  فيها 
واآلليات  احمللية  امللكية  على  التأكيد  وكذلك  األمني. 
املتعلقة  واملمارسات  السياسات  لوضع  التشاركية 

بإصالح القطاع األمني.

والنوع  األمنية  باملسائل  خاص  تدريب  تقدمي  دعم  2 
هذا  يعتبر  املدني:  املجتمع  منظمات  إلى  االجتماعي 
التدريب مهًما كطريقة لتطوير املهارات األساسية داخل 
هذه املنظمات مبا ميّكنها من املشاركة بشكل أكثر فاعلية 
في الرقابة على القطاع األمني وتعزيز شمولية وشرعية 
هذه األنشطة؛ وكذلك التأكيد على تلقي العاملني باجلهات 
املانحة ومسؤولي صناعة القرار العاملني في السياسات 

املتعلقة باألمن تدريبًا خاًصا بالنوع االجتماعي.

ملنظمات املجتمع املدني:
فهم  من  التأكد  األمني: 3  القطاع  في  كخبير  العمل 
احمللي  املستوى  على  األمنية  واألولويات  االحتياجات 
والقومي والدولي ملجموعات متنوعة من الرجال والنساء 
والفتيات والصبيان وكذلك تطوير اخلبرة في سياسات 
ومؤسسات وبرامج القطاع األمني القومية مبا في ذلك 

اللغة املستخدمة فيما بني القوى الفاعلة األمنية. 

احمللية  الرقابية  اجلهات  مع  والتعاون  االرتباط  4 
واالقليمية والدولية: ميكن أن تدعو منظمات املجتمع 
املدني مبا فيها املنظمات النسائية إشراك جهات مراقبة 
املتعلقة  املسائل  وضع  في  واملساعدة  األمني  القطاع 

بالنوع االجتماعي على جدول األعمال. 

املجتمع  ملنظمات  النسائية: ميكن  املنظمات  مع  التعاون  ٥ 
املدني تعزيز الرقابة على القطاع األمني من خالل الشراكة 
والدولية. واالقليمية  احمللية  النسائية  املنظمات  مع 

مع  متجاوبة  وبرامج  سياسات  وضع  إلى  الدعوة  6 
أن  املدني  املجتمع  ملنظمات  ميكن  االجتماعي:  النوع 
تلعب دوًرا فعاالً – من خالل حمالت التأييد أو الضغط 
– في طلب تبني سياسات وممارسات تعمل على زيادة 
مشاركة املرأة على جميع مستويات الوظائف واملناصب 
وتعزيز إدماج النوع االجتماعي واحلّد من العنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي.

زيادة وعي العامة بشأن النوع االجتماعي واملسائل  7 
مبا  التوعية  حمالت  تركز  أن  ميكن  باألمن:  املتعلقة 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع
 األمني والنوع االجتماعي 

احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمراً مهماً 
لرقابة املجتمع املدني؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في مهمة 
رقابة املجتمع املدني؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
تساؤالت ملنظمات 
املجتمع املدني
 معلومات أخرى 

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 إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
عملية رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني، كما وتقّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.

وتعتمد هذه املذكرة على تقرير مطول، 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 لرقابة املجتمع املدني؟
مشاركة  القطاع،  هذا  إصالح  عملية  فيه  مبا  األمني،  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  تتطلب 
وممارسات  هياكل  ومراقبة  األمنية  السياسات  لتحديد  املدني  املجتمع  منظمات  جانب  من  فاعلة 
شعبية  ووجهات  اهتمامات  ادخال  ضمان  هو  والهدف  األمني.1  القطاع  في  الفاعلني  األشخاص 
على مستوى املجتمع في توفير األمن الداخلي واخلارجي وكذلك لدعم امللكية احمللية واالستدامة. 
القطاع األمني بعدة طرق مختلفة ويشمل ذلك  الرقابة على  وتشارك منظمات املجتمع املدني في 

تقدمي املشورة السياسية واخلبرة الفنية واملراقبة وزيادة الوعي واألبحاث والتحليل.

ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات 
إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير  ذلك  وعلى  والرجل.  للمرأة  املجتمع  يعزوها  التي  والقيم 
البيولوجية  االختالفات  إلى  "اجلنس"  لفظ  يشير  بينما  واملرأة  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات 
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.  

تعزيز امللكية احمللية
امللكية  إلى تعزيز  النسائية  املنظمات  النوع االجتماعي وإشراك  ادخال مسائل  أن يؤدي  ميكن  n 
احمللية لعمليات إصالح القطاع األمني عبر العمل على إشراك املرأة والرجل وإتاحة فرصة تعبير 
كل منهما عن احتياجاته اخلاصة ووجهات نظره وأولوياته مما يدفع املؤسسات األمنية لتكون 

أكثر متثيالً وجتاوًبا وشرعيًة في أعني املجتمع.

الرقابة الشاملة من خالل ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
والسياسات  املؤسسات  تعامل  كيفية  تراقب  التي  األمني  القطاع  على  الرقابة  تعزز  أن  ميكن  n 
األمنية والقضائية مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي توفير األمن وحتقيق العدالة.

كما ميكن للرقابة على القطاع األمني التي تعمل على إخضاع املؤسسات األمنية للمساءلة بشأن  n 
تهيئة بيئة عمل غير متييزية والقضاء على التحرش اجلنسي واألشكال األخرى للعنف القائم 
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DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



اإلنتاجية  من  تزيد  أن  االجتماعي  النوع  أساس  على 
والفاعلية.

كذلك ميكن للرقابة على القطاع األمني التي تعمل على  n 
زيادة  بشأن  للمساءلة  األمنية  املؤسسات  إخضاع 
توظيف املرأة واملجموعات األخرى املهمشة واإلبقاء على 

عملها والنهوض بها أن تعزز من ثقة العامة والفاعلية.

الرقابة الفعالة من خالل إشراك املنظمات النسائية
غير  املوارد  من  الغالب  في  النسائية  املنظمات  تعتبر  n 
املستغلة للرقابة على القطاع األمني حيث ميكنها تعزيز 

الرقابة من خالل:

الشفافية  تعزيز  حول  السياسية  املشورة  تقدمي   -
واملساءلة والتجاوب.

وكذلك  والدولية  اإلقليمية  االتفاقيات  تنفيذ  مراقبة   -
السياسات املؤسسية والوطنية.

- املساهمة في بناء قدرات اجلهات الرقابية فيما يتصل 
مبسائل النوع االجتماعي.

تواجه  التي  واملشكالت  األمنية  التهديدات  حتديد   -
األفراد واملجتمعات.

وجهات  احمللية  املجتمعات  بني  حوار  إقامة  تسهيل   -
الرقابة على القطاع األمني.

- زيادة وعي العامة حول كيفية إخضاع القطاع األمني 
للمساءلة.

مراقبة تنفيذ التشريعات2اجلدول رقم 1

في ماليزيا، تقوم بعض منظمات املجتمع املدني مثل منظمة 
العنف  قانون  فعالية  ومدى  تنفيذ  مبراقبة  املرأة  مساعدة 
األسري في ماليزيا وكذلك تقدمي خدماتها للضحايا، وقد 
استخدمت النتائج للدعوة إلى إجراء حتسينات على جوهر 

وطريقة تطبيق التشريع.

مجموعات  مع  النسائية  املنظمات  تتعاون  كمبوديا،  وفي 
حقوق اإلنسان مثل منظمة LICADHO مع هيئات الرقابة 
احلكومية للتحقيق في ادعاءات إساءة املعاملة وملراقبة مدى 
بشأن  كمبوديا  في  مؤخراً  صدر  الذي  بالقانون  االلتزام 
القضاء على العنف األسري وحماية الضحايا، ومينح هذا 
القانون سلطات أوسع للشرطة للتدخل في حاالت العنف 
وإضافة  للقضاء.  الضحايا  جلوء  إمكانية  يعزز  األسري 
إلى أعمال املراقبة، تقدم منظمات املجتمع املدني املساعدة 

القانونية وتوّفر املساكن اآلمنة للضحايا.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية

االجتماعي  النوع  مسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
في عملية الرقابة على املجتمع املدني ليست مسألة فاعلية 
تنفيذية فحسب، بل إنه أيًضا ضروري لاللتزام بالقوانني 
باألمن  املتعلقة  واالقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

والنوع االجتماعي، وأهمها:
) n 1995( إعالن ومنهاج عمل بكني

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
واألمن )2000(

مجموعة  ملحق  إلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع 
املدني؟

جهات مراقبة القطاع األمني 
الرقابة  جهات  في  النسائية  املنظمات  مشاركة  تعزيز  n 
املراجعة  هيئات  مثل  األمني  القطاع  على  الرسمية 
الفنيني  اخلبراء  وفرق  العامة  الشكاوى  وجلان  املدنية 

ومجموعات املراقبة املستقلة )أنظر اجلدول 1(.

وضع مسائل النوع االجتماعي مثل القضاء على العنف  n 
القائم على أساس النوع اإلجتماعي وزيادة توظيف املرأة 

على جدول أعمال جهات الرقابة على القطاع األمني.

األبحاث وجمع املعلومات
 n التأكد من إدخال مسائل النوع االجتماعي في عمليات 
مراجعة  عمليات  أو  واخلارجية  الداخلية  التقييم 

مؤسسات وسياسات القطاع األمني.

التأكد من أن جميع البيانات مصنفة على أساس اجلنس  n 
من  لكل  املختلفة  الظروف  على  الضوء  تلقي  أنها  حيث 
لتقدمي  كأساس  ضرورية  تعتبر  كما  والرجل  املرأة 

خدمات أمنية متساوية.

على  االجتماعي  بالنوع  خاصة  تدقيق  عملية  إجراء  n 
مؤسسات وسياسات القطاع األمني.

إجراء حتليل قائم على النوع االجتماعي لعملية إصالح  n 
خالل  من  والتوصيات  النتائج  ونشر  األمني  القطاع 
احلكوميني  املسؤولني  إلى  لتصل  اإلعالم  وسائل 

واجلهات املانحة.

ميزانيات  في  االجتماعي  النوع  مليزانية  تقييم  إجراء  n 
أو  الدفاع  أو  األمني  القطاع  أو  احلكومي  اإلنفاق 
التوصل  أجل  من  املستقلة  األمني  القطاع  مؤسسات 

2



الرجل  على  امليزانية  لتخصيص  املختلف  التأثير  لفهم 
لكسب  كأداة  النتائج  واستخدام  أفضل،  بشكل  واملرأة 

التأييد.

التأكد من إشراك النساء واملنظمات النسائية في جميع  n 
واملراقبة  والتنفيذ  والتخطيط  والتقدير  التدقيق  عمليات 

والتقييم التي تقوم بها منظمات املجتمع املدني.

التأييد وزيادة الوعي  
التقييم  ونتائج  االجتماعي  النوع  على  األبحاث  تستخدم 
وإلطالق  العامة  معلومات  لتنمية  البيانات  جمع  وعمليات 
عمليات تأييد املسائل األمنية املتعلقة بالنوع االجتماعي مثل 
العنف  حاالت  عن  الشرطة  إبالغ  كيفية  حول  الوعي  زيادة 
أجل  من  الضغط  أو  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 

وضع برامج ملنع متويل احلكومة للعنف املسلح.
املجموعات  إلى  املعلومات  هذه  توصيل  طرق  حتديد  n 
أو  األمية  املرأة  أو  الريفية  التجمعات  )مثل  املهمشة 

املجتمعات العرقية( ممن ال يتحدثون اللغة السائدة.

احمللية  املستويات  مختلف  على  التأييد  استهداف  n 
السياسة  صانعي  إلى  للوصول  والقومية  واالقليمية 

الذين ميكنهم التأثير على برامج القطاع األمني.

إشراك وسائل اإلعالم احمللية عبر نشر هذه املعلومات  n 
والتلفزيون  اإلذاعة  ومحطات  الصغيرة  الصحف  في 

احمللية وكذلك وسائل اإلعالم اململوكة للحكومة.

الصحفيني  إحساس  لتنمية  اإلعالم  وسائل  مع  العمل  n 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  اآلخرين  واألفراد 

واألمن وكذلك املسائل القضائية.

إشراك الرجل في حمالت التأييد وبخاصة تلك املتعلقة  n 
بالعنف ضد املرأة )انظر اجلدول 2(.

التدريب على النوع االجتماعي  
التي  املدني  املجتمع  ومنظمات  النسائية  للمنظمات  ميكن 
لديها خبرة في مجال النوع االجتماعي املساعدة في تطوير 
وتقدمي التدريب على النوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني 

)انظر اجلدول 3( عبر:
إجراء تقييم لالحتياجات التدريبية. n 

وتقدمي  االجتماعي  النوع  على  تدريبية  مواد  تطوير  n 
التدريب.

االجتماعي  بالنوع  خاص  موّحد  تدريبي  منهج  وضع  n 
ميكن للمدربني تكييفه واستخدامه.
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النوع  بتدريب  تلزم  سياسات  وضع  أجل  من  الضغط  n 
االجتماعي بشكل شامل.

منظمات  في  االجتماعي  النوع  مبدربي  قائمة  وضع  n 
املجتمع املدني.

منظمات املجتمع املدني التشاركية والفاعلة  
على  الرقابة  في  املشاركة  املدني  املجتمع  منظمات  تلتزم 
الداخلية  واملمارسات  السياسات  مبراجعة  األمني  القطاع 
لدعم املساواة على النوع االجتماعي وللتأكيد على القدرات 
الداخلية فيما يتصل مبسائل النوع االجتماعي، ويشمل ذلك:

االجتماعي  للنوع  داعمة  وإجراءات  سياسات  وضع  n 
باملوارد  املتعلقة  املشاكل  ملعاجلة  الفرص  وتكافؤ 
البشرية وممارسات التوظيف ومتطلبات اآلداء الوظيفي 

والتحرش اجلنسي والتمييز.

املوظفني،  جلميع  االجتماعي  النوع  على  تدريب  تقدمي  n 
مبا في ذلك التدريب على جمع البيانات املتعلقة بالنوع 

االجتماعي وطرق إجراء األبحاث.

تضمني مسائل النوع االجتماعي في أعمال الرقابة على  n 
القطاع األمني.

إجراء عملية تدقيق داخلية لتقييم القدرات التنظيمية. n 

يضم التقرير التاسع أيًضا:  
إلصالح  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عملية  مراحل   -

القطاع األمني.
- أسئلة تطرح عند التخطيط حلملة التأييد.

- نصائح للعمل مع اإلعالم.
- موضوعات للتدريب لبناء القدرات الرقابية لدى املنظمات 

النسائية غير احلكومية.
- كيفية تعزيز شرعية شبكات املجتمع املدني.

- أمثلة من شرق أوروبا وفيجي والعراق وروسيا وجنوب 
أفريقيا واململكة املتحدة وغرب أفريقيا.

التحديات والفرص املتاحة إبان فترة ما بعد النزاع
أثناء  والوهن  االنشقاق  املدني  املجتمع  منظمات  يصيب  قد 
النزاع وبالتالي قد ال تتمتع بالقدرة أو الشرعية أو الصالحية 
الفاعل.  القطاع األمني بالشكل  الرقابية على  للقيام مبهامها 
التعاون بني منظمات املجتمع  وفي حاالت أخرى، فقد يزيد 
املدني في فترة ما بعد النزاع حيث يعتبر فيها انعدام األمن 
املستمر وإصالح اجليش والشرطة من االهتمامات الرئيسية 
للعديد من املنظمات، ما يتيح لها فرصة التعاون والعمل مع 

بعضها البعض.
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إشراك الرجل في القضاء على العنف اجلدول رقم 2
ضد املرأة

قامت مجموعة من الرجال باطالق حملة الشريط األبيض 
في كندا عام 1991 لتأييد إنهاء العنف ضد املرأة ولتثقيف 
غيرهم من الرجال بشأن هذه املسألة. ومن خالل حمالت 
زيادة الوعي والبيانات العامة وتنامي شبكة املنظمة، يقدم 
أعضاء هذه املنظمة نظرة مغايرة من جانب الرجال ممن ال 
مييلون للعنف، ومنوذًجا للدور اإليجابي للرجل والصبي 

داخل املجتمعات في مختلف أنحاء العالم.3

التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي  
وحتى  ضعيفة،  الدولة  مؤسسات  قدرة  تكون  ما  غالبًا  n 
لتقدمي  السبل  تتوافر  إرادة سياسية ال  في حال وجود 
الفنية  اجلوانب  حيث  من  والقضائية  األمنية  اخلدمات 

واملالية واملوارد البشرية.

يندر وجود قوانني أو تنظيمات أو آليات مالئمة للقضاء  n 
على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والتعامل 

معه أو ال يتم استغاللها االستغالل الصحيح.

قد يرتكب أفراد القطاع األمني انتهاكات حلقوق اإلنسان  n 
أوقات  االنتهاكات حتى في  ارتكاب  وقد يستمرون في 

السلم.

الفرص املتاحة إلدخال مسائل النوع االجتماعي  
مجاالً  األمني  القطاع  إصالح  عمليات  تفسح  أن  ميكن  n 
القرار  صنع  في  لإلسهام  األمني  املجتمع  ملنظمات 
فرصة  تعتبر  وهي  والقضائية  األمنية  باملسائل  املتعلق 

لزيادة الوعي مبسائل النوع االجتماعي. 

تشير الدالئل إلى أن األدوار والعالقات املتعلقة بالنوع  n 
ما  وبعده،  النزاع  أثناء  الغالب  في  تتغير  قد  االجتماعي 
إدخال  بشأن  للتفاوض  ا  مهًمّ مجاالً  يفسح  أن  ميكنه 

مسائل النوع االجتماعي وزيادة توظيف املرأة.

املجتمع  منظمات  دعم  في  املانحة  اجلهات  ترغب  قد  n 
مع  املتجاوبة  الرقابة  على  قدراتها  بناء  أجل  من  املدني 

النوع االجتماعي. 

الصحة اجلدول رقم 3 ثقافة  إدخال   – منغوليا 
اجلنسية في مناهج تدريب اجليش4

حكومية،  غير  منظمة  وهي  املنغولية،  الرؤيا  منظمة  تعمل 
وجنود  ضباط  مع  بالتعاون  اإلجنابية  الصحة  مجال  في 

القوات املسلحة املنغولية:
القوات  املسألة: تقّل أو تنعدم معرفة املجندين اجلدد في 
اإليدز  مبرض  الريف،  من  القادمني  وخاصة  املسلحة، 
معدل  ارتفع  لذلك،  ونتيجة  جنسيًا.  املنقولة  واألمراض 

اإلصابة بتلك األمراض بني اجلنود والضباط.
الهدف: احلصول على دعم وزارة الدفاع والقوات املسلحة 
املنقولة  اإليدز واألمراض  الوعي مبرض  لزيادة  املنغولية 

جنسيًا والصحة اإلجنابية بني اجلنود والضباط.
األطراف املعنية الرئيسية: وزارة الدفاع وقيادة القوات 

املسلحة املنغولية.
األطراف املعنية األساسية: الضباط/اجلنود وشركاؤهم 

اجلنسيني.
الطرق املتبعة والتواصل: مت توجيه خطابات إلى وزارة 
الدفاع وقيادة القوات املسلحة ومت عقد لقاءات رسمية وغير 
رسمية وورشة عمل مع كبار املسؤولني وكذلك مت تدشني 
قادة  قدم  حيث  املسؤولني  كبار  مع  بالتعاون  مشروع 
الضباط وأطباء الوحدات العسكرية تقريًرا بشأن الوضع 
احلالي لألمراض املنقولة جنًسيا بني أفراد القوات املسلحة.

مؤشرات النجاح واالستدامة: مت إدخال الصحة اجلنسية 
على  والعمل  اجليش  ألفراد  الرسمية  التعليم  مناهج  في 
زيادة وعي كبار املسؤولني وكذلك زيادة الدعم املقدم من 

وزارة الدفاع.

االجتماعي اجلدول رقم 4 النوع  مهام  لقوائم  مثال 
القطاع  مراقبة  بجهات  اخلاصة 

األمني في فترات ما بعد النزاع 
في  املرأة  فيه  مبا  املدني  املجتمع  إشراك  يتم  كيف  3 

عمليات الرقابة؟
والرجل  للمرأة  األمنية  االحتياجات  حتديد  يتم  كيف  3 

وهل متت تلبيتها؟
والشرطة  اجليش  في  والرجال  النساء  عدد  كم  3 
واجلمارك  احلدود  وشرطة  املخابرات  وخدمات 
والهجرة وخدمات تنفيذ القانون األخرى )وما نسبة 

متثيل النساء/الرجال بحسب الدرجة والفئة(؟
هل هناك حاليًا إجراءات لضمان تكافؤ الفرص للمرأة  3 

إلشراكها في جميع املؤسسات األمنية؟
هل يتم تقدمي تدريب على النوع االجتماعي للشرطة  3 

أو اجليش أو القوات األمنية األخرى؟
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في  متساوون  والصبي  والفتاة  واملرأة  الرجل  هل  n 
احلصول على األمن والوصول للقضاء؟

األمنية  والبروتوكوالت  والسياسات  التشريعات  هل  n 
تشريع  يوجد  وهل  االجتماعي؟  النوع  مع  متجاوبة 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  على  للقضاء  كاٍف 

االجتماعي؟

هل تتوافر للمرأة فرصة كاملة ومتساوية احلصول على  n 
عمل داخل منظمات القطاع األمني؟

هل  األمنية؟  املؤسسات  داخل  العمل  بيئة  تبدو  كيف  n 
أية عوائق  أو  بالتحرش اجلنسي  متعلقة  توجد مشاكل 

أخرى حتول دون النهوض باملرأة؟

هل تعمل جهات الرقابة على القطاع األمني على إشراك  n 
املرأة واستشارة املنظمات النسائية؟

مبراقبة  األمني  القطاع  على  الرقابة  جهات  تقوم  هل  n 
النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  املسائل 

االجتماعي وتكافؤ الفرص لكل من املرأة والرجل؟

العنف  ما هي اإلجراءات احلالية للقضاء على حاالت  3 
القائم على أساس النوع االجتماعي التي يرتكبها أفراد 

القطاع األمني والتعامل معها ومعاقبة مرتكبيها؟
هل يوجد متويل كاٍف لبرامج النوع االجتماعي؟ 3 

؟  تساؤالت تطرحها منظمات املجتمع املدني  
إلدخال  االنطالق  نقاط  لتحديد  الطرق  أفضل  إحدى  إن 
مسائل النوع االجتماعي في عمليات إصالح القطاع األمني 
هي أن جتري منظمات املجتمع املدني عملية تقييم. وفيما يلي 
مناذج لبعض األسئلة حول النوع االجتماعي ميكن ملنظمات 
عملية  وتقييم  ومراقبة  حتديد  في  تضمينها  املدني  املجتمع 

إصالح القطاع األمني: 
واألولويات  والقضائية  األمنية  االحتياجات  هي  ما  n 

اخلاصة بالرجل واملرأة والفتاة والصبي؟

مع  التجاوب  على  القدرة  األمني  القطاع  أفراد  لدى  هل  n 
بالنفي،  اإلجابة  كانت  وإذا  االحتياجات؟  هذه  جميع 

فلماذا؟
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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  ٧  -
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي. ٨  -
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  12-النوع 

األمني
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

باإلمكاِن احلصوِل على هذه التقارير ومذكراِت تطبيقها من 
املواقع االلكترونيِة التالية:

www.dcaf.ch

كاناني  راهيم  هذه  العملي  التطبيِق  مذكرَة  بإعداِد  قامت 
للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد  من   (Rahim Kanani)
التقرير  إلى  إستناداً  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب 
 (Karen Barnes) بارنز  كارن  من  كالً  أعدته  الذي  التاسع 
اإلشعار  منظمة  من   (Peter Albrecht) ألبريتشت  وبيتر 

الدولية.

معلومات إضافية  

املصادر
Amnesty International – Monitoring and Reporting 
Human Rights Abuses in Africa: A Handbook for 
Community Activists, 2002.
Amnesty International – Understanding Policing:  
A Resource for Human Rights Activists, 2006.
DCAF – Public Oversight of the Security Sector: 
A Handbook for CSOs on Democratic Security 
Governance, forthcoming 2008.
Family Violence Prevention Fund – Toolkit for 
Working with Men and Boys to Prevent Gender-
Based Violence, 2003.
International Alert and Women Waging Peace – 
Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for 
Advocacy and Action, 2004.
OECD DAC – OECD DAC Handbook on Security 
System Reform: Supporting Security and Justice, 
2007. 

املنظمات 
DCAF – www.dcaf.ch
International Alert – www.international-alert.org
UNIFEM Portal on Women, Peace and Security – 
www.womenwarpeace.org
UN-INSTRAW – www.un-instraw.org
WILPF Peacewomen – www.peacewomen.org
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الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

نبذة عن املؤلفة
باالحتاد   )Sabrina Schulz( شولتز  سابرينا  التحقت 
البريطاني للشركات األمنية اخلاصة للعمل مديرًة للسياسات 
في شهر فبراير من عام 2006. كما كانت سابًقا زميلًة في 
"جونز  جامعة  في  األملانية  للدراسات  األمريكي  املعهد 
أبحاثها  تركزْت  وقد  العاصمة.  واشنطن  في  هوبكنز" 
احلادي  القرن  في  األمنية  اخلدمات  ل  حتوُّ على  العلمية 
األمن. وشملت مجاالت  ذلك خصخصة  والعشرين مبا في 
في  السالم  وبناء  األمني  القطاع  إصالح  األخرى  خبراتها 
مراحل ما بعد النزاعات. كما تطرقت دراستها إلى السياسات 
العامة واإلدارة في جامعتي "كونستانز"، و"بوستزدام"، 
والعالقات الدولية في جامعة لوفاين أبريستويث، وحصلت 

على شهادة الدكتوراة عام 2005.

محللًة   )Christina Yeung( يوجن  كريستينا  د.  وتعمل 
تتمتع  كما  الكندية.  الوطني  الدفاع  بوزارة  استراتيجيًة 
ومسائل  الفردية  األسلحة  عن  الدفاع  في  واسعة  بخبرات 
النوع االجتماعي على املستويني اإلقليمي والدولي. وتشمل 
اهتماماتها البحثية احلدَّ من العنف املسلح، وإصالح القطاع 
في  سبق  فيما  عملت  وقد  التنموية.  والبرمجة  األمني، 
"مركز بون الدولي للحوار في القرن األفريقي". وحصلت 
كلية  من  الدولية  العالقات  في  العليا  الدراسات  دبلوم  على 
هوبكنز"،  "جونز  بجامعة  املتقدمة  الدولية  الدراسات 
وشهادة الدكتوراة في العلوم السياسية الدولية من جامعة 

وايلز، "أبريستويث". 

احملررون
 Megan Bastick and( ميجان باستيك وكريسنت فاالسيك
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 نتقدَّم بالشكر للسادة اآلتية أسماؤهم نظًرا إلسهاماتهم 
ليسلي  وهم:  التقرير  هذا  ُمسوَّدات  على  القيّمة  وتعليقاتهم 
 ،)Alyson Bailes( وأليسون بايلز ،)Lesley Abdela( أبديال
داميرت  ولوسيا   ،)Marina Caparini( كاباريني  ومارينا 
األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة   ،)Lucia Dammert(
وأودري   ،)Elsie Onubogu( أونبوجو  وإلسي   ،)ICRC(
روبرتس )Audrey Roberts(، ومعهد األمم املتحدة الدولي 
وفابريس  باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث 
وارنيك )Fabrice Warneck(. كما نودُّ أن نتقدم بالشكر إلى 

بنيامني باكالند )Benjamin Buckland(، وأنتوني دراموند 
 Mugiho( تاكشيتا  وماجيهو   ،)Anthony Drummond(
Takeshita( ملساعدتهم على عملية التحرير، وإلى أجنا إبنوثر 
)Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع 
األمني 

ميثل هذا التقرير حول النوع االجتماعي وأثره في الشركات 
النوع  أدوات  رزمة  من  جزًءا  اخلاصة  واألمنية  العسكرية 
وتشتمل  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي 
للمسائل  املُصممة لوضع مقدمة عملية  األدوات هذه،  رزمة 
إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
القطاع األمني وصانعي السياسات، على 12 أداة ومذكرات 

تطبيقها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة ٤   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 5   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 6   

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  كلٌّ  ويتقدم 
القوات املسلحة، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 

إلسهاِمها في إنتاج رزمة األدوات هذه.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يساعد 
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة. 
وُيجري املركز أبحاًثا حول املمارسات اجليدة في هذا املجال، 
اخلصوص  هذا  في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  وُيشجع 

٤
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املتعلقة  التوصيات  وُيقدم  والدولية،  احمللية  املستويات  على 
هذا  في  املساعدة  والبرامج  املشورة  ُيقدم  كما  بالسياسات. 
املركز:  شركاء  بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن 
واملنظمات  املدني  املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات 
أجهزة  مثل  األمني  القطاع  في  العاملة  واألجهزة  الدولية 
وخدمات  املخابرات  ووكاالت  القضائية  والسلطة  الشرطة 

أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون األوروبية /مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

ُيعدُّ مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان إحدى 
أوروبا،  في  والتعاون  األمن  ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
ويتعلق عمله بالبعد اإلنساني في مجال األمن. وهو مفهوم 
واسع النطاق يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات 
الدميوقراطية مع االهتمام اخلاص باالنتخابات وبناء وإدارة 
ودعم  القانون  دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات؛ 
األفراد  بني  املشترك  التفاهم  وتعزيز  احلقيقي  االحترام 
تطوير  في  االً  فعَّ إسهاًما  املكتب  أسهم  وقد  أيًضا.  والدول 

رزمة األدوات هذه.

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل 
النهوض باملرأة 

أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد  ُيعدُّ 
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،  � 
تؤثر تأثيًرا فاعالً في السياسات والبرامج واملشاريع.
وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات. � 

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

واملشاريع.

 ©  ،REUTERS/Susan Baaghil الغالف  طبع صورة  حقوق 
  200٩

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

باملرأة – 200٨.

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN ٩ ٩٧٨2 ٩222 122 5 رقم اإليداع الدولي

يوجن  كريستينا  التالي:  النحو  على  االقتباس  يكون 
 .)Sabrina Schulz( وسابرينا شولتز )Christina Yeung(
"النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية 
في  وأثره  االجتماعي  النوع  أدوات  "رزمة  اخلاصة". 
 Megan( باستيك  ميجان  احملررون  األمني".  القطاع 
)Kristin Valasek(، جنيف،  Bastick(، وكريسنت فاالسيك 
القوات املسلحة،  الدميوقراطية على  للرقابة  ومركز جنيف 
املؤسسات  مكتب   / أوروبا  في  واألمن  التعاون  ومنظمة 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ومعهد األمم املتحدة الدولي 

للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة – 200٨.

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

قائمة احملتويات
املختصرات

9 1- مقدمة           

10 2- ما املقصود مبفهوم "الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة" و"خصخصة اخلدمات األمنية"؟ 

12 3- ما سبب أهمية النوع االجتماعي بالنسبة للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؟   
 ٣ 1 حتسني الفعالية العملياتية – الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الدولية باعتبارها تقوم على

1٣           توفير خدمة إصالح القطاع األمني         
 ٣ 2 حتسني إجراءات تعيني العاملني ومعايير التوظيف   الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

1٣  باعتبارها "خاضعة" إلصالحات القطاع األمني      
 ٣ ٣ إيجاد ثقافة مؤسسية متنع سوء السلوك وانتهاكات حقوق اإلنسان – الشركات العسكرية

1٤          واألمنية اخلاصة باعتبارها "خاضعة" إلصالحات القطاع األمني     
 ٣ ٤ حتسني التنسيق بني الهيئات العاملة في عمليات حفظ السالم – الشركات العسكرية واألمنية

15          اخلاصة باعتبارها طرًفا فاعالً في البيئات العملياتية املتعددة الوكاالت املُعقدة   

16 4- كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؟   
16 ٤ 1 االلتزامات التعاقدية ومراقبة اجلودة في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   
1٧ ٤ 2 إشراك الشركات األمنية اخلاصة احمللية في عمليات إصالح القطاع األمني     
 1٧ ٤ ٣ وضع سياسات ومدونات لقواعد السلوك للتعامل مع التحرُّش اجلنسي وإساءة التعامل   
1٨ ٤ ٤ توظيف واستمرارية عدد أكبر من النساء       
1٩ ٤ 5 الصحة النفسية واجلسمية للعاملني        
1٩ ٤ 6 التحرِّي والتدريب          
1٩ ٤ ٧ التدريب على النوع االجتماعي         
20 ٤ ٨ قواعد سلوك التنظيم الذاتي للقطاع والكيان الداخلي للشركة     

 5- معاجلة مسائل النوع االجتماعي في اللوائح التنظيمية الدولية واحمللية للشركات العسكرية
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النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية 
اخلاصة  

1 مقدمة
االجتماعي  النوع  وحتديات  مظاهر  التقرير  هذا  يتناول 
لظاهرة جديدة نسبيًا، أال وهي خصخصة اخلدمات األمنية 
البيانات  توافر  اآلن  حتى  يندر  ولكن  واسع،  نطاق  على 
البحثية بهذا اخلصوص. وإضافة إلى ذلك، فمعظم املعلومات 
ذات الصلة، مثل إجراءات التشغيل املعتمدة لهذه الشركات، 
الشديدة.  بالسرية  تتَّسم  عقودها  معظم  محتويات  وكذلك 
الرضا واالطمئنان. ومن  إلى  أال يؤدي ذلك  ومع ذلك يجب 
أجل ضمان فعالية النجاح على املدى الطويل لعملية إصالح 
اخلاصة  األمنية  الشركات  فيها  تدخل  التي  األمني،  القطاع 
إدخال مظاهر  العسكرية اخلاصة، فال غنى عن  والشركات 
التقرير  العمليات. ويوضح هذا  النوع االجتماعي في جميع 
وتنفيذ  وضع  كيفية  وكذلك  االجتماعي،  النوع  أهمية  مدى 
مبادرات خاصة بالنوع االجتماعي في العمليات التي تتطلب 
العسكرية  والشركات  اخلاصة  األمنية  الشركات  مشاركة 
األمنية  الشركات  على  كبير  بشكٍل  التركيز  مع  اخلاصة 

اخلاصة والشركات العسكرية اخلاصة الدولية.
ما  التقرير  هذا  في  املستهدفة  الرئيسية  املجموعات  وتشمل 

يلي:
العسكرية  والشركات  اخلاصة  األمنية  الشركات  � 

اخلاصة.

والشركات  اخلاصة  األمنية  للشركات  العمل  احتادات  � 
العسكرية اخلاصة.

الدولية  واجلهات  اخلاصة  األمنية  الشركات  عمالء  � 
املانحة لبرامج إصالح القطاع األمني. 

والنقاشات  السياسات  وضع  بعملية  املعنية  األطراف  � 
حول اخلدمات األمنية اخلاصة، مبا في ذلك )احلكومات 

والهيئات الدولية( كجزء من إصالح القطاع األمني.

حقوق  بشأن  الطوعية  املبادئ  على  املوقعة  األطراف  � 
والصناعات  والغاز  )البترول  واألمن  اإلنسان 

االستخراجية(.

وأما املجموعات الثانوية املستهدفة فهي:
منظمات املجتمع املدني املهتمة بقضايا تتعلق بالشركات  � 

العسكرية اخلاصة والشركات األمنية اخلاصة.

تتعلق  بقضايا  املهتمون  والباحثون  العلمية  األوساط  � 
األمنية  والشركات  اخلاصة  العسكرية  بالشركات 

اخلاصة.

األمنية اخلاصة بشكٍل سريع خالل  تنامى مجال اخلدمات 
من  وبالرغم  املاضية.  العشر  أو  اخلمس  السنوات  فترة 
االختالف الكبير في األنشطة بناًء على السياقات احملددة، أْي 
سياقات الدول املتقدمة والدول في املراحل االنتقالية والدول 
يبدو  فإنه  النامية،  والدول  النزاع  بعد  ما  التي مترُّ مبراحل 
أن خصخصة اخلدمات  أن هناك قاسًما مشترًكا واحًدا هو 
األمنية حتدث عند عدم قدرة الدولة – وهي التي تقوم عادًة 
في  رغبتها  عدم  أو   – التقليدية  األمنية  اخلدمات  بتوفير 
الواقع في القيام بهذا الدور. وإضافة إلى ذلك، فقد أسهمت 
نحو خصخصة  االجتاه  تنامي  في  التكلفة  فعالية  اعتبارات 
كما  هيئاتها.  خارج  من  واستقدامها  األمنية  الدولة  مهام 
ميكن اعتبار الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام في املجال 

األمني أحد األمثلة الصارخة على هذه الظاهرة.
اخلصوص،  وجه  على  اخلاصة،  األمنية  الشركات  وبرزت 
اجلماعات،  من  األمنية  اخلدمات  على  املتزايد  الطلب  لتلبية 
واملنظمات،  اخلاصة،  والشركات  العاديني،  واملواطنني 
والهيئات الدولية، وأحياًنا من الدولة نفِسها. وتقوم ببعض 
هذه اخلدمات مثل أمن املساكن واحلراسة الثابتة في الدول 
األمنية اخلاصة  الشركات  املتقدمة والنامية على حدٍّ سواٍء، 
احمللية غير املسلحة، بينما تضمن اخلدمات األخرى سهولة 
انسياب أداء مهام القوات املسلحة التابعة للدولة في أوقات 

 . التوسع العسكريِّ
والشركات  اخلاصة  األمنية  الشركات  دور  تزايد  وقد 
القطاع  إصالح  عملية  إبان  ثابت  بشكٍل  اخلاصة  العسكرية 
األمني، وإعادة اإلعمار في مراحل ما بعد النزاع، واألنشطة 
الدمج.  وإعادة  والتسريح  األسلحة  نزع  مثل:  بذلك  املتعلقة 
وال يعود ذلك إلى تزايد الطلب على اخلدمات األمنية اخلاصة 
فقط، بل ألن الشركات األمنية اخلاصة والشركات العسكرية 
أنها  على  نفسها  لتكريس  جهودها  من  ضاعفت  اخلاصة 
إصالح  عمليات  في  فاعلة  احترافية  مهنية  حلول  ُمتعهِّد 

القطاع األمني.
إصالح  مجال  في  اخلاصة  التجارية  األطراف  وبدخول 
القطاع األمني، فقد الحت في األفق حتديات وفرص جديدة 
تقدمي  إلى  التقرير  هذا  ويعَمُد  االجتماعي.  النوع  إلدخال 
اخللفية التاريخية الالزمة الستيعاب هذه التحديات والفرص 

وتقدمي مقترحات عملية ملعاجلتها بالطرق التالية:
ضمن  فاعلني/ُمتعّهدين  باعتبارهم  والنساء  الرجال  � 

مجال اخلدمات األمنية اخلاصة.

الرجال والنساء باعتبارهم أصحاب مصالح في عمليات  � 
األمنية  الشركات  تقودها  التي  األمني  القطاع  إصالح 
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اخلاصة والشركات العسكرية اخلاصة.

على  القائم  للعنف  ضحايا  باعتبارهم  والنساء  الرجال  � 
أساس النوع االجتماعي.

اخلاصة  األمنية  الشركات  مع  التعامل  يتمُّ  ما  وعادًة 
والشركات العسكرية اخلاصة من منظورين اثنني:

الشركات األمنية اخلاصة والشركات العسكرية اخلاصة  � 
باعتبارهما ُمتعّهدتني إلصالح القطاع األمني.

الشركات األمنية اخلاصة والشركات العسكرية اخلاصة  � 
باعتبارهما خاضعتني إلصالح القطاع األمني.

2 ما املقصود مبفهوم "الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة" و"خصخصة اخلدمات 

األمنية"؟  
في  اخلاصة"  األمنية  "الشركات  مفهوم  تعريف  متَّ  لقد 
هذا التقرير بأنها "الشركات التي تتخصص بتقدمي احلماية 
اإلنسانية  األصول  فيها  مبا  واملمتلكات  لألفراد  األمنية 
بالضرورة  ليست  خدماتها  أن  يعني  وهذا  والصناعية".1 
وليس  بالدفاع  تتِسم  بطبيعتها  فعملياتها  مسلحة،  خدمات 
بالهجوم، كما أنها تخدم مجموعة كبيرة من العمالء تشمل 
احلكومية،  غير  واملنظمات  الدولية،  والهيئات  احلكومات، 

واملؤسسات التجارية.

وأما "الشركات العسكرية اخلاصة" فهي "الشركات التي 
القتالية،  العمليات  فيها  مبا  العسكرية،  باملهارات  تتخصص 
االستخباراتية،  املعلومات  وجمع  االستراتيجي،  والتخطيط 
وتوفير  والتدريب،  اللوجستي،  والدعم  العملياتي،  والدعم 
ُعمالء  أن  يعني ضمنًا  وهذا  واملعدات".2  األسلحة  وصيانة 
هذه الشركات هْم في العادة من احلكومات، ولكنَّها قد تضمُّ 
املسلحة  والفصائل  واملليشيات  املتمردة  اجلماعات  أيًضا 

األخرى.

وأما جلنة مساعدة االمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
في امليدان االقتصادي، فتقوم بتعريف الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة بأنها "تلك الشركات التجارية التي تقوم 
األمنية  اخلدمات  أو  العسكرية  احلماية  خدمات  بتوفير 
املتعلقة بها بشكٍل مباشر بغرض الربح، سواٌء على املستوى 
احمللي أو الدولي".٣ وقد متَّ تبني هذا التعريف أيًضا في هذا 

التقرير.

وباإلمكان االطالع على نظرة أكثر شمولية ألنشطة الشركات 
اإلطار  في  اخلاصة  العسكرية  والشركات  اخلاصة  األمنية 

رقم "1". ٤

وبالرغم من أن هذه التعريفات تعكس الواقع التجريبي لهذين 
النوعني من اخلدمات في القطاع األمني اخلاص، غير أنها قد 
ال تنطبق بسهولة على أيِّ شركة أخرى في أي سياق محلي 
األمني  القطاع  إصالح  مبجال  أكثر  ذلك  يتعلق  وقد  آخر. 
الذي تقوم به كلٌّ من الشركات األمنية اخلاصة والشركات 
فسوف  التقرير،  بهذا  يتعلق  وفيما  اخلاصة.  العسكرية 

اخلدمات التي تقدمها الشركات األمنية اخلاصة والشركات العسكرية اخلاصة 5اإلطار رقم 1

اخلدمات التي تقدمها الشركات العسكرية اخلاصةاخلدمات التي تقدمها الشركات األمنية اخلاصة

احلماية الشخصية )الثابتة واملتحركة( � 

احلماية اللصيقة )كتعيني احلراسة الشخصية( � 

الرّد السريع  � 

احلماية التقنية  � 

خدمات الرقابة � 

خدمات التحقيق � 

في  تخفيفها  وخدمات  للمخاطر  الشامل  التقييم  خدمات  � 
الشركات التجارية اخلاصة

املستحقة،  وااللتزامات  التجارية،  املعلومات  حتليل  � 
واملخاطر السياسية

أو  الوطنية  للقوات  العسكرية  االستشارات   / التدريب  � 
األجنبية

االستخبارات العسكرية � 

مشتريات األسلحة � 

دعم العمليات القتالية � 

نزع األلغام لألغراض اإلنسانية � 

الصيانة � 

خدمات الدعم العسكرية وغير العسكرية � 

جميع اخلدمات األخرى التي يتم جلبها من خارج اجليش � 

تقدمي الدعم في عمليات إعادة اإلعمار في مراحل ما بعد النزاع، من خالل تقدمي خدمات احلماية والدفاع للوكاالت املشاركة  � 
في إعادة اإلعمار.

في حاالت  واإلغاثة  الدمج،  وإعادة  والتسريح،  األسلحة،  نزع  وعمليات  األمني،  القطاع  إصالح  مثل  اجلديدة:  املجاالت  � 
الكوارث والتنمية.
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العسكرية  "الشركات  اجلامع  الشامل  املصطلح  يستخدم 
الشركات  من  كلٍّ  على  إطالقه  وسيتمُّ  اخلاصة"،  واألمنية 
التي تقوم بعملية إصالح القطاع األمني والشركات اخلاضعة 
لعمليات إصالح القطاع األمني على حدٍّ سواء حيثما كان ذلك 
اخلاص  احمللي  األمني  القطاع  استثناء  يتمُّ  مالئًما. وسوف 
على  وسيُطلَق  اجليش،  و/أو  للدولة  خدمات  يقدم  ال  الذي 
األمنية  "الشركات  اسم  املجال  هذا  في  العاملة  الشركات 

اخلاصة". 

العسكرية  والشركات  اخلاصة  األمنية  الشركات  تقوم  وقد 
على  أو  احمللي  للسوق  حصرًيا  خدماتها  بتقدمي  اخلاصة 
املستوى الدولي. وال يقتصر دور الشركات األمنية اخلاصة 
املسلحة  سواٌء  الثابتة،  احلراسة  خدمات  تقدمي  على  احمللية 
بل  فحسُب،  الشخصية  احلماية  وخدمات  املسلحة،  غير  أم 
كاميرات  مثل  الفنية  التجهيزات  خدمات  تقدمي  إلى  تتعداها 
وعلى  الطوارئ.  نداء  وأنظمة  املغلقة،  التلفزيونية  الدوائر 
العالم  دول  في  اخلدمات  هذه  استخدام  انتشار  من  الرغم 
بدأت  لكنَّها  االنتقالية،  باملراحل  مترُّ  التي  والدول  النامي 
املتقدم. ففي جنوب  العالم  تنتشر بشكٍل متزايد في  مؤخًرا 
أفريقيا يفوق عدد العاملني في هذه الشركات عديد الشرطِة 
األكبر  هو  اخلاصة  األمنية  اخلدمات  وُيعدُّ سوق  الرسمية، 
وفي  احمللي.  الناجت  بإجمالي  مقارنًة  العالم  مستوى  على 
أمنية  شركة   ٣55٣ تسجيل  مت   ،200٤ عام  يونيو  شهر 
هذه  كانت   200٧ عام  مارس  وفي  البالد.  في  خاصة 
عدد  بلغ  بينما  أمن،  ضابَط   ٣015٨٤ تستخدم  الشركات 
ضباط الشرطة النظاميني 116000 ضابط يؤدون مهامهم 

الشرطية ملصلحة خدمات الشرطة اجلنوب أفريقية.6

اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  تقدم  املقابل،  وفي 
الدولية، والتي لها مقاّر أو مكاتب في العديد من دول العالم، 
املتميزة"  احلماية  أمن  "خدمات  إسم  أحياًنا  عليه  ُيطلُق  ما 
في بيئات شديدة املخاطر على املستوى العاملي. وفي العادة، 
يكون العاملون فيها ذوي خلفيات عسكرية أو شرطية، وذوي 

خبراٍت فعليٍة سابقة فيما ُيطلُق عليه "البيئات املعادية".

اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  تكون  أن  وميكن 
أطراًفا مساعدة في عمليات إصالح القطاع األمني من أعلى 
الهرم إلى قاعدته، فضالً عن كونها منشآت خاضعة لعمليات 
إصالح القطاع األمني من قاعدة الهرم إلى رأسه، على سبيل 
على  والرقابة  التنظيمية  اللوائح  وتنفيذ  وضع  عند  املثال، 

أنشطتها.٧

التحديات التي تفرضها خصخصة اخلدمات األمنية
ُتوفِّر خصخصة اخلدمات األمنية فرص عمل كبيرة، وتفرض 
كذلك مخاطَر بالغة وخاصة من منظور األمن اإلنساني. ومع 
األمني  الوضع  القدرة على حتسني  لديها  الشركات  أن هذه 
للمساءلة،  احترافية خاضعة  بطريقة  تقدمي اخلدمات  إذا مت 
وعلى وجه اخلصوص إذا شاركت املؤسسات الدميوقراطية 

اخلدمات  أن  غير  والرقابة،  السيطرة  عملية  في  بالدولة 
االجتماعية  التوترات  تفاقم  إلى  تؤدي  قد  اخلاصة  األمنية 
إال  ثمنها  دفَع  يستطيع  ال  سلعة  إلى  األمن  ل  حالة حتوُّ في 
األغنياء، وهو ما يؤدي إلى حرمان األغلبية العظمى من نعيم 
العسكرية واألمنية  إلى ذلك، فإن الشركات  األمن. وإضافًة 
اخلاصة ذات الروابط القوية مع مؤسسات الدولة ُتؤدي إلى 
قطاع  وهيكليات  االضطهادية  املمارسات  وتعزيز  مضاعفة 

الدولة البوليسية.

ضمان  عن  الناجمة  بالصعوبات  متعلق  آخر  حتدٍّ  وهناك 
والسيما  اخلاص،  األمن  صناعة  في  والشفافية  املساءلة 
أنه  كما  اخلارج.  إلى  اخلدمات  هذه  مثل  تصدير  حالة  في 
من الصعوبة مبكان إخضاع الشركات واملتعهدين الفرديني 
)اُنظر  احلالية  والتشريعات  القوانني  خالل  من  للمساءلة 
اجلزء 5(. فمثل هذه البيئة القانونية حتمل مخاطر تعمل على 
املدى البعيد على تقويض عملية إصالح القطاع األمني و/أو 
اإلنساني  األمن  منوذج  مبادئ  إلى  إضافة  التنمية،  جهود 

وخطة عمل إدخال النوع االجتماعي.

وتختلف القوى احملركة الفعلية ومزايا ومخاطر اخلصخصة، 
ذلك،  على  وبناًء  واحمللي.  اإلقليمي  ياق  للسِّ َوفًقا  بالطبع، 
األمنية  اخلدمات  بخصوص  قاطع،  بشكٍل  التمييز،  يجب 
اخلاصة بني سياقات الدول املختلفة: الدول املتقدمة، والدول 
ما  مبراحل  مترُّ  التي  والدول  النامية،  والدول  االنتقالية، 
بعد النزاع. ويتناول اجلزء 6 مناقشة هذه احلاالت الفردية 

بصورة تفصيلية.

اخلدمات األمنية اخلاصة وإصالح القطاع األمني 
ُيعدُّ تقدمي عمليات إصالح القطاع األمني ظاهرة جديدة جّدًا 
بالنسبة ملجال اخلدمات األمنية اخلاصة. وحتاول الشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة اقتحام هذا السوق الذي تهيمن 
إدارة  وشركات  التنمية،  استشارات  شركات  حاليًا  عليه 
املخاطر، واملستشارون املستقلون، واملنظمات غير احلكومية. 
ومتيل احلكومات واجلهات األخرى املانحة بشكٍل متزايٍد إلى 
الشركات  إلى  األمني  القطاع  بإصالح  املتعلقة  العقود  منح 
وقتًا  يستغرق  قد  األمر  ولكنَّ  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية 
في  متاًما  به  معترًفا  طرًفا  األخيرة  هذه  تصبح  حتى  أطوَل 
النشاط  يتركز  احلالي،  الوقت  وفي  األمني.  القطاع  إصالح 
الرئيسي لهذه الشركات فيما يتعلق بإصالح القطاع األمني 
على تدريب القوات األجنبية وقوات الشرطة، كما هو احلال 
دائًما  املتوقع  من  فإنه  ذلك،  ومع  والعراق.  أفغانستان  في 
األمني  القطاع  إصالح  يصبح  حينما  أنشطتها  في  التوسع 
محفوًفا باملخاطر في العديد من البيئات في املراحل الالحقة 
للنزاعات، وحينما تضطر األطراف املعنية الرئيسية التقليدية 

إلى االنسحاب من املناطق الشديدة اخلطورة.

خبراتها  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  وتكتسب 
حتى  التنمية  مساعدات  من  املثال،  سبيل  على  اخلارجية، 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

يتسنى لها تقدمي عطاءات جديرة بالثقة للمناقصات املتعلقة 
واجلهات  احلكومات  تطرحها  التي  األمني  القطاع  بإصالح 
توظيف  على  الشركات  هذه  لقدرة  ونظًرا  األخرى.  املانحة 
الفرق  البيئات، وكذلك نشر  أفراد ذوي خبرات من مختلف 
تفصيلية  حلول  تقدمَي  بإمكانها  فإن  نسبيًا،  سريع  بشكٍل 
األمني. وفي  القطاع  ُتواجه إصالح  التي  للتحديات  مناسبة 
األغلب، يعتاد العاملون واملتعهدون على اإلجراءات اإلدارية 
العام  القطاعني  بني  األدوار  تبادل  ألن  احلكومات،  في 

واخلاص يعني استمرار تبادل اخلبرات.٨

التي  اخلاصة  الشركات  عدد  إلى  التوصُل  ويصُعب  هذا، 
عن  فضالً  األمني،  القطاع  إصالح  خدمات  تقدمي  تتولى 
احلصول على بيانات بشأن أدائها؛ حتى إنه من النادر قيام 
وفّعالة  ومتماسكة  موثوقة  بيانات  بتوفير  املانحة  اجلهات 
بهذا اخلصوص، ألن عمل إصالح القطاع األمني كثيًرا ما يتمُّ 
توزيُعه على موازنات مختلفة )حتت مسميات مثل األمن، أو 
الذي أصدرته  ُيوفر املنشور  التنمية(. ومع ذلك،  أو  الدفاع، 
والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  االمنائية  مساعدة  جلنة 
وُيحدد  املانحة،  للجهات  قيًّما  دليالً  االقتصادي  امليدان  في 
ذلك  ويشمل  األمني،  القطاع  إصالح  في  اجليدة  املمارسات 

العمليات التي تتطلب مشاركة القطاع اخلاص.٩ 

ونظًرا للنقص في البيانات املوثوق بها، واالفتقار الفعلي أو 
احملتمل للشفافية واملساءلة في القطاعات اخلاصة والتجارية 
ستبقى  فإنها  األمني،  القطاع  إصالح  عملية  في  املشاِركة 
ُتصارُع إلثبات ذاتها كطرف يتمتع بالشرعية. وإضافًة إلى 
ذلك، فهي تواجُه انتقادات بشأن عدم كفاءة معايير عملياتها، 
غيَر أن األمر يرِجع في مجمله إلى العميل/املانحني لتحديد 
وأوضاع  وشروط  املناسبة  القياسية  التشغيل  إجراءات 
الستقدام  إرشادية  خطوط  توجُد  ال  اآلن،  وحتى  العقود. 
أيِّ  في  األمني  القطاع  إصالح  عملية  في  خارجية  أطراف 
املانحة  اجلهات  على  الصعب  من  فإنه  ولذلك  محلي.  سياق 
وأوراق  ومؤهالت  مهارات  بشأن  مستنيرة  قرارات  اتخاذ 
متعهدو  وُيطالب  العقود.10  لهذه  املتقدمة  الشركات  اعتماد 
القطاع اخلاص أنفُسهم اآلن باتخاذ قرارات وإجراء عمليات 
ظلِّ  وفي  للمساءلة.  وتخضع  بالشفافية  تتِسم  مراجعة 
الشركات محلَّ نظر  فيها شرعية هذه  تزال  التي ال  األجواء 
ونقاش بخصوص املجاالت املتعلقة باألمن والتنمية، فإن من 
عمل  وأطر  معايير  بوضع  نفُسها  هي  ُتطالب  أن  مصلحتها 

ملساءلتها.

عملية  في  اخلاص  القطاع  ُيؤديها  التي  املهام  بني  ومن 
إصالح القطاع األمني التدريب، ودعم اإلدارة، والتشخيص، 
)كالتدريب  فنيًا  التدريب  يكون  وقد  السياسات.  ومراجعة 
نظرًيا  أو  اجلديدة(،  املعدات  استخدام  مهارات  على 
)كالتدريب على حقوق اإلنسان والقانون الدولي والعالقات 
يشير  وقد  بينهما.  اجلمع  يتمُّ  أو  املدنية...إلخ(،  العسكرية 
يشمل  ورمبا  والقضاء،  الشرطة  إصالح  إلى  اإلدارة  دعم 

تعزيز العمليات اإلدارية للموارد املالية والبشرية، وحتسني 
القوات  موازنات  صياغة  وإعادة  القضائية،  الدعاوى  إدارة 
املسلحة، وإصالح سلم الرواتب والترقيات، ومراجعة أنظمة 
املدنية  اإلدارة  هيئات  ودعم  التأديبية،  واإلجراءات  التقييم 
التشخيص  عمليات  وتغطي  املشتريات.  أنظمة  وتطوير 
بشكٍل  احلكومية  املؤسسات  سياسات  مراجعة  وخدمات 
والتنظيمية  والعملياتية  االستراتيجية  التحليالت  رئيسيٍّ 
لهذه  املتلقية  الدول  في  األمني  القطاع  إصالح  الحتياجات 

اإلصالحات.11

3 ما سبب أهمية النوع االجتماعي بالنسبة 
للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؟

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

يشمل العالقات بينهما.

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

املجاالت وعلى كلِّ املستويات".12 

األمنية  اخلدمات  خصخصة  نحو  االجتاه  لتنامي  ونظًرا 
يعمل  فقد  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  الشركات  وتنظيم 
العملياتية  الفعالية  حتسني  على  االجتماعي  النوع  إدخال 
اإليجابي  والتشكيل  القطاعات  مستوى  على  كبيٍر  بشكٍل 

للتنمية املستقبلية.

التي  اآلمنة  البيئة  تعميم  عملية،  أيِّ  فعالية  مؤشرات  ومن 
والرعاية  والتعليم  االقتصادية  التنمية  حتقيق  على  تساعد 
ميكن  وال  النشطة.  املدني  املجتمع  منظمات  ومنو  الصحية 
حتقيق هذه األهداف إال إذا كانت املرأة تتمتع باحلقوق نفسها 
التي يتمتع بها الرجل في تشكيل البيئة االجتماعية املواتية. 

ملزيد من املعلومات اُنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني
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النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

3-1 حتسني الفعالية العملياتية - الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة الدولية باعتبارها متعهد تقدمي 

خدمات عملية إصالح القطاع األمني  
الدولية  واألمنية  العسكرية  الشركات  من  االستفادة  ميكن 
ًة من خالل إدخال منظور النوع االجتماعي في  استفادًة جَمَّ

جميع مناحي عملياتها. 
واحتياجات  جتاِرب  العادة  في  والنساء  للرجال   � 
ومفاهيم مختلفة بشأن األمن والعدالة. ومن أجل زيادة 
فرص جناح العمليات، فإن أفراد األمن بحاجة إلى األخذ 
بعني االعتبار تأثير مجمل أنشطتهم في الرجال والنساء 

والفتيات واألوالد في املجتمعات املضيفة. 
يساعد التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي أفراد األمن  � 
ويساعدهم  املضيفة،  املجتمعات  مع  التكيُّف  على  أيًضا 
الثقافي  للوسط  استجابة  أكثر  يكونوا  أن  على  كذلك 
أفراد  لوجود  احمللي  الَقبول  تعزيز  وميكن  االجتماعي. 
األمن اخلاص بشكٍل كبير إذا كان القائمون على إدارته 
قد تلقَّوا تدريبًا على النوع االجتماعي ُمخصًصا بصورٍة 

ياق احمللي. تفصيليٍَّة للسِّ
العدواني  السلوك  أشكال  بعض  عن  التغاضي  مُيثل  � 
من  العديد  في  املؤسسية  الثقافة  من  جزًءا  وتشجيعها 
التي كانت فيما  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، 
ويساعد  اإلنسان.  حقوق  بانتهاكات  مرتبطة  مضى 
جانب  إلى  االجتماعي  النوع  على  املالئم  التدريب 
وقانون  الدولي  اإلنساني  القانون  مجال  في  التدريب 
حقوق اإلنسان الدولي متعهدي هذه الشركات على منع 
انتهاكات حقوق اإلنسان وما يصاحب ذلك من خسارة 

معة. للعوائد املادية والسُّ
واألمنية  العسكرية  الشركات  في  املرأة  توظيف  أن  ومع 
ة لتحسني الفعالية العملياتية،  اخلاصة ُيعدُّ استراتيجية ُمهمَّ
ال تزال نسبة متثيل الرجال مرتفعة جّدًا داخل هذه الشركات 
الشركات  إلى توسع  حتى اآلن. ويرجع ذلك بصفة خاصة 
التالية  النقاط  وُتوضح  السابقني.  اخلدمة  أفراد  تعيني  في 
العملياتية  الفعالية  في  للمرأة  اإليجابي  التأثير  أهمية  مدى 

لهذه الشركات:  
 � ُتوضح األبحاث أن السكان احمللينّي من الرجال مييلون 
األمن، حيث ميكن  أفراد  النساء بني صفوف  رؤية  إلى 
تبادل احلديث معهن، ويقلُّ التهديد من جانبهن حتى في 
أن  املرأة ميكن  فإن وجود  وعليه،  التقليدية.  املجتمعات 
يعزز من شرعية أيٍّ من هذه الشركات وعملياتها داخل 

املجتمعات املضيفة.1٣ 
حراسة  في  النساء  من  أفراد  وجود  إلى  حاجة  هناك  � 
للقيام  ذلك  وغير  واملطارات  التفتيش  وحواجز  املباني 
ينال  دوًرا  املرأة  تلعب  للنساء. وقد  بالتفتيش اجلسدي 
خالل  باملخاطر  ُتنذر  التي  املواقف  في  االستحسان 

عمليات التفتيش هذه.

إن إشراك أفراد أمٍن من العنصر النسائي في العمليات  � 
وُيعدُّ  إيجابي،  أثر  له  األمني،  القطاع  بإصالح  املتعلقة 
قد  الالتي  احملليات  للنساء  بالنسبة  به  ُيحتذى  منوذًجا 

ُيفكرن في االلتحاق بالشرطة مثالً. 1٤ 
تبني  على  القدرة  النساء  من  األمن  ألفراد  تكون  قد  � 
طريقة مختلفة الكتشاف املخاطر األمنية، وبذلك ميكن 
تعزيز عمليات تشخيص أنواع األخطار احملدقة التي قد 

تتعرض لها املرأة في املجتمعات املضيفة.15
عند جمع املعلومات بشأن قضايا السالمة قبل املباشرة  � 
في أيِّ عملية من العمليات املخطط لها )كضمان املرور 
اآلمن للقوافل أو ضمان سالمة أحد العمالء أثناء سفره 
في بيئة شديدة اخلطورة(، يحتاج أفراد األمن إلى فهم 
داخل  الرجال  مع  وكذلك  النساء  مع  التواصل  كيفية 
ذلك املجتمع. وفي املجتمعات التقليدية، مثل أفغانستان 
والعراق، يصُعب على املرأة احمللية التحدث إلى أحد أفراد 
امرأة.  إلى  التحدث  ميكنها  أنه  غير  الرجال،  من  األمن 
استغالالً  يضمن  النساء  من  أفراد  تعيني  فإن  ولذلك، 
املعلومات  استخالص/جمع  معه  ويكون  للموارد  أمثَل 
أكثر فاعلية. وكذلك، يكون حتليل القضايا التي تؤثر في 

املجتمعات احمللية أكثر دقة.
وجدير بالذكر أن انخفاض نسبة متثيل املرأة في اجليش  � 
والشرطة   وهي مركز جتميع التوظيف الرئيسي لتلك 
الشركات   يحدُّ من قدرة الشركات العسكرية واألمنية 
قيام  ومع  النساء.  من  كبير  عدد  توظيف  على  اخلاصة 
بتوظيف  النظامية  والشرطية  العسكرية  املؤسسات 
كبيرة  توفر مجموعة  بذلك  فإنها  النساء،  أكبر من  عدد 
اخلاصة  واألمنية  العسكرية  للشركات  الفرص  من 
الشركات  لتلك  ميكن  كما  للتوظيف.  منها  لالختيار 
أيًضا االستفادة من املمارسات اجليدة داخل املؤسسات 
وتثبيت  توظيف  بشأن  النظامية  والشرطية  العسكرية 

املرأة في وظيفتها.

3-2 حتسني إجراءات تعيني العاملني ومعايير التوظيف 
باعتبارها  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات   -

"خاضعة" إلصالح القطاع األمني  
ال توفر الثقافة الذكورية التي ميكن أن توجد في اجليش  � 
يتمَّ  أن  يجب  وعليه  للمرأة.  ِمضيافة  بيئة  والشرطة 
إجراء تغيير إذا كانت هناك رغبة حقيقية في االستفادة 
العسكرية  الشركات  تلك  املرأة في عمليات  من مهارات 
واألمنية على حدٍّ سواء. وقد أشار أحد الباحثني قائال: 
فإن  بينهم،  فيما  بطوالِتهم  يختبرون  الرجال  أن  مبا 

ملزيد من املعلومات، اُنظر التقريرين حول 

"النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع 

الدفاع" و"النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح جهاز الشرطة"
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ح بشكٍل  نفسيَّتهم توجب عليهم إعادة تشكيل طرق التبجُّ
استهداف  يستعملونها  التي  الطرق  بني  ومن  متكرر. 
التقليل من شأنها.16  املرأة والتحرش بها جنسيًا و/أو 
وحينما يوجد بينهم زميالت، فهذا يأخذ شكَل التحرش 
من  املؤسسة  مكانة  إضعاف  إلى  يؤدي  مبا  اجلنسي 
والتغيب  املعنوية،  الروح  وانخفاض  اإلنتاج،  قلة  خالل 
عن العمل، وزيادة دوران العاملني، وإعاقة اندماج املرأة. 
إجراؤها  دراسة مت  أظهرت  فقد  باجليش،  يتعلق  وفيما 
معدالت  ارتفاع  بني  وثيقة  عالقة  املتحدة  الواليات  في 
حوادث التحرش اجلنسي وانخفاض االستعداد القتالي 
وضعف ُمناخ القيادة.1٧ ويتعني أن تنال هذه التأثيرات 
واألمنية  العسكرية  الشركات  جانب  من  ِجدًيا  اهتماًما 

اخلاصة أيًضا.
تتماثل اجتاهات النوع االجتماعي في القطاع األمني إلى  � 
حدٍّ كبير مع االجتاهات السائدة في سوق العمل. وعند 
الشركات  في  والسيما  العمل،  قوة  إلى  املرأة  انضمام 
األمنية اخلاصة احمللية، يكون اندماجها متفاوًتا، وغالبًا 
ما ُتسند إليها أعمال ذات رتبة متدنية، وال تتطلب مهارة، 
لشكٍل  النساء  من  العديد  يخضع  كما  للملل.1٨  ومثيرة 
من أشكال التمييز؛ إذ يتمُّ تكليف املرأة بأعمال مصنفة 
اخلصوص،  وجه  وعلى   1٩ مناسبة جلنسها.  أنها  على 
املرأة غير مناسبة لوظائف معينة،  أن  هناك اجتاه يرى 
وِمْن َثمَّ فهي ُتستثنى من وظائف تتطلب قْدًرا كبيًرا من 
البدنية،  والقوة  العليا،  اإلدارة  كمناصب  الصالحيات 
واملهارات الفنية، والتعرض للمخاطر البدنية أو البيئات 
رقابة  تتطلب  والتي  البدنية  الناحية  من  املناسبة  غير 

اجتماعية موثوقة؛ مثل العمل الشرطي اخلاّص.
على  القائم  التمييز  من  احلدُّ  يساعد  أن  البدهيات  من  � 
العمل  في  والعنف  والتحرش  اإلجتماعي  النوع  أساس 
سواٌء  االختالفات،  من  والتقليل  الفاعلية  زيادة  على 
داخل الشركة أم في بيئة العمليات. كما يعمل ذلك أيًضا 
يجعل  ما  وهو  الذكورية،  املهنية  الثقافة  من  احلدِّ  على 
أكثر  املخصخصة  األمنية  اخلدمات  مجال  في  العمل 
جذًبا للمرأة التي تقدم مهارات وخبرات مختلفة ألرباب 

العمل.20 

3- 3 إيجاد ثقافة مؤسسية تعمل على منع سوء السلوك 
العسكرية  الشركات   - اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
إلصالحات  »خاضعة«  باعتبارها  اخلاصة  واألمنية 

القطاع األمني  
والسيما  �  – كبرى  فردية  سلوك  سوء  حادثة  بإمكان 
عند وقوعها في مجال ال تتّضح فيه الرؤية من الناحية 
األمنية  اخلدمات  قطاع  سمعة  ُتشوِّه  أن   – القانونية 
اخلاصة بُرمته، وهو ما يؤدي إلى تراجع الثقة الدولية 
تقوم  التي  األمني  القطاع  إصالح  عمليات  في  واحمللية 

بها األطراف اخلاصة. 

غالبًا ما تنتشر األشكال الذكورية العنيفة داخل اجليش  � 
وعليه  عليها(.  االعتماد  ميكن  بيانات  توافر  عدم  )رغم 
فإنه باإلمكان االستنتاج بأنها تشيع بالقدر نفسه داخل 
انتهاكات  مكافحة  ويجب  اخلاص.21  األمني  القطاع 
حقوق اإلنسان املتمثلة باالستغالل اجلنسي، واالعتداء 
أساس  على  القائم  للعنف  األخرى  واألشكال  اجلنسي، 
الترسيخ  معاجلة  طريق  عن  وذلك  االجتماعي،  النوع 

املؤسساتي ألشكال السلوكيات العنيفة.
تورط  على  أمثلة  اخلاص  األمن  أفراد  بني  ويوجد  � 
النوع  رجال ونساء في حوادث عنف قائم على أساس 
الرجال  االعتداء اجلنسي على  ذلك  االجتماعي، مبا في 
غريب  أبو  سجن  وفي  واألوالد.  والفتيات  والنساء 
تعرُّضه  األحداث  من  املعتقلني  أحد  اّدعى  العراق،  في 
لالغتصاب على يد أحد املدنيني العاملني بوظيفة مترجم 
املعتقل نفسه، كانت  Titan. وفي  تيتان  ملصلحة شركة 
التابعني  املدنيني  العاملني  أحد  ضد  ادعاءات  هناك 
أساليب  بانتهاج   CACI Corporation كاسي  لشركة 
يتمَّ  ولم  جنسية.  ممارسات  على  انطوت  لالستجواب 
التحقيق في كلتا احلالتني.22 )اُنظر أيًضا االطار رقم ٨(. 
وتظلُّ معدالت اإلبالغ عن مثل هذه احلوادث منخفضة. 
القائم  العنف  على  املشتملة  احلوادث  هذه  مثل  أن  كما 
ُتضرُّ  االجتماعي واالعتداء اجلنسي  النوع  على أساس 
بسمعة الشركة ذاتها، مع احتمال اإلضرار بالعملية في 

مجملها.
األعمال  البغاء/ممارسة  بني  تاريخية  عالقة  توجد  � 
ممارسة  بغرض  واألطفال  بالنساء  واإلجتار  اجلنسية 
ونًظًرا  النظامية.2٣  املسلحة  القوات  غياب  وبني  البغاء، 
إلى  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  الجتاه 
فقد  النظامية،  املسلحة  القوات  بني  من  موظفني  تعيني 
متعهدي  على  واملمارسات  الروابط  هذه  مثل  تنسحب 
القطاع اخلاص أيًضا.2٤ وقد أدى تورط أفراد من شركة 
القانونية  غير  البغاء  أعمال  في   DynCorp دينكورب 
 ،)2 رقم  االطار  )اُنظر  البوسنة  في  بالبشر  واإلجتار 
املوظفات  وإحدى  املوظفني  أحد  بفصل  الشركة  وقيام 
إلى  القسري،  البغاء  في  زمالئهما  توريط  بسبب  فيها 
اإلضرار بسمعة القطاع في مجمله25. وفي أفغانستان، 
قد  األمنية  اخلدمات  متعهدي  بأن  تفيد  تقارير  وردت 
أسهموا في انتشار بيوت الدعارة وتورطوا في اإلجتار 
سببًا  كانوا  أنهم  عنهم  ذاع  وقد  والنساء،  باألسلحة 
الدولي  )الغربي(  املجتمع  بني  العالقات  تدهور  في 
األمثلة  هذه  وتوضح  األفغانية.26  احمللية  واملجتمعات 
أهمية التعامل مع سوء السلوك، مبا في ذلك االستغالل 
الشركات  أفراد  يرتكبها  التي  واالنتهاكات  اجلنسي 
العسكرية واألمنية اخلاصة، كما أنها توضح حاجة تلك 
الشركات إلى وضع إجراءات داخلية فعالة للشكاوى.
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في حالة تورط متعهدي اخلدمات األمنية في االعتداءات  � 
واالنتهاكات اجلنسية أو استغالل النساء احملليات، فهم 
فحسُب،  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات  يرتكبون  ال  بذلك 
لعمالئهم  األمنية  املخاطر  بزيادة  أيًضا  يتسببون  بل 
وألنفسهم. ويشكُل ذلك تهديًدا كبيًرا لنجاح العمليات.

ملعاجلة  خطوات  اتخاذ  اخلاصة  الشركات  على  يتعني  � 
وقد تساعد  أفرادها.  التصرف من جانب  مخاطر سوء 
املناقشات على مستوى الشركات العاملة في هذا املجال 
العنف  على  القضاء  على  التدريب  مع  جنب  إلى  جنبًا 
القائم على أساس النوع االجتماعي والسلوك اجلنسي 
الفعلية  التعتيم  ثقافة  معاجلة  على  وتعمل  القومي،  غير 
على اجلرائم القائمة على أساس النوع االجتماعي. كما 
ستعمل أيًضا على تصحيح االعتقاد اخلاطئ لدى بعض 
الناحية  من  التنظيم  في  الفجوة  بسبب  أنه  األوساط 
اخلاصة  األمنية  األطراف  مساءلة  ميكن  ال  القانونية، 
الدولي  اإلنساني  القانون  انتهاكات  عن  فيها  والعاملني 
اإلنسان  حقوق  قانون  أو  الدولي  اجلنائي  القانون  أو 

الدولي )اُنظر اجلزء رقم 5(.

العاملة في عمليات  الهيئات  التنسيق بني  3-4 حتسني 
اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات   - السالم  حفظ 
املتعددة  العملياتية  البيئات  في  فاعالً  طرًفا  باعتبارها 

الوكاالت املعقدة   
للتنسيق بني الوكاالت وتنظيم عمليات التدخل، فإنه من  � 
م جميع األطراف املعنية مبا  املهمِّ للفعالية العملياتية تفهُّ
على  بينها  فيما  واالتفاق  القطاع اخلاص،  متعهدو  فيها 
جلميع  األمن  تعزيز  على  تساعد  عملياتية  ممارسات 
وجه  على  ذلك،  يشمل  وقد  املضيف.  املجتمع  أفراد 
التحديد، إجراءات للقضاء على العنف القائم على أساس 

واالعتداء  االستغالل  ذلك  في  مبا  االجتماعي،  النوع 
اجلنسي.

املشاركة في عمليات حفظ  املعنية  األطراف  على جميع  � 
السالم أن تعرف متى ميكنها اإلبالغ عن حوادث العنف 
القائم على أساس النوع االجتماعي. وإضافة إلى ذلك، 
هذه  عن  لإلبالغ  احمللي  للمجتمع  آليات  توفير  يجب 
احلوادث إلى أطراف أخرى غير متحيزة، وكذلك آليات 

تساعده على احلصول على املشورة.
االجتماعي  النوع  إدخال  ولتحقيق  أشمل  وبصورة  � 
فإنه  كامل،  بشكٍل  اإلعمار  وإعادة  السالم  عمليات  في 
يجب إشراك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة في 

تخطيط وتنفيذ إدخال النوع االجتماعي.
تتفق معظم األطراف املعنية بإصالح القطاع األمني على  � 
أعلى  لتحقيق  أفضل  بشكٍل  للتعاون  هناك ضرورة  أن 
درجات الترابط واالتساق، وجتنب االزدواجية في إطار 
األمني  القطاع  إصالح  وبرامج  السالم  حفظ  عمليات 
في  مؤسسة  فكلُّ  ذلك،  ومع  الصلة.  ذات  واملجاالت 
الصدارة، ويقلُّ  لكونها في  تبدو سعيدة  الوقت احلالي 
ميلهاـ  إلى حدٍّ ماـ  إلى أن تكون تابعة، وال شّك في أن ذلك 
يؤثر تأثيًرا كبيًرا في فعالية إدخال النوع االجتماعي في 
إصالح القطاع األمني. وعلى وجه اخلصوص، فقد تقبل 
القطاع األمني  املشاِركة في إصالح  الشركات اخلاصة 
املانحة  اجلهات   / عمالئها  من  إليها  الصادرة  األوامر 
توجيهات  إطار  في  األوسع  البرامج  وتتجاهل  فقط، 
عملية  في  االجتماعي  النوع  بإدخال  املانحة  اجلهات 
إلى  احلاجة  مدى  يوضح  وهذا  األمني.  القطاع  إصالح 
إدخال  في  ما  بدور  املانحة  واجلهات  العمالء  اضطالع 
العسكرية  الشركات  في  االجتماعي  النوع  مسائل 

واألمنية اخلاصة.

البغاء غير القانوني واإلجتار بالبشر في البوسنةاالطار رقم 2

ليمتد  يو.كيه.  تيكنولوجي  إيروسبيس  وشركة   DynCorp األمريكية  دينكورب  شركة  من  كالً  بأن  ادعاءات  هناك  كانْت 
Aerospace Technology UK Ltd قد تورطت في البغاء غير القانوني واإلجتار بالبشر في البوسنة. وكانت الشركة تقوم 
أساًسا بتقدمي خدمات للجيش األمريكي وقوة مهمة الشرطة التابعة لألمم املتحدة، والتي مت تشكيلها ملراقبة وتدريب وتقدمي 
التي يتم حبس  الدعارة  إلى بيوت  د  أفراد في شركة دينكورب بالتردُّ اتهام  البوسنة. 2٧ ومت  استشارات لقوات الشرطة في 

النساء فيها واسترقاق صغار السن لألغراض اجلنسية. 2٨ 

التي مت فصلها الحًقا  بولكوفيتش  كاثرين  دينكورب، وهي  في  العامالت  إحدى  بها  تقدمت  أخرى  ادعاءات  هناك  كانت  كما 
من الشركة، ولكنها كسبت دعوى قضائية بشأن إنهاء عقدها تعسفيًا. ومع أن الشركة قامت بفصل املتورطني من املوظفني 
لديها، غير أنه لم يتمَّ توجيه اتهامات رسمية لهم من قبل السلطات البوسنية أو البريطانية أو األمريكية. وكذلك، مت توجيه 
اتهامات إلى قوات حفظ السالم النظامية، غير أن تقرير مكتب املفتش العام في وزارة الدفاع األمريكية بشأن القضية الحظ أن 
"املوظفني املتعاقدين" حينئذ، باعتبارهم أفراًدا في حتالف قوة حتقيق االستقرار وقوة كوسوفو، ال يخضعون للقيود نفسها 
املفروضة على أفراد اخلدمة النظامية األمريكية؛ ويشمل ذلك السماح بالعيش خارج العنابر العسكرية. كما الحظ أن بعض 
الشركات ليست لديها آليات ملراقبة سلوك العاملني بها والتعامل مع سوء السلوك. وقد ترتب على ذلك ازدياد احتمال انتشار 

سوء التصرفات بني املتعهدين العسكريني من القطاع اخلاص أكثر منه بني األفراد النظاميني.2٩
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؟

اخلدمات  عمليات  في  االجتماعي  النوع  إدخال  ميثل  أوالً؛ 
معظم  أن  أولها  جوانب،  عدة  من  حتّدًيا  اخلاصة  األمنية 
العقود – سواٌء أكانت مع العمالء أو القطاع العام أو اخلاص 
– تعتمد على درجة كبيرة جّدًا من السرية. كما أن شروط 
وبنود هذه العقود، أو حتى عالقة العمل في حدِّ ذاتها، نادًرا 
ما يتمُّ الكشف عنها للمراقبني اخلارجيني. وهذا بدوره يجعل 
من الصعب متابعة التنفيذ وااللتزام باملعايير املتعلقة بحقوق 

اإلنسان والنوع االجتماعي وأفضل املمارسات.

إلى  واالفتقار  املجال،  هذا  في  االنتقالية  الطبيعة  إن  ثانيًا؛ 
اإلرادة السياسية يجعالن من الصعب إخضاع هذه الشركات 

للمساءلة عن تصرفاتها في اخلارج.

األمنية  قطاع اخلدمات  إقناع  تواجه  هناك حتديات  وأخيًرا؛ 
اخلاصة التجاري باملزايا العملياتية إلدخال النوع االجتماعي 
ترجمة  صعوبة  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  البداية،  منذ 
واملبادرات  االجتماعي  بالنوع  اخلاص  التدريب  تكاليف 
األخرى إلى أهداف ربحية فورية. ولذلك، يجب التأكيد على 
باستغالل  العمالء  قيام  وضرورة  األجل  الطويلة  الفوائد 

سلطتهم في فرض املعايير وأفضل املمارسات.

وعلى ذلك، يتعني أن تشمل مبادرات إدخال النوع االجتماعي 
وعلى  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  الشركات  عمليات  في 
مناهج  األمني،  القطاع  إصالح  عمليات  اخلصوص  وجه 

مشتركة جتمع ما يلي:

التعاقدية  االلتزامات  في  االجتماعي  النوع  إدخال  � 
وعمليات مراقبة اجلودة.

وضع سياسات داخلية محددة بشأن التحرش اجلنسي  � 
واإلساءات اجلنسية.

االجتماعي  النوع  إدخال  على  املجال  هذا  يعمل  أن  � 
لتحسني  والتحري  والتدريب  والتعيني  التوظيف  في 

االحتراف والفعالية.

التنظيم  تطوير  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  � 
الذاتي لهذا املجال.

والدولي  احمللي  التنظيم  باملناقشة   "5" اجلزء  يتناول 
للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة فيما يتعلق بانتهاكات 

حقوق اإلنسان مبا في ذلك االنتهاكات ضد املرأة.

4-1 االلتزامات التعاقدية ومراقبة اجلودة في 
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   

تعتبر العقود من أكثر األدوات مالءمة الستغاللها في وضع 
واألمنية  العسكرية  الشركات  لعمليات  اإلرشادية  اخلطوط 
في  رئيسيًا  دوًرا  العمالء  يلعب  السبب،  ولهذا  اخلاصة. 
تشكيل سلوك تلك الشركات، وخاصة إذا متت مراقبة تنفيذ 
الدورية  املراجعة  عمليات  خالل  من  التعاقدية  االلتزامات 

واإلجراءات األخرى املتبعة ملراقبة اجلودة.

هذه  مع  املتعاقدين  والعمالء  للحكومات  املهم  من  ولذلك، 
الشركات وضع معايير للممارسة اجليدة فيما يتعلق مبسائل 
النوع االجتماعي في تعاقداتهم مع هذه الشركات. ويتعني، 
لضمان  للمساءلة  واضحة  آليات  وجود  املثال،  سبيل  على 
استكمال  من  والتأكد  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  مراقبة 
حصول األفراد على التدريبات اخلاصة بالنوع االجتماعي، 
والتحقق من أن أفراد الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
قد تلقوا بطريقة أو بأخرى تدريبات كافية وأنه مت التحري 

عن حقيقتهم.

وعندما تقوم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بعمليات 
يتعني  فإنه  مضيفة،  مجتمعات  في  األمني  القطاع  إصالح 

رقابة األطراف األخرى على أنشطة إصالح القطاع األمني في كرواتيااالطار رقم 3

التنمية املؤسسية، ونشر  العسكرية واألمنية اخلاصة لتشجيع  الشركات  إمكانية استخدام  ناجًحا على   تقدم كرواتيا مثاالً 
األعراف الدميوقراطية داخل القطاع األمني، مبا في ذلك الرقابة املدنية على اجليش واالحتراف واحترام حقوق اإلنسان. وفي 
القطاع األمني تتِسم باألهمية نظًرا لسعيها  أن رقابة األطراف األخرى على أنشطة إصالح  املثال  الوقت نفسه، ُيوضح هذا 

لتحقيق جميع أهداف برامج إصالح القطاع األمني التي ينفذها املتعهدون املدنيون. 

MPRI عقًدا ملساعدة حكومة كرواتيا على إعادة هيكلة وزارة  الفنية العسكرية  ومنذ بداية عام 1٩٩٤، وقعت شركة املوارد 
الدفاع.٣0 وفي وقت سابق، كانت اخلدمات التي اشترتها كرواتيا من الشركة مصممًة ملساعدة القوات املسلحة على االستعداد 
االحترافية  إضفاء  عقود  تبرير  مت  احلالة  هذه  وفي  السالم.  أجل  من  "الناتو"  مع  الشراكة  برنامج  إلى  النهائي  لالنضمام 
ل الدميوقراطي التابع حللف  على القوات املسلحة الكرواتية وإدارتها مبوجب إطار دولي محدد، وهو برنامج مساعدة التحوُّ
 Deborah أفانت  ديبورا  الباحثة  أوضحت  وقد  القوات.  تشكيلة  وتغيير  اجليش  في  الدميوقراطية  إحالل  بغرض  "الناتو" 
إلى  تؤدي  قد  الدولية  املنظمات  التعاقدية من جانب  االلتزامات  األمني اخلاص من خالل  القطاع  أن صياغة إصالح   Avant
ظهور أوضاع يكون فيها للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تأثير إيجابّي في بناء الدولة، وذلك بالتحكم في تأثير القوات 

اخلاصة في العمليات السياسية واألعراف االجتماعية بشأن استخدام القوة.٣1
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التزام  التأكد من  املانحة على وجه اخلصوص  على اجلهات 
الشركات باملعايير املتعارفة مبا في ذلك إدخال مسائل النوع 
االجتماعي. وميكن حتقيق ذلك من خالل اعتماد نظام ُمحّدد 
– من الشركات أو األفراد    ملقدمي إصالح القطاع األمني 

تديره احلكومة أو أيُّ جهة مستقلة أو دولية.

األمني عمليات  القطاع  أن تصاحب عمليات إصالح  ويتعني 
مراقبة للجودة والتدقيق واملراجعة. ويضمن ذلك احلصول 
على نتيجة مرضية للعملية، ويساعد على حتسني العمليات 
املستقبلية من خالل جمع البيانات والدروس املستفادة.    

4-2 إشراك الشركات األمنية اخلاصة احمللية في 
عمليات إصالح القطاع األمني  

وهو  اتخاذه  املانحة  اجلهات  على  يتعني  آخر  إجراء  هناك 
الشركات األمنية اخلاصة احمللية بشكٍل واضٍح في  إشراك 
النامية  الدول  سياقات  وفي  األمني.  القطاع  إصالح  عملية 
النزاع،  بعد  ما  التي مترُّ مبراحل  والدول  االنتقالية  والدول 
األمن  النعدام  مصدًرا  اخلاصة  األمنية  الشركات  تصبح 
والعنف بصورة كبيرة، مبا في ذلك العنف القائم على أساس 
العالقات  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  االجتماعي.  النوع 
السياسية  باحلركات  الشركات  هذه  تربط  التي  الوثيقة 
احملاربني  على  واالعتماد  والنظام،  القانون  وانهيار  النافذة، 
السابقني في العمل في القطاع األمني اخلاص لكسب العيش 
قدرات  أخذ  يجب  نفسه  الوقت  وفي  احلروب.٣2  انتهاء  بعد 
الشركات األمنية اخلاصة على حتسني وضع األمن في دولة 
املجتمع،  في  املستضعفة  بالفئات  يتعلق  فيما  وخاصة  ما، 
القطاع  إصالح  عمليات  من  عملية  أيِّ  في  االعتبار  بعني 
 Abrahamsen األمني. كما أكد كلٌّ من أبراهامسن وويليامز
وحدها  العام  األمن  قوات  على  التركيز  أن   and Williams
أمنية  أدواًرا  اخلاصة  الشركات  فيها  تتولى  التي  الدول  في 
ذلك  من  األسوأ  إن  بل  اإلصالح.  فعالية  ُيضعف  حيوية، 
إدخال  ميكن  وبهذا،  مقصودة.٣٣  غير  سلبية  نتائج  ظهور 
مسائل النوع االجتماعي في قطاع اخلدمات األمنية اخلاصة 
عندما تخضع الشركات األمنية اخلاصة لعمليات واسعة من 

اإلصالحات في القطاع األمني.

4-3 وضع سياسات ومدونات لقواعد السلوك للتعامل 
مع التحرش اجلنسي وإساءة املعاملة

تستفيد  فسوف   ،2 ٣ اجلزء  قي  ناقشنا  أن  سبق  كما 
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة من مراجعة وإصالح 
ثقافة  وتبني  التمييز  عدم  لضمان  التوظيف  ممارسات 
معاجلة  إلى  خاصة  بصفة  الشركات  وحتتاج  شاملة.  عمل 
والفّظ،  املشني  والسلوك  اجلنسي  االعتداء  و/أو  التحرش 
إلى  املوجهة  الالئقة  غير  والتعليقات  الدعابات اجلنسية  مثل 
الزمالء اآلخرين أو غيرهم، وكذلك السلوك اجلنسي؛ ويشمل 
أو  بسبب جنسهم  للعاملني  املختلفة  أو  اللطيفة  املعاملة  ذلك 
أيًضا،  يتعني تطبيق ذلك،  امللحوظة.٣٤ كما  االجتماعي  النوع 

على األحداث والسياسات التي ترعاها الشركة بشأن الراحة 
واالسترخاء التي قد تسهم في إيجاد بيئة وثقافة متييزية أو 

عدائية.٣5 

واألمنية  العسكرية  الشركات  لدى  تكون  أن  يتعني  ولذلك، 
اخلاصة سياسات ومدونات قواعد للسلوك واضحة تتضمن 
اجلنسي،  التحرش  شكاوى  مع  للتعامل  عملية  إجراءات 
االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائم  والعنف  واملضايقات، 
اجلنسي  والتحرش  باالغتصاب  ادعاءات  أربعة  ألقت  وقد 
تعرضت لها متعاقدات مدنيات من جانب موظفني آخرين في 
إحدى شركات األمن اخلاصة في العراق، الضوء على افتقار 
أن  يتعني  كما  للوضوح.٣6  الداخلية  السلوك  قواعد  ُمدونات 
تشمل السياسات صراحًة حظر سلوك االستغالل واإلساءة 
اإلجتار  تسهيل  إلى  ُيفضي  قد  الذي  السلوك  أو  اجلنسية 
املوظفني  أمام  الشكوى  فرص  إتاحة  تتعني  وكذلك  بالبشر. 
املجتمع  وأفراد  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  لدى 
العمل  أرباب  الشركات. وعلى  تلك  داخله  تعمل  الذي  احمللي 
أن يوضحوا للعاملني لديهم بشكٍل واضح أن سياسة االفالت 
من العقوبة يُعْد لها وجود، وأنه سيتم التصدي أليِّ مخالفة 
لسياسات الشركة بكلِّ حزم، وستترتب عليها عواقب قانونية 

وخيمة.

ويوضح االطار رقم ٤ قائمة مراجعة وضعها املركز الوطني 
األمريكي للمرأة واألعمال الشرطية، وتشمل معلومات يتعني 
إدخالها في السياسات املُناهضة للتحرُّش اجلنسي، وميكن أن 
تتبناها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لالستعانة بها 
في صياغة سياسات داخلية مالئمة بشأن التحرُّش اجلنسي، 

واملضايقات، والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

ومبجرد وضع هذه السياسة، ميكن اتخاذ اخلطوات التالية 
واألمنية  العسكرية  الشركات  داخل  الفّعال  التنفيذ  لتعزيز 

اخلاصة:

رؤساء  جانب  من  السياسات  أهمية  على  التأكيد  � 
ذلك  العسكرية واألمنية اخلاصة، كأْن يكون  الشركات 
من خالل تعميم يتمُّ توزيعه على جميع املوظفني مفاُده 

أنه لن يكون هناك تهاون مع املعتدين.

عنها  واإلبالغ  السياسات  انتهاك  ملتابعة  آليات  إنشاء  � 
)ويشمل ذلك الشكاوى املجهولة االسم(.

نشر وتوزيع السياسات على نطاق واسع داخل جميع  � 
إدارات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.

إدخال السياسات في شروط وبنود التعاقد مع األفراد  � 
السلوك  قواعد  مدونات  على  التوقيع  إليهم  )الطلب 

مثالً(.

عقد برامج تدريبية جلميع األفراد بشأن السياسات أو  � 
أن تكون شاملة لها.٣٨
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يجب أن تتضمن سياسات مناهضة التحرش اجلنسي ما يلي: 37االطار رقم 4

 بيان أن املؤسسة تدعم حق كلِّ موظف في عدم التعرض للتحرش اجلنسي في مكان العمل. كما أن التحرش القائم على أساس 
النوع االجتماعي، أو اجلنس، أو العرق، أو امليول اجلنسية، أو اإلعاقة، أو أيِّ فروق أخرى لن يكون مقبوالً.

بيان أنه ستتمُّ مساءلة املخالفني بتهمة التحرش اجلنسي، وستتم معاقبتهم تأديبيًا مبا هو مالئم. 

بيان أن املشرفني واملديرين مسؤولون عن احلفاظ على مكان العمل خاليًا من التحرش اجلنسي، وأنهم سيتعرضون للمساءلة 
بشأن وقف التحرش واإلبالغ عنه بالشكِل املالئم.

أنها مخالفات سوء  التحرش اجلنسي ستُعامل على  الذين يتقدمون بشكاوى بشأن  االنتقامية ضد األفراد  أن األعمال  بيان 
سلوك إضافية، وسيتمُّ التحقيق فيها واملعاقبة عليها تبًعا لذلك.

إيضاح بشأن القانون الذي يحظر التحرش اجلنسي. 

تقدمي تعريفات وأمثلة سهلة لفهم سلوكيات التحرش اجلنسي.

وضع إجراءات رسمية للتعامل مع شكاوى التحرش اجلنسي.

وضع إجراءات لتشجيع التدخل املبكر وتسوية الشكاوى العدائية داخل بيئة العمل مثل برامج محقق الشكاوى.

تأكيد أن الشكاوى ستُحاط بالسرية إلى أبعد مدًى ممكن.

وصف ملستوى اإلجراء التأديبي الذي قد يتمُّ فرضه على انتهاكات السياسة.

وضع إجراءات لإلبالغ عن الشكاوى مع التأكيد على األماكن املتعددة املتاحة لتقدمي الشكاوى مثل:

أّي مشرف إدارة. � 

أّي ضابط مناوب.  � 

املنسق املعني لألعمال املتنوعة.  � 

إدارة العمل التابعة للدولة املسؤولة عن تنفيذ القوانني اخلاصة بالتمييز. � 

حتديد اطار زمني للتحقيق في شكاوى التحرش اجلنسي والفصل فيها. 

بيان أنه سيتمُّ إبالغ املشتكني بحقوقهم والقيود النظامية على تقدمي الشكاوى املدنية وإجراءات اإلحالة إلى اجلهات اإلدارية.

أسماء وأرقام هواتف األشخاص الذين ميكن االتصال بهم في حالة وجود أي استفسارات أو تساؤالت لدى العاملني بخصوص 
السياسات.

4-4 توظيف واستمرارية عدد أكبر من النساء
املرأة  العملياتية إلشراك  املزايا  باملناقشة  تناول اجلزء ٣ 1 
وحتديًدا  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  الشركات  عمل  في 
الشركات  وعلى  األمني.  القطاع  في  ُمتعهد إصالح  بصفتها 
كموظفني  والذكور  اإلناث  استقطاب  ومكان  كيفية  تعَي  أن 

ومتعهدين.٣٩

اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  بإمكان  أنه  كما 
إضافة  واجليش،  الشرطة  في  اخلبرة  وفرة  من  االستفادة 
إلى القطاعات األخرى في القطاع اخلاص، لتعزيز استقطاب 

النساء واستمراريتهن وترقيتهن. 

ويتعني أن تشمل استراتيجية الشركات العسكرية واألمنية 
اخلاصة الستهداف توظيف واستمرارية النساء ما يلي:

تقييم الوضع احلالي مثل: � 

العسكرية  الشركات  في  العامالت  النساء  عدد  ما    
واألمنية اخلاصة؟ وما أدوارهن؟

  كم تبلغ مرتبات النساء مقارنًة بالرجال في املستوى 
نفسه؟

  هل لدى املنظمات )في املجموعات املركزة واملقابالت( 
أية مخاوف بشأن العمل أو بيئة العمل؟

من  زميالتهم  نحو  الرجال  املوظفني  مواقف  ما    
النساء؟

ملزيد من املعلومات اُنظر التقريرين حول 

"النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز 

الشرطة" و"النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح قطاع الدفاع«
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النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

واستمراريتها  املرأة  توظيف  على  احلالية  القيود  تقييم  � 
في العمل مثل:

  هل يتمُّ التوظيف بشكٍل كبير من خالل شبكة "الزمالء 
القدامى"؟ وكيف يتمُّ توظيف املجندات السابقات في 

الشرطة واجليش؟ 
  هل تشمل التوصيفات الوظيفية وعمليات تقييم األداء 
مجموعة كاملة من املهارات الالزمة   كتلك الوظائف 
الالزمة في إصالح القطاع األمني مثالً   مثل مهارات 
أفراد  العمل مع  والقدرة على  التسهيالت واالتصال 

من مختلف الثقافات؟
عمليات مراجعة السياسات واإلجراءات مثل: � 

التحرش  بشأن  الشركة  وممارسات  سياسات  ما    
اجلنسي وسوء السلوك اجلنسي؟

االحتياجات  للشركة  الصحي  التأمني  يغطي  هل    
الصحية اخلاصة جلميع العاملني )مبن فيهم املرأة(؟
حيث  املعيشة،  وعنابر  واملالبس  املعدات  ُتالئم  هل    

يقتضي األمر، كالً من الرجل واملرأة؟ 
 � حتليل املشكالت والتحديات وطرق التقدم.

وضع خطة عمل مع حتديد األهداف واجلداول الزمنية  � 
واملسؤوليات واآلليات الالزمة للرقابة واملتابعة؟

4-5 الصحة النفسية واجلسمية للعاملني
من املجاالت التي تشهد القليل من األبحاث، الصحة والتأثير 
االجتماعي في ُمتعهدي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، 
اخلطورة  شديدة  مناطق  في  عملهم  طبيعة  عن  الناشئان 
وتشير  والعراق.  أفغانستان  مثل  بالصراعات  ومملوءة 
نفس  يعانون  املتعهدين  أن  إلى  اجلديدة  والدالئل  األبحاث 
املشكالت العقلية املرتبطة بالقتال التي ُتصيب أفراد اجليش 
العائدين من أداء اخلدمة.٤0 وتظهر أشدُّ تأثيرات اضطرابات 
التوترات الالحقة للصدمات، على سبيل املثال، في مواليد أو 
وبذلك  االضطرابات.  بهذه  للمصابني  األولى  الدرجة  أقارب 
فإن كلَّ من يكونون معهم في منزل األسرة يتأثرون تأثيًرا 
املعركة  ميدان  في  معهم  وقعت  التي  باألحداث  مباِشر  غيَر 

وأثرت فيهم.

بتقارير  املتعاقدين  املوظفني  تزويد  يتمُّ  ال  احلظ،  ولسوء 
وطرق  االضطرابات  بهذه  اإلصابة  إمكانية  بشأن  شاملة 
األرجح،  على  يتلقون،  ال  أنهم  كما  منها.  والوقاية  العالج 
عالًجا لها. وفي الواليات املتحدة، كانت هناك حاالت كثيرة 
لعاملني في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لم تشملهم 
كما  األمريكية.  القدامى  احملاربني  شؤون  وزارة  خدمات 
امتنعت شركات التأمني عن تقدمي خدمات العالج لهم.٤1 وقد 
بينت تقديرات اجليش األمريكي أن 1٧% من أفراد الوحدات 
هذه  أعراض  عليهم  ظهرت  قد  العراق  في  باجليش  القتالية 

غير  الوحدات.  هذه  انتشار  من  واحد  عام  بعد  االضطرابات 
أن هذا الرقم قد تضاعف إلى ٣0 ٣5% عند إدخال املشكالت 
بإعادة  املتعلقة  األخرى  واملسائل  الكحول  وإدمان  الزوجية 
التأهيل. وقد أظهرت دراسة مماثلة أجرتها شركة دينكورب 
DynCorp على مدربي قوات الشرطة العاملني لديها أن %2٤ 
من املوظفني قد ظهرت عليهم أعراض هذه االضطرابات.٤2 

األفراد  أبعد من  إلى  الصحية  املشكالت  تأثيرات هذه  ومتتد 
االجتماعية  وعالقاتهم  أسرهم  في  لتؤثر  أنفسهم  املعنيني 
ويتمثل  ِجّدًا.  حادًة  التأثيرات  هذه  تصبح  وأحياًنا  األخرى، 
العنف األسري، حتديًدا، بعنف الذكور ضّد النساء واألطفال. 
املشكالت  بتلك  دراية  على  تكون  أن  الشركات  على  ويتعني 
التي حتدث بعد االنتشار، وهو ما ُيوجب عليها أيًضا توفير 
يتمَّ  أن  ويتعني  امليدان.  من  عودتهم  عند  ملوظفيها  املوارد 
املتعلقة بهذه االضطرابات في تدريبات ما  إدخال املشكالت 
من  أدنى  كحدٍّ  االنتشار  بعد  ما  ومحاضرات  االنتشار  قبل 

املتطلبات.

4-6 التحري والتدريب 
الواسع للشركات األمنية اخلاصة، أصبحت  نظًرا لالنتشار 
أدنى،  وكحدٍّ  للجدل.٤٣  مثيرًة  العاملني  عن  التحري  مسألة 
إجراء  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  على  يتعني 
اجلنائية  التهم  عن  للتحري  دقيقة  تاريخية  فحص  عمليات 
وانتهاكات حقوق اإلنسان والعنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي عند التعيني.

لتمتع  ونظًرا  أكثر.  اهتماًما  التدريب  يلقى  أن  يتعني  وكذلك 
العاملني واملتعهدين عادًة بخلفية عسكرية، ونظًرا ألن معظم 
فمن  واالختيار،  التحري  إجراءات  تطبق  الكبرى  الشركات 
نهائيًا  مطلوب  غير  اإلضافي  التدريب  يكون  أن  املفترض 
يدخل  أن  يتعني  كما  الذاكرة.  لتنشيط  فقط  يكون مطلوًبا  أو 
حتديًدا  وهو  اإلضافي،  للتدريب  األفراد  اجتياز  اشتراط 
حقوق  وقانون  الدولي  اإلنساني  القانون  على  التدريب 
اإلنسان الدولي ومسائل النوع االجتماعي، ضمن االلتزامات 
ُيقلل من نزوع الشركات  العمالء. وهذا  التعاقدية من جانب 
دون  من  ُجدد  أفراد  نشر  إلى  اخلاصة  واألمنية  العسكرية 

حصولهم على التدريب الكافي.

4-7 التدريب على النوع االجتماعي 
االجتماعي  النوع  مسائل  بتحديد  اخلاص  التدريب  يتِسم 
والتعامل معها باألهمية لكلِّ فرد يعمل في املجاالت املتعلقة 
ممارسات  أو  معايير  توجد  وال  األمني.٤٤  القطاع  بإصالح 
األمنية  اخلدمات  متعهدي  لتدريب  متعارفة  متبعة  جيدة 
اخلاصة، مبا في ذلك التدريب على النوع االجتماعي. ولذلك، 
إدخال  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  على  يتعني 
التدريب اخلاص مبسائل النوع االجتماعي في جميع تدريبات 
التدريب  العاملني احلاليني لديها. كما يتعني أن تكون برامج 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

منظمات  فيها  تشارك  وأن  منوذجي،  بشكٍل  مستمرًة  هذه 
املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية. ويتعني أن يشمل 
هذا التدريب دورة موسعة متتدُّ من يوم إلى ثالثة أيام بشأن 

القانون الدولي والقضايا ذات الصلة.
النوع  التدريب على  اعتماد  كّل ذلك هو ضرورة  واألهمُّ من 
لضمان  سياق  لكلِّ  املخصصة  املؤشرات  على  االجتماعي 

فعاليته.

وتشمل موضوعات التدريب على النوع االجتماعي ملتعهدي 
ما  اإلدارة  وأفراد  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات 

يلي٤5:
ما النوع االجتماعي؟ � 

واألمنية  العسكرية  الشركات  عمل  بجوهر  التعريف  � 
من  كلٍّ  في  العمل  لهذا  املختلف  األثر  م  وتفهُّ اخلاصة، 

املرأة والرجل في جميع األنشطة.
ملاذا يساعد إدخال النوع االجتماعي على تعزيز النجاح  � 

والفعالية العملياتية؟
االجتماعي  النوع  منظور  من  العمل  إلى  النظر  يتم  أن  � 
اإلطار  االجتماعي ضمن  النوع  منظور  إدخال  – كيفية 

العملياتي األمني.

القطاع  إصالح  عملية  في  االجتماعي  النوع  معاجلة  � 
النسائية احمللية،  املنظمات  التعاوني مع  األمني )كالعمل 

وتوظيف املرأة في صفوف القوات األمنية(.
املضيف  املجتمع  أفراد  وحماية  املرأة  مع  العمل  كيفية  � 

رجاالً ونساًء.
ما العنف القائم على أساس النوع االجتماعي؟ وكيف تتم  � 

معاجلته؟
الشركات،  داخل  السلوك  لقواعد  ُمدونات  وضع  � 
السلوك  التحرش وسوء  التهاون بشأن  وسياسات عدم 

اجلنسي والسلوك اجلنسي املشني. 

4-8 قواعد سلوك التنظيم الذاتي للقطاع والكيان 
الداخلي للشركة

يتعني أيًضا أن يكون إدخال مسائل النوع االجتماعي جزًءا من 
األطر التنظيمية اجلديدة التي حتكم زيادة تفرعات هذا املجال. 
االجتماعي  النوع  في مجال  املعايير  وميكن صياغة ومراقبة 
اإلنسان(  حقوق  قضايا  )مثل  أخرى  قضايا  مع  بالتزامن 
املعايير  املعايير. ولوضع هذه  لوضع  إطار عملية شاملة  في 
موضع التنفيذ، ولتحقيق فعالية التنظيم الذاتي، فإن احلاجة 
األكيدة تدعو إلى التزام حكوميٍّ وقْدٍر من املشاركة احلكومية 
على سبيل  القطاع،  وهذا  الدولة  بني  التعاون  إن  إذ  ذلك؛  في 
الغموض  إلى  الشركات  دفع  إلى جتنب مشكلة  يؤدي  املثال، 
ُمكلفة. وعلى  أو أصبحت  التنظيم  وتيرة  تباطأت  إذا  والتكتم 

 اُنظر التقرير اخلاص حول

"النوع االجتماعي وأثره في تدريب 
عناصر القطاع األمني"

تعيني املرأة في وحدة الردع الوطنية في أفغانستان46االطار رقم 5

Blackwater USA مع إدارة مكافحة املخدرات األمريكية )وهي إحدى  منذ عام 200٤، تعاقدت شركة بالكووتر األمريكية 
اإلدارات التابعة لوزارة العدل األمريكية(، لتدريب وتوجيه ودعم وحدة الردع الوطنية بوزارة الداخلية األفغانية، وهي وحدة 
املتحدة مسؤولة عن 50% من  اآلن، تعتبر األمم  البالد. وحتى  أنحاء  املخدرات تعمل في جميع  بالتحقيق في قضايا  خاصة 
عمليات مصادرة املخدرات في أفغانستان. وقد جرت عملية التعيني التي قامت بها بالكووتر لهذه الوحدة من الفترة املمتدة 
من شهر أغسطس من عام 200٤ حتى شهر أغسطس من عام 2005. ومنذ ذلك احلني تقوم وزارة الداخلية األفغانية بعملية 

التعيني والتحري.
وتتكّون وحدة الردع الوطنية من 1٧٤ رجالً وامرأة أفغانية، واعتباًرا من عام 2005 مثلت املرأة أكثر من 6% من خريجي 
برنامج بالكووتر التدريبي. وقبل انعقاد الدورة التدريبية األولى عام 200٤، أظهرت املقابالت التي مت إجراؤها مع املرشحني 

واملرشحات اهتمام املرأة بااللتحاق بالعمل ضمن صفوف تلك الوحدة.
وال تزال هناك امرأتان من بني املشاركات في الدورة التدريبية األولى للوحدة تعمالن ضمن صفوفها. وكانت إحدى اخلريجات 

هي خريجة الشرف في الدورة التدريبية الثانية، وهو ما ُيبرهن على متتع املرأة بالقدرة على األداء مثلها مثل الرجل.
وقد استمرت الدورات التدريبية التي عقدتها بالكووتر ستة أسابيع، وشملت من ضمن أمور أخرى التدريب على األسلحة 
املرأة  أدت  وقد  املعلومات.  الدوريات، وجمع  وتسيير  واملالحة،  والبحث،  التفاوض،  ومهارات  األولية،  واإلسعافات  النارية، 
املوحد ومن دون  الرسمي  الزي  الرجل متاًما، وقام اجلميع بذلك وهم يرتدون  ُيؤديها  التي  التدريبات واملسؤوليات نفسها 
البرامج، وتقاضى كلٌّ من  الداخلية هي األعلى من بني جميع  القانون في وزارة  الرأس. وكانت مرتبات برامج تنفيذ  تغطية 

الرجل واملرأة املستوى نفسه من الرواتب.
ويتم حاليًا نقل برنامج التدريب إلى األيدي األفغانية. وستشرع شركة بالكووتر على الفور في برنامج "تدريب املدربني"؛ 

حيث يتمُّ تعيني املدربني من داخل الوحدة، وهو ما يعني أن هذه املهنة مفتوحة أمام الرجل واملرأة على حدٍّ سواء.
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العطاءات  ملقدمي  املناقصات  طرح  يجب  املثال،  سبيل 
َوفًقا لبرامج محددة؛ فإذا كانت الشركة  املنافسني  الدوليني 
نفسه  الوقت  في  وهي  احلكومة  من  ما  عطاء  اعتماد  تطلب 
لالنتقال  الشركة  إغراء  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  شركة مسجلة، 
إلى خارج البالد أو إلى بيئة أقلَّ تنظيًما. وفي الوقت نفسه 
بإدخال  املتعلقة  والقواعد  السياسات  ومتابعة  تدقيق  يتعني 
النوع االجتماعي، كما أن إشراك احلكومة سيكون مفيًدا بال 

شّك في هذا اجلانب.
بطريقتني؛  ُملزمة  كانت  إذا  والسيما  باملعايير  العمل  ويتمُّ 
ومساءلة  والشفافية  األداء  حتسني  طريق  عن  أوالهما، 
أنها  وثانيتهما،  اخلاصة.  واألمنية  العسكرية  الشركات 
ميكن  ذلك،  ومع  القطاع.  هذا  من  البقر"  "رعاة  تستبعد 
حتقيق هذه التأثيرات اإليجابية فقط في حالة ضمان آليات 

التنفيذ التزام الشركات بهذه املعايير.
على  أو  الشركات  داخل  السلوك  قواعد  ُمدونات  تكون  وقد 
املساءلة  تعزيز  في  فعالية  السبل  أكثر  من  القطاع  مستوى 
وذلك  اإلنسان،  حقوق  واحترام  االجتماعي  النوع  وإدخال 
الرابطة  أدرجت  وقد  والتنظيمية.  املهنية  املعايير  بتشجيع 
األمنية الكندية، على سبيل املثال، في ُمدونات قواعد أخالقيات 
العمل اخلاصة بها آلية تفصيلية للشكاوى؛ حيث يتمُّ التحقيق 
فيها من جانب جلنة خاصة باألخالقيات مع إمكانية توقيع 
قواعد  مدونة  وتعتبر  الرابطة.٤٧  من  الطرد  تشمل  عقوبات 
السلوك٤٨ للرابطة الدولية لعمليات السالم، وميثاق ومدونة 
للشركات  البريطانية  بالرابطة  اخلاص  السلوك٤٩  قواعد 

األمنية اخلاصة وثائق ميكنها أن تساعد على إدخال مسائل 
النوع االجتماعي في شروطها وأحكامها املتعلقة بالتوظيف 
واملمارسات واحترام حقوق اإلنسان واالستغالل واإلساءة 
اجلنسية. كما أن الغياب احلالي إلدخال النوع االجتماعي في 
هذه املدونات ُيلقي الضوء على أهمية إيجاد الوعي مبسائل 

النوع االجتماعي داخل الهيئات التي متثل هذا القطاع.
الطيبة  بالسمعة  املتعلقة  احلوافز  من  وبالرغم  ذلك،  ومع 
للتنظيم الذاتي، فال تلتزم جميع الشركات العسكرية واألمنية 
اخلاصة  أو  الداخلية،  السلوك  قواعد  مُبدونات  اخلاصة 
الرابطة  أجرت   ،2006 عام  في  اخلارجية.  أو  برابطتها، 
لها  التابعة  الشركات  على  دراسة  السالم  لعمليات  الدولية 
ويبلغ عددها ٣0 شركة. وأظهرت هذه الدراسة أن 20% من 
الشركات التي شملتها الدراسة أقرت بأنه ليست لديها ُمدونة 
غير  الشركات  هذه  من   %1٤ وأن  السلوك،  لقواعد  داخلية 
وإضافًة  السلوك.50  لقواعد  خارجية  مدونة  أيِّ  على  موقعة 
تنظيم  على  بطبيعته،  الذاتي،  التنظيم  يعمل  ال  ذلك،  إلى 
التنظيمي  البقاء خارج اإلطار  لنفسها  التي تختار  الشركات 
الذاتي ليس  القطاع. وبناًء عليه، فالتنظيم  على مستوى هذا 
باحلل السحرّي، وميكن االستفادة منه فقط في إطار قالب 
متشابك وبرامج التنفيذ التنظيمية املشتركة النموذجية على 

املستويني احمللي والدولي، وعلى مستوى القطاع نفسه.
الوضع  هو  الذاتي  التنظيم  تأييد  أصبح  نفسه  الوقت  وفي 
معظم  بتنظيم  يتعلق  فيما  املتحدة  اململكة  املفترض حلكومة 

املجاالت )اُنظر االطار رقم 6(.

التنظيم الذاتي في اململكة املتحدة اجلدول رقم 6

مت اتخاذ أولى خطوات التنظيم الذاتي داخل هذا القطاع في أوائل عام 2006، وذلك عند تأسيس الرابطة البريطانية للشركات 
األمنية اخلاصة. وفي مقابل خلفية "فضيحة العراق"، فقد شهد قطاع الشركات األمنية اخلاصة البريطانّي منًوا متفاوًتا بني 
عامي 200٣ و2005، لكْن في إطار صراع دائم مع قضايا الشرعية واالحترام. وكذلك، في مقابل خلفية االفتقار التام إلى 
األدوات التنظيمية والرقابية في هذا املجال في اململكة املتحدة، وفي غياب أّي عمل حكومي في هذا النطاق، فقد مت تأسيس 
رابطة لتنظيم ومراقبة الشركات العاملة في اململكة املتحدة. ومتثل الرابطة نحو ٩5% من الشركات البريطانية العاملة في هذا 
القطاع من حيُث قيمة العقد. ولذلك، فإن أيَّ جهود لتحديد املعايير – إذا مت تنفيذها على النحو الصحيح   سوف تكون لها 

تأثيرات ملحوظة في وضع السوق.

اإللزامية في مجال  التدريبية  الدورات  الدقيقة، وعقد  التحري  الصارمة، مبا في ذلك عمليات  العضوية  وقد ساعدت معايير 
القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي، ووضع ُمدونة شاملة لقواعد السلوك، على جعل الرابطة البريطانية 
منح  إلى  البريطانية  احلكومة  تتجه  ذلك،  القطاع. وفي ضوء  هذا  في  املعايير  لترسيخ  فاعلة  أداًة  اخلاصة  األمنية  للشركات 

الرابطة البريطانية للشركات األمنية اخلاصة تفويًضا بالتنظيم الذاتي.

إجراء  على  القدرة  تعزيز  أن  كما  احلكومية.  املشاركة  من  بقْدر  إذا حظي  إال  فاعالً  يكون  أن  الذاتي ال ميكن  التنظيم  أن  غير 
التحقيقات، وتعيني محقق للشكاوى في أي دائرة حكومية، هما أداتان في غاية األهمية تساعدان على متكني التنظيم الذاتي من 

أن يكون فاعالً وجديًرا بالثقة. 

ومنذ بدء تنفيذ العمليات األمنية اخلاصة في اخلارج، حيث ميكن فقط إجراء عمليات التدقيق بصعوبة وعلى فترات غير منتظمة، 
فقد برزت حاجة الشركات إلى اإلقرار بإمكانية احلصول على املزايا التجارية الفعلية من خالل تطبيق املعايير، مبا في ذلك ما 
يتعلق مبسائل النوع االجتماعي. كما يضمن التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي، بصفة خاصة، فهًما أفضَل ملزايا إدخال النوع 

االجتماعي في عمليات الشركات.
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وُيوفر التنظيم الذاتي فرصة فريدة من نوعها إلدخال النوع االجتماعي في قطاع الشركات اخلاصة؛ ألن عملية وضع املعايير 
عملية شاملة تبدأ من قاعدة الهرم وتنتهي في رأسه. وإضافًة إلى ذلك، فجهة التنظيم الذاتي على علم بأعضاء الرابطة، وميكنها 

مناقشة مزايا ومشكالت إدخال النوع االجتماعي بشكٍل ثنائي إذا لزم األمر.

في  االجتماعي  النوع  مسائل  معاجلة   5
اللوائح التنظيمية الدولية واحمللية للشركات 

العسكرية واألمنية اخلاصة 
تنظيمية  أنظمة  لديهما  فقط  دولتان  اآلن  حتى  هناك 
عمليات  تدير  التي  اخلاصة  احمللية  األمنية  للشركات 
األمريكية.  املتحدة  والواليات  أفريقيا  جنوب  هما  باخلارج؛ 
وتشهد  شديد،  ُعوار  يشوبه  النظامني  من  كالً  أن  غير 
ذلك.51 على  البلدين  في  اخلصوص  بهذا  املساجالت 
العسكرية  للشركات  التنظيمية  النظم  وضع  ويتعني 
حدٍّ  على  والدولي  احمللي  املستويني  على  اخلاصة  واألمنية 
وتشمل  القائمة.  الدولية  القانونية  األطر  ضوء  في  سواء 
يلي: ما  واإلقليمية  الدولية  القانونية  املواثيق  مجموعة 
    االلتزام بإدخال مسائل النوع االجتماعي في جميع مناحي 
عمليات حفظ السالم والتسويات التي يتمُّ التوصل إليها 

بعد النزاعات.

بشأن  للمساءلة  الدول  خضوع  إمكانية  مبدأ  ترسيخ    
العسكرية  الشركات  أفراد  يرتكبها  التي  االنتهاكات 

واألمنية اخلاصة.

الشركات  أفراد  بحق  املباشرة  املساءلة  مبدأ  ترسيخ    
القانون  انتهاكات  عن  اخلاصة  واألمنية  العسكرية 
الدولي،  اإلنسان  حقوق  وقانون  الدولي،  اإلنساني 
بشأن  احمللية  والقوانني  الدولي،  اجلنائي  والقانون 

اجلرائم واملخالفات خارج الدولة.

تنظيم  بشأن  شاملة  توصيات  يقدم  ال  اجلزء  هذا  أن  ومع 
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على املستويني احمللي 
والدولي، لكنّه ُيحدد املعايير املعنية القائمة، مع إشارة خاصة 

إلى مسائل النوع االجتماعي.

5-1 حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي
الشركات  أنشطة  واضح  بشكٍل  الدولي  القانون  ينظم  ال 
العسكرية واألمنية اخلاصة واملتعهدين األفراد، وإمنا توجد 
لفظ  وهو  فقط،  املرتزقة  مبسألة  تتعلق  فيه  محددة  قواعد 
لظاهرة  كاٍف  تقدمي وصف  الزمن، ويعجز عن  عليه  عفا  قد 
ال  كما  اجلديدة.52  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات 
على حقوق  تنص  التي  اإلقليمية  أو  الدولية  املواثيق  تتناول 
قطاع  العامة،  اإلنسان  حقوق  مواثيق  أو  واألطفال،  النساء 

اخلدمات األمنية اخلاصة على وجه التحديد.5٣

ويركز قرار مجلس األمن رقم 1325 بشأن املرأة والسالم 
االجتماعي في  النوع  إدخال  )UN SCR 1325( على  واألمن 
مرحلة  في  اإلعمار  وإعادة  السالم  وبناء  النزاعات  تسوية 
األمني  القطاع  صراحة  يتناول  ال  ولكنه  النزاع،  بعد  ما 
اخلاص وكيفية إدخال مسائل النوع االجتماعي فيه.5٤ ومع 
النوع االجتماعي في  إلى إدخال مسائل  ذلك، فالقرار يدعو 
عمل  وخطة  ويندهوك  إلعالن  َوفًقا  السالم  حفظ  عمليات 
ناميبيا، مبا في ذلك برامج نزع األسلحة والتسريح وإعادة 
الدمج وإصالح الشرطة والقضاء. ويفترض أن يشمل ذلك 
حلفظ  املتحدة  األمم  بعثات  لدى  اخلاص  القطاع  متعهدي 
 1٣25 رقم  القرار  يصرح  ذلك،  إلى  وإضافًة  السالم.55 
متخصًصا  تدريبًا  السالم  حفظ  أفراد  جميع  تلقي  بوجوب 
بالنسبة  اإلنسان  وحقوق  اخلاصة  واالحتياجات  باحلماية، 
القرار  يعمل  كما  النزاعات.  أوقات  خالل  واألطفال  للنساء 
إظهارهم  بوجوب  املسلح  النزاع  أطراف  جميع  تذكير  على 
هذه  بشأن  به  املعمول  الدولي  للقانون  الكامل  االحترام 

احلقوق وحماية النساء واألطفال بصفتهم مدنيني.

مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
يرتكبها أفراد الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 

حماية  الدول مسؤولية  على  تقع  ذلك،  كّل  من  الرغم  وعلى 
معايير  تكون  وعليه  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  من  األفراد 
القانون اإلنساني الدولي معنية بشكٍل مباشر؛ ألنه بإمكان 
الدول، بل في احلقيقة هي ُملزمة بتنفيذها، ومبوجبه ميكنها 
ُيسيء  سلوك  اقتراف  على  إقدامها  عند  الشركات  مساءلة 
االتفاقية  هو  ذلك  على  مثال  وأوضح  اإلنسان.  حقوق  إلى 
والتمييز  العنف  أشكال  جميع  على  بالقضاء  اخلاصة 
املادة  وتنص  دولة.56   1٨5 عليها  صادقت  التي  املرأة  ضد 
"2"، على سبيل املثال، على إلزام الدول اتخاَذ مجموعة من 

اإلجراءات التي تؤثر في القطاع اخلاص، مثل:

غير  أم  تشريعية  أكانت  سواٌء  املناسبة،  التدابير  اتخاذ  � 
كلِّ  حلظر  املناسبة  اجلزاءات  ذلك  في  مبا  تشريعية، 

متييز ضد املرأة )املادة 2ب(.
املساواة  قدم  على  املرأة  حلقوق  قانونية  حماية  فرض  � 
طريق  عن  للمرأة  الفعالة  احلماية  وضمان  الرجل،  مع 
األخرى  العامة  واملؤسسات  االختصاص  ذات  احملاكم 

في البلد ضدَّ أي عمل متييزي )املادة 2ج(.

اُنظر امللحق اخلاص حول القوانني 
واملواثيق الدولية واإلقليمية
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التمييز ضد  التدابير املناسبة للقضاء على  اتخاذ جميع  � 
)املادة  مؤسسة  أو  منظمة  أو  فرد  أي  جانب  من  املرأة 

2هـ(.
في مفهوم مسؤولية  التوسع  فقد مت  أكثر حتديًدا،  وبشكٍل 
األخيرة،  السنوات  في  اإلنسان  انتهاكات حقوق  عن  الدولة 
واألمر ال يقتصر على انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها 
االلتزامات  أيًضا  يشمل  بل  فحسُب،  ممثلوها  أو  الدولة 
اخلاصة.  األطراف  ترتكبها  التي  االنتهاكات  ملنع  اإليجابية 
التزام عام  الدولة  الدولي، يقع على عاتق  القانون  ومبوجب 
القانون  انتهاكات  ملنع  الواجبة"  "بالرعاية  تتصرف  بأن 
الدولي والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها مع دفع التعويضات 
العادلة. وقد تقع على الدولة املسؤولية في حال عجزها عن 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ملنع  الواجبة  الرعاية  ممارسة 
العسكرية  الشركات  مثل  اخلاص"،  "القطاع  يرتكبها  التي 

واألمنية اخلاصة والتعامل معها.
ويؤكد عدد من املواثيق القانونية الدولية، على وجه التحديد، 
املرأة؛  بالعنف ضد  يتعلق  فيما  الواجبة  الرعاية  التزام  على 
املرأة،  ضد  العنف  على  بالقضاء  اخلاص  اإلعالن  ففي 
 5٧  1٩٩٤ عام  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تبنته  والذي 

تنص املادة ٤ على أنه:
جميع  اتباع  في  احلق  ولها  تتبنى،  أن  الدول  على   ..."
سياسة  تأخير  دون  ومن  ذلك،  لتحقيق  املالئمة  السبل 
املرأة، وعليها لتحقيق  العنف ضد  حاسمة للقضاء على 
ملنع  الواجبة  الرعاية  ممارسة  )ج(  الغرض...  هذا 
َوفًقا   – فيها  والتحقيق  املرأة  ضد  العنف  تصرفات 
هذه  أصدرت  عليها سواء  واملعاقبة   – احمللي  للتشريع 
القطاع  أفراد  قبل  من  أو  الدولة  جانب  من  التصرفات 

اخلاص".
االتفاقية  من  ٧)ب(  املادة  تنص  اإلقليمي،  املستوى  وعلى 
العنف  على  والقضاء  واملعاقبة،  منع،  بشأن  األمريكية 
 Convention of املرأة )1994( )اتفاقية بليم دوبارا  ضد 
Belém do Para(. وتشترط هي األخرى على الدول تفعيل 
بشأنه  والتحقيق  املرأة  ضد  العنف  ملنع  الواجبة  الرعاية 
من   125 املادة  تؤكد  كما  مرتكبيه.  على  عقوبات  وفرض 
إعالن ومنهاج عمل بكني )1995( من جديد على مسؤولية 
الدولة عن تفعيل الرعاية الواجبة ملنع تصرفات العنف ضد 
غير  األطراف  من  مرتكبيها  ومعاقبة  فيها  والتحقيق  املرأة 

احلكومية.5٨
اجلرائم  مبنع  إيجابي  التزام  الدول  على  فيقع  ذلك،  وعلى 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  للعنف  املصاحبة 
عجز  حالة  وفي  عليها.5٩  واملعاقبة  فيها  والتحقيق  والتمييز 
االنتهاكات  ملنع  الواجبة  بالرعاية  التصرف  عن  الدولة 
ومعاقبة  فيها  والتحقيق  اخلاصة  األطراف  ترتكبها  التي 
أساس  على  القائم  العنف  تصرفات  ذلك  في  )مبا  مرتكبيها 
النوع االجتماعي التي تصدر عن أفراد الشركات العسكرية 

واألمنية اخلاصة(، فقد تقع عليها مسؤولية مبوجب قانون 
حقوق اإلنسان الدولي.

املساءلة املباشرة ألفراد الشركات العسكرية واألمنية 
اخلاصة 

العسكرية  الشركات  في  العاملني  مساءلة  أيًضا  باإلمكان 
القانون  أفراًدا مبوجب  بصفتهم  مباشرة  اخلاصة  واألمنية 
اإلنساني الدولي إذا كان األخير ينطبق خالل عملية ما، أي 
مسلح.  نزاع  منطقة  في  تنفيذها  يجري  العملية  كانت  إذا 
ألفراد  يكون  أن  ميكن  الدولي،  اإلنساني  للقانون  وَوفًقا 
من  جزًءا  يشكلوا  لم  )ما  املدنيني  وضع  الشركات  هذه 
املسؤولية  يتحملوا  أن  ميكن  كما  ما(.  لبلد  املسلحة  القوات 
اجلنائية عن أيِّ جرائم حرب قد يرتكبونها. وقد تتطلب أيُّ 
مالحقة باجلرائم في العادة اتخاذ إجراء من جانب احلكومة 
والعاملني على تنفيذ القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان الدولي في معظم األنظمة القانونية. وحاليًا، ونظًرا 
لغياب اإلجراءات احلكومية في هذا الصدد، فإنه يتعني عدم 
إغفال إمكانية محاكمة أفراد الشركات األمنية اخلاصة أمام 
القانون  ويقر  احلرب.  جرائم  عن  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
مالحقة  على  وينص  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي 
العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

باعتبارهما جرائم حرب وجرائم ضد البشرية.60

الدولة  جانب  من  اإلجراءات  غياب  أسباب  أحد  يتمثل  وقد 
بخصوص  التحقيقات  بإجراء  املتعلقة  العملية  بالصعوبات 
ُمعادية. وهناك  أو  بيئة شديدة اخلطورة  في  قضية جنائية 
سبب آخر قد يكمن في التوافق السياسي. وميكن للحكومات 
كأداة  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  استخدام 
سياسية مالئمة في املهمات أثناء النزاعات أو مراحل ما بعد 
النزاعات، سواٌء لتأكيد اإلنكار وخاصة إذا فشلت املهمة، أو 
اخلطرة.  العمليات  إحدى  في  العاملني  األفراد  وفاة  لتغطية 
التي  األمور  من  ُيعدُّ  املتعاقدين  أحد  موت  فإن  وبالنتيجة، 
الشعور  حيُث  من  اجلنود  أحد  وفاة  من  أقلَّ  اهتماًما  تلقى 
احلكومات  مصلحة  من  يكون  ال  قد  أنه  يعني  وهذا  العام. 
الشركات  على  صارمة  ورقابة  تشريع  فرض  بالضرورة 
قد  بالطبع  التشريع  إن  حيث  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية 
يزيد من مساءلة احلكومة عن تصرفات الشركات العسكرية 

واألمنية اخلاصة التي تعمل باسمها.  

5-2 التشريعات الوطنية واخلطوط اإلرشادية 
للجرائم واالنتهاكات التي تقع خارج حدود الدولة 

حتى في حالة خضوع الشركات اخلاصة للمساءلة القانونية 
مبوجب األطر القانونية الدولية بشأن حقوق اإلنسان، فإنه 
القانونية  النظم  من املفضل تنفيذ هذه االلتزامات من خالل 

والتشريعية لكّل دولة على حدة.61 
أبرزها  الدول  من  قليل  عدد  هناك  الراهن،  الوقت  وفي 
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اتخذت  التي  املتحدة  والواليات  وسويسرا  أفريقيا  جنوب 
واألمنية  العسكرية  الشركات  عمل  لتنظيم  تشريعية  تدابير 
اخلاصة املسجلة داخل أراضيها أو منع مواطنيها من العمل 
كمرتزقة في جهد منها ملنع انتهاكات القانون الدولي وحقوق 
اإلنسان.62 وحيث إن اإلدارة األمريكية والشركات العسكرية 
واألمنية األمريكية اخلاصة ُتعدُّ من أهم األطراف في أنشطة 
إصالح القطاع األمني على مستوى العالم، فإنه من اجلدير 
باالهتمام أن يتمَّ فحص البيئة التشريعية في الواليات املتحدة 

ًقا. بشكٍل أكثر تعمُّ
اإلدارة  مع  باتفاقيات  املرتبطني  للمتعهدين  بالنسبة  أما 
القانون  معهم  بها  املعمول  املواثيق  فتشمل  األمريكية، 
خارج  العسكري  القضائي  االختصاص  بشأن  األمريكي 
العسكري6٤.  للقضاء  املوحد  والقانون  الدولة،6٣  أراضي 
وُيجّرم كال القانونني سوء السلوك اجلسيم مثل االغتصاب 
والقتل. وعلى الرغم من أن هاتني الوثيقتني ميكن استخدامهما 
ة  املُهمَّ النقاشات  بعض  فإن  النظرية،  الناحية  من  بالفعل 
املوحد  القانون  جوانب  بعض  دستورية  بشأن  جرت  قد 
األمريكي  القانون  تطبيق  وجدوى  العسكري  للقضاء 
أراضي  خارج  العسكري  القضائي  االختصاص  بشأن 
العسكري،  للقضاء  املوحد  بالقانون  يتعلق  وفيما  الدولة. 
تعديالت  تطبيق  بها  سيتمُّ  التي  الكيفية  الواضح  غير  فمن 
العسكريني في عمليات  املتعهدين  ينظم عمل  القانون  جتعل 
واجلنسيات  الشركات  على  احلرب،  أوقات  وفي  الطوارئ 
غير األمريكية وعلى متعهدين غير أمريكيني يعملون حلساب 
التحديات  وتنطبق  األمريكية.  اإلدارة  غير  آخرين  عمالء 
القانون األمريكي بشأن االختصاص القضائي  نفسها على 

القانون  أن  من  الرغم  على  الدولة  أراضي  خارج  العسكري 
ال ُيطبق على املتعهدين من غير املتعاقدين مع وزارة الدفاع، 
مثل املتعاقدين مع وزارة الداخلية، على سبيل املثال.65 وهناك 
مشكلة أخرى ُتواجه إمكانية تنفيذ القانون األمريكي بشأن 
االختصاص القضائي العسكري خارج أراضي الدولة، وهي 
الطبيعة املعقدة واملُكلفة للمالحقة خارج حدود الدولة، حيث 
الشهود وتقدمي األدلة على بعد آالف األميال  جتب مناقشة 
املقدمة  االقتراحات  من  وبالرغم  األمريكية.  األراضي  من 
حلساب  )يعملون  مدنيني  ملتعاقدين  حالة   20 نحو  بشأن 
 ))CIA( االمريكية  املركزية  االستخبارات  وكالة  أو  اجليش 
قيل أنها تضمنت إساءة معاملة للمعتقلني في أحد السجون 
فقد  والعراق،  جوانتانامو  وخليج  أفغانستان  في  األمريكية 
أحد  وهو   – تقدير  أكثر  على  واحد  شخص  مالحقة  متت 
 )CIA( املتعاقدين مع وكالة االستخبارات  املركزية االمريكية
جرائم  ارتكاب  بتهمة  األمريكية  العدل  وزارة  جانب  من   –

تعذيب في أفغانستان )اُنظر االطار رقم ٧(.66
وإضافًة إلى ذلك، ميكن توجيه عملية تنظيم أفراد الشركات 
قانونية  غير  سلوكيات  إلى  اخلاصة  واألمنية  العسكرية 
محددة. وعلى سبيل املثال، ُيحدد القانون األمريكي حلماية 
ضحايا اإلجتار بالبشر الوالية القضائية للمحاكم األمريكية 
املتهمني  واملتعهدين  االحتاديني  احلكوميني  العاملني  على 
بجرائم اإلجتار بالبشر التي يتمُّ ارتكابها خارج البالد. وينبغي 
تعزيز تنفيذ قانون حماية ضحايا اإلجتار بالبشر عن طريق 
عمليات منتظمة للتدقيق في مدى التزام املتعهدين ومتعهدي 
الباطن بهذا القانون، كما يتعني تشجيع الدول األخرى على 
االلتزام. لضمان  املماثلة  واآلليات  التشريع  هذا  مثل  تبني 

الواليات املتحدة األمريكية ضد ديفيد أيه باسارو )David A. Passaro( 67االطار رقم 7 

من أبرز األمثلة التي مّت فيها تطبيق القانون احمللي بفعالية قضية ديفيد أيه باسارو، وهو متعهد مستقل كان يعمل في أفغانستان 
نيابة عن وكالة االستخبارات  املركزية االمريكية )CIA(. وفي يونيو عام 200٣، ارتبط املتعهد بأنشطة تدريبية شبه عسكرية 

ملساعدة اجليش األمريكي في قاعدة أسد آباد في منطقة كونار شمال شرق أفغانستان.
وكان عبد الوالي، أحد املزارعني احملليني، من بني مجموعة من األفراد املشتبه بهم بارتكاب هجمات. وفي يوم 1٨ يونيو من عام 

200٣، قام الوالي بتسليم نفسه طواعية للقوات األمريكية في قاعدة أسد آباد بعد ضمان األمان له.
وقام باسارو بتعذيب الوالي أثناء االستجواب على مرأى من ثالثة أفراد على األقل من القوات شبه العسكرية من الفرقة ٨2 
الوالي، وكان يتملكه الغضب عند عدم  التابعة للجيش. وأفاد الشهود بأن باسارو تطوع بحماسة الستجواب  احملمولة جًوا 
قدرة الوالي على اإلجابة عن األسئلة، وذلك ألنه كان من الواضح أن الوالي لم تكن له صلة بهجمات الصواريخ. ووفًقا ملا قاله 
املدعون، فإن باسارو قد قام بتعذيب الوالي الذي كان مربوًطا بالسالسل في األرض وجدران الزنزانة وقام بضربه على ذراعيه، 
ورسغيه، وركبتيه، وبطنه ُمستخدًما مشعالً كهربائيًا معدنيًا وضربه بقبضته وبقدمه منتعالً. كما قام باسارو في أكثر من 
مناسبة بركِل الوالي في املنطقة احلساسة احمليطة بالبروستاتا. وفي يوم 21 يونيو من عام 200٣ مت اإلعالن عن وفاة الوالي.
وفي يوم 1٧ يونيو من عام 200٤، كان باسارو أول مدني يتمُّ توجيه االتهام إليه بخصوص تعذيب سجني في أفغانستان 
والعراق، وأول أمريكي يتمُّ توجيه االتهام اليه مبوجب قانون احلماية الوطنية األمريكي، الذي عمل على توسيع نطاق الوالية 

القضائية للمدعني األمريكيني خارج البالد.
فبراير  في شهر  االعتداء  بتهم  تتعلق  جنح  وثالث  واحدة  بجرمية  باسارو  االحتادية  الشمالية  كارولينا  محكمة  أدانت  وقد 

ليقضي عقوبة مدتها ٨ سنوات و٤ أشهر.
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وقد تتمُّ إثارة مشكالت عملية ذات طبيعة خاصة فيما يتعلق 
بالتشريع احمللي واخلطوط اإلرشادية التي تنظم خصخصة 
اخلدمات األمنية. كما يقع على عاتق الدول، على سبيل املثال، 
مسؤولية حماية األشخاص من املمارسات الضارة التي قد 
داخل  العاملة  اخلاصة  واألطراف  الشركات  جانب  من  تقع 
)كفترة  لسيطرتها  تخضع  التي  األراضي  وداخل  أراضيها 
االحتالل على سبيل املثال(. ومع ذلك، فال يوجد التزام مقابل 
القضائية  الوالية  الدولي لتحديد  في قانون حقوق اإلنسان 
يخضعون  الذين  احملتملني  الضحايا  حلماية  الدولة  خارج 
لسيطرة نافذة لدولة ثالثة ما لم تكن هذه االنتهاكات خاضعة 
للوالية القضائية العاملية باعتبارها مخالفات خطيرة مبوجب 
حلقوق  األخرى  اخلطيرة  االنتهاكات  أو  جنيف  معاهدات 
كانت  وإذا  العنصرية.  والتفرقة  اجلماعية  كاإلبادة  اإلنسان 
الشركة تعمل خارج الدولة املسجلة فيها، فتكون الدولة محّل 
واللوائح  التشريعات  سنِّ  عن  املسؤولة  هي  فقط  التسجيل 
املسجلة  الشركة  جانب  من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ملنع 

داخل واليتها القضائية إلى أقصى حدٍّ ممكن.6٨ 
وال متتلك بعض الدول التي تعمل فيها الشركات العسكرية 
حماية  على  القدرة  أو  السياسية  اإلرادة  اخلاصة  واألمنية 
األشخاص داخل أراضيها من تصرفات الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة. وهذا هو احلال، حتديًدا في الدول الفاشلة 
العمل.  القضائي عن  النظام  التي يتمُّ إفشالها عند توقف  أو 
للصليب  الدولية  للجنة  القانوني  املستشار  دفع  ما  وهذا 
األحمر إلى القول إن افتقاد املساءلة في الدول التي تعمل فيها 
الشركات وخاصة في حاالت النزاع، إضافة إلى عدم القدرة 
املعوقات  بسبب  التسجيل  دولة  في  القوانني  فرض  على 
إلى فجوات  التشريعات قد يؤديان  النقص في  أو  اإلجرائية 

خطيرة في مسألة احلماية. 6٩
وتعتري مالحقة انتهاكات حقوق اإلنسان في أيِّ دولة ثالثة 
باملسؤولية  تعترف  الدول  من  وقليل  الصعوبات،  بعض 
االدعاء  إمكانية  فهناك  ذلك،  ومع  للشركات.٧0  اجلنائية 
املدني عن األضرار التي وقعت في دولة أخرى في عدد من 
القانونية في كلٍّ من  القانونية احمللية، مثل األنظمة  األنظمة 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. هذا، ولم يتمَّ بعُد 
استكشاف هذا اخليار بشكٍل كامل، غير أن الشركات تتوقع 
رفع قضايا مبوجب املواثيق مثل قانون املطالبة بالتعويض 

واملسؤولية  املتحدة  الواليات  في  األجانب  ضد  الضرر  عن 
القانون اإلجنليزي. واملسؤولية عن الغير هي  عن الغير في 
)مخالفة  ضرر  عن  العمل  رب  على  تقع  قانونية  مسؤولية 

مدنية( يرتكبها املوظف لديه أثناء تأدية عمله.
قضايا  أربع  في  حاليًا  املدنية  بالدعاوى  التعامل  ويجري   
مرفوعة أمام احملاكم املدنية في الواليات املتحدة بتهم تتعلق 
العراق  في  ارتكابها  ومتَّ  واالغتصاب  اجلنسي  بالتحرش 
وبراون  كيلوج  شركة  ملتعهدي  تابعني  موظفني  يد  على 
 .)٨ رقم  االطار  )اُنظر   )Kellogg, Brown, Root( وروت 
ويثبت هذا أن التحقيقات الداخلية غير كافية، وأنه يتعني أن 
حُتيل الشركات أيَّ قضايا تتعلق باالدعاء بالتحرش اجلنسي 

واالغتصاب إلى السلطات املختصة كسياسة مفترضة.

5-3 اخلطوط اإلرشادية الدولية غير امللزمة  
الطوعية  املبادئ  ميثاق  اإلرشادية،  اخلطوط  هذه  أمثلة  من 
 2000 عام  إقراره  متَّ  الذي  اإلنسان،  وحقوق  األمن  بشأن 
النفط  مجال  في  العاملة  والشركات  احلكومات  جانب  من 
احلكومية  غير  واملنظمات  االستخراجية  والصناعات 
إرشادية  خطوًطا  الطوعية  املبادئ  وُتقدم  واملراقبني.٧٣ 
اخلدمات  ومتعهدي  الشركات،  بني  للتعامالت  واضحة 
األمنية اخلاصة. وميكن إدخال مسائل النوع االجتماعي في 
هناك  أن  كما  الشركة.  مستوى  على  الطوعية  املبادئ  تنفيذ 
بشأن  سراييفو  سلوك  قواعد  مُبدونة  يتمثل  حديثًا  مثاالً 
القطاع  هذا  ممثلو  صاغها  التي  اخلاصة،  األمنية  الشركات 
من جنوب شرق أوروبا واململكة املتحدة، إضافة إلى عدد من 

ممثلي املنظمات غير احلقوقية واملنظمات الدولية. ٧٤ 
التي  املجاالت  من  مجموعة  اإلرشادية  املبادئ  هذه  وتغطي 
إجراءات  مثل  فيها،  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  ميكن 
التوظيف والتدريب فيما يتعلق بحقوق اإلنسان. ومع ذلك، 
فكما هو احلال بالنسبة ملُدونات قواعد السلوك على مستوى 
ِصرفة.  طوعية  هي  املواثيق  فهذه   ، ككلٍّ والقطاع  الشركات 
الشركات  مئات  من  قليلة  مجموعة  فقط  تضم  فهي  وبذلك، 
العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة على مستوى العالم. كما 
أنها تعتبر القاسم املشترك األقل الذي قد تتفق عليه األطراف 

املعنية.

دعوى مدنية ضد شركة كيلوج وبراون وروت )Kellogg, Brown, Root( بتهمة االغتصاب والتحرش االطار رقم 8 
اجلنسي 

أنهم تعرضوا ألجواَء مشحونة   )Kellogg, Brown, Root( العاملني بشركة كيلوج وبراون وروت  املدعون، وهم من  ادَّعى 
جنسيًا وعاصفة في عامي 200٤ و2005؛ حيث تعرضت النساء بشكٍل متكرر لإلهانة وإغوائهن ملمارسة اجلنس، على الرغم 
من اإلبالغ عن حاالت التحرش اجلنسي للمشرفني. وهناك دعوى بتعويض عن االغتصاب لم تكن لتقع لوال املوقف املسبق 
القائل "الولد يبقى ولد"، والذي تغلغل في بيئة العمل، وتسبّب فيه املدعى عليهم ابتداًء، وِمْن َثمَّ شمل ذلك العجز عن حتذير 
النساء بشأن هذه البيئة التي يتمُّ التغاضي عنها، إن لم يكن يتمُّ تشجيعها أصالً، والتي كثيًرا ما مت إخطار املدعى عليهم مسبًقا 
العمل  فإن جلنة فرص  واٍف،  بشكٍل  االغتصاب  دعوى  في  أنها حققت  قد زعمت  الشركة  أن  من حقيقة  وبالرغم  بشأنها٧1. 

املتكافئة األمريكية انتهت إلى أن التحقيق الداخلي الذي جرى في الشركة بشأن احلادثة لم ُيوفر التعويض الكافي.٧2

25



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

واعدة،  أكثر من  السويسرية مببادرة  تقدمت احلكومة  وقد 
ُتشجع  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  وذلك 
واألمنية  العسكرية  الشركات  حضِّ  على  الدول  مبوجبها 
وتأكيد  تعزيز  على  النزاعات  مناطق  في  العاملة  اخلاصة 
اإلنسان  حقوق  وقانون  الدولي  اإلنسان  للقانون  االحترام 
السلوك  لقواعد  ُمدونة  وضع  دراسة  حاليًا  وتتمُّ  الدولي. 
للشركات العسكرية واألمنية الدولية اخلاصة، ومن املرجح 

إدخال مسائل النوع االجتماعي في مثل هذه املُدونة. 

5-4 املواثيق الدولية األخرى ذات الصلة   
ذات  تكون  قد  أخرى  قانونية  شبه  دولية  معايير  هناك 
صلة، على وجه اخلصوص، بالشركات العسكرية واألمنية 
اخلاصة التي تستخدم القوة.٧5 وتشمل األمثلة ُمدونة قواعد 
تنفيذ  مبسؤولي  املتعلقة  املتحدة  باألمم  اخلاصة  السلوك 
استخدام  بشأن  األساسية  املتحدة  األمم  ومبادئ  القانون، 
القانون،  تنفيذ  اخلاصة مبسؤولي  النارية  واألسلحة  القوة 
وكذلك احلدود الدُّنيا من القواعد النموذجية ملعاملة السجناء، 
ومجموعة  السجناء،  ملعاملة  األساسية  املبادئ  إلى  إضافة 
مبادئ حماية جميع األشخاص في ظلِّ أي شكٍل من أشكال 
االحتجاز أو السجن. وبينما يتمُّ وضع هذه املواثيق الدولية 
العمالء  بإمكان  أيًضا  فإنه  ووكالئها،  الدول  على  لتطبيقها 
تعاقدية  التزامات  إبرام  اخلدمات  لهذه  املستأجرة  والدول 

معهم ُتشكُل مرجًعا منوذجيًا لهم.

الشركات  في  االجتماعي  النوع  إدخال   6
سياقات  ضمن  اخلاصة  واألمنية  العسكرية 

محددة 

6-1 الدول في مراحل النزاعات وما بعد النزاعات
ُتواجه الدول في مراحل النزاع وما بعد النزاع، عادًة، قصوًرا 
في خدمات األمن العام؛ وبناًء عليه تقوم الشركات العسكرية 
القوى  وتكتسب  القصور.  هذا  مبعاجلة  اخلاصة  واألمنية 
اهتماًما  النزاع  بعد  ما  التي مترُّ مبراحل  الدول  في  احملركة 
األمني  القطاع  في  احلالي  االنتعاش  ألن  وذلك  خاًصا، 
في  كبيرة  بصورة  حدث  قد  العالم  مستوى  على  اخلاص 
النزاع، وبصفة خاصة في  بعد  ما  التي مترُّ مبراحل  الدول 
أفغانستان والعراق. وتتِسم املشكالت والتحديات والفرص 
األمنية  اخلدمات  لتقدمي  اخلاصني  املتعهدين  استخدام  عند 
غير  من  ولذلك،  كبيرة.  بخصوصية  الدولتني  هاتني  في 
احملتمل أن تتكرر مرة أخرى في مواقع مختلفة في األعوام 
القادمة. ومع ذلك، ونظًرا لضرورة وجود الشركات األمنية 
بني  ُتراوح  مدة  والعراق  أفغانستان  من  كلٍّ  في  اخلاصة 
فمن  تقدير،  أقل  على  قادمة،  أخرى  أعوام  وعشرة  خمسة 

األهمية مبكان دراسة هذه احلاالت دراسة متعمقة.

أعداد  حول  بها  موثوٍق  أرقام  توافر  صعوبة  من  وبالرغم 
أم  احمللية  سواٌء   – اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات 
التقديرات  – في كلٍّ من أفغانستان والعراق، إال أن  الدولية 
تشير إلى وجود قرابة 20.000 إلى 25.000 من الشركات 
كانت  إذا  ما  واضًحا  يبدو  وال  العراق.  في  اخلاصة  األمنية 
هذه األرقام تتضمن القوات العراقية احمللية أم ال. ولكْن َوفًقا 
لرابطة الشركات األمنية اخلاصة في العراق، فإن نصفها من 
الدول األجنبية؛ منها 5000 من الدول الغربية، بل واألكثر 
لعدم  الثالث. ونظًرا  العالم  أنهم مواطنون من دول  ذلك  من 
األجانب  املتعهدين  عدد  نعرف  فال  مركزية،  بيانات  وجود 
والنظافة  الطهي  مثل  الدعم،  خدمات  بتقدمي  يقومون  الذين 
إلى القوات األجنبية والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
عدد  التقديرات حول  وُتراوح  هذا  تاريخه.  حتى  الدولة  في 
بني  أفغانستان  في  اخلاصة  األمنية  اخلدمات  متعهدي 
1٨.500 و2٨.000. ٧6 ومن الواضح أن هذا الرقم يتضمن 
بها حول  موثوق  بيانات  توجد  ال  ذلك  ومع  احمللية،  القوات 

ذلك.

العاملية  الطبيعة  والعراق  أفغانستان  من  كلٌّ  أبرزت  وقد 
وقامت  ذلك.  في  املتزايد  والتفاوت  اخلاص  األمن  لصناعة 
اخلاصة  األمنية  والشركات  اخلاصة  العسكرية  الشركات 
في هاتني الدولتني بتعيني آالف العاملني، وهم في األغلب من 
الرجال الفقراء والعاطلني عن العمل من العالم النامي، ومقابل 
أجور تصل إلى واحد في العشرة من قيمة األجور املدفوعة 
إلى املتعهدين األجانب الذين يقومون باملهاّم نفسها.٧٧ وأما 
الشرق  في  العمالة  سماسرة  بتوظيفها  يقوم  التي  العمالة 
ونيبال  بنجالديش  مثل  الفقيرة  الدول  من  فتأتي  األوسط، 
ألفراد  املتدنية  األعمال  بأداء  هؤالء  يقوم  حيث  والفلبني؛ 
الشركات األمنية اخلاصة، مثل الطهي وتقدمي الطعام وكذلك 
تنظيف املراحيض.٧٨ ويتولى املتعهدون اآلخرون، وهم من 
أنحاء  ومن  وأوغندا  فيجي  مثل  دول  في  السابقني  املقاتلني 
والدعم  اخلطيرة  البدنية  احلماية  مهام  الالتينية،  أمريكا 
وجود  األمريكية  الشركات  ُتفضل  ما  وعادًة  العسكري.٧٩ 
حراس من هذه الدول ألنهم على دراية باألسلحة األمريكية 
أيدي  على  تدريبًا  تلقوا  ألنهم  نظًرا  األمنية،  واإلجراءات 

ُمدربني أمريكيني أثناء اخلدمة العسكرية.

كلٍّ  في  النزاع  بعد  ما  البناء في مرحلة  إعادة  أن جهود  كما 
ُيطلق عليها فقاعة، مبعنى  أن  أفغانستان والعراق ميكن  من 
للشركات  التجاري  العمل  لفرص  املتوقع  غير  م  التضخُّ
العسكرية واألمنية اخلاصة في مجال صناعة األمن اخلاص 
في األعوام احلالية، والذي فتح آفاًقا جديدة لتطوير السوق 
بُرمته. ونظًرا لالقتراب من جهود إعادة البناء في مراحل ما 
بعد النزاع، فقد بدأت الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
بتطوير قدرات ُمهمَّة في مجاالت جديدة مثل إصالح القطاع 
األمني، وعمليات نزع األسلحة، والتسريح، وإعادة اإلدماج، 
الوشيك  االنفجار  ومع  الكوارث.  أثناء  واإلغاثة  والتطوير، 
للفقاعات، ميكن االفتراض أن هذه املجاالت ستصبح مجاالت 
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في  املتخصصة  الفرعية  للمجموعات  بالنسبة  حقيقّي  منو 
القطاع األمني اخلاص. وبناًء عليه، فقد حان الوقت لكي ُنحدد 
االجتماعي  النوع  مسائل  في  مغزى  ذات  إرشادية  خطوًطا 
تعمل  التي  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  للشركات  بالنسبة 
في هذه األنشطة. وال بد من تطوير هذه اخلطوط اإلرشادية 
اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  مع  الوثيق  بالتعاون 
السالم  عمليات  رابطة  مثل  نفسه،  القطاع  من  ورابطاتها 
اخلاصة،  األمنية  للشركات  البريطاني  واالحتاد  الدولية، 
ورابطة  العراق،  في  اخلاصة  األمنية  الشركات  ورابطة 
الشركات األمنية اخلاصة في أفغانستان، إضافة إلى ممثلي 
احلكومات واملنظمات املانحة. وفقط من خالل إشراك جميع 
والتطبيق  والرقابة  التنفيذ  ضمان  ميكن  املصالح  أصحاب 

الفّعال للخطوط اإلرشادية واملعايير القياسية. 

السن،  وكبار  واألطفال  النساء  وبخاصة  املدنيون،  وُيعدُّ 
وتوابعها.  النزاع  مرحلة  خالل  للخطر  عرضة  األكثر 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  معدالت  تكون  ما  وعادًة 
يكون  أن  مبكان  األهمية  فمن  ولذلك،  كبيرة.٨0  االجتماعي 
مناطق  في  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  موظفو 
بني تدريبًا خاًصا وعلى دراية باحلماية  ما بعد النزاعات ُمدرَّ
واحتياجات األمن اخلاص وحقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء 
كما  النزاع.  بعد  وما  النزاع  مراحل  في  والصبية  والفتيات 
حول  واملتعهدين  للموظفني  واضحة  تعليمات  إعطاء  يجب 
ُمتضمنًة  التهاون،  عدم  وسياسات  السلوك  قواعد  ُمدونات 
االستغالل اجلنسّي وإساءة معاملة األشخاص الضعفاء في 
العسكرية  الشركات  موظفي  إلى  إضافة  املضيف،  املجتمع 
واألمنية اخلاصة. وهذا النوع من التدريب السابق على نشر 
القوات ُيوجد بالفعل في العديد من القوات املسلحة املشاركة 
النوع  اعتبارات  إلدخال  نظًرا  وذلك  الدولية،  التدخالت  في 
لألمم  التابعة  السالم  وبناء  حفظ  عمليات  في  االجتماعي 

املتحدة.٨1

وُتوفر ظروف ما بعد النزاعات فرًصا منقطعة النظير للتغيُّر 
النوع  ضد  التمييز  معاجلة  إعادة  ميكن  حيث  االجتماعي، 
كما  االجتماعي.  النوع  أدوار  حتديد  وإعادة  االجتماعي 
يجب على املتعهدين والسيما املشاركون في أنشطة إصالح 
مينحوا  أن  واجليش،  الشرطة  تدريب  مثل  األمني  القطاع 
خاًصا.  اهتماًما  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  مسائل 
أساس  على  القائم  العنف  املسائل  هذه  تتضمن  أن  وميكن 
املعرضني  املجتمع  أفراد  مع  والتعامل  االجتماعي،  النوع 
القطاع  في  النساء  ملشاركة  املتزايدة  الفرص  ودعم  للخطر، 
األمني. فعلى سبيل املثال، تبنت ليبريا نسبة 20% من حصة 
مشاركة النساء في الشرطة والقوات املسلحة،٨2 وذلك يعني 
مع  تعمل  التي  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  أن 
مناسبة  مهارات  إلى  حتتاج  ليبريا  في  اجليش  أو  الشرطة 
للعمل مع التعيينات اجلديدة للنساء. وعليه، فال بد للشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة عند تقدميها خلدمات في مجال 
بتضمني  تقوم  أن  من  األمني  القطاع  إصالح  أنشطة  تنفيذ 

النوع االجتماعي في خططها منذ البداية. 

كما أنه من املهم في الدول التي مترُّ مبراحل ما بعد النزاع أن 
يتمَّ إشراك القطاع األمني اخلاص احمللي في جميع عمليات 
منافس  ظهور  دون  للحيلولة  وذلك  األمني،  القطاع  إصالح 
األمني احلكومي  للقطاع  بفعالية  ُمواٍز  أو غير  غير مسؤول 
الذي مت إصالحه؛ ألن مثل هذا البناء غير املتوازن من شأنه 
القائم  والعنف  اإلنسان،  انتهاك حقوق  من مخاطر  يزيد  أن 
على أساس النوع االجتماعي، واجلرائم األخرى. وعليه، فال 
بد للمجتمع الدولي واجلهات املانحة ومقدمي خدمات إصالح 
القطاع األمني من القيام ـ بحَسب كلِّ حالة على حدة ـ بوضع 
سياسات واضحة حول قضايا إدخال النوع االجتماعي في 
عمليات إصالح القطاع األمني، التي من شأنها أن ُتؤثر في 
الشركات األمنية اخلاصة. وبناًء عليه، يتمُّ جتميع الدروس 
إصالح  لعمليات  وتقدميها  املمارسات  وأفضل  املستفادة 
من  فإنه  حتديًدا،  أكثر  وبصورة  األخرى.  األمني  القطاع 
أن  النزاع  بعد  ما  مراحل  في  الدول  من  العديد  في  املالحظ 
تسريحهم،  مّت  ممن  السابقني،  والشرطة  اجليش  أعضاء 
واألمن  الشرطة  قطاع  في  العمل  إلى  ينضمون  ما  غالبًا 
اخلاص )اُنظر اجلزء 6 2(. كما أنه ال بد من دمج النساء من 
املقاتالت السابقات اللواتي ُكنَّ ُيسانْدن املجموعات املسلحة، 
في عمليات نزع األسلحة والتسريح وإعادة الدمج، على أن 
يتضمن ذلك إمكانية إحلاقهّن بالقطاع األمني اخلاص، كجزٍء 
من عملية إعادة الدمج ومصدر من مصادر توظيف املدنيني. 

النوع  مسائل  إدخال  أمام  املتاحة  والفرص  التحديات 
االجتماعي في الدول في مرحلة ما بعد النزاع:

من املمكن أن تلعب الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  � 
بعد  ما  مراحل  في  البناء  إعادة  عملية  في  مهًما  دوًرا 
النزاع وفي مجال جهود إصالح القطاع األمني. وعادًة 
سفراء  أنها  على  املضيفة  الدول  من  إليها  النظر  يتمُّ  ما 
للدول الغربية. ونظًرا ألن الشركات العسكرية واألمنية 
دائًما  فهناك  عمالئها،  متطلبات  مع  تتجاوب  اخلاصة 
تنظيمية  ولوائح  قياسية  معايير  لوضع  حقيقية  فرص 
جتعل من الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة شريًكا 
شرعيًا في كلِّ العمليات. كما أنه بإمكان، بل من واجب، 
مسائل  إدخال  على  اإلصرار  املانحة  واجلهات  العمالء 
العسكرية  الشركات  مع  في عقودهم  االجتماعي  النوع 

واألمنية اخلاصة.

النزاع رؤى قانونية  وعادًة ال تتوافر في بيئات ما بعد  � 
واضحة، ولكن ذلك ال يعني أن يعمل املتعهدون في إطار 
األحوال  من  بحال  ميكن  فال  العقوبة.  من  اإلفالت  من 
التورط  أو  املالئم،  غير  اجلنسّي  السلوك  مع  التهاون 
أساس  على  القائم  العنف  أو  املشروع،  غير  البغاء  في 
املضيفة  للمجتمعات  بالنسبة  سواٌء  االجتماعي،  النوع 
واألمنية  العسكرية  الشركات  من  اآلخرين  للعاملني  أو 

اخلاصة.
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ومن أجل زيادة فعالية العمليات التي تقوم بها الشركات  � 
توظيف  إلى  حتتاج  فهي  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية 
األمني،  القطاع  إصالح  مجال  في  العامالت  من  مزيد 
مثل عمليات إصالح الشرطة. وتؤكد تلك التحديات التي 
البيئة  أن  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  تواجه 
املهنية قادرة على توظيف وضمان استمرارية العامالت 

اإلناث في وظائفهن.

6-2 الدول النامية 
وعموًما تتعاقب التطورات في أسواق األمن اخلاص في الدول 
النامية أكثر من الدول املتقدمة؛ حيث توجد أسرع األسواق 

املتنامية في أفريقيا والصني والهند وأمريكا الالتينية.٨٣
الصحاري  شبه  وبخاصة  النامية  الدول  شهدت  وقد 
األمنية  للخدمات  متزايدة  خصخصة  عمليات  األفريقية 
من  الرغم  وعلى  الشرطية.  األعمال  مثل  املسيطرة،  احمللية 
أن ظاهرتي تقدمي اخلدمات األمنية اخلاصة على املستويني 
احمللي والدولي حتتاجان إلى أن يتمَّ التمييز بينهما بصورة 
مختلفة،٨٤  ظروف  عن  نتجتا  قد  أنهما  حيُث  من  حتليلية 
االجتماعية  األجواء  في  هيكلية  بتغيُّرات  مرتبطتان  لكنهما 
ذات  هي  التي  واالستراتيجية  والسياسية  واالقتصادية 
قد  العوملة  عمليات  فإن  أخرى،  وبعبارة  عاملية.٨5  طبيعة 
احلدود،  عبر  األفكار  وتبادل  التجاري  العمل  سهلت سلوك 
وِمن َثمَّ أدت إلى إعادة إنتاج مناذج للتحكم بالعنف والتعامل 
مع التحديات األمنية. وفي الوقت نفسه تتِسم كلٌّ من عمليات 
الطلب والتوريد املتعلقة بخدمات األمن اخلاص بأنها عاملية 

بطبيعتها بصورة متزايدة وتخضع آلليات السلع.
القطاع  أسواق  تنامي  أسباب  بعض  تشمل  أفريقيا،  وفي 
عقب  املسلحة  القوات  حجم  تقليل  يلي:  ما  اخلاص  األمني 
األسواق،  لتحرير  الدولية  والعمليات  الباردة،  احلرب 
وانتشار اجليوش واألسلحة الصغيرة، إضافة إلى الشعور 
إلى  أدت  التي  العوامل  أهمِّ  أحد  وأما  األمن.٨6  بانعدام  العام 
ضعف  افتراًضا،  فهو،  اخلاص  األمن  قوات  ظاهرة  بروز 

قدرة الدولة وانعدام األمن في أجزاٍء كبيرة من أفريقيا.
انتشار  أفريقيا  دول  من  العديد  في  العامة  املشكالت  ومن 
بقوات  الثقة  مستوى  وانخفاض  األمن،  بعدم  اإلحساس 
األمنية  احلراسات  واستهالك  العام،  والفقر  العام،  األمن 
جّدًا،  من خالل عدد ساعات عمل طويلة ورواتب منخفضة 
اإلجرامية.  األنشطة  في  لالنخراط  ُعرضًة  يجعلهم  ما  وهو 
ومن احملتمل أن يؤدَي حتسني ظروف العمل وأجور حراس 
خدمات األمن اخلاصة احمللية إلى تطوير املوقف االجتماعي 
العاملة، وهم حتديًدا  القوى  من  الدونية  للفئة  واالقتصادي 
الفقراء وغير املتعلمني من الرجال الذين هاجروا في كثير من 

احلاالت من املناطق الريفية إلى املراكز احلضرية.
الشركات  الدول مثل أجنوال وسيراليون، متثل  وفي بعض 
السابقني  للمتمردين  رئيسية  عمل  سوق  اخلاصة  األمنية 

القانون. فعلى سبيل املثال، في أجنوال عام  واخلارجني عن 
العقوبات  لتنفيذ  املخصصة  اللجنة  تسريح  أدى   ،2002
ألجنوال  التام  لالستقالل  الوطني  االحتاد  على  املفروضة 
)يونيتا( إلى توافر قوى عاملة رخيصة ذات مهارات عسكرية 
للعمل في الشركات األمنية اخلاصة الناشئة؛ حيث بلغ عدد 
اخلاصة  األمنية  الشركات  من   ٣0٧ في  العاملني  األفراد 
أجنوال  في  املُهمَّة  التحديات  وأبرز  شخًصا.   ٣5.٧15
حربية  ألسلحة  اخلاص  األمن  حراس  استخدام  استمرار 
غير مسجلة مثل AK-47s. وقد أدى هذا املوقف إلى استمرار 
ثقافة احلرب، إضافة إلى أنه مُيثل ذريعًة للعاملني بالشركات 
األمنية اخلاصة للتورط في أنشطة إجرامية وانتهاك حقوق 
وظهرت  األملاس.  وجود  مناطق  في  وبخاصة  اإلنسان، 
في  اخلاصة  األمنية  الشركات  إلشراك  مبادرات  مؤخًرا 
الشرطة  لقوات  التي مت تصميمها  اإلنسان  تدريبات حقوق 
التابعة  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  وُتقدمها  الوطنية، 
األمم املتحدة في لواندا. غير أنه في ظل غياب جهود الرقابة 
مثار  املدى  الطويلة  التدريب  جهود  أصبحت  فقد  املنظمة، 

نقاش.
وفي سيراليون، يحقق القطاع األمني اخلاص منًوا متزايًدا، 
السابقني في احلرب  املقاتلني  أيًضا، وُيوفر فرًصا لتوظيف 
األهلية التي انتهت في عام 2002. وفي املجمل، فمن املمكن 
أن يصل عدد األشخاص الذين يعملون في الشركات األمنية 
اخلاصة اليوم إلى ما ُيراوح بني ٣.000 و5.000 شخص. 
وهناك منازعات حادة حول تسليح الشركات األمنية اخلاصة 
اخلاصة  األمنية  للشركات  املتكافئة  غير  احلكومة  ومعاملة 
إلى  إضافة  املشكلتني  هاتني  حل  وميكن  واحمللية.  األجنبية 
مشكلة استغالل الشركات األمنية اخلاصة احمللية للحراس 
عبر تقدمي معايير قياسية، ولوائح تنظيمية، ومراقبة، وكلُّ 
بأن  اإلقرار  من  بد  ال  أنه  غير  حاليًا.٨٧  متوافر  غير  ذلك 
العسكرية  الشركات  من  كلٍّ  مبسؤولية  املتعلقة  التحديات 
واألمنية اخلاصة احمللية والدولية، والتي تعمل في بيئات ما 
في  أخفقت  التي  الضعيفة  الهيكليات  إلى  ُتعزى  النزاع،  بعد 

التأكيد على سلطة القانون.
وإضافًة إلى ذلك، فإن ممثلي األمن اخلاص والعام في الدول 
التشابك  خالل  من  بشدة  "مرتبطون  عادًة  هم  اإلفريقية، 
السياسيون  القادة  ميتلك  إذ  األمنية"،٨٨  للهياكل  املتزايد 
وكبار موظفي الدولة والعسكريني الشركات األمنية اخلاصة؛ 
ولذلك تكون لهم مصالح شخصية في جتنب اللوائح أو إقامة 
الدعاوى ضد الشركات الفردية و/أو املتعهدين ممن تورطوا 

في انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم أخرى. 
واألمنية  العسكرية  الشركات  تقوم  نفسه  الوقت  وفي 
اخلاصة الدولية بتجنب اللوائح احلكومية في الدول املُسّجلة 
القوانني  أمام  مسؤولة  أنها  االدعاء  طريق  عن  فيها  أصالً 
فيه  يبدو  الذي  الوقت  وفي  فيها.  تعمل  التي  للدولة  احمللية 
تنفيذ  الفنية، فإن قوانني وقدرات  الناحية  ذلك صحيًحا من 
تلك القوانني في الدول املضيفة تكون في األغلب غير كافية.

2٨



النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

وقد احتّج كابس Capps بأنه "إذا ما شرع العاملون احملليون 
في اقتراف شيء ما، فإن الشركة تطردهم خارج البالد ألنهم 
دعاوى ضدهم،  إلقامة  ُعرضة  موظفيهم  يَروا  أال  ُيفضلون 
املسؤولية  أن حتديات  التجاري".٨٩ كما  بعملهم  ُيضرُّ  فهذا 
وبخاصة املطبقة على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
احلكومات  ظل  في  أو  النزاع  بعد  ما  بيئات  في  تعمل  التي 
القانون  سلطة  ضمان  مؤسسات  ألن  جّدًا،  كبيرة  الفاشلة 

تكون غير كافية أو أنها لم تُعْد فاعلة.
النوع  مسائل  إدخال  أمام  املتاحة  والفرص  التحديات 

االجتماعي في الدول النامية:  
الشركات  تقدمها  التي  األمنية  اخلدمات  لتزايد  نظًرا  � 
املجالني  في  النامي،  العالم  دول  في  اخلاصة  األمنية 
باألسلحة  الواهي  التحكم  أدى  فقد  والعام،  اخلاص 
املسجلة إلى تزايد االهتمام بها، ومن احملتمل أن يؤدي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  مخاطر  مضاعفة  إلى 

االجتماعي.
تتجه الشركات األمنية اخلاصة في الدول النامية وكذلك  � 
إلى  الدولية  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات 
املتدنية  األجور  ذوي  واملوظفني  املستضعفني  توظيف 
وهؤالء  النامي.  العالم  في  املُهّمشة  املجموعات  من 
املوظفون عادًة ما يكونون فقراء من غير املتعلمني، ومن 
املناطق الريفية، كما أن كثيًرا منهم كانوا جنوًدا سابقني 
مت تسريحهم بصورة غير صحيحة، ثم أعيد دمجهم في 
مجتمعاتهم. وتنجم عن هذه املمارسات حتديات كبيرة 
ال بد من معاجلتها من قبل اجلهات املانحة واحلكومات 
باإلمكان  فإنه  ذلك،  ومع  سواء.  حدٍّ  على  والشركات 
حتقيق مكاسب أكبر من التوظيف إذا مّت حتسني األجور 
لتكون أكثر عدالً مع تقدمي مميزات خدمة أفضل )مقارنة 

مع زمالئهم من العالم املتقدم(. 

6-3 الدول في املراحل االنتقالية 
تختلف القوى الدافعة وراء ظهور الشركات األمنية اخلاصة 
وسط  دول  في  االنتقالية  باملراحل  متر  التي  الدول  في 
وشرق أوروبا وروسيا. وقد انخفضت منزلة القطاع األمني 
أعقاب  في  جذرية  بصورة  الشيوعية  فترة  خالل  املتضخم 
اآلالف  مئات  ترك  إلى  أدى  ما  وهو  الباردة،  احلرب  انتهاء 
من العاملني في القطاع األمني من دون وظائف. وفي الوقت 
نفسه تدهور املوقف األمني، وزادت معدالت اجلرمية، وهو 
ما دفع البعض منهم إلى تشكيل أعمال جتارية أمنية خاصة 

مشروعة، فيما عمل آخرون على هوامش الشرعية. 
األمني  القطاع  فهم  باإلمكان  يكن  لم  أنه  ذلك  من  واألهمُّ 
خالل  من  السابق  السوفييتي  االحتاد  دول  في  اخلاص 
العام  القطاعني  بني  يفصل  الذي  الغربية  الدول  منظور 
واخلاص. وعلى العكس من ذلك، فإن مصالح كبار موظفي 

ولذلك  فصلها،  ال ميكن  اخلاصة  األمنية  والشركات  الدولة 
وليس  التجاري"  الطابع  "اضفاء  عن  التحدث  األفضل  من 
"خصخصة" القطاع األمني.٩0 وُيعدُّ القطاع األمني اخلاص 
في دول احتاد الكومنولث، وبخاصة في جورجيا وروسيا 
وأوكرانيا، ُمهًما نظًرا لعدم فعالية اللوائح وتعاُرض املصالح 
بني الفاعلني املتعددين في هذا القطاع. وكما الحظ هيسكوك 
)Hiscock(، فإنه "لرمبا أن االهتمام األكبر ينصبُّ على أن 
إليها  النظر  يتمُّ  ال  اخلاص  األمني  للقطاع  املنظمة  اللوائح 
ا. وإذا كانت هناك آليات قليلة لدى  باعتبارها موضوًعا ُمهمًَّ
الدميوقراطية  الرقابة  ملمارسة  اجلمهور  لدى  أو  البرملان 
على هذا القطاع، فإن ذلك ُيعزى بصورة كبيرة إلى املوقف 
السوفييتي املتباطئ جتاه مفهوم أن القطاع األمني ككلٍّ إمنا 
هو موضوع خاص بالدولة فقط. وحتى اآلن، فإن الشركات 
القطاع  األمنية اخلاصة ليست جزًءا من أيِّ جهود إلصالح 
األمني، وما زالت البيانات حول حجم وأنشطة القطاع األمني 

اخلاص غير متوافرة من الناحية العملية.٩1
ويوجد أيًضا في روسيا ظاهرة حديثة، وهي وجود وحدات 
عن  والدفاع  حماية  إلى  تهدف  لها،  مرخص  مسلحة  أمنية 
وشركة   Gazprom جازبروم  وهم  الطاقة،  محتكري  أكبر 
وَوفًقا  البترول.  أنابيب  خلطوط   Transneft ترانسنفيت 
لالتفاق، يتمُّ السماح للشركتني بتوظيف أشخاص مسلحني 
يكون  خارجية. وسوف  أمنية  مع شركات  التعاقد  من  بدالً 
األسلحة  من  مزيد  على  احلصول  حق  املسلحة  لوحداتهما 
األمنية  الشركات  من  أكثر  استخدامها  في  واحلرية 

اخلاصة.٩2
أن  الواضح  من  أصبح  فقد  اخللفية،  هذه  من  وانطالًقا 
إصالح القطاع األمني اخلاص في العديد من بلدان االحتاد 
واجلرمية  فالفساد  خاًصا.  مُيثل حتدًيا  السابق  السوفييتي 
الضعيفة قد حالت دون وجود رقابة  الدولة  املنظمة وقدرة 
من  اخلاص  األمني  القطاع  ُيعدُّ  نفسه  الوقت  وفي  فاعلة. 
القطاعات املتنامية. ففي بلغاريا على سبيل املثال، مت توظيف 
نحو ٩% من القوى العاملة من الرجال لشغل وظائف متعلقة 
الدولة  في  اخلاص  األمني  القطاع  أن  غير  اخلاص،  باألمن 

يبدو األكثر إدانة من بني الدول في املنطقة.٩٣
وتشير األبحاث إلى عدم القدرة على تقدمي أفضل املمارسات 
من الدول املتقدمة بسهولة للقطاع األمني اخلاص في الدول 
األمنية  للشركات  بد  ال  بل  االنتقالية،  باملراحل  مترُّ  التي 
الشاملة  العمليات  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تكون  أن  من  اخلاصة 
في إصالح القطاع األمني التي تعالج التحديات الناجمة عن 
ارتفاع معدالت اجلرمية املنظمة، ووجود نظام قضائي غير 
وقد  عامة.٩٤  الدولة بصفة  قدرات  انعدام  إلى  إضافة  فاعل، 
تكون التدخالت الفاعلة للدولة، بخصوص اللوائح التنظيمية 
أيِّ  من  أكثر  املنطقة  هذه  في  جّدًا  ضرورية  والتشريعات، 

منطقة أخرى في العالم.

2٩



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

التحديات والفرص املتاحة أمام إدخال مسائل النوع 
االجتماعي في الدول في املراحل االنتقالية: 

التي  التحديات  مظاهر  أهمِّ  من  والرقابة  املتابعة  تعتبر  � 
التي  الدول  في  اخلاص  األمني  القطاع  أنشطة  تواجه 
مترُّ باملراحل االنتقالية. ويرتبط هذا مع القضايا املتعلقة 
بالنوع االجتماعي، نظًرا ألن عدم وجود الرقابة قد يؤدي 
العقاب، وهو ما يؤدي  إلى تهيئة الظروف لإلفالت من 
النوع االجتماعي  القائم على أساس  العنف  انتشار  إلى 

والتمييز.

6-4 الدول املتقدمة
األمنية  اخلدمات  نهضة  ُتعزى  أن  ميكن  املتقدم،  العالم  في 
توجهات  عدة  إلى  املاضية  عاًما  العشرين  في  اخلاصة 
لنظرية  تبًعا  الرخاء  االنتقال من دولة  أهمَّها  متزامنة. ولعل 
كينيز Keynes إلى السياسات االقتصادية التحررية اجلديدة 
منذ حقبة السبعينيات فصاعًدا، وجنبًا إلى جنب مع الظواهر 
احلديثة كتبنّي ممارسات جديدة في اإلدارة العامة أسفرت 
كانت  مجاالت  في  اخلاص  للقطاع  متزايد  دور  إيجاد  عن 
فيما سبق خاضعة إلدارة ورقابة الدولة. وفي الوقت نفسه 
أصبحت املجتمعات الغربية أكثر إدراًكا للمخاطر وأكثر ميالً 
للَقبول بها، وِمْن َثمَّ ال يتمُّ النظر إلى قوات األمن العام دائًما 

باعتبارها مخاطر وتهديدات معاكسة.

قطاع  في  لالنتهاكات  ُعرضة  األكثر  العنصر  املرأة  وتشكُل 
الرغم  وعلى  املتقدمة.  الدول  في  اخلاصة  األمنية  اخلدمات 
االجتماعي  النوع  مسائل  بشأن  املتاحة  املعلومات  أن  من 
األبحاث  لكن  جّدًا،  محدودة  اخلاصة  األمنية  واخلدمات 
االجتماعية تشير إلى أن املرأة تعاني نوًعا من التمييز املتكرر 
بشأن  السائدة  األمناط  بسبب  الشركات  داخل  والتهميش 
والبدنية  االجتماعية  بقدراتها  يتعلق  فيما  االجتماعي  النوع 
والفنية. وقد كشفت دراسة بشأن مسائل النوع االجتماعي 
أن  كندا،  في  الداخلي  اخلاصة  األمنية  اخلدمات  قطاع  في 
بناًء  بالضرورة  يحدث  ال  االجتماعي  النوع  بسبب  التمييز 
والتشغيل،  بالتوظيف  املتعلقة  الشركات  سياسات  على 
إلى  إضافًة  العمليات،  تنفيذ  مواقع  من  أكثر  ناشئ  ولكنه 
إلى  هؤالء  مييل  ما  عادًة  إذ  للعمالء؛  اخلاصة  االحتياجات 
ويفضلون  اخلطرة،  املواقع  إلى  حارسات  إرسال  رفض 
تكوين فرق تضمُّ عدًدا أكبر من نساء أخريات.٩5 وفضالً عن 
ذلك، ال يتمُّ تسيير دوريات من حارسات األمن مبفردهن في 
الرجال.  من  زمالء  إال مبشاركة  اخلطورة  الشديدة  املناطق 
النهار  دوريات  في  تعيينها  طلب  إلى  أيًضا  املرأة  متيل  كما 

لتجنب املصاعب.٩6 

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من أنه ال تزال هناك معارضة 
البدني، غير أن  أو  الرسمي  العمل األمني  املرأة في  إلشراك 
األمنية  العمليات  مثل  مجاالت  في  لهن  متاحة  فرًصا  هناك 
االجتماعي  النوع  أدوار  حتليل  إلى  يشير  وهذا  اخلفيفة.٩٧ 

ًقا، وذلك بهدف املساعدة  والقوالب النمطية بطريقة أكثر تعمُّ
على عدم التمييز في مهمات العمل، وتعزيز تشغيل املرأة في 

مجال اخلدمات األمنية اخلاصة.

األمنية  لقطاع اخلدمات  بالنسبة  وهناك قضية أخرى مهمة 
اخلاصة في الدول املتقدمة، وهي الربط بني نشاط اخلدمات 
أشارت  كما  النارية.  األسلحة  ولوائح  وسياسات  اخلاصة 
في  باملوقف  يتعلق  فيما   Rela Mazali مازالي  ريال  الباحثة 
العنف  بني  القلق  على  تبعث  روابط  توجد  حيث  إسرائيل؛ 
األسري وقتل املرأة على يد الشريك احلميمي، وبني األسلحة 
العديد من  إذ يحرص  األمن اخلاص؛٩٨  بها ألفراد  املرخص 
على  اخلاصة  األمن  شركات  في  يعملون  الذين  احلراس 
اصطحاب أسلحتهم إلى املنزل على الرغم من النص الصريح 
للقواعد املتعلقة باحلفظ اآلمن لألسلحة. كما ينجم عن نقص 
احمللية  والسلطات  والشرطة  الشركات  جانب  من  الرقابة 
القطاع  في  املرخصة  األسلحة  لهذه  الالئق  غير  االستخدام 

اخلاص، مبا في ذلك االعتداء على النساء وقتلهن.

التحديات والفرص املتاحة أمام إدخال مسائل النوع 
االجتماعي في الدول املتقدمة: 

اإلناث  للعامالت  والتهميش  التمييز  على  التغلب  يتعني  � 
توظيف  طريق  عن  ومواجهته  األمني  القطاع  داخل 
والعسكرية  األمنية  الشركات  داخل  النساء  وترقية 
اخلاصة. كما يتعني النظر في املزايا التجارية والعملياتية 

لتوظيف الكوادر النسائية بصورة أكثر ِجدية.
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7 لتوصيات الرئيسية
التنظيم: 1 على احلكومات والشركات العسكرية واألمنية 
تعزيز  الضرورة  اقتضت  وحيثما   – وضع  اخلاصة 
– اللوائح النظامية والتنظيم الذاتي للشركات العسكرية 

واألمنية اخلاصة على املستويني احمللي والدولي. 

الرقابة واإلبالغ عن العنف القائم على أساس النوع  2 
العسكرية  والشركات  احلكومات  على  االجتماعي: 
التقارير  ورفع  للرقابة  آليات  وضع  اخلاصة  واألمنية 
التهديدات  ملعاجلة  والدولي،  احمللي  املستويني  على 
القطاع  أفراد  بني  واجلنسي  اجلسدي  العنف  وحوادث 
األمني اخلاص، وحتديًدا أولئك الذين ُتوكُل إليهم مهاّم 

احلماية في مراحل ما بعد النزاعات.

الشركات  عمالء  على  اجلودة: 3  ومراقبة  التعاقدات 
العسكرية واألمنية اخلاصة وضع تدابير دائمة ملراقبة 
بشأن  املانحة  والهيئات  املتحدة  األمم  ومعايير  اجلودة 
القانون  واحترام  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال 
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي ضمن 
واألمنية  العسكرية  الشركات  مع  املبرمة  العقود  بنود 

اخلاصة.

االجتماعي: 4  النوع  مسائل  بشأن  القطاع  معايير 
القطاع،  هذا  في  العمل  واحتادات  املدني،  املجتمع  على 
العسكرية  والشركات  الدولية،  واملنظمات  واحلكومات، 
ومعايير  سياسات  وتنفيذ  وضع  اخلاصة  واألمنية 
االجتماعي في  النوع  بإدخال  تتعلق  بشأن عدة قضايا 
التحري  مثل  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  الشركات 
وسياسات  والتشغيل  التعيني  وسياسات  العاملني  عن 
وإجراءات  اجلنسية  واإلساءة  اجلنسي  التحرش 

الشكاوى والتدريب على النوع االجتماعي.

اخلاصة  واإلجراءات  والسياسات  القوانني  5 
ينبغي  اخلاصة:  واألمنية  العسكرية  بالشركات 
ُمدونات  وضع  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  للشركات 
بقواعد السلوك والسياسات الواضحة واحملددة، وعدم 
فتح أدنى مجال للتهاون مع سوء السلوك واالستغالل 
نحو  على  املُدونات  هذه  تعميم  يتعني  كما  اجلنسي. 
واضح على املوظفني واملتعهدين قبل االلتحاق بالعمل، 

وأن تكون جزًءا من شروط العمل.

تعيني وتثبيت عدد أكبر من النساء: 6 ينبغي للشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة وضع خطط عمل لتوظيف 
داعمة  عمل  بيئة  وتوفير  النساء،  من  أكبر  عدد  وتثبيت 

جلميع العاملني من الذكور واإلناث. 

العسكرية  الشركات  على  يتعني  والتدريب: 7  التحري 
يخصُّ  فيما  التحري  معايير  اخلاصة حتسني  واألمنية 
ضمان  بهدف  وذلك  اخلاصة،  األمنية  اخلدمات  أفراد 
حلقوق  انتهاكات  ارتكبوا  الذين  األشخاص  استبعاد 
النوع  أساس  على  قائمة  عنف  جرائَم  أو  اإلنسان 

االجتماعي.

التدريب على النوع االجتماعي: 8 يجب على الشركات 
على  تدريبية  دورات  عقد  اخلاصة  واألمنية  العسكرية 
قدراتهم  لبناء  وذلك  األفراد،  جلميع  االجتماعي  النوع 
في مجال إدخال مسائل النوع االجتماعي في العمليات.

في  املشاركة  األكادميي  املجتمع  على  يجب  األبحاث: 9 
اخلدمات  قطاع  حول  التجريبية  األبحاث  من  املزيد 
األمنية اخلاصة، وحتديًدا في البالد املُضيفة. ويتعني أن 
يشمل ذلك التأثيرات املختلفة للخدمات األمنية اخلاصة 
في الرجال والنساء على حدٍّ سواء، إضافة إلى األبحاث 
واألمنية  العسكرية  الشركات  وأداء  عمليات  حول 
اخلاصة املشاركة في عمليات إصالح القطاع األمني.
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احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمًرا مهًما 
في الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في الشركات 
العسكرية واألمنية 
اخلاصة؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة النزاع 
وما بعد النزاع
تساؤالت حول الشركات 
العسكرية واألمنية 
اخلاصة وعمالئها
معلومات أخرى 

يسود إعتراٌف قوٌي بوجوِب تلبيِة عمليُة إصالِح القطاع األمني لالحتياجات األمنيِة املختلفة للرجال 
فعاليِة  مفتاُح  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائِل  إدخاُل  ُيعتبُر  وكما  واألوالد.  والفتيات  والنساء 

ومسائلِة القطاع األمني، وامللكيِة احملليِة، وشرعيِة عملياِت إصالح القطاع األمني.

وُتعتبُر مذكرُة التطبيِق هذه مبثابِة ُمقدمٍة موجزٍة ملزايا إدخال مسائِل النوع االجتماعي في الشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة. كما وتقّدم معلوماٍت عمليٍة لكيفية القياِم بذلك.

وتعتمد هذه املذكرة على تقريٍر مطوٍل، وكالهما جزٌء من رزمِة أدواِت النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح القطاع األمني. وحيث أن الهدَف من رزمِة األدواِت هذه هو إعداد مقدمٍة موجزٍة عن 
القطاع  إصالِح  سياساِت  وصانعي  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقِة  املسائِل 

األمني، مت تضيمنها 12 أداًة مع مذكراٍت عمليٍة مكّملٍة لها – أنظر معلومات أخرى.

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أمًرا مهًما في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؟

حتسني الفعالية العمليانية 
للمرأة والرجل في العادة جتارب واحتياجاٍت مختلفٍة من األمن والقضاء. وعليه، لزيادة فرص  n 
على  أنشطتهم  تأثيُر مجمل  االعتبار  األخذ في  إلى  بحاجٍة  األمن  أفراد  فإن  العملياني،  النجاح 

الرجال والنساء والفتيات واألوالد في املجتمع احمللي.

1

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمنيمذكرة التطبيق العملي العاشرة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الـنوع االجتماعي وأثره
في الشركات العسكرية األمنية اخلاصة

يشيُر لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدواِر 
واملواقِف  الشخصيِة  والسماِت  والعالقاِت 
املجتمُع  يعزوها  التي  والقيِم  والسلوكياِت 
للمرأِة والرجل. وعلى ذلك يشيُر لفُظ "النوع 
بني  املكتسبِة  االختالفاِت  إلى  االجتماعي" 
الرجِل واملرأِة، بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى 
والذكر.  األنثى  بني  البيولوجيِة  االختالفاِت 
هائالً  تنوًعا  االجتماعي  النوع  أدواُر  وتتنوُع 
مبرور  تتغير  وقد  وعبرها،  الثقافات  ضمن 
الزمن، كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" 
إلى املرأِة والرجل فحسُب، بل يشمُل العالقاِت 

بينهما. 

توجيه النوع االجتماعي هو "عمليُة حتديِد 
أِيّ  في  والرجل  للمرأة  الالزمِة  االحتياجات 
أو  التشريعات  ذلك  ويشمل  له،  ُيخطط  عمل 
املجاالت  جميع  في  البرامج  أو  السياسات 

وعلى كِلّ املستويات".

األمنية  "الشركات  مفهوم  تعريف  مَتّ  لقد 
بأنها "الشركات  التقرير  هذا  اخلاصة" في 
التي تتخصص بتقدمي احلماية األمنية لألفراد 
اإلنسانية  األصول  فيها  مبا  واملمتلكات 
خدماتها  أن  يعني  وهذا  والصناعية".1 
ليست بالضرورة خدمات مسلحة، فعملياتها 
بطبيعتها تتِسم بالدفاع وليس بالهجوم، كما 
أنها تخدم مجموعٍة كبيرٍة من العمالء تشمل 
احلكومات، والهيئاِت الدولية، واملنظماِت غير 

احلكومية، واملؤسساِت التجارية.

اخلاصة"  العسكرية  "الشركات  وأما 
باملهارات  تتخصص  التي  "الشركات  فهي 
القتالية،  العملياِت  فيها  مبا  العسكرية، 
املعلوماِت  وجمِع  االستراتيجي،  والتخطيِط 
والدعِم  العمالني،  والدعِم  االستخباراتية، 
وصيانة  وتوفير  والتدريب،  اللوجستي، 
ضمنًا  يعني  وهذا  واملعدات".  األسلحة 
من  العادة  في  هم  الشركات  هذه  ُعمالَء  أن 
أيًضا اجلماعاِت  احلكومات، ولكنَّها قد تضُمّ 
املسلحِة  والفصائَل  واملليشيات  املتمردة 

األخرى.2

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



يعمُل الوعي مبسائل النوع االجتماعي محددٍة ثقافيًا على  n 
التكيف مع املجتمع املضيف وأن  مساعدة املوظفني في 
يكونوا أكثر جتاوًبا مع البيئة الثقافية التي يعملون فيها، 

مما يعزز القبول احمللي بوجود أفراد األمن اخلاص.

النساء  شؤون  لبحث  موظفاٍت  إلشراك  حاجٌة  هناك  n 
وجلمع معلوماٍت أكثُر دقًة، وقد تكون لديهن القدرة على 

تبني نهٍج مختلٍف في حتديد املخاطر األمنية.

الشركات اإلطار رقم 1 في  وأثره  الذاتي  التنظيم 
العسكرية واألمنية اخلاصة

أمًرا  القطاع  هذا  احتادات  خالل  من  الذاتي  التنظيم  يعتبر 
مهًما، خصوًصا حينما يكون التنظيم احلكومي غير موجود 
أو غير كافي. وعليه، يعتبر التنظيم الذاتي آليًة مهمًة للغاية 

لتحسني معايير الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.

طريق  عن  أوالهما،  بطريقتني؛  باملعايير  العمل  ويتُمّ  y 
الشركات  ومساءلة  والشفافيِة  األداء  حتسني 
أنها تستبعد  العسكرية واألمنية اخلاصة. وثانيتهما، 
فالتنظيم  ذلك،  ومع  القطاع.  هذا  من  البقر"  "رعاَة 
منه  اإلستفادة  وميكن  السحرّي،  باحلل  ليس  الذاتي 
فقط في إطار قالٍب ُمتشابٍك وبرامِج التنفيذ التنظيميِة 
والدولي،  املستويني احمللي  النموذجيِة على  املشتركِة 

وعلى مستوى القطاع نفسه.

باإلمكاِن مراقبِة االلتزام في البيئات املعاديِة عن طريق  y 
رابطة هذا املجال.

ذاتيًا مناقشة مزايا ومشكالت  املنظمِة  الهيئِة  بإمكاِن  y 
إذا  فردي،  أو  ثنائي  بشكل  االجتماعي  النوع  توجيه 

اقتضت الضرورة.

ُتوضُح األبحاُث أن السكان احمللينّي من الرجال والنساء  n 
مييلون إلى رؤية النساء بني صفوف أفراد األمن، حيث 
جانبهن  من  التهديد  ويقُلّ  معهن،  احلديث  تبادِل  ميكن 
وجود  فإن  وعليه،  التقليدية.  املجتمعات  في  حتى 
الشركات  أٍيّ من هذه  يعزز من شرعية  أن  املرأة ميكن 
وعملياتها داخل املجتمعاِت املضيفة.3 وقد يشِكل إشراُك 
وُيعُدّ  إيجابيًا،  أثًرا  النسائي  العنصر  من  أمٍن  أفراد 
قد  الالتي  احملليات  للنساء  بالنسبة  به  ُيحتذى  منوذًجا 

ُيفكرن في اإللتحاق مبؤسسات القطاع األمني.

حتسنُي إجراءاِت التوظيِف ومعاييِر األداء  
هذه  داخل  جًدّا  مرتفعًة  الرجال  متثيل  نسبة  تزال  ال  n 
إلى  خاصٍة  بصفٍة  ذلك  ويرجع  اآلن.  حتى  الشركات 
السابقني.  اخلدمة  أفراد  تعيني  في  الشركات  توسع 
حتسنِي  على  االجتماعي  النوع  توجيه  يعمَل  أن  وميكن 
الشركاِت  داخَل  األداء  ومعاييِر  التوظيف  إجراءاِت 

العسكريِة واألمنيِة اخلاصة، وذلك لضماِن عدِم التمييِز، 
وضمان وجود ثقافِة عمٍل شاملة.

منع سوء السلوك وانتهاكات حقوق اإلنسان
العدواني  السلوِك  أشكاِل  بعض  عن  التغاضي  مُيثل  n 
من  العديد  في  املؤسسيِة  الثقافة  من  جزًءا  وتشجيعها 
التي كانت فيما  الشركاِت العسكرية واألمنية اخلاصة، 
ويساعد  اإلنسان.  حقوق  بانتهاكات  مرتبطًة  مضى 
جانب  إلى  االجتماعي  النوع  على  املالئم  التدريب 
وقانوِن  الدولي  اإلنساني  القانون  مجال  في  التدريِب 
حقوق اإلنساِن الدولي متعهدي هذه الشركاِت على منع 
انتهاكاِت حقوق اإلنسان وما يصاحُب ذلك من خسارٍة 

معة. للعوائد املاديِة والُسّ

على  املنتشرة  العقوبة  من  االفالت  ثقافة  معاجلة  تعمُل  n 
املساعدِة في حتسنِي سمعة الشركاِت ككياناٍت مستقلٍة، 

وسمعة القطاع ككل.

دعم  عمليات  في  العاملة  الهيئات  بني  التنسيق  حتسني 
السالم

قام بعُض عمالء الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،  n 
مثل األمم املتحدة واحلكومات املانحة، بتوجيه همومهم 
اخلاصة  عملياتهم  صلب  في  االجتماعي  النوع  حول 
ما  مراحِل  في  البناء  إعادِة  ومشروعاِت  السالم  بحفظ 
بعد النزاع، مبا في ذلك عملياُت إصالح القطاع األمني. 
وعليه، يؤدي قياُم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
بإدخال إعتباراِت النوع االجتماعي في صلب عملها إلى 
حتسنِي التنسيق بخصوص سياساِت النوع االجتماعي 
الوكاالت  املتعددِة  البيئاِت  في  العاملِة  الهيئاِت  جلميع 

املُعقدة.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية 

االجتماعي  النوع  مسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
مسألُة  ليست  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  في 
لاللتزام  ضرورٌي  أيًضا  إنه  بل  فحسب،  تنفيذيٍة  فعاليٍة 
املتعلقة  واالقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق  بالقوانني 

باألمن والنوع االجتماعي، وأهمها:
) n 1995( إعالُن ومنهاج عمل بكني

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قراُر 
واألمن )2000(

مجموعة  ملحق  إلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ملزيٍد 
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.
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كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في الشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة؟

وضع معاييٍر وإجراءاٍت متجاوبٍة مع النوع االجتماعي  
لتحسني معايير الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، فإنه 
من الضروري تبني منهًجا مشترًكا يدمج ما بني االلتزامات 
التنظيمية، من ناحيٍة  العمليات  التعاقدية، من جهة، وما بني 
تشكيل  في  رئيسٍي  بدوٍر  القياُم  العمالء  وبإمكان  أخرى. 
تنفيِذ  إذا متت مراقبُة  الشركات، وخاصة  أفراد هذه  سلوك 

االلتزاماِت التعاقدية من خالل عمليات التقييم املُنتظم. 
 n إدخاُل مسائل النوع االجتماعي في أُطر التنظيم الذاتي 
القطاع  هذا  في  املتزايدِة  األفُرع  حتكم  التي  اجلديدة 
ومراقبُة  صياغٍة  تنفيُذ  وميكُن   .)1 رقم  اإلطار  )انظر 
مع  جنٍب  إلى  جنبًا  االجتماعي  النوع  مجال  في  املعايير 

قضايا أخرى، مثل حقوق اإلنسان.

حول  للشكاوى  داخليٍة  وإجراءاٍت  التزام  آلياِت  وضُع  n 
على  القائم  والعنف  واملضايقة،  اجلنسي،  التحرش 
إلى  باإلضافِة  الشركة،  داخل  االجتماعي  النوع  أساس 

مدونات قواعد السلوك على مستوى القطاع.

اآلخرين  األفراد  و/أو  احمللي  للمجتمع  آلياٍت  وضُع  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  حوادث  عن  لإلبالغ 
االجتماعي، والسلوك التمييزي، أو سوُء السلوِك، وذلك 

إلى سلطٍة مختصٍة لها صالحياُت إجراِء التحقيقات.

بالشفافيِة  تتسُم  وإجراءاٍت  سياساٍت  وتنفيُذ  وضُع  n 
والبذاءِة،  السلوك،  سوِء  بشأن  التحقيقات  لتحكم 
سياسِة  على  القضاء  بهدِف  وذلك  اإلجرامي،  والنشاِط 

االفالت من العقوبة.

إجراُء عملياِت فحٍص تاريخيٍة دقيقٍة على جميع األفراد  n 
واألمنية  العسكرية  الشركات  إلى  إنضمامهم  احملتمل 
اخلاصة، قبل تعيينهم، وذلك بهدف التحري، حتديًدا،عن 
أيِة أسبقياٍت جنائيٍة لهم، أو انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان، 

أو عنٍف قائٍم على أساس النوع االجتماعي.

تنفيذ سياساٍت وممارساٍت شاملٍة وغير متييزيٍة 
بخصوص املوارد البشرية

البشرية،  املوارد  وسياسات  التوظيف  عمليات  مراجعُة 
عدم  لضمان  ذلك،  الضرورُة  اقتضت  حيثما  وإصالُحها 
التمييز وتبني ثقافَة عمٍل شاملٍة، وحتديًدا عن طريق معاجلة 
قضايا مثل توظيف، وتثبيت، وترقية املرأة، ومثل التحُرش 

اجلنسي، والسلوك التمييزي.

!  إستقدام ذوي اخلبرات العالية من الشرطة، واجليش، 
والقطاع اخلاص لتعزيز توظيف، وتثبيت، وترقية املرأة.
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إجراء تدريٍب على النوع االجتماعي   
إدخاُل التدريِب على مسائِل النوع االجتماعي والوعي بالنوع 
االجتماعي ضمَن برامِج التدريب األساسي املقدم إلى أفراِد 
الشركاِت العسكرية واألمنية اخلاصة )انظر اإلطار رقم 2(:

النوع اإلطار رقم 2 على  التدريِب  موضوعاُت 
الشركات  ألفراد  االجتماعي 

العسكرية واألمنية اخلاصة
ما هو النوع االجتماعي؟ – 

واألمنية  العسكرية  الشركات  عمل  بجوهِر  تعريٌف  – 
اخلاصة وتفهم تأثيراته على الرجال والنساء.

فرص  تعزيز  في  االجتماعي  النوع  إدخال  أهميُة  – 
النجاح والفعالية العمليانية.

النظُر إلى العمل من منظور النوع االجتماعي، مبعنى  – 
ضمَن  االجتماعي  النوع  منظور  إدخال  كيفية  آخر: 

اإلطار العملياني لألمن.
األمني  القطاع  إصالح  في  االجتماعي  النوع  معاجلُة  – 
احمللية،  النسائية  املنظمات  مع  بالتعاون  العمل  )مثل 

وتوظيف املرأة في صفوف القوات األمنية(.
في  والنساء  للرجال  احلماية  وتوفير  العمِل  كيفيُة  – 

املجتمع املضيف.
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  تعريُف  – 

وكيفية معاجلته.
وسياسات  الشركات  داخل  السلوك  قواعد  مدوناُت  – 
التحرش اجلنسي، وسوُء  التهاوِن املطلق بشأِن  عدُم 

السلوك اجلنسي، والسلوُك اجلنسي املشني.

احمللي،  املوقف  مع  تتناسب  تدريبيٍة  دوراٍت  تخصيُص  n 
وذلك بهدف تعزيز فعالية العملية.

املنظمات  ذلك  في  مبا  املدني،  املجتمع  منظماِت  إشراُك  n 
النوع  على  التدريب  وتقدمي  تصميم  في  النسائية 

االجتماعي.

يشمُل التدريُب على النوع االجتماعي العناصر التالية: n 

كيفيُة التجاوِب مع االحتياجات اخلاصة للعمالء من  – 
الذكور واإلناث.

ضحايا  مع  وبفعاليٍة  مالئم  بشكل  التفاعِل  كيفيُة  – 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

سياساُت املوارد البشرية الداخلية، وحتديًدا املعايير  – 
املتعلقة بالتحرش اجلنسي.
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املراقبة والتقييم  
ودولية  محلية  آلياٍت  وضُع  احلكومات  على  يتعنُي  n 
على  الرقابة  حتقيق  بهدف  وذلك  واإلبالغ،  للمراقبة 
ويشمل  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  الشركات  قطاع 
ذلك تركيًزا على انتهاكاِت حقوق اإلنسان، مبا في ذلك 

العنُف القائُم على أساس النوع االجتماعي.

اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  عمالء  بإمكان  n 
التعاقدية،  مراقبُة مدى تلبيِة هذه الشركات اللتزاماتها 
املنتظمة  واإلجراءاِت  التدقيق  عملياِت  خالل  من  وذلك 
املهم للعمالء  للرقابة على اجلودة. ولهذا، فمن  األخرى 
النوع  مسائل  حول  املقبولِة  املمارسات  معايير  إدخاُل 
العسكرية  الشركات  مع  تعاقداتهم  في  االجتماعي 

واألمنية اخلاصة.

يضم التقرير العاشر أيًضا:  
الشركات  تقدمها  التي  واخلدماِت  األدواِر  مناقشَة  – 

العسكرية واألمنية اخلاصة.

قوائُم مراجعٍة لسياسات مناهضة التحرش اجلنسي. – 

املرأة  توظيف  لزيادة  منوذجيًة  إستراتيجيًة  – 
واستمراريتها في اخلدمة.

لعمِل  التنظيميِة  اللوائح  في  االجتماعي  النوع  مسائُل  – 
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.ُ 

التحديات والفرص املتاحة إبان فترة النزاع ما بعد 
النزاع

عادًة ما تعاني البلداُن التي متر مبراحل النزاع او فترات بعد 
النزاع بتراجٍع او عجٍز في خدمات األمن العام. لذلك، تسارع 
العسكرية واألمنية اخلاصة بطرح نفسها جلسر  الشركات 
إهتماًما  البلدان  هذه  حركِة  قوُة  وتستقطُب  الفجوة.  هذه 
األمني  القطاع  في  احلالي  لالنتعاش  نظًرا  وذلك  خاًصا، 
النزاع، وبصفة  النزاع وفتراِت ما بعد  اخلاص في سياقات 

خاصٍة في أفغانستاَن والعراق.

التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي   
األمن، وحتديًدا  آلياُت مراقبة مؤسسات  عادًة ما تغيُب  n 
في  يسهم  مما  اخلاصة،  واألمنية  العسكرية  الشركات 
ظهور ثقافة عامة لالفالت من العقوبة في جرائم العنِف 

القائِم على أساس النوع االجتماعي واجلرائم األخرى.

يواجه الرجال والنساء والفتيات واألوالد مخاطَر أمنيٍة  n 
النزاع.  بعد  ما  وفتراِت  النزاع  سياقاِت  في  مختلفٍة 
التوقعاِت من أفراد الشركات العسكرية  ويرتفُع سقُف 
هؤالء  حماية  بضمان  قيامهم  جلهة  اخلاصة  واألمنية 

حقوقهم  ومراعاِة  املختلفة،  احتياجاتهم  وتلبيُة  الناِس، 
تلقوا  قد  العناصِر  هؤالء  يكن  لم  وإن  حتى  اإلنسانية، 
الالزمِة  الثقافيَة  اخللفيَة  لديهم  يُكن  لم  أو  كافيًا  تدريبًا 

للقياِم بذلك.

العاملية  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  تتجه  n 
العاملة في بيئات مراحل النزاع وفترات ما بعد النزاع، 
في  احمللية  اخلاصة  األمنية  الشركات  إلى  باإلضافِة 
الدول النامية، إلى توظيف بعض أشِد مستخدميهم هواًنا 
وأجًرا من املجموعات املهمشة في العالم النامي. وهؤالء 
املوظفنَي عادة ما يكونوَن فقراَء، غيَر متعلمنَي، قروينَي، 
والعديُد منهم كانوا جنوًدا سابقنَي مت تسريحهم وإعادُة 
دمجهم في مجتمعاتهم بصورٍة غيَر الئقة. وتنبثق عن 
من  معاجلتها  من  بد  ال  كبيرٍة  حتدياٍت  املمارساِت  هذه 
حٍد  على  والشركاِت  واحلكوماِت  املانحِة  الدوِل  قبل 

سواء.

فرص إدخال مسائل النوع االجتماعي  
الدولية  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  بدأت  n 
بالعمل في مجاالٍت جديدة، مثل إصالح القطاع األمني، 
ونزع األسلحة، والتسريح من اخلدمة العسكرية وإعادة 
ومن  الكوارث.  حاالت  في  واإلغاثة  والتنمية،  اإلدماج، 
العسكرية  الشركات  هذه  على  الطلب  ازدياد  احملتمٍل 
ُيوفر  مما  املجاالت،  هذه  مثل  في  اخلاصة  واألمنية 
أبعاد  بشأن  إرشاديٍة  خطوٍط  لوضع  سانحًة  فرصًة 

النوع االجتماعي لهذه املهام.

توفر الظروف في فترات ما بعد النزاع، أيًضا، فرًصا ال  n 
نظير لها للتغيير املجتمعي، حيث باإلمكان إعادُة إصالِح 
تعريِف  وإعادُة  االجتماعي  النوع  أساس  على  التمييِز 
العسكرية  الشركات  هذه  بإمكان  أنه  وكما  أدواِره. 
واألمنية اخلاصة املشاركة في هذه العمليات عن طريق 
املَرأِة  توظيف  خالل  من  إيجابيٍة  عمليٍة  ُقدوٍة  توفير 

وتوفيِر املعاملِة املتساويِة لها.

على  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  تعمل  n 
حقيقيًة  فرصًة  تلوُح  وعليه،  العمالء.  مطالِب  تلبيِة 
العسكرية  الشركات  جلعل  ولوائَح  معاييَر  لوضِع 
واألمنية اخلاصة شريكًة في هذه العمليات ككل. وعلى 
هذه  مع  يتعاقدون  الذين  اآلخريَن  والعمالِء  احلكومات 
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تضمنَي املساءلِة 
املبرمِة  العقوِد  االجتماعي في  النوع  إدخال مسائل  عن 

مع تلك الشركات.
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؟  تساؤالت حول الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة وعمالئها

بإدخال  اآلخرون  والعمالء  احلكومات  تطالُب  هل  n 
القائم  العنف  عن  )كاملساءلة  االجتماعي  النوع  مسائل 
على  اإللزامي  والتدريب  االجتماعي  النوع  أساس  على 
النوع االجتماعي( في عقودها مع الشركات العسكرية 
العسكرية  الشركات  تقوم  هل  اخلاصة؟  واألمنية 
مواثيقها  في  املسائل  هذه  بإدخال  اخلاصة  واألمنية 

اخلاصة بها؟

األطِر  في  االجتماعي  النوع  مسائِل  إدخاُل  مت  هل  n 
التنظيمية احمللية والدولية للشركات العسكرية واألمنية 

اخلاصة؟

اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  هذه  لدى  هل  n 
لقواعد  ومدوناٍت  متساويٍة  توظيٍف  لفرِص  أعراًفا 
بشأن  الشكاوى  إزاء  التظلم  إجراءات  تشمل  السلوك 
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي،  التحرش 

االجتماعي، والتمييز؟

عن  لإلبالغ  مناسبٍة  آلياٍت  احمللي  للمجتمع  تتوفر  هل  n 
انتهاكات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة حلقوق 
اإلنسان، مبا في ذلك حوادث العنف القائم على أساس 

النوع االجتماعي؟ 

النسائية  العناصر  توظيف  لزيادة  آلياٍت  وضع  مت  هل  n 
وتثبيتها وترقيتها؟

برامِج  ضمن  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  مت  هل  n 
العسكرية  الشركات  ألفراد  املقدمِة  احلاليِة  التدريِب 
واألمنية اخلاصة؟ هل مت تزويدهم بتدريب متخصص 
اجلنسي،  والتحرش  االجتماعي،  بالنوع  الوعي  حول 

واالستغالل اجلنسي، واإلساءة اجلنسية؟

إحتياجاِت  ومعاجلة  حتديِد  على  األفراد  تدريُب  مت  هل  n 
لألمن  اخلاصة  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال 

والقضاء؟

هل تقوُم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بإدخاِل  n 
اجلنائية،  التهِم  عن  للتحري  الهادفة  الدقيقِة  التحرياِت 
أساس  القائم على  والعنِف  اإلنسان،  وانتهاكاِت حقوق 

النوع االجتماعي في عمليات التوظيف التي تقوم بها؟ 
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باإلمكاِن احلصوِل على هذه التقارير ومذكراِت تطبيقها من 
املواقع االلكترونيِة التالية:

www.dcaf.ch

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني 

1-النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني. 
2- النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة. 

3- النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع. 
4- النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة. 

5- النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي.
6- النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود. 

7- النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع 
األمني.

األمن  سياسة  صناعة  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -8
القومي.

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  12-النوع 
األمني.

ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

نبذة عن املؤلف
)Nicola Popovic( هي خبيرة مشاركة  بوبوفيتش  نيكوال 
في النوع االجتماعي والسالم واألمن في معهد األمم املتحدة 
حيث  باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي 
القدرات  وبناء  واألبحاث  السياسة  أنشطة  بتنسيق  تقوم 
بشأن موضوعات: مثل النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
 ،"1325" رقم  األمن  مجلس  قرار  وتنفيذ  األمني،  القطاع 
وتدريب أفراد األمن على النوع االجتماعي. وقد عملت قبل 
من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  مبعهد  التحاقها 
القائم  العنف  حوادث  من  الناجني  مع  باملرأة  النهوض  أجل 
على أساس النوع االجتماعي في البوسنة والهرسك. وحتمل 
نيكوال بوبوفيتش )Nicola Popovic( شهادة املاجستير في 
حلقوق  األيرلندي  املركز  من  الدولية  السالم  حفظ  عمليات 
اإلنسان، باإلضافة إلى دبلوم في التنمية البشرية من برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.  

احملررون
 Megan Bastick and( ميجان باستيك وكريسنت فاالسيك
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.

إلسهاماتهم  نظًرا  أسماؤهم  اآلتية  للسادة  بالشكر  نتقدم 
التقرير، وإلى كل من  القيّمة على مسودات هذا  وتعليقاتهم 
شارك في املناقشات العملية بشأن إدخال النوع االجتماعي 
وهم:  وحتليله،  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في 
أودرين  كارين   ،)Hilary Anderson( أندرسون  هيالري 
 ،)Megan Bastick( باستيك  ميجان   ،)Carine Audran(
 Luc( جور  فان  لوك   ،)Stefan Dercon( ديكرون  ستيفان 
كليبي  تويكو   ،)Juliet Hunt( هنت  جولييت   ،)Van Goor
 ،)Minna Lyytikäinen( ليتكونني  مينا   ،)Toiko Kleppe(
 Anna( أورنيرت  أنا   ،)Andrew McLean( ماكلني  أندرو 
جينيفر   ،)Deborah Rubin( روبني  ديبورا   ،)Ornert
فاالسيك  وكريستني   ،)Jennifer Sahalub( سهالوب، 
إلى  بالشكر  نتقدم  ان  نود  وكما   .)Kristin Valasek(
دراموند  أنتوني   ،)Benjamin Buckland( باكالند  بنيامني 
 Mugiho( تاكشيتا  وماجيهو   ،)Anthony Drummond(
Takeshita( ملساعدتهم في عملية التحرير، وإلى أجنا إبنوثر 
)Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني  

تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول  التقرير  هذا  ميثل 
رزمة  من  جزًءا  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح 
األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  أدوات 
ورزمة األدوات هذه، املصممة لوضع مقدمٍة عمليٍة للمسائل 
إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
أداة   12 على  تشتمل  السياسات،  وصانعي  األمني  القطاع 

ومذكرات تطبيقها:

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 ٤   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 5   
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  ويتقدم 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  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  أبحاًثا حول  املركز  ويجري  وكما  جيدة. 
في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع  املجال  هذا  في 
ويقدم  والدولية،  احمللية  املستويات  على  اخلصوص  هذا 
والبرامج  املشورَة  ويقدم  بالسياسات.  املتعلقة  التوصيات 
بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في  املساعدة 
املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز:  شركاء 
املدني واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني 
املخابرات   ووكاالت  القضاء  وسلطات  الشرطة  أجهزة  مثل 
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وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون األوروبية/مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميوقراطية 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  الدميوقراطية  املجتمعات 
دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات.  وإدارة  وبناء 
املشترك  التفاهم  وتعزيز  احلقيقي  االحترام  ودعم  القانون 
املكتب مساهمًة فعالًة  أيًضا. وقد أسهم  بني األفراد والدول 

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 برامٍج بحثيٍة تسهم في تعزيز مكانة 
ويعمل  العالم.  عبر  اجلنسني  بني  املساواة  وحتقيق  املرأة 
األمم  الدول األعضاء في  بناء حتالفاٍت مع  املعهد من خالل 
املتحدة واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية واملجتمعات 
املدنية، إضافًة إلى األجهزة األخرى الناشطة في هذا املجال، 

وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

إجراء أبحاٍث قابلٍة للتنفيذ من منظور النوع االجتماعي  n 
والبرامج  السياسات  على  فاعالً  تأثيًرا  تؤثر  والتي 

واملشاريع.

وضع آليٍة مشتركٍة 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
© REUTERS/Tara Todras-Whitehill , 2005

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

باملرأة – 200٨م.
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله 

1 مقدمة
ولضمان  اإلصالح.  لعمليات  الرئيسي  الهدف  هو  التغيير 
عدة  وضع  مت  فقد  التغيير،  وآثار  ومخرجات  نتائَج  حتقيق 
واألوساط  السياسات  وواضعي  املمارسني  لتمكني  طرٍق 
األكادميية من قياس تلك النتائج. ومتت اإلشارة إلى أهمية 
إدخال التقييم واملراقبة والتحليل الشامل في عمليات إصالح 
إدخال منظور  القائمة.1 ويعتبر  األدبيات  األمني في  القطاع 
لتأسيس  مهًما  أمًرا  العمليات  هذه  في  االجتماعي  النوع 
والقضاء  األمن  مقتضيات  تلبية  على  القادر  األمني  القطاع 

للرجال والنساء والفتيات واألوالد.
وسوف يقف هذا التقرير على بعدين إثنني من أبعاد عمليات 
االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  والتحليل  واملراقبة  التقييم 
)املراقبة والتحليل(. أوالً، يستعرض التقرير أطَر عمل تقييم 
والتحليل،  املراقبة  واستراتيجيات  األمني،  القطاع  إصالح 
وكيفيَة إدخال منظور النوع االجتماعي في مختلف األدوات 
مبادرات  التقرير  يناقش  وثانيًا،  حاليًا.  القائمة  واملناهج 
األمني، مبا  القطاع  في مؤسسات  االجتماعي  النوع  توجيه 
االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عملية  إجراء  كيفيَة  ذلك  في 
ومراقبة وحتليل توجيه النوع االجتماعي. ومن بني األدوات 
عمليات  التقرير؛  هذا  ويناقشها  يستعرضها  التي  واملناهج 
والتنسيق  والتعاون  والتشاركية،  الشاملة  املعلومات  جمع 
حسب  املصنفة  البيانات  واستخدام  اإلدارات،  بني  فيما 
مع  املتجاوبة  باألهداف  اإلدارة  والعرق،  والسن  اجلنس 
االجتماعي،  للنوع  االجتماعي، واملؤشرات احلساسة  النوع 

ومقابالت مجموعات التركيز.
ويشمل هذا التقرير أيضا:

مقدمًة لعملية التقييم واملراقبة والتحليل. n 

املغزى من وراء إدخال مسائل النوع االجتماعي والطرق  n 
واملراقبة  التقييم  عملية  ودعم  تعزيز  بها  ميكن  التي 

والتحليل.

عملية  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  االنطالق  عناصر  n 
تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله.

كيف ميكن إجراء عمليات التدقيق على النوع االجتماعي  n 
مراقبة  إلى  باإلضافة  األمني،  القطاع  مؤسسات  في 

وحتليل تأثير مبادرات توجيه النوع االجتماعي.

التوصيات الرئيسية.  n 

مصادر إضافية. n 

الذين تقع  التقرير األفراد  لهذا  ويشمل اجلمهور املستهدف 
مؤسسات  داخل  األمني  القطاع  إصالح  مسؤولية  عليهم 
واملنظمات  والبرملان،  الوطنية،  واحلكومة  األمني،  القطاع 
املجتمع  ومنظمات  املانحة،  واجلهات  الدولية   / اإلقليمية 
املدني. كما أنه يستهدف أيًضا العاملني باملنظمات ممن تقع 
عليهم مسؤولية توجيه النوع االجتماعي في القطاع األمني. 
هذا  يقوم  احلالية،  للمصادر  املكتبية  املراجعة  إلى  وإضافًة 
االجتماعي  النوع  مجال  في  اخلبراء  إسهامات  على  التقرير 
خالل  جمعها  مت  التي  األمني،  القطاع  إصالح  في  وأثره 

املناقشة الفعلية الشاملة مع 1٦0 من املشاركني.2

2 ما املقصود مبفهوم ״تقييم إصالح القطاع 
األمني ومراقبته وحتليله״؟   

القطاع  إصالح  مجال  وهو  نسبيًا،  اجلديد  املجال  هذا  في 
األمني، يتم استعمال مجموعة أطٍر ومنهجياٍت مختلفٍة لتقييم 
تنوع  على  بناء  تتنوع  التأثيرات. وهي  وقياس  االحتياجات 
واجلهات  األمني،  القطاع  مؤسسات  مثل  املعنية؛  األطراف 
املانحة، وأعضاء البرملان، أو منظمات املجتمع املدني، وبعض 
والقطاع  متحيصها.  اجلاري  األمني  القطاع  مؤسسات 
مؤسساٍت  من  يتكون  فهو  متجانًسا،  نسيًجا  ليس  األمني 
مختلفٍة،  وقضائية  أمنيٍة  خدماٍت  تقدم  ومتنوعٍة  مختلفٍة 

ولديها عمليات متنوعة لضمان املساءلة الداخلية.

التقييم  لعملية  مختلفٍة  مفاهيَم  عدة  وجود  من  الرغم  وعلى 
واملراقبة والتحليل، فإنه ألغراض هذا التقرير سيتم استخدام 

التعريفات التالية:

إلى  تهدف  البيانات  جلمع  منظمة  عملية  هو  التقييم: 
هذه  مهام  ومن  معني.  موقٍف  عن  صورٍة  على  احلصول 
واألطراف  العوامل  ذلك  في  مبا  السياق    حتليل  العملية 
أهداف  حتديد  أجل  من   – املختلفة  واالحتياجات  واملخاطر 
البرنامج ووضع املعيار األساسي الالزم للمراقبة والتحليل 

في املستقبل.

عمليات تقييم إصالح القطاع األمني: اقتباًسا مما أوردته 
جلنة املساعدة االمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في 
امليدان االقتصادي، فإنه باإلمكان وصف هذه العملية بأنها 
منهج  ]و...[   ... وحتليل  للمعلومات  جمع  تشاوٍر،  "عملية 
لتعزيز  األولويات  وحتديد  احمللي  السياق  لقياس  يهدف 

أنظر التقرير حول النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح القطاع األمني 
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تنمية األمن والقضاء.3 وسوف يشار إلى عملية التقييم في 
السابق  التحليل  أنها  على  احلصر،  على سبيل  التقرير،  هذا 

لتنفيذ عمليات إصالح القطاع األمني.

وعملت مؤسسات مثل جلنة املساعدة االمنائية التابعة ملنظمة 
الدولي،  والبنك  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
 ،Clingendael واملعهد الهولندي للعالقات الدولية كلينجدال
لعمليات  إرشاديٍة  خطوٍط  وضع  على  أخرى  ومؤسساٍت 
األنشطة  أحد  بأنها  وحددتها  األمني،  القطاع  إصالح  تقييم 
اإلصالح  عمليات  وتنفيذ  وضع  عند  الضرورية  الرئيسية 
القطاع  إصالح  تقييم  من  والهدف  األمني.٤  القطاع  في 
املعنية  األطراف  بشأن  معلوماٍت  على  احلصول  هو  األمني 
احمللية واإلقليمية والدولية وبعض اجلهات املقدمة للخدمات 
األمنية والقضائية، باإلضافة إلى بعض االحتياجات األمنية 
التي  املعلومات  إدخال  للمجتمع. وميكن  والقضائية احملددة 
وعمليات  التشريعات  في  التقييم  عمليات  من  عليها  حتصل 
التخطيط واملوازنات والسياسات واخلدمات القائمة. وبإمكان 
إصالٍح  عمليات  تدعيم  والتشاركية  الدقيقة  التقييم  عملية 
طريق  عن  واالستدامة  بالفعالية  تتسم  األمني  القطاع  في 
الالزمة. اإلصالحات  أنواع  حول  الدقيقة  املعلومات  توفير 

عبارة  وهي  االجتماعي:  النوع  على  التدقيق  عمليات 
النوع  مع  ما  أو سياٍق  ما  ملدى جتاوب مؤسسٍة  عن حتليٍل 
تكون  األمني،  القطاع  مؤسسات  سياق  وفي  االجتماعي. 
للتأكيد  ونشاٍط  مستقلٍة  عمليٍة  عن  عبارًة  التدقيق  عملية 
مؤسسٍة  أية  لعمليات  قيمٍة  مصممًة إلضفاء  االهداف،  على 
أهدافها  إجناز  في  املؤسسَة  تساعد  أنها  وكما  وتطويرها. 
وحتسني  لتحديد  ومنظٍم  دقيٍق  منهٍج  توفير  طريق  عن 
وميكن  للمخاطر.5  وضبٍط  ومراقبٍة  إدارٍة  عمليات  فعالية 
مؤسسات  على  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  تطبيق 
االجتماعي من  النوع  إدخال  لتوجيه عمليات  األمني  القطاع 
خالل حتديد االحتياجات وتوفير البيانات الرئيسية. وتقوم 
إدخال  حتليل  على  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عمليات 
مسائل النوع االجتماعي على مستويات السياسة والتنظيم 
أفراد  يقدمها  التي  املفاهيم  ذلك  في  مبا  واألفراد،  واملوازنة 
االجتماعي في مؤسساتهم، وكذلَك  للنوع  املجتمع وفهمهم 
املشاركة املتساوية في عمليات صنع القرار. وكما ميكن أن 
تقييم  من  كجزٍء  أو  مستقٍل  بشكٍل  التدقيق  عمليات  جترى 

إصالح القطاع األمني املتجاوب مع النوع االجتماعي.

املراقبة: هي مهمة مستمرة تهدف أساًسا إلى تزويد القائمني 
منتظمٍة  بنتائٍج  الرئيسية  املعنية  واألطراف  العملية  على 
العجز  أو  إحرازه  مت  الذي  التقدم  بشأن  أوليٍة  ومؤشراٍت 
في حتقيق النتائج املأمولة. وتقوم املراقبة مبتابعة األداء أو 
الوضع الفعلي مقارنًة مبا هو مخطط أو متوقع وفًقا للمعايير 
احملددة مسبًقا. كما تتطلب املراقبة بصفٍة عامٍة جمَع وحتليَل 
البيانات اخلاصة بتنفيذ العمليات واالستراتيجيات والنتائج 

والتوصية باالجراءات التصحيحية.٦ 

واملراقبة هي شكل من أشكال إدارة عمليات إصالح القطاع 
األمني لتقييم ما إذا كانت املبادرات التي مت اتخاذها قد أحدثت 
األثَر املطلوب من عدمه، أي ما إذا كانت أهداف البرنامج قد 
حتققت من عدمه. وباإلمكان استخدام استراتيجياٍت وأدواٍت 
مختلٍفة من أجل متابعة إصالح القطاع األمني. وميكن قياس 
البيانات  مقابَل  العملية  هذه  خالل  جمعها  مت  التي  البيانات 
الرئيسية األولية التي مت جمعها خالل عمليات التقييم لقياس 

مدى التغيير.

عن  أسئلة  على  اإلجابة  في  يساعد  معيار  وهو  املؤشر: 
من  تقدم  هناك  كان  إذا  ما  أو  إحرازه  الذي مت  التقدم  مقدار 
تعمل  عامٍة،  وبصفٍة  معني.٧  هدٍف  عدمه بخصوص حتقيق 
أرقاٍم  إلى  والتأثير  التغيير واإلجناز  ترجمة  املؤشرات على 
نوعيٍة.  أو  كميٍة  ناحيٍة  من  سواء  واملقارنة  للقياس  قابلٍة 
وهكذا، ميكن حتديد املؤشرات في املرحلة األولية من عملية 
إصالح القطاع األمني، ثم تستخدم بعد ذلك كأداٍة للمراقبة 
والتحليل من أجل حتديد ما إذا كانت أهداف إصالح القطاع 

األمني قد حتققت أم ال.

التحليل: هو عبارة عن حتديٍد موضوعٍي ومنظٍم للمشروع 
تصميمها  أو  السياسة  أو  منه  االنتهاء  مت  الذي  أو  اجلاري 
أو التنفيذ والنتائج. والهدف هو حتديد مدى صلة األهداف 
واالستدامة.  والتأثير  والفعالية  الكفاءة  وتنمية  وحتقيقها 
ويتعني أن يوفَر التحليل معلوماٍت موثوٍق بها ومفيدٍة تساعد 
القرار سواء  املستفادة في عملية صنع  الدروس  إدخال  في 
لدى اجلهات املتلقية أو املانحة. وكما يشير التحليل إلى عملية 

حتديد قيمة أو مغزى أي نشاٍط أو سياسٍة أو برنامج.٨ 

وألغراض هذا التقرير، يتم إجراء عمليات التحليل في نهاية 
أي برنامٍج أو مشروٍع أو نشاط. وتساعد مقارنة األداء مع 
الفعلية  النتائج  ودراسة  سلًفا  احملددة  واملعايير  األهداف 
باإلضافة  النجاحات  حتديد  في  املتوقعة  النتائج  مقابَل 
عمليات حتليل  أن حتدَد  ولهذا، ميكن  الضعف.  مواطن  إلى 
والتي  والسيئة،  اجليدة  املمارسات  األمني  القطاع  إصالح 
يجب أن تتولى توفير املعلومات ألنشطة املتابعة والبرامج/

واملشروعات املستقبلية في نفس املجال.

وتهدف عملية التقييم واملراقبة والتحليل إلى إضفاء الشفافية 
مما  األمني،  القطاع  إصالح  عملية  على  والكفاءة  والفعالية 
يساعد في بناء الثقة ومساءلة األطراف املعنية واملؤسسات 

األمنية.

وتشمل األطراف املعنية بعملية تقييم إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله ما يلي:

أعضاء البرملان n 

آليات املراقبة الدولية واإلقليمية  n 

اجلهات املانحة  n 
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مؤسسات القطاع األمني  n 

اجلهات املستقلة مبا في ذلك محققو/ جلان الشكاوى  n 

منظمات املجتمع املدني n 

بشأن  واملعلومات  الشاملة  البيانات  جمع  عملية  وتشكل 
للبرامج  املنظم  للتنفيذ  األساس  والسياق،  القدرات 
واملشروعات وعمليات اإلصالح املستقبلية. ومع ذلك، فعادًة 
ما يتم إجراء إصالح القطاع األمني في سياقاٍت متثل عملية 
البيانات فيها حتدًيا أو قد تنتفي متاًما، كما هو احلال  جمع 
املجتمعات  تلك  أو  النزاع  إبان مراحل ما بعد  املجتمعات  في 

التي متر في املراحَل االنتقالية.

واملراقبة  التقييم  عملية  تواجه  التي  العامة  التحديات 
والتحليل:

ما  البيانات احلالية وخاصًة في سياقات مراحل  نقص  n 
بعد النزاع.

نقص البنية التحتية الالزمة جلمع البيانات. n 

املالية  املوارد  لتوفير  السياسية  اإلرادة  وجود  عدم  n 
والبشرية الكافية.

عدم كفاية الوقت الالزم جلمع بياناٍت موثوقٍة وصحيحٍة  n 
وممثلة.

عدم توافر املوارد املالية. n 

عدم توافر اخلبرة واملوارد البشرية. n 

األمنية،  املؤسسات  داخل  وخاصًة  البيانات  سرية  n 
كاخلدمات العسكرية واالستخبارات.

االجتماعي  النوع  أهمية  سبب  هو  ما   3
األمني  القطاع  إصالح  لتقييم  بالنسبة 

ومراقبته وحتليله؟

والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير 
التي  والقيم  والسلوكيات  واملواقف  الشخصية  والسمات 
يعزوها املجتمع للمرأة والرجل. وعلى ذلك يشير لفظ "النوع 
واملرأة،  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات  إلى  االجتماعي" 
بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى االختالفات البيولوجية بني 
األنثى والذكر. وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنوًعا هائالً 

ال  كما  الزمن،  تتغير مبرور  وقد  وعبرها،  الثقافات  ضمن 
يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب، 

بل يشمل العالقات بينهما.

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

املجاالت وعلى كل املستويات.٩ 

تقييم  عمليات  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  ويعمل 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله، باإلضافة إلى جانب 
كونها ملزمًة مبوجب القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية، 
والقضاء، ودعم عمليات  األمن  تعزيز توصيل خدمات  على 
أمنيٍة  التشاركية، وإنشاء مؤسساٍت  األمني  القطاع  إصالح 
ألطياف  وتكون ممثلًة  اإلنسان  حقوق  متييزيٍة حتترم  غير 
احلالية  واملنهجيات  األطَر  أن  لألسف  يدعو  ومما  املجتمع. 
ال  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  بشأن 
تتضمن، في الغالب، مسائَل النوع االجتماعي بشكٍل شامل.

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخَذ  إن 
ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في  االجتماعي 
واملواثيق  للقوانني  لالنصياع  ضرورية  مسألة  وحتليله 
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير 

وأثره على األمن، ومنها:

) n 1٩٩5( إعالن ومنهاج عمل بكني

مراعاة  حول  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن  n 
السالم  حفظ  عمليات  في  االجتماعي  النوع  منظور 

متعددة األبعاد )2000(

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم األمن  قرار مجلس 
واألمن )2000(

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

3-1 تعزيز حتقيق األمن والقضاء
األمن  بتوفير  إلتزام  األمني  القطاع  مؤسسات  على  يقع 
أجل  ومن  واألوالد.  والفتيات  والنساء  للرجال  والعدالة 
لتأخذ  اإلصالح  عمليات  تكييف  يتعني  االلتزام،  بهذا  الوفاء 
في اعتبارها إحتياجات األمن والقضاء املختلفة جلميع أفراد 

أنظر التقريرين حول النوع االجتماعي 

وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع 

األمني والنوع االجتماعي وأثره في رقابة 

املجتمع املدني على القطاع األمني 

ملزيد من املعلومات أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

املجتمع )أنظر االطار رقم 1(. ومن املأمول أن توفر عمليات 
املتجاوبة  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم 
التي  الدقيقة  املعلومات  من  املزيَد  االجتماعي  النوع  مع 
تسمح بتصميم وتنفيذ عمليات اإلصالح القادرة على تلبية 

إحتياجات الرجال والنساء والفتيات واألوالد. 
واملشاركة  واألدوار  واملفاهيم  االحتياجات  وتختلف 
األمنية في صناعة القرار باختالف أدوار النوع االجتماعي 
والفتيات  والنساء  الرجال  ويواجه  الثقافية.10  االجتماعية 
واألوالد تهديداٍت مختلفٍة فيما يتعلق بأمنهم وكذلك عقباٍت 
التهديدات  هذه  وتتنوع  القضاء.  إلى  وصولهم  دون  حتول 
من اإلجتار بالبشر، وعنف العصابات، والعنف ضد املثليني، 
القائم على  والعنف  العمل،  التحرش اجلنسي في مكان  إلى 
كبيًرا  عامليًا  تهديًدا  يعتبر  ما  االجتماعي، وهو  النوع  أساس 
لألمن اإلنساني. ويتعني أخذ حاالت انعدام األمن هذه بعني 
اإلعتبار عند املبادرة إلى إصالح القطاع األمني ومؤسساته. 
وتوفر عمليات التقييم املراعية للنوع االجتماعي، املعلوماَت 
منع  بهدف  وذلك  لألولويات،  الفعال  للتحديد  الضروريَة 
النوع االجتماعي والتجاوَب معه.  القائم على أساس  العنف 
وفي املقابل، فإنه بإمكان عمليات املراقبة والتقييم املتجاوبة 
مع النوع االجتماعي حتديد التأثير احمَلدد لعمليات اإلصالح 
إذا  ما  حتديد  وكذلك  واألوالد،  والفتيات  والنساء  الرجال 

كانت أهداف مساواة النوع االجتماعي قد حتققت أم ال. 
األسباب التي دعت البنك الدولي إلى االطار رقم 1

في  االجتماعي  النوع  تقييم  إدخال 
مشروع القضاء في بيرو

عند التحضير ملشروع حتسني خدمات القضاء، فقد بات من 
الضعف  مواطن  العديَد من  هناَك  أن  البنك  لفريق  الواضح 
في نظام القضاء املسيئة للمرأة أكثر من الرجل. ونظًرا ألن 
تعلم  ال  فهي  الرجل،  من  بكثير  تعليًما  أقل  البيروفية  املرأَة 
يقوض  كما  القانونية.  حقوقها  وعن  القوانني  عن  الكثير 
إلى  من جلوءها  الذكر  الشريك  على  االقتصادي  اعتمادها 
القضاء، حتى في حاالت العنف األسري. وأخًذا في االعتبار 
نظام  يعتبر  املرأة،  عاتق  على  امللقاة  األسرية  املسؤوليات 
محكمة األسرة – مع القواعد اخلاصة به في مجال حضانة 
خاصة  أهميٍة  ذو   – الطالق  ونفقة  الزواج،  وفسخ  الطفل، 
بالشكل  يعمل  ال  النظاَم  هذا  فإن  ذلك،  ومع  لها.  بالنسبة 
طويلة  احملاكمات  إجراءات  بسبب  وخصوًصا  املناسب، 
األمد واألحكام القضائية غيَر املستنيرة. وأخًذا في االعتبار 
هذه النتائج األولية، فقد قرر فريق البنك إجراَء تقييٍم بشأن 
التركيز  مع  املشروع،  تقييم  من  كجزٍء  االجتماعي،  النوع 

على حتديد املشكالت واملعوقات املتعلقة بذلك.11

القطاع  إصالح  في  التشاركية  الشاملة  العمليات   2-3
األمني 

ملنظمة  التابعة  االمنائية  املساعدة  جلنة   أوردته  ملا  وفًقا 
أن  يتعني  فإنه  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 

القطاع األمني على األفراد  يتركَز عمل مؤسسات وإصالح 
الدميوقراطية  األعراف  على  وبناًء  احمللية  امللكية  وعلى 
باإلضافة  دَوليًا،  عليها  املتعارف  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
تتفاوت  املجتمعات  معظم  وفي  القانون.12  سيادة  إلى 
والنساء،  الرجال  بني  السلطة  في  املتساوية  غير  العالقات 
باإلضافة  متساويٍة،  غير  ومشاركًة  متثيالً  عنه  ينتج  مما 
مشاركة  زيادة  إجراءات  تؤدي  أن  وميكن  االستبعاد.  إلى 
والسكان  العرقية،  واألقليات  كاملرأة،  املهمشة؛  املجموعات 
املثليني،  )السحاقيات،  ومجموعات  والفقراء،  األصليني، 
الثنائيي اجلنس، واملتحولون جنسيًا(، والالجئني واملشردين 
داخليًا.... الخ. إلى زيادة دقة البيانات التي يتم جمعها خالل 
زيادة  تساعد  قد  وكما  والتحليل.  واملراقبة  التقييم  عمليات 
إصالح  عمليات  في  احمللية  وامللكية  الثقة  بناء  في  املشاركة 
القطاع األمني ومؤسسات القطاع األمني املعنية. ويعمل بناء 
إصالح القطاع األمني على أساٍس شامٍل على تعزيز استدامة 

وفعالية عمليات اإلصالح. 
"من أهم قضايا املراقبة، وخاصًة من منظور النوع 

االجتماعي، إشراك الشركاء في عمليات املراجعة والتقييم 
والتحليل املرحلي إلصالح القطاع األمني. وهذه املشاركة 
ال تعزز امللكية احمللية فحسب، بل تساعد أيًضا في توفير 

مردوٍد ونتائَج تنعكس على عمليات إصالح القطاع األمني. 
وكما أنه من الضروري، في هذا الشأن، إعتبار إصالح 

القطاع األمني على أنه عملية متواصلة."

لوك فان ديرجور – رئيس وحدة أبحاث النزاعات   املعهد 
 13 Clingendael الهولندي للعالقات الدولية كلينجدالـ

وميكن أن تسهم املنظمات النسائية وخبراء النوع االجتماعي 
األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  في  القيمة  بخبراتهم 

ومراقبته وحتليله.

3-3 بناء مؤسساٍت أمنيٍة غيَر متييزيٍة ممثلة وُتعِزز 
حقوق اإلنسان 

يهدف إصالح القطاع األمني إلى حتويل مؤسسات القطاع 
األمني إلى مؤسساٍت أكثر مساءلًة، وشفافيًة، ودميوقراطيًة، 
أنه يتعني  النوع االجتماعي  وفعاليًة. وهذا يعني من منظور 
التمييز  من  حتد  إجراءاٍت  األمني  القطاع  إصالح  يدعم  أن 
األمنية،  املؤسسات  جانب  من  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
وتساعد في زيادة مشاركة املرأة واملجموعات األخرى األقل 

متثيالً. 
العديد  القطاع األمني في  ومما يدعو لألسف أن مؤسساَت 
التمييزية  واملمارسات  للسياسات  مأوًى  تعتبر  الدول  من 
ومجموعات  الدينية،  أو  العرقية  واألقليات  املرأة،  ضَد 
)السحاقيات، املثليني، الثنائيي اجلنس، واملتحولون جنسيًا(، 
وغيرهم من املجموعات األخرى. وقد يكون أفراد املؤسسات 
اإلنسان، ويشمل  انتهاكات حقوق  يرتكبون  األمنية هم من 
القائم  العنف  التحرش اجلنسي واألشكاَل األخرى من  ذلك 
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

عام  في  املثال،  سبيل  على  االجتماعي.  النوع  أساس  على 
اململكة  في  الدفاع  وزارة  أجرتها  دراسة  أظهرت  200٦م، 
املتحدة أن أكثر من ثلثَْي العامالت في اخلدمة العسكرية قد 
تعرضن بشكٍل مباشٍر للتحرش اجلنسي.1٤ وكما أقر مجلس 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  بشأن  ادعاءاٍت  بعدة  األمن 
املتحدة،  لألمم  التابعني  السالم  قوات حفظ  االجتماعي ضد 
التقارير  وأظهرت  رسمية.  بعثاٍت  في  نشرهم  مت  الذين 
على مدار السنوات السابقة صوًرا من االستغالل اجلنسي 
لألمم  التابعة  القوات  أفراد  يد  على  اجلنسية  واالعتداءات 
تعمَل  أن  املفترض  كان من  أفراٍد مستضعفني،  املتحدة ضد 
املتزايدة  اجلهود  من  وبالرغم  على حمايتهم.15  القوات  هذه 
املبذولة ملتابعة هذه االدعاءات،1٦ فال تزال فضائح االستغالل 
السالم  حفظ  قوات  أفراد  يرتكبها  التي  اجلنسي  واالعتداء 
البعثات  مختلف  من  بشانها  التقارير  وتتواتر  مستمرة، 
بالتمييز  املتعلقة  املسائل  إدخال  يساعَد  أن  وميكن  والدول. 
وانتهاكات حقوق اإلنسان في عمليات تقييم إصالح القطاع 
املمارسات  هذه  عن  الكشف  في  وحتليله  ومراقبته  األمني 
وفي  الضرورية.  اإلصالحات  على  الضوء  وإلقاء  السلبية 
التحرش  تقييم  عمليات  بعض  تكون  قد  احلاالت،  بعض 
هذا  في  مفيدٍة  مبادراٍت  مبثابة  األسري  العنف  أو  اجلنسي 

اجلانب.
متثيالً  األمنية  املؤسسات  في  يوجد  احلالي،  الوقت  وفي 
عامًة  فيها  تنتشر  التي  الدول  في  وحتى  للرجل.  متزايًدا 
املرأَة  يظل متثيل  العمل،  قوة  في  االجتماعي  النوع  مساواة 
في  املرأة  متثيل  نسبة  تصل  املثال،  سبيل  فعلى  محدوًدا. 
النرويج إلى ٦.٤% فقط من قوة الشرطة وإلى 21.0٧% من 
الزائد  التمثيل  هذا  تواجد  أن  وكما  املسلحة.1٧  القوات  قوام 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  أفراد  في  يتجلى  للرجل 
املتحدة، حيث تشكل املرأة أقل من 2% من أفراد اجليش وأقل 
من 5% من الشرطة.1٨ وكما قد تسهم زيادة مشاركة املرأة 
العامة  الثقة  تعزيز  في  متثيالً  األقل  األخرى  واملجموعات 
املثال،  سبيل  وعلى  األمني.  القطاع  مؤسسات  وشرعية 
أن وجود مؤسسة شرطة متماثلٍة تعمل في مجتمٍع  اتضح 
يتسم بالتعددية هو من العوامل التي قد تؤدي الى زيادة في 
إلى  النظر  سيتم  ألنه  وذلك  الداخلية،  والنزاعات  التوترات 
الشرطة باعتبارها غير شرعيٍة من وجهة نظر املجتمع ككل، 

مما قد يعزز الكراهيَة وعدم الثقة.1٩ 
األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  تشمل  أن  وميكن 
عدد  عن  بياناٍت  جمَع  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة 
باإلضافة  األمني،  القطاع  مؤسسات  في  والنساء  الرجال 
هذا  يخصه.  فيما  كل  يشغلونها،  التي  املناصب/الرتب  إلى 
تواجه  التي  باملعوقات  املتعلقة  األسئلة  طرح  إلى  باإلضافة 
كل  ويساعد  وترقيتها.  واستمراريتها  املرأة  توظيف  زيادة 
من  ميكن  التي  الرئيسية  البيانات  على  احلصول  في  ذلك 
خاللها مراقبة وحتليل هذه املسائل املهمة. وعالوًة على ذلك، 
النوع االجتماعي في  التدقيق على  أن تتناول عمليات  ميكن 

النوع  مسائل  من  كاملًة  تشكيلًة  األمني  القطاع  مؤسسات 
حتديد  على  املؤسسة  يساعد  مما  الداخلية،  االجتماعي 
والسيئة، فضالً  اجليدة  املمارسات  على  والتعرف  الفجواًت 

عن استكشاف مجاالت التطوير.

االجتماعي  النوع  إدخال  ميكن  كيف   4
ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في 

وحتليله؟
أربَع  بشأن  العمليَة  واألمثلَة  املعلوماَت  التالي  اجلزء  يشمل 

موضوعاٍت مختلفٍة وهي:

تقييم  عمليات  في  االجتماعي  النوع  إدخاَل  ميكن  1 كيف 
إصالح القطاع األمني؟

مراقبة  عمليات  في  االجتماعي  النوع  إدخاَل  2 كيف ميكن 
وحتليل إصالح القطاع األمني؟

3 كيف ميكن إجراَء عمليات التدقيق على النوع االجتماعي 
في مؤسسات القطاع األمني؟

النوع  توجيه  مبادرات  وحتليَل  مراقبَة  ميكن  ٤ كيف 
االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني؟

القطاع  إصالح  لتقييم  احملدَدَة  والعمليات  اآلليات  تعتبر 
األمني ومراقبته وحتليله مخصصًة جًدا للسياق ولألطراف 
الفاعلة. وال توجد عمليًة موحدًة وال عدًدا كبيًرا من الدروس 
متاًما.  حديثًة  املبادرات  من  العديد  ألن  نظًرا  املستفادة، 
االجتماعي  النوع  مسائل  بعض  فإن  ذلك،  إلى  وإضافًة 
املتعلقة بشكٍل كبيٍر بالسياق والتيار الثقافي فحسب. ولهذا، 

فمن املهم تكييف املقترحات التالية طبًقا للسياق احمللي.

وعند اتخاذ مبادرٍة ما إلدخال مسائل النوع االجتماعي فمن 
املهم األخذ في االعتبار التحديات احملتملة التي قد تظهر على 
التحديات  هذه  تؤكد  حيث   .)2 رقم  االطار  )أنظر  السطح 
االعتبار  بعني  االجتماعي  النوع  مسائل  أخذ  ضرورة  على 
املوارد  تخصيص  لضمان  البرنامج،  وضع  في  البدء  منذ 
تقدمي  إلى  التقرير  هذا  يهدف  وكما  لذلك.  الالزمني  والوقت 

استراتيجياٍت للتغلب على التحديات التالية: 

4-1 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في عمليات 
تقييم إصالح القطاع األمني؟ 

الناحية  من  األمني  القطاع  إصالح  عملية  تبدأ  الغالب  في 
االستراتيجية بعملية تقييٍم أوليٍة تهدف إلى حتليل إحتياجات 
الفاعلة  واألطراف  األمن،  وحتديات  وتهديدات  ومخاطَر 
وتهدف  محددة.  سياقاٍت  ضمن  إليه  االنطالق  ونقاَط  فيه، 
باألمن  املتعلقة  االحتياجات  حتليل  إلى  وأدواته  العمل  أطر 
واألطراف الفاعلة فيه بهدف جمع البيانات الرئيسية لتوجيه 

13



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

األطر مسائَل  تلك  الغالب، ال تتضمن  عملية اإلصالح. وفي 
النوع االجتماعي بالشكل الكافي )أنظر االطار رقم 3(.20    

النوع االجتماعي وأطر عمل التقييم االطار رقم 3

االجتماعي.  النوع  متغيرات  إلى  العمل  أطر  معظم  تفتقر 
وهذا يعود في جزٍء منه إلى )1( االجتاه العام لربط النوع 
تأثير  بشأن  البيانات  كفاية  عدم   )2( باملرأة،  االجتماعي 
النوع االجتماعي على عالقات التنمية والنزاع والفقر و)3( 
حقيقًة أنه، فيما لو مت التعامل مع النوع االجتماعي، فإنها 
يكون  وال  اإلجتماعية  املؤشرات  أو  للقضايا  تخضع متاًما 

الهدف منها إدخال النوع االجتماعي ضمَن التحليل.21

من يقوم بالتقييم؟
األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  بإجراء  يقوم  قد 
الشاملة العديد من األطراف الفاعلة، مثل اجلهات املانحة أو 
الوطنية، واحمللية،  املؤسسات  مع  بالتعاون  املشاركة  البالد 
)أنظر  املراقبة  بآليات  ومقارنًة  املدني.  املجتمع  ومنظمات 
بعملية  القائمة  اجلهات  ومسؤولية  دور  فإن   ،)2 ٤ اجلزء 
التقييم غير واضحة املعالم. ومت التأكيد على أن عمليات التقييم 
املشتركة التي تتطلب املشاركَة والتعاوَن بني األطراف املعنية 
احمللية والدولية تعتبر مفيدًة لعمليات تقييم إصالح القطاع 
للملكية  أولويًة  إعطاء  الضروري  فمن  ذلك،  ومع  األمني.22 
املستوى احمللي من  البيانات على  احمللية. ويتم جمع معظم 
خالل املؤسسات احمللية كاملستشفيات واملدارس والبلديات، 
التي تضم ملفاٍت من خالل عمليات املسح واملقابالت وعمليات 
التسجيل الداخلية )مثل قوائم االنتخابات(. وميكن تلخيص 
املستوى احمللي.23  البيانات إلستخراج إحصاءاٍت على  هذه 
وكما أنه بإمكان األطراف اخلارجية الفاعلة، كالدول املانحة 
واملنظمات الدولية، الدعوة إلى عملية جمع البيانات ودعمها 
كجزٍء من دعمهم جلهود إصالح القطاع األمني. وقد يساعد 
تشكيل فريٍق من اخلبراء الدوليني واحملليني في عمل توازٍن 
املجتمع  منظمات  تكون  أن  وميكن  املختلفة.  النظر  لوجهات 
املدني، مبا فيها املنظمات النسائية، مبثابة شركاَء رئيسيني 

في إجراء عمليات التقييم. ولضمان جتاوب فريق التقييم مع 
النوع االجتماعي:

مرجعية  شروط  إلى  االجتماعي  النوع  خبرة  تضاف  n 
فريق التقييم، ويجب أن يشمَل على األقل عضًوا واحًدا 

له خبرة بالنوع االجتماعي.
لفريق  تدريبيٍة  ودوراٍت  محاضراٍت  تقدمي  في  النظر  n 
حول  البيانات  جلمع  معينًة  طرًقا  وتشمل  التقييم، 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومن النساء 

والفتيات.
تشكيل فرق تقييٍم مختلطٍة من الرجال والنساء، ويفضل  n 
من الناحية املثالية اجلمع بني اخلبرات احمللية والدولية 
والدينية  والعرقية  االجتماعية  املجموعات  مختلف  من 

واألقليات.
التعاقد مع مترجمني من اإلناث والذكور. n 

ما هو موضوع التقييم؟

كبيًرا  األمني حتدًيا  للقطاع  تقييٍم شاملٍة  عملية  إجراء  ميثل 
على  وعالوًة  وتنوعها.  املشاركة  املؤسسات  لعدد  نظًرا 
التحليل العام لسياق الدولة، فإنه يتعني على التقييم اإلجابة 

على التساؤالت التالية:
القطاع  مؤسسات  حتكم  التي  احلالية  القواعد  هي  ما    1
األمني وما هي قدراتها؟ ما هي أهم الفجوات؟ وما هي 

اإلصالحات التي يتعني أن يكون لها األولوية؟ 
العاملني  أسئلة متعلقة بالنوع االجتماعي: ما هي نسبة 
منع  يتم  هل  وظائفهم؟  هي  وما  والرجال  النساء  من 
ومعاجلته  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
انتهاكات  هناك  هل  فعال؟  بشكٍل  مرتكبيه  ومعاقبة 
حلقوق اإلنسان، مبا فيها العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي، قد يرتكبها أفراد القطاع األمني؟ هل تتعاون 
مؤسسات القطاع األمني مع منظمات املجتمع املدني، مبا 

فيها املنظمات النسائية؟

التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي في عمليات التقييم واملراقبة والتحليلاالطار رقم 2

احلجب القائم لبعض املجموعات كالنساء والفتيات واألوالد عن سياسات وبرامج إصالح القطاع األمني. n 

النقص في الوعي وقدرات النوع االجتماعي لدى فرق عمل تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله. n 

الصعوبة في جمع البيانات بشأن قضايا حساسٍة مثل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. n 

انتشار سياسة عدم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، ويرجع ذلك في الغالب إلى احملرمات  n 
االجتماعية واخلشية من الفضائح.

النوع  إدخال  وحتليل  مراقبة  مبادرات  أو  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عمليات  إلجراء  ماليٍة  موارَد  تخصيص  عدم  n 
االجتماعي.
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

والقضاء  األمن  وأولويات  ومفاهيم  احتياجات  هي  2 ما 
املختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد واملجموعات 

األخرى في املجتمع؟
أسئلة متعلقة بالنوع االجتماعي : ما هي أنواع ومعدالت 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  حوادث 
مبا في ذلك ما يتم ارتكابه ضد الرجال والصبيان؟ هل 
هناك فرص متكافئة لوصول الرجال والنساء والفتيات 
هي  ما  والقضاء؟  األمن  مؤسسات/آليات  إلى  واألوالد 
أنواع اإلصالحات ذات األولوية من وجهة نظر الرجال 
والنساء؟ ما هي االستراتيجيات/املبادرات احمللية   غير 

احلكومية   القائمة لتوفير األمن والقضاء؟
يتعني  فإنه  التساؤالت،  هذه  على  إجاباٍت  على  وللحصول 
ذلك  في  مبا  الرئيسية،  املعنية  األطراف  مجموعة  استشارة 

كوادر الرجال والنساء العاملني لدى:2٤
والقضاء:  األمن  خلدمات  املقدمة  احلكومية  اجلهات  n 
كالشرطة واجليش وإدارة احلدود والوزارات احلكومية.
اجلهات غير احلكومية املقدمة خلدمات األمن والقضاء:  n 
كاحملاكم العرفية والشركات األمنية اخلاصة واملنظمات 

النسائية.
التحكم في نظام األمن: كأعضاء  املؤثرة على  األطراف  n 
العرقية  املجموعات  وزعماء  والسياسيون  البرملان 
أو  املرأة  شؤون  عن  املسؤولة  احلكومية  والوزارات 

األسرة.
الريفية  النسائية  املنظمات  املدني:  املجتمع  أطراف  n 
الشباب،  ومنظمات  العمالية،  والنقابات  واحلضرية، 
السكان  واحتادات  الطفل،  عن  الدفاع  ومنظمات 
األقليات  واحتادات  العرقية،  واالحتادات  األصليني، 

األخرى، واملؤسسات البحثية، واملنظمات الدينية.
ومنظمة  املتحدة  كاألمم  واإلقليمية:  الدولية  األطراف  n 
الدولية  املرأة  ومنظمات  أوروبا  في  والتعاون  األمن 

واإلقليمية.
ومن املهم جتنب عمليات التقييم ضيقَة النطاق إلى حٍد كبيٍر، 
حيث يؤدي ذلك إلى العجز عن دراسة القضايا الرئيسية التي 
ستؤثر على جناح البرنامج.25 وحتى عمليات تقييم إصالح 
التي تركز على قطاٍع واحٍد، كالشرطة مثالً،  القطاع األمني 

يتوجب عليها األخذ بعني االعتبار النقاَط التالية:
االحتياجات األمنية اخلاصة بالرجال والنساء والفتيات  n 

واألوالد.
منها  يتعلق  ما  ذلك  في  مبا  والرقابة،  التحكم  قضايا  n 
بالوزارات وأعضاء البرملان ومنظمات املجتمع املدني.

األخرى، مبا في  األمني  القطاع  التعاون مع مؤسسات  n 
ذلك نظام القضاء وخدمات االستخبارات واحلدود.

التعليم  كخدمات  األخرى،  القطاعات  مع  التعاون  n 
والصحة، مثالً.

كيف يتم التقييم؟
قد متثل املراجعة املكتبية للسجالت القائمة نقطة بدايٍة جيدٍة 
القطاع األمني، على أن يتبعها عمليات  لعلمية تقييم إصالح 
ودراسات  تركيٍز،  ومجموعات  منتظمٍة،  شبه  مراجعٍة 
املتنوعة  املصادر  إدخال  يساعَد  أن  وميكن  مسحية.2٦ 
الصحية  والدراسات  األسرية  كالدراسات  للمعلومات، 
بني  كالربط  املتداخلة،  القضايا  بني  الربط  في  الدميوجرافية 
املهم  من  فإنه  ذلك،  ومع  األمنية.  بالقضايا  والفقر  الصحة 
مصادر  وبني  البيانات  جلمع  املختلفة  الطرق  بني  التنسيق 
قدَر  متكاملٍة  صورٍة  لوضع  وذلك  جيٍد،  بشكٍل  املعلومات 

اإلمكان.

ويتعني صياغة الشروط املرجعية لعملية التقييم خالل مرحلة 
التخطيط وحتديد ما يلي:

األهداف: والتي يتعني أن تشير حتديًدا إلى تقييم احتياجات 
األمن والقضاء املختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد، 
النوع  مع  متجاوبٍة  تقييٍم  عملية  إيجاد  إلى  باإلضافة 

االجتماعي.

التابعة  االمنائية  املساعدة  جلنة  دليل  يقترح  التقييم:  نوع 
ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بشأن إصالح 
النظام األمني مجموعًة منتقاًة من بني النقاط التالية لتقدميها 

إلى اجلهات املانحة:

حتليل أولي غير رسمٍي: لفهم السياق واالحتياجات. n 

دراسة أولية للنطاق: لتقييم ما إذا كان برنامج مساعدة  n 
إصالح القطاع األمني يتمتع بقيمٍة مضافٍة أم ال.

تقييم كامل: لتوفير نظرٍة متعمقٍة للسياق احمللي إلصالح  n 
القطاع األمني.

لتحليل  باملشكلة:  أو  بالقطاع  خاصٍة  تقييٍم  عمليات  n 
أو مشكلٍة  بعينها  أمنيٍة  االحتياجات اخلاصة مبؤسسٍة 

محددٍة، كعدم القدرة على الوصول إلى القضاء.2٧ 
تشمَل مخصصاٍت ألنشطة جمع  أن  يتعني  والتي  املوازنة: 

البيانات من النساء واملجموعات املهمشة األخرى.

طرق جمع البيانات: والتي تعتمد على سياٍق محدٍد وعلى 
يكون  أن  النظرية،  الناحية  من  يتعني،  وكما  البيانات.  توافر 
هناك جمع ميثل خليًطا بني البيانات الكمية والنوعية. وتشمل 

املصادر والطرق ما يلي:

املراجعة املكتبية: n وهي عبارة عن حتليٍل أولٍي للوثائق 
والسياسات  املعنية،  التشريعات  وتشمل  املتوفرة، 
وغير  احلكومية  واملنشورات  احمللية،  واملوازنات 
مؤسسات  وسجالت  األسرية،  واملسوحات  احلكومية، 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

الدميوجرافية  الصحية  واملسوحات  العامة،  اخلدمات 
...الخ. وكما يتعني أن تشمَل املراجعة املكتبية معلوماٍت 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  خاصٍة 
وحاالت انعدام األمن التي تواجهها املجموعات املهمشة.
يتَم  أن  يتعني   n :اجلنس حسب  املصنفة  املعلومات 
األقل  على  جمعها  يتم  التي  املعلومات  جميع  تصنيف 
ينصح  فإنه  ذلك،  إلى  وإضافًة  والسن.  اجلنس  حسب 
بتصنيفها حسب عوامل أخرى ذات صلة، كمحل السكن 
والقدرة  اجلنسية  وامليول  والدين  واألصل  والعرق 

البدنية.
ميكن أن يوفر إجراء مقابالٍت  n  :املقابالت شبه املنظمة 
القطاع  مؤسسات  داخل  الرئيسية  املعنية  األطراف  مع 
مبا  املدني،  املجتمع  ومنظمات  الرقابة  وجهات  األمني 
يتعني  وكما  قيمٍة.  معلوماٍت  النسائية،  املنظمات  فيها 
خبراء  إلى  إضافًة  والنساء  الرجال  مع  مقابالٍت  إجراء 

النوع االجتماعي.
أداًة  هذه  تكون  قد   n :املركزة املجموعات  مناقشات 
مؤسسات  داخل  األفراد  من  املعلومات  جلمع  مفيدًة 
أمنية بعينها، كالسجانني أو حرس احلدود. وكما ميكن 
استخدامها جلمع معلوماٍت نوعيٍة من املجموعات املهمشة 
كاألطفال واملجتمعات الريفية ومجموعات )السحاقيات، 
واملرأة  جنسيًا(  واملتحولون  اجلنس،  الثنائيي  املثليني، 
أو  السن  وكبار  اإليدز  مبرض  املصابني  واألشخاص 
املعاقني. وتظل مسألة القائمني على االختيار واملترأسني 
لنقاشات املجموعات املركزة مسألًة ذات أهميٍة قصوى 
ويتعني أن تأخذ بعني االعتبار خبرَة التبسيط، والسياق 
الثقافي، ونوع املجموعة املركزة، وقوى النوع االجتماعي 
لضمان  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  وتشمل  احملركة. 
إمكانيَة مشاركة املرأة في مناقشات املجموعات املركزة 

ما يلي:
  عقد اجتماعاٍت مع مجموعات مركزة محددٍة خاصًة 

بالنساء والفتيات.
عند  املواصالت،  ووسائل  لألطفال  الرعاية  توفير    

اللزوم.

للنساء  املناسب  واملكان  الوقت  في  االجتماعات  عقد    
والفتيات.

  تطوير أدواٍت للتواصل مع املجموعات غير املتعلمة.
الدراسات  تكون  أن  ميكن   n 29:األسرية الدراسات 
األخرى،  باملجتمعات  املتعلقة  والدراسات  األسرية 
الرضا،30  قياس  ودراسات  السريعة  املراقبة  كدراسات 
اجلمهور  نظرة  حول  املعلومات  جلمع  مفيدة  طريقة 
بها.  املتعلقة  واملواضيع  والقضاء  األمن  ملؤسسات 
حول  محددٍة  أسئلٍة  طرح  الدراسات  هذه  على  ويتعني 
نظرة اجلمهور ملؤسسات القطاع األمني، والوصول إلى 
القضاء، وانتهاكات حقوق اإلنسان على يد أفراد القطاع 
أساس  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  والقضايا  األمني، 

النوع االجتماعي.
بعملية  اخلاصة  والكتيبات  اإلرشادية  اخلطوط  وتوفر 
التقييم، مثل اخلطوط اإلرشادية اخلاصة بالعنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي التي أعدتها اللجنة الدائمة فيما بني 
الوكاالت )أنظر االطار رقم 5(، قوائَم مراجعٍة مفيدٍة لتحديد 
تناسب  حلول  توجد  ال  أنه  وحيث  املعينة.  األمنية  القضايا 
جميع املواقف، فمن اجلدير باالهتماٍم أن يتم اجلمع بني عدة 
طرٍق مختلفٍة وفًقا للسياق األمني احملدد سعيًا ملوائمة عمليات 

جمع البيانات.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في أطر عمل تقييم 
إصالح القطاع األمني القائمة؟

يعتبر إطار عمل التحكم باألمن وتطوير التقييم الصادر عن 
 Clingendael كلينجدال  الدولية  للعالقات  الهولندي  املعهد 
القائمة.  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمل  أطر  أمثلة  أحد 
والتخطيط  التمهيدي،  العمل  مراحل:  أربعة  من  مكون  وهو 
والتحليل، وتقييم السياسة، وورش العمل.32 وكما أن هناك 
12 نوًعا مختلًفا من املؤشرات استخدمت في هذا اإلطار.33 
ويقدم االطار رقم ٦ مقترحاٍت للتساؤالت املتجاوبة مع النوع 
االجتماعي لكل مؤشٍر من هذه املؤشرات. وهناك خيار آخر 
يتمثل في وضع عناويَن فرعيٍة لكل سؤاٍل رئيسي عن كيفية 
على  والنساء  الرجال  على  العوامل  هذه  من  عامٍل  كل  تأثير 

التوالي.

صعوبة جمع البيانات في ألبانيا االطار رقم 4

في ألبانيا، كان من بني التحديات الكبرى داخل التجمعات الشمالية وبني بعض مجموعات األقلية العرقية، هو الوصول إلى 
الرجال على منع بناتهم وزوجاتهم من حضور  الفعلية. فقد عمل  أفكارهن ومعتقداتهن وأنشطتهن  لتقييم  النساء والفتيات 
املقابالت واللقاءات مع األشخاص خارج املنزل. وقد يستغرق األمر وقتًا وصبًرا طويالً للسماح باحلديث إليهن. وكان على 

الرجال أن يثقوا في املنظمة أو القائمني على إجراء املقابالت.

ومت تلقني األطفال والشباب   في األغلب   على اإلجابة بطريقٍة واحدٍة مقبولٍة لدى آبائهم أو مدرسيهم. ومت اكتشاف ذلك 
املدارس  داخل  يوميًا  منه  يعانون  الذي  العنف  ومستويات  وحقوقهم  األطفال  بشأن جتارب  والدراسة  البحث  أعمال  خالل 

واملنازل واملؤسسات. 2٨
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وفًقا  املؤشرات  هذه  كل  أولوية  وحتديد  تصنيف  ويتعني 
فترٍة  مدار  على  املؤشرات  هذه  وبقياس  محدد،  سياٍق  لكل 
وتطور  الجتاه  تصور  عمل  باإلمكان  فإنه  محددة،  زمنيٍة 
بعد  فيما  االجتاه  خط  وبتوضيح  وباملثل،  احملددة.  النتائج 
هذه املؤشرات متعددة األبعاد، فسيكون هناك أمل في التنبؤ 
نحو  اإلصالح  أو  البرنامج  وتوجيه  املستقبلية  بالتطورات 
الهدف احملدد أو التطور املنشود. وباعتبار إطار عمل كلينجدال 
أنشطة  عقَد  يقترح  فهو  تفاعليٍة،  متابعٍة  أداَة   Clingendael

لورش العمل ملعاجلة النتائج النهائية ومناقشتها.3٤

القطاع  إصالح  عملية  في  القرار  لصانعي  التقييم  هذا  يوفر 
في  إدخالها  ميكن  والتي  املهمة،  الرئيسية  البيانات  األمني 
مراقبة إصالح القطاع األمني والتحليل النهائي له. ومبقارنة 
نتائج التقييم مع عمليات املراجعة وحتليل األداء، فإنه باإلمكان 
األمني  القطاع  إصالح  عمليات  فشل  أو  جناح  مدى  قياس 
واستخالص الدروس املستفادة وحتديد املمارسات اجليدة.

4-2 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في عمليات 
مراقبة وحتليل إصالح القطاع األمني؟

ميكن أن تساعَد املراقبة والتحليل في حتقيق النتائج وضمان 
إستمرارية أداء العملية. وأنه في حالة إصالح القطاع األمني، 
وعمليات  املختلفة  املؤسسات  بني  التنسيق  فيه  يتعني  حيث 
بالتنظيم  القطاع، فإنه يجب تطبيق منهٍج يتسم  التحول في 
امللكية احمللية والشفافيَة  أن تكون  يتعني  والتشاركية. وكما 
والرقابَة الدميوقراطيَة هي املبادئ السائدة. ومن املهم أيًضا 
إجراء دراسٍة حاسمٍة بخصوص من الذي سيقرر مدى جناح 
آليات  حتليل  عند  وحتديًدا  األمني،  القطاع  إصالح  عملية 
املراقبة من منظور النوع االجتماعي. ومن املتوقع أنه من خالل 
عمليات إصالح القطاع األمني التي تراعي النوع االجتماعي 
التغييرات في  أن يصبح االلتزام والثقافة املؤسسية وتأثير 
النوع االجتماعي وأكثر  أكثر مراعاًة ملساواة  األمني  القطاع 

جتاوًبا معها.35

عمليات التقييم األمنية التي تركز على العنف اجلنسي في املواقف اإلنسانية االطار رقم 5

تشمل املعلومات التي يتم جمعها ما يلي:31

املعلومات الدميوجرافية، وتشمل البيانات املصنفة حسب السن واجلنس. n 

وصف حتركات األفراد )من أجل فهم مخاطر العنف اجلنسي(. n 

وصف املواقف واملنظمات املتواجدة وأنواع اخلدمات واألنشطة اجلارية. n 

نظرة عامة على العنف اجلنسي )األفراد األكثر عرضة للمخاطر وأية معلومات تتعلق بحوادث العنف اجلنسي(. n 

القضاء  وإجراءات  الشرطة  تتبعها  التي  القانونية واالجراءات  والتعريفات  )القوانني  القانونية  والسلطات  القومي  األمن  n 
واالجراءات املدنية(.

النظم املجتمعية للقضاء التقليدي أو القانون العرفي. n 

واألمن/الشرطة،  النفسية،  والصحة  اإلحالة،  وآليات  )التنسيق،  احلالية  القطاعات  املتعددة  واملنع  التجاوب  إجراءات  n 
واحلماية/القضاء القانوني(.

القطاع االطار رقم 6 إصالح  لتقييم   Clingendael كلينجدال  عمل  إطار  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال 
األمني 

التساؤالت الرئيسيةمؤشرات التحكم
هل الدولة كيان شرعي ممثل جلميع أفراد املجتمع ككل؟شرعية الدولة

والرجال  بالنساء  يتعلق  فيما  ممثلني  والبرملان  التنفيذية  السلطة  هل  n 
واألقليات العرقية / الدينية؟

هل يتم تصنيف بيانات نسبة املشاركة في التصويت حسب اجلنس؟ n 

هل تقدمي اخلدمة العامة في تدهوٍر أم في حتسٍن مضطرد؟تقدمي اخلدمة العامة
على هناك ضمان للوصول إلى اخلدمات العامة بشكٍل متكافيء؟ n 

هل يتاح للنساء الوصول إلى اخلدمات األمنية والقضاء بشكل متساٍو  n 
مع الرجال؟

كيفية حصول النوع االجتماعي املتساوي على الغذاء، املاء، املؤسسات  n 
الصحية واملستشفيات.
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القانون سيادة القانون وحقوق اإلنسان سيادة  تطبيق  يتم  وهل  اإلنسان  حلقوق  إنتهاكات  هناك  هل 
بشكل استبدادي أم هي معطلة، أو أن سيادة القانون الرئيسية راسخة 

وال توجد انتهاكات؟
هل يتم انتهاك حقوق اإلنسان املتعلقة بالنساء؟ n 

النوع  أساس  على  القائم  العنف  حوادث  ومعدالت  أنواع  هي  ما  n 
االجتماعي؟

توجهات القيادة لديها  هل  أم  النخبة  صفوف  داخل  متزايد  انقسام  هناك  هل 
وطنية؟ هل مبقدور الزعماء كسب تأييد اجلماعات داخل املجتمع؟

هل يتشارك الرجال والنساء بشكٍل متساٍو في القيادة؟ n 

هل مييل كل من الرجل واملرأة إلى تأييد هذه القيادة؟ n 

املؤشرات األمنية

هل يعمل اجلهاز األمني على أنه "دولة داخَل الدولة" أم باعتباره جهًة اجلهاز األمني
عسكريًة محترفًة معترف بها تتجاوب مع الرقابة املدنية الشرعية؟
األمني؟  n  ما هي أعداد ومراكز األفراد من النساء والرجال داخل اجلهاز

النوع  قائمٍة على أساس  أعمال عنٍف  األمن  أفراد جهاز  هل يرتكب  n 
األعمال  نوع هذه  التحرش اجلنسي؟ وما  ذلك  االجتماعي، مبا في 

ومعدل حدوثها؟
العنف  حوادث  ملنع  قائمة  مالئمة  وإجراءات  سياسات  هناك  هل  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي، التي يرتكبها أفراد جهاز األمن، 

ومعاجلتها، ومعاقبة مرتكبيها؟
هل هناك آليات معترف ومعمول بها لرقابة املجتمع املدني، مبا فيه  n 

املنظمات النسائية؟ 

التي تسبب عدم االستقرار املوقف اإلقليمي  العابرة للحدود  اإلقليمية  التدخالت  هل 
في تزايٍد أم في تراجع؟

مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية

هل الضغوط في تزايٍد أم في تراجع؟الضغوط الدميوجرافية
ما هي معدالت وفيات األطفال واألمهات؟ n 

هل حتصل النساء على خدمات التثقيف بشأن تنظيم األسرة؟ n 

املصابني  األفراد  بشأن  اجلنس  حسب  املصنفة  البيانات  إدخال  n 
مبرض اإليدز وهل االجتاه نحو الزيادة أم التراجع؟

هل هناك حركة كبيرة لالجئني واملشردين داخليًا، تهييء وجود خدمات موقف الالجئني واملشردين داخلًيا
طوارئ للحاالت اإلنسانية، أم هل مت إعادة توطنيهم وحل مشكلتهم؟ 

هل من بني الالجئني واملشردين داخليا رجال ونساء وفتيات وأوالد؟ n 

ما هو معدل حوادث العنف، مبا فيها العنف القائم على أساس  n 

النوع االجتماعي، ضد الالجئني واملشردين داخلًيا؟
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من يقوم باملراقبة والتحليل؟
بناًء على نوع اإلصالح وسياق الدولة، فإنه باإلمكان إشراك 
إصالح  وحتليل  مراقبة  في  الفاعلة  األطراف  من  مجموعٍة 
والتحليل  املراقبة  عمليات  جتنب  أجل  ومن  األمني.  القطاع 
إشراك  املهم  فمن  االجتماعي،  النوع  قضايا  تتجاهل  التي 
واملرأة  الرجل  من  وإشراك كالً  االجتماعي  النوع  في  خبراَء 
يتعني  وكما  والتحليل.  املراقبة  عن  املسؤولة  الهيئات  في 
إشراك ممثلي اجلماعات املستهدفة في وضع وتنفيذ عمليات 
وهي  مفيدة  أخرى  استراتيجية  وهناك  والتحليل.  املراقبة 
إشراك "الشخصيات البارزة في مجال النوع االجتماعي"، 
التعامل  لضمان  العملية  إدارة  في  وتدريبها  وتشجيعها، 
بشكٍل كافي مع النوع االجتماعي في عملية املراقبة والتحليل. 
وكما أنه من املهم إشراك الرجال، ممن هم في مراكز القيادة 
االجتماعي،  النوع  مجال  في  بارزٍة  وإشراكهم كشخصياٍت 
وذلك لتوفير اإلرادة السياسية واستخدامهم كنماذج للدور 

املطلوب.3٦ 
املراقبة  آليات  استخدام  ميكن  األمني:  القطاع  مؤسسات 
األمنية  املؤسسات  بعض  داخل  القائمة  الداخلية  والتحليل 
األمني.  القطاع  إصالح  عمليات  تنفيذ  على  للرقابة  كأداٍة 
وإضافًة إلى ذلك، ميكن إدخال بعض آليات املراقبة والتحليل 
في عمليات اإلصالح الداخلية. وكما ميكن االستعانة بنقاط 
املراقبة  في  املؤسسات  داخل  احملورية  االجتماعي  النوع 
والتحليل. وإضافًة إلى عملية املراقبة والتحليل الداخلية، فإنه 
ينصح أن تتم مراقبة وحتليل عمليات إصالح القطاع األمني 

من جانب جهات مستقلٍة لتعزيز املصداقية.

بالبرملان  واألمن  بالدفاع  املختصة  للجان  ميكن  البرملان: 
ملا  وذلك  األمني.  القطاع  إصالح  وحتليل  مبراقبة  القيام 
للبرملان من سلطٍة تشريعيٍة وسلطة رقابٍة على املوازنة، حيث 
القطاع  للرقابة على إصالح  بإمكانه ممارسة هذه السلطات 
األمني. وميكن لهذه اللجان عقد جلساٍت أو تقدمي استجواباٍت 
والدعوة إلى إجراء عمليات تدقيٍق للموازنة وطلب حتليٍل عن 

تنفيذ إصالحات القطاع األمني.

احلكومية  الوزارات  عاتق  على  تقع  احلكومية:  الوزارات 
فعلى  القطاع.  إصالح  جهود  بعض  على  الرقابة  مسؤولية 
إصالح  عمليات  عن  مسؤولة  الدفاع  وزارة  املثال،  سبيل 
الشرطة  إصالح  عن  مسؤولة  الداخلية  ووزارة  اجليش، 
املسؤولة  الوزارة  إشراك  كذلك،  وباإلمكان،  والسجون. 
عمليات  مراقبة وحتليل  في  األسرة  املرأة و/أو  عن شؤون 

إصالح القطاع األمني.
وتنفيذ  وضع  يتم  ما  غالبًا  احلكومية:  التنسيق  هيئات 
تنسيق  هيئات  جانب  من  األمني  القطاع  إصالح  ورقابة 
من داخل احلكومة، يتم تعيينها على نحو خاص، كمجالس 
األمن القومي. وغالبًا ما تضم هذه املجالس أعضاء من عدة 
إلى املستشارين األمنيني وممثلي  وزارات حكومية، إضافًة 

مكتب رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.
املنظمات  تلعب  أن  ميكن  اإلقليمية:  واآلليات  املنظمات 
احلكومية الداخلية اإلقليمية باإلضافة إلى املنظمات الدولية 

أنظر التقرير حول  النوع االجتماعي وأثره 

في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 

اجلماعات احلركات العدائية القائمة على أساس اجلماعات  ملالحقة  واالضطهاد  االنتقامية  األعمال  من  موروث  هناك  هل 
املتظلمة أم هناك مصاحلة وتراجع لهذه العداءات؟

هل هناك بعد متعلق بالنوع االجتماعي بخصوص العنف القائم على  n 
أساس اجلماعات، كانتشار العنف اجلنسي، أو العنف جراء استخدام 

األسلحة اخلفيفة بني جماعات الرجال املختلفة؟
هل يوجد هناك فرار بشكٍل متكرٍر لألفراد أم أن هناك انخفاض في معدالت الهجرة وفرار األفراد

الهجرة؟
هل الرجال والنساء والفتيات واألوالد ضمن املهاجرين؟ n 

هذه الفرص االقتصادية للجماعات أن  أم  اجلماعات  داخل  متكافئٍة  غير  اقتصادية  تنمية  هناك  هل 
االختالفات في تراجع؟

هل توجد اختالفات بني التنمية االقتصادية للرجال والنساء؟ n 

ما هي التحديات والفرص املتاحة للتنمية االقتصادية للنساء؟ n 

هل هناك تراجع اقتصادي حاد أو خطير أم أن االقتصاد آخذ في النمو؟حالة االقتصاد
األسواق  في  والنساء  الرجال  مشاركة  بني  اختالفاٍت  أية  هناك  هل  n 

الرسمية وغير الرسمية؟
بني  فيما  األزمات  خالل  االقتصادية  اخلسارة   / القدرة  تختلف  هل  n 

الرجال والنساء؟
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دوًرا قوًيا وفاعالً في الدعوة إلى دعم مراقبة وحتليل إصالح 
القطاع األمني، فضالً عن ترسيخ أطر عمل مشتركة للمراقبة 
إلى  امللزمة، بحكم انضمامها  والتحليل. وكما أن احلكومات 
برفع  ملتزمًة  تكون  اإلقليمية،  واملواثيق  والقوانني  املنظمات 
يتعلق  وفيما  املعنية.  اإلقليمية  املراقبة  هيئات  إلى  تقارير 
مبسائل النوع االجتماعي، فقد وضعت العديد من املنظمات 
اإلقليمية آلياٍت مهمٍة للمراقبة، والتي ميكن أن تكون مبثابة 
نقطة انطالٍق أساسيٍة إلدخال مسائل النوع االجتماعي في 

مراقبة وحتليل إصالح القطاع األمني: 
لتوجيه  نظري  عمل  إطار  بوضع  قام   n :أوروبا مجلس 
بوضع  مقترحاٍت  يقدم   ،)1٩٩٨( االجتماعي  النوع 
وحتليٍل  تقييٍم  بآليات  مدعومٍة  ومعايير  مؤشراٍت 

شاملة.3٧ 

النوع  مساواة  حول  الكومونويلث  عمل  خطة  n 
على  جديٍد  من  التأكيد  أعادت   :)1997( االجتماعي 
حتديد سقف ال يقل عن 30% من مراكز صنع القرار في 
القطاعات السياسية والعامة واخلاصة وتسوية النزاعات 
مساواة  إدخال  على  تشجع  وكما  السالم.  ومبادرات 
ومرض  اإلنسان  حقوق  وإدخال  االجتماعي،  النوع 
مؤسسات  تدريب  في  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص 
إجراءاٍت  التخاذ  احلكومات  وتشجيع  األمني،  القطاع 
جلمع ومراقبة ونشر البيانات املصنفة حسب اجلنس.3٨

عمٍل  برنامج  وضعت   n :الهادي احمليط  جماعة  أمانة 
النهوض  بشأن  الهادي  احمليط  مبنطقة  خاٍص  مدقٍق 
باملرأة ومساواة النوع االجتماعي للمدة من عام 2005 
– 2015م، والذي ينادي بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
املصنفة  البيانات  على  حتسيناٍت  وإجراء   ،"1325"
االجتماعي،  النوع  مؤشرات  واستخدام  اجلنس  حسب 
حفظ  لقوات  االجتماعي  النوع  على  تدريباٍت  وعقد 
السالم، وإشراك املرأة في جميع عمليات واتخاذ قرارات 
السالم والقضاء، باإلضافة إلى القضاء على العنف ضد 

املرأة، والوصول املتكافيء إلى القضاء.3٩

الدول  ملنظمة  التابعة  املشتركة  األمريكية  اللجنة  n 
للبلدان  داخلٍي  برنامٍج  بوضع  قامت  األمريكية: 
للمرأة،٤0  اإلنسانية  احلقوق  تعزيز  بشأن  األمريكية 
خطة  وإعالن  االجتماعي،  النوع  ومساواة  والعدالة 
إلى  العمل٤1 )1٩٩٦ 1٩٩٩(، واللتان تهدفان كالهما 
في  االجتماعي  النوع  توجيه  جهود  وتنسيق  مراقبة 
املنطقة. وتنادي الفقرة الرابعة إلى تقييم احلصول على 
العدالة، وآليات التحليل املتجاوبة مع النوع االجتماعي، 
مت  وكما  القضائية.٤2  األحكام  ملراقبة  آلياٍت  وترسيخ 
تقدمي مقترحاٍت جلميع الدول األعضاء٤3 بجمع البيانات 
املصنفة حسب اجلنس والسن واإلعاقة والعرق واألصل 

أو أي تصنيٍف آخَر ذو صلة. 

مكتب / محقق الشكاوى: ميكن أن يعهد إلى محقق الشكاوى 
بأنشطة املراقبة والتحليل. ويتعني أن يكون محقق الشكاوى 
ممثالً مستقالً للجمهور   وعادًة ما تعينه احلكومة أو املنظمة 
التي يتبعها   وينصب عمله على تلقي الشكاوى التي يقدمها 
املواطنون املتضررون. وكما ميكن حملقق الشكاوى املساعدة 
في  والنظر  األمني،  القطاع  إصالح  عملية  على  الرقابة  في 
أن  ميكن  ولهذا،  السلوك.  وسوء  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
يساعَد محققو الشكاوى املعينني في ضمان إنشاء مؤسساٍت 

أمنيٍة تتسم بالشفافية والدميوقراطية والفعالية.

االجتماعي  للنوع  مراعيًا  الشكاوى  محقق  يكون  ان  ويجب 
لكي يتمكن من التجاوب املناسب مع شكاوى العنف والتمييز 
القائم على أساس النوع االجتماعي، فضالً عن مسائل النوع 
االجتماعي األخرى. ومن أمثلة محقق الشكاوى، الذي يتركز 
محقق  مكتب  االجتماعي،  والنوع  املرأة  قضايا  على  عمله 

الشكاوى املصري املعني مبساواة النوع االجتماعي.٤٤

ورفع  املانحني  مراقبة  عمليات  بإمكان  املانحة:  اجلهات 
ملراقبة وحتليل إصالح  مهمٍة  آلياٍت  ان تشكل  اليهم  التقارير 
تدعم  أن  ميكن  وكما   .)٧ رقم  االطار  )أنظر  األمني  القطاع 
وحتليل  ملراقبة  آلياٍت  وتنفيذ  إنشاء  أيًضا  املانحة  اجلهات 
وميكن حتقيق  احمللي.  املستوى  على  األمني  القطاع  إصالح 
تنص  تفاهم  مذكرة  إبرام  طريق  عن  املثال،  على سبيل  ذلك، 
التفاهم  مذكرة  وتنص  الطرفني:  لكال  محددٍة  التزاماٍت  على 
على  سيراليون  وحكومة  املتحدة  اململكة  حكومة  بني  املوقعة 
املجاالت  وفي  األمني  القطاع  بشأن  سيراليون  التزامات 
اململكة  التزامات  مع  إلى جنب  جنبًا  احلكم،  بإصالح  املتعلقة 

املتحدة بشأن توفير املساعدة املالية والفنية.٤5

املجتمع املدني: يتعني أن يقوم أفراد املجتمع املدني مبراقبة 
وحتليل عمليات إصالح القطاع األمني، وخاصًة عندما يتعلق 
العنف  أو  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  السلوك،  بسوء  األمر 
القيام بذلك عن  النوع االجتماعي. وميكن  القائم على أساس 
املنظمات  املدني، مبا في ذلك  املجتمع  طريق إشراك منظمات 
األبحاث  خالل  من  أو  الرسمية  الرقابة  آليات  في  النسائية، 

والتقارير املستقلة بشأن عمليات إصالح القطاع األمني.

ما هو موضوع املراقبة والتحليل؟
األهداف العامة لعمليات املراقبة هي املراجعة والتحقق من أن 
الفرضيات التي مت وضعها في التقييم األولي ال تزال صاحلة، 
تعديل،  إلى  حتتاج  اإلصالح  عملية  أهداف  كانت  إذا  وفيما 
املنشودة  األهداف  لتحقيق  املطلوبة  االنشطة  كانت  لو  وفيما 
هي قيد التنفيذ بشكٍل فاعٍل وأن لها اآلثار املقصودة.٤٧ وفي 
وحتليل  مراقبة  يتعني  فإنه  األمني،  القطاع  إصالح  سياق 
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 46 )DFID(

أربعٍة من خبراء  إلى  البريطانية  الدفاع  بالتعاون مع وزارة اخلارجية ووزارة  املتحدة  باململكة  الدولية  التنمية  عهدت وزارة 
إمكانية توجيه  التحليل  أفريقيا. وقد بحث  والقضاء في  األمن  لبرامج إصالح  بإجراء حتليٍل مستقٍل  األمني  القطاع  إصالح 
مسائل النوع االجتماعي ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز ضمن برامج إصالح األمن والقضاء، بإعتبارهما من األهداف 

الرئيسية للبرامج الثنائية في وزارة التنمية الدولية.

تشمل الشروط املرجعية للتحليل املذكور ما يلي:

هدفني رئيسيني 

حتديد مدى ترابط وفعالية تأثير برامج إصالح القطاع األمني، التي ترعاها اململكة املتحدة في أفريقيا، على مدار األربع  1   
سنوات املاضية.

حتديد الدروس املستفادة والتوصيات، من أجل التوجه االستراتيجي وإدارة برامج إصالح القطاع األمني املستقبلية في  2   
أفريقيا وفي أي مكاٍن آخر.

الطريقة

1 تشمل مرحلة التحضير ملا قبل عملية التقييم )حتى 30 يوما( ما يلي:

أ. دراسًة مكتبيًة للمصادر الثانوية، مبا في ذلك تقدمي مقترحاٍت واستراتيجياٍت إقليميٍة وأخرى خاصٍة بالدولة، وتقارير 
بشأن املشروع وعمليات التحليل واملراجعات احلالية... الخ.

ب. حتديد القضايا الرئيسية للتحليل ووضع إطار عمٍل له، باإلضافة إلى حتديد األطراف املعنية الرئيسية بهدف إجراء 
املقابالت وتبني اسلوب دراسة احلالة للدولة، والقيام بالزيارات امليدانية للتخطيط. والعمل على تشجيع املستشارين 
لإلنتباه إلى إطار عمل جلنة املساعدة االمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي اخلاص بتنفيذ 

إصالح القطاع األمني.
ج. قامت مجموعة التوجيه املختصة بصندوق منع النزاعات التابع لوزارة التنمية الدولية بتقدمي رٍد بشأن إطار التقييم 

املقترح والنتائج األولية وأصدرت قراًرا فيما يتعلق باسلوب دراسات احلالة.

2 التقييم )حتى ٤0 يوما(

أ. إجراء زياراٍت للدولة ومقابالٍت في لندن. وفيما يتعلق بالعمل امليداني، قام املستشارون بإعداد خطط مراجعٍة للدولة 
بالتشاور مع فرق العمل احمللية.

ب. قام املستشارون بإعداد مذكرٍة للمناقشة مع الفرق احمللية في نهاية كل زيارة وقبل املغادرة. 

3 كتابة النتائج وعرضها )حتى 20 يوما(

لتقرير  النهائية  الصيغة  قبل صدور  التوجيه  مجموعة  على  إليها،  توصلوا  التي  النتائج،  بعرض  املستشارون  أ. قام 
التحليل.

النتائج املتعلقة بالنوع االجتماعي

إلى  والوصول  واألمن  السالمة  برنامج  في  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص  االجتماعي ومرض  للنوع  فاعل  هناك متثيل  كان 
النطاق، مثل  أو برامج املصاحلة واسعة  الدفاع والشرطة  تتناول  التي  البرامج  أنها كانت غائبًة بشكٍل كبيٍر عن  إال  القضاء، 

برنامج إصالح القطاع األمني في سيراليون. وتنص التوصية الرسمية التي تشمل النوع االجتماعي على ما يلي:

التوصية اخلامسة: نوصي بإدخال مقاصَد "إعالن باريس بشأن فعالية املساعدات" بخصوص اإلدارة املالية العامة ومقاصد 
وايتهول بخصوص مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز والنوع االجتماعي في جميع عمليات إصالح كالً من القطاع األمني 

والقضاء، وليس تلك املوضوعات املتعلقة حتديًدا بالسالمة واألمن والوصول إلى القضاء فحسب.
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بطريقٍة  باإلصالح  املتعلقة  والبرامج  السياسات  جميع 
وكما  احملددة.  لألهداف  تلبيتها  لضمان  وذلك  متناسقٍة، 
الرجال  على  احملدد  تأثيرها  لتحديد:  حتليلها  أيًضا  ينبغي 
القضاء  مت  قد  أنه  لو  وفيما  واألوالد،  والفتيات  والنساء 
ومعاجلته  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  على 
وتنفيذ إصالح  كانت عملية وضع  لو  عليه، وفيما  واملعاقبة 
القطاع األمني تتسم بالتشاركية، وأخيًرا لتحديد ما إذا كانت 

األهداف املتعلقة بالنوع االجتماعي قد حتققت أم ال.
وتشمل بعض األمثلة املتعلقة باملجاالت العامة واجبة املراقبة 
املتجاوبة  األمني  القطاع  عملية إصالح  تقييم  عند  والتحليل 

مع النوع االجتماعي ما يلي:
الزيادة أو التراجع في معدالت العنف القائم على أساس  n 
النوع االجتماعي )عدد ونوع انتهاكات حقوق اإلنسان، 
التي قام بارتكابها أفراد القطاع األمني، والتي مت اإلبالغ 

عنها على مدار الفترة(.٤٨
البرامج واخلدمات الهادفة للتعامل مع العنف القائم على  n 

أساس النوع االجتماعي.
إدخال مسائل النوع االجتماعي في إطار عمل البرنامج. n 

وصول الرجال والنساء والفتيات واألوالد إلى خدمات  n 
األمن العام.

وصول الرجال والنساء والفتيات واألوالد إلى القضاء. n 

القطاع  في  القرار  مراكز صنع  في  املتكافئة  املشاركة   n 
األمني.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  تتناول  التي  القوانني  n 
االجتماعي. 

زيادة الوعي العام بحاالت انعدام أمن النوع االجتماعي،  n 

كالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
عدد ومراكز العامالت في مؤسسات القطاع األمني من  n 

اإلناث.
داخل  املرأة  وترقية  وتثبيت  توظيف  عملية  سير  n 

مؤسسات القطاع األمني.
ومدى  االجتماعي  النوع  على  التدريبية  الدورات  عدد  n 

تأثيرها.
النوع  قضايا  مع  تتعامل  التي  األمنية  السياسات  n 

االجتماعي.

كيف تتم املراقبة والتحليل؟
األمني  القطاع  إصالح  وحتليل  مراقبة  جتاوب  لضمان 
النوع  مسائل  إدخال  باإلمكان  فإنه  االجتماعي،  النوع  مع 
االجتماعي في نظم اإلدارة باألهداف، باإلضافة إلى استخدام 

املؤشرات املراعية للنوع االجتماعي.
اإلدارة باألهداف

اإلدارة باألهداف هي إحدى األدوات التي تستخدم في الغالب 
لتقييم األنشطة والنتائج.50 ويساعد هذا اإلطار اإلداري في 
واملوجهة  وتنفيذها  املراقبة  جلهود  االستراتيجي  التخطيط 
إلى املخرجات والنتائج ولقياس ما إذا كانت األنشطة تخدم 
هدًفا كليًا واحًدا. وتركز اإلدارة باألهداف على األداء وحتقيق 
أجزاَء مختلفًة  تعتبر  والتي  والتأثيرات،  النتائج واملخرجات 
خطواٍت  من  النتائج  سلسة  وتتألف  النتائج.  سلسلة  من 
استراتيجيٍة مختلفٍة، تبدأ من املدخالت، مثل السياسات، أو 

القانون، أو عملية صنع القرار. 

تقييم إدخال: مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز في برامج إصالح القطاع األمني في أفريقيااالطار رقم 8

تأثر إصالح القطاع األمني والقضاء في دول أفريقيا السوداء كثيًرا بتأثيرات مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز. وتنطبق 
نفس عوامل الضعف على القطاع األمني والقضاء مثل انطباقها على مجاالت اإلصالح األخرى ذات الكثافة في األفراد، سواًء 
كانت مجاالت التعليم أو الرفاه االجتماعي أو التجارة والصناعة. وعادًة ما يقع اجليش والشرطة ضمن أكثر املجموعات األسوأ 
تأثًرا... في أواخر عام 200٦م، بدأت السلطات العسكرية األوغندية في إظهار وعٍي وإهتماٍم أكبَر بدعم اجلهات املانحة، ولكن 

من احملتمل أن التأخر في االعتراف باملشكلة أو التعامل معها بشفافيٍة ال يزال واسَع االنتشار في أنحاء املنطقة.
وبالرغم من أن األطراف املعنية باململكة املتحدة، في برامج إصالح القطاع األمني والقضاء، تعي جيًدا مشكلَة مرض نقص 
املناعة املكتسبة/اإليدز. وفي الواقع، فقد أجرت خدمة استخبارات الدفاع في اململكة املتحدة دراسًة دقيقًة لآلثار احملتملة على 
قوات اجليش األفريقية في منتصف التسعينيات، حيث يبدو أن اخلبرَة في هذا املجال تكمن في وزارة التنمية الدولية وليس 
في وزارة الدفاع. وليس مرَض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز هو املوضوع الظاهر في عمل صندوق منع النزاعات في أفريقيا 
في أٍي من مجاالته املتنوعة، على الرغم من تأثيره الواضح على العديد منها. ومن الواضح أن الشروَط املرجعيَة لهذه املراجعة 
)امللحق 1( ال تشمل أية إشارة إلى مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز. ونظًرا إلحتمال أن يكون عمل اململكة املتحدة بشأن 
مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز يقتصر بشكٍل كبيٍر على البرامج الثنائية، فيبدو أن هناك اجتاه إلستبعاد ضحايا املرض، 
وبالتالي املخاطر املترتبة على ممارستهم ألنشطتهم، من اجليش والشرطة، على األقل على املستوى املؤسسي إن لم يكن على 

املستوى الفردي. ٤٩ 
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املؤشرات
من األمور احلاسمة وضع مؤشراٍت واضحٍة، وقابلٍة للقياس، 
االجتماعي  النوع  مع  ومتجاوبٍة  السياق،  إلى  ومستندٍة 
القطاع  إلصالح  فعال  وحتليل  مراقبة  حتقيق  لضمان 
األمني. وقد يكون املؤشر عبارًة عن رقٍم، أو حقيقٍة، أو حتى 
وباستخدام  معينًا.  تغييًرا  و/أو  موقًفا  يصف  رأٍي  مجرَد 
متحصالت  املؤشرات  تعكس  باألهداف،  اإلدارة  طريقة 
سلسلة النتائج. ومن املهم، أيًضا، التفرقة بني مختلف أنواع 

املؤشرات املستخدمة.

املوارد  تخصيص  مدى  تقيس  وهي  املدخالت  مؤشرات 
لضمان التنفيذ الفعلي للمشروع أو السياسات.

مؤشرات األداء / العملية وهي تقيس األنشطَة أثناء عملية 
التنفيذ لكي تتابع التقدم نحو النتائج املنشودة.

مؤشرات التقدم / النتائج وهي تقيس النتائَج طويلة األجل 
للبرنامج أو السياسات.

سلسلة نتائج اإلدارة باألهداف: النشاط – املخرجات – النتيجة – التأثير املستهدف / الهدف الكلي

 في سياق عملية إصالح القطاع األمني املتجاوب مع النوع االجتماعي، ميكن وضع خطة عمل مبسطٍة واختيار نشاٍط موحٍد 
ملختلف القطاعات، وذلك باستخدام طريقة اإلدارة باألهداف على النحو التالي:51

املؤشرالنشاطاملخرجاتالنتيجةالهدف الكليالقطاع

خدمات شَرطية الشرطة 
متجاوبة مع النوع 

االجتماعي

زيادة الوعي 
بقضايا النوع 

االجتماعي

تدريب ضباط 
الشرطة على 
مسائل النوع 
االجتماعي

1 عقد دورة 
تدريبية 

والتجاوب / 
التعامل مع 

ضحايا العنف 
القائم على 

أساس النوع 
االجتماعي

1 عدد ضباط 
الشرطة الذين 
تلقوا التدريب.

2 تغيير السلوك 
جتاه ضحايا 

العنف 
القائم على 

أساس النوع 
االجتماعي

زيادة مساواة اجليش
النوع االجتماعي 

داخل اجليش

1 حتديد نقاط 
االنطالق 

بشأن النوع 
االجتماعي 
في إجراءات 

التعيني.

2 زيادة عدد 
النساء داخل 

اجليش

1 إجراء دراسة 
تقييم بشأن 

إجراءات 
التعيني ونقاط 

االنطالق 
املمكنة.

2 تغيير 
استراتيجية 

التعيني لتعزيز 
توظيف املرأة.

1 جمع البيانات 
/ األسباب أو 
الدوافع للتقدم 

لاللتحاق 
بالعمل داخل / 
خارج اجليش.

2 اتخاذ إجراءاٍت 
إيجابيٍة 

للمتقدمات.

1 زيادة عدد 
املتقدمات 
للعمل.

2 عدد العامالت 
في خدمة 
اجليش.

3 عدد حاالت 
التحرش 
واإلساءة 

اجلنسية املبلَْغ 
عنها.

زيادة احلماية من البرملان
العنف األسري.

وضع نصوٍص 
قانونيٍة حلماية 

املرأة والرجل من 
العنف األسري.

وضع قانوٍن 
بشأن حظر العنف 
األسري ويشمل 
ذلك تعريفاٍت له.

1 البدء في إجراء 
إصالٍح قانونٍي 
داخل البرملان.

2 صياغة املواد 
القانونية.

3 إقرار القانون

زيادة عدد 
املالحقات 

واإلدانات فيما 
يتعلق بالعنف 

األسري.

ملزيٍد من القوائم التفصيلية للمؤشرات بشأن اإلصالح في جهاز القضاء، أنظر امللحق "أ":
"أمثلة املؤشرات: النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة".
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املؤشرات  هذه  جميع  أن  لضمان  القياسات  إجراء  وميكن 
النوع  مع  متجاوبة  نوعيًة  أو  كميًة  أكانت  سواًء  املتعددة 
فإن  الكندية:  الدولية  التنمية  لوكالة  ووفًقا  االجتماعي. 
خاصة  مهمة  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  للمؤشرات 
لتوضيح التغييرات املتعلقة بالنوع االجتماعي داخَل املجتمع 
توضيح  على  قدرتها  في  فائدتها  وتكمن  الوقت.  مبرور 
التغييرات في وضع وأدوار الرجال والنساء مبرور الوقت، 
ومن ثم، يتم قياس ما إذا حتققت مساواة النوع االجتماعي 

أم ال.52
لتأثير  شاملٍة  صورٍة  ورسم  املشترك  التقنني  أجل  ومن 
استخدام  يعتبر  األمني،  القطاع  إصالح  وبرامج  سياسات 
أمًرا شديد األهمية )أنظر االطار  النوعني من املؤشرات  كال 
باإلمكان  فإنه  األمني،  القطاع  وفي سياق إصالح   .)٩ رقم 
النوع  مع  املتجاوبة  والنوعية  الكمية  املؤشرات  تعريف 

االجتماعي على النحو التالي:
املتجاوبة مع  الكمية  املؤشرات  الكمية: يعبر عن  املؤشرات 
النوع االجتماعي باألرقام. وميكن جمعها من خالل البيانات 
الدراسات  من  املستخلصة  والسن  اجلنس  حسب  املصنفة 

والسجالت اإلدارية.
أمثلة:

النوع  مسائل  على  املدربني  الشرطة  ضباط  عدد  n 
االجتماعي.

عدد الضباط اإلناث داخل اجليش. n 

أساس  على  القائم  العنف  حوادث  عن  البالغات  عدد  n 
النوع االجتماعي.53

بشأن  ببالغاٍت  تقدموا  ممن  والنساء  الرجال  عدد  n 
التحرش ضد املثليني.

املؤشرات النوعية: وهي عبارة عن توثيٍق لآلراء، واملفاهيم، 
أو األحكام. وميكن تطوير هذه املؤشرات من خالل دراسة 
ومالحظات  العامة،  واجللسات  واملقابالت،  املواقف، 

املشاركني، ومناقشات املجموعات املركزة.
أمثلة:

العنف  حاالت  في  الشرطة  تدخالت  معدالت  ارتفاع  n 
األسري.

القانونية  والنصوص  السياسات  جتاه  أكثر  التزام  n 
املتجاوبة مع النوع االجتماعي.

بيئات عمل غير متييزية وصديقة لألسرة. n 

داخل  االجتماعي  النوع  إدخال  مببادرات  االلتزام  n 
البرملان.5٤

اغتصاب  مع  للتعامل  احلالية  اآلليات  بشأن  املفاهيم  n 
الذكور داخل السجون.

بعثة األمم املتحدة في ليبيريا وإصالح الشرطة: اجلمع بني املؤشرات الكمية والنوعية55االطار رقم 9

ال تكفي أرقام التعيينات وحدها لوفير املعلومات، حيث أن العديَد من النساء قد يتركن اخلدمة بعد وقت قصير من العمل. إذا، 
البقاء في  النوع بطريقٍة نوعيٍة، وذلك عن طريق إجراء مقابالٍت مع كل من اخترن  ميكن استكمال املؤشرات الكمية من هذا 
اخلدمة ومن اخترن ترك العمل، بهدف الوصول إلى فهٍم أفضٍل لألسباب املشجعة او تلك املثبطة للنساء عن اإلستمرار في 

العمل داخل الشرطة )أو داخل أي من مؤسسات القطاع األمني األخرى(.

ومن بني القضايا التي ميكن استكشافها ما يلي:

كيف تعاملت الشرطة مع احلاالت التي استدعت إشراك املرأة والرجل، وما هي أوجه االختالفات في جتاوب كٍل منهما قبل  n 
وبعد التدريب؟ وما مفهوم أفراد الشرطة الذين تلقوا التدريبات بشأن االختالفات في سلوك كٍل منهما؟ وما هو مفهوم 
الرجال والنساء ممن عليهم التعامل مع الشرطة، مثل املنظمات النسائية التي تعزز وحتمي حقوق املرأة والطفل وخاصًة 
فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي، وجمعيات حقوق اإلنسان أو املنظمات غير احلكومية األخرى؟

ما هي أنواع الشكاوى املقدمة حوَل الشرطة عقب التدريب؟ n 

ما هي نسبة الرجال والنساء والفتيات واألوالد ممن لديهم الثقة في أنهم سيتلقون معاملًة عادلًة من جانب الشرطة )وهل  n 
تغير هذا املفهوم(؟

هل توجد أدلة أن الشرطة ميكن أن تتعامَل بإيجابيٍة مع اجلهات األخرى، في محاولٍة للتعامل مع مسائل النوع االجتماعي  n 
في عملها، كأنشطة منع اجلرمية، مثالً؟

ما هي نوعية التدريب املقدم؟ وهل يركز على حقوق املرأة في األمن واألمان؟ هل يعزز فهم العوامل والروابط بني العنف  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي وانعدام األمن وبني مرض اإليدز؟ هل يعمل على تعزيز احلوار بشأن الثقافات وحقوق 
اإلنسان، كالتوضيح مثالً بخصوص أٍي من الفئات التي يجب أن تصاَن حقوقها في آليات تسوية النزاعات العرفية وفي 

عمليات التسوية الرسمية؟
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الصحيح.  النحو  على  املؤشرات  تفسير  املهم  من  أنه  وكما 
عن  اإلبالغ  معدالت  زيادة  تعني  قد  املثال،  سبيل  فعلى 
كامٍل  وفهٍم  التعامل  خدمات  في  حتسن  اجلنسي  العنف 
أن هناك زيادًة في حاالت  أو قد تعني  النساء  باحلقوق بني 
قمنا  بها،  عملت  التي  البرامج  بعض  "في  اجلنسي.  العنف 
بتفسير زيادة معدالت اإلبالغ عن جرائم العنف ضد النساء 
لدى كل من  قد أصبح  أنه  على  باعتبارها مؤشًرا  واألطفال 
املرأة والطفل وعي متزايد بحقوق كٍل منهما – وبالتالي تزايد 
املطالبة بالتعامل معها من جانب القطاع األمني والقانوني   
وهو ما يعتبر خطوًة ايجابيًة جتاه التعامل مع املشكلة، وقد 
يشير أيًضا إلى حتسٍن في أداء القطاع األمني )وهو في هذه 

احلالة جهاز الشرطة(.5٦
 

الواليات االطار رقم 10 في  الشرطة  أداء  حتليل 
املتحدة

متعمٍق خلبرات  إلجراء حتليٍل  اثنني  هدفني  هناك  كان  لقد 
العمل  أهداف  تعزيز  أوالهما،  املجتمعي.  الشرطي  العمل 
خالل  من  وذلك  الضباط  بني  فيما  املجتمعي  الشَرطي 
املتابعة املستمرة ألدائهم. وأما الهدف اآلخر، فكان لتحديد 
ما إذا كان املواطنون قد الحظوا التغير احلاصل في جودة 
عمل الشرطة... وقد اعتمد التقييم الذي أجرته إدارة شرطة 
هيوسنت "للعمل الشرطي في املناطق املجاورة" على أنواع 
السنوية  نصف  التقييم  تقارير  منها  التقارير:  من  عديدة 
املقدمة من ضباط الدوريات، والتقارير الشهرية من ضباط 
فعل  ردود  ومناذَج  املجتمع،  معلومات  ومناذَج  الدوريات، 
واستجوابات  للشرطة،  املساعدة  استدعاءات  أو  املواطنني 

احملققني، ومناذَج تقييم املشرفني املباشرين للضباط.5٧

4-3 كيف ميكن إجراء عمليات التدقيق على النوع 
االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني؟

عملية  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  إلى  وباإلضافة 
املراقبة  عمليات  بإمكان  فإنه  األمني،  القطاع  إصالح  تقييم 
في  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  وعمليات  والتحليل 
تعمًقا  أكثَر  معلوماٍت  توفير  األمني  القطاع  مؤسسات 
القطاع  مؤسسات  وبإمكان  اإلصالح.  عمليات  لتوجيه 
حيث  هذه،  التدقيق  عمليات  من  كثيًرا  اإلستفادة  األمني 
اإلجناز،  ومعدالت  القوة،  مواطن  حتديد  إلى  تهدف  إنها 
التحديات  إلى  باإلضافة  املبتكرة،  واملمارسات  والسياسات 
اخلاصة  العمل  خطط  لوضع  كأساٍس  واتخاذها  املتواصلة 
بالنوع االجتماعي.5٨ وقد تكون عمليات التدقيق على النوع 
 / إصالح  عملية  لتوجيه  األولى  اخلطوة  هي  االجتماعي 
أداًة  متثل  قد  أنها  وكما  الفعالة،  االجتماعي  النوع  توجيه 

مفيدًة ملراقبة وحتليل مبادرات توجيه النوع االجتماعي.

وفي الغالب، ميثل انعدام الشفافية داخل العديد من مؤسسات 
أحد  االستخبارات،  خدمات  أو  كاجليش  األمني:  القطاع 

املعوقات التي يجب التغلب عليها قبل البدء في إجراء عمليات 
التدقيق على النوع االجتماعي. وتشمل العوامل األخرى التي 
تعتمد عليها عمليات التدقيق على النوع االجتماعي ما يلي:

اإلرادة السياسية. n 

القدرات الفنية. n 

الرغبة في اخلضوع للمساءلة واملسؤولية. n 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة. n 

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فقد تكون مراجعة وتدقيق 
االجتماعي  النوع  مع  ناحية مدى جتاوبها  من  أية مؤسسٍة 
االحتياجات  بعض  حتديد  جتاه  األولى  اخلطوة  مبثابة 

اخلاصة لعملية اإلصالح.

من يقوم بعمليات التدقيق على النوع االجتماعي؟
تتطلب عمليات التدقيق على النوع االجتماعي، كما هو احلال 
بالنسبة ملعظم املبادرات املؤسسية، التزام صارم من اإلدارة 
العليا مبثل هذا التوجه. ومع ذلك، فإن مشاركَة جميع األفراد 
في املؤسسة أمر يوازيه في األهمية، حيث تضمن العمليات 
واملسؤولية  واملساءلة،  بامللكية،  إحساٍس  وجود  الشاملة 

بخصوص نتائج عمليات التدقيق.

للنوع  وتقييٍم  تدقيٍق  عمليات  بإجراء  القيام  وباإلمكان 
خارجي.5٩  أو  داخلٍي  تقييٍم  فريق  بواسطة  إما  االجتماعي 
مختلفة  وعيوب  مزايا  االثنتني  االستراتيجيتني  من  ولكٍل 

)أنظر ما يلي(.

وبني  التقييم  فريق  بني  التعاون  وعالقات  التنسيق  ويعتبر 
العاملني في املؤسسة أمر ذو أهميٍة كبيرٍة في كال احلالتني. 
وهي   ،)Jocelynne Scott( سكوت  جوسلني  وتقترح 
منظوٍر  من  أولٍي  تقييٍم  إجراء  مستقلة،  قانونية  مستشارة 
خارجي، وفي نفس الوقت إجراء عملية مراقبٍة وحتليٍل داخليٍة 
املستشارين  أن  تزعم  فهي  ذلك،  على  وعالوًة  متواصلة. 
واإلرادة  الداخلي  التعاون  على  أيًضا  يعتمدون  اخلارجيني 
السياسية من جانب اإلدارة العليا.٦0 ولهذا، فهي تقترح أيًضا 
بأن تتم صياغة الشروط املرجعية لعملية التدقيق على النوع 
تكوَن  وأن  املدني  املجتمع  ممثلي  مع  بالتنسيق  االجتماعي 
عملية التدقيق حتت إشراف شخٍص أو مؤسسٍة قادرٍة على 
النوع  على  بالتدريب  يتعلق  وفيما  بإستقالليتها.  اإلحتفاظ 
في  والنساء  الرجال  من  كالً  إشراك  املفيد  فمن  االجتماعي، 

فرق التدقيق على النوع االجتماعي.

فرق  تشكيل  على  سيطرأ  الذي  التغيير  من  الرغم  وعلى 
واملواقف،  السياقات  اختالف  إلى  استناًدا  التدقيق  عمليات 
العمل  في  الكافية  باخلبرة  املشاركون  يتمتع  أن  يتعني  فإنه 
مع مؤسسات القطاع األمني وان يكونوا على درايٍة مبسائل 

النوع االجتماعي، ويجب أن يشمل املشاركون:
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محققو الشكاوى. n 

نقاط تركيز النوع االجتماعي. n 

مفتشو السجون املستقلون n 

مجموعات العمل الداخلية بني اإلدارات. n 

وحدات النوع االجتماعي امللحقة ببعثات حفظ السالم. n 

منظمات حقوق اإلنسان أو املنظمات النسائية. n 

نقابات احملامني والقضاء. n 

يتم  والذين  االجتماعي،  النوع  على  التدقيق  خبراء  n 
استقدامهم للعمل كمستشارين.

ما هو موضوع التدقيق؟
تركز عملية التدقيق على النوع االجتماعي بصفٍة عامٍة على 
حتليل مجموعٍة كبيرٍة من مسائل النوع االجتماعي الداخلية. 
وقد تركز على استراتيجيات التقييم الذاتي التي تعمل على 
حتليل مفاهيم األفراد و/أو تطبيق مجموعٍة من أساليب جمع 
املعلومات لتحليل السياسات، والهياكل، والبرامج، باإلضافة 
إلى أفراد املؤسسة موضوع التدقيق )أنظر االطار رقم 11(. 
وإضافًة إلى ذلك، يتعني أن تركز عمليات التدقيق على كيفية 

تأثير املؤسسة على الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

ما  فغالبًا  الذاتي،  التقييم  باستراتيجيات  يتعلق  فيما  وأما 
النوع  توجيه  تطبيق  مدى  لتحديد  املراجعة  قوائم  تستخدم 
جيدًة  معرفًة  يعني  وهذا  املؤسسات.  داخَل  االجتماعي 
املؤسسة  التزام  ومدى  والغايات  واألهداف  بالعمليات 

الفعلي  التأثيَر  بالضرورة  الذاتي  التقييم  يعكس  وال  بذلك. 
لسياسات املؤسسات. ومن بني أمثلة املسائل الواجب تناولها 

في استبيان التقييم الذاتي ما يلي:

النوع االجتماعي في  االلتزام وأولوية مسائل  مستوى  n 
التخطيط للبرنامج.

داخل  املستويات  مختلف  على  األفراد  إدراك  مدى  n 
بالنوع  املتعلقة  والسياسات  للمفاهيم  املؤسسة 

االجتماعي.
النوع  خبرات  وتشمل  للمؤسسة،  الفنية  القدرة  n 
االجتماعي احلالية، وبناء القدرات، واملراقبة والتحليل. 
الثقافة املؤسسية وحاالت التحيز التي تؤدي إلى التمييز  n 

ضد العامالت أو الشريكات أو املنتفعات اإلناث.
ويبشر اجلمع بني التقييم الذاتي والتحليل اإلجرائي بتقدمي 
طريقٍة  استخدام  مجرد  يفوق  كبيٍر  حٍد  إلى  تامٍة  صورٍة 
التالية  املسائل  تدخل  أن  يتعني  السياق،  هذا  وفي  واحدة. 

كجزٍء من عملية التدقيق:  

؟  هل املؤسسة:٦2 
جميع  على  والنساء  الرجال  من  لكٍل  متساٍو  متثيل  بها  n 

املستويات داخل املؤسسة؟
البشرية  املوارد  بشأن  وممارسات  سياسات  لديها  n 

تشجع على توظيف وتثبيت وترقية املرأة؟

العيوباملزايا

قد يكون أقل تكلفًة وأسهل في إجراء التدقيق فريق التدقيق الداخلي n 
حيث ال تدعو احلاجة إلى استقدام مستشاٍر 

خارجي.
الوقوف على هيكل وإجراءات وتسلسل هرم  n 

السلطة الداخلي.
قد تؤخذ بشكٍل أكثر جديًة استناًدا إلى املركز  n 

الوظيفي داخل املؤسسة.

انعدام االستقاللية. n 

العواقب احملتملة بالنسبة للعاملني في فريق  n 
التقييم في حالة انتقاد السلوك.

السلطة  القيود احملتملة بسبب تسلسل هرم  n 
الوظيفي.

على  التدقيق  عمليات  بإجراء  اخلبرة  عدم  n 
النوع االجتماعي.

آراء أكثر استقالليًة ومنظوًرا أوسع إلى حٍد فريق التدقيق اخلارجي n 
ما.

انتقاد  حالة  في  العواقب  من  اخلوف  عدم  n 
العمليات الداخلية.

التدقيق  عمليات  إجراء  في  والدراية  اخلبرة  n 
على النوع االجتماعي. 

بكل  اخلاص  العمل  لكيفية  فهم  وجود  عدم  n 
مؤسسٍة أو منظمة.

أقل قدرًة إلى حد ما في حشد تعاون العاملني  n 
وملكية العملية.

املشتركة  واألهداف  الرؤية  إلى  االفتقار  n 
وتفسير النتائج. 
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لديها سياسات وآليات ملنع التحرش اجلنسي والتمييز  n 
والعنف ومعاجلته؟

االجتماعي  النوع  قضايا  في  للعمل  تقنية  قدرة  لديها  n 
احملددة؟

جلميع  االجتماعي  النوع  على  أساسيٍة  تدريباٍت  تقدم  n 
العاملني بها؟

في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  على  حاليًا  تعمل  n 
سياساتها وبرامجها ومبادراتها؟

بالنوع  اخلاصة  للمبادرات  الكافي  التمويَل  تخصص  n 
االجتماعي؟

كيف يتم التدقيق؟ 
قبل البدء في عملية تدقيق أو حتليل النوع االجتماعي، جترى 
اإللتزامات  ذلك  في  مبا  احلالية،  للوثائق  سريعة  مراجعة 
األولية  الشروط  على  اإلطالع  بهدف  القانونية،  واألحكام 
الواضحة واألهداف والغايات  الرؤية  للمرجعية.٦3 وتساعد 
القدرات  لبناء  إجراءاٍت  خطة  وضع  في  للتدقيق  املشتركة 
واحلصول على نتائٍج تصلح كأساٍس ملبادرات توجيه النوع 

االجتماعي )أنظر االطار رقم 12(.

النوع االطار رقم 12 على  التدقيق  عملية 
منظمة  أجرتها  التي  االجتماعي 

العمل الدولية 
كانت أول عملية تدقيٍق للنوع االجتماعي تقوم بها منظمة 
العمل الدولية )أكتوبر 2001 –أبريل 2002( تهدف إلى 
للبدء  األساس  تشكيل  مت  الطريقة  وبهذه  التقدم،  تقييم 
مت  وقد  املنظمة.  عمل  داخل  االجتماعي  النوع  توجيه  في 
إجراء هذه العملية بشكٍل تشاركي من أجل تعزيز أقصى 
النوع  توجيه  "كيفية"  بشأن  املؤسسية  املعرفة  درجات 
االجتماعي. وكان هذا التدقيق يقوم على عنصرين: األول، 
عملياٍت تشاركيٍة في التدقيق على النوع االجتماعي في 15 
وحدة عمل ميدانية وداخل املقرات الرئيسية. وأما الثاني، 
الوثائق  ألهم  شاملٍة  مكتبيٍة  مراجعٍة  إجراء  في  فيتمثل 
 ٧50 خضعت  وقد  املنظمة.  تصدرها  التي  واملنشورات 
وثيقًة ومنشوًرا داخليًا للتحليل خالل فترة التدقيق. وقد 
شارك في ورشات العمل واملقابالت حوالي ٤50 موظًفا، 
عنصًرا، شريك تنفيذي، ومنظمات نسائية. وكان التوازن 
حد  إلى  متساوًيا  اجلنس  حيث  من  العاملني  جميع  بني 
مقبول، وكان من بني املشاركني ما نسبته 20% زيادة في 
عدد النساء، و31 فرًدا متطوًعا من املوظفني: منهم ٧ من 
الرجال من 21 وحدة عمل، مت تدريبهم للعمل كمساعدين 

في عملية التدقيق على النوع االجتماعي.٦٤

التقييم الذاتي بشأن تعيني وتثبيت املرأة داخل هيئات تنفيذ القانون61االطار رقم 11

العملية املوصى بها للوكاالت الصغيرة

نظًرا ألن الوكاالت الصغيرة تكون محدودة املوارد واملوظفني، فإنها تخضع لعملية التقييم املعدلة على النحو التالي:

يتم تشكيل جلنٍة مكونٍة من: n 

  الشخص املسؤول عن التعيني والتوظيف أو التدريب.
  املوظفات اإلناث، ان وجد. وفي حالة عدم وجود ضابطاٍت إناٍث داخل الوكالة، يتم طلب املساعدة من الوكاالت املجاورة  

ممن لديها ضابطاٍت إناث.
  ممثلٍة عن مجتمع املرأة.
  خبيٍر من شؤون األفراد.

  محاٍم متمرس في مجال احلقوق املدنية وقانون العمل.

عقد اجتماٍع ملناقشة عملية التقييم، وتقدمي جميع أعضاء الفريق، ومعرفة وضعية املرأة في وكاالت تنفيذ القانون، وحتديد  n 
مهام التقييم، وتوزيع مهام التقييم على أعضاء الفريق وفقا خلبراتهم والوقت الزمني املتاح.

وضع إطاٍر زمنٍي للتقييم وتقدمي التوصيات. n 

عند انتهاء األعضاء من التقييم، تنعقد اللجنة من جديد ملناقشة نتائج كل جزئيٍة من جزئيات التقييم. ومن ثم إعداد التقرير  n 
النهائي مع التوصيات بشأن التغييرات الالزمة. وأخيًرا وضع سلم أولويات إلجراء التغييرات املطلوبة.

عند املوافقة على التوصيات، يتم تعيني أحد كبار املسؤولني ملراقبة التقدم وإعداد تقرير ربع سنوي بذلك.  n 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  يتعلق  وفيما 
بني  اجلمع  أن  ثبت  فقد  وحتليله،  ومراقبته  األمني  القطاع 
البيانات النوعية والكمية هو أكثر شموليًة من االعتماد على 
نوٍع واحٍد من جمع البيانات مبفرده، حيث أنه يتيح الفحص 
تواجه  التي  التحديات  بني  ومن  األبحاث.٦5  لنتائج  الدقيق 
بصفة  والتحليل  االجتماعي،  النوع  على  التدقيق  عمليات 
عامة، هو أن اختالف طرق جمع البيانات قد ال يؤدي دائًما 
السياق،  إلى ذلك، واعتماًدا على  النتائج. وإضافًة  إلى نفس 
فإن بعض األشخاص يشعرون باالرتياح إلى تبادل آرائهم 
ما  هي  أنها  يعتقدون  إجاباٍت  تقدمي  إلى  إرتياحهم  من  أكثر 
يريد أن يسمعها من يقوم بإجراء املقابلة.٦٦ وباإلمكان جمع 
البيانات من خالل طرٍق عدٍة للتقييم، والتي يتعني تصنيفها 

حسب اجلنس، ومن هذه الطرق ما يلي:

السياسات  وتشمل  احلالية  للوثائق   n املكتبية املراجعة 
ومطبوعات البرامج الداخلية.

الدراسات n ال حتتاج بالضرورة أن تتَم بصفٍة شخصية، 
بل ميكن إجراؤها عن طريق استبياناٍت مجهولة االسم 

يتم تسليمها إلى العاملني. 
املقابالت  فإن  املؤسسة،  حجم  إلى  إستناًدا   n :املقابالت
لألبحاث  أكبَر  مساحًة  تتيح  قد  العاملني  مع  املتعمقة 

النوعية.
نقاشات مجموعات مركزة، n ميكن عقدها في جلساٍت 
على  أشخاٍص  مع  أو  والنساء  الرجال  مع  منفصلٍة 
كانت  إذا  حدة،  على  كل  املؤسسة،  مستويات  مختلف 
الثقافة املؤسسية تخضع للتسلسل الهرمي للسلطة إلى 
القوى  الكتشاف  مجال  توفير  ميكنها  وكما  كبير.  حٍد 
احملتملة،  النمطية  والقوالب  املؤسسات،  داخل  احملركة 
وكما  االجتماعي.  النوع  لتوجيهات  األخرى  واملعوقات 
الشاملة  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عمليات  تساعد 
في تعزيز ملكية العملية، وااللتزام بتنفيذ مبادرات توجيه 

النوع االجتماعي املرتكزة على توصيات التدقيق.
n .حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات

يتطلب حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات، 
مؤسسات  داخَل  االجتماعي  النوع  توجيهات  ضد  املثارة 
والداخلية  اخلارجية  العوامل  بتحديد  القيام  األمني،  القطاع 

املرغوبة وغير املرغوبة.

ويتعني نشر نتائج التدقيق عبر تقريٍر نهائٍي، ويجب توزيعه 
في جميع أرجاء املؤسسة من خالل عقد وَرش عمل، وحلقاٍت 
بشكٍل  النتائج  عرض  ويتعني  جماعية.  ونقاشاٍت  دراسية، 
خاٍص على اإلدارة العليا، ويتعني أن تؤدي إلى أنشطة متابعٍة 
جديدٍة  عمٍل  وخطط  وبرامج،  سياسات،  مثل وضع  دقيقة، 
أمثلة ذلك وضع خطة عمل  االطار رقم 13(.٦٧ ومن  )أنظر 
النوع االجتماعي، مثل خطة عمل إدارة األمم املتحدة لشؤون 

نزع األسلحة.

"إن الهدف الكلي خلطة العمل هو تسهيل التقدم بشأن 
على  األسلحة  نزع  إدارة شؤون  األسلحة. وتعمل  نزع 
خالل  من  األسلحة  نزع  بشأن  والعمل  احلوار  تعزيز 
اليومي.  عملها  في  االجتماعي  النوع  منظور  إدخال 
أنه  هو  هذه  العمل  خطة  وراء  األساسي  واالفتراض 
عامٍة  – سواًء بصفٍة  األسلحة  نزع  عملية  تعزيز  ميكن 
أو من خالل مبادراٍت خاصٍة – من خالل إدخال مسائل 
األسلحة،  نزع  حول  احلوارات  في  االجتماعي  النوع 
وصنع القرار، واتخاذ االجراءات، ومن خالل املشاركة 
يكون  القرار. وهكذا،  عملية صنع  في  للمرأة  املتساوية 
العنصر احلاسم في عمل إدارة شؤون نزع األسلحة في 
هذا املجال هو حتديد مجاالت التعاون والفرص احملتملة 
قدٍر  وحتقيق  األسلحة  لنزع  فوريٍة  عمليٍة  فعالية  لدعم 

أكبَر من مساواة النوع االجتماعي."٦٨ 

األسلحة  نزع  شؤون  إدارة  استقدمت  2003م،  عام  وفي 
العمل  خطة  وصياغة  لوضع  االجتماعي  بالنوع  خبيرين 
مع  عمل  ورش  املستشارْين  هذْين  عقد  وقد  بهما.  اخلاصة 
مسائل  إرتباط  كيفية  ملناقشة  األقسام  بجميع  العاملني 
النوع االجتماعي بعملهم ومن ثم قاموا جميًعا بوضع قوائَم 
االجتماعي.  النوع  توجيه  لتعزيز  للفرع  محدٍدة  إجراءاٍت 
صفحة   ٤٩ من  مكونًة  وثيقًة  النشاط  هذا  محصلة  وكانت 
النوع  مسائل  بشأن  نظريٍة  معلوماٍت  تقدمي  على  تركز 
مبادراٍت  حتديد  إلى  باإلضافة  األسلحة،  ونزع  االجتماعي 

وقوائَم مراجعٍة عمليٍة لتوجيهات النوع االجتماعي. 

تقول جولييت هنت )Juliet Hunt(، وهي خبيرة في مجال 
توجيه النوع االجتماعي: "لقد انبثقت أفضل النتائج التي 
التخطيط  عملية  كانت  حيث  التقييم  عمليات  من  رأيتها 
واملتابعة تشكل جزًءا ال يتجزأ من عملية التقييم. وحيث أن 
ليست وصفًة سحريًة  االجتماعي  النوع  وضع خطة عمل 
للنوع االجتماعي(،  أنه ال توجد مؤشرات حساسة  )وكما 
إال أنها قد تساعد بالفعل، طاملا يتم تنفيذ بعض الشروط أو 

املبادئ األساسية الرئيسية عند وضع اخلطة."٦٩ 

وفي حالة خدمة شرطة أيرلندا الشمالية، أجرى فريق داخلي 
عملية تدقيٍق على النوع االجتماعي، ومن ثم عمد إلى وضع 
خطة عمٍل النوع االجتماعي. وكان الهدف من عملية التدقيق 
السياسات،  ومعاجلة  "فحص  هو:  االجتماعي  النوع  على 

الفرص

التهديدات

مواطن القوة

مواطن الضعف 

خارجية داخلية

+

-
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واالجراءات، واملمارسات احلالية واملستقبلية، والتي متنع أو 
تستبعد النساء من القيام بدوٍر كامٍل داخل مؤسسة الشرطة 
في أيرلندا الشمالية، باإلضافة إلى فحص املمارسات املعمول 
بها داخل املؤسسة واقتراح إجراءاٍت لتعزيز توازن العمل/
احلياة، وفي نفس الوقت ضمان الفعالية العملياتية... ]...[. 
نوفمبر  في  االجتماعي  النوع  عمل  مجموعة  تأسيس  ومت 
أربع  في  رئيسيٍة  مجموعٍة  بوصفها  وانعقدت  2003م، 
 Maggie( مناسباٍت، وترأستها رئيسة الشرطة ماجي هانتر
التقرير  لوضع  فرعية  مجموعٍة  تشكيل  مت  وكما   .)Hunter

وتنفيذ اخلطة".٧0

4-4 كيف ميكن مراقبة وحتليل مبادرات توجيه النوع 
االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني؟

يعتبر توجيه النوع االجتماعي أحَد االستراتيجيات الرئيسية 
وميكن  االجتماعي.  النوع  مع  متجاوب  أمني  قطاٍع  إلنشاء 
عنوان  املختلفة حتت  املبادرات  من  متنوعٍة  مجموعٍة  وضع 
منصبًا  التركيز  يظل  ذلك،  ومع  االجتماعي.  النوع  توجيه 
على  األمني  القطاع  وبرامج  سياسات  اشتمال  على ضمان 
متساٍو.  بشكٍل  والنساء  الرجال  واهتمامات  احتياجات 
االقتصادي  املجلس  جانب  من  به  املعترف  للتعريف  ووفًقا 

واالجتماعي التابع لألمم املتحدة:

تقييم  عملية  عن  عبارة  هو  االجتماعي  النوع  "توجيه 
له،  التخطيط  يتم  عمٍل  أي  في  والنساء  الرجال  ألدوار 
في  البرامج  أو  والسياسات،  التشريعات،  ذلك  في  مبا 
جميع املجاالت وعلى جميع املستويات. وكما أنها مبثابة 
باإلضافة  املرأة  وجتارب  اهتمامات  استراتيجيٍة جلعل 
إلى الرجل جزًءا ال يتجزأ من وضع، وتنفيذ، ومراقبة، 
حتى  املجاالت  جميع  في  والبرامج  السياسات  وحتليل 
يتم  ال  وحتى  متساٍو  بشكٍل  والرجل  املرأة  تستفيد 

ترسيخ عدم املساواة".٧2 

وبناًء عليه، ميكن أن تتنوع مبادرات توجيه النوع االجتماعي 
صيانة  وضمان  الداخلية  السجون  إصالح  لوائح  من  بدءاً 
الكرامة اإلنسانية لكٍل من املرأة والرجل وانتهاًء بإجراء تقييٍم 
لتأثير النوع االجتماعي على سياسة األمن القومي أو إنشاء 
وتعتبر  الدفاع.  وزارة  في  االجتماعي  النوع  تركيز  نقطة 
عمليات التدقيق على النوع االجتماعي، والتي مت تعريفها في 
اجلزء ٤ 3 أداًة مفيدًة لتقييم ما إذا مت وضع مبادرات النوع 
االجتماعي موضع التنفيذ أم ال، وما هي تأثيراتها، وما هي 

الفجوات احلالية، وما هي مجاالت التحسني.

النوع  توجيهات  مبادرات  تنفيذ  يتم  ما  فغالبًا  ذلك،  ومع 
االجتماعي دون مراقبٍة وحتليٍل مالئمنْي لقياس أثره وتوثيق 

عناصر خطة عمل النساء، والسالم، واألمن71 االطار رقم 13

1-مقدمة
هذا اجلزء عبارة عن مقدمٍة لقضايا املرأة والسالم واألمن ووصف لعملية وضع خطة العمل.

2-املغزى
يتعني اإلشارة هنا إلى التزامات خطة عمل املرأة والسالم واألمن، مثل اإللتزام بقرار مجلس األمن رقم 1325 وأهمية قضايا 

املرأة والسالم واألمن وكيفية ارتباطها باملؤسسة أو الدولة املعنية.

3-األهداف طويلة األجل وقصيرة األجل 
بالرغم من مناقشة األهمية النسبية ملختلف التزامات خطة عمل املرأة والسالم واألمن، ومن ثم حتديد أولوية بعض مجاالت 

العمل، فعندئٍذ ميكن حتديد األهداف قصيرة األجل.

4-املبادرات اخلاصة 
يتعني ربط املبادرات مباشرًة باألهداف و/أو االلتزامات احملددة من واقع قرارا مجلس األمن رقم 1325. ويجب حتديد اجلهة 

الفاعلة املسؤولة عن التنفيذ، باإلضافة إلى وجوب حتديد املؤشرات واألطر الزمنية واملوارد )البشرية واملادية املالية(. 

5-اإلطار الزمني
للمراقبة  زمنٍي  إطاٍر  أو حتديد  محددٍة،  مبادرٍة  لكل  زمنٍي  وإطاٍر  برمتها،  اخلطة  من  لالنتهاء  عام  زمنٍي  إطاٍر  ميكن حتديد 

والتحليل.

6-املراقبة والتحليل 
التقارير  آلياٍت أخرى للمراقبة والتحليل كترسيخ مبدأ رفع  إضافًة إلى حتديد اإلطار الزمني واملؤشرات، فإنه ميكن إدخال 

السنوية أو إنشاء هيئٍة للمراقبة. 

7-املوازنة 
تعتبر املوزانة اخلاصة ضروريًة لضمان التنفيذ الدقيق املستدام حتى ألبسط خطة عمل.
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املمارسات السيئة واجليدة بخصوصها.

النوع  توجيهات  وحتليل  مراقبة  عملية  إجراء  وميكن 
أو  الذاتي  التقييم  استراتيجية  باستخدام  سواًء  االجتماعي 
خطة  توجد  وحينما  اخلارجية.  العملياتي  التحليل  طريقة 
عمل النوع االجتماعي، تكون أنشطة مراقبة وحتليل توجيه 
النوع االجتماعي سهلَة التنفيذ نسبيًا، حيث تضع مثل هذه 
دقيٍق  عمٍل  إطار  في  االجتماعي  النوع  توجيه  اخلطط أصالً 

وقد تشمل املؤشرات.

من يقوم باملراقبة والتحليل؟
النوع  لتوجيهات  والتحليل  املراقبة  عملية  إجراء  ميكن 
االجتماعي داخليًا من جانب مؤسسة القطاع األمني املعنية. 
تركيز  نقطة  خالل  من  ذلك  يكون  كأن  املثال،  سبيل  فعلى 
الداخليني  املتخصصني  مع  بالتعاون  االجتماعي  النوع 
بالنوع  املتخصصني  طريق  عن  أو  والتحليل  باملراقبة 
االجتماعي اخلارجيني أو منظمات املجتمع املدني، كاملنظمات 
الدولية.٧3 وكما  النسائية مثالً، أو حتى عن طريق املنظمات 
تشكيل  في  االجتماعي  النوع  توازن  يعتبر  ذكره،  سلف 
وفي حاالت  األهمية.  في  غاية  أمًرا  والتحليل  املراقبة  فريق 
االستغالل واإلساءة اجلنسية التي مت اإلدعاء بها ضد قوات 
متنوعة  جهود  بذل  مت  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 

لتحقيق املراقبة )أنظر االطار رقم 1٤(.

متابعة حاالت االستغالل واإلساءة االطار رقم 14
ضد  بها  اإلدعاء  مت  التي  اجلنسية 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات 

املتحدة 
األمم  بعثة  من  كل  من  األفعال  ردود  من  سلسلٍة  "عقب 
األمم  وإدارة  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  في  املتحدة 
ادعاءات  مع  التعامل  في  السالم  حفظ  لعمليات  املتحدة 
األمم  منظمة  بعثة  داخل  اجلنسية  واإلساءة  االستغالل 
املتحدة في جمهورية الكونغو الدميقراطية، فقد مت إنشاء 
واإلساءة  االستغالل  مكافحة  مكتب  وهو  خاص،  مكتٍب 
املكتب، وال  هذا  مثل  لتأسيس  وثيقة  توجد  اجلنسية. وال 
لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  داخل  باختصاصاته  بيان 
إجراءات  أو  قواعد  وجود  عدم  عن  فضالً  السالم،  حفظ 
هذه  وتعتبر  التحقيقات.  إجراء  بشأن  منها  التحقق  ميكن 
بشأن  السياسات  تعريف  زال  ما  حيث  خاويًة،  سياسيًة 
الضحايا  عن  املتحدة  األمم  كمسؤولية  الهامة  اجلوانب 
ناضج.  غير  تعريًفا  اآلباء،  دعاوى  مع  التعامل  كيفية  أو 
أساسية  مجاالت  ثالث  في  مسؤولياته  املكتب  حدد  وقد 
وهي )1( إجراء التحقيقات، )2( وضع السياسة وتقدمي 

املشورة، )3( التدريب وزيادة الوعي واملناصرة."٧٤

ما هو موضوع املراقبة والتحليل؟
لتحديد ما إذا كانت ملبادرات توجيه النوع االجتماعي تأثيًرا 
إيجابيًا من عدمه، فإنه يتعني مراقبة وحتليل األهداف احملددة 
استخدام  خالل  من  بذلك  القيام  وميكن  املبادرات.  لهذه 
فعالية ومدى  قياس  إلى  املؤشرات  هذه  املؤشرات. وتهدف 
جناح جهود تنفيذ توجيهات النوع االجتماعي، مثل التدريب 
على النوع االجتماعي، وتنفيذ السياسات التي تراعي النوع 
االجتماعي وتوظيف النساء، أو التجاوب مع الرجال والنساء 

املصابني مبرض نقص املناعة املكتسبة / اإليدز.

كيف تتم املراقبة والتحليل؟
وكما سبق وأن ذكرنا في األجزاء اآلنفة الذكر، فإنه باإلمكان 
جمع  وآليات  واملقابالت  والدراسات  املؤشرات  استخدام 
النوع  توجيه  مبادرات  وحتليل  ملراقبة  األخرى  البيانات 

االجتماعي داخل مؤسسات القطاع األمني.

هذا  في  باألهداف  اإلدارة  طريقة  استخدام  أيًضا  وميكن 
السياق ملتابعة جهود إدخال النوع االجتماعي. وعلى سبيل 
املثال، قامت منظمة اليونسكو بتطبيق هذه الطريقة من الناحية 
االستراتيجية بالتزامن مع توجيه النوع االجتماعي، وذكرت 
العمليات.٧5  تعزيز  على  مًعا  عملتا  قد  الطريقتني  هاتني  أن 
في  االجتماعي  النوع  توجيه  مؤشرات  إدخال  يكون  وقد 
آليات مراقبة األداء القائمة وأطر عمل السياسات واخلطوط 
اإلرشادية مبثابة استراتيجيٍة أخرى إلدخال مراقبة وحتليل 
مبادرات توجيه النوع االجتماعي في نسيج هيكليات املراقبة 

والتحليل املوجودة.

االجتماعي  النوع  توجيه  جهود  مؤشرات  أمثلة  وتشمل 
املؤسسية ما يلي:

الكتيبات  في  االجتماعي  النوع  تراعي  لغًة  استخدام   n 
واألدلة املطبوعة.

إنشاء نقاط تركيز النوع االجتماعي تضم فرًقا مختلطًة  n 
لدعم ومراقبة جهود توجيه النوع االجتماعي.

إدخال مسائل النوع االجتماعي في اخلطط االستراتيجية  n 
ووثائق السياسات األخرى.

للدورات  النوع االجتماعي كموضوعاٍت  إدخال مسائل  n 
الشرطة  أكادمييات  في  تعقد  التي  املنتظمة  التدريبية 
التابعة  األخرى  التعليمية  واملراكز  احلقوق  وكليات 

للقطاع األمني.
الرؤية األنثوية )كالصور املوجودة على مواقع اإلنترنت  n 

أو املطبوعات ...الخ.(.
زيادة الوعي بالنوع االجتماعي بني العاملني. n 

العديد  في  االجتماعي  النوع  توجيه  مبادرات  تنفيذ  ومت 
ويوصى  األمني.  القطاع  داخل  والبرامج  املؤسسات  من 

30



النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

بتحليل كل نشاٍط من األنشطة من أجل الوقوف على أفضل 
املمارسات والدروس املستفادة لكل قياٍس مت تنفيذه.

موازنة النوع االجتماعي هي إحدى أدوات مراقبة وحتليل 
مراعاة املوازنات للنوع االجتماعي ومدى تخصيص املوارد. 
وهي عبارة عن محاوالٍت لتفصيل أو تصنيف املوازنات وفًقا 
ملدى تأثيرها على الرجال والنساء )أنظر االطار رقم 15(.٧٦

إلى  تهدف  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  "املوازنة 
والبرامج  والسياسات  احلكومية  املوازنات  أن  ضمان 
الواقعة حتتها تلبي احتياجات واهتمامات أفراد مختلف 
املتجاوبة  املوازنة  تهتم  االجتماعية. وهكذا،  املجموعات 
مع النوع االجتماعي باقتفاء اثر حاالت التحيز التي قد 
تنشأ فقط ألن ذلك الشخص هو مذكر او مؤنث، ولكنها 
عن  الناشئة  املساوىء  بدراسة  تقوم  الوقت  نفس  في 
أو  املكان،  الفقر،  أو  املستوى  حالة  الطبقية،  العرقية، 
السن. وليس املقصود من ذلك ان املوازنَة املتجاوبَة مع 
موازنٍة  تخصيص  في  البحث  تقصد  االجتماعي  النوع 
إنها  مناصفًة.  إلقتسامها  أو  والنساء،  للرجال  منفصلٍة 
الرجال  إحتياجات  في  التشابه  نقاط  في حتديد  تبحث 
وجوب  ترى  فإنها  وعليه،  أختالفها.  ونقاط  والنساء 

إختالف املخصصات عند اختالف االحتياجات."٧٧

موازنة النوع االجتماعي في الهند اجلدول رقم 15

نفسها  على  الطفل  وتنمية  املرأة  وزارة  آلت  الهند،  "في 
مع  متجاوبٍة  موازنٍة  لوضع  أدواٍت  تطوير  مبهمة  القيام 
ملخصات  األدوات  هذه  شملت  وقد  االجتماعي.  النوع 
إنفاٍق عاٍم مرتكزٍة على النوع االجتماعي. وأما فيما يتعلق 
املكونات  بعض  إلى  اخلطط  من  العديد  فتشير  باألهداف، 
في  بالطالبات  اخلاصة  املدخالت  مثل  باملرأة،  اخلاصة 
اخلطط املتعلقة بالتعليم، والبرامج املتعلقة بالصحة للنساء، 
ائتماٍن  وقروض  للنساء،  والتدريب  التوظيف  وبرامج 
قوانني  وضع  إلى  باإلضافة  للنساء،  مخصصٍة  بسيطٍة 
الوزارة  أنشأت  وكما  املرأة.  ضد  بالعنف  تتعلق  خاصٍة 
مؤخًرايضا جلنًة رفيعَة املستوى لوضع مؤشر تنمية النوع 

االجتماعي."٧٨

وأمانة  للمرأة،  اإلمنائي  املتحدة  األمم  من صندوق  كل  عمل 
الكومنولث، وكالة التنمية الدولية الكندية على تطوير موقٍع 
إلكتروني شامٍل حول موازنة النوع االجتماعي، والتي تضم 
التالي:  العنوان  على  التدريبية  واملواد  املوارد  من  مجموعة 

 http://www.gender-budgets.org

 أنظر التقرير حول النوع االجتماعي وأثره 

في تدريب عناصر القطاع األمني 
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5 التوصيات الرئيسية
واملوارد  املالئمة  الزمنية  واألطر  السياسة  اإلرادة  1 
املالية الكافية: لضمان جتاوب عملية التقييم واملراقبة 
والتحليل مع النوع االجتماعي، فإنه يجب توافر اإلرادة 
السياسية لدى اإلدارة. ومن بني االستراتيجيات في ذلك 
اإلدارة  في  االجتماعي  النوع  مؤيدي  ودعم  هو حتديد 
الزمنية  األطر  وضع  الضروري  من  وكذلك،  العليا. 

املالئمة واملوازنات املتخصصة.

أن  يتعني  والسن 2  اجلنس  حسب  املصنفة  البيانات 
يتم تصنيف البيانات التي يتم جمعها كجزٍء من التقييم 
واملراقبة والتحليل حسب اجلنس والسن من أجل حتديد 
مختلف إحتياجات وأولويات األمن والقضاء. ولضمان 
هذه  تصنيف  أيًضا  املفيد  فمن  للبيانات،  شامٍل  حتليٍل 
والعرق  الدخل  مثل  أخرى،  عوامل  على  بناًء  البيانات 

والدين واملنطقة وامليول اجلنسية والقدرة البدنية.

استشارة الرجال والنساء: 3 في الغالب، تعجز املقابالت 
إشراك  عن  املعنية  األطراف  بني  التركيز  ومجموعات 
املهم طلب مشاركة  من  فإنه  املثال،  وعلى سبيل  املرأة. 
حتى  األمني،  القطاع  مؤسسات  في صفوف  العامالت 
جمع  بهدف  وذلك  عليا،  مناصب  يشغلن  يكن  لم  وإن 

بياناٍت دقيقٍة بشأن احتياجات اإلصالح.

املجتمع  ومنظمات  املهمشة  املجموعات  استشارة  4 
في  املهمشة  للمجموعات  الفاعل  اإلشراك  يزيد  املدني: 
عمليات التقييم واملراقبة والتحليل من إمكانية اإلصالح 
التشاور  يسهَم  أن  ميكن  وكما  واملستدام.  الشامل 
األصليني،  السكان  واحتادات  النسائية،  املنظمات  مع 
املثليني،  )السحاقيات،  ومجموعات  العرقية،  واألقليات 
واملجتمعات  جنسيًا(،  واملتحولون  اجلنس،  الثنائيي 
الدفاع عن  الدخل، ومنظمات  الريفية، واألسر محدودة 
جدول  على  جديدٍة  جوانَب  إدخال  في  األطفال....ألخ. 
هذه  احتياجات  تلبيته جلميع  ويضمن  اإلصالح  أعمال 

الفئات.

إدخال مسائل النوع االجتماعي: 5 يتعني إدخال قضايا، 
وحتديًدا مثل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، 
واختالفات النوع االجتماعي في الوصول إلى القضاء، 
وإحتياجات األمن في عملية التقييم واملراقبة والتحليل.

يعتبر  االجتماعي: 6  النوع  مع  املتجاوبة  املؤشرات 
في  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  املؤشرات  إدخال 
سياسات وبرامج إصالح القطاع األمني عامالً مساعًدا، 
تأثيرات  حتديد  في  والتحليل،  املراقبة  خالل  من 
االصالحات على الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

االجتماعي:   النوع  مسائل  في  واخلبرات  الوعي  7 
أعضاء  والتحليل  واملراقبة  التقييم  فرق  أن تضم  يتعني 
مسائل  توجيه  لضمان  االجتماعي  بالنوع  اخلبراء  من 
النوع االجتماعي في العملية وضمان استخدام التقنيات 
تقدمي  باإلمكان  أنه  وكما  املعلومات.  جلمع  املالئمة 

محاضراٍت أو تدريباٍت لكامل فريق العمل.

تشكيل فرق عمل ممثلة للتقييم واملراقبة والتحليل: 8 
تساعد تشكيلة فرق العمل املختلطة من الرجال والنساء، 
والتي تضم نظرًيا خبراء محليني ودوليني من مختلف 
واألقليات  والدينية،  والعرقية،  االجتماعية،  املجموعات 
في زيادة فعالية عمل الفريق في الوصول إلى مختلف 
املجتمع، فضالً عن ضمان شرعيتها. وكما يجب  فئات 

توظيف مترجمني من الذكور واإلناث.

والنوعية  الكمية  املعلومات  جمع  بني  الدمج  9 
واملراقبة  التقييم  عملية  تشمل  أن  يتعني  واملؤشرات: 
الكمية  اجلوانب  من  كالً  والدقيقة  الشاملة  والتحليل 
والنوعية في املعلومات املجمعة. وبالرغم من أن طريقة 
التحليل  في  أسهل  تكون  ما  عادًة  الكمية  البيانات  جمع 
ومسائَل  أبعاٍد  إغفال  إلى  يؤدي  ذلك  أن  إال  واملقارنة، 

مهمٍة في حالة عدم إدخال اجلوانب النوعية.

مخصصة  االجتماعي  للنوع  تدقيق  عمليات  إجراء  10 
النوع  إدخال  يوفر  ال  الغالب،  في  األمني:  القطاع  لكل 
القطاع  إلصالح  العامة  التقييم  عمليات  في  االجتماعي 
إصالحات  على  للتعرف  دقيقٍة  معلوماٍت  األمني 
أنه  وكما  الضرورية.  االجتماعي  النوع  توجيهات 
االجتماعي،  النوع  املعمقة على  التدقيق  بإمكان عمليات 
في مؤسسٍة بعينها، أن يساعد في توفير معلوماٍت قيمٍة 

تكون ضروريًة للتغيير املؤسسي. 

حتديد أولويات مراقبة وحتليل مبادرات توجيهات  11 
النوع  توجيه  مبادرات  تنفيذ  عند  االجتماعي:  النوع 
يجب  فإنه  األمني،  القطاع  داخل مؤسسات  االجتماعي 
إدخال عملية مراقبٍة وحتليٍل شاملٍة لتحديد تأثيرات هذه 
املبادرات، والعمل في نفس الوقت على توثيق املمارسات 
اجليدة والسيئة التي قد تعزز فعالية مبادرات توجيهات 

النوع االجتماعي املستقبلية.
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6 مصادر إضافية
مواقع إلكترونية مفيدة

أدلة وكتيبات عملية

املقاالت والتقارير املنشورة على شبكة االنترنت   

UN-INSTRAW: Gender and SSR -  
http://www.uninstraw.org/en/index.php?option=
content&task=view&id=954&Itemid=209

World Bank: Bibliography on Gender Monitoring 
and Evaluation )M&E( and Indicators - 
http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/
Resources/HTML/Gender-RG/Source%20
%20documents/Reference%20Lists/
Monitoring%20&%20Evaluation/REFM&E1%20
M&ELiteratureReviewOct01.pdf

Ball, N.,Nicole, Bouta, T., and van Goor, L., 
Enhancing Democratic Governance of the Security 
Sector: An Institutional Assessment Framework, 
Clingendael Institute for the Netherlands Ministry 
of Foreign Affairs, 2003. 
http://www.clingendael.nlpublications/2003/ 
20030800_cru_paper_ball.pdf

Beck, T., Using Gender-Sensitive Indicators: A 
Reference Manual for Governments and Other 
Stakeholders )Commonwealth Secretariat: 
London(, 2005. 
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_
files/uploadedfiles/%7BD30AA2D0-B43E-405A-
B2F0-BD270BCEFBA3%7D_ugsi_ref.pdf

Berghof Research Centre for Constructive Conflict 
Management, Berghof Handbook for Conflict 
Transformation )Berghof Research Centre for 
Constructive Conflict Management: Berlin(, 2003.
http://www.berghofhandbook.net/std_page.
php?LANG=e&id=4

CIDA, Guide to Gender-Sensitive Indicators 
)Canadian International Development Agency:
Quebec(, 1997. 
http://www.acdicida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/
vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf

CIDA, Results-based Management in CIDA: An 
Introductory Guide to the Concepts and Principles. 
http://www.acdicida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.
nsf/En/EMA-218132656-PPK

OECD-DAC Working Party on Aid Evaluation, 
Glossary of Key Terms in Evaluation and Results 
Based Management )OECD: Paris(, 2002. 
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.
pdf

Kievelitz, U. et al., Practical Guide to Multilateral 
Needs Assessments in Post-Conflict Situations  
)GTZ: Berlin(, 2004. 
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/05-0172.pdf

OECD, OECD DAC Handbook on Security System 
Reform (SSR) - Supporting Security and Justice 
)OECD: Paris(, 2007. 
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.
pdf

UNDP, Handbook on Monitoring and Evaluation of 
Results, Evaluation Office, New York, 2002. http://
stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/docstore3/
yellowbook/glossary/glossary_m_o.htm

UNDP, Measuring Democratic Governance:  
A Framework for Selecting Pro-poor and Gender 
Sensitive Indicators, UNDP, Oslo Governance 
Centre, Oslo, 2006. 
http://www.undp.org/oslocentre/docs06/
Framework%20paper%20-%20entire%20paper.
pdf

Germann, W. and Edmunds, T., Towards Security 
Sector Reform in Post Cold War Europe: A 
Framework for Assessment )DCAF/BICC: Geneva(, 
2003. 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.
cfm?ord279=title&q279=security+sector+reform
&lng=en&id=20278&nav1=4

Kinzelbach, K. and Cole, E., Monitoring and 
Investigating the Security Sector )UNDP/DCAF:
Geneva(, 2007. 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.
cfm?lng=en&id=27755&nav1=4

Moser, C., An Introduction to Gender Audit 
Methodology: Its Design and Implementation in 
DFID Malawi )Overseas Development Institute:
London(, 2005. 
http://www.odi.org.uk/PPPG/publications/
papers_reports/ODI_Moser_gender_audit_
methodology.pdf

Anderlini, S.N., Mainstreaming Gender in Conflict 
Analysis: Issues and Recommendations, Social 
Development Papers, Conflict Prevention and 
Reconstruction No. 33 )Worldbank: Washington 
DC(, 2006. 
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http://www.womenwarpeace.org/issues/
Mainstreaming_gender_Anderlini.pdf

Rubin, D. and Missokia, E., Gender Audit for 
USAID/Tanzania )US Agency for International 
Development(, 2006. 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH239.pdf

UNESCO, UNESCO’s Gender Mainstreaming 
Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007 
)2003(. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/ 
131854e.pdf

Women and Equality Unit, Gender Impact 
Assessment )Department of Trade and Industry, 
n.d.: London(. 
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/
equality/gender_impact_assessment.pdf 

امللحق أ: مناذج املؤشرات: النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح قطاع العدالة 

"مركز  لصالح   )Juliet Hunt( هانت  جولييت  تأليف 
املسلحة"،  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد 
أوروبا/ في  واألمن  التعاون  ومنظمة  باملرأة،  النهوض 
اإلنسان.  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات   مكتب 
إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول:  العمل  ورشة 
القطاع األمني، املنعقدة في جنيف في الفترة من 1٦ – 1٩ 

أغسطس 200٧م.

مجاالت اإلصالح في 
القضاء

مناذج لنتائج املساواة بني 
النوع االجتماعي

مناذج املؤشرات احلساسة 
للنوع االجتماعي

طرق جمع البيانات

الهدف: نظام قضاء فعال 
وخاضع للمساءلة وتعزيز 

سيادة القانون

تعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان للرجال والنساء 

والفتيات واألوالد.

مؤشر املخرجات: زيادة 
نسبة الرجال والنساء ممن 

لديهم ثقة في النظام القانوني 
مبعاملتهم بشكٍل عادٍل   

مصنفًة حسب العرق والفئة 
االجتماعية االقتصادية 
والتصنيفات األخرى.

إجراء دراسٍة أساسيٍة  n 
خالل تقييم عملية 

إصالح القطاع األمني.
إجراء دراسٍة في نهاية  n 
برنامج إصالح القطاع 

األمني.  

وضع إطاٍر قانونٍي يعمل على اإلصالح القانوني
حماية حقوق جميع املواطنني 
بغض النظر عن اجلنس أو 
السن أو الدين أو الوضع 

االجتماعي أو االقتصادي أو 
امليول اجلنسية أو اإلعاقة أو 
احلالة الصحية )كاإلصابة 

مبرض نقص املناعة 
املكتسبة/اإليدز(.

تتم مراجعة التشريع  n 
احمللي وفًقا لالتفاقية 
اخلاصة بالقضاء عل 
جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة واللجنة 

اخلاص بحقوق الطفل.
ضمان أن اإلصالح  n 
القانوني قد حدد 

النزاعات بني القانون 
العرفي والتقليدي وعمل 
بوضوٍح على تسويتها 
حلماية حقوق النساء 

والفتيات.

عمل تقييٍم أساسٍي  n 
حلقوق املرأة في القانون 

العرفي والرسمي.
إجراء حتقيٍق على أساس  n 

النظم القانونية خالل 
تنفيذ عمليات املراقبة 
واملراجعة والتقييم. 
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مجاالت اإلصالح في 
القضاء

مناذج لنتائج املساواة بني 
النوع االجتماعي

مناذج املؤشرات احلساسة 
للنوع االجتماعي

طرق جمع البيانات

العنف القائم على أساس 
النوع االجتماعي 

تنفيذ التشريع وخطط العمل 
الوطنية للقضاء على العنف 

القائم على أساس النوع 
االجتماعي. 

ضمان وجود وتنفيذ  n 
إجراءاٍت مناسبٍة لتوفير 

التعويض لضحايا 
اجلرائم القائمة عل 

أساس النوع االجتماعي، 
مبا في ذلك: ما كان منها 
خالل النزاعات املسلحة، 
واملصاحلة في مرحلة 
ما بعد النزاع وحاالت 
العنف التي يرتكبها 

أفراد املؤسسات األمنية.
عدد املالحقات ضد  n 
أفراد القطاع األمني 

املتهمني بجرائم العنف 
القائم على أساس النوع 

االجتماعي.
زيادة معدالت األحكام  n 
املتعلقة بجرائم العنف 

القائم على أساس النوع 
االجتماعي حسب نوع 
العنف وعالقة مرتكبه.

إجراء تقييٍم أساسٍي  n 
ومراجعة املواثيق.
إجراء دراساٍت  n 

ومقابالٍت مع منظمات 
املجتمع املدني واملنظمات 

النسائية.
إحصائيات احملاكم:  n 
مراجعة البيانات 

الصادرة عن املنظمات 
النسائية.

إحصائيات احملاكم:  n 
مراجعة الصحف 

والبيانات الصادرة عن 
املنظمات النسائية.

الوصول املتكافئ إلى القضاء اإلصالح املؤسسي 
للرجال والنساء.

نسبة الرجال والنساء  n 
ممن أفادوا عن القدرة 
على الوصول إلى نظام 
القضاء الرسمي حلل 

النزاعات.
عدد أقسام الشرطة في  n 
املناطق الريفية الفقيرة 
التي مت توفير املوارد 
والتوظيف فيها من 
الرجال والنساء.

عدد قضايا احملاكم  n 
املتعلقة بحقوق النساء 
مقارنًة بالعدد املتعلق 
منها بحقوق الرجال.
ضمان أن االجراءات  n 
العملياتية وقواعد 

التوصل لألدلة متجاوبة 
مع النوع االجتماعي.

إجراء دراساٍت أساسيٍة  n 
ودراسات متابعة.
مراجعة سجالت  n 
الشرطة وسجالت 
املوارد البشرية 

واستعمال اسلوَب 
املالحظة.

إحصائيات احملاكم  n 
)قد يكون من الصعب 

احلصول عليها وخاصًة 
البيانات املتعلقة بنتائج 

القضايا(.
مراجعة أساسية  n 
ومتابعة إلجراءات 

احملاكم. 
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مساواة النوع االجتماعي 
في كل من قطاع القانون 

والقضاء 

احلد من التمييز ضد املرأة 
واملجموعات املهمشة في 

مؤسسات القانون والقضاء.

نسبة األفراد الذكور  n 
واإلناث في جهاز 

القضاء وممثلي االدعاء 
وضباط الشرطة في 
مراكز صنع القرار.
زيادة تثبيت املرأة  n 

واملجموعات املتنوعة في 
العمل.

وضع سياسات وأهداف  n 
االجراءات اإليجابية 
والعمل على تنفيذها.

وضع سياساٍت ومواثيَق  n 
خاصٍة بالتحرش 

اجلنسي والعمل على 
تنفيذها.

عدد النساء الالتي  n 
تعرضن للتحرش 

اجلنسي في مكان العمل. 

جمع البيانات الرئيسية  n 
إضافًة إلى البيانات 
من عمليات املراجعة 
والتحليل من واقع 

سجالت األفراد داخل 
املؤسسة.

مراجعة سياسات املوارد  n 
البشرية وسجالت 

األفراد.
مراجعة السياسات  n 
واملواثيق املؤسسية 
وإجراء مقابالٍت مع 

العاملني.

زيادة الوعي باحلقوق الوعي العام 
القانونية وحقوق االنسان 

لدى الرجال والنساء 
والفتيات واألوالد. 

زيادة عدد القادة من  n 
النساء ممن يدافعن 
عن مساواة النوع 

االجتماعي وحقوق املرأة 
في احملافل العامة.

إدخال الثقافة القانونية  n 
والوعي بحقوق اإلنسان 

والسالم في املناهج 
التعليمية باملدارس.

إجراء نقاشات  n 
للمجموعات املركزة 
مع املنظمات النسائية 

ومنظمات املجتمع 
املدني وإجراء مقابالٍت 
مع مصادر املعلومات 
األساسيني ومراجعة 
املقاالت املقتطفة من 

الصحف.
مراجعة املناهج التعليمية  n 

مصادر خاصة بامللحق أ

هذه املصادر هي مجرد مناذَج فقط، وال يقصد بها أن تكوَن 
النوع  مساواة  ومؤشرات  نتائج  حتديد  ويجب  شاملًة. 
االجتماعي على نحٍو تشاركي مع األطراف املعنية الرئيسية، 
مع األخذ بعني االعتبار السياق احمللي، وإلتزامات احلكومة 
احمللي،  املؤسسي  وااللتزام  البرنامج،  وأهداف  املشاركة، 

والقدرة على جمع واسترجاع وحتليل املعلومات.
Quast, S.R., ‘Justice Reform and Gender’, Draft 
Tool for discussion at Gender and Security Sector 
Reform Expert Workshop, Geneva, 15-17 Aug. 
2007.
AusAID, 2007, Gender equality in Australia’s Aid 
Programme – Why and How’? Commonwealth of 
Australia, Canberra. 
Secretariat of the Pacific Community )SPC(, 2005, 
Revised Pacific Platform for Action on Advancement 
of Women and Gender Equality, 2005 to 2015: A 

Regional Charter, )SPC: Noumea(.
UN Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific, 2003, Gender Indicators for Monitoring 
the Implementation of the Beijing Platform for Action 
on Women in the ESCAP region, ST/ESCAP/2294, 
)UN: New York(. 
Canadian International Development Agency 
)CIDA( 2005, CIDA’s Framework for Assessing Gender 
Equality Results, )CIDA: Gatineau, Quebec(.
UN Development Programme )UNDP(, 2006, 
Measuring Democratic Governance: A framework for 
Selecting Pro-poor and Gender Sensitive Indicators, 
UNDP. Bureau for Development Policy, Democratic 
Governance Group, New York and Oslo.
Canadian International Development Agency 
)CIDA(, 1997, Guide to Gender-Sensitive Indicators, 
)CIDA: Gatineau, Quebec(.
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احملتويات
ملاذا تعتبر النوع 
االجتماعي أمًرا مهًما 
في تقييم إصالح 
القطاع األمني ومراقبته 
وحتليله؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في تقييم 
إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
معلومات أخرى 

يسود إعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجال 
فعالية  مفتاح  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  يعتبر  وكما  واألوالد.  والفتيات  والنساء 

ومسائلة القطاع األمني، وامللكية احمللية، وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.

النوع االجتماعي في تقييم  التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا إدخال مسائل  وتعتبر مذكرة 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله. كما وتقّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.

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

األمني، مت تضمينها 12 أداًة مع مذكرات عملية مكّملة لها – أنظر معلومات أخرى.

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أمًرا مهًما في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته 
وحتليله؟

1

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمنيمذكرة التطبيق العملي احلادية عشرة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الـنوع االجتماعي وأثره
في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته 

وحتليله

موضوعي  حتديد  عن  عبارة  هو  التحليل: 
ومنظم للمشروع اجلاري أو الذي مت االنتهاء 
التنفيذ  أو  تصميمها  أو  السياسة  أو  منه 
صلة  مدى  حتديد  هو  والهدف  والنتائج. 
والفعالية  الكفاءة  وتنمية  وحتقيقها  األهداف 
يوفَر  أن  ويتعني  واالستدامة.  والتأثير 
التحليل معلومات موثوق بها ومفيدة تساعد 
في إدخال الدروس املستفادة في عملية صنع 
املانحة.  أو  املتلقية  لدى اجلهات  القرار سواء 
وكما يشير التحليل إلى عملية حتديد قيمة أو 

مغزى أي نشاط أو سياسة أو برنامج.2 

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

بينهما. 

البيانات  جلمع  منظمة  عملية  هو  التقييم: 
موقف  عن  صورة  على  احلصول  إلى  تهدف 
السياق  حتليل  العملية  هذه  مهام  ومن  معني. 
واملخاطر  واألطراف  العوامل  ذلك  في  مبا   -
واالحتياجات املختلفة – من أجل حتديد أهداف 
الالزم  األساسي  املعيار  ووضع  البرنامج 

للمراقبة والتحليل في املستقبل.

املراقبة: هي مهمة مستمرة تهدف أساًسا إلى 
املعنية  واألطراف  العملية  على  القائمني  تزويد 
أولية  ومؤشرات  منتظمة  بنتائج  الرئيسية 
في  العجز  أو  إحرازه  مت  الذي  التقدم  بشأن 
حتقيق النتائج املأمولة. وتقوم املراقبة مبتابعة 
األداء أو الوضع الفعلي مقارنًة مبا هو مخطط أو 
متوقع وفًقا للمعايير احملددة مسبًقا. كما تتطلب 
البيانات  وحتليَل  جمَع  عامة  بصفة  املراقبة 
واالستراتيجيات  العمليات  بتنفيذ  اخلاصة 

والنتائج والتوصية باإلجراءات التصحيحية.1

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



2

تعزيز حتقيق األمن والقضاء
واألوالد  والفتيات  والنساء  للرجال  يكون  ما  عادًة  n 
متفاوتة.  وقضاء  أمن  وقدرات  وأوليات،  احتياجات، 
القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  توفر  أن  املأمول  ومن 
األمني ومراقبته وحتليله املتجاوبة مع النوع االجتماعي 
املزيَد من املعلومات الدقيقة التي تسمح بتصميم وتنفيذ 
الرجال  إحتياجات  تلبية  على  القادرة  اإلصالح  عمليات 

والنساء والفتيات واألوالد املتفاوتة.

تساعد عمليات التقييم واملراقبة والتحليل املتجاوبة مع  n 
النوع االجتماعي في تعزيز احلد من العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي، مثل العنف االسري، واإلجتار 

بالبشر، وعنف العصابات، والعمل على معاجلة ذلك.

العمليات الشاملة التشاركية في إصالح القطاع األمني 
كاملرأة،  املهمشة؛  املجموعات  مشاركة  زيادة  تعمل  n 
عمليات  في  األصليني  والسكان  العرقية،  واألقليات 
التقييم واملراقبة والتحليل على بناء الثقة وامللكية احمللية 

في عمليات إصالح القطاع األمني.

تعمل زيادة مشاركة املجموعات املهمشة على زيادة دقة  n 
وشمولية البيانات التي يتم جمعها.

عملية اإلطار رقم 1 أثناء  طرحها  يجب  تساؤالت 
تقييم إصالح القطاع األمني

وعالوًة على التحليل العام لسياق الدولة، فإنه يتعني على 
التقييم اإلجابة على التساؤالت التالية:

القطاع  التي حتكم مؤسسات  القواعد احلالية  ما هي  1 .
األمني وما هي قدراتها؟ ما هي أهم الفجوات؟ وما هي 

اإلصالحات التي يتعني أن يكون لها األولوية؟ 
أسئلة متعلقة بالنوع االجتماعي: ما هي نسبة العاملني 
منع  يتم  هل  وظائفهم؟  هي  وما  والرجال  النساء  من 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومعاجلته 
انتهاكات  هناك  هل  فعال؟  بشكل  مرتكبيه  ومعاقبة 
أساس  على  القائم  العنف  فيها  مبا  اإلنسان،  حلقوق 
األمني؟  القطاع  أفراد  يرتكبها  قد  االجتماعي،  النوع 
منظمات  مع  األمني  القطاع  مؤسسات  تتعاون  هل 

املجتمع املدني، مبا فيها املنظمات النسائية؟
ما هي احتياجات ومفاهيم وأولويات األمن والقضاء  2 .
واألوالد  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة 

واملجموعات األخرى في املجتمع؟
أسئلة متعلقة بالنوع االجتماعي: ما هي أنواع ومعدالت 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  حوادث 
مبا في ذلك ما يتم ارتكابه ضد الرجال والصبيان؟ هل 
هناك فرًصا متكافئًة لوصول الرجال والنساء والفتيات 
والقضاء؟ األمن  مؤسسات/آليات  إلى  واألوالد 

نظر  وجهة  من  األولوية  ذات  اإلصالحات  أنواع  هي  ما   
الرجال والنساء؟ ما هي االستراتيجيات/املبادرات احمللية 

- غير احلكومية - القائمة لتوفير األمن والقضاء؟

بناء تعزيز حقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسات أمنية 
ممثلة

النوع  تراعي  تساؤالت  إدخال  طريق  عن  باإلمكان،  n 
االجتماعي حول التحرش اجلنسي، والتمييز، وانتهاكات 
حقوق اإلنسان في عمليات تقييم إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله، الكشف عن هذه املمارسات السلبية 

وتسليط الضوء على اإلصالحات الضرورية.
مع  املتجاوبة  والتحليل  واملراقبة  التقييم  عملية  تساعد  n 
النوع االجتماعي في جمع البيانات حول أعداد ورتب/

الذكور  من  األمني  القطاع  ألفراد  الوظيفية  املراكز 
واإلناث، باإلضافة إلى املعلومات املفيدة في كيفية زيادة 
وتعزيز  األخرى  املهمشة  واملجموعات  النساء  توظيف 
تثبيتها في وظائفها. وعادًة ما تعزز مؤسسات القطاع 
األمني، التي متثل املجتمع الذي تسعى إلى خدمته فعليًا 

خير متثيل، من شرعيتها ومن الكفاءة العملياتية لها.

االمتثال لإللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية 

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في  االجتماعي 
العملياتية  الفعالية  على  مقصورًة  مسألًة  ليست  وحتليله 
للقوانني  االنصياع  ضرورة  إلى  تتعداها  بل  فحسب، 
بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

االجتماعي وأثره على األمن، ومنها:

) n 1995( إعالن ومنهاج عمل بكني

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
واألمن )2000(

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



حتليل اإلطار رقم 2 في  االجتماعي  النوع  إدخال 
التنمية  وزارة  األمني:  القطاع  إصالح 

)DFID(  3الدولية في اململكة املتحدة
باململكة  الدولية  التنمية  وزارة  عهدت   ،2007 عام  في 
الدفاع  ووزارة  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  املتحدة 
األمني  القطاع  إصالح  خبراء  من  أربعة  إلى  البريطانية 
بإجراء حتليل مستقل لبرامج إصالح األمن والقضاء في 
النوع  مسائل  توجيه  إمكانية  التحليل  بحث  وقد  أفريقيا. 
ضمن  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص  ومرض  االجتماعي 
األهداف  من  بإعتبارهما  والقضاء،  األمن  إصالح  برامج 

الرئيسية للبرامج الثنائية في وزارة التنمية الدولية.
وتوصل التحليل إلى وجود متثيل فاعل للنوع االجتماعي 
ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز في برنامج السالمة 
واألمن والوصول إلى القضاء، إال أنها كانت غائبًة بشكل 
الدفاع والشرطة أو برامج  التي تتناول  البرامج  كبير عن 
القطاع  إصالح  برنامج  مثل  النطاق،  واسعة  املصاحلة 

األمني في سيراليون. وتشمل توصيات التحليل ما يلي:
"إعالن  مقاصَد  بإدخال  نوصي  اخلامسة:  التوصية 
باريس بشأن فعالية املساعدات" بخصوص اإلدارة املالية 
املناعة  وايتهول بخصوص مرض نقص  العامة ومقاصد 
عمليات  جميع  في  االجتماعي  والنوع  املكتسبة/اإليدز 
تلك  وليس  والقضاء،  األمني  القطاع  من  كالً  إصالح 
والوصول  واألمن  بالسالمة  حتديًدا  املتعلقة  املوضوعات 

إلى القضاء فحسب.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في تقييم 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله؟

! نصائح النوع االجتماعي لعمليات تقييم 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله 

نساًء  يضم  االجتماعي،  النوع  يراعي  فريق  تشكيل  n 
يتطلب  وكما  االجتماعي.  النوع  في  وخبراَء  ورجاالً 

االستعانة مبترجمنَي ومترجمات، عند الضرورة.

النوع  حول  احملاضرات  او  بالتدريب  املوظفني  تزويد  n 
االجتماعي.

التعاون مع منظمات املجتمع املدني، مبا في ذلك املنظمات  n 
النسائية.

جمع املعلومات من الرجال والنساء من مختلف املراكز  n 
الوظيفية / الرتب.

تصنيف البيانات حسب اجلنس والسن. n 
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وضع مؤشرات متجاوبة مع النوع االجتماعي. n 

مثل  أدوات  بإستخدام  والنوعية،  الكمية  البيانات  جمع  n 
الدراسات األسرية ومقابالت مجموعات التركيز.

البيانان  جلمع  محددة  علمي  بحث  أساليَب  استخدام  n 
حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

مثل  االجتماعي،  النوع  مسائل  حوَل  البيانات  جمع  n 
ومعدالت  واإلناث،  الذكور  من  األفراد  وتثبيت  توظيف 
للقوانني  واالنصياع  اجلنسي،  التحرش  حوادث 
واملواثيق واملعايير الوطنية والدولية واإلقليمية اخلاصة 
القائم على  بالنوع االجتماعي وأثره على األمن، العنف 
األخرى حلقوق  االجتماعي، واالنتهاكات  النوع  أساس 

اإلنسان.

عمليات اإلعداد إلصالح القطاع األمني
تنظيم استراتيجية تقييم وإدخال بعَد النوع االجتماعي  n 
في كل مرحلة من املراحل: التخطيط والتصميم، وجمع 

البيانات، ومناقشة النتائج.

مشتركة  تقييم  عمليات  إلجراء  أولويات  سلَم  وضع  n 
احمللية  املعنية  األطراف  بني  والتنسيق  التعاون  تتطلب 

والدولية.

)أنظر  االجتماعي  بالنوع  متعلقة  تقييم  أسئلة  إدخال  n 
اجلدول رقم 1(.

مراقبة وحتليل إصالح القطاع األمني 
النوع  مع  متجاوبة  وحتليل  مراقبة  لعملية  التخطيط  n 
االجتماعي كجزء أساسي وجوهري من عملية إصالح 

القطاع األمني وتخصيص موازنة لها.

مراقبة وحتليل التأثيرات املختلفة لعملية إصالح القطاع  n 
األمني على الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

اإلمكان، على  الشمولية والتشاركية، قدر  إضفاء صفة  n 
عملية املراقبة، على سبيل املثال، من خالل تشكيل قوات 
عمل  مجموعات  تشكيل  أو  الوكاالت  متداخلة  مهمات 
الوزارات  عن  ممثلني  ذلك  في  مبا  اإلدارات،  متداخلة 
املجتمع  ومنظمات  والتنمية  األسرة  بشؤون  املعنية 

املدني.

واإلقليمية  الدولية  االجتماعي  النوع  مراقبة  آليات  أخذ  n 
بعني االعتبار، مثل رفع التقارير مبقتضى أحكام اتفاقية 
األمم املتحدة اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة.

)أنظر  النوع االجتماعي  املتجاوبة مع  املؤشرات  إدخال  n 
االطار رقم 3(. 
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إجراء عمليات تدقيق على النوع االجتماعي في 
مؤسسات القطاع األمني  

حتقيق الشروط املسبقة الضرورية، مثل توافر اإلرادة  n 
السياسية والقدرة والفنية.

االجتماعي  النوع  على  املدققني  استقاللية  ضمان  n 
ومتتعهم بالوعي اجليد لإلجراءات الداخلية في املؤسسة 
األمنية، على سبيل املثال، فريق عمل املستشار اخلارجي 

للتدقيق على النوع االجتماعي وخبير التقييم الداخلي.

عملية  من  كجزء  طرحها  الواجب  التساؤالت  تشمل  n 
التدقيق على النوع االجتماعي ما يلي:5

هل املؤسسة:
على  والنساء  الرجال  من  لكل  متساو  متثيل  بها  – 

جميع املستويات داخل املؤسسة؟

لديها سياسات وممارسات بشأن املوارد البشرية  – 
تشجع على توظيف وتثبيت وترقية املرأة؟

اجلنسي  التحرش  ملنع  وآليات  سياسات  لديها  – 
والتمييز والعنف ومعاجلته؟

مناذج ملؤشرات النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة 4اإلطار رقم 3 

مجاالت 
اإلصالح في 

العدالة

مناذج لنتائج 
املساواة النوع 

االجتماعي

مناذج املؤشرات احلساسة للنوع 
االجتماعي

طرق جمع البيانات

العنف 
القائم على 

أساس النوع 
االجتماعي

تنفيذ التشريع 
وخطط العمل الوطنية 

للقضاء على العنف 
القائم على أساس 
النوع االجتماعي.

إجراءات  وتنفيذ  وجود  ضمان  y 
لضحايا  التعويض  لتوفير  مناسبة 
النوع  أساس  عل  القائمة  اجلرائم 
كان  ما  ذلك:  في  مبا  االجتماعي، 
املسلحة،  النزاعات  خالل  منها 
واملصاحلة في مرحلة ما بعد النزاع 
أفراد  التي يرتكبها  العنف  وحاالت 

املؤسسات األمنية.
القطاع  أفراد  ضد  املالحقات  عدد  y 
األمني املتهمني بجرائم عنف قائمة 

على أساس النوع االجتماعي.
املتعلقة  األحكام  معدالت  زيادة  y 
أساس  على  القائم  العنف  بجرائم 
النوع االجتماعي حسب نوع العنف 

وعالقة مرتكبه.

ومراجعة  أساسي  تقييم  إجراء  y 
املواثيق.

مع  ومقابالت  مسوحات  إجراء  y 
واملنظمات  املدني  املجتمع  منظمات 

النسائية.
إحصائيات احملاكم. y 
مراجعة الصحف.  y 

املنظمات  عن  الصادرة  البيانات  y 
النسائية. 

اإلصالح 
املؤسسي 

الوصول املتكافئ 
إلى القضاء للرجال 

والنساء.

نسبة الرجال والنساء القادرة على  y 
الوصول إلى نظام القضاء الرسمي 

حلل النزاعات.
املناطق  في  الشرطة  أقسام  عدد  y 
توفير  مت  التي  الفقيرة  الريفية 
املوارد والتوظيف فيها من الرجال 

والنساء.
عدد قضايا احملاكم املتعلقة بحقوق  y 
منها  املتعلق  بالعدد  مقارنًة  النساء 

بحقوق الرجال.
العملياتية  اإلجراءات  أن  ضمان  y 
متجاوبًة  لألدلة  التوصل  وقواعد 

مع النوع االجتماعي. 

إجراء دراسات أساسية ومتابعة. y 
مراجعة سجالت الشرطة وسجالت  y 

املوارد البشرية.
املالحظة. y 

إحصائيات احملاكم.  y 
مراجعة أساسية ومتابعة إلجراءات  y 

احملاكم.  
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اخلاصة  املسائل  معاجلة  على  الفنية  القدرة  لديها  – 
بالنوع االجتماعي؟

االجتماعي  النوع  على  أساسية  تدريبات  تقدم  – 
جلميع العاملني بها؟

تعمل حاليًا على إدخال مسائل النوع االجتماعي في  – 
سياساتها وبرامجها ومبادراتها؟

تخصص التمويَل الكافي للمبادرات اخلاصة بالنوع  – 
االجتماعي؟

مراقبة وحتليل مبادرات توجيه النوع االجتماعي في 
القطاع األمني 

ملبادرات  شاملة  وحتليل  مراقبة  لعملية  األولوية  إعطاء  n 
توجيه النوع االجتماعي داخل مؤسسات القطاع األمني 

لقياس مدى تأثيراتها.

نوعيًة  أو  كميًة  سواء  مؤسسية،  مؤشرات  وضع  n 
مخصصًة للبرامج املتجاوبة مع النوع االجتماعي )أنظر 

االطار رقم 4(.

اجتماعات  مثل  للمتابعة،  بأنشطة  القيام  األمر،  لزم  إذا  n 
والتخطيط  اجلماعية  والنقاشات  العمل  ورش 
توجيه  مبادرات  تكييف  إعادة  بهدف  االستراتيجي 

النوع االجتماعي. 

يضم التقرير احلادي عشر أيًضا: 
- طرق جمع بيانات تقييم عمليات إصالح القطاع األمني.

كلينجدال  عمل  إطار  في  االجتماعي  النوع  إدخال   -
Clingendael لتقييم إصالح القطاع األمني.

إصالح  وحتليل  مراقبة  في  الرئيسية  باألطراف  قائمة   -
القطاع األمني.

- جدول بأسلوب اإلدارة باألهداف ملراقبة وحتليل عمليات 
إصالح القطاع األمني املتجاوبة مع النوع االجتماعي.

- طرق إجراء التدقيق على النوع االجتماعي.

التحديات والفرص املتاحة إبان فترة ما بعد النزاع
األمني ومراقبته وحتليله  القطاع  تقييم إصالح  متثل عملية 
حتدًيا وذات أهمية خاصة في سياقات فترات ما بعد النزاع.

التحديات التي تواجه إدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي  

التي  البيانات  وجمع  السجالت  حفظ  عملية  تتعطل  قد  n 
في  السلم  أوقات  خالل  روتيني  بشكل  إجراؤها  يتم 
فترات النزاع املسلح، مبا في ذلك سجالت املستشفيات، 
لدى  األخرى احملفوظة  والبيانات  اجلنائية،  والسجالت 

مراقبة توجيه النوع االجتماعي داخل األمم املتحدةاإلطار رقم 4 

املتعلقة بالنوع  املتحدة بشأن املسائل  العام لألمم  العام املساعد واملستشار اخلاص لألمني  إلى األمني  منذ عام 2007، عهد 
االجتماعي والنهوض باملرأة بدعم ومراقبة تنفيذ التزامات توجيه النوع االجتماعي داخَل األمم املتحدة. وكان من بني األدوات 
املستخدمة داخل األمم املتحدة وحدات استشارات النوع االجتماعي، ونقاط التركيز على النوع االجتماعي وآليات إعداد التقارير. 
وعالوًة على ذلك، فقد وضعت الشبكة الداخلية للوكاالت بشأن املرأة واملساواة في النوع االجتماعي الشروط املرجعية حول 

كيفية إدخال منظور النوع االجتماعي في جميع آليات إعداد التقارير واملراقبة والتحليل داخل منظومة األمم املتحدة.6

عمليات التقييم األمنية التي تركز على العنف اجلنسي في املواقف اإلنسانية اإلطار رقم 5 
تشمل املعلومات التي يتم جمعها ما يلي:7

املعلومات الدميوجرافية، وتشمل البيانات املصنفة حسب السن واجلنس. y 
وصف حتركات األفراد )من أجل فهم مخاطر العنف اجلنسي(. y 

وصف املواقف واملنظمات املتواجدة وأنواع اخلدمات واألنشطة اجلارية. y 
نظرة عامة على العنف اجلنسي )األفراد األكثر عرضة للمخاطر وأية معلومات تتعلق بحوادث العنف اجلنسي(. y 

القضاء  الشرطة وإجراءات  تتبعها  التي  القانونية واإلجراءات  والتعريفات  )القوانني  القانونية  والسلطات  القومي  األمن  y 
واإلجراءات املدنية(.

النظم املجتمعية للقضاء التقليدي أو القانون العرفي. y 
واألمن/الشرطة،  النفسية،  والصحة  اإلحالة،  وآليات  )التنسيق،  احلالية  القطاعات  املتعددة  واملنع  التجاوب  إجراءات  y 

واحلماية/القضاء القانوني(.
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يؤدي  الغالب،  وفي  احلكومية.  الوزارات  أو  الشرطة 
تغيير أو انهيار املؤسسات العامة إلى تعقيد عملية جمع 

البيانات الشاملة املمثلة وحتليلها.

قد ال يساعد عدم توافر الوقت واملوارد املالية في وضع  n 
أطر عمل للتقييم واملراقبة والتحليل الشامل. ومع ذلك، 
تعتبر عملية جمع البيانات ومراقبة البرامج واملشروعات 

ذاَت أهمية حاسمة لضمان جناحها والتنسيق بينها..

فرص إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
قد يكون هناك إرادَة سياسيًة متزايدًة من جانب املجتمع  n 
إلجراء  الوليدة  واحلكومات  الدولية  واملنظمات  الدولي 
النوع  مع  متجاوبة  األمني  القطاع  في  إصالح  عمليات 

االجتماعي.

الوليد  األمني  للقطاع  وإجراءات  سياسات  وضع  يوفر  n 
فرصًة لتنفيذ إجراءات املراقبة والتحليل منذ البداية، مبا 
في ذلك وضع أهداف لتوظيف النساء وإدخال املسائل  
السياسات  صياغة  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

واملواثيق، والبرمجة التشغيلية، والتوظيف والتدريب.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

نبذة عن املؤلفة
تويكو تونيسون كليبي )Toiko Tõnisson Kleppe( خبيرة 
منتسبة إلى برنامج النوع االجتماعي، السالم واألمن التابع 
ملعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض 
مجلس  قرار  مشروع  تنفيذ  على  حالياً  تعمل  وهي  باملرأة. 
األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 في الصومال، ومقره 
في ايطاليا. وقبل إلتحاقها مبعهد األمم املتحدة الدولي للبحث 
والتدريب من أجل النهوض باملرأة، عملت تويكو )Toiko( في 
السفارة النروجية في روما، ولعبت دوراً فعاالً في السياسة 
شهادة  على  حائزة   )Toiko( وتويكو  السويد.  في  احمللية 
مدرسة  من  والتطوير  والنزاع  العنف  في  علوم  ماستير 
وحائزة  لندن،  جامعة  في  واإلفريقية  الشرقية  الدراسات 
على درجة الليسانس في العالقات الدولية وحقوق اإلنسان 

من جامعة بادوا في ايطاليا.  

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
)Kristin Valasek(، مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 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.

إلسهاماتهم  أسماؤهم  التالية  للسادة  بالشكر  نتقدم  كما 
التقرير،  التي قدموها على مسودات هذا  القيّمة  وتعليقاتهم 
ميجان   ،)Hilary Anderson( آندرسون  هيالري  وهم: 
 Martin( بونستيد  مارتني   ،)Megan Bastick( باستيك 
 ،)Charlie Carpenter( كاربينتير  شارلي   ،)Bohnstedt
ايساكسون  شارلوت   ،)Shobha Gautam( غوتام  شوبا 
 Minna( ليتيكاينني  مينا   ،)Charlotte Isaksson(
جناح   ،)Angela Mackay( ماكاي  آجنيال   ،)Lyytikäinen
 ،)Nicola Popovic( نيقوال بوبوفيك ،)Janah Ncube( نكوب
نادين بويغيربال )Nadine Puechguirbal(، ديبورا روبني 
)Deborah Rubin(، آنيت سيكا )Anette Sikka(، غري تينا 
 Kristin( فاالسيك  وكريستسن   )Gry Tina Tinde( تيندي 
باكالند  بنيامني  من  لكل  شكرنا  عن  نعرب  كما   .)Valasek
 Anthony( دراموند  وأنتوني   ،)Benjamin Buckland(
 )Mugiho Takeshita( وماجيهو تاكشيتا )Drummmond
 Anja( إبنوثر  أجنا  ولـ  التقرير،  هذا  حترير  في  ملساعدتهم 

Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه هذا املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني  

يعتبر هذا التقرير بشأن النوع االجتماعي وأثره على تدريب 
النوع  أدوات  مجموعة  من  جزًءا  األمني  القطاع  عناصر 
االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني. وتشمل رزمة 
للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  والتي صممت  هذه،  األدوات 
األمني  القطاع  إصالح  ملمارسي  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
أداة ومالحظة عملية  به، 12  السياسات اخلاصة  وصانعي 

عليها:

لنوع 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 ٤   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 5   
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

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة، 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم  شكرهم  بجزيل 

ملساهمتها في إخراج هذه األدلة إلى النور.

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 هذا املجال ويشجع على تطوير املعايير املناسبة في هذا 
اخلصوص على املستويات احمللية والدولية ويقدم التوصيات 
املتعلقة بالسياسات، كما ويقدم املشورة والبرامج املساعدة 
شركاء  بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في 
املدني  املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز: 
واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني مثل 

٤
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االستخبارات  القضائية ووكاالت  والسلطة  الشرطة  أجهزة 
وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب  يعتبر 
إحدى املؤسسات الرئيسية ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا 
وهو  األمن،  مجال  في  اإلنساني  بالبعد  عمله  يتعلق  والذي 
وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  النطاق  واسع  مفهوم 
باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميوقراطية  املجتمعات 
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/Eliana Aponte, 200٧

الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ملركز  محفوظة  الطبع  حقوق 
األوروبية  والتعاون  األمن  ومنظمة  املسلحة،  القوات  على 
اإلنسان ومعهد  الدميوقراطية وحقوق  املؤسسات  / مكتب 
النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم 

باملرأة، 200٨.

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN ٩ ٩٧٨2 ٩222 122 5 رقم اإليداع الدولي

كليبي  تونيسون  تويكو  النحو:  هذا  على  االقتباس  يكون 
النوع  على  ״التدريب   ،)Toiko Tõnisson Kleppe(
اجليدة  املمارسات  األمني،  القطاع  لعناصر  االجتماعي 
والدروس املعلّمة״، رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في 
 Megan( إصالح القطاع األمني. احملرران ميجان باستيك
Bastick( وكريستني فاالسيك )Kristin Valasek(. جنيف: 
املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
املؤسسات  مكتب   / األوروبية  والتعاون  األمن  منظمة 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ومعهد األمم املتحدة الدولي 

للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، 200٨.

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني
املمارسات اجليدة والدروس املستفادة 

1 مقدمة
״حيث يتمتع األشخاص بخبرة صلبة في ادخال مناظير 
النوع االجتماعي في حياتهم العملية، ومبعرفتهم سبب 
وكيفية احداثها التغيير، إنهم يتحولون بالتالي إلى أبطال 

وإلى عناصر محّفزة للتغيير.״ 

.1 )Sanam Anderlini( سنام اندرليني

عملي  دليل  وتطوير  وتنفيذ  إلى حتضير  األداة  هذه  تهدف 
االجتماعي.  النوع  على  األمني  القطاع  عناصر  لتدريب 
النوع  على  التدريب  أهمية  عن  موجزاً  تتضمن وصفاً  وهي 
عن  وأمثلة  عملية  نصائح  تأمني  على  وترّكز  االجتماعي، 
املمارسات اجليدة التي قد تساعد على إدارة وتوجيه تدريب 
مؤسسات  ملوظفي  األداة خصيصاً  هذه  مستقبلي. صممت 
ومنظمات  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  األمني،  القطاع 
املجتمع املدني التي تخطط وتنّفذ أو تقيّم التدريب على النوع 

االجتماعي لعناصر القطاع األمني. 
من  أساسياً  جزًءا  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يشّكل 
قطاع  خلق  عملية  عن  عبارة  فهو  األمني:  القطاع  إصالح 
متطلبات  مع  يتناسب  واملشاركة  للمساءلة  خاضع  أمن 
األمن  خلدمات  الفعال  والتوفير  الدميقراطي  احلكم 
في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  وادخال  والعدالة. 
وتعليمهم،  األمني  القطاع  عناصر  لتدريب  األساسي  املنهج 
بالنوع  املتعلقة  إلى تأمني تدريب خاص باملسائل  باإلضافة 
االجتماعي مثل تقنيات التحقيق مع ضحايا اإلجتار بالبشر 
بالتحرش اجلنسي، ميكنه  املتعلقة  املؤسسية  السياسات  أو 
عمل  مكان  على ضمان  واملساعدة  اخلدمة  ايصال  يعزز  أن 

غير متييزي وتفادي انتهاكات حقوق اإلنسان. 

ترتكز هذه األداة على مراجعة مكتبية ملواد متوفرة ودورات 
أدوات  وعلى  شخصية،  ومقابالت  ومنشورات  تدريبية 
افتراضية  مناقشة  خالل  عليها  احلصول  مّت  ومعلومات 
النوع  على  التدريب  في  والسيئة  اجليدة  املمارسات  حول 
من  كل  نظمها  والتي  األمني،  القطاع  لعناصر  االجتماعي 
أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد 
على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز  باملرأة،  النهوض 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في اوروبا / مكتب 
املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان في شهر ابريل/ 
من  املأثورة  األقوال  أخذ  مّت  وقد   .2200٧ العام  من  آذار 

مناقشات  من  أجريت  التي  واألبحات  اإلفتراضية  املناقشة 
جتارب املشاركني حول التدريب على النوع االجتماعي. 

2 ما هو التدريب على النوع االجتماعي 
لعناصر القطاع األمني   

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

املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات بينهما.

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

وعلى كل املستويات3.

االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  التدريب  يعتبر 
الوعي  زيادة  إلى  يهدف  وهو  القدرة،  لبناء  خاصاً  ״نشاطاً 
املتعلقة  باملسائل  اخلاصة  التطبيقية  واملهارات  واملعرفة 
املعلومات واخلبرات  االجتماعي عن طريق مشاركة  بالنوع 
والتقنيات، وعن طريق تعزيز التأمل والنقاش. ويكمن هدف 
في متكني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  التدريب 
من  لكل  املختلفة  واالحتياجات  األدوار  فهم  من  املشاركني 
والتمييز  التحيّز  حتدي  في  املجتمع،  في  والرجل  املرأة 
اجلنسي في التصرفات والبنيات والتفاوت االجتماعي، وفي 
تطبيق هذه املعرفة اجلديدة في حياتهم العملية اليومية.״٤ 

تتألف عناصر القطاع األمني من جميع عناصر مؤسسات 
قوات  )وتتضمن  املسلحة  القوات  فيهم  مبن  األمني  القطاع 
القضاء  وأنظمة  واملخابرات  الشرطة  وجهاز  األمن(  حفظ 
األمنية  واملؤسسات  احلدود  إدارة  وخدمات  والعقوبات 
للقطاع  الشمولية  للتعريفات  ووفقاً  اخلاصة.  والعسكرية 
مثل  والرقابة  اإلدارة  عناصر  أيضاً  يتضمن  فهو  األمني، 
الوزارات احلكومية وموظفي مكاتب أمناء املظالم. والتدريب 

للمزيد من املعلومات، أنظر أداة النوع 

االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني

أنظر أداة النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح القطاع األمني
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باملنظمات  أيضاً  وثيقة  صلة  على  االجتماعي  النوع  على 
احلكومية  غير  واملنظمات  املانحة  الدول  واإلقليمية،  الدولية 

الداعمة ملبادرات إصالح القطاع األمني. 

على  التدريب  يرتكز  األمني،  القطاع  إصالح  سياق  وفي 
جعل  كيفية  حول  التجارب  تبادل  على  االجتماعي  النوع 
عناصر ومؤسسات القطاع األمني أكثر جتاوباً ألمن الرجال 
أكثر  أمن  قطاع  خلق  وكيفية  العدالة،  وإلحتياجات  والنساء 
النوع  على  فالتدريب  اإلنسان.  حلقوق  واحتراماً  شمولية 

االجتماعي: 

وهو  اجلنسني،  من  كل  على  يرّكز  بل  باملرأة،  يتعلق  ال  n 
يتضمن مسائل تتعلق بالرجال والرجولية. 

يتعلق بجميع عناصر القطاع األمني من الذكور والنساء  n 
من جميع املراكز والرتب. 

وهو ذو صلة موثوقة بعناصر القطاع األمني وضروري  n 
لهم في جميع السياقات، مبا في ذلك البلدان في فترة ما 
والبلدان  النامية  البلدان  اإلنتقالية،  البلدان  النزاع،  بعد 

املتقدمة. 

على  يرتكز  أن  االجتماعي  النوع  على  للتدريب  وميكن 
تدوم  عمل  ورشات  من  بدءاً  متعددة  ومناهج  منهجيات 
أليام، وصوالً إلى دورة تدريبية لساعة واحدة فقط. وميكن 
ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في وحدات  أيضاً 
تدريبية منوذجية بدالً من تعليمه على حدة. ووفقاً جلمهور 
السياق احملدد واجلمهور املشارك، ميكن للتدريب على النوع 
االجتماعي أن يغطي مجموعة متنوعة من املواضيع املختلفة، 

على سبيل املثال:

والنساء  للرجال  املختلفة  األمنية  االحتياجات  فهم  n 
والفتيات والصبيان. 

املرأة  بحقوق  خاصة  وسياسات  ومواثيق  قوانني  n 
واملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. 

حتليل موازنة النوع االجتماعي.  n 

سياسات االستغالل واالعتداء اجلنسيني. n 

من  اجلنسي  العنف  ضحايا  مع  التجاوب  بروتوكول  n 
الذكور واإلناث.

التعرف على ضحايا اإلجتار بالبشر. n 

ومشتهي  واملثليني  السحاقيات  ضد  التمييز  تفادي  n 
اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية. 

تفادي التحرش اجلنسي في أماكن العمل.  n 

االجتماعي  النوع  على  التدريب  أهمية  ما   3
لعناصر القطاع األمني؟

يساعد التدريب على النوع االجتماعي، بالعمل مع مبادرات 
العناصر  ترقية  مثل  االجتماعي  النوع  على  للتوجيه  أخرى 
بعملهن  واالحتفاظ  توظيفهن  نسبة  وزيادة  النساء  من 
وتطورهن، على تقوية التقدمي الفعال خلدمات العدالة، وخلق 
بيئة عمل صحية لكل من الذمور واإلناث وعلى منع انتهاكات 

حقوق اإلنسان من قبل عناصر القطاع األمني. 

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

لالنصياع  مهم  كأمر  االجتماعي  النوع  على  بتدريب  القيام 
للقوانني واملواثيق واملعايير الدولية واإلقليمية ومنها:

التمييز  أشكال  جميع  على  بالقضاء  اخلاصة  االتفاقية  n 
ضد املرأة )1٩٧٩(

 ) n 1٩٩5( إعالن ومنهاج عمل بكني

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
واألمن )2000(

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

3-1 التوفير الفعال خلدمات األمن والعدالة 
األمن  احتياجات  إلى  اإلستجابة  األمني  القطاع  على  يجب 
والتي  والصبيان،  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة 
االجتماعي  النوع  أدوار  في  باإلختالفات  منها  العديد  يحدد 
واملعايير والتصرفات. على سبيل املثال، يشّكل العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي، مبا في ذلك اإلجتار بالبشر، 
أحد  املثليني،  ضد  العنف  اجلنسي،  اإلعتداء  الشريك،  عنف 
العالم.  أنحاء  مختلف  في  اإلنسان  ألمن  التهديدات  أهم 
وباإلجمال، تقع إمرأة من ثالثة ضحية لضحايا العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي5. وبهدف القيام، وبشكل فعال، 
مبنع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي واإلستجابة 
القطاع األمني ملتابعة تدريب  إليه ومعاقبته، يحتاج عناصر 
عام أو تقني على النوع االجتماعي: على سبيل املثال كيفية 
عنف  مقاضاة  أو  بالبشر  اإلجتار  مع ضحايا  إجراء حتقيق 

الشريك. 
فيما  الوعي  على  واملتواصل  واملناسب  الهادف  والتدريب 
يتعلق بالنوع االجتماعي، والذي يتحدى القالب النمطي بني 
على  األمني  القطاع  عناصر  أيضاً  يساعد  والنساء،  الرجال 
الرجال  من  املدنيني  مع  وبإحترام  مناسب  بشكل  التواصل 
ثقة  زيادة  على  هذا  ويساعد  والصبيان.  والفتيات  والنساء 

املدنيني، مؤدياً إلى عمل متزايد أكثر فعالية.
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االنوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني

3-2 أماكن عمل غير متييزية منتجة
مكان  تأمني  على  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يساعد 
والتمييز.  اجلنسي  التحرش  من  خالي  متييزي،  غير  عمل 
فقدان  تتضمن  اجلنسي  للتحرش  املؤسسية  والتكاليف 
العمل وزيادة في عدد  الغياب عن  أقل،  اإلنتاجية، معنويات 
يعيق  كما  املتخلفني.  العاملني  عن  لالستعاضة  العاملني 
األمنية.  املؤسسات  النساء  ادخال  من  اجلنسي  التحرش 
لدراسة قامت بها إدارة الدفاع في الواليات املتحدة،  ووفقاً 
 1٩٩5 العام  بني  للعاملني  اجلنسي  التحرش  نسبة  تدنت 
والعام 2002 لكل من النساء )٤٦% مقابل 2٤%( والرجال 
على  لتدريب  العناصر  من   %٧5 خضع   .٦)%3 مقابل   %٨(
والنساء  الرجال  من   %٨0 من  وأكثر  اجلنسي،  التحرش 
مع  للتعامل  مفيدة  أداة  شّكل  التدريب  هذا  بأن  صرحوا 

التحرش اجلنسي٧.  
״ال تخضع عناصر األمم املتحدة للعقاب إن كانوا غير 

مكترثني باملرأة أو حتى منحازين ضدها. وثقافة اخلوف 
من تطور املهنة قد متنع العديد من احملاربة من أجل قضية 

النوع االجتماعي خوفاً من خطورة الثأر في حال ذكر 
التمييز اجلنسي.״

غراي تينا تيندي )Gry Tina Tinde(، املستشارة اخلاصة 
ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني فيما يتعلق 

باملسائل اخلاصة بالنوع االجتماعي٨ 

عندما تكون العناصر أكثر استجابة للنوع االجتماعي، يصبح 
مكان العمل أكثر إنتاجية، فعالية وإنصافاً. وبالتالي، يصبح 
أكثر سهولة توظيف املرأة، وكذلك الرجال من األقليات، مما 
يخلق قطاع أمن أكثر متثيالً للشعب الذي يعمل على خدمته. 
وميكن للقطاع األمني املتنوع وغير التمييزي أن يتمتع بثقة 

موثقة من املدنيني والتعاون معهم. 

3-3 منع انتهاكات حقوق اإلنسان  
يهدف إصالح القطاع األمني إلى حتويل مؤسسات القطاع 
لألسف،  األمني،  القطاع  مؤسسات  عناصر  عرف  طاملا 
العنف  ذلك  في  مبا  اإلنسان،  حلقوق  انتهاكات  بارتكابهم 
والفتيات  املرأة  ضد  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
ملنع  األساسية  االستراتيجية  وتكمن  والصبيان.  والرجال 
عناصر القطاع األمني من انتهاك حقوق اإلنسان في تأمني 
حماية  في  مسؤولياتهم  على  الضوء  يسلّط  شامل  تدريب 
املتعلقة  املسائل  ذلك  في  مبا  وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق 
املرأة.  النوع االجتماعي وحقوق  القائم على أساس  بالعنف 
وغالباً ما ُيصمم هذا التدريب لتعليم العناصر على مدونات 
وتبليغ  املقبول  غير  التصرف  ذلك  في  مبا  السلوك،  قواعد 
يخضع  املثال،  سبيل  على  التأديبية.  والتدابير  األنظمة 
واالستغالل  االعتداء  حول  لتدريب  دائماً  األمن  عناصر 
ويثبت  هذه.  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  منع  بغية  اجلنسيني 

يعزز سالمة  وبالتالي  احمللية،  اجلماعات  مع  عالقاتهم  هذا 
العناصر والتأثير االيجابي على عملهم. 

األمني  القطاع  عناصر  تدريب  يجب  كيف   4
على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي؟

لعناصر  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يصمم  أن  يجب 
القطاع األمني وفقاً لالحتياجات احملددة والوظائف وخبرة 
الفقرة  البيئي. وتخدم هذه  إلى السياق  العناصر، باإلضافة 
من  االجتماعي  النوع  على  التدريب  وتنفيذ  لتخطيط  كدليل 
للتدريب  املتنوعة  االختيارات  مزايا ومساوئ  دراسة  خالل 
وتقدمي ممارسات جيدة. والتدريب مبني حول دورة تدريب 
والتحضير،  التخطيط  مراحل:  أربعة  تتضمن  منوذجية 
التدريب  أن يكون  التقييم واملتابعة. وبالتالي، يجب  التنفيذ، 
نتائج  تتحول  حيث  مستمرة  دورة  االجتماعي  النوع  على 
املبادرات احلالية إلى مبادرات تدريب جديد، وبالتالي تقوية 

وتعزيز التطور احلاصل.  

خللق  كاف  غير  وحده  االجتماعي  النوع  على  التدريب 
االجتماعي.  النوع  مع  متجاوبة  أمني  قطاع  مؤسسات 
ويشكل التدريب أداة أساسية لتوجيه املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي، لكنه يحتاج أن يكون جزءاً من خطة استراتيجية 

تتضمن تغييرات مؤسسية أخرى:

مدونة  قانون  سّن  مثل   n – السياسة  مستوى  على 
التصرف وتعزيزه، سياسة خاصة بالتحرش اجلنسي 
أو إصالح بروتوكالت قائمة لتصبح متجاوبة مع النوع 

االجتماعي. 
حساسة  نقاط  تأسيس  مثل   n – البنية  مستوى  على 
بالعنف  خاصة  وحدة  أو  االجتماعي  بالنوع  خاصة 

القائم على أساس النوع االجتماعي.
سياسي  مهنج  اعتماد  مثل   n – البرمجة  مستوى  على 
عن  للتبليغ  داخلي  ساخن  خط  خلق  باملجتمع،  خاص 

دورة

التدريب

املتابعةالتخطيط والتحضير

التقييمالتنفيذ
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

مبنظمات  خاصة  مراجع  تأمني  أو  اجلنسي  التحرش 
املرأة لضحايا اإلجتار بالبشر. 

النساء  من  املزيد  توظيف   n – الشخصي  املستوى  على 
إلى  باإلضافة  وتقدمهن،  عملهن  على  واحملافظة 

املجموعات األخرى القليلة التمثيل. 
وترافق مثل هذه التغييرات التدريب على النوع االجتماعي: 
حال حصول  في  فقط  السياسة  في  التغييرات  تنفيذ  ميكن 
العناصر على التدريب على النوع االجتماعي؛ والتدريب على 
النوع االجتماعي يكون ذا تأثير ضئيل جداً في حال لم يكن 
مدعوماً من سياسات وبنى متجاوبة مع النوع االجتماعي. 

وقبل الشروع في مناقشة املمارسة اجليدة لتدريب عناصر 
التعلم  النوع االجتماعي، من املهم أيضاً  القطاع األمني على 
من األخطاء السابقة. واملمارسات السيئة التي يجب تفاديها 
عند تخطيط وتنفيذ وتطوير التدريب على النوع االجتماعي 

تتضمن التالي: 

احتياجات  مع  يتالءم  ال  االجتماعي  النوع  على  تدريب  n 
احملدد  عملهم  وسياق  وثقافتهم  ولغتهم  املشاركني 
على  التدريب  حول  السابقة  ومعلوماتهم  وخبرتهم 

النوع االجتماعي. 
فردية  أحاديث  أو  مبالغة،  ونظرية  أكادميية  عروضات  n 
دون  من  ووقائع  ونظريات  معاٍن  املشاركني  متنح 
مناقشات الحقة أو نشاطات مساهمة تساعد املشاركني 

على املشاركة في املوضوع وتطبيقه.  
من  الكثير  يستخدمون  االجتماعي  النوع  على  مدربون  n 
أو  احملدد،  العمل  سياق  في  املألوفة  غير  املصطلحات 
يعملون على إخجال املشاركني في التدريب أو االستهزاء 

بهم )أو السماح آلخرين القيام بذلك(.
توقعات غير واقعية تتعلق باخلبرة في النوع االجتماعي  n 
التدريب.  من  قصيرة  فترة  اكتسابها خالل  التي ميكن 
النوع االجتماعي يتطلب  وتطوير تصرف متجاوب مع 
تدريب طويل األمد، متابعة ودعم مستمر من شبكة أو 

مستشار.
بالتدريب  القيام  تسمح  التي  واملوارد  الوقت  في  نقص  n 

الرئيسي على النوع االجتماعي ومببادرات املتابعة. 
عدد  املثال  )على سبيل  اإلحصائيات  على  فقط  التركيز  n 
عناصر العمل اخلاضعني للتدريب أو ساعات التدريب( 
التدريب  نوعية  في  واالستثمار  األولوية  منح  من  بدالً 

على النوع االجتماعي. 

نظام اإلطار رقم 1  في  االجتماعي  النوع  توجيه 
العقوبات 

״يجب استخدام التدريب على النوع االجتماعي في سياق 
أكبر ملبادرات أخرى اخلاصة بتوجيه النوع االجتماعي.״

اوليفيه روبيرستون )Olivier Robertson(، مكتب 
كويكر لدى األمم املتحدة٩

في سياق املؤسسات اإلصالحية، يعني هذا وجوب تصميم 
السجون من بني أمور أخرى بصورة خاصة للنساء، وأال 
ويجب  بالرجال.  اخلاصة  السجون  أنظمة  فقط  تتناسب 
التسهيالت على مقربة من منزل اجلماعة، وال يجب  بناء 
أكبر  العائلة. ويجب حتقيق مساواة  بأفراد  اإلتصال  منع 
كما  األمني،  القطاع  عناصر  توظيف  عند  اجلنسني  بني 
يجب مالئمة السياسات املؤسسية جلذب العناصر من كال 

اجلنسني.

4-1 التخطيط والتحضير للتدريب على النوع 
االجتماعي

إن اخلطوة األولى من دورة التدريب – التخطيط والتحضير 
– هي خطوة أساسية للحصول على تدريب ناجح على النوع 
للتدريب،  العليا  اإلدارة  دعم  بناء  تتضمن  االجتماعي. وهي 
القيام مبراجعة سابقة للتدريب، مالئمة التدريب الحتياجات 
االعتبار  بعني  واألخذ  باملشاركني  اخلاصة  احملدد  السياق 

العوائق املشتركة لتدريب فعال على النوع االجتماعي.     

كيفية احلصول على دعم اإلدارة العليا للتدريب على 
النوع االجتماعي

״تتقاطر قلة اإلنتباه للمسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
وتعرقل بناء القدرة وتوزيع املوارد والوعي العام. 
واملطالبات املستمرة ملناقشات التحسس على النوع 

االجتماعي على جميع مستويات فريق العمل ال تؤخذ 
بعني االعتبار في أغلب األحيان، ولكن هناك أمثلة مستقلة 

للمناقشات املفيدة، ولكنها تذهب سدى في حال عدم متابعة 
اإلتفاقات التي مت التوصل إليها أو إن كانت غير ممّولة.״

غراي تينا تيندي )Gry Tina Tinde(، املستشارة اخلاصة 
ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني فيما يتعلق 

باملسائل اخلاصة بالنوع االجتماعي 10

إن احلصول على موافقة اإلدارة العليا ودعمها للتدريب على 
النوع االجتماعي أمر رئيسي لنجاحه واستمراره. وغالباً ما 
اإلدارة  لدى  أهمية  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يحتل  ال 
العليا في مؤسسات القطاع األمني، التي قد تعادي أو تعيق 
مبادرات التدريب على النوع االجتماعي إن لم تدرك قيمته. 
على  للتدريب  األسفل״  إلى  ״األعلى  من  مدخل  وايجاد 
النوع  مع  التجاوب  تقطر  بإمكانه ضمان  االجتماعي  النوع 

االجتماعي داخل املؤسسة بكاملها.
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االنوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني

االجتماعي في اإلطار رقم 2  النوع  التدريب على 
السويد11

أنشأت قوات النوع االجتماعي السويدية برنامج ״تعيني 
يجمع  االجتماعي״  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  مدرب 
12 مديًرا ذوي مراتب عالية في مؤسسات حفظ السالم 
واألمن و12 مدرًبا ذوي خبرة واسعة في املسائل املتعلقة 
باملساواة بني اجلنسني. ومن بني املشاركني في البرنامج، 
تدريب  وحدات  ومدير  السويدي  اجليش  فريق  رئيس 
البرنامج  أصداء  وكانت  املسلحة.  القوات  في  والتدبير 
طرق  بدلوا  قد  بأنهم  املشاركون  صّرح  حيث  ايجابية 

تصرفهم وتواصلهم مع اآلخرين.

ويعود السبب إلى اختيار اإلدارة العليا إلى متتعها بكل من 
القوة والقدرة على التأثير في بنى املؤسسات وتصرفاتها. 
التعّمق  على  املؤسسات  هذه  تعمل  أن  املهم  من  وبالتالي، 
ولكن،  اجلنسني.  بني  املساواة  مفهوم  استيعاب  في  أكثر 
في  الوقت  ميلكون  ال  املستوى  هذا  في  والرجال  النساء 
معظم األحيان للمشاركة في برامج تدريب معمق ولهذا، 
يشّكل تعيني املدرب طريقة فعالة لبلوغ الهدف املرغوب. 

!  نصائح لزيادة دعم اإلدارة العليا للتدريب على 
النوع االجتماعي: 

النوع  التدريب على  تقدمي أمثلة مقنعة عن كيفية زيادة  n 
االجتماعي من الفعالية التشغيلية. 

تأمني تدريب على النوع االجتماعي لإلدارة العليا. n 

االجتماعي خاصة  النوع  على  للتدريب  برامج  تأسيس  n 
باملدربني. مما يشكل نقطة جيدة لقلة الوقت التي يعاني 
منها املدراء للتمكن من املشاركة املعمقة في التدريب على 
النوع االجتماعي. )أنظر اإلطار رقم 2 للمثل اخلاص عن 
الذي  االجتماعي  النوع  على  املدربني  تدريب  برنامج 

أنشأته القوات السويدية املسلحة(.
خلق سياسات خاصة بالنوع االجتماعي أو خطط عمل  n 
ملساعدة املدراء ذوي املراتب العالية كجزء من عملية بناء 

القدرة/التدريب. 
على  التدريب  في  العليا  املراتب  ذوي  املدراء  تضمني  n 
مثالً  العملية،  في  التزامهم  لبرهنة  االجتماعي  النوع 
عن طريق قيامهم بتقدمي مقدمة أو خامتة التدريب على 
النوع االجتماعي. مما يؤكد للمشتركني أهمية التدريب 

على النوع االجتماعي فيما يتعلق بالقيادة.  
عند التوجه إلى ضباط اإلدارة في أية وكالة أمنية، تشكل نقطة 
اإلنطالق الفعالة عنصر اإلبتكار املشترك للسياسة املكتوبة. 
العليا  اإلدارة  متنحان  السياسة  وصياغة  املسألة  ومناقشة 
حساً إلمتالك املسألة. ميكن للسياسة أن تشكل اذاً عنصراً 

حول  املناقشات  أن  خبرتنا  أظهرت  تدريب...  كأداة  مفيداً 
النوع االجتماعي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
السياسة  خالل  من  بسهولة  السياق  في  تدخل  أن  ميكن 
الضباط.  لدى  مألوفة  مرجعية  نقاط  واستخدام  التشغيلية، 
وبالتالي، بدالً من وضع املناقشة في األساس في إطار يحدها 
– اإلناث، تتحول لتصبح مسألة عمليات.״ الذكور  بصيغة 

12)Anette Sikka آنيت سيكا(

النوع  على  للتدريب  السابق  التقييم  إجراء  يجب  كيف 
االجتماعي؟ 

حتديد  على  االجتماعي  النوع  على  السابق  التدريب  يساعد 
أهداف هذا التدريب من خالل مسح احتياجاته. وهو يشّكل 
دليالً لتطوير محتوى التدريب ومنهجيته، باإلضافة إلى كونه 
قاعدة أساسية لتقييم التدريب. ومن الفوائد األخرى إلجراء 
إحساس  في  يكمن  االجتماعي  النوع  على  التدريب  تقدير 
املشاركني بإمتالكهم العملية، مما يزيد من التزامهم، وبالتالي 

من فعالية نتائج التدريب. 
وميكن إجراء التقديرات حول التدريب من قبل املدرب، عناصر 

املوارد البشرية أو عناصر أخرى مؤهلة. 

؟  تتضمن األسئلة التي يجب طرحها ما يلي: 
ما هي النسبة احلالية للوعي والقدرة في املسائل املتعلقة  n 
بالنوع االجتماعي؟ هل سبق وتابع املشاركون تدريبات 

على النوع االجتماعي؟ 
املؤسسة  رؤية  لتحسني  املطلوب  التدريب  نوع  هو  ما  n 
ألمن و/أو عدالة الرجال والنساء والفتيات والصبيان؟
التحرش  التمييز،  لتفادي  املطلوب  التدريب  نوع  هو  ما  n 

اجلنسي وانتهاكات حقوق اإلنسان؟ 
ما هي السياسات املؤسسية املوجودة، وهل املشاركون  n 

على علم بها؟ 
أظهر  التي  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املهارات  هي  ما  n 

املشتركون إهتماماً في التدرب عليها أكثر؟
ما هي السياقات احملددة للمشاركني التي قد تؤثر على  n 

جتاوبهم على التدريب على النوع االجتماعي؟ 
بشكل  تركز  والتي  االجتماعي،  للنوع  املعمقة  والتقديرات 
مؤسسات  في  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب  على  كبير 
والبرامج  والبنية  السياسة  مستويات  على  األمني  القطاع 
على  للتعرف  جيدة  انطالق  نقاط  تشكل  قد  والعناصر، 
الثغرات في الوعي والقدرة التي ميكن معاجلتها في التدريب 

على النوع االجتماعي. 

أنظر إلى أداة اخلاصة بالنوع االجتماعي 

وأثره في تقييم القطاع األمني ومراقبته 
وحتليله
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

كيف ميكن للتدريب على النوع االجتماعي أن يتأقلم مع 
السياقات املختلفة واملشاركني املختلفني؟

بهدف الفعالية، يجب أن يتأقلم التدريب على النوع االجتماعي 
مع ما يلي: 

واملدعني  فالقضاة  املشاركني،  ومسؤوليات  أدوار  n 
الدفاع  السالم وعناصر وزارة  العامني وعناصر حفظ 
املثال، ذوو احتياجات مختلفة للتدريب  هم، على سبيل 

على النوع االجتماعي. 
السياقات احمللية واجلماعة حيث يعمل املشاركون. n 

املستوى التعليمي والثقافي للمشاركني. n 

بني  باملساواة  اخلاص  املالئم  احمللي  القانوني  اإلطار  n 
سبيل  على  والسحاقيات  املثليني  وحقوق  اجلنسني 

املثال. 

!  نصائح لتأقلم التدريب على النوع االجتماعي 
مع السياقات املختلفة واملشاركني املختلفني: 

األخذ بعني اإلعتبار األبحاث التي أجريت حول املسائل  n 
املنطقة  نطاق  في  واألمن  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
املسبقة  التقديرات  ذلك  في  مبا  احملددة،  اجليوغرافية 

للتدريب واملراجعات املكتبية للمطبوعات. 
إليها  ينتمي  التي  الثقافية  السياقات  على  التعرف  n 
مناسبة  أمثلة  واستخدام  فيها،  ويعملون  املشاركون 
على  احلصول  املثال،  سبيل  على  حاالت.  ودراسة 
على  املخطط  للتدريب  الثقافي  التناسب  معلومات حول 
التدريب  إجراء  و/أو  املشاركني  مع  االجتماعي  النوع 
النوع  على  املدربني  أو  املرأة  مؤسسات  مع  باملشاركة 
االجتماعي. على سبيل املثال، االنتشار املسبق للتدريب 
على النوع االجتماعي لعناصر حفظ األمن قد يستفيد من 
املعلومات  لتأمني  املالئمة  اجلماعات  من  النساء  إشراك 
ويشكل  املهمة.  ملنطقة  والعادات  احمللية  الثقافة  حول 
أيضاً عناصر املؤسسة نفسها، ممن سبق وخرجوا في 
مهمات، مصدراً مهماً ميكن إدخاله في التدريب لقدرتهم 

على نقل خبراتهم لزمالئهم.
مستواهم  املشاركني،  وجنس  عمر  اإلعتبار  بعني  أخذ  n 
العلمي، مراكزهم الوظيفية ورتبهم وخبرتهم ومعرفتهم 
حياتهم  من  كّل  في  االجتماعي  النوع  حول  السابقة 
واإلناث  الذكور  من  كل  على  ويجب  والعملية.  اليومية 
يجب  وال  االجتماعي.  النوع  على  لتدريب  اخلضوع 
االستهتار باملعرفة التي تتمتع بها النساء، والتي تفوق 
التكلم عن عدم األمن املرتكز  الرجال، عن كيفية  معرفة 
على النوع االجتماعي أو كيفية توظيف املزيد من النساء 

في القطاع األمني.

״خالل دورة تدريب على النوع االجتماعي حتت إدارة 
مركز التنسيق ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون 

الالجئني حول االعتداء واالستغالل اجلنسيني في ليبيريا، 
ترك بعض املشاركني القاعة أو شعروا باخلجل الشديد عند 

التحدث علناً عن بتر العضو التناسلي النسائي.״

 ،)Alexina Mugwebi-Rusere( الكسينا مغويبي – روزيري
مركز تنسيق االستغالل واالعتداء اجلنسيني التابع ملفوض 
ليبيريا13. في  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم 

لغة  استخدام  طريق  عن  اللغة  عوائق  من  التقليل  ميكن  n 
وتفادي  واملؤسسة،  الثقافة  مع  تتناسب  عملية  مقبولة 

اللغة التقنية اخلاصة بالنوع االجتماعي. 
تتوفر العديد من موارد التدريب على النوع االجتماعي  n 
فقط، مما مينع  اإلجنليزية  اللغة  في  اإلرشادية  والكتب 
كل من املدربني واملشاركني من استخدامها. تتمتع معظم 
االجتماعي  بالنوع  خاصة  وعبارات  مبفردات  اللغات 
ترجمة  ويصعب  والقيم.  الثقافية  بالتحيزات  مشحونة 
مفهوم  مع  تتعامل  التي  واللغات  املفردات  من  العديد 
النوع االجتماعي أو غير متوفرة أصالً في اللغة احمللية. 
اللغة  معهم  ومناقشة  بدقة  املترجمني  اختيار  يجب  لذا، 
اخلاصة بالنوع االجتماعي قبل بدء التدريب. وعند العمل 
مع املترجمني، من الضروري أيضاً األخذ بعني االعتبار 
النوع  مفرادات  على  مطلعني  غير  كونها/كونه  حقيقة 

االجتماعي الغنية بالقيم. 
تكمن املمارسة اجليدة في تخصيص قسم من التدريب  n 
ضمان  بهدف  االجتماعي״  النوع  بـ״مفاهيم  خاص 
״املطالبة  مثل  املفردات  وبعض  والوضوح.  االستيعاب 
بحقوق املرأة״، قد حتمل معاني سلبية ويكون من األفضل 
استخدام مفردات تتضمن معاني محايدة مثل ״تعزيز 
التدريب  في  اخلبرة  وتظهر  اجلنسني״.  بني  املساواة 
املشاركني  تفضيل  النيبال،  في  االجتماعي  النوع  على 
لألجزاء التي شرح املدربون خاللها املعاني وحتدثوا عن 
و״املرأة״.1٤ االجتماعي״  ״النوع  بني  املعاني  تضارب 
عند قيادة برنامج ״النوع االجتماعي وحفظ السالم״ التابع 
إلدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم، العاملة مع الفرقة 
العسكرية األردنية في إريتريا، ُقدمت الدورات بلغتني مقسمة 
والعربية.  اإلجنليزية  اللغتني  في  وكانت  فرق صغيرة،  على 
وتضمنت هذه الدورات مناقشات رائعة مع النساء والرجال 
احملليني الذين اندمجوا في روح املناسبة. وبإعتقادي كان هذا 
عنصراً مهماً ساعدنا في إمتام عملنا كمدربني من اخلارج من 
ثقافة مختلفة. وقد برهن هذا األمر لعناصر حفظ األمن عدم 
العملية فقط، ولكنها  ادخال ״النوع االجتماعي״ في حياتنا 
أداة  العنصر  هذا  يشكل  وقد  بكامله.  للمجتمع  أيضاً  مهمة 

عبور للعساكر إن كانت لديهم الفطنة إلستخدامه.
آجنيال ماكاي )Angela Mackay(، مستشارة مستقلة15 
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من هو املدرب على النوع االجتماعي ؟
كبير  بشكل  االجتماعي  النوع  على  التدريب  جناح  يعتمد 
على خبرة املدرب وقدراته. وعند توظيف مدرب على النوع 
النوع  أمور  في  خبير  مدرب  عن  البحث  يجب  االجتماعي، 
مهمة،  التسهيل  ومهارات  األمني.  القطاع  وفي  االجتماعي 
احلفازين  دور  يلعبون  االجتماعي  النوع  على  املدربني  كون 
في املناقشات، حيث يكتشف املشاركون ويتبادلون املهارات 

واخلبرات التي ميتلكونها. 

النوع  على  للتدريب  واإلناث  الذكور  من  مختلطة  فرق 
االجتماعي

األمني  القطاع  مؤسسات  في  للرجال  الكبير  التمثيل  يجعل 
النوع  على  للمدربني  أكثر صعوبة  مهمة  التعليم  من حتدي 
على  تدريباً  تدرن  اللواتي  فالنساء  النساء.  من  االجتماعي 
القطاع  مؤسسة  نفس  من  حتى  كّن  وإن  االجتماعي،  النوع 
األمني، غالباً ما ال يتمتعن باإلمكانيات نفسها التي يتمتع بها 
زمالئهن ملواجهة االرتيابية في الصفوف التي يسيطر عليها 
بأن  اخلاطئة  والرؤية  اجلنسي  التحيز  بسب  وذلك  الرجال، 

النوع االجتماعي تشير فقط إلى النساء.     

العمل  واملرأة  الرجل  مشاركة  في  اجليدة  املمارسة  وتكمن 
متنح  املمارسة  وهذه  االجتماعي.  النوع  على  كمدربني 

املدربني الدعم املتبادل وتسهل من عملية التعامل مع ارتيابية 
جوهانسون  ليندا  وتقوم  للتدريب.  اخلاضعني  املشاركني 
على  التدريب  برنامج  مشروع  مديرة   ،)Linda Johinson(
بالتأكيد  السويدية،  املسلحة  القوات  في  االجتماعي  النوع 
على أنها وزميلها ״يقدمان احملاضرات سوياً ملواجهة احلجج 
املقدمة ضدنا بشكل أفضل ولنظهر للمشتركني أن هذه املسألة 
مهمة لكل من الرجال والنساء״1٦. وقامت غراي تينا تيندي 
)Gry Tina Tinde(، املستشارة اخلاصة ملفوض األمم املتحدة 
اخلاصة  باملسائل  يتعلق  فيما  الالجئني  لشؤون  السامي 
التدريب  لها ملشاركتها في  بدعوة زميل  االجتماعي،  بالنوع 
مفوض  مكتب  في  تديره  كانت  التي  االجتماعي  النوع  على 
وقد  جنيف.  في  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم 
اكتشفت أن هذه الطريقة أسهمت في مشاركة أكبر من قبل 
املشاركني من الرجال وسنحت لها الفرصة خلطو خطوة إلى 
الوراء والهزل من املدربات على النوع اإلجتماعي اخلاضعات 
لنمط معني1٧. لهذا السبب، هناك منافذ أكثر فعالية لتوظيف 
فالرجال  النوع االجتماعي،  الرجال كمدربني على  املزيد من 
يعبرون بطريقة أسهل عند التكلم عن املسائل اخلاصة بالنوع 
املوضوع  هذا  عن  التكلم  رسمياً  يسألون  عندما  االجتماعي 

وعندما يتم تشجيعهم من قبل الرجال. 

مزايا ومساوىء املدربني من اخلارج/الداخل اإلطار رقم 3

مدرب من منظمات املجتمع املدني، مستشار 
مستقل، إلخ...

مدرب من مؤسسة القطاع األمني احملددة

املدني املزايا املجتمع  منظمات  بني  الشراكة  يسّهل  n 
ومؤسسات القطاع األمني. 

التدريب  على  واسعة  بخبرة  يتمتع  ما  غالباً  n 
وبخبرة في النوع االجتماعي.

بإمكانه نقل معرفة السياق احملدد. n 

قد يتمتع برؤية أوسع وإعطاء أمثلة مختلفة من  n 
خارج مؤسسة القطاع األمني احملددة.

قد يبدو غير متحيّز. n 

املشاركني،  وإحترام  أكبر  بشرعية  يتمتع  n 
وبالتالي يؤخذ بجدية أكبر.

احملددة  واملسائل  املؤسسة  بثقافة  معرفة  على  n 
وعناصر مؤسسات القطاع األمني.

ذو إملام مبقتضيات العمل واملفردات املستخدمة  n 
من قبل وكالة األمن.

مدرك املساوئ غير  اجلماعة  عن  كغريب  إليه  ينظر  قد  n 
املشاركني  مسؤوليات  أو  العمل  لنوعية 

ومؤسسة القطاع األمني.
قد يكلّف ميزانية املؤسسة أكثر. n 

تعتبر  االجتماعي  النوع  قد يساهم في مسائل  n 
إضافية أو مسائل خارحية. 

على  الداخلية  املؤسسة  قدرة  بناء  يعرقل  قد  n 
التدريب على النوع االجتماعي.

قد ال ميلك املعرفة املطلوبة عن املسائل املتعلقة  n 
بالنوع اإلجتماعي أو اخلبرة في مناهج التدريب 

الفعال على النوع االجتماعي.
احمللية  بالثقافة  يتعلق  فيما  املعرفة  ال ميلك  قد  n 

والتقاليد. 
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املدربون من خارج املؤسسة

ميكن أن يقوم مدربون من خارج املؤسسة بإدارة التدريب على 
النوع االجتماعي ملؤسسات القطاع األمني، مثالً مدربون من 
منظمات املجتمع املدني، منظمات دولية وإقليمية، مؤسسات 
التدريب أو خبراء في التدريب من مؤسسات القطاع األمني 

من بلدان ومدن أخرى. 

واشراك منظمات املجتمع املدني احمللية وخبراء في التدريب 
احمللي  املجتمع  أصوات  سماع  أيضاً  يضمن  أن  بإمكانه 
وتضمينها في التدريب على النوع االجتماعي. وقامت وكالة 
ليتانا نيهان )Leitana Nehan( لتطوير املرأة على سبيل املثال 
بإدارة تدريب على النوع االجتماعي لفريق العمل القضائي 
املدني  املجتمع  منظمة  وقامت  اجلديدة1٨.  غينيا  بابوا  في 
إلخالء جنوب أقريقيا من األسلحة بتقدمي تدريب على النوع 
جنوب  في  واملصاحلة  احلقائق  تقصي  للجنة  االجتماعي 

إفريقيا1٩. 

املدربون من داخل املؤسسة 

بنقل  له  يسمح  بوضع  املدرب  يتمتع  أن  الضروري  من 
املؤسسات  تتميز  األمني.  القطاع  لعناصر  املوضوع  أهمية 
في  مبيزة  العسكرية،  املؤسسة  مثل  والداخلية،  التدريجية 
للمؤسسة.  العالية   – املتوسطة  املراتب  من  املدرب  توظيف 
ومن العناصر االيجابية األخرى لتوظيف مدربني على النوع 
ألفة  أكثر  كونهم  في  يكمن  املؤسسة  داخل  من  االجتماعي 
بثقافتها، وبالتالي غالباً ما يتقبلهم املشاركون. يظهر اإلطار 
خارج  من  مدربني  استخدام  ومساوئ  مزايا  بعض   3 رقم 

املؤسسة أو من داخلها. 

تكمن احدى االستراتيجيات في خلق فرق تدريب على النوع 
االجتماعي تتألف من مدرب من داخل املؤسسة وخبير في 
النوع االجتماعي من خارج املؤسسة يعملون معاً على تطوير 
التدريب على النوع االجتماعي. ميكن للمستشار من اخلارج 
هناك  تشغيلياً.  دوراً  لعب  من  بدالً  املستشار  دور  يلعب  أن 
أمثلة كثيرة على هذا النوع من التدريب املشترك على النوع 
والشبكة  هايتي  شرطة  بني  املثال  سبيل  على  االجتماعي، 
غير  محلية  منظمة  وهي  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  احمللية 

حكومية 20.

كيف يجري تدريب املدربني على النوع االجتماعي؟
بهدف ضمان منح املدربني على النوع االجتماعي باملهارات 
إلى  احلاجة  تدعو  ما  غالباً  الفعال،  التدريب  لتأمني  املطلوبة 
املدربني  تدريب  استخدام  ميكن  للمدربني.  بتدريب  القيام 
على النوع االجتماعي خللق مجموعة من املدربني على النوع 
املؤسسة  مفردات  ومبعرفة  باملهارات  يتمتعون  االجتماعي 
املسائل  ادخال  كيفية  على  زمالئهم  تدريب  على  وقادرين 
من  اليومية.  العملية  حياتهم  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
املوارد  زيادة  على  املدربني  تدريب  يساعد  الناحية،  هذه 

احملدودة املستخدمة في التدريب على النوع االجتماعي إلى 
أقصى حّد، كونه يقوي القدرة املؤسسية الداخلية ويقلل من 

اإلتكال على املدربني من خارج املؤسسة. 
״يحترم املشاركون أكثر األشخاص املألوفني لهم. بينما 
كان من اجليد عملنا على تسهيل وتنظيم التدريب على 

النوع االجتماعي في مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 
لشؤون الالجئني، أرى أن املنفذ األنسب كان في التعرف 

على املفاتيح التي تسّهل العمل في جميع املنظمات، والقيام 
بتدريب لهذا الفريق املميز كورشة عمل لتدريب املدربني. 

وفيما بعد، يترك كل مدرب ليعمل على تسهيل التدريب على 
النوع االجتماعي ملنظمته/ها. متنح هذه الطريقة املسؤولية 

لكل شخص، ويشعر األشخاص باملكافأة والشغف من 
خالل مشاركتها مع املنظمة ]خاصتهم[... إلى جانب كون 
هذه الطريقة حتتل دور التقنية احملّفزة، فهي تساعد على 

نشر املعلومات بطريقة أسرع في الوقت نفسه، كما تساعد 
على بناء قدرة األفراد واملنظمات.״

 ،)Alexina Mugwebi-Rusere( الكسينا مغويبي – روزيري
مركز تنسيق االستغالل واالعتداء اجلنسيني التابع ملفوض 
ليبيريا21 في  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم 

يجب على املسؤول عن تدريب املدربني على النوع االجتماعي 
في  واسعة  معرفة  ذا  االجتماعي  النوع  في  خبيراً  يكون  أن 
عناصر  تدريب  في  خبرة  وذا  بالتدريب  اخلاصة  التربية 

القطاع األمني على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. 
״في هايتي، مّتت إدارة برامج تدريب املدربني من قبل بعثة 
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي للشرطة بهدف 
خلق مجموعة من الضباط املدربني جيداً على مواضيع 
مختلفة. وكان التدريب على النوع االجتماعي التدريب 

األصعب، وبخاصة املتعلق بالعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي الذي يشكل ״املسألة األهم في هايتي حيث 

يرتكز العنف ضد املرأة، نوعاً ما، على اخللفية ]اخللفيات[ 
الثقافية، وحيث يعرف رجال الشرطة باستغاللهم للمرأة״

نادين بويغيربال )Nadine Puechguirbal(، بعثة األمم 
املتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي22. 

4-2 تنفيذ التدريب على النوع االجتماعي
على   – التنفيذ   – التدريب  دورة  في  الثانية  املرحلة  ترتكز 
التخطيط.  أخذت خالل مرحلة  التي  والتحضيرات  القرارات 
املنهج  أي  تعليمه،  وكيفية  تعليمه  يجب  ما  على  تركز  وهي 

واملنهجية. 

ما هو منهج التدريب على النوع االجتماعي وبنيته؟ 
في  األكثر شيوعاً  للمواضيع  الفقرة نظرة شاملة  تقّدم هذه 
واقتراحات  االجتماعي  النوع  على  األمني  القطاع  تدريب 

متنوعة حول طريقة تنفيذها. 
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االنوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني

تخطي  االجتماعي  النوع  على  املدربون  يضطر  ما  وغالباً 
والزمالء،  املشاركني  من  كل  قبل  من  املواضيع  مقاومة 
النوع  على  الوعي  أهمية  إظهار  في  الرئيسي  الهدف  ويكمن 
االجتماعي في تقدمهم في عملهم. والتمتع بأهداف واضحة 
في التدريب عنصراً مهماً ملكافحة االرتياب وايصال النتائج 
التعليم عمومية  أهداف  تكون  أن  بفعالية. وال يجب  املتوقعة 
التي  اجلديدة  التطبيقية  املهارات  إلى  تشير  أن  ويجب  جداً 

سيؤمنها التدريب على النوع االجتماعي. 

أدوار النوع االجتماعي : الذكور واإلناث من الثقافات 
املختلفة 

يجب أن تظهر النقاشات حول أدوار النوع االجتماعي ومناذج 
بني  االجتماعي  النوع  أدوار  اختالف  كيفية  الذكور/اإلناث 
الثقافات. ومناقشة معنى اجلنس والنوع االجتماعي وأدوار 
النوع االجتماعي وقوة العالقات والعنف القائم على أساس 
فهم  كيفية  األمني  القطاع  لعناصر  ُيقدِّم  االجتماعي  النوع 
بخبرة  املناقشة  هذه  ربط  اجليد  ومن  املفردات.  هذه  مبادئ 
أهميتها  لفهم  االجتماعي  النوع  بأدوار  اخلاصة  املشاركني 
يتعلق  ما  كل  املناقشات  هذه  تتضمن  أن  ميكن  وتأثيرها. 
احلجز  في  للنساء  اجلنسي  والعنف  الثقافة  بإختالفات 
وألدوار النساء املعيالت23. ومن الضروري جداً إظهار تأثير 
أدوار النوع االجتماعي على اخلبرات املختلفة للرجال والنساء 

ومنظورات األمن والعدالة. 
الرجولية  املسائل  عن  التحدث  االجتماعي  النوع  على  يجب 
للرجال  األمنية  واحلاجات  للرجل  التقليدية  واألدوار 

والصبيان. 
لعناصر  االجتماعي  النوع  على  التدريب  في  مهم  أمر  هذا 
القطاع األمني كون األغلبية الساحقة هي من الرجال. وميكن 
للتحدث عن أدوار الذكور والرجولية وفهم الرجال لذاتهم في 

التدريب اخلاص بعناصر القطاع األمني أن يعمل على: 
كيفية وسبب  فهم  الرجال على  املشاركني من  مساعدة  n 
أداء عملهم  النوع االجتماعي بتحسني  الوعي على  قيام 
القطاع  كعناصر  مباشرة  تعنيهم  وكيف  وفعاليته، 

األمني وكرجال. 

التقليل من شعور املشاركني الذكور بالالانتماء واالنتقاد. n 

״ثقافات  بـ  يتعلق  فيما  الباطني  والتأمل  الوعي  زيادة  n 
صفوف  في  تنتشر  ما  غالباً  التي  الذكوري״  العنف 

القوات املسلحة والشرطة.

االجتماعي كموضوع  النوع  على  التركيز  من  اإلنقاص  n 
الرجال  أدوار  وإدخال  فقط״،  بـ״النساء  خاص 

واالستضعاف في الصورة.  

التدريب اإلطار رقم 4 ملنهج  اجليدة  املمارسات 
على النوع االجتماعي

النوع االجتماعي في األساس  إلى  الدخول  ״ترتكز نقاط 
رقم 1325  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  على 
األمم  بأن  العسكرية  قواتنا  عناصر  اعتبار  حقيقة  وإلى 
من  طالبنا  من   %٩5 حوالي  يتألف  مهمة.  سلطة  املتحدة 
النوع  حول  األسئلة  هذه  تؤدي  السبب  ولهذا  الرجال، 
بالذنب  الشعور  بسبب  الطالب  استفزاز  إلى  االجتماعي 
على  الدرس  بدء  في  نعمل  ولهذا،  رجال.  لكونهم  فقط 
يتحملون  والنساء  الرجال  من  كل  أن  يدركون  جعلهم 

مسؤولية عدم املساواة في املجتمع.

في  االجتماعي  للنوع  ثقافياً  منفذاً  أيضاً  نستخدم  كما 
)Norway( في  السيدة نورواي  مترين ممثّل حيث نظهر 
ثم  ومن  البرقع.  ترتدي  سيدة  جانب  إلى  البكيني  رداء 
نقسم الفريق إلى فريق غير واقعي من مناصري ״احلركة 
النسائية اإلسالمية في السويد״ وفريق آخر غير واقعي 
مناصر لـ ״مؤسسة السيدة سويد )Ms Sweden Co(״، 
وعلى كل من الفريقني تقدمي احلجج التي تبرهن ملاذا تظهر 
ما تكون  النظرة اجليدة للمرأة. وغالباً  كل من الصورتني 
الضحكات.  ببعض  مصحوبة  ومرحة  ممتعة  النقاشات 
االجتماعي  النوع  حقيقة  إظهار  إلى  التمرين  هذا  يهدف 

التي تختلف مع اختالف الثقافات وليست ثابتة.״

)Linda Johansson(، القوات املسلحة  ليندا جوهانسون 
السويدية2٤ 

التجاوب مع النوع االجتماعي لعمل أمني ناجح 
االجتماعي  النوع  على  التجاوب  تقدمي  على  العمل  يجب 
تسلّط  املهنية.  والفعالية  الوعي  لزيادة  كاستراتيجية 
املستويات  إلى  الرجوع  حقيقة  على  الضوء  النيبال  جتارب 
حتليل  أهمية  سبب  وادراك  الواقعية  احلياة  وأمثلة  العملية 
ملنفذ  الدائم  االستعمال  مع  واملعلومات  االجتماعي  النوع 
״الفعالية״25. وإعطاء األمثلة عن تكاليف التغاضي عن النوع 
املهم  ومن  احلالة2٦.  هذه  في  منفعة  ذا  يكون  قد  االجتماعي 
االجتماعي  النوع  سياسات  حول  معلومات  تضمني  أيضاً 
القطاع  عناصر  على  تؤثر  التي  والتفويضات  املؤسسية 

األمني املشار إليها، باإلضافة إلى مدونات السلوك. 
النوع  حول  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  التفويضات 

االجتماعي وأثره على األمن
الدولية واإلقليمية  التشريعات والسياسات  املهم إدخال  من 
األمن  على  وأثره  االجتماعي  النوع  مسائل  حول  واحمللية 
لها  التابعة  األمني  القطاع  ومؤسسات  الدولة  أن  لبرهنة 
تلتزم تأييد بعض معايير حقوق اإلنسان ومعايير التصرف. 
ويجب على الدورات املرتكزة على أطر عمل معيارية أن تكون 

عملية وتفاعلية قدر اإلمكان. 
أنظر األداة اخلاصة بالنوع االجتماعي 

أنظر امللحق حول القوانني واملواثيق وأثره في إصالح القطاع األمني
الدولية واإلقليمية
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

االستغالل واالعتداء اجلنسيني
״يشكل فهم املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي نقطة دخول 
جيدة لالستغالل واالعتداء اجلنسيني. فاملتلقون يعجزون عن 
فهم االستغالل واالعتداء اجلنسيني في حال عدم حصولهم 
على صورة جيدة عن أدوار النوع االجتماعي وعدم املساواة 

بني اجلنسني في البلدان حيث جتري املهمة.״

نادين بويغيربال )Nadine Puechguirbal(، بعثة األمم 
املتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي2٧

التدريب  في  اجلنسيني  واالعتداء  االستغالل  إدخال  يجب 
على النوع االجتماعي للفرق التي ستكون مهمتها في البلدان 
السالم  حفظ  عناصر  مثل  النزاع،  بعد  ما  بلدان  أو  النامية 
اجلنسيني  واالعتداء  االستغالل  ويتعلق  املثال.  سبيل  على 
بعناصر حفظ السالم بصورة خاصة بسبب قوة العالقات 
غير املتساوية بني عناصر حفظ السالم والشعوب احمللية. 

النوع  /عالقات  االجتماعي  النوع  مسائل  معاجلة  ميكن 
االجتماعي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني كموضوعني على 
حدة أو سوياً خالل دورات التدريب على النوع االجتماعي. 
ومن األسباب االيجابية جلمع التدريب على منع االستغالل 
جعل  االجتماعي  النوع  على  والتدريب  اجلنسيني  واالعتداء 
ومن  املوضوعني.  من  كل  بني  الصلة  يدركون  املشاركني 
املهم أن يقوم املدرب على النوع االجتماعي بالتركيز على أن 
نفسها  البنية  على  يرتكزان  اجلنسيني  واالعتداء  االستغالل 
األخرى  األشكال  مثل  االجتماعي  النوع  على  املساواة  لعدم 

اخلاصة بالعنف اجلنسي. 
النوع  على  التدريب  فصل  على  تشجع  التي  األسباب  ومن 
اجلنسيني  واالعتداء  االستغالل  على  والتدريب  االجتماعي 
النوع االجتماعي،  املدرب على  بأن فعالية  يكمن في ضمان 
والذي قد يكون أيضاً املستشار اخلاص بالنوع االجتماعي، 
يتعلق  فيما  تأديبية  بوظيفة  أيضاً  لتمتعه/ها  إليه  تسيء  ال 
املستشار  أو  فاملدرب  اجلنسيني.  واالعتداء  باالستغالل 
اخلاص بالنوع االجتماعي يجتاج أن يكون شخصاً يلجأ إليه 
العناصر إلستشارته حول األمور املتعلقة بالنوع االجتماعي 
والداعم  االستشاري  الدور  هذا  وعلى  يومية.  أسس  على 
املتعلقة  التأديبية  الوظائف  عن  متاماً  منفصالً  يكون  أن 

باالستغالل واالعتداء اجلنسيني. 
النوع  على  التجاوب  مبوزانات  اخلاص  التدريب 

االجتماعي
يكون  قد  االجتماعي  النوع  موازنة  حتليل  على  التدريب 
البرملانيني  األمني، مثل  القطاع  الرقابة على  لعناصر  مالئماً 
املعنيني باملوازنة وجلان الدفاع واإلدارة العليا في مؤسسات 
القرارات اخلاصة  تزويد صانعي  األمني. كما يجب  القطاع 
االجتماعي  بالنوع  خاص  حتليلي  عملي  بإطار  باملوازنة 
كيف  بتحليل  القيام  ويجب  األمني.  القطاع  حول مصاريف 
قامت موارد املوازنة بتأمني حاجات األمن والعدالة اخلاصة 

من  بكل  اخلاصة  والصبيان،  والفتيات  والنساء  بالرجال 
انفاقات القطاع األمني وانفاقات مناطق املجتمع األخرى التي 
تؤثر على أمن األشخاص. وفي سياق القطاع األمني، ميكن 
األخذ بعني االعتبار نوعني من موازنة االنفاق على التجاوب 

مع النوع االجتماعي:2٨
اخلاصة  باملسائل  املتعلقة  باألهداف  اخلاص  االنفاق  1 .
بالنوع االجتماعي، مثل مبادرات زيادة توظيف النساء 
النوع  على  التدريب  األمني،  القطاع  في  كعناصر 
العنف  جرائم  مبرتكبي  خاصة  برامج  أو  االجتماعي 

القائم على أساس النوع االجتماعي. 
االنفاق الذي يعزز، وبطريقة غير مباشرة، املساواة بني  2 .
اجلنسيني من خالل معاجلة عدم األمن الذي يعاني منه 
بصورة خاصة الرجال والنساء والفتيات والصبيان. 

وهذا موضوع تدريب مختص يقوم على تلقينه مدرب على 
النوع االجتماعي يتمتع باخلبرة املناسبة.  

مناطق متعارضة لتدريب عناصر القطاع األمني على 
النوع االجتماعي

إن بعض املسائل مثل فيروس نقص املناعة البشرية وحقوق 
الهوية  ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  السحاقيات 
اجلنسية والصحة اإلجنابية واجلنسية، هي مسائل مرتبطة 
ما  غالباً  ولكن  واألمن؛  االجتماعي  النوع  مبسائل  مباشرة 
النوع  على  التدريب  مبادرات  خارج  املواضيع  هذه  تترك 
املواضيع  هذه  إدخال  على  التدّرب  اجليد  ومن  االجتماعي. 
القيام  التفكير في  أو  االجتماعي،  النوع  التدريب على  داخل 
بتدريب منفصل، ولكن مرتبط، على هذه املواضيع. وتتضمن 
بعض املسائل املعارضة األخرى والتي من املهم معاجلتها في 
دورات التدريب على النوع االجتماعي، وذلك وفقاً للسياق. 
األطفال  استخدام  اجلنسي،  والرق  بالبشر  االجتار  التالي: 
واألسلحة  األلغام  تأثير  كعسكريني،  والفتيات  الصبية  من 
والنساء  الرجال  أمن  على  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة 
الوصول  وطرق  اإلنتخابية  العمليات  والصبيان،  والفتيات 

املختلفة للنساء والرجال إلى حقوق املمتلكات. 
العديد من  توجد  n  :اإلنسان في  املناعة  فيروس نقص 
مبادرات ومواد التدريب على جوانب النوع االجتماعي 
يتوجه  البشرية.  املناعة  نقص  فيروس  بوباء  املتعلقة 
املنقولة  اإلصابات  البشرية/  املناعة  نقص  برنامج 
باإلتصال اجلنسي لصحة العائلة الدولية، التابع للقوات 
النظامية، إلى القوات املسلحة والشرطة والقوات األمنية 
املناعة  نقص  فيروس  مخاطر  على  إلطالعهم  األخرى 
آخذين  جنسياً،  املنقولة  األخرى  واإلصابات  البشرية 
بعني االعتبار أن القوات املسلحة تشكل احدى املجموعات 
ذات النسبة األعلى لنقل الفيروسات إلى املدنيني. وقامت 
بهذا  خاصة  تدريب  أدلة  بتطوير  الدولية  العائلة  صحة 

الهدف2٩. 
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اجلنسني  ومشتهو  واملثليون  السحاقيات  حقوق  n 
السحاقيات  فئة  تواجه  اجلنسية:  الهوية  ومغايرو 
الهوية اجلنسية  واملثليون ومشتهو اجلنسني ومغايرو 
تهديدات أمنية محددة تترواح من التحرش إلى أشكال 
الشرطة  وأنظمة  املوت.  إلى  العنف وصوالً  من  خطيرة 
وحقوق  حماية  عن  مسوؤلة  والعقوبات  والقضاء 
ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  السحاقيات 
الهوية اجلنسية من التمييز ضد املثليني والعنف. ولكن، 
جند ضمن مؤسسات القطاع األمني نفسها نسب عالية 
اإلنسان  حلقوق  األخرى  واالنتهاكات  التحرش  من 
االجتماعي.  النوع  هوية  أو  اجلنسي  امليول  على  ترتكز 
ومشتهي  واملثليني  السحاقيات  مسائل  وادخال 
على  التدريب  في  اجلنسية  الهوية  ومغايري  اجلنسني 
األمن  ترتيب  لتقوية  فعالة  طريقة  االجتماعي  النوع 
أماكن  داخل  والتمييز  التحرش  والتخفيف من  والعدالة 
بتقدمي  املدني  املجتمع  منظمات  بعض  وتقوم  العمل. 
واملنظمات  الدولة  ملؤسسات  القدرات  وبناء  تدريب 
واملثليني  للسحاقيات  املساواة  لتحقيق  احلكومية  غير 
ويقوم  اجلنسية.  الهوية  ومغايري  اجلنسني  ومشتهي 
على  املتحدة،  اململكة  في  احلدود״  وراء  ״ما  مشروع 
سبيل املثال، بتقدمي تدريب على هوية النوع االجتماعي 
ومشتهي  واملثليني  بالسحاقيات  املتعلقة  واملسائل 
اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية، مبا في ذلك رهاب 

املثليني30. 

عناصر  تدريب  يساعد   n :واجلنسية اإلجنابية  الصحة 
القطاع األمني من الذكور واإلناث على الصحة اإلنتاجية 
وتعزيز  وإجنابهم،  صحتهم  زيادة  على  واجلنسية 
القائم  االحترام حلقوق اإلنسان مبا في ذلك منع العنف 
على أساس النوع االجتماعي، وزيادة الترجيحات املقدمة 
واالجناب.  باجلنس  يتعلق  فيما  والتراضي  واألمان 
الصحة  ادخال  بدعم  للسكان  املتحدة  األمم  قام صندوق 
داخل  االجتماعي  النوع  ومسائل  واجلنسية  االجنابية 
وبتثقيف  العالم  حول  مختلفة  لبلدان  املسلحة  القوات 
عناصر القوات املسلحة حول مسائل الصحة االجنابية31. 
الصراعات  أثناء  االجنابية  الصحة  كفالة  احتاد  قدم  كما 
االجتماعي،  النوع  ومعاجلة  الهدف  لهذا  تدريبية  مواداً 
واملعايير  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
النوع االجتماعي  القائم على أساس  العنف  املطلوبة ملنع 
الصراعات  مناطق  في  معه  والتجاوب  الشعوب  بني 

املسلحة32.

أمثلة عن مناهج التدريب على النوع االجتماعي
التأقلم  إلى  يحتاج  االجتماعي  النوع  على  التدريب  أن  مبا 
ما  في  جند  ومشاركني،  وسياقات  خاصة  مؤسسات  مع 
النوع  على  األمني  القطاع  عناصر  تدريب  عن  منوذج  يلي 

االجتماعي )أنظر إلى اإلطار رقم 5(. 
مسائل  على  بالتركيز  األمنية  القطاعات  من  العديد  وتقوم 

متنوعة كما يظهر في اإلطار رقم ٦. 

احملور الرئيسي وبنية التدريب على النوع االجتماعي لعناصر القطاع األمنياإلطار رقم 5 

مناقشة معنى النوع االجتماعي مقابل اجلنس، الذكورية / األنثوية، املساواة بني اجلنسني، توجيه النوع االجتماعي n 
النوع االجتماعي واملساواة في املشاركة. 

مناقشة كيفية تفاوت وتشابه احتياجات الرجال والنساء والفتيات والصبيان ومنظوراتهم. n 

مناقشة تأثير التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي على الفرد وعلى املجتمع بكامله، والتأثير  n 
على أي عمل أمني.

حتليل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد الرجال والنساء والفتيات والصبيان.  n 

أمثلة على التحرش اجلنسي والتمييز.  n 

دراسة حالة تطبيقية وحتليل مسائل/مناذج/أدوار النوع االجتماعي.  n 

إطار العمل 
القانوني 

والسياسي

آليات النوع االجتماعي الدولية واإلقليمية واحمللية املناسبة. n 

السياسات املؤسسية حول النوع االجتماعي واملتضمنة مدونات السلوك. n 

مشاركة التجارب 
العملية

العمل احملدد  لسياق  االجتماعي  النوع  أهمية  االعتبار  بعني  تأخذ  تطبيقية ومتارين:  دراسة حاالت  n 
اخلاص باملشاركني.

أمثلة غير حساسة على النوع االجتماعي من موقع العمل ونتائجها. n 

اختبار أو نشاط آخر لتقييم املعرفة.اختبار n 

(.تقييم n 3 تقييم دورة التدريب على النوع االجتماعي: ردة الفعل، التعلّم، التصرف )أنظر القسم ٤
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أمثلة حول التدريب على النوع االجتماعي اخلاص بالقطاع احملدد لعناصر القطاع األمني اإلطار رقم 6

القطاع – نوع 
التدريب

املنهجالتدريب

القطاع 
العسكري: 

االعتداء اجلنسي

US Army, ‘The Army’s 
Sexual Assault Prevention 
and Response Training’, 
2005.
http://www.sexualassault.
army.mil/

حتديد سياسة االعتداء اجلنسي اخلاصة بالقوات املسلحة كونها  n 
تتعلق بقيم اجليوش، روح احملاربني، وعقائد العساكر.

اجلنسي  االعتداء  تأثيرات  اجلنسي،  االعتداء  أنواع  حتديد  n 
وجتاوب الضحايا. 

التعرف على حاالت االعتداء اجلنسي في احلياة اليومية.  n 

تطبيق مسؤولية املجندين في برنامج منع االعتداء اجلنسي في  n 
القوات املسلحة والتجاوب معه. 

الضحايا  توّرط  الشكاوى ومدى  تقدمي  احتماالت  على  التعرف  n 
واملعتدين في حال تقدمي أو عدم تقدمي الشكاوى.

التعرف على التقنيات اخلاصة مبنع االعتداء اجلنسي. n 

التعرف على حقوق الضحايا واملوارد الداعمة لها. n 

مشاركة التجارب 
العملية

DFID/DFAIT, ‘Gender and
Peacekeeping Training 
Course’,
2002,
http://www.
genderandpeacekeeping.
org/menu-e.asp

مقدمة: البنية واملنهجية.  n 

مختلف  في  االجتماعي  النوع  فهم  والثقافة:  االجتماعي  النوع  n 
السياقات الثقافية. 

ملاذا أهمية النوع االجتماعي: النوع االجتماعي والنزاع املسلح. n 

النوع االجتماعي في سياق عمليات دعم السالم: ادخال منظور  n 
بني  املساواة  اإلنسانية،  دعم  شؤون  في  االجتماعي  النوع 

اجلنسني وبناء السالم ومسؤولية عناصر حفظ األمن. 
النوع االجتماعي، حقوق اإلنسان وقانون دعم اإلنسانية الدولي:  n 

يتضمن مدونات التصرف اخلاصة باحملاربني. 
النوع االجتماعي ومرحلة النزاع: دراسة حاالت.  n 

النوع االجتماعي ومرحلة ما بعد النزاع: دراسة حاالت.  n 

الطريق أمامنا: التحديات والفرص لتطبيق معلوماتك عن النوع  n 
االجتماعي. 

نقاط تركيز 
األمم املتحدة: 

االستغالل 
واالعتداء 
اجلنسيني

UNICEF/OCHA, ‘Inter-
Agency Training for Focal 
Points on Protection from 
Sexual Exploitation and 
Abuse by UN Personnel 
and Partners - Facilitator’s 
manual’, 2007
)Available from 
Headquarter Focal Points 
on Sexual Exploitation 
and Abuse in UNICEF, 
OCHA and UNHCR(.

االفتتاحية واملقدمات: البنية واألهداف.  n 

فريق  قبل  من  اجلنسيني  واالعتداء  االستغالل  ونتائج  مشكلة  n 
عمل األمم املتحدة، العناصر ذات الصلة والشركاء. 

مسؤوليات جهة التنسيق والشبكة.  n 

تعريفات ومعايير التصرف. n  – نشرة األمني العام
أنظمة التبليغ عن الشكاوى، التحقيقيات واإلجراءات التأديبية. n 

استقبال وتوثيق امللفات: التحديات واملمارسات اجليدة. n 

االتصاالت والتوعية: حمالت زيادة الوعي. n 

تنفيذ استراتيجية مساعدة الضحايا. n 
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نقاط تركيز 
األمم املتحدة: 

االستغالل 
واالعتداء 
اجلنسيني

لعب دور الرسول: دور جهة التنسيق. n 

تطوير خطة عمل. n 

اخلامتة والتقييم.  n 

منظمة غير 
حكومية: حقوق 

االنسان

Amnesty International Stop 
Violence Against Women 
Campaign, Making Rights 
a Reality – Human rights 
Education Workshop 
for Non- Governmental 
0rganizations’, 2005.
http://www.amnesty.org/
resources/pdf/SVAW/ngo.
pdf

كيف، ملاذا وماذا؟  n  – املقدمة والتوقعات: حجر عثرة
تفهيم احلقوق ونقل جتاربنا: نقل مفهومنا عن حقوق اإلنسان  n 

وحقوق املرأة، جتارب املشاركني.
احملتوى: تفسير احملتوى وحتليله ومناقشته. n 

العنف ضد  أسباب جذور ونتائج  املرأة وحتليل  افهام حقوق  n 
املرأة. 

حقوق املرأة كحقوق اإلنسان. n 

العناية  بذل  مفهوم  املرأة:  حقوق  حلماية  الدولة  مسؤولية  n 
الواجبة.

تطبيق بذل العناية الواجبة في حاالت العنف ضد املرأة.  n 

الثمن االجتماعي والنفسي واإلقتصادي للعنف ضد املرأة.  n 

العودة إلى التطبيق: تغيير التطبيق.  n 

االجتماع النهائي: ايجاز حملة العنف الدولية ״اوقفوا العنف  n 
ضد املرأة״؛ تقييم.   

الشرطة، 
حرس احلدود 
واألخصائيني 
االجتماعيني: 

اإلجتار بالبشر

ECPAT, ‘Training for Police 
and Social Workers on Child 
Rights and Child Protection 
in Relation to Trafficking 
in Children for Sexual 
Purposes’, 2006.
http://polis.osce.org/
library/f/2926/1159/NGO-
NLD-TRN-2926-EN-A%20
Training%20Guide.pdf.

دعم املعرفة األساسية.  n 

معلومات أساسية عن اإلجتار باألطفال ألهداف جنسية. n 

من هو الطفل؟ مواقف متعلقة باألطفال. n 

أطفال معرضة لإلجتار ونتائجه. n 

املتوفرة  القوانني  هي  ما  باألطفال:  لإلجتار  القانوني  السياق  n 
لدينا وكيفية تطبيقها.

باألطفال  االجتار  بقضية  االهتمام  الطفل:  حماية  ترتيبات  n 
ودعمها – لعب دور اإلعادة إلى الوطن. 

التحقيق بجرائم اإلجتار بالطفل. n 

ضحية  طفل  من  براهني  على  واحلصول  األطفال  مقابلة  n 
لإلجتار: دراسة حاالت. 

ودراسة  احمللية  الترحيل  آليات  وأدوارها:  املعنية  اجلهات  n 
حاالت.

التقييم: دعم املعرفة األساسية وأسئلة لتقييم الدورة. n 
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االعالم: فيروس 
نقص املناعة 

البشرية

IPS Inter Press Service 
International Association, 
‘Gender, HIV/AIDS, and 
Rights – Training Manual 
for the Media’, 2003.
http://ipsnews.
net/aids_2002/
ipsgender2003.pdf

اإلعالم،  دور  لإلعالم:  االجتماعي  النوع  حتليل  عمل  إطار  n 
االستقاللية في التحرير، صحافيون كوسيلة اتصال.

االجتماعي،  النوع  مناذج  اإلعالم:  في  االجتماعي  النوع  تداول  n 
״أنباء قاسية״ و״أنباء خفيفة״.

واحلقوق:  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  االجتماعي،  النوع  n 
مقابل  ״مخاطر״  البشرية،  املناعة  نقص  فيروس  تعقيدات 
״أذى״ شكاوى فيروس نقص املناعة البشرية، حساسية النساء 
والرجال فيما يتعلق بفيروس نقص املناعة البشرية، ادخال النوع 

االجتماعي وفيروس نقص املناعة البشرية في األنباء. 
واملصطلحات،  اللغة  اجليد،  التقدمي  واملهارات،  املعرفة  تطوير  n 
تفادي وصمة العار والتمييز، مقابلة املهارات، التحقيق باحلقائق، 

تفادي خرق األمن و/أو السرية. 
اخلامتة والتقييم.     n 

إدخال النوع االجتماعي في تدريب عناصر القطاع األمني
في  االجتماعي  النوع  على  بالتدريب  اخلاصة  التجربة 
العديد من مناطق القطاع األمني أظهرت مزايا توجيه النوع 
باإلضافة  األمني  للقطاع  التقليدي  التدريب  في  االجتماعي 
النوع  على  التدريبات  فصل  من  بدالً  أو  منه  اإللزامي  إلى 

االجتماعي. تتضمن املزايا ما يلي:

تظهر املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي كجزء متكامل  n 
من واجبات عناصر القطاع األمني مما يزيد من شرعيته، 

بدالً من اعتباره مسألة منفصلة.
يبرهن كيفية تطبيق املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  n 

في أجزاء مختلفة من العمل. 
يتمتع مبدربني مواظبني خاصني باملسائل املتعلقة بالنوع  n 
االجتماعي بدالً من مدربني خبراء من خارج املؤسسة، 

مما يزيد من نسبة تلقي املشاركني للموضوع.
للقيام  الوقت  إلى  االفتقار  معاجلة  طرق  أحد  يشكل  n 

بتدريب منفصل على النوع االجتماعي.
أما املساوىء احملتملة لهذا املنفذ فتتضمن التالي: 

حول  متكاملة  معرفة  لبناء  الكافي  بالوقت  يتمتع  ال  قد  n 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

قد ال يتمتع املدرب باخلبرة الكافية أو القدرة الكافية على  n 
اإلقناع لتقدمي املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي بطريقة 
مناسبة، وقد يهمله أو يقلل منه أو يقدمه بطريقة سيئة، 
فيشكل بالتالي مثاالً سيئاً للمشاركني وتقدمي القليل من 
التدريب على النوع االجتماعي أو تدريب غير واقعي. 

!  تتضمن النصائح الدخال النوع االجتماعي ما يلي:  
تدخل  هل  n  – التقليدي  التدريب  ومواد  منهج  حتليل 
الوحدات  جميع  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 
من  كل  األمني  القطاع  عناصر  يتلقى  هل  واملواضيع؟ 
التجاوب  كيفية  حول  والتطبيقي  النظري  التدريب 
النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  املسائل  مع 

االجتماعي، مبا في ذلك التحرش اجلنسي؟ 
في  املدربون  يستخدمها  التي  اللغة  االعتبار  بعني  أخذ  n 
النوع  مناذج  حتدي  على  تساعد  هل   – التدريب  مواد 
للغات  أم تعززها؟ هذا مهم بصورة خاصة  االجتماعي 
الفرنسية  اللغة  مثل  باالمتياز  الذكور  تخص  التي 
واالسبانية. أخذ بعني االعتبار الصور املستخدمة – هل 

متثّل كال اجلنسني وفي أية أدوار؟
التأكد من أن النوع االجتماعي يشكل جزءاً مؤسساتياً  n 
القطاع األمني  التقليدي اخلاص مبؤسسة  التدريب  من 
– هل تعمل ملفات السياسة أو خطط العمل على إخضاع 

ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي؟ 
بفعالية  التدريب  تقدمي  على  املدربني  قدرة  من  التأكد  n 
دعت  وإن  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  املسائل  حول 
احلاجة إخضاعهم إلى تدريب خاص باملدربني ليحصلوا 
على املعلومات الالزمة واملهارات اخلاصة بعلم التربية. 
ضمان التعاون الضروري الوثيق بني املستشار/املدرب  n 
على النوع االجتماعي واملدربني املسؤولني عن الدورات 

األخرى.
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״ذكر أن فريقاً من عناصر حفظ األمن من جنسية معينة رفضوا متابعة دورة احلث على النوع االجتماعي، على الرغم من 
كونها إجبارية: لم يفهموا ملاذا يهدرون وقتهم على هذا التدريب... ولكننا متّكنا من ادخال النوع االجتماعي في الثقافة. وهي 
طريقة تبرهن عن طريق التطبيق أن النوع االجتماعي يحتل األهمية نفسها التي حتتلها املواضيع األخرى التي يتدرب عليها 

عناصر القطاع األمني.״ 

نادين بويغيربال )Nadine Puechguirbal(، قبل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي33 

״من املستحيل أحياناً أن نتمكن من توفير أكثر من ساعة واحدة لتخصيصها للتدريب على النوع االجتماعي، ولكن من األهم 
ادخال منظور النوع االجتماعي في أجزاء أخرى من التدريب. كنت أحتدث عن النوع االجتماعي في تدريبات مختلفة والحظت 
أن في التدريب اخلاص بالالجئني، األطفال أو البنى التحتية، لم يكن هناك أي بعد للنوع االجتماعي، وكان من املفترض أن 
تكون دورات النوع االجتماعي خاصة بالنساء. أعتقد أنه من واجبنا ايجاد استراتيجيات جيدة الدخال منظور خاص بالنوع 

االجتماعي في مختلف التدريبات إن أردنا النجاح!״ 
3٤ )Kvinna till Kvinna( كفينا تيل كفينا ،)Eva Zillén( ايفا زيلني

ما هو اإلطار الزمني للتدريب على النوع االجتماعي؟
يعتمد الوقت املخصص للتدريب على النوع االجتماعي على 

عوامل متنوعة مثل:  

الغرض من التدريب. n 

املعرفة املسبقة للمشاركني وخبرتهم فيما يتعلق مبسائل  n 
النوع االجتماعي. 

إن  االجتماعي:  النوع  على  للتدريب  املخصصة  املوارد  n 
ما  حتليل  زيادتها؟  ميكن  كيف  ضئيلة،  املوازنة  كانت 
ميكن القيام به باألموال املتوفرة، ما األمور التي حتتل 

األولوية في التدريب والوقت الذي يتطلبه التدريب. 
يشكل الوقت املتوفر لتدريب عناصر القطاع األمني، والنادر 
املدربني  من  لكل  التحديات  أكبر  أحد  األحيان،  أغلب  في 
واملشاركني. كما يجب أن تتجنب املؤسسات تخصيص القليل 
جداً  متأخر  تدريب  أو  االجتماعي  النوع  على  للتدريب  جداً 
ولعدد قليل جداً من العناصر؛ األمر الذي يصّعب املهمة على 
املدرب بل يجعلها مستحيلة، حتى إنها قد تكون غير منتجة. 

االجتماعي  النوع  على  للتدريب  املخصص  الوقت  يختلف 
للمدربني  تدريب  تنظيم  يتم  ما  وغالباً  شاسعاً.  اختالفاً 
والتدريب املعمق كورش عمل مكونة من دورة ليوم أو عدة 
أيام. تعمل الدورات في اكادمييات القوات املسلحة والشرطة 
النوع  لتدريس  الساعات  من  محدد  عدد  تخصيص  على 
املثال،  سبيل  على  الدراسي.  املنهج  من  كجزء  االجتماعي 
أصبح التدريب على النوع االجتماعي وتدريب املدربني جزءاً 
للشرطة  التابعة  الشرطة  كلية  في  األساسي  التدريب  من 
حفظ  عناصر  تدريب  مدة  وتتراوح  هايتي35.  في  احمللية 
في  )الصفوف  دقيقة   ٤5 من  االجتماعي  النوع  على  األمن 
إلى  األمن(  لعناصر حفظ  املشترك  التشيلي  التدريب  مركز 

10 أيام3٦. 

ما  غالباً  االجتماعي  النوع  على  األساسي  التدريب  ومدة 
التدريب  عمل  إطار  في  الساعات  من  القليل  العدد  تتعدى  ال 
فيما  وبالتالي،  ثالثة.  أو  أسبوعني  طول  على  املمتد  العام 
ما  غالباً  األمني،  القطاع  لعناصر  الشامل  بالتدريب  يتعلق 
من  لذا  شديد.  بإختصار  االجتماعي  النوع  موضوع  يثار 
موضوع  تعليم  االجتماعي  النوع  على  املدرب  على  الصعب 
غني شاسع كالنوع االجتماعي والدخول في املسائل املعقدة 
كاملسائل اخلاصة بأمن الرجال والنساء خالل وقت قصير 

جداً كهذا. 

أما ضمان اإلدارة اجليدة للوقت الضيّق املخصص للتدريب 
على النوع االجتماعي فيتطلب: 

تخطيط دقيق لبرنامج التدريب. n 

جيد،  بشكل  االجتماعي  النوع  على  املدربني  حتضير  n 
ناحية  من  أو  االجتماعي  النوع  مسائل  ناحية  من  أكان 

عمل املشاركني. 
اإلطار  من  أهم  أمر  فهو  املشاركني،  اهتمامات  إشراك  n 
الزمني املخصص للتدريب. وعند إشراك عناصر القطاع 
ليتعرفوا  التدريب  يتخطون  فهم  املوضوع،  في  األمني 

بأنفسهم أكثر على مسائل النوع االجتماعي 3٧.  
مختلفة  ألهداف  متنوعة  زمنية  أطر  ذات  برامج  تطوير  n 

ومشاركني مختلفني. 
أخرى  تدريبات  في  االجتماعي  النوع  مسائل  ادخال  n 

حلصولها على تأثير أكبر. 
الوقت  على  احلصول  لضمان  العليا  اإلدارة  إشراك  n 
في  االجتماعي  النوع  على  للتدريب  الكافية  واملوارد 

ملفات السياسة واملوازنة املؤسساتية. 



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

ما هو علم التربية اخلاص بالتدريب على النوع 
االجتماعي؟ 

األمني،  القطاع  لعناصر  التقنية  التدريبات  أغلب  على عكس 
منظورات  جذور  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يتحدى 
الضروري  من  وبالتالي،  الفردية.  والهوية  الثقافية  املعايير 
لضمان  تربوي  منفذ  أو  مناسبة  تعليم  طريقة  اختيار  جداً 

وصول الرسالة إلى املشاركني. 

ميكن األخذ بعني االعتبار طرق تربوية متنوعة، مثل ״التعليم 
املسبقة  املعرفة  على  يرتكز  والذي  املشكلة״3٨،  على  القائم 
التعليم. ومن أحد أهم  للمشاركني وجتاربهم لتطوير عملية 
املسائل التربوية خلق مناقشة مشتركة تساعد قدر اإلمكان 

على تفاعل املشاركني ومشاركتهم. 

״ال يتعلق النوع االجتماعي بعمل عناصر القطاع األمني، بل 
بطريقة تصرف األشخاص وبطريقة تفكيرهم في مختلف 

مجاالت حياتهم. ويطبق مترين بسيط يدفع املشاركني 
إلى التعبير... عن آرائهم من أوافق من ناحية، إلى أوافق 
قليالً، ال أوافق وال أعترض، أعترض قليالً وأعترض من 
ناحية أخرى. يقوم املدرب على النوع االجتماعي بقراءة 
القيم النموذجية ويعلّق املشاركون على اجلملة التي تعبّر 
عن آرائهم. ويسأل بعدها املدرب بعض املشاركني ممن 

عبروا عن رأيهم بالقبول أو بالرفض عن سبب اختيارهم. 
يسمح هذا التدريب لألشخاص بالتعبير عن آرائهم من دون 

خطورة، بل يثير مسائل اجتماعية وأدوار تطبيقية حول 
النوع االجتماعي.״

 Partnerë për مديرة ،)Ingrid Jones( انغريد جونز
Fëmijët، البانيا3٩.

من املهم التأكد من أن التدريب على النوع االجتماعي يحث 
قدر اإلمكان على املشاركة وبفعالية، ويشجع املشاركني على 
طرح األسئلة املالئمة. لندع املشاركني يتشاركون جتاربهم 
النوع  التدريب على  العملية واحلياتية، كما كانت احلالة في 
االفريقي٤0،  الدميقراطي  املنتدى  نظمه  الذي  االجتماعي 
االجتماعي  بالنوع  معرفة  على  هم  ممن  املشاركون  ويقوم 
لزمالئهم  االجتماعي  النوع  على  التدريب  أهمية  بشرح 

وتقدمي احلجج األكثر اقناعاً. 

الفئات  جميع  يتضمن  تربوياً  منفذاً  اعتماد  يجب  ثانياً، 
وامليول  واألعراق  والطبقات  االجتماعي  للنوع  االجتماعية 
بخبرات  وتعترف  تتضمن  والتي  املناقشات،  في  اجلنسية 

املشاركني ومنظوراتهم بطريقة متساوية٤1. 

النوع  على  التدريب  حقوق  على  يرتكز  مبنفذ  والتمتع 
القطاع  عناصر  كيفية حتّمل  على  التركيز  يعني  االجتماعي 
والنساء  الرجال  حقوق  وتعزيز  حماية  مسؤولية  األمني 
والفتيات والصبيان في حياتهم العملية اليومية. ومت إعطاء 
مثال حول كيفية تطبيق هذه الطريقة في تدريب املدربني في 

الدورة البريطانية – الكندية للتدريب على النوع االجتماعي 
خالل  ومن  االنترنت٤2.  عبر  أجريت  التي  السالم  وحفظ 
على  التدريب  يعزز  أن  يجب  احلقوق،  على  املرتكز  املنفذ 
ويعني  والرجل  املرأة  حقوق  بني  املساواة  االجتماعي  النوع 
النوع  أساس  على  القائم  التمييز  ونتائج  مخاطر  بدقة 
على  التدريب  يركز  أن  يجب  املثال،  سبيل  على  االجتماعي؛ 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  أن  على  االجتماعي  النوع 
االجتماعي يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان. وميكن للتدريب 
الشرطة  يبلغ  أن  املثال،  سبيل  على  االجتماعي،  النوع  على 
بسرية عند االشتباه بحاالت العنف األسري، وعدم جتاهله 

على أنه مسألة ״شخصية״. 

التفاعلي  التدريب  تعزيز  على  يلي ممارسات جيدة  ما  وفي 
على النوع االجتماعي:

واقعية  جتارب  على  ترتكز   n ملموسة حاالت  دراسة 
على  مرتكز  تدريب  باملوضوع،  تتعلق  وسياقات 
ومساوىء  ملزايا  التحليل  ذلك  في  مبا  العملياتية، 
تدريب  من  التجربة  تظهر  الواقعية.  احلاالت  تطبيقات 
ملموسة  أمثلة  تأمني  من  ״التمكن  أن  كوسوفو  شرطة 
عندما  األمن  عمل  بتحسني  السياسة  قيام  كيفية  عن 
تتأمن لها ركيزة جيدة ملناقشة أولية. وال يرجع التدريب 
والفتيات،  النساء  واملنظورات حول  الذكورية  ملوضوع 
بل بالبدء بنقاط مراجع مألوفة يؤمن انتقال أسهل لهذه 

املواضيع الصعبة٤3. 
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تعرضوا  مرة  ذكر  الشرطة  ضباط  من  طلب  ״مترين 
خاللها، وقبل بلوغهم الـ 21 من العمر، النتهاك كرامتهم، 
من  لزمالئهم  قبولهم(  حال  )في  التجربة  هذه  ولوصف 
الضباط. شكل هذا التمرين أرضية عمل التمارين الالحقة: 
كضباط  خاللها  قاموا  حادثة  ذكر  أحدهم  عليهم  طرح 
شرطة بانتهاك كرامة الغير، وطلب منهم شخص آخر أخذ 
الكرامة  انتهاك  سياسات  لتحدي  الوسائل  االعتبار  بعني 
التدريب  مييل  عموماً،  األم.  مؤسستهم  في  واملمارسات 
اخلاص بالهوية إلى أن يكون أقل فعالية من التدريب الذي 
مثل  أوسع  عمل  إطار  في  بالهوية  تتعلق  يتضمن مسائل 

حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان.״
جامعة   ،)Ann Jannette Rosga( روسغا  جانيت  آن 

كولورادو٤٤

ويتمتع  وتوعيتهم.  املشاركني  إلشراك   n األدوار لعب 
هذا بفعالية أكبر إن قام مدرب من الذكور باملشاركة في 
دور  أخذ  على  الذكور  املشاركني  وتشجيع  الدور  لعب 
املثال  على سبيل  معه،  يعمل  أخر  أي شخص  أو  مدني 
إمرأة ضحية للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

جلأت للشرطة لإلبالغ عن االعتداء. 

2٤
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املعرفة  لزيادة  جيدة  وسيلة  تشكل   n املسرحية األدوار 
حول مسائل النوع االجتماعي. استخدمت اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، من بني آخرين، هذا املنفذ في كيفو في 
على  الوعي  لزيادة  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية 
واحلاجة  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
إلى تأمني العناية الطبية والنفسية لضحايا العنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي٤5.   
املدرب  يقوم  حيث   ، n "األصلي املوقع  "في  املناقشات 
أماكن  املشاركني في  النوع االجتماعي على زيارة  على 
وهذه  االجتماعي.  النوع  على  بتدريب  للقيام  عملهم 
وسيلة جيدة خللق التفاعل وإظهار االحترام واالهتمام 
التعرف  املدرب فرصة  وآرائهم. وهي متنح  في عملهم 
وبالتالي،  أكثر،  املشاركني  تهم  التي  املسائل  على  أكثر 
النوع  للتحدث عن  املسائل كنقاط دخول  تستخدم هذه 

االجتماعي.    
]تساعد املناقشات ״في املوقع األصلي״[ القطاعات 

املختلفة على الشعور باالحترام عند القيام بزيارتهم وعدم 
القيام بجمعهم دائماً في صالة محاضرات. عند القيام 
مبناقشتهم في أماكن عملهم، تؤكد على إنهم شركاء 

وليسوا غرباء، إنهم مسؤولون وليسوا دائماً مذنبني، إنهم 
ميلكون املعلومات وليسوا دائماً بحاجة إلمالءها عليهم.

Alexina Mugwebi-( الكسينا مغويبي – روزيري
Rusere(، ضابط اخلدمات االجتماعية، مفوض األمم 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني، تايالندا ٤٦

اجتماعات اجلماعة n التي جتمع عناصر القطاع األمني 
زيادة  هدف  تخدم  قد  للمناقشة  املجتمع  في  والفاعلني 
الوعي على النوع االجتماعي. وهذه الطريقة في تطوير 
القطاع  عناصر  بني  املفتوحة  واالتصاالت  الشراكات 
ألمن  أطول  يدوم  تطوراً  تخلق  قد  واملدنيني  األمني 

الرجال والنساء. 
الفكاهة n عنصر أساسي للتدريب على النوع االجتماعي. 
يكمن  الفكاهة  إلستخدام  تدفع  التي  األسباب  وأحد 
ما  غالباً  الذي  بالذنب״  الشعور  من  ״التخلص  في 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  عن  التكلم  عند  بالرجال  يحيط 
االجتماعي. وبعد إظهار بعض النتائج ״الفكاهية״ التي 
تعود إلى مؤسسة تفتقر إلى املساواة، على سبيل املثال 
تعليم األطفال، نظهر لهم النتائج املدمرة التي تعاني منها 
قد  الفكاهة  لكن  باملرأة٤٧.  يتعلق  فيما  نفسها  املؤسسة 
فتستخدم  احلذر،  يجب  وبالتالي  أحياناً.  تكون خطيرة 
النوع  ومواقف  مناذج  على  اإلبقاء  دون  من  الفكاهة 
الثقافة  استعمال  بسبب  خاصة  وبصورة  االجتماعي، 

والتقاليد في أغلب األحيان لتبرير العنف ضد املرأة. 

ما هي املواد املستخدمة للتدريب على النوع االجتماعي؟  
االجتماعي  النوع  على  للتدريب  املستخدمة  املواد  تتنوع 
تنوعاً شاسعاً، من املقدمات االلكترونية إلى الكتيبات كدليل 
وفقاً  االجتماعي״،  بالنوع  اخلاصة  املرجعية  و״القائمات 
لنوع التدريب واملنهجية التربوية املستخدمة. ومن املهم جداً 
التدريب  في  املستخدمة  األدبية  والنصوص  املواد  مراجعة 
النوع االجتماعي تتضمن دراسات  للتأكد من أن منظورات 
حاالت تطبيقية وأمثلة. ويجب أن تتوفر املواد بلغة بسيطة، 

وإن أمكن باللغات احمللية للمشاركني.

مهنة  بني  تربط  التي   n التفاعلية الفيديو  أشرطة 
املتنوعة  األدوار  عن  وأفالم  التدريب  في  املشاركني 
لتوعية  جيدة  أداة  تشكل  املسلحة  النزاعات  في  للمرأة 
املشاركني وخلق مجموعات للمناقشة. كما تساعد هذه 
األداة على إدراك املشاركني أن صورة ״املرأة = ضحية״ 
في النزاعات املسلحة ال تعكس تعقيدات حقائق احلرب. 
األمن  حفظ  قوات  بعناصر  اخلاص  التدريب  وخالل 
غير  املنظمات  عملت  إلنتشارهم،  السابق  السويد  في 
 )Kvinaa till Kvinna( كفينا  تيل  كفينا  مثل  احلكومية 
على عرض فيلم ليلى فور افير )lilja 4 ever( كمبادرة 
حقائق  الفيلم  ويروي  السويدية.  املسلحة  القوات  من 
على  ويحث  اجلنسية،  والعبودية  بالبشر  اإلجتار  عن 
مناقشات بليغة احلدة ما كانت لتأخذ هذا املنحى اجلدي 
من قبل املشاركني: فلتتمكن من التأثير على املشاركني، 
الكرتون  أفالم  وتشكل  قليالً״٤٨.  استفزازهم  يجب 
وكسر  للمناقشة  جيدة  أداة  الصلة  ذات  والرسومات 
االجتماعي.  النوع  التدريب على  بداية دورة  اجلليد في 
األدوات واملعدات n التي يأخذها املشاركني معهم تشكل 
وسيلة جيدة لتذكيرهم بالتدريب على النوع االجتماعي. 
لتسجيل  مالحظات  دفتر  الشرطة  تقدم  كوسوفو،  في 
لسياسات  مراجع  أيضاً  وحتتوي  التحقيقات  تفاصيل 
املعنية٤٩.  األشخاص  هواتف  وأرقام  االجتماعي  النوع 
القائمات  ُقّدمت  الدميوقراطية،  الكونغو  وفي جمهورية 
مراقبي  إلى  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املرجعية 
على  قدراتهم  لتحسني  والشرطة  األمن  حفظ  قوات 
احمللية،  الشعوب  مع  والتفاعل  بالدوريات  القيام 
باألمن50. املتعلقة  املعلومات  جمع  بهدف  وأيضاً 

4-3 تقييم التدريب على النوع االجتماعي
بعد تخطيط برنامج التدريب على النوع االجتماعي وتنفيذه، 
تكمن اخلطوة التالية للدورة في تقييم هذا التدريب. وتشكل 
هذه اخلطوة أحد أهم، ال بل أصعب، املهمات في دورة التدريب، 
والتخطيط  اجليدة  املمارسات  ادراك  على  تساعد  وهي 
لآلراء  استقصاًءا  التقييم  متابعة مالءم. كما يشكل  لتدريب 
احلقيقية.  االحتياجات  مع  التدريب  ملالئمة  الضرورية 
للتدريب  التقييم عدمي اجلدوى إن لم تتبعه مراجعة  ويكون 
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املثال،  سبيل  على  للتقييم،  وميكن  اآلراء.  إلستقصاء  وفقاً 
التي  االجتماعي  النوع  على  التدريب  ثغرات  على  التعرف 
يتيح  إلى عملهم. كما  املشاركني  ميكن مالحظتها بعد عودة 
تشكل  قد  التي  الضعف  مواطن  إلكتشاف  الفرصة  التقييم 
للعاملني في مختلف مجاالت العمل. ويجب أن يشكل  عائقاً 
النوع االجتماعي ونتائجه  األمن على  تقييم تدريب عناصر 
االجتماعي  النوع  مع  متجاوبة  شاملة  مراقبة  من  جزءاً 

وعملية تطوير مؤسسة القطاع األمني.

تقييم من خارج املؤسسة أم داخلها؟
من  االجتماعي  النوع  على  التدريب  برنامج  تقييم  يتمكن 
التدريب بنظر املشاركني ودراسة تأثيره على  حتديد جناح 

مواقف وتصرفات املشاركني. 

وميكن للتقييم أن يجري من قبل شخص من خارج املؤسسة 
التقييمات  وتستفيد  نفسها.  املؤسسة  من  عامل  قبل  من  أو 
الداخلية من املعلومات التي ميلكها القائمني بها فيما يختص 
لكنه  كلفة،  أقل  الداخلي هو  التقييم  أن  كما  بالسياق احملدد. 
يتطلب تدريب فريق العمل على طريقة القيام بالتقييم. ولهذه 
العمل في املؤسسة  األسباب، يشكل تقدمي بناء قدرة فريق 

على التقييم إستثماراً طويل األمد51. 

أما التقييمات من خارج املؤسسة فتضمن عملية تقييم أكثر 
ولكن  املؤسسة،  داخل  من  جتري  التي  تلك  من  استقاللية 
يقوم  من  أن  كما  األخيرة.  هذه  من  أعلى  تكون  قد  كلفتها 
األحيان  أغلب  في  لديه  ليست  املؤسسة  خارج  من  بالتقييم 
اخلاص  العمل  سياق  أو  التدريب  حول  الكافية  املعلومات 
بعناصر القطاع األمني. وقد تشكل منظمات املجتمع املدني 

احمللية شركاء جيدين إلجراء التقييمات.

تقييم التدريب على النوع االجتماعي وفقاً ملنهجية 
كيرك باتريك )Kirkpatrick( للتقييم

 ،)Donald Kirkpatrick( تشكل منهجية دونالد كيرك باتريك
لتقييم  األكثر شيوعاً  املنهجية  أربعة مستويات،  من  املكونة 
البعض،  بعضها  على  املستويات  هذه  وترتكز  التدريب52. 
من  الثانية  املرحلة  في  األول  املستوى  نتائج  فتستعمل 
التدريب. يظهر هذا القسم كيفية عمل منهجية كيرك باتريك 
على  األمني  القطاع  عناصر  تدريب  لتقييم   )Kirkpatrick(

النوع االجتماعي، عبر استخدام املراحل الثالثة األولى.  

مرحلة التقييم االولى – ردة الفعل 
النوع  على  التدريب  لتقييم  هذه  االولى  املرحلة  تستلزم 
االجتماعي جمع املعلومات حول آراء املشاركني في التدريب. 
وغالباً ما جتري عملية تقييم ردة الفعل هذه فور إنتهاء دورة 

أسئلة  طرح  شكل  على  التقييم  هذا  إجراء  وميكن  التدريب. 
إلستطالع الرأي أو استمارة تقييم ميلؤها املشاركون )أنظر 
اإلطار رقم ٩(. كما ميكن أن تتخذ شكل مناقشة مفتوحة مع 
املشاركني يعبرون من خاللها عن األجزاء التي وجودها أكثر 
أو أقل منفعة في التدريب. ومن املهم أيضاً طرح السؤال على 
املشاركني، إن من خالل االستمارات أو املناقشات املفتوحة، 
حول اهتمامهم في حضور تدريباً متابعاً للنوع االجتماعي، 
املسائل  حول  معمق  تدريب  أو  باملعلومات  للتذكير  كدورة 

املتعلقة بالنوع االجتماعي.

تقييم ردة فعل املشاركني اإلطار رقم 9
على التدريب اخلاص بالنوع 

االجتماعي53 
الرجاء وضع درجة تقدير من 1 إلى 5 )1= ضعيف، 5= 

ممتاز( 
قيمة هذا املوضوع فيما يتعلق بوظيفتي _ 1 .
املنفعة من محتوى هذه الدورة الدراسية _ 2 .

طرق التقدمي املستخدمة _ 3 .
قدرة املدرب على نقل املعلومة _ ٤ .

اجلو املؤّد إلى املشاركة _ 5 .
أخذت آرائي في عني االعتبار _ ٦ .

قيمة احلقائق املقدمة _ ٧ .
موافقة األمثلة العملية املقدمة _ ٨ .

الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بأسلوبك اخلاص: 
هل لديك اقتراحات إلضافتها إلى الدورة الدراسية؟ ٩ .

الدورة  من  حذفه  يجب  ما  بنظرك  يوجد  هل  10 .
الدراسية؟

ما هو أكثر ما أثار إعجابك في الدورة الدراسية؟ 11 .
ما هو أكثر ما كرهته في الدورة الدراسية؟ 12 .

ما الذي وجدته أكثر فائدة في الدورة الدراسية؟ 13 .
ما الذي وجدته أقل فائدة في الدورة الدراسية؟ 1٤ .

اجلواب  أحط  )الرجاء  الدراسية  الدورة  كانت  هل  15 .
بدائرة( 

أ( طويلة جداً        ب( قصيرة جداً     ج( صحيحة 
الطول

للدورة  اإلدارية  التدابير  حول  تعليقات  أية  لديك  1٦.هل 
الدراسية؟ )مثالً الغرفة، الطعام(.

1٧.هل لديك أية تعليقات أخرى تقدمها؟

شكراً!

أنظر أداة النوع االجتماعي وأثره في تقييم 

القطاع األمني ومراقبته وحتليله. 
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النوع  على  التدريب  مبادرات  مظاهر  حتسني  وبهدف 
املشاركني  آراء  جمع  املفيد  من  املستقبل،  في  االجتماعي 

اخلاصة مبسائل ثالثة: 

التحضير )هدف التدريب، التوثيق(. n 

التنفيذ )املنهجية، النشاطات املشركة، املواد، البيئة(. n 

اإلدارة )مساحة مكان التدريب، التأقلم، الطعام، النقل،  n 
األجهزة السمعية البصرية(.

تنظيم دورة استقصاء مكونة من مجموعات صغيرة، وطرح 
األسئلة التالية: 

ما أهم عناصر / سمات التعليم؟ أذكر ثالثة منها. n 

التدريب؟  على  إجراءها  تقترح  التي  التغييرات  هي  ما  n 
أذكر ثالثة منها.

على  التأثير  التدريب  لهذا  ميكن  طريقة  بأية  بإعتقادك  n 
عملك في املستقبل؟

امنح الفرصة للمزيد من التفاصيل والتعليقات. n 

مرحلة التقييم الثانية – التعلّم 
تكمن املرحلة الثانية من مراحل التقييم في دراسة املعلومات 
عملهم.  داخل  وتطبيقها  تعلمها  من  املشاركني  متكن  التي 
وتتمت هذه املرحلة من خالل دراسة التبدالت في مواقفهم. 

املواقف،  التبدالت في  التي تساعد على دراسة  الطرق  ومن 
إجراء اختبارت ملا تعلمه املشاركون، على سبيل املثال:

تقييم الفريق )اختبار شفهي عادة(. n 

استمارات التقييم الذاتي. n 

امتحانات تقليدية )شفهية أو خطية(. n 

عمليات التقييم الشفهية واخلطية. n 

بناءة في جنوب  النزاعات بصورة  لتسوية  اإلفريقي  املركز 
إفريقيا استخدم عملية تقييم خطية لدراسة التأثير القصير 
األمد للتدريب على النوع االجتماعي على مواقف املشاركني 
ووعيهم حول مسائل النوع االجتماعي5٤. وبإمكان املشاركني 
العمل  ورشة  نهاية  في  اليومية  التعليمية  مذكراتهم  إكمال 
اليومية أو بعد إنتهاء كل منوذج تدريب55. وهذه طريقة لكل 
من املشاركني إليجاز ما تعلموه من التدريب واملدرب ملعرفة 
يجري  املثالية،  احلاالت  وفي  فعالية.  األكثر  التدريب  أجزاء 
تقييم املشاركني قبل التدريب وبعده، ملعرفة ما اكتسبوه من 

خالل التدريب. 

مرحلة التقييم الثالثة – التصرف 
قدرة  مدى  دراسة  في  التقييم  من  الثالثة  املرحلة  تكمن 
املشاركني على تطبيق املعرفة واملهارات التي اكتسبوها من 

التدريب على النوع االجتماعي. وهي حتدد قدرة املشاركني 
على نقل التغيير في املواقف، املكتسبة من املدرب على النوع 

االجتماعي، من خالل تطبيقها في تصرفاتهم. 

ويجب أن يحصل هذا التقييم لتصرفات املشاركني مع مرور 
الوقت على التدريب، ومن األفضل بعد عدة شهور. وميكن 
في  االجتماعي  النوع  مسائل  ادخال  خالل  من  ذلك  تطبيق 
املنظمات  وقامت  والعناصر.  املؤسسات  تقييم  عمليات 
خالل  من  التقييم  هذا  بتعزيز  الناتو  حلف  في  النسائية 
حتضير مسودات كتيبات الدخال مسائل النوع االجتماعي 
إلى عملية  الناتو، باإلضافة  التابعة حللف  التقييم  في عملية 
والتعليم  التربية  نشاطات  في  االجتماعي  النوع  توجيه 
والتدريب5٦. وهناك طرق متنوعة لدراسة مدى نقل مواقف 
الوعي على النوع االجتماعي لتتحول إلى أعمال وتصرفات 

متجاوبة مع النوع االجتماعي، على سبيل املثال: 

أو مقابالت مع املستفيدين من  إجراء استطالعات رأي  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  مثل ضحايا  اخلدمات 
الشكوى.  لتقدمي  الشرطة  يقصدون  الذين  االجتماعي 
سوراي  في  أجري  الرأي  استطالع  على  األمثلة  وأحد 
اخلاصة  التوعية  بخدمات  يتعلق  فيما  املتحدة(  )اململكة 
املدخالت  تتضمن  والتي  األسري  االستغالل  بضحايا 
من الشرطة احمللية ومجلس احملافظة والبلدة واملقاطعات 

وضحايا العنف األسري5٧. 
إجراء استطالعات من دون ذكر اإلسم للذكور واإلناث  n 
للتحرش  بالتعرض  تتعلق  األمني  القطاع  في  العاملني 

بسبب اجلنس أو امليول اجلنسية. 
كما تخدم استطالعات اإلنسحاب هذا الهدف من خالل  n 
املعلومات حول أسباب ترك األشخاص ملراكزهم  جمع 
في مؤسسات القطاع األمني، وهي تتضمن أسئلة حول 
التدريب في العمل والتنقل والبيئة في مكان العمل )مبا 

في ذلك التحرش اجلنسي(، الخ. 
الطلب من املشاركني في التدريب على النوع االجتماعي  n 
تعبأة استمارات التقييم بعد مرور أشهر على التدريب، 
والتصرفات  واملنظورات  املواقف  حول  األسئلة  طرح 

ذات الصلة. 
على  للحصول  املدراء  املشرفني/  مع  مقابالت  إجراء  n 
تقييمهم حول التغييرات التي شهدوها في املشاركني. 

ويعمل مركز كوفي آنان )Kofi Anan( الدولي للتدريب على 
حفظ السالم في غانا على تنفيذ تقييم مسائل لتأثير طويل 
على  أشهر  مرور  بعد  باملشاركني  االتصال  من خالل  األمد 

إنتهاء التدريب5٨.  
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املؤشرات 
األمد  الطويل  بالتقييم  اخلاصة  املؤشرات  اختيار  يجب 
النوع االجتماعي بدقة متناهية.  لتدريب عناصر األمن على 
واملعلومات اخلاصة مبؤسسات األمن وعمله مفصلة حسب 
نوع اجلنس لتسهيل هذه املهمة. ومن األمثلة على املؤشرات 
النوع  على  التدريب  تأثير  وقياس  دراسة  على  تساعد  التي 

االجتماعي جند التالي: 

املعلومات النوعية مثل األمثلة املقدمة أعاله. 

املعلومات الكمية واإلحصائيات وتتضمن: 

أو  اجلنسي  للتحرش  تعرضوا  الذين  العاملني  نسب  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  أنواع  من  نوع  ألي 

االجتماعي. 
اخلاصة  التنسيق  مراكز  في  للمساعدة  الطلبات  عدد  n 

بالنوع االجتماعي. 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  قضايا  تقارير  عدد  n 
واإلدانات  التوقيفات  للشرطة وعدد  املقدمة  االجتماعي 

التي تلت هذه التقارير. 
عدد الضباط اإلناث مقابل الذكور منهم الذين يستخدمون  n 
األشخاص  عن  للتخفيف  املجاني  العام  الساخن  اخلط 
الذين يعانون من اإلرهاق الناجت عن استعمال األسلحة 

)مثال على ذلك تدريب الشرطة في املكسيك(5٩.

حتديات تقييم التدريب على النوع االجتماعي 
االجتماعي  النوع  على  التدريب  دورات  من  العديد  تفتقر 
التأثير  لتدابير  جداً  قليلة  أمثلة  وهناك  التقييم،  أنظمة  إلى 
الطويل األمد للتدريب على النوع االجتماعي. ومن الوسائل 
النوع  على  التدريب  على  التقييمات  تطبيق  تضمن  التي 

االجتماعي:

في  االجتماعي  النوع  على  التدريبات  تقييمات  تضمني  n 
اخلاصة  االجتماعي  النوع  نشاطات  عمل  مخططات 

مبؤسسات القطاع األمني.
تأمني األموال الكافية ملوازنة املشروع لتنفيذ التقييمات  n 

الشاملة.
النوع  ملدربي  التقييم  بطرق  خاص  تدريب  تأمني  n 
/ االجتماعي  النوع  تنسيق  وجلان  االجتماعي 

املستشارين اخلاصة مبؤسسات القطاع األمني. 

4-4 متابعة التدريب على النوع االجتماعي
تشكل هذه اخلطوة في دورة التدريب ادخال ما قد مت تعلمه 
من التقييم في تخطيط نشاطات متابعة للمشاركني وحتسني 
التدريبات املستقبلية على النوع االجتماعي. ولكن، ولألسف، 
التقييم  تنفيذ  مّت  واذا  اخلطوة.  هذه  جتاهل  يتم  ما  غالباً 

التعرف  بالتالي  ميكن  الوقت،  مرور  مع  صحيحة  بطريقة 
اكتسابه  مت  ما  الطريقة،  وبهذه  القوة.  ونقاط  الثغرات  على 
من التقييم من ما ميكن تطبيقه وما ميكنه إحداث تغييراً وما 
ميكن للمشاركني استخدامه من التدريب، ميكن االستعانة به 
في املستقبل لتصحيح األخطاء. وبالتالي تشكل نتائج التقييم 
أداة أساسية لفهم احتياجات مبادرات التدريبات املستقبلية.

حتول  على  يعمد  االجتماعي  النوع  على  تدريب  من  ما 
املشاركني فيه إلى ״خبراء في النوع االجتماعي״ من خالل 
ساعات  مدتها  تدوم  االجتماعي  النوع  على  تدريب  دورة 
على  التجاوب  يحتاج  فعالة،  مهارات  لتطوير  فقط.  قليلة 
على  املعلومات  توثيق  من  للتمكن  وقتاً  االجتماعي  النوع 
املدى الطويل، والذي يجب تعزيزه بدعم من خبير في النوع 
االجتماعي أو شبكة من املشاركني بدورات تدريب على النوع 
االجتماعي. إن متابعة التدريب على النوع االجتماعي تعني 
للمشتركني  االجتماعي  النوع  على  إضافية  تدريبات  تأمني 
الذين سبق وتابعوا دورة خاصة بهذه األخيرة، وذلك بهدف 
تذكيرهم باملعلومات األساسية و/أو كدورة تؤمن لهم معرفة 
أكثر تعمقاً في مسائل النوع االجتماعي ذات الصلة. وتشكل 
املوارد احملدودة وعامل الوقت حتديات شائعة لتنفيذ متابعة 

التدريب على النوع االجتماعي.   

االجتماعي،  النوع  على  التدريبات  من  املزيد  إلى  باإلضافة 
النوع  مبسائل  اخلاصة  واملوارد  األدوات  توفر  يعمل 
على  االجتماعي  للنوع  التنسيق  جلان  ودعم  االجتماعي 
اكتسابها  مت  التي  املهارات  تطبيق  على  املشاركني  مساعدة 
قامت  هايتي،  في  االجتماعي.  النوع  على  التدريب  خالل 
ضابطات الشرطة اللواتي تابعن تدريباً على النوع االجتماعي 
حتت إشراف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي 
بإنشاء جلان تنسيق للنوع االجتماعي في أنحاء البالد بهدف 
توزيع املعلومات املكتسبة من هذا التدريب ألقسام الشرطة. 
النوع  على  مطابقة  تدريبية  دورات  إنتاج  يتم  ما  وغالباً 
ومن  نفسها.  املؤسسة  في  اجلدد  للمشاركني  االجتماعي 
األمثلة اجليدة ملطابقة التدريب على النوع االجتماعي داخل 
اجلنائية  احملكمة  قدمته  الذي  النموذج  األخرى،  املؤسسات 
السابقة، وكانت  ملثيلتها في يوغوسالفيا  الدولية في رواند 
ومقاضاتها  االغتصاب  جرائم  مالحقة  نسبة  زيادة  نتيجته 

في هذه األخيرة.   

اإلبقاء على  امكانية  املشاركني  املمارسات اجليدة منح  ومن 
لديهم  كانت  في حال  االجتماعي  النوع  مدرب  مع  االتصال 
العمل ومواجهة  إلى مزاولة  أو تعليقات عند عودتهم  أسئلة 
النوع االجتماعي. تعتمد  املتعلقة مبسائل  اليومية  التحديات 
في  النشاط  هذا  وتوفر  املدرب  توفر  على  املمارسة  هذه 

تخطيط التدريب وميزانيته. 
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5 التوصيات األساسية 
لتخطيط التدريب على النوع االجتماعي والتحضير له: 
النوع  مسائل  إلدخال  العليا 1  اإلدارة  دعم  تعزيز 
االجتماعي، مبا في ذلك التدريب على النوع االجتماعي 
من خالل برامج تدريب على النوع االجتماعي، تدريب 
على النوع االجتماعي لإلدارات العليا، تطوير خطة عمل 
على النوع االجتماعي أو سياسة أو مبادرات أخرى. 

من  كجزء  االجتماعي  النوع  على  تدريب  تنفيذ  2 
االجتماعي  النوع  على  للتوجيه  أشمل  استراتيجية 
بهدف تعزيز تأثير التدريب على النوع االجتماعي وخلق 
االجتماعي  النوع  مع  متجاوبة  أمني  قطاع  مؤسسة 
والبنية  السياسة  مستويات  في  التغييرات  خالل  من 

والبرامج والعناصر.

بعني  يأخذ  للتدريب 3  سابق  وحتليل  بتقييم  القيام 
االعتبار: 

أ. جنس املشاركني، عمرهم، ثقافتهم وبلدهم األم.

أو  املشاركني  مركز  األمنية،  املؤسسات  ب. نوع 
رتبتهم.

االجتماعي  النوع  على  للوعي  احلالي  ج. املستوى 
النوع  على  التدريب  واحتياجات  والقدرات، 

االجتماعي.

الذكور واإلناث  اختيار وتأسيس فرق مختلطة من  4 
فعالية  زيادة  بهدف  االجتماعي  النوع  على  للتدريب 
القطاع  مؤسسات  في  االجتماعي  النوع  على  التدريب 
األمني وتتكون هذه األخيرة من نسبة أعلى من الذكور.  

منح أولوية لتدريب املدربني على النوع االجتماعي 5 
األمني بهدف  القطاع  للمدربني احلاليني في مؤسسات 
االجتماعي  النوع  على  تدريب  وتأمني  املؤسسة  قدرة 

أكثر فعالية ويدوم مدة أطول. 

لتنفيذ التدريب على النوع االجتماعي:
من  االجتماعي 6  النوع  على  مشترك  بتدريب  القيام 
خالل القيام بتمثيل األدوار واملناقشات املفتوحة والعمل 

في مجموعات. 

النوع  إدخال  لكيفية  العملية 7  النواحي  على  التركيز 
القطاع  لعناصر  اليومية  العملية  احلياة  في  االجتماعي 
للمارسات  التطبيقية  األمثلة  تضمني  خالل  من  األمني 

اجليدة والسيئة واعتماد دراسات للحاالت.

وتعريفاتها 8  االجتماعي  النوع  مفاهيم  مناقشة 
باإلضافة  الثقافة،  مع  تتناسب  ولغة  بوضوح وبساطة 

إلى أمثلة تطبيقية.

كجزء  والذكورية 9  االجتماعي  النوع  أدوار  توجيه 
تتعلق  كيف  إلبراز  االجتماعي  النوع  على  التدريب  من 
مسائل النوع االجتماعي باحتياجات أمن الرجال ونقاط 

ضعفهم. 

التقليدي 10  التدريب  في  االجتماعي  النوع  ادخال 
لعناصر القطاع األمني لبرهنة كيف ميكن ادخال مسائل 
النوع االجتماعي في جميع مجاالت عمل القطاع األمني، 

بدالً من تركه مسألة على حدة. 

لتقييم التدريب على النوع االجتماعي:
ردة  على  بالتركيز   ، التقييم 11 من  مراحل  ثالثة  تنفيذ 

الفعل والتعليم والتصرف.

تأمني املوارد املناسبة 12 من املوازنة األساسية للتدريب 
على النوع االجتماعي بهدف القيام بتقييم شامل.

ملتابعة التدريب على النوع االجتماعي: 
التقييم 13 لتحسني نشاطات  التأكد من استعمال نتائج 
االجتماعي  النوع  على  التدريب  في  املشاركني  متابعة 
النوع  على  املستقبلية  التدريبات  مبادرات  ولتحسني 

االجتماعي. 
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الـنوع االجتماعي وأثره
في تدريب عناصر القطاع األمني

احملتويات
ملاذا يعتبر النوع 
االجتماعي أمًرا مهًما في 
تدريب عناصر القطاع 
األمني؟
كيف ميكن تدريب عناصر 
القطاع األمني على 
املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي؟
التدريب على النوع 
االجتماعي في سياقات ما 
بعد النزاع
 معلومات إضافية

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

القطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني. 

بالنوع  املتعلقة  املسائل  تدريب على  إدارة  ملزايا  التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة  وتعتبر مذكرة 
االجتماعي، 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 
القطاع  إصالح  سياسات  وصانعي  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 

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

األمني؟ القطاع  لعناصر  مهماً  أمراً  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يعتبر  ملاذا 
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.

يعتبر التدريب على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي نشاطاً خاصاً لبناء القدرة، وهو يهدف 
عن  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  اخلاصة  التطبيقية  واملهارات  واملعرفة  الوعي  زيادة  إلى 
طريق مشاركة املعلومات واخلبرات والتقنيات، وأيضاً عن طريق تعزيز التأمل والنقاش. ويكمن 
األدوار  فهم  من  املشتركني  متكني  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  التدريب  هدف 
واالحتياجات املختلفة لكل من املرأة والرجل في املجتمع، في حتدي التحيّز والتمييز اجلنسي في 
العملية  املعرفة اجلديدة في حياتهم  تطبيق هذه  االجتماعي، وفي  والتفاوت  والبنيات  التصرفات 

اليومية.1

تتألف عناصر القطاع األمني من جميع عناصر مؤسسات القطاع األمني مبن فيهم القوات املسلحة 
وجهاز الشرطة واملخابرات وأنظمة القضاء والعقوبات وخدمات إدارة احلدود واملؤسسات األمنية 

والعسكرية اخلاصة.  

توفير فعال خلدمات األمن والعدالة 
بالرجال  اخلاصة  والعدالة  األمن  احتياجات  إلى  اإلستجابة  من  التمكن  األمني  القطاع  على  n 
والنساء والصبيان والفتيات، واحملددة مبعظمها باإلختالفات بني اجلنسني في األدوار واملعايير 
األمني  القطاع  لعناصر  الرئيسية  األدوات  االجتماعي  النوع  التدريب على  والتصرفات. يؤمن 
لتعزيز قدراتهم لتفادي األنواع املختلفة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي واإلستجابة 
أعضاء  جلميع  أكبر  بفعالية  واألمن  العدالة  وتقدمي  بالبشر،  اإلجتار  أو  األسري  كالعنف  لها 

املجتمع.

1
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مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

DCAF

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



أماكن عمل غير متييزية ومنتجة 
تعزيز مكان  االجتماعي على  النوع  التدريب على  يعمل  n 

عمل خالي من التحرش اجلنسي والعنف والتمييز.
جعل  على  االجتماعي  النوع  على  التدريب  أيضاً  يعمل  n 
املرأة  بتوظيف  يتعلق  فيما  انفتاحاً  أكثر  األشخاص 
يتعلق  فيما  األمر  كذلك  وترقيتها،  عملها  على  واإلبقاء 
مجموعة  بإمكان  ويصبح  األقلية.  الفئات  من  بالرجال 
التمتع  األمني  القطاع  عناصر  من  متنوعة وممثلة  أكبر 
بثقة أكبر من قبل املدنيني، وبالتالي التعاون أكثر معهم.

منع حصول انتهاكات حلقوق اإلنسان
يساعد التدريب على النوع االجتماعي على منع عناصر  n 
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  القيام  من  األمني  القطاع 
كالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد املدنيني 

أوالزمالء في العمل.

التدريب على النوع االجتماعي2اإلطار رقم 1

أنشأت قوات النوع االجتماعي السويدية برنامج "تعيني 
مدرب على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي" يجمع بني 
12 مديًرا ذوي مراتب عالية في مؤسسات حفظ السالم 
املسائل  في  واسعة  خبرة  ذوي  مدرًبا   12 وبني  واألمن 
في  املشاركني  بني  ومن  اجلنسني.  بني  باملساواة  املتعلقة 
وحدات  ومدير  السويدي  اجليش  فريق  رئيس  البرنامج، 
أصداء  وكانت  املسلحة.  القوات  في  والتدبير  تدريب 
بدلوا  قد  بأنهم  املشاركون  ايجابية حيث صّرح  البرنامج 

طرق تصرفهم وتواصلهم مع اآلخرين.

تتمتع اإلدارة العليا بكل من القوة والقدرة على التأثير في 
أن تعمل  املهم  املؤسسات وتصرفاتها. وبالتالي، من  بنى 
مفهوم  استيعاب  في  أكثر  التعّمق  على  املؤسسات  هذه 
هذا  في  والرجال  النساء  ولكن،  اجلنسني.  بني  املساواة 
للمشاركة  األحيان  معظم  في  الوقت  ميلكون  ال  املستوى 
في برامج تدريب معمق ولهذا، يشّكل تعيني املدرب طريقة 

فعالة لبلوغ الهدف املرغوب. 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية
بالنوع  املتعلقة  القضايا  إلدراج  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
ضروري  احلدود  إدارة  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق  للقوانني  لالنصياع 
فيما يتعلق باألمن والنوع االجتماعي. ومن املواثيق الرئيسية:  

) n 1995( مؤمتر وخطة عمل بكني
 n 1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار 

حول النساء والسالم واألمن )2000(
ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى ملحق رزمة األدوات 

بشأن القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية.

كيف ميكن تدريب عناصر القطاع األمني على النوع 
االجتماعي؟ 

1. التخطيط والتحضير 
النوع  على  للتدريب  العليا  اإلدارة  دعم  على  احلصول  n 
الرتبة  املدراء ذوي  وأيضاً ضمان حصول  االجتماعي، 
العالية على التدريب على النوع االجتماعي )أنظر اإلطار 

رقم 1(.

االجتماعي  النوع  على  للتدريب  مسبق  تقييم  إجراء  n 
والتي  والقدرة  املعرفة  في  الثغرات  حتديد  بهدف 
باإلمكان معاجلتها عن طريق التدريب على أساس النوع 
االجتماعي. تتضمن األسئلة التي بجب طرحها ما يلي: 

بالنوع  اخلاصة  والقدرة  للمعرفة  احلالي  املستوى  ما  9 
االجتماعي؟ هل تابع املشتركون تدريبات سابقة خاصة 

بالنوع االجتماعي؟

ما نوع التدريب املطلوب لتحسني تأمني املؤسسة ألمن  9 
و/أو عدالة الرجال والنساء والفتيات والصبيان؟

ما نوع التدريب املطلوب ملنع التمييز والتحرش اجلنسي  9 
وانتهاكات حقوق اإلنسان؟

بالنوع  اخلاصة  املتوفرة  املؤسسية  السياسات  هي  ما  9 
االجتماعي، وهل املشتركني على علم بها؟

ما هي املهارات احملددة اخلاصة بالنوع االجتماعي التي  9 
أظهر املشتركون رغبة في التدرب أكثر عليها؟

باملشتركني  اخلاصة  احملددة  الثقافية  السياقات  هي  ما  9 
على  التدريب  مع  جتاوبهم  على  التأثير  ميكنها  التي 

النوع االجتماعي؟

للسياق  املالئم  االجتماعي  النوع  على  التدريب  اعتماد  n 
احملدد وللمشتركني باإلرتكاز على نتائج التقييم املسبق 
للتدريب. ميكن للتدريب على النوع االجتماعي التوافق 
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دورة

التدريب

املتابعةالتخطيط والتحضير

التقييمالتنفيذ



أكثر مع السياق احملدد من خالل:

بالنوع  املتعلقة  للمسائل  إدارية  مبراجعة  القيام  – 
االجتماعي اإلقليمية والثقافية.

إشراك منظمة مدنية محلية. –

النوع  على  كمدربني  النساء،  وكذلك  الرجال،  توظيف  n 
على  التي حتتوي  املؤسسات  في  وبخاصة  االجتماعي 
الطريقة  هذه  تعمل  الذكور.  املوظفني  من  عالية  نسبة 
فتواجد  املشتركني،  ارتيابية  مع  التعامل  تسهيل  على 
مدرب من الذكور يساعد على "تشريع" مسألة النوع 

االجتماعي في أعني املشتركني الذكور. 

تزويد فريق العمل الداخلي بتدريب للمدربني على النوع  n 
على  املاهرين  املدربني  من  مجموعة  وخلق  االجتماعي 
هذه املسائل يكونون على معرفة جيدة بالبيئة الداخلية 
املتعلقة  املسائل  معاجلة  على  القدرة  ولديهم  للمؤسسة 
وتدريب  احملدد.  السياق  هذا  االجتماعي ضمن  بالنوع 
املدربني على النوع االجتماعي يساعد أيضاً على تطوير 
القدرة املؤسسية وعلى التخفيف من نسبة االعتماد على 

املدربني على النوع االجتماعي من خارج املؤسسة.

تتضمن مواضيع تدريب جهاز اإلطار رقم2
الشرطة على النوع االجتماعي ما 

يلي3: 
واملعرفة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  العامة  املسائل  n 

املتعلقة بالتنوع

خاصة  وسياسات  للتصرف  املؤسسية  املدونات  n 
بالتمييز والتحرش اجلنسي

احترام وترقية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة n 

بروتوكوالت وتطبيقات حول: n 

العنف األسري – 

االغتصاب – 

االعتداء اجلنسي  – 

املالحقة – 

االجتار بالبشر – 

العنف ضد مثليي اجلنس – 

إساءة معاملة األطفال – 

تقنيات إلجراء مقابالت مع ضحايا العنف القائم على  n 
أساس النوع االجتماعي
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نصائح لتدريب ناجح على النوع اإلطار رقم3
االجتماعي 

مجموعات  داخل  والعمل  األدوار  لعب  في  املداورة  n 
لتسهيل التواصل واملناقشة.

مساعدة  كيفية  لبرهنة  التطبيقية  األمثلة  استعمال  n 
تقدم  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال 

عناصر القطاع األمني في عملهم.

مع  متجاوبة  غير  امليدانية  التطبيقات  من  أمثلة  إعطاء  n 
النوع االجتماعي ومناقشة عواقبها. 

اخلاصة  جتاربهم  مشاركة  املشتركني  من  الطلب  n 
والنساء  الذكور  أدوار  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة 

والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

استخدام الفكاهة جلعل التدريب أكثر شخصية وتبديد  n 
الشعور بالذنب أو اللوم الذي يحيط عادة بالرجال عند 

التكلم عن املسائل اخلاصة بالنوع االجتماعي.

2. التنفيذ  
تدريبات  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  n 
القطاع األمني املعتادة واإللزامية، باإلضافة إلى التدريب 

اخلاص بالنوع االجتماعي.

النوع  على  التدريب  تدريس  وعلم  املنهج  يختلف  n 
املشتركني  لتعرض  وفقاً  شاسعاً  اختالفاً  االجتماعي 
ما  مرحلة  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل 
وللمضمون  العملية  لالحتياجات  ووفقاً  التدريب،  قبل 
)أنظر اإلطار رقم 2(. وقد تكون أهم املسائل التي يجب 

طرحها: 

بني  واملساواة  االجتماعي"  "النوع  معنى  – 
اجلنسني.

لعدم  املختلفة  واألنواع  االجتماعي  النوع  أدوار  – 
الرجال والنساء  الذي يعاني منها  الشعور باألمان 

والفتيات والصبيان.

أساس  على  القائم  واألمن  والعنف  التمييز  تأثير  – 
النوع االجتماعي على مستويات الفرد واملجتمع.

قبل  من  اجلنسي  االستغالل  وعواقب  شروط  – 
عناصر األمن.

السياسات املؤسسية ومدونات التصرف اخلاصة  – 
القائم على أساس  باملساواة بني اجلنسني والعنف 

النوع االجتماعي. 

واإلقليمية  واحمللية  الدولية  والوثائق  القوانني  – 
املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن.
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كيفية اتصال النوع االجتماعي مبسائل أمنية أخرى  – 
مثل العنف املسلح واالجتار بالبشر.

احلياة  في  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب  كيفية  – 
العملية اليومية.

3. التقييم4   
تقييم ردات فعل املشتركني فيما يتعلق بدورة التدريب  n 

على النوع االجتماعي )أنظر اإلطار رقم 4(.

في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  حال  في  n 
تقييم  املعتاد لعناصر األمن، تضمني استمارة  التدريب 

التدريب أسئلة خاصة بالنوع االجتماعي. 

تقييم اختالف مواقف املشتركني من خالل أنواع مختلفة  n 
املجموعة  تقييم  املثال  على سبيل  التعلّم،  امتحانات  من 
امتحانات  شخصي،  تقييم  استمارات  شفهياً(،  )عادة 
تقليدية )شفهية أو خطية( أو مخططات تقييمية أخرى 

شفهية وخطية. 

املواقف  في  االختالف  لوضع  املشتركني  قدرة  تقييم  n 
تغيير  خالل  من  التطبيق  حيّز  التدريب  ولّدها  التي 

تصرفاتهم: 

اخلدمة  هذه  من  املستفيدين  مع  مقابالت  جراء  ا –
النوع  أساس  على  القائم  العنف  من  الناجني  مثل 

االجتماعي الذين أبلغوا الشرطة.

القطاع  لعناصر  اإلسم  عدمية  احصاءات  اجراء  – 
املتعلق  التحرش  حول  والنساء  الرجال  من  األمني 

باجلنس أو امليول اجلنسية.

الطلب من املشتركني في التدريب اكمال استمارات  – 
التدريب، وطرح  التقييم بعد مرور عدة أشهر على 
مع  وتصرفاتهم  ونظرتهم  مبواقفهم  تتعلق  أسئلة 
احترام االحتياجات األمنية املتباينة للنساء والرجال 

واملسائل ذات الصلة. 

الستخالص  املدراء  املراقبني/  مع  مقابالت  اجراء  – 
تقييمهم للتغييرات التي شهدوها في املتدربني. 

4. املتابعة 
املستقبل  في  التدريب  لتحسني  التقييم  نتائج  استعمال  n 

والتخطيط لنشاطات متابعة.

منح املشتركني الذين سبق وشاركوا في دورات تدريب  n 
قدراتهم  لبناء  إضافية  وسائل  االجتماعي  النوع  على 
بالنوع  املتعلقة  باملسائل  خاصة  أخرى  دعم  وسائل  أو 
مبعرفتهم  لتذكيرهم  دورة  هذه  تشّكل  قد  االجتماعي. 
موضوع  حول  تطبيقية  دراسية  دورة  أو  األساسية 

مع  مقابالت  كإجراء  االجتماعي  بالنوع  خاص  معني 
ضحايا االجتار بالبشر على سبيل املثال.

االجتماعي حساسة محددة مسؤولة  النوع  نقاط  خلق  n 
عن متابعة التدريب على النوع االجتماعي. 

منوذج عن استمارة تقييم ردة فعل اإلطار رقم 4
اخلاص  التدريب  على  املشتركني 

بالنوع االجتماعي5 
الرجاء وضع درجة تقدير من 1 إلى 5 )1= ضعيف، 5= 

ممتاز(
قيمة هذا املوضوع فيما يتعلق بوظيفتي _ 1 .
الفائدة من محتوى هذه الدورة الدراسية _ 2 .

طرق التقدمي املستخدمة _ 3 .
قدرة املدرب على نقل املعلومة _ 4 .

اجلو املؤدي إلى املشاركة _ 5 .
أخذت آرائي في عني االعتبار _ ٦ .

قيمة احلقائق املقدمة _ ٧ .
موافقة األمثلة العملية املقدمة _ ٨ .

الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بأسلوبك اخلاص:
هل لديك اقتراحات إلضافتها إلى الدورة الدراسية؟ 9 .

الدورة  من  حذفه  يجب  ما  بنظرك  يوجد  هل  10 .
الدراسية؟

ما هو أكثر ما أثار إعجابك في الدورة الدراسية؟ 11 .
ما هو أكثر ما كرهته في الدورة الدراسية؟ 12 .

ما الذي وجدته أكثر فائدة  في الدورة الدراسية؟ 13 .
ما الذي وجدته أقل فائدة  في الدورة الدراسية؟ 14 .

اجلواب  أحط  )الرجاء  الدراسية  الدورة  كانت  هل  15 .
بدائرة )أ( طويلة جداً )ب( قصيرة جداً )ج( صحيحة 

الطول
للدورة  اإلدارية  التدابير  حول  تعليقات  أية  لديك  هل  1٦ .

الدراسية؟ )مثالً الغرفة، الطعام(
هل لديك أية تعليقات أخرى تقدمها؟ 1٧ .

منح املشتركني امكانية اإلبقاء على التواصل مع املدرب،  n 
مما يتيح لهم فرصة تقدمي املزيد من التعليقات أو طرح 
أسئلة تتعلق بكيفية ادخال النوع االجتماعي في حياتهم 

العملية اليومية. 
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النوع اإلطار رقم 5 على  هايتي  شرطة  تدريب 
االجتماعي 

هايتي  في  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  بعثة  أدارت 
خللق   )MINUSTAH( للشرطة  املدربني  تدريب  برامج 
مجموعة من الضباط املدربني جيداً على مواضيع مختلفة. 
 ،)Nadine Puechguirbal( بويغيربال  نادين  وتصف 
 ،)MINUSTAH( لـ  االجتماعي  للنوع  العليا  املستشارة 
إنه  على  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
"املوضوع الرئيسي في هايتي حيث، وبطريقة ما، يسمح 
مشهورة  والشرطة  ثقافية  أسس  على  املرأة  بالعنف ضد 
النساء،  من  احملليني  الضباط  وقام  للمرأة."  باستغاللها 
ممن خضعوا للتدريب على النوع االجتماعي حتت إشراف 
حساسة  االجتماعي  النوع  نقاط  بتحديد   ،)MINUSTAH(
على  التدريب  من  املكتسبة  املعلومات  ووزعت  البالد  في 
النوع االجتماعي على جميع مراكز الشرطة. وأصبح كل 
من التدريب على النوع االجتماعي وتدريب املدربني جزءاً 
أساسياً من التدريب الرئيسي في أكادميية الشرطة التابعة 

لشرطة هايتي احمللية.   

متوفر أيضاً في األداة 12...
حسنات وسيئات املدربني من الداخل / اخلارج – 

نصائح حول كيفية تناول االلتزامات باألوقات – 

على  بالتدريب  اخلاصة  الدراسية  املناهج  عن  أمثلة  – 
النوع االجتماعي

النوع  على  تفاعلي  تدريب  لتعزيز  جيدة  تطبيقات  – 
االجتماعي

مناقشة أدوات التدريب على النوع االجتماعي – 

التدريب على النوع االجتماعي في سياقات ما بعد 
النزاع  

حتتاج عناصر القطاع األمني العاملة في مناطق خارجة من 
النزاع، عناصر محلية كانت أم دولية، للخضوع إلى تدريب 
على النوع االجتماعي. أدوات التدريب على النوع االجتماعي 
خدمات  وبدأت  السالم،  حفظ  لفرق  كبيرة  بكمية  متواجدة 
بعد  ما  دول  في  التدريب  أدوات  بتطوير  الوطني  األمن 

النزاع. 

يجب أن تعمل برامج إصالح القطاع األمني في سياقات  n 
على  التدريب  وتنفيذ  خلق  دعم  على  النزاع  بعد  ما 
)أنظر  األمني  القطاع  عناصر  االجتماعي جلميع  النوع 
اإلطار رقم 5(. وميكن أن تشكل منظمات املرأة احمللية 
شركاء أقوياء في تصميم وتنفيذ هكذا تدريب، وبإمكان 

العناصر الفاعلة الدولية تقدمي املساعدة التقنية.

من الضروري على قوات حفظ األمن اخلضوع لتدريب  n 
أن  انتشارهم. ويجب  النوع االجتماعي قبل عملية  على 
عامة،  االجتماعي  النوع  مسائل  التدريب  هذا  يتضمن 
باإلضافة إلى معلومات محددة عن الثقافة واجلنس في 
منطقة البعثة، االستغالل اجلنسي واالحتياجات األمنية 

للرجال والنساء في املنطقة.

العناصر العاملة في برامج نزع السالح وتسريح اجلنود  n 
وإعادة اإلدماج حتتاج إلى اخلضوع لتدريب على النوع 

االجتماعي يركز على أدوار واحتياجات كل من: .

القوات  مع  العامالت  والنساء  السابقات  اجلنديات  – 
والفرق املسلحة.

اجلنود األطفال من الذكور واإلناث. – 

املتعلقة  املسائل  ذلك  في  مبا  السابقني،  اجلنود  – 
ملنع  واستراتيجيات  الرجولة  وصفات  بالرجال 

العنف األسري وأنواع العنف األخرى.
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باإلمكاِن احلصوِل على هذه التقارير ومذكراِت تطبيقها من 
املواقع االلكترونيِة التالية:

www.dcaf.ch

 Toiko( قام بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه تويكو كليبي
Kleppe( من معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 
أجل النهوض باملرأة استناداً إلى األداة 12 التي أعدها املؤلف 

نفسه.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني 

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

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 4   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 5   

القطاع  البرملانية على  الرقابة  النوع االجتماعي وأثره في  ٦   
األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي ٧   
على  املدني  املجتمع  رقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  ٨   

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
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نبذة عن املؤلفني
النوع  برنامج  زميلة  هي   )Megan Bastick( باستيك  ميغان 
على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  في  واألمن  االجتماعي 
القوات املسلحة، وقد شاركت في أبحاث املركز وزيادة الوعي 
حول العنف ضد املرأة والعنف اجلنسي في النزاعات املسلحة، 
كما شاركت في إدارة وضع مجموعة أدوات النوع االجتماعي 
االجتماعي  النوع  مصادر  ورزمة  األمني  القطاع  وإصالح 
برنامج  مع  األمن. عملت ميغان سابقاً  والتدريب على إصالح 
الكويكر ملكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والالجئني كمحامية 
األحمر  الصليب  مع  اإلنساني  الدولي  القانون  عن  ومسؤولة 
الفنون  في  البكالوريوس  درجة  ميغان  وحتمل  األسترالي، 
ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة نيو ساوث ويلز 

ودرجة املاجستير في القانون الدولي من جامعة كامبردج.

رئيس  نائب  هو   )Daniel de Torres( توريس  دي  دانييل 
على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  في  اخلاصة  البرامج 
للرقابة  جنيف  مركز  برنامج  على  ويشرف  املسلحة  القوات 
واألمن،  االجتماعي  للنوع  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية 
وعمل دانييل قبل انضمامه إلى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
األمن  ملبادرة  واإلرشاد  للبحوث  منسقاً  املسلحة  القوات  على 
الشامل، وهي مؤسسة خاصة تقع في واشنطن، كما قام على 
امتداد حياته املهنية بوضع وعقد تدريب حول النوع االجتماعي 
والقضاة  العامني  واملدعني  والشرطة  اجليش  ألفراد  واألمن 
يحمل  وهو  األمني،  القطاع  إصالح  وأخصائيي  والبرملانيني 
جامعة  من  واالقتصاديات  التاريخ  في  البكالوريوس  درجة 
جورج تاون في فيرجينيا ودرجة املاجستير في التنمية الدولية 

من اجلامعة األمريكية في واشنطن.

شكر وتقدير
املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يسعد 
أن يتقدم بجزيل الشكر على املالحظات القيمة حول مسودات 
 Corey( )Pamela Aall(، كوري بار  هذه األداة وهم باميال آل 
 Carmela( بولر  كارميال   ،)Jane Barry( باري  وجاين   )Barr
 Ani( كولكيسيان  وآني   )Suk Chun( تشون  سوك   ،)Bühler
 Anja( آنيا إيبنوثر ،)Sam Cook( وسام كوك ،)Colekessian
 ،)Cheryl Hendricks( هيندريكس  تشيريل   ،)Ebnöther
 Lauren( هوتون  لورين   ،)Helga Hernes( هيرنز  هيلغا 
 ،)Charlotte Isaksson( آيزاكسون  تشارلوت   ،)Hutton
 Karin( غرمي  كارين   ،)Sophia Ivarsson( إيفارسون  صوفيا 
هيلدا   ،)Margarete Jacob( جاكوب  مارغريت   ،)Grimm
كليب  تونيسون  تويكو   ،)Hilde Klemetsdal( كليمستسدال 
 Theodora( كروموفا  ثيودورا   ،)Toiko Tõnisson Kleppe(
Krumova(، كاثلني كوناست )Kathleen Kuehnast(، كاترلينا 
 ،)Ilja Luciak( آيال لوسياك ،)Katariina Leinonen( الينونني
 Kelli( موديل  كيلي   ،)Cecilia Mazzotta( مازوتا  سيسيليا 
 ،)Juliet Were-Oguttu( فير-أغوتو  وجولييت   ،)Muddell
بيريز  فيفيانا  آملا   ،)Ancil Adrian Paul( بول  أدريان  آنسيل 

 ،)Lena Pettersson( لينا بيترسون ،)Alma Viviana Pérez(
كويسادا  كاثرين   ،)Nicola Popovic( بوبوفيك  نيكوال 
 ،)Colette Rausch( راوش  كوليت   ،)Kathrin Quesada(
 Audrey( ريفز  أودري   ،)Madeleine Rees( ريس  مادلني 
هيثر   ،)AnnJanette Rosga( روزغا  جانيت  آن   ،)Reeves
 Jolynn( جولني شومايكر ،)Heather Sensibaugh( سينسباو
)Tara Sonenshine(، سان  تارا سونينشاين   ،)Shoemaker
Anne-( آن-كريستني تريبييه ،)Sanne Tielemans( تايليمانز
 ،)Torunn Tryggestad( تورون ترايغستاد ،)Kristin Treiber

.)Kristin Valasek( كريستني فالسيك

كما نتقدم بشكر خاص إلى بني باكالند )Ben Buckland( وآنا 
على   )Anca Sterie( وآنكا ستيري   )Ana Dangova( دانغوفا 

أبحاثهم القيمة وجهودهم في التحرير.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
تعتبر هذه األداة حول ״تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن في إصالح القطاع األمني״ قرينة رزمة  أدوات النوع 
لتوفير  مصممة  وهي  األمني،  القطاع  وإصالح  االجتماعي 
إصالح  ألخصائيي  االجتماعي  النوع  بقضايا  عملي  تعريف 
األدوات  السلسلة  وتتضمن  القرار،  وصناع  األمني  القطاع 

الـ13 التالية ومذكرات التطبيق العملي املقابلة لها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني   -1
النوع االجتماعي وأثره في إصالح الشرطة  -2

النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع  -3
النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العدالة  -4

نظام  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -5
العقوبات

النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود  -6
النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على   -7

القطاع األمني
النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن   -8

القومي
املدني  املجتمع  رقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -9

على القطاع األمني
العسكرية  الشركات  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -10

واألمنية اخلاصة
القطاع  النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح   -11

األمني ومراقبته وحتليله
النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع   -12

األمني
تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في   -13

إصالح القطاع األمني
ملحق حول القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية املتعلقة 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني
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يعترف كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات 
للبحوث  الدولي  املتحدة  األمم  ومعهد   )DCAF( املسلحة 
والتدريب من أجل النهوض باملرأة بالفضل ويتقدمان بالشكر 
فيما  النرويجية  اخلارجية  وزارة  قدمته  الذي  للدعم  اجلزيل 
يكن  لم  اإلجنليزية.  باللغة  هذه  األدوات  رزمة  بإنتاج  يتعلق 
إصدار هذه األدوات ممكناً لوال الدعم املالي املقدم من وزارة 
املتحدة  األمم  وصندوق  الكندية  الدولية  والتجارة  اخلارجية 

للمرأة. اإلمنائي 

مت إجناز الترجمة العربية لهذه األداة بفضل الدعم املالي املقدم 
من األمانة العامة للسياسة األمنية )SIPOL( في الدائرة الفدرالية 

للدفاع، واحلماية املدنية والرياضة في سويسرا.

املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
)DCAF(

املسلحة  القوات  الدميقراطية على  للرقابة  يسعى مركز جنيف 
املركز  ويقوم  األمني،  القطاع  وإصالح  الرشيد  احلكم  لتعزيز 
تطوير  وتشجيع  الرشيد  باحلكم  تتعلق  التي  األبحاث  بإجراء 
باإلضافة  والدولي،  القومي  املستويني  على  املناسبة  املعايير 
إلى طرح التوصيات املتعلقة بالسياسات وتقدمي االستشارات 

وبرامج الدعم داخل الدول.

القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  ويتمثل شركاء مركز جنيف 
املسلحة في احلكومات والبرملانات واملجتمع املدني واملنظمات 
الدولية وأجهزة القطاع األمني مثل الشرطة والسلطة القضائية 
ووكاالت اإلستخبارات وأجهزة أمن احلدود والقوات املسلحة.

أجل  من  والتدريب  للبحوث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد 
)UN-INSTRAWْ( النهوض باملرأة

أجل  من  والتدريب  للبحوث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد  إن 
النهوض باملرأة )جزء من منظمة األمم املتحدة للمرأة( مفوض 

لوضع البرامج التي تسهم في متكني املرأة وحتقيق املساواة بني 
اجلنسني حول العالم، كما يقوم املعهد من خالل بناء التحالفات 
مع دول أعضاء في األمم املتحدة ومنظمات دولية وأكادمييني 

واملجتمع املدني وأطراف أخرى مبا يلي:

إجراء أبحاث موجهة باإلجراءات من منظور النوع االجتماعي   
ذات أثر ملموس على السياسات والبرامج واملشاريع.

تكوين حتالفات إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات.  
تصورات  لدمج  الرئيسية  الفاعلة  األطراف  قدرات  تعزيز   

النوع االجتماعي في السياسات والبرامج واملشاريع.

اجتماع   ،2009 املتحدة،  األمم  من  صورة  الغالف:  صورة 
مجلس األمن حيث مت باإلجماع تبني القرار 1888 مع التأكيد 
على مطلبه بالوقف الفوري والتام ألعمال العنف اجلنسي في 

أوقات النزاعات املسلحة.

املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز   ©
)DCAF(، 2010. جميع احلقوق محفوظة

رقم االيداع الدولي: 978-92-9222-209-3

توريس  دي  ودانييل  باستيك  ميغان  اإلقتباس:  يكون 
)Megan Bastick and Daniel de Torres(، ״تنفيذ القرارات 
األمني״.  القطاع  إصالح  في  والسالم  واألمن  باملرأة  املتعلقة 
األمني.  القطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  أدوات  رزمة 
حترير ميجان باستيك )Megan Bastick( وكرستني فالسيك 
)Kristin Valasek( - جنيف: مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
على القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب 
املتحدة  األمم  معهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 

الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، 2010.
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AUاالحتاد اإلفريقي

CEDAW)1979( معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

CSOمنظمة مجتمع مدني

DCAFمركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

DDRنزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم

DPKOدائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم

DRCجمهورية الكونغو الدميقراطية

ESDPسياسة األمن والدفاع األوروبية

EUاالحتاد األوروبي

FSUوحدة دعم األسرة

IDPالنازح/ون
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OSCE/ODIHRمنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان

SCRقرار مجلس األمن الدولي

SSRإصالح القطاع األمني

UN األمم املتحدة

UNFPAصندوق األمم املتحدة للسكان

UNICEFصندوق األمم املتحدة للطفل

UNIFEMصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

UN-INSTRAWمعهد األمم املتحدة الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض باملرأة
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تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في 
إصالح القطاع األمني

مقدمة  1
״يعتبر التمكني األكبر للمرأة وحمايتها بفعالية أكبر ضد 

املخاطر احملتملة التي يواجهوها في النزاعات املسلحة من 
املزايا التي ال تفيد املرأة وحسب بل تفيدنا جميعاً. وهي من 

وجهة نظري عنصر حاسم من عناصر املنهجية الشاملة إلى 
التحديات األمنية في القرن احلادي والعشرين، وأنا آمل وعلى 

ثقة بعد عقد على قرار مجلس األمن الرائد رقم 1325 أنه 
بإمكاننا اتخاذ اخلطوات املقبلة.״

أندريه فوغ راسموسني – األمني العام حللف شمال األطلسي1

والسالم  املرأة  حول  قرارات  أربعة  الدولي  األمن  مجلس  تبنى 
واألمن على مدار العقد املنصرم، وتبرز هذه القرارات بعضاً من 
اآلثار احملددة للنزاعات املسلحة على النساء والفتيات، كما توفر 
أدلة للدول واملنظمات اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة واألطراف 
أوقات  في  والفتيات  النساء  احتياجات  لتناول  األخرى  الفاعلة 
النزاعات املسلحة ولتعزيز عملية متكينهن. تدعو هذه القرارات 
الكامل  املرأة  دمج  ضمان  إلى  املتحدة  األمم  ومؤسسات  الدول 
واحتياجاتها وتصوراتها في عملية بناء السالم، مع التشديد على 

منع العنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات وحمايتها منه.

قرارات مجلس األمن الدولي األربعة حول املرأة والسالم 
واألمن:

2000 لعام   1325 القرار 
2008 لعام   1820 القرار 
2009 لعام   1888 القرار 
2009 لعام   1889 القرار 

األربعة  األمن  نتائج قرارات مجلس  األداة بتحليل  وتقوم هذه 
حول املرأة والسالم واألمن على إصالح القطاع األمني، وهي 
بتنفيذ  يتعلق  فيما  الفضلى  واملمارسات  اخلبرات  في  تتشارك 
القومي  املستوى  على  القرارات  اتخاذ  عملية  في  القرارات 
وعمليات إصالح القطاع األمني وفي قطاعات اجليش والشرطة 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  دعم  كيفية  تبرز  كما  والقضاء، 

لتنفيذ القرارات في هذه املجاالت.

وتتناول األداة أساساً ما يلي:

القطاع  ومؤسسات  احلكومية  الهيئات  في  العاملني  األفراد   
األمني املسؤولة عن إدارة التغيير في القطاع األمني.

البرملانيون املسؤولون عن الرقابة على القطاع األمني.  
منظمات املجتمع املدني املشاركة مع القطاع األمني.  

إصالح  تدعم  التي  املانحة  املؤسسات  في  العاملون  األفراد   
القطاع األمني.

والهيئات  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  في  العاملون  هؤالء   
والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  لتنفيذ  الدعم  تقدم  التي 

واألمن على املستوى القومي.

وهذه األداة هي الثالثة عشرة في رزمة أدوات النوع االجتماعي 
وأثره في إصالح القطاع األمني والتي قام كل من مركز جنيف 
القوات املسلحة ومعهد األمم املتحدة  للرقابة الدميقراطية على 
ومنظمة  باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحوث  الدولي 
الدميقراطية  املؤسسات  أوروبا/مكتب  في  والتعاون  األمن 

وحقوق اإلنسان بنشرها عام 2008.

املتعلقة  للقرارات  الفعلية  البنود  قرب  عن  األداة  هذه  وتتبع 
باملرأة والسالم واألمن، ومن املفيد عند املشاركة مع األطراف 
إلى  اإلشارة  على  القدرة  اكتساب  األمني  القطاع  في  الفاعلة 
البنود الدقيقة لقرارات مجلس األمن الدولي التي تتطلب اتخاذ 
إلى  تسعى  ال  األداة  هذه  فإن  عليه  وبناء  خاصة،  إجراءات 
الفاعل  للتنفيذ  والضرورية  املعززة  اإلجراءات  بكافة  اإلحاطة 
لقرارات مجلس األمن الدولي، وتتضمن أدوات أخرى في رزمة 
أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني مزيداً 
من النقاشات واسعة النطاق حول أساليب تعلق جدول أعمال 

املرأة والسالم واألمن بإصالح القطاع األمني.

عشرة  اإلثني  األدوات  من  العكس  وعلى  ذلك  على  وعالوة 
السابقة، فإن هذه األداة تلتزم بنصوص قرارات مجلس األمن 
بدالً  والفتيات  النساء  إلى  بوضوح  اإلشارة  خالل  من  الدولي 
االحتياجات  تتناول  ال  فهي  ولهذا  االجتماعي״،  ״النوع  من 
واألدوار األمنية احملددة للرجال أو األوالد أو املثليني أو املثليات 
أو ثنائيي اجلنس أو املتحولني جنسياً، وال تقوم بتحليل القضايا 
املتعلقة  األداة  انظر  ذلك.  أهمية  من  بالرغم  والعنف  الرجولية 
بإصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي وأقسام أخرى من 
في  االجتماعي  النوع  دمج  معنى  الستيعاب  األدوات  رزمة 

إصالح القطاع األمني وكيفية القيام بذلك.

وتتضمن هذه األداة:

مقدمة إلى إصالح القطاع األمني.  
حملة عن قرارات األمم املتحدة األربعة املتعلقة باملرأة واألمن   

والسالم.
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من  الرئيسية  األجزاء  تنفيذ  كيفية  حول  عملية  مقترحات   
القرارات األربعة في أو من خالل:

األمن  وسياسات  األمني  القطاع  إصالح  سياسة   -
القومي.

مشاركة املرأة في عمليات إصالح القطاع األمني.  -
إصالح قطاع الدفاع.  -

إصالح قطاع الشرطة.  -
العدالة االنتقالية وإصالح القطاع القضائي.  -

اإلعداد لنشر املجندين في مهام حفظ السالم.  -
أوقات النزاعات املسلحة.  -

التوصيات الرئيسية.  
املصادر اإلضافية.  

تتضمن رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني   -1
النوع االجتماعي وأثره في إصالح الشرطة  -2

النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع  -3
النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العدالة  -4

النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات  -5
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود  -6

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني  -7
النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي  -8

القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -9
األمني

واألمنية  العسكرية  الشركات  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -10
اخلاصة

النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته   -11
وحتليله

النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني  -12
تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع   -13

األمني

تتوفر رزمة األدوات وترجمتها على الرابط:
http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit/

ما هو إصالح القطاع األمني؟  2
2-1 إصالح القطاع األمني

ضمان  إلى  تهدف  عملية  عن  عبارة  األمني  القطاع  إصالح  إن 
قيام القائمني على توفير األمن والعدالة:

تلبي  وفعالية  كفاءة  ذات  وعدالة  أمن  خدمات  بتوفير   
احتياجات األفراد.

باخلضوع للمساءلة أمام الدول واألشخاص.  
بالعمل ضمن اإلطار العام للحكم الدميقراطية ودون متييز   

وباحترام كامل حلقوق اإلنسان وسيادة القانون.2

״القطاع  مفهوم  يشمله  ملا  مختلف  استيعاب  من  أكثر  ويوجد 
األمني״، حيث تتبنى مجموعة أدوات النوع االجتماعي وأثره 
ألنها  األمني  القطاع  واسعة  رؤية  األمني  القطاع  إصالح  في 
يكون  التي  األخرى  والهيئات  الدولة  مؤسسات  كافة  تتضمن 

دورها ضمان أمن الدولة والشعب مبا في ذلك:

القوات املسلحة.  
إنفاذ القانون ووكاالت اإلستخبارات.  

املؤسسات املسؤولة عن إدارة احلدود وأجهزة اجلمارك.  
إدارة مؤسسات العدالة واملؤسسات اجلنائية.  

األطراف الفاعلة التي تلعب دوراً في إدارة واإلشراف على   
املظالم  وضع وتنفيذ األمن كالوزارات والبرملانات وهيئات 

ومفوضيات حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني.

كما ميكن اعتبار املجموعات املسلحة غير احلكومية والسلطات 
من  جزء  اخلاصة  األمن  وخدمات  الرسمية  غير  أو  العرفية 

القطاع األمني.

وعلى الرغم من تنفيذ عمليات إصالح القطاع األمني في الدول 
املتقدمة والنامية غير املتأثرة بالنزاعات، فهي عادة أكثر بعداً في 
أوقات ما بعد النزاعات وفي الدول التي متر بفترات انتقالية، وقد 
أثبتت منهجية إصالح القطاع األمني أنها مفيدة في عمليات السالم 
تناول  في  اخلصوص  وجه  على  األبعاد  متعددة  واالستقرار 
مجموعة من حتديات احلكم األمني ضمن إطار عام مترابط، وفي 
هذا السياق فإن إصالح القطاع األمني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأنشطة 
مثل نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم والسيطرة على 

اجلماعات املسلحة الصغيرة والعدالة االنتقالية.3

ملزيد من النقاش حول ״ماهية القطاع األمني״ وأمثلة على 
أنشطة إصالح القطاع األمني النموذجية وحتديات إصالح 
القطاع األمني الشائعة انظر القسم 2 من أداة إصالح القطاع 

األمني والنوع االجتماعي.

2-2 ملاذا هو موجه للنساء والفتيات؟

من  حالة  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  من  كل  يواجه 
ويتفاعلون  مختلف،  نحو  وعلى  سياق  أي  في  األمن  انعدام 
وترتبط  مختلفة،  بأساليب  وعملياتها  األمنية  املؤسسات  مع 
العام  اإلطار  وضع  ومع  االجتماعي،  بالنوع  االختالفات  هذه 
متزايداً  اعترافاً  هناك  فإن  األمني  القطاع  إصالح  لسياسة 
االحتياجات  ذلك  في  –مبا  االجتماعي  النوع  أبعاد  تناول  بأن 
املختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان- واملشاركة الكاملة 
على قدم املساواة للرجل واملرأة في صنع القرار مسائل حيوية 

http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit/
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تساهم في جناح عملية إصالح القطاع األمني، وتنص مبادئ 
االمم املتحدة العشر الرئيسية إلصالح القطاع األمني على:

ينبغي أن تكون عملية إصالح القطاع األمني حساسة للنوع 
االجتماعي على مدار مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ 

والرقابة والتقييم، كما يجب أن تتضمن إصالح عمليات 
التعيني وحتسني تقدمي خدمات األمن ملعاجلة ومنع العنف 

اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.4

إن الدمج الشامل العتبارات النوع االجتماعي في إصالح القطاع 
والفتيات  والرجال  النساء  استفادة  لضمان  ضروري  األمني 
امللكية  والفتيان من عملية اإلصالح، وهي حاسمة في ضمان 
وتعزيز  بالفعالية  يتسم  الذي  األمن  خدمات  وتقدمي  احمللية 
وبرامج  سياسات  أخفقت  فقد  ذلك  ومع  واملساءلة،  الرقابة 
والرجل  املرأة  إشراك  الى  تهدف  التي  األمني  القطاع  إصالح 
على قدم املساواة في عمليات صنع القرار وفي التحليل الكافي 
وأدوار  احتياجات  استيعاب  في  االجتماعي  النوع  ألنشطة 
هذه  وفي  الدول،  من  العديد  في  االجتماعي  النوع  وأولويات 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  والتحرش  التمييز  فإن  احلاالت 
شائعة في املؤسسات األمنية أيضاً، وهي غير قادرة على توفير 

األمن والعدالة لكافة أفراد املجتمع.

النوع  من  بدالً  والفتيات  النساء  على  األداة  هذه  وستركز 
املهم  ومن  األربعة،  الدولية  األمن  مجلس  كقرارات  االجتماعي 
متجانسة،  مجموعة  يشكلن  ال  والفتيات״  ״النساء  أن  تذكر 
اجتماعية  بأبعاد  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  االجتماعي  النوع  فبعد 
والتي  اجلنسية،  والتوجهات  والديانة  والعرق  كالعمر  أخرى 

تؤثر على اخلبرة الفردية في مجال األمن.

توفر أدوات أخرى في رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره 
النصائح  من  كبيرة  مجموعة  األمني  القطاع  إصالح  في 
إصالح  عمليات  في  االجتماعي  النوع  دمج  حول  واألمثلة 
القطاع  في  محددة  عناصر  تستهدف  والتي  األمني  القطاع 

األمني.

ما هي القرارات املتعلقة باملرأة   3
والسالم واألمن؟

3-1 حملة عامة

عن  الصادر  األول  القرار  -وهو   1325 رقم  القرار  تبني  مت 
األمم املتحدة حول املرأة والسالم- باإلجماع في شهر أكتوبر 
2000، وقد سعت القرارات الالحقة لتعزيز جوانب معينة من 
القرار 1325 وخاصة فيما يتعلق مبنع العنف القائم على النوع 
االجتماعي واحلماية منه، والذي يتضمن العنف اجلنسي وفي 

أوقات النزاعات وما بعدها، وكان نشاط منظمات املجتمع املدني 
مركزياً في دمج املرأة والسالم واألمن في جدول أعمال مجلس 

األمن وفي تبني القرارات.

قرار مجلس األمن الدولي 1325: يعترف هذا القرار باآلثار 
وباإلسهامات  املرأة  على  املسلحة  للنزاعات  احملددة  السلبية 
املهمة التي بإمكان املرأة القيام بها في مجاالت السالم واألمن 
في  املرأة  زيادة متثيل  على  القرار 1325  والتسويات، ويحث 
إلى  للحاجة  خاص  اهتمام  إيالء  ويتم  النزاعات،  وإدارة  منع 
والتي  السالم  اتفاقيات  تنفيذ  لدى  االجتماعي  للنوع  منظور 
حقوق  واحترام  النسوية  السلمية  املبادرات  دعم  تتضمن 
وعمليات  والعدالة  السياسات  في  والفتيات  للنساء  اإلنسان 
مع  املتجاوبة  دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع 
النوع االجتماعي والتدريب على النوع االجتماعي لقوات حفظ 

السالم.

قرار مجلس األمن الدولي 1820: مت تبني هذا القرار في شهر 
تدابير خاصة  اتخاذ  الدول  يونيو عام 2008، وهو يطلب من 
حلماية النساء والفتيات من العنف اجلنسي في أوقات النزعات 
ويشدد  واملساعدة،  بالعدالة  الضحايا  متتع  وضمان  املسلحة 
القرار 1820 على دور قوات حفظ السالم في حماية املدنيني 
وتشجيع أعداد أكبر من النساء على اخلدمة فيها، كما يتطلب قيام 
وتسريح  السالح  نزع  عمليات  في  آليات  بوضع  املتحدة  األمم 
املرأة  حلماية  األمني  القطاع  وإصالح  دمجهم  وإعادة  املقاتلني 

من العنف وبالتشاور مع املرأة واملنظمات النسوية.

قرار مجلس األمن الدولي 1888: مت تبني هذا القرار في شهر 
سبتمبر 2009، ويركز على العنف اجلنسي في أوقات النزاع 
العنف اجلنسي  إدراج قضايا  القرار على  املسلحة، ويحث هذا 
وتسريح  السالح  نزع  وترتيبات  السالم  حفظ  عمليات  في 
املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني، وعلى إصالح 
نظام العدالة لتناول اإلفالت من العقاب وضمان متتع الناجني 
لتناول  املتحدة  األمم  في  جديدة  آليات  يؤسس  كما  بالعدالة، 
ممثل  تعيني  ذلك  في  مبا  النزاعات  أوقات  في  اجلنسي  العنف 
خاص لألمني العام، ويتم التشديد مرة أخرى على متثيل املرأة 
في عمليات الوساطة وصنع القرار وإدماج املنتسبات في مهام 

األمم املتحدة باعتبارها من األولويات.

في  القرار  هذا  تبني  مت   :1889 الدولي  األمن  مجلس  قرار 
األمن  مجلس  تركيز  دائرة  يوسع  والذي   2009 أكتوبر  شهر 
املرأة  صنع  على  ويشدد  السالم  بناء  في  املرأة  مشاركة  على 
للقرار السياسي واالقتصادي، ومتويل ووضع برامج ألنشطة 
والعدالة  القانون  إلنفاذ  ملموسة  واستراتيجيات  املرأة،  متكني 
إلى  يدعو  وهو  والفتيات،  النساء  وأولويات  احتياجات  لتلبية 
عمليات نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم ملعاجلة 

احتياجات املرأة املرتبطة باملجموعات/القوات املسلحة.
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3-2  ما الذي تعنيه القرارات املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن بالنسبة للدول األعضاء في األمم 

املتحدة؟

إن القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن غير ملزمة 
قانوناً بالنسبة للدول،5 ومع ذلك فإن هذه القرارات –باعتبارها 
إطاراً عاماً سياسياً غير ملزم- توفر للدول جدول أعمال معياري 
مدعوم دولياً يعزز حماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في 
للمرأة  الفاعلة  املشاركة  جانب  إلى  النزاعات،  بعد  ما  أوقات 
وإضافة  السالم،  عمليات  في  االجتماعي  النوع  منظور  ودمج 
للدول،  امللزمة  االلتزامات  تنويع  إلى  تدعو  القرارات  فإن  لذلك 

والتي تتضمن االلتزامات التي تنص عليها:

لعام  اإلضافية  وبرتوكوالتها   1949 لعام  جنيف  إتفاقيات   
1977

معاهدة الالجئني لعام 1951 وبرتوكول عام 1967  
معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(   

لعام 1979 وبرتوكولها اإلضافي لعام 1999
معاهدة األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام 1989 وبرتوكوالتها   

اإلضافية لعام 2000
ميثاق روما للمحكمة اجلنائية الدولية.  

وإضافة لذلك فإن القرارات تستذكر التزامات القانون الدولي 
واملتعلقة  األخرى  الدولي  اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  بأعمال 
احلرب والتي تشمل اجلرائم اجلنسية وأشكال العنف األخرى 
امللزمة  غير  الطبيعة  وبالرغم من  ولهذا  النساء واألطفال،  ضد 
حماية  جتاه  بالتزاماتها  الدول  تذكر  فإنها  القرارات  لهذه 
النزاع  أوقات  في  والفتيات  للنساء  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
ممارسة  بأن  و1888   1820 القراران  ويعترف  املسلحة، 
النزاعات املسلحة ميكن ״أن تفاقم  العنف اجلنسي في أوقات 
بصورة ملحوظة أوضاع النزاعات املسلحة وقد تعيق استعادة 

السلم واألمن الدوليني.״

وال يتضمن القراران 1325 و1820 آليات للرقابة على تنفيذ 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  من  تقارير  رفع  بعد  ما  لهما  الدول 
اخلبراء  مجموعة  قبل  من  اجلنسي  للعنف  الشهرية  والدراسة 
مجلس  قرار  مبوجب  املدنيني  حماية  حول  األمن  مجلس  في 
األمن رقم 1820، ويطلب قرار مجلس األمن 1889 من األمني 
العام لألمم املتحدة وضع مجموعة من املؤشرات العاملية ملتابعة 
أساس  مقام  يقوم  أن  ميكن  والذي   1325 رقم  القرار  تنفيذ 
مشترك للتبليغ، ليس فقط ضمن األمم املتحدة بل كذلك ضمن 
منظمات دولية وإقليمية أخرى ومن قبل الدول )هذا املوضوع 

مبني بالتفصيل في القسم 1-4(.

تنفيذ  حول  معلومات  بإدراج  منتظم  نحو  على  الدول  وتقوم 
قرار مجلس األمن رقم 1325 في تقاريرها إلى جلنة معاهدة 
وحتث  )سيداو(،  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء 

املناسبات  من  عدد  حول  اللجنة  لهذه  اخلتامية״  ״املالحظات 
مجلس  قراري  تنفيذ  لوقف  محددة  خطوات  اتخاذ  على  الدول 
األمن 1325 و1820، والتي تتضمن وضع خطة عمل وطنية 
الدول  استيعاب  املمارسات  هذه  وتبني   6 .1325 القرار  لتنفيذ 
االلتزامات مبوجب  للعديد من  القانون على حد سواء  وخبراء 
القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن املتوافقة مع االلتزامات 

التي ترتبها معاهدة سيداو.

كيف ميكن تنفيذ القرارات املتعلقة   4
باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع 

األمني؟

على  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  األربعة  القرارات  تشدد 
من  املرأة  حلماية  األمني  القطاع  أفضل  استجابة  إلى  احلاجة 
العنف، وعندما يخضع القطاع األمني لعملية إصالح أو حتول 
الذي  التغيير  على  لالنفتاح  قابلية  أكثر  تكون  مؤسساته  فإن 
القرارات  في  املبينة  املبادئ  وتعتبر  األهداف،  حتقيق  يتطلبه 
أمن  قطاع  إصالح  لعملية  التقليدي  االستيعاب  حدود  ضمن 
ومركزة  ومتكاملة  شمولية  عملية  باعتبارها  دميقراطية 
إيجاد مؤسسات شرعية  إلى  تهدف  ومفصلة ومملوكة محلياً 

خاضعة للمساءلة توفر األمن للجميع.

قرارات  لتنفيذ  العامة  املداخل  من  بعضاً  القسم  هذا  ويدرس 
من  األمني  القطاع  إصالح  عملية  في  الدولي  األمن  مجلس 
خالل سياسات األمن احلساسة للنوع االجتماعي ومن خالل 
سياقات  خمسة  في  التنفيذ  تناقش  ثم  املرأة،  مشاركة  تعزيز 
مختلفة وخاصة إصالح قطاع الدفاع، وإصالح قطاع الشرطة، 
حفظ  وعمليات  االنتقالية،  والعدالة  العدالة  نظام  وإصالح 

السالم، وخالل النزاعات املسلحة.

4-1  في سياسات وخطط عمل األمن القومية 
واإلقليمية

سياسات األمن القومي والدفاع وإصالح القطاع األمني
-كأن  األمني  القطاع  إلصالح  شاملة  عملية  إطالق  مع  ميكن 
أن  النزاعات-  بعد  ما  أوقات  في  السالم  بناء  من  جزء  تكون 
شامل،  بشكل  األمني  القطاع  إصالح  بسياسة  توجيهها  يتم 
أوقات أخرى  األمني في  القطاع  أجزاء معينة من  ويتم توجيه 
األمني مثالً(، كما  القطاع  أو  الشرطة  بسياسات معينة )حول 
باشرت بعض الدول وضع سياسة أمنية على املستوى القومي، 
ومن الضروري بيان االلتزامات التي تعكسها هذه السياسات 
من أجل تنفيذ فاعل للقرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، 
القرار  صنع  عملية  من  كل  عن  القرارات  نصوص  وتتحدث 
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لتحديد  وضوحاً  األسباب  أكثر  املرأة  ضد  العنف  انتشار  إن 
وتناول السياسات األمنية لالحتياجات األمنية احملددة للنساء 
السياسات  في  املرأة  ضد  بالعنف  اإلقرار  ويبني  والفتيات، 
خاصاً  اهتماماً  ليس  هذا  أن  تستوعب  السلطات  أن  األمنية 
باملرأة وإمنا تهديداً لالستقرار االجتماعي ومؤشراً على نزاع 
أوسع، وقد يتضمن هذا اإلقرار وضع سياسات تتمحور حول 
التدريب وإجراءات العمل املعيارية والرقابة ومنع أشكال عنف 

معينة ضد النساء والفتيات.

وينبغي أال حتدد السياسات األمنية نفسها بأسئلة عن العنف 
ضمن  واملعاملة  بالعدالة  والفتيات  النساء  متتع  مراعاة  وإمنا 
النظام اجلنائي واملشاركة في املؤسسات األمنية واإلسهامات 
احتمالية  األمنية  السياسات  ومتلك  األمن،  في  الرسمية  غير 
املرأة والرجل على قدم املساواة في املؤسسات األمنية  متكني 
)انظر اإلطار 2(، وهي تدعم زيادة تعيني املرأة في املؤسسات 
القسمني 4-3 و4-4( وفي مهام حفظ السالم  األمنية )انظر 

)انظر القسم 6-4(.

قضايا العنف اجلنسي: حتث القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن على إدراج قضايا العنف اجلنسي في ترتيبات إصالح 
القطاع األمني والتي تتطلب تناولها في سياسة إصالح القطاع 

األمني.

انظر: قرار مجلس األمن رقم 1888/املادتان 15 و17.

على  أمنياً  تهديداً  باعتباره  اجلنسي  العنف  تعريف  ويعتبر 
وإستجابات  قدرات  لتنمية  سابقاً  متطلباً  السياسي  املستوى 
العنف  بانتشار  املتعلقة  البيانات  فإن  وباملثل  كافية،  أمنية 

اجلنسي وتركيزه اجلغرافي ميكن أن يقود الترتيبات األمنية.7

املمارسات الفضلى:
واألمان  األمن  حول  إفريقيا  جلنوب  البيضاء  الورقة  تقر   

باحلاجة إلى إيالء انتباه خاص لالنتهاكات اجلنسية.
للعمل رقم 1325  الوطنية  العاج في خطتها  منحت ساحل   
والذي  اجلنسي  العنف  من  والفتيات  النساء  حلماية  أولوية 
مت  التي  اإلجراءات  ومن  التناسلية،  األعضاء  تشويه  يشمل 
أساساً  املسؤولة  العلمية  الشرطة  دائرة  ״تأسيس  وضعها 

عن قضايا العنف اجلنسي״.

تتضمن  أن  ينبغي  بأنه   1888 األمن  مجلس  قرار  ويعترف 
أجل  من  ودينيني  وعشائريني  محليني  قادة  كذلك  املبادرات 
ضمان تنفيذ سياسات العنف اجلنسي على املستوى القومي، 
وتعزز املشاورات على مستوى املجتمع امللكية احمللية وشرعية 
قادة  خالل  من  العمل  وتتيح  اجلنسي  العنف  ضد  املبادرات 
وقائدات مؤثرين. على سبيل املثال: خضع قانون العنف القائم 
عام  رواندا  في  إقراره  مت  الذي  االجتماعي  النوع  أساس  على 
عزز  مما  البالد،  أرجاء  في  مكثفة  مشاورات  لعملية   2008
العنف  مبشكلة  املجتمع  تثقيف  على  وعمل  القانون  شرعية 

القائم على أساس النوع االجتماعي وفرص تصحيحه قانوناً.8

وجوهر السياسة، وملزيد من النقاش املفصل انظر األداة حول 
النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي.

األمن من حيث  السياسات: تدعو قرارات مجلس  عملية صنع 
العمليات إلى مشاركة تامة على قدم املساواة للمرأة في صنع 

السياسات على كافة املستويات وفي دمج النوع االجتماعي.

انظر: قرار مجلس األمن رقم 1325/املادتان 1 و8 وقرار 
مجلس األمن رقم 1888/املادة 16 وقرار مجلس األمن 

رقم 1889/املادتان 1و8.

األمنية  السياسات  صنع  في  املرأة  الرجل  من  كل  دمج  يعتبر 
للتهديدات  تقييمها  في  شاملة  سياسات  وضع  إلى  املفتاح 
أن  وميكن  األمن،  توفير  على  للقائمني  استيعابها  وفي  األمنية 
إلى  القومي  األمن  سياسات  صنع  في  املرأة  آراء  دمج  يؤدي 
القسم  ويناقش  احملددة،  النسوية  األمنية  باملنهجيات  اإلقرار 
إصالح  عمليات  في  املرأة  مشاركة  تعزيز  استراتيجيات   2.4

القطاع األمني والتي يعتبر صنع السياسات جانباً منها.

تقييماً  السياسات  صنع  في  االجتماعي  النوع  دمج  ويتطلب 
النساء  حول  بها  املرتبطة  والبرامج  للسياسة  املتباين  لألثر 
دورة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  والفتيان  والفتيات  والرجال 
البرنامج، وميكن تنفيذ تعميم النوع االجتماعي من خالل تقييم 
نوع اجتماعي مخصص لهذا الغرض )انظر أداة إصالح القطاع 
األمني والنوع االجتماعي، اإلطار 11( أو من خالل دمج حتليل 
النوع االجتماعي في عملية تقييم السياسات العامة )انظر إطار 
السياسات  وضع  عملية  خالل  التقييم  هذا  إجراء  وينبغي   ،)1

وعند الرقابة والتقييم على تنفيذها.

املمارسات الفضلى والدروس املستفادة:
السياسات  في  االجتماعي  بالنوع  احملددة  اللغة  تساعد   
احتياجات  بني  اخللط  أو  اجلنسني  أحد  جتاهل  جتنب  على 
الرجل واملرأة. على سبيل املثال: تشير الورقة البيضاء التي 
املسلحة  القوات  منتسبي  إلى   )2000( أيرلندا  وضعتها 
״لغة  استخدام  يكون  أن  وميكن  و״النساء״،  بـ״الرجال״ 
الرجل/املرأة  من  بدالً  كـ״األشخاص״  جنسياً״  محايدة 
لكن هذا ينطوي على مخاطرة  السياقات،  في بعض  مالئماً 

بكون بعض القضايا محددة بالرجل أو املرأة.
هيكليات  على  إيجابي  أثر  للسياسات  يكون  أن  ميكن   
إدراج بيانات حول  ومنتسبي املؤسسات األمنية من خالل 

عدم التمييز.

في  والفتيات  للنساء  احملددة  واإلسهامات  االحتياجات  تناول 
السياسات  أن  على  األمن  مجلس  قرارات  تؤكد  السياسات: 
احتياجات  تتناول  استراتيجيات  تتضمن  أن  ينبغي  األمنية 

األمن والعدالة وأولويات متكني النساء والفتيات.

وقرار   8 1325/املادة  رقم  األمن  مجلس  قرار  انظر: 
مجلس األمن رقم 1889/املادتان 9 و10.
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القطاع اإلطار 1 إصالح  تقييمات  تنفيذ  ميكن 
االجتماعي  للنوع  املستجيبة  األمني 

باستخدام:
البيانات املصنفة من حيث اجلنس والعمر.

ذوي  واألشخاص  والنساء  الرجال  تتضمن  التي  التقييم  فرق 
اخلبرة في النوع االجتماعي واملترجمات احملليات.

الشروط املرجعية التي تتضمن االهتمام بقضايا النوع االجتماعي 
في أهداف ومخرجات ومنهجية إصالح القطاع األمني.

والهيئات  األمنية  املؤسسات  ومنتسبات  منتسبي  مع  املقابالت 
النوع  قضايا  عن  املسؤولني  املوظفني  جانب  إلى  الرقابية 

االجتماعي.
النوع  وخبراء  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات  مع  املقابالت 

االجتماعي.
أسئلة  تتضمن  التي  احمللية  األمنية  االحتياجات  حول  املقابالت 

تتعلق بالتجارب احملددة للرجل واملرأة.
االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  التقييم  ولوجستيات  منهجيات 
أو  الفتيات  أو  الرجال  أو  للنساء  املخصصة  التركيز  كمجموعات 

الفتيان فقط.
والعدالة  األمن  لسياسات  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب  تقييم 

احلالية.
األمنية،  النظم  إصالح  كتيب  االقتصادية،  والتنمية  التعاون  منظمة  املصدر: 

القسم 9: دمج الوعي واملساواة بني اجلنسني، باريس، 2009، 4.

باملرأة  املتعلقة  القرارات  لتنفيذ  القومية  العمل  خطط 
والسالم واألمن

التي  االلتزامات  لدمج  مفيدة  أداة  القومية  العمل  خطط  تعتبر 
املستويني  على   1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  يرتبها 
التي  اخلطوات  اخلطط  هذه  وتبني  واالستراتيجي،  السياسي 
تتخذها احلكومات حالياً واملبادرات واألنشطة التي ستقوم بها 
ضمن إطار زمني معني لتلبية التزامات هذه القرارات، وميكن 
وتناسق  شمولية  تعزيز  على  القومية  العمل  خطط  تساعد  أن 
احلكومية  اإلجراءات  وتقييم  ورقابة  ومساءلة  وملكية  ووعي 
القرار  يشجع  ال  حني  وفي  واألمن،  والسالم  باملرأة  املتعلقة 
دعا  فقد  الدول على وضع خطط عمل قومية  1325 بوضوح 

األمني العام لألمم املتحدة بانتظام الدول إلى تبنيها.

هذا  كتابة  وقت  حتى  دولة  وعشرون  إحدى  قامت  وقد 
القرار  تنفيذ  حول  قومية  عمل  خطط  ونشر  بوضع  التقرير 
والبوسنة   )2009( وبلجيكا   )2007( النمسا  وهي   1325
والهرسك )2010( وتشيلي )2009( وساحل العاج )2008( 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية )2009( والدامنرك )2005( 
وفنلندا )2008( وأيسلندا )2008( وليبيريا )2009( وهولندا 
والبرتغال   )2010( والفلبني   )2006( والنرويج   )2007(
وإسبانيا   )2009( ورواندا   )2010( وسيراليون   )2009(
وأوغندا   )2007( وسويسرا   )2006( والسويد   )2008(

أخرى  دول  عدة  ومتر   ،)2007( املتحدة  واململكة   )2008(
بعملية وضع خطط عمل قومية.

ويوجد لدى خطط العمل القومية احلالية املتعلقة بالقرار 1325 
منهجيات تغطي املجاالت املوضوعية املختلفة، وفي حني تتناول 
النوع االجتماعي  القائم على أساس  العنف  بصورة عامة منع 
القرار فإنها تتباين  واحلاجة إلى تعزيز متثيل املرأة في صنع 
فيما يتعلق مبدى وكيفية تناولها هذه القضايا باعتبارها عمليات 
النساء  وإدراج  دمجهم  وإعادة  املفاتلني  وتسريح  سالح  نزع 
خطط  ذاته  الوقت  في  وتتباين  السالم.9  عمليات  في  احملليات 
املانحة تبايناً جوهرياً في االستراتيجيات والتركيز من  الدول 

منظور خطط الدول التي متر مبرحلة ما بعد النزاعات.

وقد قامت ست دول )النمسا وجمهورية الكونغو الدميقراطية 
وليبيريا وهولندا والنرويج والسويد( بتناول إجراءات إصالح 
اخلطة  عرفت  حيث  القومية،  عملها  خطط  في  األمني  القطاع 
املرأة  دور  مأسسة  إلى  هدفت  –والتي  مثالً  بهولندا  اخلاصة 
القطاع  إلصالح  التالية  اإلجراءات  البناء-  إعادة  عمليات  في 

األمني:

إدخال وتدريب مزيد من النساء في كافة املؤسسات األمنية   
احلكومية.

بني  األمني  القطاع  إصالح  مجال  في  التواصل  تسهيل   
وسائل  من  كوسيلة  املدني  واملجتمع  األمنية  املؤسسات 

إعطاء املرأة صوتاً في كافة املجاالت.
مشاركة اخلبرات والتجارب واملعرفة بني املنظمات النسوية   

ومنظمات السالم وأخصائيي إصالح القطاع األمني.

وتبني خطط العمل القومية اخلاصة بكل من جمهورية الكونغو 
املرتبطة  املؤشرات  في  التوسع  كيفية  وليبيريا  الدميقراطية 
اخلطة  تعطي  املثال:  سبيل  فعلى  األمني،  القطاع  بإصالح 
للمؤسسات  القدرات  وبناء  للتدريب  أولوية  بليبيريا  اخلاصة 
والفتيات  النساء  إستراتيجية حلماية حقوق  باعتبارها  األمنية 
لتعقب  مؤشرات  القومية  العمل  خطة  وتضع  أمنهن،  وتعزيز 

هذه العملية مثل:

في اإلطار 2 االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج 
سياسات األمن القومي

قامت جنوب إفريقيا بإدراج قضايا النوع االجتماعي والتي تشمل 
لالنتهاكات  السلوك  ومدونة  والتمييز  االجتماعي  النوع  متثيل 
املتعلقة  وثائقها  من  العديد  في  منعها  واستراتيجيات  اجلنسية 
باألمن القومي )الورقة البيضاء حول املخابرات 1994، والورقة 
حول  البيضاء  والورقة   ،1996 القومي  الدفاع  حول  البيضاء 

األمن واألمان 1998(.
الدفاع مبحاولة  التي حتكم املخابرات وقوة  السياسات  وتلزمها 

إظهار املجتمع في النوع االجتماعي والتركيبه العرقية.
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عدد ونوعية اجللسات املجتمعية والتدريب احلساس للنوع   
االجتماعي.

عدد النساء املشاركات في اجللسات التدريبية.  
حتليل مناذج التقييم من املشاركني في اجللسات التدريبية.  

الليبيرية  الشرطة  قوات  منتسبي  ضمن  أكبر  استيعاب   
السريعة  باالستجابة  واملعزز  املجتمع  في  الوقائي  لدورهم 

للحوادث التي تتضمن انتهاكات حلقوق النساء والفتيات.10

انظر: قرارات مجلس األمن رقم 1820/املادة 14 ورقم 
1888/املادة 16 ورقم 1889/املادة 1. 

مبادرات السياسة اإلقليمية لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن

وضعت العديد من املنظمات اإلقليمية سياسات لتسهيل تنفيذ 
املستوى  على  األعضاء  للدول  اإلرشاد  وتوفير   1325 القرار 

القومي.

 2004 عام  اإلفريقي  االحتاد  وحكومات  دول  رؤساء  تبنى 
مع  إفريقيا،  في  اجلنسني  بني  املساواة  حول  الرسمي  اإلعالن 
االتفاق على ضمان املشاركة التامة على قدم املساواة ومتثيل 
املرأة في عمليات حفظ السالم والتي تتضمن منع وحل وإدارة 
النزاعات وعمليات إعادة البناء بعد أوقات النزاعات في إفريقيا 
اإلطار  الدولي رقم 1325، ويبني  األمن  قرار مجلس  مبوجب 
واملؤشرات  األهداف  الرسمي  اإلعالن  لهذا  التنفيذي  العام 
النوع  سياسة  وتشدد  الرئيسي،  الهدف  هذا  بتحقيق  اخلاصة 
على  اإلفريقي  باالحتاد  اخلاصة   2009 لعام  االجتماعي 
االقتصادية  وجلانه  مؤسساته  التزمت  حيث   ،1325 القرار 
بـ״دمج  النطاق  واسع  نحو  على  األعضاء  ودوله  اإلقليمية 
النوع االجتماعي في السياسات والبرامج واإلجراءات اخلاصة 
 1325 للقرارين  عامة  أطر  باستخدام  والسالم  بالنزاعات 
و1820״، وتبني سياسة النوع االجتماعي أهداف تنفيذ القرار 

.1325

وضع االحتاد األوروبي إطاراً عاماً معيارياً لتنفيذ هذه القرارات، 
األوروبي  االحتاد  مجلس  تبنى   2008 ديسمبر  شهر  ففي 
״املنهجية  بعنوان  مشتركة  وثيقة  األوروبية  واملفوضية 
والسالم  املرأة  حول  الدولي  األمن  مجلس  لقراري  الشاملة 
السياسية  العامة  األطر  عن  عامة  حملة  توفر  وهي  واألمن״، 
والعملية للنوع االجتماعي وتبني التدابير أو اإلجراءات احملددة 
واملمارسات  املعلومات  وتبادل  كالتدريب  متعددة  مجاالت  في 
الفضلى ودمج النوع االجتماعي في األنشطة األمنية )عمليات 
وإصالح  دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع 
والتعليم  والصحة  االقتصادي  واألمن  األمني  القطاع  وحكم 
واملساعدات اإلنسانية( والتعاون مع أطراف فاعلة أخرى )مبا 
الوثيقة  وتقترح  التقارير،  ورفع  والرقابة  املتحدة(  األمم  فيها 
أوقات  املرأة في  منهجية ثالثية احملاور حلماية ودعم ومتكني 
بهدف  األمد  طويل  التنموي  التعاون  وفي  املسلحة  النزاعات 

حتقيق املساواة بني اجلنسني.11 وإضافة لذلك أصدرت األمانة 
العامة لالحتاد األوروبي ورقة عملية بعنوان ״تنفيذ قرار مجلس 
األمن الدول رقم 1325 على النحو الذي يعززه القرار 1820 
تسعى  والتي  األوروبية״،  والدفاع  األمن  سياسة  سياق  في 
إلى ضمان دمج النوع االجتماعي وتنفيذ قراري مجلس األمن 
1325 و1820 في عمليات سياسة األمن والدفاع األوروبية 
من مرحلة التخطيط إلى مرحلة املتابعة، وتبني الوثيقة بوضوح 
األمني  القطاع  إصالح  لدعم  األوروبي  االحتاد  التزامات  أن 

ينبغي أن تراعي تنفيذ القرارين 1325 و1820.

كما أسندت منظمة األمن والتعاون في أوروبا خطة عملها لتعزيز 
وتضمن   1325 القرار  إلى   )2004( اجلنسني  بني  املساواة 
عناصر من القرار في إستراتيجيتها للتعامل مع التهديدات التي 
كما  والعشرين،  احلادي  القرن  في  واالستقرار  األمن  تواجه 
الوزاري  املجلس  قرار  في   1325 بالقرار  التزامها  على  أكدت 
ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا حول املرأة في منع النزاعات 

وإدارة األزمات وعمليات إعادة التأهيل بعد أوقات النزاعات.

 2009 سبتمبر  شهر  في  األطلسي  شمال  حلف  أصدر 
 1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  دمج  حول  توجيهات 
وتصورات النوع االجتماعي في الهيكلية القيادية حللف شمال 
األطلسي والتي تتضمن تدابير احلماية خالل النزاعات املسلحة 
بعد سلسلة من التوصيات الصادرة عن جلنته حول املرأة في 
قوات احللف )والتي أعيد تسميتها حالياً بلجنة تصورات النوع 
االجتماعي(، وتدعو هذه التوجيهات إلى إيجاد منصب مستشار 
للنوع االجتماعي في جميع مهام حلف شمال األطلسي وإعادة 

انتشار التدريب على النوع االجتماعي.

في  الهادي  احمليط  إقليم  في   1325 القرار  تنفيذ  إدراج  ومت 
خطة الباسيفيكي لعام 2005 لتعزيز التعاون اإلقليمي وإدماج 
برنامج الباسيفيكي للعمل حول تعزيز االرتقاء باملرأة واملساواة 

بني اجلنسني 2015-2005.

رقابة وتقييم تنفيذ سياسات املرأة والسالم واألمن

إصالح  عملية  على  والتقييم  للرقابة  الشامل  البرنامج  يعتبر 
العمل وأثر اإلصالحات  لتحديد سير  األمني ضرورياً  القطاع 
الدروس  ولتحديد  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  على 
املستفادة لتنفيذ أية سياسات الحقة. انظر أداة النوع االجتماعي 

وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله.

كما يعتبر الرقابة والتقييم على القرارات املتعللة باملرأة والسالم 
العمل  خطة  خالل  من  سواء  اجلوهرية  األمور  من  واألمن 
القومية 1325 أو برامج سياسة أكبر حجماً، وأشارت العديد 
من الدراسات إلى أن تنفيذ القرارين 1325 و1820 لم يستفد 
األداء  قياس  أهمية  من  بالرغم  والتقييم  الرقابة  من  اآلن  حتى 
غياب  التحديات  وتتضمن  الكاملة،12  واملشاركة  املساءلة  في 
البيانات األساسية وصعوبات في حتديد املؤشرات واألهداف 

العامة وقلة التمويل.
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انظر: قرار رقم 1889/املادتان 9 و17. 

وقد حتقق املزيد من التقدم في وضع مؤشرات تنفيذ القرارات 
 2010 أبريل  شهر  ففي  واألمن،  والسالم  باملرأة  املتعلقة 
 1889 القرار  يتطلب  وحسبما  املتحدة  لألمم  العام  األمني  قام 
بتسليم مجلس األمن 26 مؤشراً مقترحاً لهيئات األمم املتحدة 
ومنظمات دولية وإقليمية ودول أخرى الستخدامها في الرقابة 
املؤشرات  هذه  تنظيم  ومت   ،1325 القرار  تنفيذ  على  والتقييم 
واإلغاثة  واحلماية  واملشاركة  )املنع  األربعة  األركان  مبوجب 
والعالج املبكرين(، ويرتبط عدد من املؤشرات املقترحة ارتباطاً 

وثيقاً بإصالح القطاع األمني مثل:

عدد ونسبة األدلة العسكرية واألطر العامة لسياسات األمن   
العمل  وإجراءات/بروتوكوالت  السلوك  ومدونات  القومي 
تدابير حماية  القومي والتي تتضمن  األمن  لقوات  املعيارية 

حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
مستوى مشاركة املرأة في قطاعي العدالة واألمن  

عدد ونسبة املقاتالت السابقات والنساء والفتيات املنتسبات   
من  يستفدن  واللواتي  املسلحة  املجموعات  أو  القوات  إلى 

برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم.

وعبر مجلس األمن عن نيته في اتخاذ إجراءات حول مجموعة 
املؤشرات الشاملة اخلاصة مبناسبة الذكرى العاشرة لصدور 

قرار مجلس األمن رقم 1325 في شهر أكتوبر 2010. 13

 2010 يوليو  شهر  في  األوروبي  االحتاد  مجلس  وتبنى 
وكذلك  و1820   1325 األمن  مجلس  قراري  تنفيذ  مؤشرات 
متابعة املجاالت املوضوعية األربعة املتمثلة في املنع واملشاركة 
املؤشرات هو عدد  املبكرين، وأحد  واحلماية واإلغاثة والعالج 
الدول  في  ״املنفذة  األمني  القطاع  إصالح  وبرامج  مشاريع 
مساهمة  تساهم  والتي  بعدها  أو  النزاعات  خالل  الضعيفة 
ملحوظة في املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، أو التي يكون 
لهذا  اإلجمالي  واملقدار  األساسية  غايتها  االجتماعي  النوع 
التمويل ونسبته في برامج التعاون في الدولة ذات العالقة״.14 
تناول  املساءلة في  أداة فاعلة لضمان  تعتبر هذه على األرجح 
األمني  القطاع  إصالح  أعمال  في  االجتماعي  النوع  قضايا 

املدعومة من االحتاد األوروبي.

ويتضمن عدد من خطط العمل القومية احلالية بالفعل مؤشرات 
وآليات أخرى للرقابة والتقييم مثل:

مؤشرات  النمساوية   1325 القومي  العمل  خطة  حددت   
وتتضمن  إجراءاتها،  لكافة  الزمنية  واألطر  ومسؤوليات 
املشاركات  املسلحة  القوات  في  النساء  من  عدداً  املؤشرات 
من  وعدداً  السلوك  ومدونات  الدولية  السالم  عمليات  في 
املجموعات  مع  املستوى  عالية  املتحدة  األمم  اجتماعات 
النسوية وإعداد اإلحصائيات وعدداً من خبراء/ مستشاري 
النوع االجتماعي في مهام سياسة األمن والدفاع األوروبية، 
ويتم تكليف مجموعة عمل بني الوزارات بالرقابة على تنفيذ 

املدني  املجتمع  مع  والتشاور  القومية  العمل  خطة  ووضع 
إلى  الوطنية  العمل  خطة  حالة  حول  سنوية  تقارير  ورفع 

مجلس الوزراء وأخيراً إلى البرملان.
آليات  األوغندية  و1820   1325 القومية  العمل  خطة  تبني   
هدف  بكل  اخلاص  البيانات  مصدر  وحتدد  البيانات  جميع 
استراتيجي، كما تقدم لغايات الرقابة والتقييم على البرامج 
التدريبية حتليالً مفصالً ومالحظات على األساليب القيادية 

والرقابة على األداء بعد التدريب.
يوجد لكل مشروع في خطة العمل القومية 1325 اخلاصة   
بساحل العاج جلنة رقابة وتقييم وجلنة تنسيق وطنية تقوم 
برفع التقارير إلى احلكومة حول حالة خطة العمل القومية 

إلى جانب التقييم الدوري.

وميكن إجراء الرقابة والتقييم داخلياً من قبل الهيئات احلكومية 
أو من قبل خبراء خارجيني، وفي كلتا احلالتني ال يوفر إدماج 
غنية  مصادر  النسوية  املجموعات  وخاصة  املدني  املجتمع 
باملعلومات فحسب بل يعزز كذلك من مصداقية عملية التقييم، 
حيث تعنى خطط العمل القومية البلجيكية والهولندية والليبيرية 

بتقييم مجموعات عمل املجتمع املدني.15

4-2  من خالل مشاركة املرأة في عمليات إصالح 
القطاع األمني 

إن تعزيز عملية املشاركة املتساوية بالنسبة للرجل واملرأة هي 
بالنوع  املتعلقة  االعتبارات  لدمج  رئيسية  إستراتيجية  مبثابة 
بالنسبة  أما  األمني.  القطاع  إصالح  عملية  ضمن  االجتماعي 
باملرأة والسالم واألمن  املتعلقة  األربعة  املتحدة  األمم  لقرارات 
فقد كانت قد وضعت العديد من التوصيات واألسس من أجل 
القطاع األمني وذلك  املرأة في عمليات إصالح  تقوية مشاركة 

من خالل: 

زيادة نسبة متثيل املرأة ومشاركتها الكاملة واملتساوية في   
النقاشات التي تتعلق بعملية إصالح القطاع األمني باإلضافة 

إلى عملية اتخاذ القرارات اخلاصة باألمن 
القرارات  اتخاذ  عملية  في  لالنخراط  املرأة  قدرة  تعزيز   

العامة 
تبني بعض املواقف واملعايير وذلك من أجل إشراك املرأة في   
تطبيق اتفاقيات السالم باإلضافة إلى دعم مبادرات السالم 

النسوية 

زيادة نسبة متثيل ومشاركة املرأة

اتخاذ  عمليات  في  باملشاركة  املتعلق  الدميقراطي  احلق  يعتبر 
القرارات األمنية – والذي يتضمن املفاوضات وصنع السياسة 
مفهوم  مبثابة   - العامة  املشاورات  إلى  باإلضافة  واإلشراف 
القوانني  من  العديد  خالل  من  تطبيقه  يتم  للمواطنة  أساسي 
املادة  ،فإن  املثال  سبيل  على  والوطنية.  الدولية  واملعاهدات 
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رقم 7 من معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة 
)سيداو( تطالب األحزاب واألفراد في الدولة بأن يقوموا بتأكيد 

حقوق املشاركة املتساوية بالنسبة للرجل واملرأة. 

لذلك فإن رفع نسبة متثيل املرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات 
اخلاصة باألمن يعتبر مبثابة أمر مقلق بالنسبة للقرارات املتعلقة 
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنادي  واألمن.  والسالم  باملرأة 
1325و 1820 و 1888 برفع نسبة متثيل كل من املرأة والرجل 
النقاشات واليات اإلدارة  القرارات سواء في  في عمليات اتخاذ 
باإلضافة إلى حل النزاعات وبناء السالم لفترات ما بعد النزاع.  
 1889 الدولي  األمن  مجلس  قرار  طالب  فقد  مماثل  وبشكل 
في  املرأة  مشاركة  حتسني  أجل  من  املعايير  وجود  بوجوب 
عمليات التخطيط ملا بعد النزاعات وبناء السالم، باإلضافة إلى 
عملية صنع القرارات السياسية - والتي حتتوي على العمليات 
اخلاصة بإصالح القطاع األمني -كما و تؤكد على ضرورة دعم 
ومشاركة منظمات املجتمع املدني النسوية وذلك من أجل التعرف 

على احتياجات النساء والفتيات. 

رقم  مادة   1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  أنظر: 
الدولي رقم 1820 مادة رقم  األمن  1 و 8؛ قرار مجلس 
12؛ قرار مجلس األمن الدولي رقم 1888 مادة 16؛ قرار 

مجلس األمن الدولي 1889 مادة رقم 1 و 10 و 11. 

احلركة النسائية في ليبيريا اإلطار 3
األهلية  احلروب  خالل  السالم  إحالل  جهود  في  انخراطهم  بعد 
التي حصلت في الفترة ما بني 1989-2003، كانت مؤسسات 
من  عملها  في  استمرت  قد  ليبيريا  في  النسوية  املدني  املجتمع 
وتشجيع  تعزيز  باإلضافة  التوافق  وحتقيق  اإلعمار  إعادة  اجل 
حقوق املرأة. لذلك كانت عمليات التعارف بني احلركات النسوية 
عن  أسفرت  قد  احلكوميني  املسؤولني  إلى  باإلضافة  والنشطاء 
إلى قاعدة تعاون مشتركة تقوم بتوفير فرص لقضايا  التوصل 
القطاع األمني احمللي و العدالة وذلك لينعكس على عمليات إصالح 

القطاع األمني في ليبيريا. 
أعمق  نظرة  تطوير  على  شجعت  قد  النسوية  املؤسسات  كانت 
الزيادة  االعتبار  بعني  يأخذ  والذي  البشري  األمن  حول  وأوسع 
احلاصلة في العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. تضمن 
اجلرائم  وحدة  تأسيس  األمني  القطاع  في  احلاصل  التحول 
املتعلقة بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضمن وزارة 
برامج  ضمن  والطفل  املرأة  حماية  أقسام  إلى  باإلضافة  العدل 
النساء  عدد  زيادة  أجل  من  وذلك  ليبيريا  في  الوطنية  الشرطة 

اللواتي يعملن في سلك الشرطة الوطنية في ليبيريا. 
مرصد  تأسيس  يتم  أن  ليبيريا  في  القومية  العمل  خطط  تتوقع 
أن يتضمن مجموعات  املمكن  والذي من  املدني  للمجتمع  مراقبة 
نسائية، وتكمن مهمة هذا املرصد في مراقبة تطبيق وتنفيذ خطط 
العمل القومية باإلضافة إلى القيام بتجهيز تقرير حوله من أجل 
أن يتم إحلاقه بتقرير احلكومة الليبرالية املقدم ملجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة. 

احمللية  األمني  القطاع  إصالح  ومؤسسات  مراكز  في  أما 
واإلقليمية، فانه من املمكن زيادة نسبة متثيل املرأة ومشاركتها 
عن  ذلك  في  املستخدمة  والعمليات  اآلليات  إلى  باإلضافة 

طريق:

احتواء ممثلني عن وزارة  املرأة / اجلندر.   
الوطنية  املدني  احتواء ممثلني عن شبكات منظمات املجتمع   
للمرأة باإلضافة إلى أية منظمات مجتمع مدني أخرى )انظر: 

اإلطار 3( 
منظمات  تتضمن  نسائية  مجموعات  مع  استشارات  تنظيم   
تنظيم  يتم  أن  األقليات. يجب  إلى  باإلضافة  املجتمع احمللي 
أجل تسهيل حق  االستشارية وذلك من  العمليات  مثل هذه 
بسؤال  القيام  املثال،  سبيل  على  للمرأة.  بالنسبة  الوصول 
تتناسب  أن  املمكن  من  التي  واألماكن  األوقات  عن  النساء 
املواصالت  وسائل  تنظيم  إلى  باإلضافة  واحتياجاتهن 
املناسبة واملريحة لهم والعناية بأطفالهم. انه من الضروري 
من  وذلك  املجتمع  في  والقادة  املسؤولني  مع  العمل  يتم  أن 
للعمليات االستشارية مع  الالزم  الدعم  أجل احلصول على 

املرأة.
النوع  في  اخلبراء  طريق  عن  املدخالت  على  احلصول   

االجتماعي.
املستخدمة  املعايير  في  االجتماعي  النوع  خبراء  احتواء   

للتعرف على أعضاء اللجان ذات صلة. 

يجب أن يتم دمج املرأة في األجهزة التي تقوم بعملية اإلشراف 
البرملانية  واللجان  احلكومية  كالوزارات  األمني  القطاع  على 
هيئات  إلى  باإلضافة  اإلنسان  حقوق  ومفوضية  الصلة  ذات 
على  الدفاع  وجلان  البرملانية  األمن  أعمال  في  أما  املظالم. 
املرأة  متثيل  نسبة  رفع  يتم  أن  املمكن  من  اخلصوص،  وجه 

ومشاركتها عن طريق:

تعيني أعضاء برملان إناث )برملانيات( بتطبيق نظام احلصص   
عند الضرورة. 

في  احلزبية  التجمعات  من  البرملان  أعضاء  مع  التعاون   
املتعلقة  القضايا  مراقبة  عملية  وفي  التشريعات  صياغة 

باملرأة والسالم واألمن. 
في  بشهادتهن  لإلدالء  املجتمع  في  النسائية  القيادات  طلب   

جلسات االستماع. 

الدروس املستفادة:
شروط  التعليم  في  واحلق  املالي  والدعم  احلماية  تعتبر   
املؤسسات  في  املرأة  مشاركة  عملية  في  ومهمة  مسبقة 
األمنية باإلضافة إلى العمليات األمنية أيضا على النحو الذي 

مت إقراره في عملية إصالح القطاع األمني.
غالباً ما تتطلب منظمات املجتمع املدني تدريباً خاصاً ومحدداً   

من أجل االنخراط في العمليات السياسية بشكل فعال.  
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تأثير  ذات  النسائية  املدني  املجتمع  منظمات  أصبحت  لقد   
وفعالية أكبر عند العمل على شكل شبكات، لذلك فإن عملية 
النسوية  املؤسسات  بني  والتحالف  التعاون  بناء  تشجيع 

يؤدي إلى تقوية قدرتها على املشاركة. 
ساعدت عمليات التعاون ما بني املنظمات النسوية و التحالف   
الرئيسية  املوضوعات  عرض  على  للذكور  االستراتيجي 
البرملاني  املرأة  تكتل  فإن  لذلك  نسوية(،  )قضايا  باعتبارها 
أعضاء  من  املساعدة  طلب  إلى  سعى  قد  كان  رواندا  في 
قانون  صياغة  عملية  في  املجتمع  وقادة  الذكور  البرملان 
إلى  النوع االجتماعي والذي أدى  القائم على أساس  العنف 
قوية  شعبية  ومبساندة  املجتمع  أفراد  من  أكبر  مشاركة 

بالنسبة لهذا التشريع.16

تعزيز قدرة املرأة على االنخراط في عملية اتخاذ القرارات 
العامة

تطالب القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن باستراتيجيات 
في  االنخراط  على  املرأة  قدرة  تعزيز  أجل  من  وذلك  ملموسة 

عملية صنع القرار ضمن سياقات ما بعد النزاعات. 

انظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1889 مادة 
رقم 10 و11 

أما بالنسبة لالستراتيجيات التي تعزز قدرة املرأة على االنخراط 
في عملية صنع القرار فهي تتضمن:

من  باالستفادة  للنساء  تسمح  والتي  التوجيهية  البرامج   
املسؤولني   إلى  باإلضافة  السياسة  صانعي  كبار  خبرات 

األمنيني.
هذه  تكون  أن  ميكن  احلصص:   – السريع  التعزيز  برامج   
األنواع من سياسات العمل املؤكد مثيرة للجدل. على أية حال 
فإن املسارات السريعة كانت االختيار الوحيد املتوفر وذلك من 
أجل ضمان متثيل املرأة على مستوى عال، لذلك فإن متكني 
دور  للمرأة  يجعل  رفيعة  مستويات  إلى  الوصول  من  املرأة 
فعال كما وأنه يعمل على تشجيع مشاركة املرأة في املستقبل. 
من  النسوية  واملنظمات  املرأة  متكني  أجل  من  القدرات  بناء   
املشاركة وبشكل كامل في مناظرات محلية ووطنية وإقليمية 

تتعلق بقضايا معقدة ذات صلة مبوضوع األمن. 
في  وممثليهم  النسوية  واملؤسسات  املرأة  شمول  ضمان   
املشاورات العامة حول قضايا تتعلق باألمن وأخرى تتعلق 

بعملية صنع القرارات )انظر: إطار 4( 
بالتحرك  النسائية  للقيادات  السماح  أجل  من  احلماية  توافر   
التي  النقاشات  في  للمشاركة  عوائق  وبدون  سلس  بشكل 

تتعلق في السياسة دون اخلوف على أمنهن وأمن عائالتهن.
إصالح أماكن العمل وذلك من أجل السماح لكل من الرجل   

واملرأة بدمج العمل في احلياة العائلية.
احلق في التعليم.   

إشراك املرأة في تطبيق اتفاقيات السالم باإلضافة إلى دعم 
مبادرات السالم النسوية

تعترف القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وتقر بأهمية 
مبادرات  باإلضافة  السالم  اتفاقيات  تطبيق  عملية  في  املرأة 
وعمليات  املفاوضات  تكون  أن  يجب  احمللية.  النسوية  السالم 
من  العديد  على  وحتتوي  وشرعية  شاملة  السالم  تطبيق 
املشاركات والتي ميكن حتقيقها فقط من خالل اإلشراك الفعال 

بالنسبة للرجل واملرأة.

أنظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 مادة رقم 8؛ 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 1889 مادة رقم 1

إصالح  لعملية  العام  اإلطار  مبثابة  السالم  اتفاقيات  تعتبر 
الروابط  فإن  لذلك  النزاع،  بعد  ما  سياقات  في  األمني  القطاع 
املوجودة ما بني السالم وعمليات إصالح القطاع األمني تنادي 

وتطالب بوجود استراتيجيات مشتركة مثل: 

تشجيع فرق الوساطة وذلك من أجل احلصول على مدخالت   
من خالل اخلبراء في املساواة بني اجلنسني حيث سيساعد 
إنهاء  )التي تتضمن  األمن  اتفاقيات  أن  التأكد من  ذلك على 
وإيقاف األعمال العدائية ووقف إطالق النار وإصالح القطاع 
األمني باإلضافة إلى نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة 
دمجهم( تقوم مبعاجلة واحلديث عن العنف اجلنسي القائم 

على النزاع باإلضافة إلى اتفاقية منعه.
إصالح  عمليات  في  السالم  بناء  مجموعات  مع  املشاورة   
ما  سياقات  في  فاعالً  عنصراً  املرأة  تعتبر  األمني:  القطاع 
بعد النزاع وذلك ضمن وساطات رسمية وغير رسمية وحل 
املستوى  على  السالم  عملية  بناء  إلى  باإلضافة  الصراعات 
أدوار  بتزويد  يقوم  املبادرات  تلك  مثل  دعم  إن  املجتمعي. 
قيادية جديدة للمجتمعات املتضررة كما ويقوم أيضا بتقوية 
مشاركة األعضاء، وبوجود خطوة أخرى فإن ذلك سيؤكد 
لعمليات  الرسمية  البنيات  في  النسائية  القيادات  مشاركة 

إصالح القطاع األمني.
التوافق  آليات عمليات  ربط مبادرات السالم املجتمعية مثل   
أو أية ممارسات تقليدية أخرى بإصالح نظام العدالة وجهاز 

الشرطة.
والروابط  النسائية  املجموعات  خبرات  من  االستفادة   
نزع  وبرامج  األمني  القطاع  إصالح  عملية  في  املجتمعية 

السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم. 

وتشمل املمارسات اجليدة: 
أشعلت  املفاوضات:  فرق  ضمن  املرأة  إشراك  على  التركيز   
شرارة  الرئاسية  االنتخابات  عقب  عليها  املختلف  النتائج 
وشردت  شخص  ألف  من  أكثر  بحياة  أودت  والتي  األزمة 
لألمم  العام  األمني  وساطة  إطار  وضمن  اآلالف.  مئات 
إيجاد  املفاوضات  املتحدة األسبق كوفي عنان، فقد حاولت 
بني  والتوفيق  األزمة  تلك  إلى(  )والتطرق  ملواجهة  طرق 
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قام  لقد  مستقبلي.  نزاع  أي  منع  إلى  باإلضافة  املجتمعات 
محددة  طلبات  بتقدمي  اإلفريقي  لالحتاد  التابع  الفريق 
الوفود،  في  املرأة  دمج  أجل  من  وذلك  املتفاوضة  لألطراف 
أربعة  من  مكون  مفاوض  فريق  كل  كان  فقد  وبالتالي 
أشخاص من ضمنهم امرأة. أما املفاوضات اإلناث ومنظمات 
احللول  طرح  في  مهماً  دوراً  لعبت  قد  كانت  الكينية  املرأة 
للقضايا الطويلة العالقة مثل القضايا الدستورية واإلصالح 
املؤسساتي والقانوني باإلضافة إلى إيجاد جذور األسباب 
الرئيسية للعنف احلاصل بعد االنتخابات، و بالتالي، زيادة 
الشفافية واملساءلة القانونية ومعاجلة التهرب واإلفالت من 

العقاب.18
خالل  من  املجتمعية  باملشاركة  اخلاصة  البنية  تشكيل   
النسائية  احمللي  املجتمع  منظمات  دافعت  املرأة:  شبكات 
النوع االجتماعي في نظام  في بروندي وبقوة عن منظور 
السالم.  عملية  لبناء  االستراتيجي  اإلطار  تطبيق  وعملية 
باإلضافة إلى عدة موضوعات ذات صلة مدعومة وممولة 
من قبل صندوق األمم املتحدة لدعم عملية بناء السالم. لقد 
الكادر(  )نظام  مدني  مجتمع  هيئة  املرأة  منظمات  أسست 
التوجيهية  اللجنة  ضمن  اإلطار  هذا  عن  ممثلون  كان  حيث 
دافعوا  قد   – السالم  بناء  عملية  ومتويل  لدعم  املشتركة 
وقدموا نصائح عملية إلدراج منظور النوع االجتماعي في 
الكادر  وضع  السالم.  بناء  بعملية  اخلاصة  التمويل  أعمال 
لكل مشروع  اإلجتماعي  النوع  تراعي حساسية  مؤشرات 
باإلضافة إلى قيامهم بإعداد مجموعات نسائية محلية في 
من  يتم  التي  الطريقة  مراقبة  أجل  من  البالد  أنحاء  جميع 
إلى  باإلضافة  السالم  عملية  بناء  مشاريع  تنفيذ  خاللها 

تأثيرها على املستوى احمللي.19

4-3  إصالح قطاع الدفاع

تتضمن عملية إصالح قطاع الدفاع حتويله في دولة ما بحيث 
تصبح املؤسسات:

حتت السيطرة املدني  
ملتزمة مببادئ املساءلة باإلضافة إلى احلكم الرشيد  

باقية ملدة املناسبة للقوات ضمن بعثاتهم  
لديها تكوينات متثيلية  

مدربة ومجهزة من أجل أن تتناسب و بيئتهم اإلستراتيجية   
في  مساهمتها  إلى  باإلضافة  الدولي  بالقانون  ملتزمة   

األهداف الدولية واحمللية في عملية السالم واألمن

قد  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  األربعة  القرارات  وكانت 
إرشادات  إلى  باإلضافة  احملددة  االلتزامات  من  عدداً  حددت 

لعملية إصالح قطاع الدفاع فيما يتعلق بالتالي: 

مؤسسات  ضمن  القرار  صنع  مستويات  في  املرأة  متثيل   
الدفاع 

التي  دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  برامج   
تستجيب للنوع اإلجتماعي

املسلحة  والقوات  األمنية  األجهزة  خدمات  على  التدقيق   
ملراعاة العنف اجلنسي وأية خروقات أخرى لقوانني حقوق 

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

مت مناقشة موضوع االلتزامات اخلاصة بالدول التي تقوم 
السالم في  بعثات قوات حفظ  إلى  بنشر موظفني مسلحني 

القسم 6-4. 

سيتم مناقشة االلتزامات املتعلقة بالدول املنخرطة حالياً في 
النزاع املسلح في القسم 7-4.

ضمن  القرارات  اتخاذ  مواقع  في  املرأة  متثيل  نسبة  زيادة 
القوات املسلحة

القرارات داخل  يعتبر رفع نسبة متثيل املرأة في مواقع اتخاذ 
التي جاءت في  الكبيرة  االلتزامات  املسلحة من عوامل  القوات 
وذلك  واألمن  والسالم  باملرأة  اخلاصة  املتحدة  األمم  قرارات 
إلى  باإلضافة  املؤسسات  في  املرأة  متثيل  نسبة  رفع  أجل  من 

اآلليات املستخدمة في منع وإدارة وحل النزاعات. 

انظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 املادة رقم1 

تتضمن املؤسسات األخرى ذات الصلة واآلليات التي يتم من 
خاللها رفع نسبة متثيل املرأة وزارات الدفاع واللجان التنفيذية 
الدفاعية  والتحالفات  الدفاعية  بالشؤون  املهتمة  والبرملانية 

الدولية واحمللية باإلضافة إلى قوات حفظ السالم. 

فنجان قهوة مع رئيس البلديةاإلطار 4
كل  في  جتري  البلدية  رئيس  مع  قهوة  فنجان  مبادرة  كانت  لقد 
دعوة  يتم  كان  حيث   2001 العام  منذ  والهرسك  البوسنة  من 
ممثلني عن البلدية في كل أسبوع من أجل القدوم إلى مركز املرأة 
واإلجابة على أسئلتهن واالستماع إلى ما يقلقهن. أما في مرحلة 
التخطيط لهذا املشروع فقد مت بذل جهود كبيرة من أجل التأكد من 
أن انعقاد مثل هذه االجتماعات يأتي في أوقات تتناسب وأوقات 

النساء في املجتمع  باإلضافة إلى عدم انشغالهن. 
التحدث  من  النساء  متكن  فهي  االجتماعات،  لهذه  بالنسبة  أما 
بحربة وبشكل مباشر مخاطبني السياسيني واملمثلني احلكوميني 
لدرجة  كبيرة  أهمية  ذات  أصبحت  لقد  مسائلتهم.  أجل  من 
الفعال في  املرأة  بدور  املنبر معترفني  لهذا  السياسيني  استخدام 

املجتمع وعملية اتخاذ القرار. 
املصدر :صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة:  قيام النساء بعملية بناء السالم 

ومنع االعتداء والعنف اجلنسي في املناطق املتأثرة بالنزاعات 2007-4
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موظفات  وجود  أن  إلى  السويدية  القومية  العمل  خطة  تشير 
التي  واالستراتيجيات  لألعمال  بالنسبة  الفائدة  يجلب  نساء 
تدعم عملية إصالح القطاع األمني في البالد التي ال تزال تعاني 
القضائي-   واإلصالح  والتدريب  التعليم  –مثل  نزاعات  من 
حيث يتم مناقشة الفوائد العديدة لزيادة نسبة متثيل املرأة في 
التوظيف  لتشجيع  العامة  واالستراتيجيات  املسلحة  القوات 
الدفاع  أداة إصالح جهاز  بها ضمن  النهوض  و  املرأة  وتثبيت 

والنوع االجتماعي. 

يؤكد قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 على ״تأكيد جميع 
مستويات صنع القرار״ بأن املرأة ال يجب أن يتم متثيلها بشكل 
يتم  أن  بل يجب  اإلدارية  القدرات  و  الدنيا  املستويات  جيد في 
متثيل املرأة ضمن املستويات العليا في عمليات اتخاذ القرارات. 
املرأة في مواقع عليا  القسم على زيادة نسبة متثيل  يركز هذا 

ضمن عملية اتخاذ القرارات. 

هناك القليل من النساء املتواجدات في مراكز عليا ضمن القوات 
املسلحة، حيث مت دراسة القدرات التابعة حللف شمال األطلسي 
تتركز  تزال  ال  النساء  من   %70 بأن  وأظهرت   2000 عام  في 
الدفاع  نظام  إصالح  لعملية  ميكن  حيث  الدعم.20  خدمات  في 
في  املرأة  أعداد  زيادة  أجل  من  التدابير  من  مجموعة  تطبق  أن 

املستويات العليا ضمن القوات املسلحة، حيث تتضمن: 

بالنسبة  رسمية  وعوائق  حواجز  وجود  عدم  من  التأكد   
للنساء اللواتي يبلغن أعلى الرتب مثل متطلبات أنواع اخلدمة 

والتي كانت قد استبعدت منها النساء.21 
وحدة املرأة داخل وزارات الدفاع )انظر اإلطار 5(.   

أجل  من  املسلحة  القوات  ضمن  مؤسساتية  آليات  تأسيس   
اخلاصة  كاجلمعيات  املرأة  تقدم  عملية  وتشجيع  دعم 
التنسيقية  واملراكز  التوجيهية  والبرامج  اإلناث  باملوظفات 
سنوية  ندوة  بعقد  الكندية  القوات  قيادة  معهد  يقوم  حيث 
حول القيادة السنوية في عمليات الدفاع مما يدل على الدعم 

املؤسساتي لعملية تقدم املرأة. 22
التدابير  خالل  من  النشط  التوظيف  مجال  في  املرأة  دعم   
التي تتناسب والعائلة، باإلضافة إلى التدريبات اللوجستية 
اخلبرة  على  احلصول  من  املرأة  سيمكن  حيث  املناسبة 

الالزمة لهذه الترقيات.
التأكد من أن النساء لديهم الفرص التدريبية والتعليمية الهامة   
أما  التقدم.  من  للمزيد  وتؤهلهم  متكنهم  التي  والضرورية 
بالنسبة خلطط العمل القومية 1325-1820 في أوغندا فإنها 
تطلب تقدمي برامج التدريب املعدة ألعضاء القوات املسلحة، إذ 

تقدم تدريب محدد في املهارة القيادية ومهارات أخرى للمرأة. 
تأخذ  والتي  الترقية  لعملية  الالزمة  املعايير  على  احلصول   
املرأة بإحضارها  التي تقوم  الفردية  بعني االعتبار املهارات 

إلى القوات املسلحة. 
املناصب  تتبوأ  لكي  وذلك  للمرأة  بالنسبة  األهداف  حتديد   
رقم  القومية  العمل  خطة  حددت  املثال،  سبيل  على  العليا. 

1325 في النرويج الهدف القائل ״بأنه يجب أن تكون هناك 
ما نسبته 25% على األقل من اإلناث من مجمل أعداد الطالب 

التي حتضر التدريبات اخلاصة بالقادة العسكريني״. 
املتابعة املستمرة لنسبة حصول املرأة على املناصب العليا.   

دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  عملية 
املستجيبة للنوع االجتماعي

يتم فهم مفهوم نزع السالح و تسريح املقاتلني وإعادة دمجهم 
على  االستقرار  لتحقيق  تستخدم  أداة  باعتباره  أفضل  بشكل 
املدى القصير والتي ترتبط به أو تتعلق بعملية إصالح القطاع 
األمني.  القطاع  إصالح  عملية  في  جزءا  كونه  من  أكثر  األمني 
لكن يعتبر كثيرون عملية نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة 
األمني  القطاع  إصالح  عملية  في  األولى  اخلطوة  أنها  دمجهم 

للبلدان اخلارجة من النزاعات. 

لذلك. فإن القرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم تدعو الدول 
إلى التأكد من أن عمليات نزع السالح و تسريح املقاتلني وإعادة 
و  املرأة  لكل من  االحتياجات اخلاصة  دمجهم تخاطب وتعالج 

الرجل من خالل مجموعة متنوعة من األدوار.

رقم  مادة   1325 رقم  الدولي  االمن  مجلس  قرار  انظر: 
13؛ قرار مجلس االمن الدولي رقم 1888 مادة رقم 17؛ 

قرار مجلس االمن الدولي رقم 1889 مادة رقم 13

الهدف، لذلك فإن  املاضي نحو هذا  العقد  مت إحراز تقدم خالل 
وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  لنزع  املتحدة  األمم  معايير 
القائم على  املتعلقة بنزع السالح  القائمة  إلى  دمجهم باإلضافة 
اخلاصة  االندماج  وإعادة  والتسريح  االجتماعي  النوع  معرفة 
مرجعية  أدوات  تعتبر  للمرأة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  بصندوق 
ضرورية من أجل التخطيط لبرامج نزع السالح وتسريح املقاتلني 

وإعادة دمجهم بطريقة تراعي حساسية النوع االجتماعي. 

من الدروس املستفادة في عمليات التخطيط و نزع السالح و 
تسريح اجلنود:23

بالطرق  وتعترف  تراعي  أن  السالم  اتفاقيات  على  يجب   
في  والفتيات  النساء  خاللها  من  ترتبط  التي  املختلفة 
بعني  تأخذ  أن  يجب  أنها  إلى  إضافة  املسلحة.  املجموعات 
مستفيدين  مبثابة  هم  األشخاص  هؤالء  مثل  أن  االعتبار 
على قدم املساواة من برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني 
القدامى من كال  إلى جنب مع املقاتلني  وإعادة دمجهم جنباً 

اجلنسني )ذكوراً و إناثاً(. 
احلاجة إلى التطرق ملوضوع األطفال املعالني عن طريق إناث.   
املرأة على كل مستويات وأوجه عمليات  لدمج  هناك حاجة   
نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم باإلضافة إلى 

املطالبة بتبني منوذج للمشاركة لتقسيم االحتياجات.
النوع  حسب  املفصلة  املعلومات  جتميع  يتم  أن  يجب   
أفضل  صورة  تطوير  أجل  من  واستخدامها  االجتماعي 
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لهم  كان  ممن  وآخرين  واألطفال  القدامى  املقاتلني  جلميع 
عالقة بالقوات املسلحة. 

بينما يجب على اخلبراء في مجال النوع االجتماعي االنخراط   
في كل األوجه التابعة لبرامج نزع السالح وتسريح املقاتلني 
وإعادة دمجهم، فإنه يجب على جميع املوظفني العاملني في 
برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم احلصول 
على تدريب خاص في قضايا خاصة بالنوع االجتماعي، وبذلك 
يكونوا قادرين على التخطيط و التنفيذ باإلضافة إلى تقييم 

مثل هذه البرامج بطريقة تتجاوب مع النوع االجتماعي. 
يجعل  التسريح  مواقع  في  النساء  لفحص  املوظفات  وجود   
مقبولة  جعلها  إلى  باإلضافة  الوصول  سهلة  العملية  هذه 

بشكل أكبر لدى النساء. 
إذا لم تكن املخيمات اخلاصة بعملية نزع السالح وتسريح   
النوع  مع  تتجاوب  لكي  مهيأة  دمجهم  وإعادة  املقاتلني 
االجتماعي مثل وجود مساكن منفصلة للرجال و النساء – 
ومراقبة من الشرطة على نحو جيد من قبل شخص مؤهل 
– فمن املمكن أن تصبح هذه األماكن واملواقع مبثابة مواقع 

للعنف اجلنسي. 
نزع  برامج  ضمن  الفتيات  و  النساء  تكون  عندما  حتى   
اخلبرات  فإن  دمجهم،  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح 
املوجودة  في هذه البرامج في كل من )ليبيريا و سيراليون( 

وذلك  االلتحاق  عملية  في  للفشل  معرضون  بأنهم  تقول 
تلك  ومن  االجتماعي.  بالنوع  عالقة  لها  مختلفة  ألسباب 
األسباب اخلوف على سالمتهم بسبب وجود عدد كبير من 
املقاتلني القدامى الذكور في املخيمات )مواقع املخيمات( أو 
في  العامالت  بالنساء  املرتبطة  االجتماعية  الوصمة  بسبب 
وتسريح  السالح  نزع  برامج  حتتاج  املسلحة.  املجموعات 
املقاتلني وإعادة دمجهم ومعاجلة ما يتعلق باملرأة باإلضافة 
إلى التواصل مع املقاتالت اإلناث واملؤيدين بشكل مباشر، 
من املمكن أن تكون منظمات املرأة مبثابة شركاء مهمني في 

عملية تشجيع املرأة على املشاركة. 
دعم تشكيل مجموعات وشبكات نسائية يساعد على تعزيز   
املجال  خلق  إلى  باإلضافة  واملؤسسة  املرأة  متكني  ودعم 
للنساء اللواتي يجتزن عملية نزع السالح وتسريح املقاتلني 

وإعادة دمجهم وذلك من أجل مشاركة جتاربهم. 
املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  برامج  حتتوي  أن  يجب   
وإعادة دمجهم على آليات فحص )تناقش الحقا( وذلك ملنع 
اإلفالت من العقاب في حال ارتكاب خروق حقوق اإلنسان. 
يجب استخدم املؤشرات الكمية والنوعية لقياس تأثير برامج   
نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم حيث يجب أن 

تتم عملية التقييم على املدى البعيد. 

املرصد االسباني للمرأة في القوات املسلحة. اإلطار 5

سياستها  تطورت  الوقت  ذلك  ومنذ   ،1988 عام  في  العسكري  املجال  في  للمرأة  احملدودة  باملشاركة  االسبانية  املسلحة  القوات  سمحت 
بالنسبة للموظفني لدرجة أنه ال يوجد اآلن أية حتديدات )تقديرات( في الرتبة أو العمل أو الوحدة التي من املمكن أن تتقدم لها املرأة. 

قامت وزارة الدفاع عام 2005 بإنشاء املرصد اخلاص للنساء في القوات املسلحة وكان الهدف من ذلك هو تسهيل عملية دمج املرأة في 
القوات املسلحة، حيث قدم املرصد دعماً تقنياً للوزارة و موظفي اجليش من خالل: 

مراجعة مشروع النظام والتشريعات من أجل تقييم هذه املعايير اخلاصة بالنوع االجتماعي باإلضافة إلى تقدمي التقرير اخلاص بذلك.   
القوات  في  دورها  و  باملرأة  تتعلق  التي  التصورات  تغيير  أجل  من  ذلك  و  واجلمهور،  العسكريني  بني  ما  استباقية  معلوماتية  حمالت   

املسلحة. 
االستجابة لطلبات املعلومات من النساء العامالت في القوات املسلحة وقادتهم حول القضايا التي تتعلق بسياسات املصادر اإلنسانية ״حق   

املجندة األنثى في حال احلمل״.
يعتبر املرصد خارج السلسلة القيادية وال يستبدل املظالم وإجراءات تقدمي التقارير، لكنه يؤكد أن املرأة العاملة في القوات املسلحة على دراية 

بهذه املعايير، وميكن إرجاع جناح املرصد إلى ما يلي: 
ال يعتبر وال يتم النظر إليه على أساس مؤيد أو ممثل للمرأة في القوات املسلحة. )يتواجد اآلن مكتب ألمني املظالم للجنود الرجال واإلناث(.   
وفي نظام تقدمي اخلدمات يقدم املرصد استشارات محايدة وموضوعية والنصيحة باإلضافة إلى عمليات اإلحالة إلى أي شخص في 

القوات املسلحة من املمكن أن يكون بحاجة إلى توضيحات بشأن التشريعات التي حتكم عملية اندماج املرأة في القوات املسلحة.
إن عمل املرصد على تزويد حتليل خاص باآلثار املترتبة على النوع االجتماعي يعطيه املصداقية ضمن الوزارة.   

يقوم املرصد ومن خالل استشارته مع النساء في القوات املسلحة بعملية تقدمي فهم مفصل للنساء في القوات املسلحة باإلضافة إلى القضايا التي   
تهمهم. 

املصدر: وزارة الدفاع، املرصد اخلاص بعملية املساواة بني اجلنسني.
 http://www.mde.es/en/areasTematicas/observatorio/index.html?__locale=en

http://www.mde.es/en/areasTematicas/observatorio/index.html?__locale=en 


رزمة -  أدوات النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

20

تتضمن الدروس املستفادة من عملية إعادة الدمج:24  
الدمج  الدعم في عملية  إلى  املقاتالت اإلناث  غالباً ما حتتاج   
توصم  ما  عادة  النساء  أن  حيث،  واالقتصادية  السياسية 
فان  وباملثل،  للثقافية.  العدائية  بطابع  املتسمة  بتصرفاتهم 
والصحة  العاطفية  الصدمات  تعالج  التي  اخلدمات  تقدمي 
فإن  احلظ،  ولسوء  للغاية.  هام  أمر  مبثابة  تعتبر  اإلجنابية 
مكونات إعادة الدمج اخلاصة بعملية نزع السالح وتسريح 
أجل  من  املوارد  ينقصها  ما  عادة  دمجهم  وإعادة  املقاتلني 
غالباً  العامة.  املعيشية  احلزم  من  وأكثر  أفضل  دعم  تزويد 
الدمج وتقر  إعادة األعمار وإعادة  ما تعترف استراتيجيات 
بالقوات  املرتبطة  والفتيات  للنساء  اخلاصة  باالحتياجات 
املسلحة واملجموعات ولكنها ال تعطي أي مؤشر للطرق التي 

ميكن من خاللها الرد على هذه االحتياجات. 
وتسريح  السالح  نزع  برنامج  من  االنتقال  مرحلة  في   
األمني  القطاع  برنامج إصالح  إلى  املقاتلني وإعادة دمجهم 
بالقوات  لإللتحاق  للنساء  الفرص  تقدمي  يتم  ما  نادرا  فانه 

األمنية اجلديدة.
ميكن أن تكون املنظمات النسوية مبثابة شركاء فاعلني، حيث   
أجريت دراسة عام 2004 حول إعادة دمج املقاتلني القدامى 
حيث كانت على النحو التالي: أشار 55% من الذين استجابوا 
لهذه الدراسة بأن املرأة تلعب دوراً مهماً في املجتمع وذلك 
من خالل املساعدة في عملية إعادة الدمج باملقارنة مع %20 
من أولئك الذين متت مساعدتهم بواسطة القادة التقليديني و 

32% متت مساعدتهم عن طريق الدعم الدولي والعمال.

إن عودة املقاتلني السابقني إلى املجتمعات املدنية أدت إلى زيادة 
يجب  اجلنسي.  العنف  تضمنت  والتي  العنف  مستويات  في 
املعلومات  مستخلصات  حتتوي  أن  الدمج  إعادة  برامج  على 
تسهيل  أجل  من  واملتابعة  التأهيل  إعادة  إلى  إضافة  النفسية 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  نسبة  وتقليل  املجتمع  قبول 
للمقاتلني  االقتصادية  البدائل  تزويد  عملية  تعتبر  االجتماعي. 
النخبة.  من  املقاتلون  يكون  عندما  مهمة  نقطة  مبثابة  القدامى 
ومن ناحية أخرى فإن هناك نزعة كبيرة لديهم حلمل السالح 
مرة أخرى من اجل تأمني معيشتهم. وعادة ما يترافق مثل هذا 
السلب والنهب مع العنف اجلنسي. إن التدابير املستخدمة للحد 
من انتشار األسلحة اخلفيفة والصغيرة في املجتمعات تساعد 
أيضا على كبح جماح العنف اجلنسي، وينبغي أن يتم التنسيق 
وإعادة دمجهم  املقاتلني  وتسريح  األسلحة  نزع  برامج  بني  ما 
باإلضافة إلى الترتيبات األمنية االنتقالية مع املبادرات األمنية 
املدنيني في املجتمعات املضيفة من أي  املجتمعية والتي حتمي 

تهديد أو عنف جنسي. 25

التحقق من القوات املسلحة واألجهزة األمنية 

عادة ما يتم تعريف كلمة التحقق على أساس أنها تقييم خللفية 
وكرامة األفراد وذلك من اجل حتديد مالئمتهم لعملية التوظيف 
العام، حيث تتضمن عملية رسمية للتعريف عنهم باإلضافة إلى 
استبعاد األفراد املشتبه في ارتكابهم انتهاكات حلقوق اإلنسان 

أو جرائم حرب وخاصة من القطاع األمني ومؤسسات حكومية 
أخرى.

تناقش القرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم عمليات التحقق 
عن طريق األحزاب وصوال إلى النزاع املسلح باإلضافة إلى ما 

بعد عملية السالم. 

انظر قرار مجلس األمن الدولي رقم 1820 املادة 3؛ قرار 
مجلس األمن رقم 1888 مادة رقم 3 ورقم17 

اجلنسي  بالعنف  املتعلقة  اجلرائم  من  التحقق  عملية  تعتبر 
واإلنساني مبثابة  الدولي  للقانون  أية خروقات  إلى  باإلضافة 
نقطة مهمة وذلك لعدة أسباب: حماية املدنيني وأعضاء األجهزة 
األمنية من أولئك األشخاص الذين ميكن أن يستخدموا سلطتهم 
بأن  وتأكيد  ضمان  إلى  باإلضافة  االعتداءات.  تلك  إلرتكاب 
األجهزة األمنية حاصلة على ثقة الشعب، ومخاطبة )معاجلة( 
واالعتداءات  اجلنسي  باالعتداء  املتعلقة  احلصانة  موضوع 
األخرى. وفي سياقات ما بعد النزاعات أو ما بعد ذهاب السلطة 
 – اجلرائم  مرتكبي  األشخاص  أولئك  محاكمة  يتم  ال  عندما 

ويضمن عزلهم عن واخلدمة العامة بعض العقوبات.26 

املنظمات  شجبت  فقد  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  أما 
الدوليني غياب  املراقبني  إلى  النسوية غير احلكومية باإلضافة 
النظامية  القوات  دمج  عملية  متت  عادلة.  فاعلة  حتقق  عملية 
حتقق  عملية  دون  الكونغولي  اجليش  في  النظامية  وغير 
اشتركوا  قد  كانوا  بأنهم  يزعم  الذين  األفراد  بقي  كما  سليمة، 
في أعمال االعتداءات اجلنسية وغيرها من اجلرائم )االغتصاب 
القسري  والعمل  اجلنسي  واالستعباد  العصابات  واغتصاب 
للنساء والفتيات( في مواقع في السلطة ومت ترقيتهم في بعض 
إلى  أدت  العقاب״  من  اإلفالت  ״مأسسة  عملية  إن  احلاالت. 
بالنزاعات  املتعلقة  اجلنسية  االعتداءات  من  مرتفعة  مستويات 

في جمهورية الكونغو الدميقراطية.27 

وفي املقابل فقد قامت األمم املتحدة في ليبيريا بتصميم برنامج 
للتحقق من اجل تقييم مؤهالت وأداء الشرطة الوطنية الليبرالية 
وقوات األمن األخرى. وأسفر برنامج التعطيل في أول عامني 
عن طرد 2.150 موظف من الشرطة، وبالرغم من عدم كفاءته 
الكاملة، فقد مت مدح برنامج التحقق هذا وذلك لتطهير القوات و 

الشرطة من العناصر الفاسدة واملتوحشة.

باالعتداءات  املتعلقة  األمور  في  للتحقق  برنامج  تصميم  عند 
اإلنساني  و  الدولي  للقانون  أخرى  خروقات  أية  أو  اجلنسية 

فإنه:

السلوك  على  التحقق  لعمليات  الدولية  املعايير  بناء  يتطلب   
أو  مجموعة  ألي  القائمة  العضوية  على  منه  أكثر  الفردي 
وحتترم  عادلة  التحقق  عملية  تكون  أن  ويجب  مؤسسة، 
االستئناف،  في  احلق  ضمنها  ومن  القانونية  اإلجراءات 
مكتب  في  املستخدمة  التقييم  لعملية  العملي  اإلطار  ويعتبر 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان مبثابة أداة ناجحة ومفيدة 

في هذا الشأن. 
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تزويد  بعملية  القيام  بالشفافية مع  العملية  تتسم  أن  ينبغي   
لعامة  السماح  مع  للعامة  ومفتوح  واضح  بشكل  املعلومات 
أن  وحيث  أيضاً،  والتعليقات  املعلومات  بتزويد  الناس 
النسبة األكبر لألمية و الوصول احملدود  النساء تعاني من 
لإلعالم فيجب على احلمالت اإلعالمية أن تستخدم وسائل 
بديلة تكون على مستوى املجتمع لضمان إيصال املعلومات 

للمرأة.
ميكن أن تكون املنظمات النسوية مصادر مفيدة للمعلومات   

حيث قد متلك معرفة عميقة بأفراد في املجتمع احمللي.
شخص  أي  وحماية  سرية  يؤكد  بأن  البرنامج  على  يجب   
األشخاص  هوية  حماية  وتعتبر  إساءة،  عن  لإلبالغ  يأتي 
جنسية  إساءة  عن  يبلغون  الذين  األشخاص  وخاصة   -
–مسألة حاسمة ومهمة في جناح عمليات التحقق، ولم يتم 
التحقق من اجلناة وذلك بسبب اخلوف  في بعض احلاالت 
املستخدمة  اآللية  ضعف  إلى  باإلضافة  والثأر  االنتقام  من 
موضوع  في  الهامة  العناصر  من  الشهود.29  حماية  في 
اجليدة  واإلدارة  اآلمن  التخزين  هو  السرية  على  احملافظة 
تتعامل  التي  املؤسسات  و  للبرامج  ميكن  حيث  للمعلومات، 
تسهيل  بعملية  تقوم  أن  اجلنسية  االعتداءات  ضحايا  مع 
وصول وتبادل املعلومات في أمور العنف القائم على أساس 

النوع االجتماعي. 
لضحايا  الطبية  اخلدمات  دعم  اجل  من  التحويالت  توفير   

االعتداءات اجلنسية واالعتداءات األخرى.
عمليات  مبراقبة  )املستقلون(  املراقبون  يقوم  أن  يجب   

التحقق. 
في  االنتقالية  القضائية  العمليات  مع  التحقق  عمليات  ربط   
حال وجودها مثل البحث عن احلقائق باإلضافة إلى برامج 

التعويض. 
تعتبر عملية التحقق مبثابة جانب واحد من جوانب اإلصالح   
إصالح  إستراتيجية  مبثابة  أيضا  وتعتبر  املؤسساتي، 
التحقق في  تقوم بوضع عملية  عالية  كفاءة  ذات  و  شرعية 
سياقها األوسع، ومن اجلوانب األخرى التي ميكن شمولها 
باإلضافة  اخلارجية  والرقابة  الداخلية،  املساءلة  آليات 
والنوع  اإلنسان  حقوق  بقضايا  املتعلقة  التدريبات  إلى 

االجتماعي.

يلعب املانحون دوراً مهماً في ضمان قيام قوات األمن األجنبية 
بتطبيق عملية حتقق فعالة بالنسبة ألمور االعتداءات اجلنسية 
التدابير  هذه  مثل  دمج  يتم  أن  وميكن  أخرى،  انتهاكات  وأية 
اخلاصة   1820/1325 القومية  العمل  خطط  في  واملعايير 
األمريكي  الكونغرس  يقوم  املثال،  سبيل  على  املانحة.  بالدول 
إذا  األجنبية  األمن  لقوات  معدات  أو  تدريب  ألي  دعم  أي  مبنع 
كان لدى وزارة اخلارجية معلومات موثقة تفيد بأن هذه القوات 
قد ارتكبت انتهاكات صارخة في مجال حقوق اإلنسان. يتطلب 
هذا املنع من املسؤولني في وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع بأن 
يقوموا بالتحقق من وحدات املستلم املقترح ضمن قاعدة بيانات 

ووثائق عن خروقات حقوق اإلنسان.30 يجب أن ال يتم تقدمي دعم 
لقوات األمن في الدول التي تشهد نزاعاً مسلحاً والتي تفشل في 
مالحقة األعضاء املتورطني في عمليات االعتداءات اجلنسية وأية 

خروقات أخرى للقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان. 

4-4 إصالح أجهزة الشرطة

يعتبر إصالح أجهزة الشرطة مبثابة حتويل أو تغيير مؤسسات 
الشرطة إلى أقسام شرطة تقوم بتقدمي خدمات عالية اجلودة 
مع  يتجاوب  الذي  الشرطي  األسلوب  ممارسة  مع  ومسؤولة 
احتياجات املجتمعات احمللية ويتناسب مع األعراف الدميقراطية 
واملبادئ السلمية للحكومة الرشيدة.31 ومن املمكن أن تتضمن 

عملية إصالح أجهزة الشرطة األمور التالية: 

إعادة وتعريف والية الشرطة وعملياتها التشغيلية  
نزع سالح أعضاء الشرطة   

توفير تدريبات ومهارات تطويرية للقادة والضباط.  
وضع آليات للمساءلة  

عدداً  واألمن  والسالم  باملرأة  اخلاصة  األربعة  القرارات  حتدد 
إرشادات  إلى  باإلضافة  احملددة  والواجبات  االلتزامات  من 

لعملية إصالح أجهزة الشرطة فيما يتعلق بالتالي: 

تطبيق قانون يتجاوب مع النوع االجتماعي ويتضمن حماية   
و احترام حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات

تقدمي املساعدة لضحايا االعتداء اجلنسي  
والفتيات  النساء  ضد  العنف  عن  املسؤولني  أولئك  مقاضاة   
إلى  باإلضافة  اجلماعية  واإلبادة  املسلحة  النزاعات  في 

اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 
القرارات  واتخاذ  املرأة في مواقع صنع  زيادة نسبة متثيل   

ضمن مؤسسات الشرطة 
تطبيق عمليات التحقق كما هو موضح في القسم 3-4  

يتم مناقشة املزيد من االلتزامات للدول التي تقوم بتوظيف 
في  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  فرق  في  الشرطة  منتسبي 

القسم 6-4.

تطبيق قانون متجاوب مع النوع االجتماعي

آثار  في  املتخصص  املتحدة  لألمم  التابع  اخلبراء  فريق  الحظ 
النزاعات املسلحة على املرأة بأن العنف ضد املرأة أصبح خالل 
النزاعات املسلحة عرفاً من األعراف املقبولة،32 ويستمر العنف 
وتزداد  النزاع  بعد  ما  مراحل  في  ويتزايد  والعائلي  اجلنسي 
فعاليته بوجود األسلحة والصدمات التي يواجهها الذكور من 
واألمور  واملالجئ  الوظائف  قلة  إلى  باإلضافة  العائلة  أفراد 
كافية  الرزق وعدم وجود فرص  قلة مصادر  إن  األساسية.33 
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الشرطة  دوائر  مثل  املتخصصة  الوحدات  لبعض  ميكن   
التجاوب  أن يحسنوا من  الدعم األسري  النسوية ووحدات 
مع العنف ضد املرأة واألطفال كما هو احلال في أفغانستان 
وليبيريا  وكوسوفو  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 
ونيكاراغوا وسيراليون )إطار رقم7( باإلضافة إلى رواندا 
وتيمور الشرقية. غالبا ًما يكون العاملني في هذه الوحدات 
من أفراد الشرطة من اإلناث أو الرجال والنساء معاً إضافة 
إلى كونهم مدربني بشكل جيد للتعامل مع ضحايا اجلرائم 
اجلنسية وليتمكنوا أيضا من بناء حتقيق فعال وذي قيمة. 
هناك أدلة واضحة و دامغة – مثل تلك املوجودة في جمهورية 
الكونغو الدميقراطية و الهند و سيراليون – على أن ضحايا 
االعتداء اجلنسي من اإلناث غالباً ما يقومون بتقدمي تقرير 
النسوي  الشرطة  إلى مركز  أو  )أنثى  الشرطة  في  لضابطة 
أكثر من تقدميهم أي شي إلى ضابط شرطة ذكر متواجد في 

مركز شرطة عادي(.36
الشرطة  أسلوب  مبكافأة  تقوم  أن  احلوافز  هذه  على  يجب   
أن  فيجب  العقوبات،  لنظام  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوب 
يعاقب عدم االنصياع مع التكليف املستند إلى املساواة بني 
تشجيع  أجل  من  احلوافز  توفير  يتم  أن  ويجب  اجلنسني، 
االجتماعي  النوع  وحدات  ضمن  العمل  على  الشرطة  أفراد 
والتي تتضمن الترقيات والرؤيا الواضحة والقبول الشعبي 
في  واملرأة  الطفل  حماية  وحدة  حصلت  النفسي.  والدعم 
للمهام  قوة  أنها  أساس  على  مرموقة  مكانة  على  ليبيريا 
الرئيسية في الشرطة، ومن أسباب ذلك ألن الدعم من قبل 
املانح قام بالتأكد من جاهزية وحدات الشرطة أكثر من أي 

وحدة أخرى. 37
على  املوظفني  وتكافئ  تدون  أن  األداء  مقاييس  على  يجب   

التزامهم مببادئ املساواة بني اجلنسني.

تركيبة املوظفني:
عن  عبارة  الشرطة   أجهزة  في  اإلناث  توظيف  زيادة  إن   
خطوة مهمة نحو تقدمي خدمات لكل من الرجال والنساء في 

املجتمع.

نظام املساءلة: 
املدني  واملجتمع  النسوية  املجموعات  إشراك  يتم  أن  يجب   
في اآلليات املستخدمة في الرقابة املدنية على خدمات األمن 
)مجالس مراجعة الشرطة واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان 

وجلان االتصال الشرطة املجتمعية(.
يجب توافر آليات انضباط قوية بالنسبة للعنف القائم على   
أساس النوع االجتماعي أو بالنسبة للتمييز العنصري الذي 

ارتكبته الشرطة جتاه أفراد املجتمع أو زمالءهم.

مساعدة وحماية ضحايا العنف اجلنسي 

في العديد من الدول، يجد ضحايا العنف اجلنسي بأن الشرطة 
غير راغبة في التحقيق مع الفاعل ومحاكمته، من املمكن أن ال 
مقارنة  ملحة  ضرورة  مبثابة  اجلنسي  العنف  الشرطة  تعتبر 

للعمل باإلضافة إلى هروب املوظفني الدوليني الذكور فيما بعد 
اجلنسي  لالستغالل  معرضات  والفتيات  النساء  يجعل  النزاع 
النزاع،  بعد  ما  خاصة  السياقات  بعض  في  البشر  وتهريب 

ويعتبر القتل على خلفية الشرف واحدة من املشاكل املهمة.

يؤكد إدراك التحديات التي تواجه أمن املرأة في السياقات ما بعد 
الشرطة  بأن  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  والقرارات  النزاع 
متجاوبة مع الطرفني بحيث يجب أن حتتوي أيضاً على معايير 
وتدابير تقوم بتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات. 

8؛  املادة   1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  انظر: 
القرار رقم 1889 املادة 10

االجتماعي  للنوع  املستجيب  الشرطي  األسلوب  مناقشة  مت 
والنوع  الشرطة  قطاع  بإصالح  اخلاصة  األدوات  قسم  في 
من  توافرها  الواجب  اخلطوات  تناول  سيتم  حيث  االجتماعي 

أجل تطبيق االلتزامات التي جاءت في القرارات: 34

الوالية: 
يجب أن يتم اعتبار العنف القائم على أساس النوع االجتماعي   

مبثابة جرمية ويجب حماية حقوق املرأة مبوجب القانون. 
حماية  أجل  من  وتسليحها  الشرطة  تكليف  يتم  أن  يجب   
املجتمعات املعرضة للخطر مثل حماية النازحني والالجئني 
أساس  على  القائم  العنف  من  واجلنسية  العرقية  واألقليات 

النوع االجتماعي. 

املمارسات العملية ونظام احلوافز ومقاييس األداء: 
خطورة  ومدى  طبيعة  تستوعب  أن  الشرطة  على  يجب   
هذه  أخذ  يتم  أن  يجب  حيث  املرأة،  ضد  املرتكبة  اجلرائم 
باإلضافة  اجلرائم  هذه  منع  في  اجلد  محمل  على  األمور 
إلى تقدمي احلماية وإجراء التحقيقات، ويجب أن يتم إدراج 
الرئيسية  التدريبات  االجتماعي في  بالنوع  املتعلقة  املسائل 
ثقافة حقوق  تعزيز  إلى  الرامية  التدابير  مع  إلى جنب  جنباً 

اإلنسان ضمن قوات الشرطة. 
املهارات  بناء  في  يساعد  معمق  تدريب  توفير  يتم  أن  يجب   
االجتار  مثل  باجلرائم  خاصة  سياسات  بوضع  املتعلقة 
اجلنسي  االعتداء  إلى  باإلضافة  األسري  والعنف  بالبشر 

)إطار 6(. 
يجب على كل البروتوكوالت أن تقوم بتوجيه الردود حول   
سبيل  على  االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائمة  اجلرائم 
مع  التجاوب  على  اجليد  التدريب  يشمل  أن  فيمكن  املثال: 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي االعتقال اإللزامي 
حق  الشرطة  إعطاء  من  بدال  منطقية  لشكوك  وفقاً  للجناة 
التصرف في إقناع املرأة بالعودة إلى شريكها الذي يرتكب 
التي  اإللزامية  التقارير  إلى  باإلضافة  ضدها  العنف  أعمال 
يجب تقدميها إلى الضباط باإلضافة إلى إحالة الضحايا إلى 

اخلدمات الطبية وخدمات الدعم. 35
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العنف  يعتبروا  أن  املمكن  أو من  العنف،  أخرى من  أشكال  مع 
العائلة أو املجتمع مبثابة مسألة داخلية يجب أن  اجلسدي في 
حتل بشكل خاص بني االطراف. ال يوجد ضباط إناث الستقبال 
رفع  من  فعال  وبشكل  املرأة  مينع  مما  )األنثى(  الضحية 
الدعوى، وفي بعض األحيان، يكون ضحايا العنف حتت خطر 
سوء املعاملة والتمييز العنصري أو حتى االعتداء اجلنسي على 
أيادي أفراد الشرطة، وغالباً ما يواجه الضحايا عند فتح ملف 
التحقيق اعتداءات مختلفة ضد حياتهم وهجوماً على كرامتهم 
والتي تتضمن متطلبات تثبت بأنهم قد قاوموا هذا الهجوم أو 
حتى وصف مالبسهم أو حتى تصرفاتهم والتي تقوم بتحويل 

اللوم على الضحية.38

و1888على   1820 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرارا  يؤكد 
املسلحة  النزاعات  االعتداءات اجلنسية في  التجاوب مع  أهمية 
ذات  األبعاد  من  عدداً  هذا  ويشمل  النزاع،  بعد  فيما  واملواقف 
العنف  لضحايا  املساعدة  تقدمي  في:  وتتمثل  بالشرطة  الصلة 
حمايتهم  إلى  باإلضافة  للعدالة  الوصول  في  وحقهم  اجلنسي 

ومعاملتهم بكرامة من خالل نظام العدالة. 

قرار  األمن 1820املادة رقم 4 و13؛  قرار مجلس  انظر: 
مجلس األمن الدولي رقم 1888 مادة 6و13 

أما بالنسبة لهذه التدابير التي تلبي تلك االلتزامات فهي تتضمن 
القانون  إنفاذ  عملية  في  وإجمالها  مناقشتها  مت  التي  املواد 

نصائح في عملية التدريباإلطار 6

مت إشراك املجموعات النسوية في تدريبات أفراد الشرطة اخلاصة بالنوع االجتماعي في العديد من البلدان املتأثرة بالنزاعات، وهذا يخدم   
في عملية جلب أناس متخصصني في عملية التدريب باإلضافة إلى املساعدة في بناء الثقة بني املجتمع والشرطة.

ميكن لهذه التدريبات إن تستهدف )ضباط( إناث في الشرطة، ففي عام 2008 جرى وعلى مدار أسبوعني برنامج تدريبي الثنني وثالثني   
ضابطة شرطة من مقاطعات هيرات و بادغيس في أفغانستان، وقد ركز هذا التدريب على القضايا القانونية مثل مدونة قواعد السلوك 
باإلضافة  األصفاد  واستخدام  البيوت  تفتيش  مثل  والتقنية  التكتيكية  القضايا  بعض  إلى  باإلضافة  اإلنسان  وحقوق  القوة  واستخدام 
إلى طريقة استخدام اإلسعاف األولي والدفاع عن النفس )الشرطة األوروبية، اخلدمة في أفغانستان، النشرة اإللكترونية الصادرة كل 

 .)http://www.eupol-afg.eu/pdf/4.pdf ،3-2 ،2008 شهرين، 22 ديسمبر
عندما يتم توفير هذا التدريب عن طريق وكاالت خارجية فإنه من الضروري أن يتم السماح للمتدربني ودعمهم في استخدام مهاراتهم   
اجلديدة. ففي هايتي قامت قوات حفظ االستقرار التابعة لألمم املتحدة بتدريب ضباط شرطة إناث من هايتي على بعض القضايا التي 
التدريب بعض القضايا اإلدارية بدالً من  النوع االجتماعي، ومت إعطاء هؤالء في مراحل ما بعد  القائم على أساس  العنف  تتركز حول 
إعطاءهم قضايا تتعلق بعملية البحث في اجلرائم التي تتعلق بالعنف اجلنسي حيث كانوا مطالبني باستخدام املهارات التي قاموا بدراستها 
و تعلمها، ولم يكن لديهم أي وسيلة اتصال مع الضحايا )تقرير الطالة املستديرة ملركز بيرسون حلفظ السالم: قرار مجلس األمن الدولي 

رقم 1820، نقاش الطاولة املستديرة مع ضابطات شرطة األمم املتحدة املنتشرات في عمليات حفظ السالم، 2009، 4(.

وحدات دعم األسرة في سيراليوناإلطار 7

في عام 2001 قامت الشرطة في سيراليون بتأسيس وحدات دعم األسرة، وتتواجد هذه الوحدة في مراكز الشرطة في جميع إنحاء البالد 
حيث يعمل في وحدة دعم األسرة ضباط من اجلنسني ومدربني بشكل متميز ومكرسني للعمل مع ضحايا االغتصاب واالعتداء اجلنسي 
باإلضافة إلى العنف املنزلي واالجتار بالبشر. أنشأت وحدة دعم األسرة خدمات اإلحالة وذلك من أجل رعاية طبية مجانية باإلضافة إلى 
املساندة القانونية. باإلضافة إلى ذلك، تشترك هذه الوحدة في جهود حثيثة لزيادة الوعي عند عامة الشعب وخصوصا في املواضيع التي 

تتعلق بالعنف اجلنسي واملنزلي وفيروس نقص املناعة املكتسبة واالجتار بالبشر باإلضافة إلى ختان البنات.

في السابق، نادراً ما كانت تقدم النساء شكوى عن مثل هذه اجلرائم للشرطة، لكن إن وحدة دعم األسرة كانت فعالة بشكل جيد في متكني 
وجعل املرأة قادرة على تقدمي شكاوى بخصوص العنف القائم على النوع االجتماعي. قامت وحدة دعم األسرة في عام 2003  بالتحقيق 
في 3.121 ملف )تقرير( حول العنف اجلسدي، حيث لوحظ ارتفاع كبير في نسبة تقدمي التقارير في السنوات املاضية، ويعتبر مثل هذا 
الثقة وحدة دعم األسرة. عالوة على ذلك، وجد تقييم  إلى  العام عند الشعب باإلضافة  الوعي  الشكاوى نتيجة لزيادة  االرتفاع في تقدمي 
صندوق األمم املتحدة للطفل لوحدة دعم األسرة بأن الوصمة املرتبطة مع االستغالل اجلنسي واالعتداء كانت قد اختفت، حيث أصبح الناس 

اآلن أكثر وعياً بالنسبة خلدمات الدعم املتوفرة. 

املصدر:- صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة: املرأة تقوم ببناء السالم ومنع العنف اجلنسي في األماكن املتضررة من النزاعات، أكتوبر 2007، 11.

http://www.eupol-afg.eu/pdf/4.pdf 
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تدريبي  نظام  تطبيق  مثل  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة 
ووضع  التجاوب  في  متخصصة  وحدات  وإنشاء  متخصص 
يتم  أن  فيجب  املكرسة  للمصادر  بالنسبة  أما  اإلحالة.  نظام 

تخصيصها للحماية من العنف اجلنسي والتجاوب وخاصة: 

وحدات الشرطة املتخصصة في أمور العنف اجلنسي )إطار   
رقم 8(

اجلنسي  العنف  جرائم  في  للتحقيق  االستراتيجية  اخلطط   
باإلضافة إلى توفير املعدات واآلليات لهذا الهدف احملدد.

أدلة تقوم بتفصيل التجاوب مع مقدمي الشكاوى حول العنف   
اجلنسي، ويجب أن يؤكد التجاوب على مساعدة الضحية من 
اآلمن  واملأوى  والنفسية  الطبية  اخلدمات  إلى  إحالتها  خالل 

واملساعدة القانونية املجانية وبعض التدابير األخرى.
تقدمي  من  ذلك  سيمكنهم  حيث  الضحية  وسرية  أمن  حماية   
البنية  تعتبر  الثأر واالنتقام، حيث  بدون اخلوف من  شكوى 
ذلك  تأكيد  في  مهماً  أمراً  للشرطة  بالنسبة  املادية  التحتية 
باإلضافة إلى حماية كرامة الضحية. على سبيل املثال، توفير 
مخصصة  وعربات  االغتصاب  لقضايا  مجاني  هاتف  خط 
خلدمة هذه الوحدات وسيارات إسعاف وفرق منفصلة للفحص 

الطبي وغرف كافية وخاصة في حال وجود لقاءات. 39 
التقارير  وأساليب  احلقيقية  األساليب  هذه  حتط  أال  يجب   
باإلضافة إلى اإلستبانات من قيمة املرأة )مثل فحص العذرية( 
أن  يجب  اخلاصة.  حياتها  في  مالئم  غير  بشكل  التدخل  أو 

تتوافر مجموعات االعتداءات اجلنسية على نحو دائم.40

في  والفتيات  النساء  ضد  اجلرائم  عن  املسؤولني  مقاضاة 
النزاعات املسلحة 

إن مناقشة ظاهرة اإلفالت من العقاب في اجلرائم املرتكبة ضد 
اهتمام رئيسي  املسلحة مصدر  النزاعات  والفتيات في  النساء 

بالنسبة للقرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم. 

قرار  11؛  مادة   1325 رقم  األمن  مجلس  قرار   : أنظر 
األمن  مجلس  وقرار  4؛  مادة   1820 رقم  األمن  مجلس 

1889 مادة 3 

غالباً ما يتم جتاهل قدرة الشرطة على تولي التحقيقات في أمور 
ذات عالقة بالعنف ضد النساء والفتيات في النزاعات املسلحة. 
وعندما كان يتم املباشرة بأخذ اإلجراءات حيال اإلبادة اجلماعية 
واجلرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية باإلضافة إلى جرائم احلرب 
الشرطة  كانت  املثال،  سبيل  وعلى  السابقة  يوغوسالفيا  في 
املعقدة.  التحقيقات  تلك  دعم  أجل  من  مجهزة  وغير  مهيأة  غير 
ووفقاً للمحامني فإن لدى النيابة العامة والقضاة واحملققني في 
الشرطة معرفة قليلة بالقانون ذا الصلة في املوضوع باإلضافة 
إلى متطلباتهم وفي بعض األوقات فإنهم يفتقرون إلى املهارات 

البسيطة واألساسية لعملية التحقيق. 41

العنف  أعمال  في  التحقيقات  عن  املسؤولة  الشرطة  أن  كما 
املسلحة  النزاعات  في  والفتيات  النساء  ضد  ارتكابها  يتم  التي 
احلرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  واإلبادة 

بحاجة إلى ما يلي:

والقوانني  الدولي  اجلرائم  لقانون  وأساسي  بسيط  فهم   
اإلنسانية كما يتم تطبيقها في السياقات اخلاصة بهم

الشهود  استجواب  في  تستخدم  التي  األساليب  بعض   
املصدومني باإلضافة إلى الضحايا )إطار 9(

احلمض  فحص   /DNA( وتكنولوجيا  بحثية  أساليب    
النووي( والطب الشرعي وحتليل مواقع اجلرائم باإلضافة 

إلى إجراء اللقاءات واستخراج اجلثث
تقنيات للتحقيق في القضايا التي لم حتل  

استراتيجيات  تتضمن  والتي  )الشهود(  املدنيني  حماية   
وقائية في مرحلة البحث والتحقيق والتي حتد من احتمالية 

التهديد التي يتعرض لها الشهود.42 

 اخلدمات املقدمة لضحايا العنف اجلنسي في تيمور الشرقية   اإلطار 8
مت في عام 2001 إنشاء وحدة األشخاص الضعفاء ضمن قوات الشرطة الوطنية في تيمور الشرقية وذلك للتعامل مع والتحقيق في قضايا 
االغتصاب واالعتداء اجلنسي والعنف املنزلي واالعتداء على األطفال. تقدم وحدة األشخاص الضعفاء نقطة اتصال محددة حيث عينت ضباط 
من الشرطة لكل ضحية من ضحايا العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومزودي اخلدمات، وقد عزز هذا في املقابل التعاون االيجابي بني 

املنظمات غير احلكومية والشرطة. على سبيل املثال، من خالل املشاركة في ورشات عمل وعقد جلسات للتشاور في بعض القضايا. 
وقد مت تأسيس شبكة خدمات وظيفية لضحايا العنف املنزلي واالعتداءات اجلنسية واالعتداء على األطفال، حيث تتضمن هذه الشبكة غرفه آمنة 
في املستشفى الوطني باإلضافة إلى تسهيل الفحوصات الطبية والطب الشرعي واالستشارات النفسية باإلضافة إلى كونها مكان للمساعدة 

القانونية. تشترك املنظمات غير احلكومية الوطنية في عملية تزويد العديد من هذه اخلدمات باإلضافة إلى التعليم وبناء الوعي العام.
املصدر: صندوق األمم املتحدة للسكان، الشروط املرجعية: منسق مشروع شبكة اإلحالة الوطنية، املشروع الفرعي حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، 

http://ocha-gwapps1.unog.ch/rw/res.nsf/db900SID/OCHA-83Z4LC?OpenDocument ،2010
صندوق األمم املتحدة للسكان، العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في تيمور الشرقية: دراسة حالة، 2005،

http://www.unfpa.org/women/docs/gbv_timorleste.pdf

 http://ocha-gwapps1.unog.ch/rw/res.nsf/db900SID/OCHA-83Z4LC?OpenDocument
http://www.unfpa.org/women/docs/gbv_timorleste.pdf
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ضمن  القرارات  اتخاذ  مواقع  في  املرأة  متثيل  نسبة  رفع 
أجهزة ومؤسسات الشرطة 

تعتبر رفع نسبة متثيل املرأة في مؤسسات الشرطة واحداً من 
مت  التي  والواجبات  االلتزامات  ضمن  العديدة  املهمة  اجلوانب 
لرفع  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  في  إيضاحها 
نسبة متثيل املرأة في املؤسسات واآلليات التي يتم من خاللها 

منع وإدارة وحل النزاعات.

انظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 مادة 1 

نسبة  رفع  عن  الناجتة  الفوائد  من  العديد  مناقشة  سيتم 
متثيل املرأة في قوات الشرطة باإلضافة إلى استراتيجيات 
التوظيف باإلضافة إلى اإلبقاء على النساء في قسم إصالح 

أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي. 

مستويات  ״جميع  بأن   1325 رقم  األمن  مجلس  قرار  يؤكد 
صنع القرار״ تفيد بأن املرأة ال يجب أن تكون فقط ممثلة ضمن 
أن  املرأة  على  يجب  بل  اإلدارية  القدرات  في  أو  الدنيا  املراتب 
تتبوأ مكانة عليا أيضا. يركز هذا القسم على رفع نسبة متثيل 
املرأة في املواقع العليا لعملية اتخاذ القرار. في معظم اخلدمات 

التي تقدمها الشرطة.

يتم متثيل املرأة على نحو غير متناسب في املراتب الدنيا. لذلك فإن 
عملية إصالح أجهزة الشرطة ميكنها أن تطبق العديد من التدابير 
والتي من شأنها زيادة أعداد النساء في املراكز العليا ضمن اخلدمات 

التي تقدمها أجهزة الشرطة، حيث حتتوي وتشتمل على:

الشرطة  جمعيات  مثل  املرأة  لدعم  مؤسساتية  آليات  إنشاء   
احملورية  النقاط  إلى  باإلضافة  املراقبة  وبرامج  النسوية 
القيادية.  األدوار  تولي  على  وتشجيعها  للمرأة  بالنسبة 
وضعت بعثة األمم املتحدة في ليبيريا سياسة خاصة بالنوع 
قد  كانت  والتي  ليبيريا  في  الوطنية  للشرطة  االجتماعي 
وتدريب  لتوظيف  موجهة  فقط  ليست  جهود  على  احتوت 
نساء ضباط ولكن تتضمن أيضا بأن النساء غير معزولني 
في  قيادية  أدوار  في  املرأة  وضع  مت  الدنيا.  املراتب  في 
الضابطات  لدى  يتواجد  حيث  بالشرطة،  اخلاصة  الهرمية 

في الشرطة القدرة على بناء ثقافة بدعم ثنائي.43
التدريبية  والفرص  التعليم  على  املرأة  حصول  من  التأكد   
والتي تؤهلهم للتقدم، أما في األماكن التي ال متلك فيها املرأة 
التميز  وموضوع  قضية  لرسوخ  نظرا   - التعليم  في  احلق 
ضد النوع االجتماعي- فإنه يتطلب املزيد من االستثمار في 
تتساوى  وخبراتهم  تعليمهم  أن  من  للتأكد  وذلك  تدريبهم 
جعلهن  إلى  باإلضافة  الذكور  زمالئهم  وتعليم  خبرات  مع 

قادرات على مالئمة متطلبات الترقيات.44
تعزيز السياسات الصديقة لألسرة من أجل السماح للضباط   

من كال اجلنسني أن يجمعوا ما بني الوظيفة والعائلة.
الشرطة  خدمات  ضمن  العنصري  التمييز  مواقف  معاجلة   
التقدم. تشكل  النساء من عملية  أن حترم  املمكن  والتي من 

املرأة في خدمات الشرطة في جنوب أفريقيا ما نسبته %30 
النساء تقارير حول معاناتهم  من املوظفني، ومع ذلك تقدم 
في احلصول على القبول الكامل كما هو احلال مع زمالءهم 
الذكور. وقد قام جهاز اخلدمات بإنشاء برنامج حتت اسم 
״رجال من أجل التغيير״  وذلك من أجل قيادة تغيير ثقافي 

مالئم ومناسب من خالل هذه املؤسسة.45 
االعتبار  بعني  تأخذ  موضوعية  تشجيعية  معايير  اعتماد   
غالباً  املثال،  واملؤهالت. على سبيل  للمهارات  أوسع  نطاقاً 
ما تعتبر إعطاء مكافئات حلل املشكالت والعمل مع املجتمع 
احمللي واإلحالة إلى اخلدمات االجتماعية اخلبرة العسكرية 
موقف  في  النساء  بوضع  تقوم  ما  وغالبا  للنقاش  قابلة 

ضعيف. 
بالنسبة  املرأة  بتقييم  املسؤولني  قيام  كيفية  حول  املقارنة   
للضباط الذكور باإلضافة إلى التحقيق في األماكن التي يتم 

الشهود اإلطار 9 مع  للتعامل  طاقم  تدريب 
وضحايا جرائم احلرب

قامت منظمة األمن والتعاون في أوروبا جنباً إلى جنب مع مكتب 
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بوضع منوذج للتدريب 
في القانون اجلنائي واإلنساني الدولي وذلك لكل من النائب العام 
واحملققني والشرطة والقضاة ومجلس الدفاع الذين يتعاملون مع 
شهود وضحايا جرائم احلرب. يتم تعليم املشاركني حول بعض 
املصدومني.  والشهود  الضحايا  سؤال  في  املستخدمة  التقنيات 
املراقبة. وكانت  حيث قاموا بعد ذلك باستخدامها في بيئة حتت 

مواضيع هذا التدريب قد اشتملت على: 
مناهج عامه للمقابالت واملمارسات الفضلى.   – 1

حماية الشهود من خالل:   – 2
تقييم احلاجة لوجود احلماية.  ا – 

اإلطار القانوني.  ب – 
األصوات  متويه  )مثل،  وقائية  تدابير  إلى  الوصول  ج – 

واألسماء املستعارة(
)عندما  االستجواب  إلى  باإلضافة  املباشر  الفحص  مجال   – 3

يكون متاحاً(
إلى  للوصول  توظيفها  وكيفية  وأمناطها  األسئلة  أنواع   – 4
األسئلة  إلى  باإلضافة  مفتوحة-مغلقة  )أسئلة  املعلومات 

اإليحائية(
الشهود واخلبراء  التقنيات املستخدمة في عملية استجواب   -5

والشهود العدائيني.
استجواب الشهود املصدومني بشكل مالئم وفعال.  – 6

دعم الشهود وكيفية الوصول إليه.   – 7
التعرف على والتعامل مع الصدمات الثانوية.  – 8

الدميقراطية  املؤسسات  ومكتب  أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة   : املصدر 
وممارسات  املستفادة  الدروس  االنتقالية:  العملية  دعم  اإلنسان،  وحقوق 

الفضلى في نقل املعرفة، سبتمبر 2009، 57،
http://www.osce.org/documents/odihr/2009/09/39685_
en.pdf
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الدنيا وذلك من  املراتب  املرأة بشكل مستمر في  فيها تقييم 
أجل كشف أي حتيز متوقع أو أية احتياجات تدريبية. 

ضمان احتواء مجالس الترقيات على عدد كبير من النساء.  
وضع أهداف ملشاركة املرأة على مستوى رتب أعلى.  

املراقبة املستمرة لنسبة املرأة في املناصب العليا.  

4-5 العدالة االنتقالية وإصالح نظام العدالة

يرتبط نظام العدالة واألمن يبعضهما البعض بشكل معقد. حيث 
القضائية  للمسائل  تصورات  بوضع  املؤسسات  بعض  تقوم 
بشكل مختلف عن إصالح القطاع األمني.46 على أية حال، فإن 
مبثابة  يعتبر  تقدير(  أقل  )على  اجلنائي  العدالة  نظام  إصالح 
استيعاب  يتم  حيث  األمني  القطاع  إصالح  جوانب  من  جانب 
القطاع  العدالة هي جزء ونشاط من ضمن جوانب إصالح  أن 
األمني. إن الرابط املهم بني مؤسسات العدالة وأجزاء أخرى من 
القطاع األمني في السياقات ملا بعد النزاع يستحق االنتباه إلى 

نظام العدالة والقضاء، 

فقط  القوانني  إصالح  تتضمن  ال  العدالة  نظام  إصالح  عملية 
ولكنها تتضمن أيضا التطور في السياسات والطرق واآلليات 
إلى  باإلضافة  القوانني  لهذه  عملي  تطبيق  بوجود  تسمح  التي 
احلق املتساوي في الوصول إلى نظام العدالة. تتضمن أهداف 

عملية إصالح النظام القضائي تطوير ما يلي: 

حقوق  وحماية  تشجيع  أجل  من  منصفة  و  عادلة  قوانني   
املجموعات  تواجه  التي  العوائق  جتاوز  أجل  ومن  اإلنسان 

املهمشة واملعرضة للخطر.
ومسؤولة  متحيزة  وغير  فعالة  قضائية  هيئات  وجود   

باإلضافة إلى وجود خدمات إدعاء.
وغير  احلكومية  املؤسسات  بني  ما  وتعاون  ترابط  وجود   

احلكومية.
وجود اآلليات التي تنظر وتراقب نظام العدالة.  

وجود إدارة وبنية حتتية قضائية مناسبة.  

وقد كانت القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن قد 
وضعت عدداً من االلتزامات والواجبات إضافة إلى اإلرشادات 

اخلاصة بإصالح نظام العدالة فيما يتعلق بـ: 

املعايير التي تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للنساء   
والفتيات.

واألولويات  االحتياجات  ملعاجلة  استراتيجيات  وجود   
إلى  احلصول  حق  تشمل  والتي  والفتيات  بالنساء  اخلاصة 

العدالة املتجاوب مع النوع االجتماعي.
مقاضاة األشخاص املسؤولني عن أعمال العنف التي مت ارتكابها   
ضد النساء والفتيات في النزاعات املسلحة واإلبادة اجلماعية 

واجلرائم التي مت ارتكابها ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. 

في  اجلنسي  العنف  ضحايا  احتياجات  لتناول  معايير   
النزاعات املسلحة وفي مواقف ما بعد هذه االلتزامات.

بالنساء  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  واحترام  حماية  معايير 
والفتيات وتلبية احتياجاتهن وأولوياتهن

تطالب القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن بتطبيق اتفاقيات 
السالم من أجل التركيز على حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء 
والفتيات وتشجيع وضع استراتيجيات ملموسة وقوية لتلبية 
يتعلق  فيما  خاصة  والفتيات،  النساء  وأولويات  احتياجات 

بالوصول إلى نظام العدالة.

انظر: قرار مجلس األمن رقم 1325 مادة رقم 8؛ وقرار 
مجلس األمن الدولي 1889 مادة 10 

من املعايير التي ميكنها حتقيق ذلك:
عمليات  في  رئيسياً  شريكاً  النسوية  املجموعات  اعتبار   

إصالح نظام العدالة. 
واإلقليمية  الدولية  اإلنسان  على معاهدات حقوق  املصادقة   
التمييز  أشكال  كافة  وعلى  القضاء  معاهدة  تتضمن  والتي 

ضد املرأة )سيداو(. 
احترام  وتكريس  لزيادة  وذلك  الدستوري  اإلصالح  إجراء   
حقوق اإلنسان جلميع املواطنني في كافة مستويات النظام 

القضائي. 
إصالح القوانني وذلك لتطبيق معايير حقوق اإلنسان الدولية   
وامليراث  األراضي  مبلكية  يتعلق  فيما  وخاصة  واإلقليمية 
والتوجهات  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  والعنف 

اجلنسية.
من  للتأكد  وذلك  القضائية  واملمارسات  اإلجراءات  إصالح   
النساء  ضد  مباشر  غير  أو  مباشر  متييز  أي  وجود  عدم 

والفتيات. 
نظام  حول  االجتماعي  النوع  حساسية  يراعي  تقييم  إجراء   
وأثره  اإلجتماعي  النوع  أداة  من   1-4 قسم  )أنظر  العدالة 
احتياجات  حتديد  أجل  من  وذلك  العدالة(  نظام  إصالح  في 
وأولويات النساء والفتيات. على سبيل املثال، قامت ليبيريا 
من  وضعت  قد  كانت  والتي  التقييمات  من  سلسلة  بإجراء 
النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  خاصة  عمل  خطة  خاللها 
اخلاصة  املعايير  من  عدد  على  يحتوي  والذي  االجتماعي 
النوع  أداة  من   10 إطار  )انظر  العدالة.  نظام  بإصالح 

االجتماعي وإصالح نظام العدالة(.
معايير خاصة من أجل التعامل مع قضايا العنف القائم على   
الشهود  حماية  يتضمن  والذي  االجتماعي  النوع  أساس 

والضحايا.
القضاء  طريق  عن  العنصري  التمييز  قضايا  معاجلة   
والنيابة العامة واحملامون وموظفي احملاكم وذلك من خالل 
التدريبات وأمور أخرى تقوم ببناء القدرات حول مواضيع 
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خاللها  من  التعامل  يتم  التي  والطرق  املرأة  بحقوق  تتعلق 
االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائم  العنف  قضايا  مع 
املتحدة  واألمم  والدولية  احمللية  النسوية  للمنظمات  ميكن 
عملية  في  املساعدة  يقدموا  أن  األخرى  الدولية  والوكاالت 

التدريب. 
الرسمية  القضائية  واآلليات  التقليديني  القادة  مع  املشاركة   
ومن  اإلنسان  حقوق  معايير  دعم  لضمان  الرسمية  وغير 
بتعزيز  املشاركة  هذه  تقوم  أن  يجب  املرأة.  حقوق  ضمنها 

التواصل فيما بني القادة التقليديني واملنظمات النسوية. 
قطاع  في  املرأة  مشاركة  نسبة  لرفع  املستخدمة  املعايير   
و  الرجال  بني  ما  متساوي  توازن  إيجاد  ومحاولة  العدالة 

النساء في جميع األدوار وفي جميع املستويات. 
املراقبة املستمرة لطريقة النظام القضائي في معاجلة حقوق   
الدول،  من  العديد  في  والفتيات  بالنساء  اخلاصة  اإلنسان 
مثل  الوطنية  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  من  العديد  فإن 
مفوضية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني باإلضافة إلى 

هيئة املظالم تقوم بدور مهم في مراقبة األدوار. 
حقوق  حول  الوعي  نسبة  زيادة  في  تستخدم  التي  املعايير   
اإلنسان والقوانني واآلليات التي تقوم بحمايتهم. في العديد 
املجتمع  منظمات  تقوم  نزاعات،  من  تعاني  التي  الدول  من 
القضايا  املدني بعقد حمالت تدريبية وإعالمية حول بعض 
مثل العنف املنزلي والزواج القسري حيث يشترك بعضهم 

بشكل فعال مع الرجال وكذلك األمر مع النساء. 
استخدام املساعدين القانونيني من أجل بناء الكفاءة القانونية   

لدى املرأة. 
التوعية املقدمة من قبل احملاكم والقضاة للنساء والرجال في   

املناطق الريفية. 
ملكية  مثل  للمرأة  بالنسبة  املهمة  للقضايا  القانوني  الدعم   
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  وامليراث  األراضي 

االجتماعي. 

دعم مبادرات املجتمع املدني للوصول إلى نظام العدالة.   

حماية  لضمان  املستخدمة  األخرى  املعايير  مناقشة  سيتم 
في  والفتيات  بالنساء  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  واحترام 
النوع  أداة  القسم 4 من  القضائي في  النظام  عملية إصالح 

االجتماعي واثره في إصالح نظام العدالة.

محاسبة مرتكبي اجلرائم ضد النساء والفتيات في النزاعات 
املسلحة

على  وبقوة  والسالم  واملرأة  باألمن  املتعلقة  القرارات  تؤكد 
ضد  الدولية  اجلرائم  ومقاضاة  محاسبة  في  الدول  مسؤولية 
)اإلبادة  املسلحة  النزاعات  خالل  ارتكابها  يتم  والتي  املرأة 
ولكنها  احلرب(  وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية 
النساء  ضد  ارتكابه  يتم  الذي  العنف  أشكال  كل  أيضا  تشمل 

فقط  املسؤولية  متتد  ال  حيث  املسلحة،  النزاعات  في  والفتيات 
إلى الدولة التي يتم فيها ارتكاب اجلرائم بل متتد لتشمل بلدانا 

أخرى تتمتع بالسلطة القضائية. 

11؛  مادة   1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  انظر: 
4؛  رقم  مادة   1820 رقم  الدولي  األمن  مجلس  وقرار 
وقرار  6؛  مادة   1888 رقم  الدولي  األمن  مجلس  وقرار 

مجلس األمن الدولي رقم 1889 مادة 3 

املرأة  ضد  ارتكابها  يتم  التي  العنف  جرائم  مقاضاة  يتطلب 
خالل النزاعات املسلحة إدارة سياسية من احلكومات املهتمة 
منظمات  بعض  تكون  أن  املمكن  من  فإنه  لذلك  الشأن.  وذات 
القانونية.  باملساءلة  باملطالبة  مهتمة  احمللية  املدني  املجتمع 
على  للضغط  كبيراً  دوراً  أيضا  الدولي  املجتمع  وميلك  كما 
احلكومات لكي تقوم مبقاضاة اجلناة واستبعاد اجلرائم التي 
يتم ارتكابها ضد املرأة من أحكام منظمة العفو الدولية. حيث 
مقاضاة  إلى  سباقاً  يكون  أن  الدولي  املجتمع  على  يتوجب 
يتم  التي  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  أعمال  على  األفراد 
ارتكابها ضد اإلنسانية باإلضافة إلى جرائم احلرب التي يتم 
ارتكابها ضد املرأة. قامت محكمة كندية في أكتوبر من العام 
خلفية  على  وذلك  كندا  في  يقيم  رواندي  رجل  بإدانة   2009
التي  اجلماعية  اإلبادة  خالل  متت  اغتصاب  ألعمال  ارتكابه 

حصلت عام 1994. 47

أن املقاضاة العادلة ألعمال العنف ضد املرأة والتي مت ارتكابها 
خالل النزاعات املسلحة تتطلب أيضا قدرة الدولة على تشكيل 
السجون  أيضا  تشمل  حتتية  وبنية  وشرطة  مناسبة  محكمة 

تدريب النيابة العامة والقضاة في اإلطار 10
كولومبيا

للتعويض  الوطنية  اللجنة  قامت   ،2008 و   2007 األعوام  في 
واملصاحلة برعاية سلسة من اجللسات التدريبية حول موضوع 
العامة والقضاة املسؤولني عن  النيابة  النوع االجتماعي لكل من 
بتسريح  تتعلق  جرائم  تعالج  والتي  اخلاصة  االنتقالية  احملاكم 
حتت  الشوارع  حرب  إلى  باإلضافة  عسكرية  شبه  مجموعات 

قانون العدالة والسالم للعام 2005.
تتعلق  التي  القانون  العمل بفحص متطلبات  وقد قامت ورشات 
حيث  االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائم  العنف  مبوضوع 
املدني  املجتمع  منظمات  بإحضار  أيضا  الورشات  تلك  قامت 
النسوية جنبا إلى جنب مع النيابة العامة والقضاة وذلك لوضع 
قضائيا  بالفصل  تقوم  التحديات  وتناقش  تعالج  استراتيجيات 
في  حصلت  قد  كانت  والتي  اجلنسية  االعتداءات  موضوع  في 
مناقشتها  متت  التي  القضايا  ضمن  ومن  السابقة.  السنوات 
آخر  النفسي وأي دعم  والدعم  الشهود  اإلثبات وحماية  معايير 
التي  األولى  املرة  كانت  لقد  احلياة.  قيد  على  والباقني  لألحياء 
املرأة  حقوق  عن  املدافعني  من  احملكمة  مسئولي  فيها  اجتمع 

ملناقشة مثل تلك القضايا. 
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التحقيق  ومهارات  ومصادر  القضائي  القطاع  في  واملوظفني 
باإلضافة  والضحايا  الشهود  وحماية  السجالت  حفظ  ونظام 
إلى خدمات الترجمة و الترجمة الفورية. ميكن للمجتمع الدولي 

أن يدعم هذه القدرات من خالل عدة طرق. )اإلطار 10(. 

وفي العديد من الدول التي تخرج من نزاعات فإن إصالح نظام 
أجل  من  االنتقالية وذلك  العدالة  آليات  إنشاء  القضاء سيشمل 
معاجلة املوروثات املنتشرة أو االعتداءات على حقوق اإلنسان 
خالل النزاع. يتم مناقشة موضوع العدالة االنتقالية في القسم 
5-1 من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام 
آليات انتقالية. فان انتدابها يجب أن يرجع  العدالة وعن إنشاء 

وبشكل صريح ملعاجلة العنف ضد املرأة.

ميكن أن تكون املعايير التي تضمن بأن أعمال العنف قد ارتكبت 
بفعالية جيدة، سواء  املقاضاة  عملية  تتسم  النزاع حيث  خالل 
من خالل آليات نظام القضاء والعدالة االنتقالية أو الدائمة التي 

تشمل: 

تعريف العنف ضد املرأة بشكل يتماشى مع املعايير الدولية   
حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدولي على سبيل املثال، 
تعريفات  على  اخلاصة  سيراليون  محكمة  احتوت  فقد 
االستغالل اجلنسي والعمل القسري ضمن تعريفها اخلاص 

بالعنف اجلنسي. 
وضع إستراتيجية مقاضاة محددة جلرائم العنف ضد املرأة   

والتي يتم ارتكابها خالل النزاعات. 
في  التحقيقات  مجال  في  املوظفني  جلميع  تدريب  تقدمي   

اجلرائم والتشريع وذلك بخصوص العنف ضد املرأة. 
للتحقيق  مخصصة  عامة  ونيابة  محققني  وجود  من  التأكد   

في جرائم العنف ضد املرأة ومن ضمنها احملققات اإلناث. 
والسرية  واخلصوصية  األمن  لضمان  مؤسساتية  تدابير   
على  احملاكمات  وبعد  وخالل  قبل  ما  مراحل  في  للضحايا 

سبيل املثال، حماية الشهود.

العنف  ضحايا  احتياجات  ملعاجلة  املستخدمة  املعايير 
اجلنسي في النزاعات

الئحة  بوضع  والسالم  واألمن  باملرأة  املتعلقة  القرارات  قامت 
العنف اجلنسي في  الدول لضحايا  التزامات  بخصوص نطاق 
النزاعات. وذلك من أجل التأكد من أن الناجيني من هذا االعتداء 
باإلضافة  القانون  ظل  في  املتساوية  احلماية  لديهم  اجلنسي 
بكرامة  ومعاملتهم  للعدالة  الوصول  حق  على  حصولهم  إلى 
املساعدات  على  حصولهم  إلى  إضافة  القضائية  العملية  خالل 
نظام  إصالح  عملية  أيه  وضمن  معاناتهم.  عن  وتعويضهم 
آراء  واحترام  إلى  لالستماع  املجال  فتح  يتم  أن  يجب  العدالة 
ضحايا العنف اجلنسي حول كيفية حتقيق العدالة في نظرهم. 

الدولي 1820 مادة 4و3؛ قرار  انظر قرار مجلس األمن 
مجلس األمن الدولي 1888 13و17

املذكور  اجلزء  في  تلخيصها  مت  التي  االستراتيجيات  تعتبر 
سابقا حول مقاضاة املسؤولني عن ارتكاب العنف ضد النساء 
أن تشمل  املمكن  املطال، ومن  تلك  لتلبية  والفتيات مبثابة جزء 
األمور  اجلنسي  العنف  قضايا  مع  للتعامل  احملددة  املطالب 

التالية: 

حمالت جماهيرية لتشجيع حقوق املرأة ولتحدي موضوع   
التساهل في أمور العنف اجلنسي )إطار 11(.

يتمتعون  الذين  العنف  لضحايا  والكرامة  الرعاية  توفير   
الدعم  و  املعلومات  توفير  خالل  من  وذلك  جيدة  بصحة 

وإعداد الشهود.
تهيئة بيئة مناسبة في قاعة احملكمة حيث يتم معاملة الضحايا   

فيها باحترام باإلضافة إلى تقدمي الرعاية لهم.
الريفية  املناطق  في  اجلنسي  العنف  ضحايا  إلى  الوصول   
القضائية  العملية  حول  معلومات  تقدمي  اجل  من  ذلك  و 
واملساعدة القانونية باإلضافة إلى الرعاية الصحية وتقدمي 
داعمة  أنظمة  إلى  باإلضافة  السكن  وأماكن  االستشارات 

أخرى مع التحفظ على سرية املعلومات بالنسبة للضحية. 
بسيطة  عمليات  تقدم  والتي  متخصصة  محاكم  إنشاء   

ومدعومة عن طريق موظفون مدربون .
الدعم  خدمات  بوجود  احملكمة  مرافق  حتديد  في  املشاركة   
القانونية )انظر القسم رقم 4-3 من  واملساندة والنصيحة 

النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العدالة(.
املعايير  مع  تتوافق  واإلجراءات  األدلة  قواعد  أن  من  التأكد   
في  التدخل  في  يتعلق  فيما  املثال  سبيل  على   - الدولية 
املوافقة على األفعال اجلنسية باإلضافة إلى قبول األدلة بناء 

على سلوك جنسي سابق. 
احملكمة  ومرافق  واإلجراءات  األدلة  قواعد  أن  من  التأكد   
الضحية  وكرامة  سالمة  االعتبار  بعني  تأخذ  وعملياتها 
باإلدالء  للضحية  السماح  على  يشتمل  أن  املمكن  من  حيث 
بشهادته/ها من خلف ستار ما أو احلصول على إذن وحق 

الوصول في مناطق انتظار خاصة.

نظام  إصالح  على  الردود  من  واحداً  اإلدعاء  نظام  يعتبر 
حيث  القرارات  في  بوجوده  املطالبة  مت  قد  كان  والذي  العدالة 
احلصول  اجلنسية  االعتداءات  لضحايا  العدالة  حتقيق  يتطلب 
معايير  إلى  باإلضافة  احلقائق  لسرد  العمليات  بعض  على 
ضدهم،  ارتكابها  مت  التي  اخلاطئة  باألعمال  لالعتراف  وذلك 
احلقائق  على  باحلصول  اخلاصة  العمليات  على  يجب  حيث 
اجلنسي  العنف  على  أساسيا  تركيزاً  حتتوي  أن  واملصاحلة 
والتقارير  التدابير  إلى  باإلضافة  انتدابهم  في  يحصل  الذي 
تقوم  أن  واملصاحلة  باحلقائق  اخلاصة  املفوضية  على  ويجب 
باالنتباه إلى حاجة الضحايا إلى الدعم واحلماية عندما يقومون 
باإلدالء بشهاداتهم. على سبيل املثال: مت في سيراليون مقابلة 
ضحايا العنف اجلنسي عن طريق مفوّضات نساء وكانت لديهم 
في  بشهادتهم  اإلدالء  يريدون  كانوا  إذا  ما  ليقرروا  الفرصة 
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بالطعام والشراب  املغلقة، فقد مت تزويدهم  جلسات االستماع 
أماكن  والى  من  املواصالت  إلى  باإلضافة  الطبية  واملساعدات 
احلاجة.  استدعت  إن  باإلقامة  وتزويدهم  االستماع  جلسات 
وباملثل يجب على البرامج أن حتتوي على تركيز واهتمام واضح 
لضحايا العنف اجلنسي واعتبارهم مستفيدين، وميكن اعتبار 
البرامج  من  جزء  أنها  أساس  على  والنفسية  الطبية  اخلدمات 
اإلصالحية والتعويضية. أما بالنسبة للتعويض الرمزي فيمكن 
أن يساعد في معاجلة الصدمات االجتماعية والتي قد يتعرض 
لها الناجون من االعتداءات اجلنسية حيث من املمكن أن يتضمن 
ذلك إبعادهم واستثناءهم من املجتمع أو التخلي عنهم من قبل 

زوجاتهم.48  

4-6  اإلعداد لنشر اجلنود في مهام حفظ 
السالم 

تكرس القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن اهتماماً خاصاً 
بعثات  ضمن  إلرسالهم  جنودها  بتجهيز  البلدان  قيام  لكيفية 

حفظ السالم حيث يطالبون الدول بالتالي: 

البرامج  في  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  التي  القضايا  دمج   
التدريبية الوطنية التي تتم قبل عملية إرسالهم وذلك بالنسبة 

للجنود العاملني في جهازي اجليش والشرطة
اتخاذ اخلطوات من املمكن أن تقوم مبنع االستغالل اجلنسي   
واالعتداءات باإلضافة إلى ضمان املساءلة القانونية ألي من 

هذه االعتداءات التي من املمكن أن حتصل
ضمن  أكبر  بشكل  النساء  إلرسال  وذلك  مؤسسية  تدابير   

هذه البعثات

تدرب منتسبي الشرطة املدنية والعسكريني

القضايا  الدقيقة جتاه بعض  االقتراحات  القرارات بعض  تقدم 
املوظفني  إرسال  قبل  ما  عمليات  في  دمجها  يتم  أن  يجب  التي 

جهازي  في  العاملني  للحنود  امليداني  التدريب  إلى  باإلضافة 
الشرطة واجليش والتي تشمل:  

حفظ  بعمليات  املتعلقة  التدابير  في  املرأة  مشاركة  ضرورة   
السالم وبناءة وعلى جميع املستويات. 

حماية احلقوق واالحتياجات اخلاصة باملرأة   
حماية املدنيني ومن ضمنهم النساء والفتيات   

تتعلق  التي  بالقضايا  املتحدة  األمم  من  تساهل  وجود  عدم   
باالستغالل اجلنسي أو االعتداءات. 

منع العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات في أوقات النزاعات   
وما بعدها 

الوعي مبرض االيدز   

انظر قرار مجلس األمن الدول1325 مادة 6؛ قرار مجلس 
األمن  قرار مجلس  الدولي 1820 13املادة 7 و8؛  األمن 

الدولي املادة 19 و21

السالم  قوات حفظ  لتدريب  الرئيسية  املسؤولية  تقع  في حني 
على عائق البلدان ذات العالقة فقد وضعت دائرة األمم املتحدة 
هذه  في  استخدامها  ليتم  تدريبية  مواد  السالم  حفظ  لعمليات 
تتعلق  عامة  تدريبية  حزم  املواد  هذه  تتضمن  حيث  الدول 
واجليش  الشرطة  في  اجلنود  نشر  عمليات  قبل  ما  بالتدريب 
)انظر إطار 12( ويتم استخدامها بشكل كبير عن طريق مراكز 
األمم  دائرة  وتقوم  السالم،  حفظ  قوات  تدريب  ومؤسسات 
إلى  باإلضافة  النصائح  بتقدمي  السالم  حفظ  لعمليات  املتحدة 
املراكز  من  العديد  في  املدربني  كتدريب  التكميلية  التدريبات 

اإلقليمية واحمللية.49  

املتحدة  األمم  دائرة  بواسطة   2008 عام  في  تقرير  إعداد  مت 
التدريبية، وقد  تقييم االحتياجات  السالم حول  لعمليات حفظ 
نشر  عمليات  سبقت  التي  التدريبات  إيصال  مت  قد  بأنه  وجد 
املوظفني حيث مت احتواء عدة مواضيع مثل االستغالل اجلنسي 
واالعتداءات ومرض االيدز وغيرها،50  ومن املهم إعطاء وقت 
واالعتداءات  اجلنسي  االستغالل  حول  التدريب  لفترة  كافي 
القواعد  ملناقشة  الفرص  التدريبات  هذه  تقدم  حيث  اجلنسية. 
تعريف  تتضمن  والتي  املتحدة  األمم  قوانني  في  جاءت  التي 
تظهر  خاللها  من  والتي  والظروف  املتآخية  غير  املنظمات 
مسؤولية  إلى  باإلضافة  اجلنسي  االستغالل  بوجود  العالقة 
أن  يجب  حيث  القوات،  نشر  عملية  خالل  احلوامل  املوظفات 
يحتوي التدريب على بعض الطرق للتبليغ عن اإلدعاءات املتعلقة 
باالستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية )بشكل يتناسب مع 
األوامر( وذلك من أجل عملية البحث والرد عليها، باإلضافة إلى 
احتواء متابعة دورية وذات منهجية. تعتبر التدريبات املشتركة 
الصدع  املساعدة في رأب  البلدان مبثابة عامل مهم ميكنه  بني 
الدولة  مع  مختلفة(  بلدان  )من  السالم  حفظ  قوات  أن  حيث 

املستضيفة باإلضافة إلى طريقة تعاملهم مع النساء والفتيات.

 إطار 12 : بعض األمثلة على املواد التدريبية التي يتم تزويدها لقوات حفظ السالم والتي لها عالقة باملرأة
 والسالم واألمن

املتحدة لعمليات التدريبي األساسي لعمليات ما قبل نشر وإرسال املوظفني اخلاصة بدائرة األمم   املساق 
.حفظ السالم
   
DPKO Core Pre-deployment training modules، 2009. http://pbpu.
unlb.org/PBPS/Pages/Public/library.aspx؟ot=2&scat=393&menu
key=_2_5_4
 الوحدة رقم 3 تتناوالملرأة والسالم واألمن وحماية االطفال والوحدة رقم 4 تتناول موضوع فيروس نقص
املناعة

)Unit 3 addresses women، peace and security and protection of
children; Unit 4 addresses SEA and HIV/AIDS(
النوع اإلجتماعي ودورة تدريبية حلفظ السالم 

DFID/DFAIT “Gender and peacekeeping training course”، 2002.
http://www.genderandpeacekeeping.org

كسر احملظورات اإلطار 11
حتاول منظمة ميديكا كوسوفا غير احلكومية أن تكسر احملظور 
في  احلرب  أثناء  ارتكابه  يتم  الذي  اجلنسي  العنف  حالة  في 
كوسوفو وذلك باستخدام احلمالت والتقارير اإلعالمية والبرامج 
التلفزيونية وبرامج الراديو وذلك إلعالم اجلمهور بأوضاع املرأة 

التي يتم اغتصابها أثناء احلرب. 
وتعمل مؤسسة ميديكا كوسوف أيضا مع منظمات أخرى في شبكة 
النساء الكوسوفية وذلك من أجل الدفاع واملطالبة مببالغ التعويض 

لضحايا عمليات االغتصاب التي متت خالل احلرب في كوسوفو.
املصدر: ميديكا مونديالي، كوسوفو.

http://www.medicamondiale.org/en/projekte/kosova/

http://www.medicamondiale.org/en/projekte/kosova/
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في تطوير وتزويد  واضحاً  تقدماً  الغربية  البلدان  متتلك بعض 
متعددة  قضايا  تناقش  والتي  السالم  حفظ  لقوات  التدريبات 
كانت قد مت اإلشارة إليها في القرارات التي تتعلق باملرأة واألمن 
املفاهيم  بإدراج  األطلسي  شمال  حلف  التزم  وقد  والسالم. 
جميع  وعلى  والتعليمية  التدريبية  وبرامجها  باملرأة  اخلاصة 
املستويات، 51 وبالرغم من قبول تلك التطورات فال تزال بعض 

البلدان تقوم بإرسال أعداد قليلة نسبياً من قوات حفظ السالم. 

أما بالنسبة ملوظفي قوات حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة 
النامية وخاصة بنغالديش والهند   البلدان  فإن جلهم يأتي من 
وباكستان والتي متتلك تدريبات أقل نظامية بالنسبة ملوضوع 
هناك  تزال  فال  حال  أية  وعلى  تواجدها،  حال  في  االجتماعي 
وإمكانية  االجتماعي  النوع  حول  الواعدة  األمثلة  من  العديد 

دمجهم في برامج قوات حفظ السالم: 

تقوم املواد التدريبية والبرامج اخلاصة باملعهد البنغالي لدعم   
عمليات السالم بتلبية أنظمة التدريب املعيارية التابعة لألمم 

املتحدة والتي تناقش قضايا حول قوات حفظ السالم.52 
أفريقيا دورة  السالم في جنوب  بعثات  تدريب  يقدم مركز   
وزارة  أعضاء  تدريب  أجل  من  وذلك  أسبوعني  مدار  على 
في  مستشارين  ليكونوا  وذلك  آخرين  وموظفني  الدفاع 
مجال النوع االجتماعي بالنسبة للعاملني في اجليش وصناع 

القرار في بعثات دعم السالم. 53
املعهد املستقل لتدريب عمليات السالم برامج تدريبية  يقدم   
النوع  الكترونية مجانية والتي تتضمن برامج حول منظور 
االجتماعي في عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة وذلك لكل 
من قوات حفظ السالم القادمني من أفريقيا باإلضافة إلى بلدان 
الكاريبي وأمريكا الالتينية، وتلقى أكثر من 15 ألف موظف 
في قوات حفظ السالم البرنامج التدريبي وبشكل كبير في 
البلدان اإلفريقية، بنغالديش، والباكستان، أما في عام 2010 
فقد قام معهد تدريب عمليات السالم بوضع برنامج تدريبي 
جديد حتت مسمى منع العنف ضد املرأة وعدم املساواة بني 

اجلنسني في عمليات حفظ السالم. 54
وضع مركز بيرسون حلفظ السالم دورة تدريبية على مدار   
االجتماعي  النوع  أساس  القائم على  العنف  أسبوعني حول 
لكل من ضباط الشرطة الدوليني املشاركني في بعثات األمم 
هذا  يخطط  حيث  دارفور،  في  اإلفريقي  واالحتاد  املتحدة 

املركز باعتماد هذا التدريب لبعثات حفظ السالم األخرى.55

أن  ميكن  والتي  املستفادة  الدروس  تشتمل  أن  املمكن  من 
تتعلمها الدول بخصوص تدريب موظفي الشرطة واجليش قبل 

إرسالهم إلى البعثات األمور التالية:
إن التجهيز بعيد األمد لقوات الشرطة واجليش في عمليات   
التطور  لضمان  وذلك  ضرورياً  أمرا  يعتبر  السالم  خطط 
املطلوبة،  واملهارات  الفاعلية  ضمن  والكفاءات  القدرات  في 
يعيق  الذي  األمر  ما،  نوعاً  قصيراً  الوقت  يكون  ما  وعادة 
تتم  أن  أفضل.يجب  جتهيزات  على  احلصول  احتمالية 

التعليمية  املناهج  خالل  االجتماعي  بالنوع  الدمج  عملية 
اخلاصة بالشرطة واجليش.

مثل  العملية  القضايا  على  بالتركيز  التدريب  يبدأ  أن  يجب   
كيفية تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 أكثر من 

إعطاء مضامني نظرية عن النوع االجتماعي.
إلى  باإلضافة  باملهمة  خاص  تدريب  يتوافر  أن  يجب   
بالنوع  املجتمعي والذي يتضمن ديناميكيات تتعلق  التوجه 
االجتماعي احمللي والتي يجب أن تعالج بوضوح الطرق التي 

من خاللها ميكن منع العنف اجلنسي.
من  جزءا  اجلنسية  االعتداءات  على  الرد  يكون  أن  يجب   

تدريبات البعثة وتدريبات على والسيناريوهات.
يتم توفير خبراء على الصعيد احمللي عن طريق هيئات مثل   
العمل  أو منظمات  النوع االجتماعي  أو شؤون  املرأة  وزارة 
التدريبات  تدعم  أن  املمكن  من  والتي  النسوية  املجتمعي 

اخلاصة قبل عملية إرسال املوظفني. 
يجب أن يتوافر تقييم منتظم ألثار هذه التدريبات خالل وبعد   
عملية نشر القوات مع احتمالية إدراج املنظمات النسوية في 

الدول املضيفة. 56 

انظر أداة التدريب حول ״النوع اإلجتماعي ومنتسبي القطاع 
األمني״

االعتداءات  بقضايا  املتعلقة  واملساءلة  املنع  عمليات 
اجلنسية واالستغالل اجلنسي

كانت األمم املتحدة في السنوات السابقة عرضة االنتقاد حول 
االدعاءات التي مت تقدميها حول االستغالل اجلنسي واالعتداءات 
للمجتمعات احمللية عن طريق قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
عدم  وهي  شديدة  سياسة  املتحدة  األمم  متتلك  حيث  املتحدة. 
املرأة  التساهل، ولكن طالبت قرارات مجلس األمن بخصوص 
وقائية  إجراءات  اتخاذ  األعضاء  الدول  من  واألمن  والسالم 

بعض األمثلة على املواد التدريبية اإلطار 12
حفظ  لقوات  تزويدها  يتم  التي 
باملرأة  عالقة  لها  والتي  السالم 

والسالم واألمن 
املساق التدريبي األساسي لعمليات ما قبل نشر وإرسال املوظفني 

اخلاصة بدائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم.
DPKO Core Pre-deployment training modules, 2009. http://
pbpu.unlb.org/PBPS/Pages/Public/library.aspx?ot=2&scat=3
93&menukey=_4_5_2

االطفال  وحماية  واألمن  والسالم  املرأة  تتناول   3 رقم  الوحدة 
والوحدة رقم 4 تتناول موضوع فيروس نقص املناعة

 النوع اإلجتماعي ودورة تدريبية حلفظ السالم
DFID/DFAIT “Gender and peacekeeping training course”, 
2002. http://www.genderandpeacekeeping.org

http://www.genderandpeacekeeping.org
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القانونية ضد  ووضع معايير وتدابير لضمان وجود املساءلة 
االعتداءات اجلنسية.

انظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1820 مادة 7؛ قرار 
مجلس األمن الدولي 1888 مادة 21 

مدونة السلوك: جنباً إلى جنب مع التدريبات التي يتم تقدميها، 
واضحة  إرشادات  اجلنسية  االعتداءات  منع  عمليات  تتطلب 
الشكاوى  إلى  باإلضافة  املمنوعة  التصرفات  حول  وجلية 
واالنضباطية.  الصارمة  واإلجراءات  والتحقيقات  الواضحة 
التي تشارك في قوات  البلدان  أما اخلطوة األولى، فيجب على 
باألمم  اخلاصة  املعايير  بأن  تتأكد  أن  السالم  حفظ  بعثات 
موظفيها  مع  تتطابق  اجلنسي  االستغالل  منع  حول  املتحدة 
حتت  وضعهم  أو  األوامر  إصدار  خالل  من  ذلك  أكان  سواء 
ترجمة  أيضا  عليهم  ويجب  بهم،57  اخلاصة  اجلنائية  القوانني 
باعتبارهم ضمن  بها موظفيهم  يتحدث  التي  اللغة  إلى  املعايير 

قوات حفظ السالم. 

إن تطبيق وتطوير وتنفيذ مثل مدونات السلوك هذه على املستوى 
احمللي من املمكن أن يساعد في ضمان و تأكيد أن قدرات حفظ 
السالم حتت املساءلة القانونية في حال وجود أي اعتداء جنسي، 
مشروعية  عدم  حول  وواضح  قوي  مرجع  وجود  يعتبر  حيث 
أداة  مبثابة  الوطنية  السلوك  مدونة  في  اجلنسية  االعتداءات 
ووسيلة لتعليم وتدريب موظفي الشرطة واجليش وذلك من أجل 

مساعدة قادتهم في وضع حد ملثل تلك االعتداءات. 

اجلنسي  االستغالل  حاالت  في  القانونية  املساءلة  وجود 
ووجود  االعتداءات  منع  عملية  تتطلب  اجلنسية:  واالعتداءات 
وقادة  اجليش  ضباط  بني  تنظيمية  ثقافة  قانونية  مساءلة 
الشرطة الذين يقومون مبنع و حتديد ومعاقبة مثل هذا السلوك، 
وهناك حاجة لوجود خطوات من اجل معاجلة ثقافة اإلفالت من 
العقاب للجرائم املتعلقة بالعنف اجلنسي ضمن صفوف القوات 

املسلحة وبني فرق الشرطة. 

أي من موظفيها  بأن  تأكيد  في  الدول مجتهدة  تكون  أن  يجب 
املشتركني في قوات حفظ السالم والذي يشترك في أي عملية 
استغالل جنسي أو اعتداء سيتم محاسبته و ذلك ضمن نظامهم 
العسكري القضائي اخلاص، وقد قامت العديد من الدول بتطبيق 
هذه األنظمة في معاقبة مرتكبي اجلرائم عن طريق تسريحهم 
من اخلدمة العسكرية باإلضافة إلى فرض عقوبات احتجازية 
أو جتريدهم من رتبهم. على سبيل املثال: قامت فرنسا بسجن 
قيامه  بسبب  السالم  حفظ  قوات  في  العاملني  املوظفني  احد 
بتصوير نفسه ميارس اجلنس مع األطفال بينما كانت دوال مثل 
أعلنت  قد  أفريقيا وتونس  املغرب ونيبال والباكستان وجنوب 

عن إجراءات تأديبية وانضباطية ضد بعض موظفيها. 58

الشرطة  فرق  أو  قواتها  بإشراك  تقوم  التي  البلدان  على  يجب 
العاملني  موظفيها  يقوم  بأن  املتحدة  األمم  إلى  ضمان  تقدمي 
إلى  باإلضافة  احمللي  القانون  بإنفاذ  السالم  حفظ  قوات  في 

وجود  املتحدة  األمم  حتقيقات  من  تبني  إذا  مقاضاتهم  إمكانية 
ادعاءات حقيقية لعملية استغالل أو اعتداء جنسي ضدهم. على 
ودعوة  الدالئل  جمع  في  العملية  الصعوبات  تواجه  حال  أية 
مثل  في  احمللية  السلطات  مع  القضاء  إمام  للمثول  الشهود 
عمليات املقاضاة هذه، ومن أجل معاجلة تلك املشاكل مت إصدار 
التوصيات للدول املشاركة في قوات حفظ السالم حول وجوب 

وجود محاكم في املواقع التي تتم فيها االعتداءات.59  

املهتمني  السالم  حفظ  قوات  ومعاقبة  مساءلة  إظهار  يعتبر 
إظهار  اجل  من  ضرورياً  أمرأ  اجلنسي  العنف  عمليات  في 
لكفاءة وجودة  البعثات والتي تعتبر ضرورية  املصداقية لهذه 
قوات  في  العاملني  املوظفني  إصالح  يعتبر  حيث  البعثات.  هذه 
حفظ السالم مبثابة اإلجراء العام الذي يتم استخدامه في حال 
وجود سوء تصرف. وعندما تكون دالئل عمليات اإلصالح غير 
واضحة وغير مشروحة بشكل جيد فيتم اعتبارها على أساس 
أنها عملية إزالة بسيطة ملرتكبي اجلرائم وذلك من غير وجود 
والشهود  الضحايا  سرية  حماية  يتم  وبينما  لها،  أصداء  أية 
يجب على البعثات أن تقوم بتوفير املعلومات إلى البلد املضيف 
حول كيفية التعامل مع قضايا االستغالل اجلنسي واالعتداءات 
إضافة إلى تفسير نتائج التحقيقات إلى الضحية واألشخاص 
اآلخرين أصحاب العالقة، حيث يعتبر أمرأ مناسبا ومنطقيا بأن 
من  األطراف  أحد  استبعاد  عن  باإلعالن  املسؤولني  احد  يقوم 
تطبيق  رؤية  من  املجتمع  يتمكن  بحيث  معاقبته  وسيتم  البعثة 

القرارات واإلجراءات املناسبة. 

اإلجراءات املستخدمة في توظيف النساء بشكل اكبر 

باعتبار  السالم  و  األمن  و  باملرأة  اخلاصة  القرارات  تعترف 
حماية  في  هاما  مصدرا  السالم  حفظ  قوات  في  العاملة  املرأة 
و  النساء  ضد  جنسي  عنف  وجود  منع  إلى  باإلضافة  املدنيني 
و  الرجال  من  مكونة  السالم  حلفظ  فرقة  وجود  إن  األطفال. 

النساء سوف: 

تكون ذات ثقة أكبر عند املجتمع احمللي   
تكون مجهزة بشكل اكبر لتنفيذ بعض املهام احلساسة مثل   
السجون  في  والعمل  اجلسدي  والتفتيش  البيوت  تفتيش 
باإلضافة إلى توفير حماية للمدنيني باإلضافة إلى عمليات 
وتسريح  السالح  نزع  مواقع  في  باملقاتلني  اخلاصة  املسح 

املقاتلني وإعادة دمجهم 
املعرضة  املجموعات  مع  اكبر  نحو  على  التواصل  ميكنها   

للخطر ومنظمات العمل املجتمعي في املجتمع احمللي
ميكنها وبسهولة دعم النساء بالنزاعات و اللواتي قد يواجهن   

صعوبة في التحدث ملوظف ذكر
وجود عدد قليل من اجلرائم واالعتداءات اجلنسية   

في  ومنظماتهم  احمللية  املرأة  مشاركة  وترويج  تشجع   
العمليات السياسية ملا بعد النزاعات60
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ميكن املوظفات العامالت في قوات حفظ السالم بأن يكّن ذوات 
أهمية كبيرة في منع العنف اجلنسي.

فهي  والسالم  واألمن  باملرأة  املتعلقة  للقرارات  بالنسبة  أما 
تقوم بتشجيع البلدان على نشر أعداد اكبر من املوظفات اإلناث 
)سواء في اجليش أو الشرطة( في عمليات األمم املتحدة للحفاظ 

على السالم:

انظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1820 مادة 8؛ قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 1888 مادة 19 

لقد دافعت دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم بأنه يجب 
الشرطة  في  القوات  من  األقل  على   %10 نسبته  ما  يكون  أن 
واجليش من اإلناث. كانت املرأة في شهر حزيران 2006 تشغل 
 2009 في  املتحدة،  األمم  في  الوظائف  من   %2.35 نسبته  ما 
قامت دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم بإطالق حمالت 
 %20-8 مبعدل  السالم  حفظ  بعثات  في  النساء  أعداد  لزيادة 

بحلول عام 2014. 61

ميكن للدول زيادة توظيف و إرسال املرأة ضمن بعثات حفظ 
السالم عن طريق: 

في  لهم  هدف  مبثابة  النساء  من  اكبر  عدد  توظيف  اعتماد   
خطط العمل القومية اخلاصة بالقرار رقم 1325. 

وحدات شرطة وجيش حتتوي على الفتيات فقط إلرسالهم   
الهندية  الشرطة  بوحدة  مستعينة  املجال  هذا  في  ونشرهم 

التي مت نشرها في ليبيريا في العام 2007. 
وضع سياسة وطنية حول توظيف وإرسال املرأة والتي من   
املمكن أن تشتمل على أهداف رقمية )نسبة املرأة في جميع 
حفظ  وبعثات  وحدات  ضمن  إرسالها  مت  التي  الوحدات 
السالم، كخدمات الشرطة الزامبية التي لديها 30% من اجل 
اختيار ضباط شرطة إناث وذلك ليشاركوا في بعثات األمم 

املتحدة حيث حققت ما نسبته 21% في أكتوبر 2009. 
الشرطة  مكاتب  ضمن  متخصصة  وحدات  وتأسيس  إنشاء   
واجليش وذلك من اجل متابعة عمليات توظيف وإرسال املرأة. 

ترشيح ملراكز أعلى في قوات حفظ السالم املدنية وعلى سبيل   
املتحدة  لألمم  العام  األمني  لدى  خاص  ممثل  وجود  املثال، 
واالحتاد األوروبي وأية جهات أخرى وعبر اإلعارة للمواقع 

الرئيسية التابعة لدائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم. 
وضع استراتيجيات معلوماتية عامة والتي تشجع وتروج   
وإرسالهن  واجليش  الشرطة  قوات  ضمن  املرأة  لتوظيف 

ضمن بعثات قوات حفظ السالم. 
متييز  أي  إزالة  أجل  من  وذلك  التأهيل  متطلبات  مراجعة   

عنصري ضد املرأة. 
النوع  أساس  على  املوجود  العنصري  التمييز  معاجلة   
وذلك  الشرطة  وأفراد  املسلحة  القوات  ضمن  االجتماعي 
من خالل سياسات تتعلق بالنوع االجتماعي باإلضافة إلى 

برامج متكني وتقوية املرأة. انظر الداة حول النوع اإلجتماعي 
وأجهزة الشرطة. 

تزويد املرأة ببرامج تدريبية إضافية وذلك ملساعدتهم على   
الشرطة في  قامت ضابطات  املطلوبة، حيث  املؤهالت  تلبية 
القدرة  بأن عدم  بالتعريف  كل من زامبيا وتنزانيا وناميبيا 
رئيسي  عائق  مبثابة  هو  املرأة  عند  السيارات  قيادة  على 
األمم  )تطلب  السالم  حفظ  قوات  بعثات  ضمن  إلرسالهن 
املتحدة أن تتوافر القدرة على قيادة سيارات الدفع الرباعي(. 
تتفاقم هذه املشكلة بوجود األمر القائل بأن الرجال و النساء 
ثقافية  ذلك بسبب عوامل  و  الفرص  نفس  لديهم  يتواجد  ال 
في  الشرطة  خدمات  قسم  يقوم  اقتصادية.  و  اجتماعية  و 
املوظفات  إرسال  قبل  تدريبي  برنامج  بتخطيط  تنزانيا 
ملساعدتهم  والقيادة  الرماية  على  وقدرتهم  لغتهم  لتعزيز 
في اجتياز االختبارات، حيث تقوم أيضاً الشرطة في تنزانيا 
الالتي  لإلناث  املالية  املبالغ  صرف  إعادة  موضوع  ببحث 

يقمن بأخذ دروس سياقة على حسابهن اخلاص. 
من  والتي  العوامل  تلك  حول  خاصة  أبحاث  بإجراء  البدء   
النساء مع  التوظيف والتثبيت ونشر  املمكن أن تعزز عملية 

ضمان اختبار السياسة الوطنية.62

4-7  من قبل الدول املشاركة في النزاعات 
املسلحة

كما هو متوقع، تولي القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم 
وأصدر  املسلحة،  النزاعات  حلاالت  خاصاً  اهتماماً  واألمن 
في  املشاركة  األطراف  إلى  مشددة  تعليمات  األمن  مجلس 

النزاعات املسلحة فيما يتعلق:

الكامل للقانون الدولي بخصوص حقوق  بضمان االحترام   
الفوري  الوقف  ذلك  في  مبا  وحمايتهم،  والفتيات  النساء 

والكامل جلميع أعمال العنف اجلنسي ضد املدنيني 
النساء  سيما  وال  املدنيني،  حلماية  خاصة  تدابير  وباتخاذ   
العنف  أشكال  عن  فضالً  اجلنسي،  العنف  ضد  والفتيات، 

األخرى        

ضمان االحترام الكامل للقانون الدولي املطبق على حقوق 
النساء والفتيات وحمايتهم 

״األكثر خطورة هو أن تكون امرأة خير من أن تكون جندياً في 
الوقت الراهن في شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية״.

اللواء باتريك كاميرت، نائب قائد سابق لقوة63 

أنظر: قرار مجلس األمن 1325 املادة 9؛ قرار مجلس األمن 
قرار  املادة 2؛  األمن 1888  مجلس  قرار  املادة 2؛   1820

مجلس األمن 1889 املادتان 2 و 3
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اإلنسان  حقوق  احترام  ضمان  تواجه  التي  التحديات  إن 
ليست  املسلحة  النزاعات  في  الدولي  اإلنساني  والالجئني 
على  وتشهد  والفتيات.  النساء  حماية  على  تقتصر  وال  جديدة 
مناطق  في  املدنيني  واجلرحى  القتلى  من  الهائلة  األعداد  هذا 
األحمر مدة  للصليب  الدولية  اللجنة  املسلح. وقد عملت  النزاع 
خالل  من  ذلك  في  مبا  القضايا،  هذه  حول  بالقصيرة  ليست 
الدولي اإلنساني للقوات  القانون  التعزيز والتدريب في مجال 
املسلحة واجلماعات املسلحة. تلعب األمم املتحدة دوراً رئيسياً 
في ممارسة الضغط السياسي على الدول لالمتثال اللتزاماتها 

القانونية في النزاعات.

العنف  املسلحة  والقوات  الوطنية  الشرطة  من  أفراد  يرتكب 
من  العديد  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  وغيرها  اجلنسي 
السياقات 64، و ميكن أن تكون املشاكل في االنضباط والفساد 
بوروندي  في  الالجئات  النساء  ضد  اجلنسي  للعنف  عوامل 
ارتكبها جنود احلكومة /  املثال:  وكينيا ورواندا، فعلى سبيل 
قوات األمن سيئة اإلشراف والتي لم تتلق توجيهات واضحة 
من املشرفني بشأن واجباتهم، وكان تعاطي الكحول واملكاسب 

الشخصية من السرقة وراء هذا العنف في كثير من األحيان.65

وثمة حتد رئيسي آخر هو فرض القانون الدولي على يد جهات 
هذه  ترى  ال  قد  ناحية  فمن  مسلحة.  وجماعات  حكومية  غير 
اجلهة  ومن  الدولي،  القانون  مبوجب  ملزمة  نفسها  اجلماعات 
الالزمة  والسيطرة  القيادية  الهيكلية  إلى  تفتقر  قد  األخرى 
غير  اجلهات  هذه  فإن  يكن،  ومهما  االنضباط.  على  للحفاظ 
على  وعالوة  خارجية.  رقابة  ألية  تخضع  ما  نادراً  احلكومية 
من  وسيلة  فيه  اجلنسي  العنف  يكون  الذي  الوقت  في  ذلك، 
تستغل  قد  املسلحة،  اجلماعات  تشنها  التي  احلرب  وسائل 
جماعات ‘انتهازية’ مسلحة الفوضى ملهاجمة النساء أومدنيني 
عاديني، فإتاحة الفرصة للنهب واالغتصاب حتت تهديد السالح 
في كثير من األحيان تقوم مقام حافز إلدامة الصراع بالنسبة 

للمتمردين مدفوعي األجر على نحو غير منتظم.66

مع  التعامل  في  اخلبرات  يطور  لتوه  الدولي  املجتمع  بدأ  وقد 
اجلماعات املسلحة غير احلكومية حول قضايا العنف اجلنسي. 
العنف  إلنهاء  بالتزاماتها  الوفاء  في  التقدم  بعض  أحرز  وقد 

اجلنسي، إال أن التنفيذ هو التحدي احلقيقي.67

بيانات  على  وقع  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  في   
االلتزام 22 جماعة من اجلماعات املسلحة في منطقة كيفو 
خالل مؤمتر السالم في غوما في 23 كانون الثاني 2008. 
األمور، منها وضع  املوقعة نفسها بجملة من  الدول  ألزمت 
وباألخص  املدنيني،  السكان  ضد  العنف  أعمال  جلميع  حد 
ضد النساء واألطفال، كما تضمن بيان نيروبي والذي ركز 
الكونغو  جمهورية  في  األجنبية  املسلحة  اجلماعات  على 
وعلى  اجلنسي.  العنف  أعمال  منع  الى  إشارة  الدميقراطية 
الرغم من ذلك، لم يحدث تقدم كبير حتى اآلن بني األطراف 
سواء في احترام إلتزاماتها أو حماية املدنيني، وال سيما ضد 

العنف اجلنسي. 

في  عمل  خطة  اجلديدة  القوات  إعتمدت  العاج،  ساحل  في   
العنف  مبكافحة  فيها  نفسها  ألزمت   2009 الثاني  كانون 
اجلنسي في املناطق اخلاضعة لسيطرتها، وشكلت مجموعة 
يتم مراقبة  أن  االتزام. ويتوجب هنا  تنفيذ هذا  ملتابعة  عمل 

فعالية هذه املبادرات.
ضرورة  إلى  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  قوات  جتربة  تشير 
أو  املعارضة  املسلحة  للجماعات  محددة  استراتيجيات  تكييف 
وأن  والردع،  اإلقناع  بهدف  احلكومية  غير  الفاعلة  األطراف 
املعينة  املجموعة  ثقافة  بني  العالقة  سياق  في  توضيحها  يتم 

ومعتقداتها.68

تدابير خاصة حلماية املدنيني ضد العنف اجلنسي

املادة 10 وقرار مجلس  األمن 1325  أنظر: قرار مجلس 
املادة 3  املادة 3 وقرار مجلس األمن 1888  األمن 1820 

وقرار مجلس األمن 1889 املادة 12

استراتيجيات  تتطلب  اجلنسي  العنف  ضد  املدنيني  حماية 
واستجابات محددة لألسباب التالية:

وقوعه  عن  اإلبالغ  عدم  إلى  اجلنسي  العنف  ضحايا  ينزع   
خوفاً من الوصمة االجتماعية ومعاودة تكرار الشعور بأنهم 
ضحية مما يسفر عن ندرة املعلومات عن أمناط االعتداءات 

وعن هوية مرتكبيها.
مييل العنف اجلنسي للحدوث في أماكن وفي فترات زمنية   
يكون فيها وجود العامل األمني املنظم في العادة قليالً كما 
هو احلال في املنازل، وعند نقاط املياه خالل ساعات ما قبل 
على  للحصول  النساء  تقصدها  التي  الغابات  وفي  الفجر، 

الوقود والعلف في احلقول حيث زراعة احملاصيل.69
وقد تكون احلاجة إلى جتاوب مستهدف مع العنف اجلنسي في 
طريقها إلى أن تصبح عقيدة عسكرية في حاالت معينة. فعلى 
سبيل املثال، مبدأ منظمة حلف شمال األطلسي حالياً يوجب على 
قوات التخطيط العملي والتنفيذ والتقييم، كما أن القوات بحاجة 
إلى حتليل مدى وجوب اتخاذ إجراءات حلماية النساء والفتيات 
ليس  العادة  في  الوطنية  أن اجليوش  إال  العنف اجلنسي،  ضد 
لديها عقيدة واضحة أو تدريب مبني على سيناريوهات معددة 
لديها  تكون  ال  وقد  اجلنسي.  العنف  مع  للتعامل  خصيصاً 

اجلاهزية للتصدي لها في مسرح العمليات.70

وفي حني أجري قليل من حتليل كيفية حماية القوات واجلماعات 
للمدنيني  املسلحة  النزاعات  في  مباشرة  املشاركة  املسلحة 
الدروس  أن  املقام  القول في هذا  العنف اجلنسي. وميكن  ضد 
بعثات  ومن  اإلنسانية  املساعدة  يقدمون  الذين  من  املستفادة 
الفضلى  املمارسات  ذات صلة مباشرة، وتشمل  السالم  حفظ 

في مجال حماية املدنيني ما يلي:71 

وبني  والرجال،  النساء  بني  املخاطر  اختالف  كيفية  تقييم   
الفتيات والفتيان، وكيفية تغيرها على مدار الصراع، واملناطق 
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التي من املرجح أن يتعرض الناس فيها للعنف اجلنسي )مثل 
نقاط توزيع املساعدات ومراكز االحتجاز والنقاط احلدودية 
املنظمات   / الوكاالت  من  غيرها  تقييم  وكذلك  واحلانات(، 
التي ميكن أن توفر الصحة التكميلية وخالفها من اخلدمات 

النفسية واالجتماعية والقانونية األساسية وغيرها.
واملجموعات  احمللية  املجتمعات  مع  تامة  دورية  مشاورات   
املعرضة للخطر، والتواصل املستمر مع اجلمعيات النسائية 
لالستخبارات  وكمصدر  احلماية  ثغرات  لتحديد  احمللية 

التشغيلية.
استمرار الرقابة والتقييم وجمع وحتليل البيانات.   

ينبغي إدراج ربط احلماية مع متكني املرأة في اتخاذ القرارات   
فيما  احتياجاتهما  عن  التعبير  على  قادرة  تكون  كي  العامة 
يتعلق باحلماية ضد العنف اجلنسي من ضمن أمور أخرى. 
سياقات  في  اجلنسي  العنف  خطر  فإن  نفسه،  الوقت  وفي 

كثيرة يحول دون مشاركة املرأة في احلياة العامة.
على  كبير  حد  إلى  تتوقف  الفاعلة  التدابير  بأن  االعتراف   
السياق. على سبيل املثال، االستراتيجيات املتبعة في دارفور 
النازحني  مخيمات  في  الصراع  يتركز  حيث  )السودان( 
الكونغو  جمهورية  مثل  وضع  في  بالضرورة  تنجح  لن 
الوحشية  التنظيم  الدميقراطية. فاالختالفات في مستويات 

والنية والنطاق تتطلب استراتيجيات للتجاوب.

وقد وضعت العديد من التدابير العملية حلماية املدنيني ضد العنف 
اجلنسي في أماكن على منط مخيمات الالجئني، وميكن تطبيق 
مخيمات  شاكلة  غير  على  أماكن  في  وتكييفها  اإلجراءات  هذه 
الالجئني72، مبا في ذلك القرى والضواحي حيث يتعرض الناس 

خلطر العنف اجلنسي خارج منازلهم، وتتضمن هذه التدابير:

تركيب مصابيح في املناطق اخلطرة   
مرافق صحية منفصلة للنساء والرجال  

من  وغيرها  والنفايات  واملياه  للنظافة  استراتيجية  مواقع   
املرافق التي تستخدمها الفئات املعرضة للخطر

باستمرار  النساء  تسلكها  التي  الطرق  على  العشب  قطع   
وتزويد النساء باملصابيح وتثقيفهم وتشجيعهم على السير 

ضمن مجموعات 
تنظيم حمالت إعالمية لتوعية املرأة على طرائق حماية نفسها  

مساعدة اجلماعة على كيفية إعداد جلان مناوبة في األحياء   
السكنية أو جلان مراقبة / دفاع القرى

لدوريات  التابعة  السالم  حفظ  بعثات  من  عدد  استخدم  وقد 
العنف  ضد  بدنياً  والفتيات  النساء  حلماية  ومرافقني  مسلحة 
اجلنسي، حيث شارك هؤالء بأنشطة محددة، مثل جمع احلطب 
واملاء والتنقل إلى السوق والزراعة و / أو ركزوا على فترات عالية 
املخاطر مثل أوقات الليل أو ساعات ما قبل الفجر )انظر اإلطار 
13(. وباملثل، ميكن للقوات العسكرية أن تساعد على ردع العنف 
اجلنسي ببساطة من خالل إثبات وجودهم في الفترات واألماكن 

تنسيق  ليال73ً. ميكن  املضيئة  القنابل  املخاطر كاستخدام  عالية 
مع  العسكريني  جانب  من  أخرى  وقائية  وإجراءات  الدوريات 
اللجان األمنية التي تديرها املجتمعات احمللية، وينبغي تخطيطها 

وتنفيذها بالتشاور مع كل من املرأة والرجل في املجتمع.

في أوقات أخطار العنف احلاد ميكن للجيش أيضاً إجراء عمليات 
اإلخالء وإنشاء ممرات العبور اآلمن حلركة املدنيني. 

التالية  التدابير  من  مزيد  إلى  األمن  مجلس  قرارات  تشير  كما 
اخلاصة بحماية املدنيني من العنف:

لضمان  األمن  وقوات  الوطنية  للجيوش  املرشحني  تدقيق   
للقانون  اخلطيرة  باالنتهاكات  املرتبطني  أولئك  استبعاد 
العنف  ذلك  في  مبا  اإلنسان  وحقوق  اإلنساني  الدولي 

اجلنسي. ويناقش القسم 4-3 موضوع التدقيق.
العنف  العسكريني حول حظر جميع أشكال  األفراد  تدريب   
في  اجلنسي  العنف  تغذي  التي  األساطير  وفضح  اجلنسي 
الشرطة  قوات  تدريب  مناقشة  ومتت  املسلحة.  الصراعات 
في  واألمن  والسالم  املرأة،  قضايا  على  املسلحة  والقوات 

القسم 4-6. 
التحقيق  تدابير  من  غيرها  أو  العسكرية  التدابير  فرض   

واالنضباط.

واالنضباط  التحقيق  تدابير  أو  العسكرية  التدابير  فرض 
األخرى

״يتمثل جزء أساسي من الوقاية في احلاجة إلى القادة املدنيني 
والعسكريني إلظهار االلتزام واإلرادة السياسية للتصدي 

للعنف اجلنسي. يرسل التقاعس عن العمل أساساً الرسالة 
التي يتم بها التسامح مع العنف اجلنسي. في هذا الصدد، أود 

التأكيد على التعليمات الواضحة والقوية والرسائل املنتظمة 
بشأن احلظر القاطع للعنف اجلنسي، واألدلة التي ال لبس فيه 
بالقول والفعل أنه سيتم معاقبة أي خرق تساهم في احلد من 
العنف اجلنسي. باإلضافة إلى ذلك، يجب على أجهزة الدولة 

مبا في ذلك وزارات الدفاع والداخلية والعدل وهياكل القيادة 
العسكرية والشرطة وضع تدابير ملموسة محددة زمنياً، 

مبا في ذلك تدريب قوات اجليش والشرطة لتوعيتهم حول 
التزاماتها مبوجب القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان 

والقانون اجلنائي״.

تقرير األمني العام عمالً بقرار مجلس األمن 1820 74 

عندما يكون هناك إفالت من العقاب مبا يتعلق بالعنف اجلنسي 
فإن حاملي السالح ينظرون إلى االغتصاب ليس فقط باعتباره 
أداة من أدوات احلرب ولكن باعتباره لعبة من ألعاب احلرب75، 
وجه  على  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  وتشدد 
اخلصوص على التصدي لإلفالت من العقاب )انظر القسم 5-4( 
مبا في ذلك ما يتعلق بالعنف اجلنسي الذي يرتكبه العسكريون.

انظر: قرار مجلس األمن 1820 املادة 3؛ قرار مجلس األمن 
1888 املادة 3 و 7
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اختصاص  يقتصر  أن  ينبغي  اإلنسان  حقوق  ملعايير  ووفقاً 
يرتكبها  التي  العسكرية  اجلرائم  على  العسكرية  احملاكم 
حقوق  انتهاكات  تستبعد  أن  ويجب  حتديداً،  العسكريون 
أن تخضع  التي ينبغي  اإلنسان مبا في ذلك اجلرائم اجلنسية 
احملاكم  فشلت  العادية.76  اجلنائية  احملاكم  الختصاص 
في  املجرمني  ومالحقة  التحقيق  في  كبير  حد  إلى  العسكرية 
العسكريون  يرتكبها  التي  اجلنسية  اجلرائم  تقع  حيث  البلدان 

حتت اختصاص القضاء العسكري.

توجيهية  مبادئ  األطلسي  شمال  حلف  منظمة  وضعت  وقد 
بشأن التحقيق في أعمال العنف اجلنسي املزعومة )وانتهاكات 
حلف  منظمة  في  العاملني  قبل  من  األخرى(  السلوك  مدونات 

شمال األطلسي، والتي تشمل: 

دوريات جمع احلطب في دارفوراإلطار 13

بالنزاعات، يتعرض هؤالء ملخاطر معينة بفعل جمع احلطب تنطوي على  املتأثرة  السياقات  النازحات في بعض  بالنسبة للنساء والفتيات 
االختطاف واالغتصاب والقتل، وحلماية النساء اللواتي يجمعن احلطب في دارفور بدأ جنود قوة االحتاد االفريقي بتسيير دوريات حلماية 

جمع احلطب، حيث استمرت هذه احلماية من قبل قوات االحتاد االفريقي / األمم املتحدة املشتركة املنتشرة منذ عام 2007.
وتألفت دوريات االحتاد االفريقي عموماً من اثنني أو ثالثة من الشاحنات الصغيرة التي وراء مجموعة من النساء ما يقرب من 200-100 
متر على طول طريق محددة سلفاً إلى موقع جمع احلطب. نفذت كل شاحنة دورية تضم 3-5 من أفراد الشرطة املدنية في املقدمة وستة إلى 

ثمانية جنود مدججني بالسالح في مؤخرة السيارة املفتوحة.
أثبتت دوريات جمع احلطب لالحتاد االفريقي فعاليتها في بعض السياقات، وأبرزت اللجنة النسائية للنساء الالجئات واألطفال الالجئني 

املسائل التالية من بني أمور أخرى أهمية جناحها:

كانت ״جلان دوريات احلطب״ التي تتألف من قادة اجلماعات املشاركة )مثل القيادات النسائية للنازحني( وممثلني عن قوات   
الدوريات )اإلناث حيثما كان ذلك ممكناً( ووسيط مثل وكالة لألمم املتحدة أو منظمة غير حكومية حاسمة في بناء الثقة بني 
املسافات  وبعد  الطرق  واختيار  والتواتر  التوقيت  توجيهية بشأن  مبادئ  اللجان وضع  على  وينبغي  والدوريات.  املشاركني 

وتفاصيل الكيفية التي سيتم بها تنفيذ الدوريات، كما ينبغي أن جتتمع بانتظام لتناول أية مخاوف تظهر خالل الدوريات.
يجب أن تكون والية حماية قوة الدوريات سواء من اجلنود والشرطة املدنية أو السلطات احمللية واضحة بني جميع األطراف   

قبل أن تبدأ
يجب توضيح دور قوات األمن التابعة للحكومة املضيفة )في أوضاع الالجئني(، وقوات األمن في احلكومة احمللية )في أوضاع   

النازحني(، قبل بداية الدوريات.
بني  التواصل  أجل  من  ممكناً-  ذلك  كان  كلما  اإلناث  –من  الدوريات  جميع  مترجمون  يصاحب  أن  ينبغي  االقتضاء،  وعند   

املشاركني والدوريات.
يجب أن يدعم قائد قوة الدوريات إشراكها في دوريات جمع احلطب، مع االلتزام باتباع املبادئ التوجيهية واالستعداد لتسيير   

دوريات وعلى أساس منتظم وميكن توقعه.
يجب أال تشارك الدوريات في االستغالل اجلنسي للمشاركني في الدوريات ويجب أن يحاسب بناء على املبادئ التوجيهية   

املعترف بها دولياً وقواعد السلوك لقوات حفظ السالم.
وقد أبرزت اجلهات الفاعلة اإلنسانية التحليل الذي يجب أن يحضر مبادرات احلماية هذه، مع اإلشارة إلى أنه في بعض احلاالت سمحت 

دوريات جمع احلطب للنازحني من مجموعة قبلية واحدة بجمع احلطب من جتمعات مجاورة، مما أدى إلى تفاقم التوترات احملتملة.
مصادر: ميغان باستيك وغرمي وكونز)Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R(: العنف اجلنسي في النزاعات املسلحة، حملة عامة عاملية وانعكاساتها على القطاع 
األمني، مركز حنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، 2007; هولت، تايلور، وكيلي ).Holt, V. Taylor G. & Kelly M(، حماية املدنيني في سياق عمليات 

حفظ السالم لألمم املتحدة: جناحات واخفاقات والتحديات املتبقية، إدارة عمليات حفظ السالم / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2009، 190-189.

حتقيق  إلجراء  حتقيق  ضابط  لتعيني  زمني  جدول  وضع   
لتقصي احلقائق / حتقيق أولي 

تسلسل لرفع تقرير بنتائج التحقيق األولي   
السلطة  إلى  األولي  التحقيق  نتائج  إحالة  عن  املسؤولية   

الوطنية املعنية التخاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة
وجود إطار لرفع تقارير بالتصرف النهائي.77  

على  املتحدة،  كاألمم  األطلسي،  شمال  حلف  منظمة  وتعتمد 
موظفيها،  ضد  تأديبية  إجراءات  التخاذ  فيها  األعضاء  الدول 
وينبغي أن يكون لدى جميع القوات املسلحة إجراءات واضحة 
للرد على مزاعم العنف ضد املدنيني من قبل منتسبيها، مبا في 

ذلك التحقيق الدقيق واإلدانة حيثما يكون ذلك مضموناً.
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التوصيات الرئيسية  5
السياسات

على  املختلفة  السياسسة  اخليارات  تأثير  كيفية  تقييم   -1
وتنفيذ  وضع  في  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء 
من  والتأكد  األمني،  القطاع  بإصالح  املتعلقة  السياسات 
كاملة  واملرأة مشاركة  االجتماعي  النوع  مشاركة خبراء 

في عملية صنع السياسات. 
تناول احتياجات األمن والعدالة اخلاصة بالنساء والفتيات   -2
صراحة وقضايا العنف اجلنسي وتعزيز دور املرأة في 
املشاركة على قدم املساواة في مؤسسات القطاع األمني 

في جميع السياسات املتعلقة بإصالح القطاع األمني.
باملرأة  املتعلقة  القرارات  لتنفيذ  قومية  عمل  خطط  وضع   -3
واستشارية  شاملة  عملية  خالل  من  واألمن  والسالم 
تتضمن املشرعني واملؤسسات األمنية ومنظمات املجتمع 
أن  وينبغي  املعنية.  اجلهات  من  وغيرها  النسوية  املدني 

تشمل مثل هذه اخلطط إجراءات إصالح القطاع األمني.

املساءلة 
املرأة  قضايا  مع  التعامل  كيفية  على  والتقييم  الرقابة   -4
والسالم واألمن في برامج إصالح القطاع األمني، وتنفيذ 
خطط عمل قومية لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن، واستخدام مؤشرات ملموسة وإشراك منظمات 

املجتمع املدني النسائية. 
الهيئات  داخل  األفراد  محاسبة  لضمان  نظم  إنشاء   -5
احلكومية واألجهزة األمنية وبعثات حفظ السالم لتنفيذ 
باملرأة  املتعلقة  القرارات  االلتزامات املنصوص عليها في 
والسالم واألمن كما وردت في سياسات األمن القومي أو 

السياسات الدفاعية أو سياسات إصالح القطاع األمني.

مشاركة املرأة
القطاع  إدارة  في  املستويات  جميع  على  النساء  إدراج   -6
ملدخالت  مساحة  وتوفير  الرقابية  واملؤسسات  األمني 

منظمات املجتمع املدني النسائية. 
متكني املرأة واملنظمات النسائية من املشاركة في عمليات   -7
األمني    الدعم  توفير  خالل  من  األمني  القطاع  إصالح 
القدرات وتقدمي النصح والدعم لبناء  واللوجستي وبناء 

قوات التحالف حسب الضرورة.
وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز قيادة املرأة داخل القوات   -8 

املسلحة وأجهزة الشرطة ومؤسسات الدفاع والقضاء.

إصالح قطاع الدفاع
برامج  وتنفيذ  تخطيط  في  النسوية  املجموعات  إشراك   -9
اإلدماج، وخصوصاً عند التعامل مع املستفيدات وإعادة 

إدماج املقاتلني السابقني. 

عودة  يؤدي  أن  احتمال  من  للتخفيف  إجراءات  اتخاذ   -10
العنف  إلى تزايد  إلى مجتمعات مدنية  السابقني  املقاتلني 

اجلنسي.
التي  أو  اجلديدة  املسلحة  القوات  أعضاء  أن  من  التأكد   -11
أعيد تشكيلها وخدمات الشرطة تتحقق من جرائم العنف 
اجلنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
سرية  إلى  خاص  اهتمام  إيالء  مع  اإلنسان،  وحقوق 

وحماية ضحايا العنف اجلنسي. 

إصالح أجهزة الشرطة
العمل  وممارسات  الشرطة  اختصاصات  إصالح   -12
والتوظيف  األداء  وتدابير  احلوافز  وأنظمة  والتدريب 
ونظم املساءلة لتحديد أولويات قضايا النوع االجتماعي، 
يعمل  متخصصة  الشرطة  وحدات  إنشاء  في  والنظر 
االجتماعي  الدعم  بخدمات  وترتبط  والنساء  الرجال  بها 

والقانوني. 
تخصيص املوارد ملنع العنف اجلنسي ومالحقة مرتكبيه،   -13

وكذلك ملساعدة الضحايا وحمايتهم.

إصالح نظام العدالة
واملمارسات  القضائية  واإلجراءات  القوانني  إصالح   -14
النوع  أساس  على  القائم  العنف  لتناول  والتدريب 
جانب  إلى  الدولية،  املعايير  مع  متشياً  وذلك  االجتماعي 
الدعم  وتقدمي  اجلناة  ملقاضاة  اخلاصة  الترتيبات  اتخاذ 

لضحايا العنف اجلنسي.  
العدالة من خالل دعم  زيادة وصول املرأة والفتيات إلى   -15
ومنظمات  القانونيني  واملساعدين  القانونية  املساعدة 

املجتمع املدني والتوعية القانونية.
دعم  أجل  من  النزاعات  من  املتضررة  البلدان  مع  العمل   -16
ضد  العنف  جرائم  في  واملقاضاة  التحقيق  على  القدرة 
املرأة التي ترتكب أثناء النزاعات املسلحة، واحلفاظ على 

ضغوط محلية ودولية ملالحقة مرتكبي تلك اجلرائم.

استعداداً حلفظ السالم 
17-  دمج التدريب العملي على قضايا املرأة والسالم واألمن 
والتدريب  الشرطة  العنف اجلنسي في  مبا في ذلك منع 
العسكري، واملستكمل بتدريب محدد باملهام لقوات حفظ 

السالم. 
 18- وضع مدونات سلوك وآليات مساءلة ملعاجلة االستغالل 
اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وضمان مساءلة مرتكبيها، 

والنظر في مساءلة البلدان التي تسضيفهم. 
إنشاء وحدات متخصصة لقيادة ومراقبة تنفيذ السياسات   -19
واالستراتيجيات والتدريب لزيادة جتنيد وتشغيل املرأة 

في عمليات حفظ السالم. 
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خالل النزاعات املسلحة
توثيق وتبادل استراتيجيات حلماية املدنيني ضد العنف   -20
اجلنسي أثناء النزاعات املسلحة، والتي تتضمن املشاركة 
مع اجلهات الفاعلة غير احلكومية وإنفاذ التدابير التأديبية 

العسكرية.
 

مصادر إضافية   6
مواقع الكترونية مفيدة 
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Gender and SSR Toolkit

18. Develop codes of conduct and accountability 
mechanisms to address sexual exploitation and 
abuse, and ensure that any perpetrators are held 
accountable—and seen in the host country to be 
held accountable.

19. Establish specialised units to lead and monitor 
implementation of policies, strategies and training 
to increase the recruitment and deployment of 
women in peacekeeping operations.

During armed conflict
20. Document and share strategies for the protection 

of civilians from sexual violence during armed 
conflict, including through engagement with 
non-state actors and enforcement of military 
disciplinary measures.

6 Additional resources 
Useful websites

DCAF Gender and Security Programme –
http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit 

EPLO European National Action Plans for 
UNSCR 1325 – http://www.eplo.org/index.
php?id=249

EU webpage on Women Peace and Security –
http://www.consilium.europa.eu/showPage.
aspx?id=1886&lang=en

PeaceWomen – http://www.peacewomen.org/WPS/
Index.html 

UN Action Against Sexual Violence in Conflict  – 
www.stoprapenow.org  

UNIFEM – http://www.womenwarpeace.org/

UN-INSTRAW Gender, Peace and Security Pro-
gramme – http://www.un-instraw.org/peace-and-se-
curity/programme-page/ 

Practical guides and handbooks 

Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD DAC Handbook on Security 
System Reform, Section 9: Integrating Gender 
Awareness and Equality, 2009. http://www.oecd.org/
dataoecd/4/52/42168607.pdf
UN-INSTRAW,  Planning for Action: Good 
Practices on Implementing UNSCR 1325 on a 
National Level, 2008. http://www.un-instraw.org/
images/files/Backgroundpaper1325.pdf
UNDP & UNIFEM, Policy Briefing Paper: Gender-
Sensitive Police Reform in Post-Conflict
Societies, 2007. http://www.unifem.org/attach-
ments/products/GenderSensitivePoliceReform_
PolicyBrief_2007_eng.pdf
Valasek, K., Securing Equality, Engender-
ing Peace: A Guide to Policy and Planning on 

Women, Peace and Security, UN-INSTRAW, 
2006. http://www.un-instraw.org/images/files/
GPS/1325per_cent20English.pdf

Online articles and reports 
Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence 
in Armed Conflict, Global Overview and Impli-
cations for the Security Sector, Geneva Centre 
for the Democratic Control of Armed Forces, 2007. 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord2
79=title&q279=sexual&lng=en&id=43991&nav1=4  

Bettham, G. & Popovic, N., Putting Policy into 
Practice: Monitoring the implementation of UN 
Security Council Resolutions on Women, Peace 
and Security, FOKUS and UN-INSTRAW, 2009.
http://www.un-instraw.org/images/documents/GPS/
BackgroundPaper_1325Conf_Oslo_Nov2009.pdf

Conflict Related Sexual Violence and Peace 
Negotiations: Implementing Security Council Re-
solution 1820, Report on the High-level Colloquium 
organised by DPA, DPKO, OCHA, UNDP & UNIFEM 
on behalf of UN Action Against Sexual Violence in 
Conflict, and in partnership with the Centre for Hu-
manitarian Dialogue, 2009. http://www.stoprapenow.
org/pdf/JuneColloquium-SummaryReport.pdf

Genderforce, Good and Bad Examples – Lessons 
Learned from Working With UNSCR 1325 in Inter-
national Missions, 2007. http://www.genderforce.se/
dokument/Good_and_bad_examples_English_A4.pdf

UNIFEM, Women Building Peace and Preventing 
Sexual Violence in Conflict-Affected Contexts,
2007. http://www.unifem.org/attachments/products/
WomensBuildingPeaceAndPreventingSexualViolence 
_eng.pdf

UNIFEM & DPKO, Addressing Conflict Related 
Sexual Violence - An Analytical Inventory of 
Peacekeeping Practice, 2010. http://www.unifem.
org/attachments/products/Analytical_Inventory_of_
Peacekeeping_Practice_online.pdf

UNIFEM, “Women targeted or affected by armed 
conflict: What role for military peacekeepers?”, 
Wilton Park Conference Summary, 2008. 
http://www.unifem.org/attachments/events/
WiltonParkConference_SummaryReport_200805_1.
pdf

Books and other non-online publications

Donadio, M., & Mazzotta, C., Women in the armed 
and police forces: Resolution 1325 and Peace 
Operations in Latin America, RESDAL, 2010.

The Institute for Inclusive Security, Inclusive 
Security: A Curriculum for Women Waging Peace,
Hunt Alternatives Fund, 2009. 
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مقاالت وتقارير على شبكة االنترنت

كتب ومنشورات غير موجودة على شبكة اإلنترنت

أدلة وكتيبات عملية
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رزمة أدوات النوع اإلجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة
DCAF

مذكرة التطبيق العملي
 الثالثة عشر

احملتويات
ما هي القرارات املتعلقة 
باملرأة والسالم 
واألمن؟

ملاذا تعتبر القرارات 
املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن مهمة 
في عملية إصالح 
القطاع األمني؟

كيف ميكن تنفيذ القرارات 
املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن في 
عملية إصالح القطاع 
األمني؟

أسئلة متعلقة باملرأة 
والسالم واألمن 
لتقييم إصالح القطاع 
األمني

معلومات إضافية

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن في إصالح القطاع األمني

الدولي املتحدة  األمم   معهد 
أجل من  والتدريب   للبحث 

النهوض باملرأة

املختلفة  األمنية  االحتياجات  األمني  القطاع  إصالح  عملية  تلبي  أن  ينبغي  بأنه  قوي  اعتراف  هناك 
اخلاصة بالرجال والنساء والفتيان والفتيات، كما ويعتبر إدماج قضايا النوع االجتماعي من األمور 
ومشروعية  احمللية  امللكية  جانب  إلى  األمني،  القطاع  ومحاسبة  فعالية  في  تساهم  التي  األساسية 

عمليات إصالح القطاع األمني.

وقد أصدر مجلس األمن الدولي التابع ملنظمة االمم املتحدة مؤخراً عدداً من القرارات التي تتطرق إلى 
احلاجة ألن تراعي عمليات إصالح القطاع األمني االحتياجات األمنية احملددة للنساء والفتيات وإلى 

تعزيز مشاركة املرأة.

وتزودنا مذكرة التطبيق العملي هذه مبقدمة موجزة حول القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وكيفية 
تنفيذها في عملية إصالح القطاع األمني، وهي تستند إلى أداة أطول، وكالهما جزء من رزمة أدوات النوع 
االجتماعي  النوع  قضايا  عن  مقدمة  لتوفير  وضعت  التي  األمني  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي 
للعاملني على إصالح القطاع األمني وصناع السياسات املتعلقة به، وتتألف رزمة األدوات من 13 أداة مع 

مذكرات التطبيق العملي )انظر بند معلومات إضافية(.

ما هي القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن؟
تبنى مجلس األمن الدولي التابع ملنظمة االمم املتحدة أربعة قرارات حول املرأة والسالم واألمن منذ 

العام 2000 وهي:

قرار مجلس األمن 1325: مت إقراره في شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2000، وهو يقر بوجود 
تأثيرات معينة للنزاعات املسلحة على املرأة وباإلسهامات املهمة للمرأة في األمن وتسوية النزاعات، 
كما ويشدد على احلاجة إلى إدراج منظور النوع االجتماعي في تنفيذ اتفاقات السالم وعمليات نزع 

السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وتدريب قوات حفظ السالم.

إلى  الدول  ويدعو   ،2008 عام  حزيران  يونيو/   شهر  في  إقراره  مت   :1820 األمن  مجلس  قرار 
تلقي  املسلحة ولضمان  النزاعات  أوقات  العنف اجلنسي في  املرأة من  تدابير خاصة حلماية  اتخاذ 
الضحايا العدالة واملساعدة، ويشدد القرار على دور قوات حفظ السالم في حماية املدنيني ويشجع 
على انخراط املرأة أكثر في قوات حفظ السالم، كما ويطالب األمم املتحدة بوضع آليات لعمليات نزع 
السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني حلماية املرأة من العنف بالتشاور 

مع النساء واملنظمات النسوية.

قرار مجلس األمن 1888: مت إقراره في شهر أيلول/سبتمبر عام 2009، وهو يطور تركيز املجلس 
في  اجلنسي  العنف  قضايا  إدراج  على  ويحث  املسلحة  النزاعات  أوقات  في  اجلنسي  العنف  على 
عمليات السالم، وفي ترتيبات نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني 
وفي عملية إصالح العدالة، ويضع هذا القرار آليات جديدة لألمم املتحدة ملعاجلة العنف اجلنسي في 
أوقات النزاعات املسلحة، ويشدد مرة أخرى على متثيل املرأة في عمليات صنع القرار وعلى ادراج 

موظفات للعمل في بعثات األمم املتحدة.

قرار مجلس األمن 1889: مت إقراره في شهر تشرين أول/اكتوبر عام 2009، وهو يوسع دائرة 
تركيز املجلس على مشاركة املرأة في صنع السالم ويشدد على دورها احملوري في صنع القرارات 
السياسية واالقتصادية، ويحث على تعميم النوع االجتماعي في كافة عمليات اإلنتعاش في أوضاع 
ما بعد النزاع وعلى متويل وبرمجة أنشطة متكني املرأة واالستراتيجيات امللموسة في إنفاذ القانون 

والعدالة من أجل تلبية احتياجات وأولويات النساء والفتيات.
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ملاذا تعتبر القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن 
مهمة في عملية إصالح القطاع األمني؟

قيام  ضمان  إلى  تهدف  عملية  األمني  القطاع  إصالح  يعتبر 
القائمني على توفير األمن والعدالة بـ:

توفير خدمات أمن وعدالة ذات فعالية وكفاءة تلبي احتياجات   
الناس.

اخلضوع للمساءلة أمام الدولة والشعب.  
مع  متييز  دون  الدميقراطي  للحكم  عام  إطار  ضمن  العمل   

احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون بالكامل.

واملخابرات  والشرطة  املسلحة  القوات  األمني  القطاع  يتضمن 
على  والقائمني  العدالة  ومؤسسات  واجلمارك  احلدود  وإدارة 
توفير خدمات األمن والعدالة غير النظامية والتقليدية، إلى جانب 
العوامل التي تلعب دوراً في إدارة وضع وتنفيذ األمن والرقابة 
عليه كالوزارات والبرملانات وهيئات املظالم ومفوضيات حقوق 

اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني.

إصالح اإلطار 1 في  املرأة  مشاركة  تعزيز  طرق 
القطاع األمني

إدماج ممثلي وزارة شؤون املرأة /النوع االجتماعي.  
إدماج ممثلي شبكات املنظمات األهلية النسوية.  

تنظيم استشارات مع النساء واملجموعات النسوية.  
احلصول على مدخالت من خبراء النوع االجتماعي.  

املعايير  في  االجتماعي״  النوع  في  ״اخلبرة  إدراج   
ذات  واللجان  الفرق  أعضاء  حتديد  في  املستخدمة 

العالقة.

وتعتبر القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن مهمة ألنها:

والرجال  للنساء  املختلفة  األمنية  االحتياجات  إلى  تتطرق   
للمشاركة  املتزايد  االعتراف  وتضمن  والفتيان  والفتيات 
ذلك  ويعتبر  القرار  صنع  في  والرجل  للمرأة  املتساوية 
مسألة حيوية في عملية إصالح ناجحة للقطاع األمني، ومن 
األمن  خدمات  وتقدمي  احمللية  امللكية  ضمان  مبكان  األهمية 

بفعالية إلى جانب تعزيز الرقابة واملساءلة.
توفر إطار عاماً معيارياً مدعوماً على الصعيد الدولي لتعزيز   

حقوق النساء والفتيات في أوقات النزاعات وما بعدها.
واالحتاد  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  األمم  استخدام  محل   
الدولية  واملنظمات  األطلسي  شمال  وحلف  اإلفريقي 
القطاع  إصالح  تعزيز  في  املشاركة  األخرى  واإلقليمية 
األمني باعتبارها معايير توجيهية، وتقوم دول عدة بصياغة 

مفهوم األمن القومي ووضع السياسات اخلاصة به.

كيف ميكن تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن في عملية إصالح القطاع األمني؟

سياسات األمن القومي والدفاع وإصالح القطاع األمني

مشاركة  إلى  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  تدعو 
السياسات على كافة  للمرأة في عملية صنع  متساوية وكاملة 
واالستراتيجيات  االجتماعي  النوع  تعميم  أجل  من  املستويات 
التي تتطرق إلى االحتياجات األمنية واحتياجات العدالة للنساء 

والفتيات وأولوياتهن ومتكينهن.

النساء  على  املختلفة  السياسات  خيارات  تأثير  كيفية  تقييم   
سياسات  وتنفيذ  وضع  لدى  والفتيات  والفتيان  والرجال 
خبراء  مشاركة  وضمان  األمني،  القطاع  بإصالح  متعلقة 

النوع االجتماعي مشاركة كاملة في عملية صنع السياسات.
والعدالة  لألمن  والفتيات  النساء  احتياجات  إلى  التطرق   
وقضايا العنف اجلنسي صراحة في كافة سياسات إصالح 
القطاع األمني، وإلى احلاجة لتعزيز املرأة باعتبارها مشاركاً 

على قدم املساواة في مؤسسات القطاع األمني.
تتضمن  التي  القرارات  لتنفيذ  وطنية  عمل  خطط  وضع   
تستمد  أن  وينبغي  األمني،  القطاع  متعلقةبإصالح  أنشطة  
خطط العمل الوطنية من عملية شاملة واستشارية تتضمن 
وتنفيذها  وضعها  في  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات 

والرقابة عليها وتقييمها.
والسالم  املرأة  قضايا  معاجلة  كيفية  وتقييم  على  الرقابة   
واألمن في برامج إصالح القطاع األمني وعلى تنفيذ خطط 

العمل الوطنية.
احلكومية  الهيئات  في  األفراد  مساءلة  لضمان  نظم  وضع   
واملؤسسات األمنية عن تنفيذ االلتزامات مبوجب القرارات 
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن كما ورد في سياسات األمن 

القومي والدفاع وإصالح القطاع األمني.

مشاركة املرأة في عمليات إصالح القطاع األمني ومؤسسات 
القطاع األمني

تعزيز  أجل  من  تدابير  اتخاذ  على  الدول  القرارات  هذه  حتث 
النزاعات  بعد  ما  ملرحلة  التخطيط  عملية  في  املرأة  مشاركة 
األمني،  القطاع  إصالح  عمليات  تتضمن  والتي  السالم،  وبناء 
كما تدعو هذه القرارات إلى إشراك املرأة على مستويات صنع 

القرار في آليات منع النزاعات وإدراتها وحلها.

إشراك املرأة في كافة مستويات املؤسسات التي تدير حكم   
احلكومية  كالوزارات  الرقابية  واملؤسسات  األمني  القطاع 
ومفوضيات حقوق اإلنسان وهيئات املظالم، وإيجاد مجال 

ملدخالت منظمات املجتمع املدني النسوية.
متكني املرأة ومنظمات املجتمع املدني النسوية ملشاركة ذات   
مغزى في عمليات إصالح القطاع األمني )انظر اإلطار 1(، 
تتوفر  حيث  النساء  مع  خاصة  استشارات  هذا  يتطلب  وقد 
املواصالت ورعاية األطفال، أو بناء القدرات والرقابة لتوفير 
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املهارات واملعرفة ذات الصلة للمرأة، وميكن أن يساعد بناء 
التحالفات ضمن منظمات املجتمع املدني النسوية املرأة على 

التحدث بصوت أعلى.
على  احلصول  من  املرأة  متّكن  التي  االستراتيجيات  تنفيذ   
واملؤسسات  والشرطة  املسلحة  القوات  في  أعلى  رتب 

الدفاعية والقضاء )انظر اإلطار 2(.

إصالح الدفاع

فيما  التوجيه  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  توفر 
دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  ببرامج  يتعلق 
على  والتدقيق   )3 اإلطار  )انظر  االجتماعي  للنوع  املستجيبة 

موظفي القوات املسلحة وقوات األمن.

قدامى  من  والرجال  للنساء  احملددة  االحتياجات  معاجلة   
القوات  النساء والفتيات املشاركات في  املقاتلني، إلى جانب 

املسلحة واملجموعات املسلحة وأطفالهن.
النسوية في تخطيط وتنفيذ برامج نزع  إشراك املجموعات   
عند  وخاصة  دمجهم،  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح 
قدامى  إدماج  إعادة  وفي  مستفيدات  نساء  مع  االشتراك 

املقاتالت.
قدامى  عودة  تؤدي  أن  احتمال  من  للحد  إجراءات  اتخاذ   

املقاتالت إلى املجتمعات املدنية إلى زيادة العنف اجلنسي.
الشرطة  وقوات  املسلحة  القوات  أفراد  من  التحقق  ضمان   
اجلديدة أو التي أعيد تشكيلها ملعرفة جرائم العنف اجلنسي 
والقانون  اإلنسان  حقوق  قانون  ضد  األخرى  واالنتهاكات 
حماية  إلى  خاص  انتباه  إيالء  جانب  إلى  الدولي،  اإلنساني 

ضحايا العنف اجلنسي.

القوات اإلطار 2 في  النسوية  القيادات  تعزيز  قائمة 
املسلحة وأجهزة الشرطة

مستوى دعم مرتفع لتقدم املرأة  
عدم وجود عوائق رسمية كاستثناء املرأة من أنواع معينة   

من اخلدمات أو الوظائف
معايير ترقية عادلة  

أهداف وسياسة لتمكني املرأة  
وحدة مكلفة بدعم ترقيات املرأة ومراقبتها  

مشاركة موظفي اجلمعيات النسائية  
الرقابة على البرنامج  

بيئة عمل مناسبة لألسرة  
مزيد من التدريب عند اللزوم  

تغيير السلوكيات التمييزية  

الدروس املستفادة من عمليات نزع السالح اإلطار 3
وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم املستجيبة 

للنوع االجتماعي

والفتيات  بالنساء  السالم  اتفاقيات  إقرار  ضمان   
وبأطفالهن  املسلحة  املجموعات/القوات  في  املشاركات 

كمستفيدين.
تخطيط  في  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات  مع  العمل   
وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  عمليات  وتنفيذ 

دمجهم.
يتضمن  الذي  التشاركية  االحتياجات  تقييم  استخدام   

املرأة في كافة املراحل واملستويات.
املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  عمليات  طاقم  تدريب   

وإعادة دمجهم حول قضايا النوع االجتماعي.
التأكد من أمن مواقع نزع السالح آمنة للنساء والفتيات   

مبا في ذلك عن طريق وجود موظفات.
تشجيع النساء والفتيات اللواتي يخضعن لبرنامج نزع   
تشكيل  على  دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح 

مجموعاتهن وشبكاتهن اخلاصة.
االجتماعي- اإلدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  إعطاء   

االقتصادي أولوية للرجال والنساء.
االرتباط ببرامج التدقيق والتشكيالت املسلحة الصغيرة   
القطاع  إصالح  وعمليات  املجتمعية  األمنية  واملبادرات 

األمني.

إصالح الشرطة

ينبغي أن متنح عمليات إصالح الشرطة أولوية إلنفاذ القانون 
املستجيب للنوع االجتماعي من أجل تلبية االلتزامات التي نصت 
عليها القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، وذلك مبساعدة 
ضحايا العنف اجلنسي ومقاضاة أولئك املسؤولني عن العنف 
الذين يقترفون العنف ضد النساء والفتيات في أوقات النزاعات 

املسلحة.

العملية  واملمارسات  الشرطة  جهاز  صالحيات  إصالح   
والتدريب ونظم احلوافز وتدابير األداء واالستيعاب وأنظمة 
النوع  اساس  على  القائم  للعنف  أولوية  إلعطاء  املساءلة 
متخصصة  شرطة  وحدات  إيجاد  ومراعاة  االجتماعي، 
بخدمات  واملرتبطة  والنساء-  الرجال  بها  يعمل  –والتي 
على  القائم  العنف  لضحايا  والقانوني  االجتماعي  الدعم 

اساس النوع االجتماعي )انظر اإلطار 4(.
تخصيص موارد ملنع العنف اجلنسي والتحقيق واملقاضاة،   

إلى جانب مساعدة وحماية الضحايا.

العدالة االنتقالية وإصالح قطاع العدالة

تعتبر العدالة واألمن مترابطتني ترابطاً معقداً، وبناء عليه تتطلب 
القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن إصالحات ضمن قطاع 
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العدالة لضمان حماية واحترام حقوق املرأة والفتيات، مبا في 
ذلك استراتيجيات معاجلة االحتياجات واألولويات.

القضائية  واملمارسات  واإلجراءات  القوانني  إصالح   
النوع  اساس  على  القائم  العنف  معاجلة  على  والتدريب 
االجتماعي والذي يتماشى مع املعايير الدولية، مع مقاضاة 

خاصة ملرتكبي العنف ودعم الضحايا.
العدالة  مؤسسات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعزيز   
القانونيني  واملساعدين  القانوني  اإلرشاد  دعم  خالل  من 

ومنظمات املجتمع املدني والتوعية القانونية.
على  القدرة  لتعزيز  بالنزاعات  املتأثرة  الدول  مع  العمل   
التحقيق ومحاكمة مرتكبي جرائم العنف اجلنسي ضد املرأة 
والتي ارتكبت خالل أوقات النزاعات واحلفاظ على الضغط 

احمللي والدولي ملقاضاة مرتكبيها.

اإلعداد لنشر عمليات حفظ السالم

تكرس القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن انتباهاً خاصاً 
لكيفية إعداد الدول أفرادها ملهام حفظ السالم.

واألمن  والسالم  املرأة  قضايا  حول  خاص  تدريب  إدماج   
القوات  تدريب  في  اجلنسي-  العنف  منع  يشمل  -والذي 
باملهام  اخلاص  التدريب  يكمله  والذي  والشرطة،  املسلحة 

لقوات حفظ السالم )انظر اإلطار 5(.
االستغالل  ملعاجلة  للمساءلة  وآليات  وضع مدونات سلوك   
مرتكبيها  خضوع  وضمان  اجلنسية،  واإلساءة  اجلنسي 

للمساءلة، وهم يخضعون للمساءلة في الدولة املستضيفة.
السياسات  تنفيذ  إلدارة  متخصصة  وحدات  تأسيس   
جتنيد  لتعزيز  عليها  والرقابة  والتدريب  واالستراتيجيات 

ونشر املرأة في عمليات حفظ السالم.

خالل أوقات النزاعات املسلحة

تتطلب القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن احترام أطراف 
حقوق  على  يسري  الذي  الدولي  للقانون  املسلحة  النزاعات 

وحماية النساء والفتيات احتراماً كامالً، والوقف الفوري لكافة 
أعمال العنف اجلنسي واتخاذ تدابير خاصة حلماية املدنيني من 

العنف اجلنسي.

العنف  من  املدنيني  حماية  استراتيجيات  ومشاركة  توثيق   
من  ذلك  في  مبا  املسلحة،  النزاعات  أوقات  خالل  اجلنسي 

خالل إشراك أطراف غير حكومية.

أسئلة متعلقة باملرأة والسالم واألمن لتقييم إصالح  ؟ 
القطاع األمني

تقييمات  كافة  في  واألمن  والسالم  املرأة  قضايا  إدماج  ينبغي 
على  ويساعد  شموليتها  يعزز  مما  األمني،  القطاع  إصالح 
في  املثارة  للقضايا  األمني  القطاع  إصالح  معاجلة  ضمان 
قرارات مجلس األمن، وتتضمن األسئلة التي ينبغي طرحها ما 

يلي:

حول عملية التقييم

األمن  وأولويات  احتياجات  املرجعية  الشروط  تتضمن  هل   
والعدالة للنساء والفتيات؟

يتضمن  وهل  والرجال؟  النساء  التقييم  فريق  يتضمن  هل   
خبراء في النوع االجتماعي؟

الرجال والنساء في  املوظفني  هل سيتم إجراء مقابالت مع   
مؤسسات القطاع األمني ومنظمات املجتمع املدني النسوية 
والفتيات  والرجال  والنساء  االجتماعي  النوع  وخبراء 

والفتيان في املجتمعات احمللية؟
التقييم  في  املرأة  مشاركة  لضمان  بند  إدراج  مت  هل   
كاملجموعات البؤرية املخصصة للمرأة فقط واملواصالت أو 

رعاية األطفال أو األمن؟
هل مت تصنيف البيانات حسب اجلنس والعمر؟  

اخلدمات املقدمة لضحايا العنف اجلنسي في تيمور الشرقية1اإلطار 4

حاالت  مع  للتعامل  الشرقية  تيمور  في  الشرطة  قوات  في   )VPUs( املتضررين  األشخاص  وحدات  من  شبكة  تأسيس  مت 
واآلباء  املفقودين  واألشخاص  األطفال  وإهمال  األطفال  معاملة  وإساءة  املنزلي  والعنف  االغتصاب  ومحاوالت  االغتصاب 
القائم  العنف  لضحايا  محددة  نقاط  في  مكلفني  ضباطاً   )VPUs( املتضررين  األشخاص  وحدات  وتوفر  اجلنسي،  والتحرش 
على اساس النوع االجتماعي وملقدمي اخلدمات، وبذلت جهود لضم ضابطات شرطة في كافة وحدات األشخاص املتضررين 
)VPUs( ملقابلة النساء الضحايا، حيث ازداد عدد احلاالت املرفوعة أمام الشرطة منذ تأسيسها، والتي عززت التعاون اإليجابي 

بني الشرطة ومنظمات املجتمع املدني.

ومت تأسيس شبكة مهنية بالتعاون الوثيق مع منظمات املجتمع املدني لضحايا العنف اجلنسي والعنف املنزلي وإساءة معاملة 
النفسية  املشورة  وتقدمي  والشرعي  الطبي  الفحص  وتسهيل  العام  املستشفى  في  آمنة״  ״غرفة  الشبكة  وتتضمن  األطفال، 
الى  باإلضافة  اخلدمات  هذه  من  الكثير  تقدمي  في  املدني  املجتمع  منظمات  وتشارك  القانونية،  واملساعدة  واملأوى  واالجتماعية 

التعليم العام ورفع الوعي.
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من اإلطار 5 املدنيني  حماية  على  العسكريني  تدريب 
العنف اجلنسي

صميم  في  اجلنسي  العنف  من  املدنيني  حماية  إدماج   
املناهج الدراسية إضافة إلى التدريب املخصص للمهام.

العمل بصورة عملية وليس نظرية.  
القائم  التدريب  في  اجلنسي  العنف  مع  التجاوب  إدراج   

على سيناريوهات.
إشراك منظمات املجتمع املدني النسوية.  

إدراج:  
تقييم املخاطر  -

جمع املعلومات وحتليلها  -
االرتباط املجتمعي  -

البروتوكوالت املرجعية  -
الدوريات  مثل  اجلسدية  للحماية  استراتيجيات  وضع   

اخلاصة والتي تالئم الوضع.
إدراج االستغالل واإلساءة اجلنسية على سبيل املثال ال   

احلصر.

حول مؤسسات القطاع األمني

ومعاجلة  بتحديد  األمني  القطاع  مؤسسات  تقوم  كيف   
للنساء  احملددة  العدالة  واحتياجات  األمنية  االحتياجات 

والرجال والفتيات والفتيان؟
والدفاع  األمن  وبرتوكوالت  وسياسات  قوانني  هل   
املخاوف  مبعاجلة  يتعلق  فيما  مالئمة  واملؤسسي  القومي 

وتعزيز  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  عند  احملددة 
املرأة؟ مشاركة 

هل ميتلك أفراد األمن القدرة من خالل التدريب واملوارد على   
التطرق إلى االحتياجات األمنية واحتياجات العدالة املختلفة 

اخلاصة بالنساء والرجال والفتيات والفتيان؟
ما هي التدابير اخلاصة التي مت اتخاذها ملعاجلة قضية العنف   

اجلنسي؟
املرأة وخبراء  املدني ووزارات  املجتمع  كيف تقوم منظمات   
مع  والتعاون  على  الرقابة  في  باملشاركة  اإلجتماعي  النوع 

مؤسسات القطاع األمني؟
الشرطة/اجليش/القضاء )ومؤسسات  أفراد  ما هي نسبة   
املرأة ممثلة على  النساء؟ وهل  األخرى( من  األمني  القطاع 

أعلى الرتب/املستويات؟
هل يوجد مبادرات مالئمة مطبقة لزيادة توظيف واستبقاء   

والنهوض بأفراد األمن من اإلناث؟

حول عملية إصالح القطاع األمني

إصالح  إدارة  مؤسسات  في  وممثلة  مشاركة  املرأة  هل   
شبكة  ممثلي  خالل  من  املثال،  سبيل  )على  األمني  القطاع 
املرأة/ شؤون  ووزارة  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات 

النوع االجتماعي مثالً(؟
هل يتم استشارة املرأة والرجل على املستوى احمللي؟  
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مع  ليمتثل  أيضاً  ضروري  األمني  القطاع  إصالح  في  االجتماعي  النوع  ادخال  أن  كما  األمني. 

القوانني واملواثيق واملعايير الدولية. 
يشير عدد من القرارات واالتفاقيات واملعاهدات واملبادئ التوجيهية الدولية واإلقليمية، في معانيها 
العامة واملفصلة، إلى احلاجة إلى املساواة بني النوع االجتماعي، توجيه النوع االجتماعي، تضمني 
النساء والرجال في صناعة القرارات داخل املؤسسات والعمليات، القضاء على العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي وإلى حماية حقوق اإلنسانية للنساء. تعمل العديد من القوانني واملعايير 
الدولية على إصدار مسؤوليات خاصة للقطاع األمني. يجب على هذه القوانني واملواثيق واملعايير 

إرشاد عمليات إصالح القطاع األمني. 
جند في ما يلي مجموعة من القوانني واملواثيق األساسية تتعلق بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني، مشيرة إلى البنود املعينة اخلاصة مبؤسسات القطاع األمني احملددة. وتصنف هذه 

األخيرة على إنها مواثيق دولية أو إقليمية، وهي مدرجة بحسب تاريخ إصدارها. 
يطلب من القارئني استشارة ما أمكن من املعايير العامة املتعلقة بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
اهتمامهم  تثير  التي  باجلزء/األجزاء  املتعلقة  املعايير  إلى  باإلضافة   ،1 القسم  في  األمني  القطاع 
واخلاصة بالقطاع األمني. يحتوي القسم 1 على جزء خاص باملعايير التي توجه إصالح القطاع 

األمني، باإلضافة إلى مجموعة من املواثيق الدولية واإلقليمية. 
القوانني واملعايير التي حتكم الشركات العسكرية وشركات األمن اخلاصة غير مذكورة في هذه 
القوات  في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  املتعلق  األداة  من   5 القسم  في  مناقشتها  ومتت  املجموعة، 

العسكرية وشركات األمن اخلاصة. 

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



١ النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني 

١ ١املعايير التي توّجه عملية إصالح القطاع األمني
سلسلة  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
املساعدة  بلجنة  اخلاصة  واملراجع  التوجيهية  املبادئ 

اإلمنائية: احلوكمة وأثرها في إصالح القطاع األمني. 
سنة اإلصدار: 2005 

امليدان  التعاون والتنمية في  التوجيهية ملنظمة  املبادئ  تؤكد 
ارتباط مسائل  اإلمنائية على  املساعدة  واللجنة  اإلقتصادي 
أن  العلم  مع  األمني،  القطاع  بإصالح  االجتماعي  النوع 
إصالح القطاع األمني يؤمن فرصة لدعم املساواة بني النوع 
االجتماعي، ومع اإلعتراف أن بالنساء يشكلن عنصراً فاعالً 
في املجتمع املدني خللق السالم واملصاحلة وإعادة اإلعمار، 
تعزيز  في  االجتماعي  النوع  مسائل  أهمية  على  والتركيز 
املبادئ  تصّرح  ذلك،  إلى  باإلضافة  األمن.  قوات  احترافية 
أعلى  هو  فيما  املرأة  مشاركة  "ضمان  التالي:  التوجيهية 
مرتبة من املنظمات الشعبية يعزز من شرعية العملية بجعلها 
أكثر دميقراطية وجتاوباً مع احتياجات جميع فئات الشعوب 

املتضررة" )صفحة 42(. 

باملجلس  اللجنة  اتصال  األوروبية،  اجلماعة  جلنة 
األوروبية  اجلماعة  دعم  مفهوم  األوروبي:  والبرملان 

لعملية إصالح القطاع األمني 
تاريخ اإلصدار: 24 مايو/ أيار 2006 

االجتماعي  النوع  بني  املساواة  تعتبر  األوروبية  اجلماعة 
على  تعمل  التي  األوروبي  لإلحتاد  املشتركة  القيم  إحدى 
تعزيز عملية إصالح القطاع األمني. احدى املبادئ املعروفة 
القطاع  إصالح  لعملية  األوروبية  اجلماعة  دعم  بإرشاد 
األمني تكمن في وجوب رؤية عمليات إصالح القطاع األمني 
كـ "إطار عمل لتوجيه حتديات أمنية متنوعة ملواجهة الدول 
مستجيب  اجلوانب  متعدد  منفذ  على  باإلرتكاز  وشعوبها، 

للنوع االجتماعي" )القسم 4- 2(. 

مجلس االحتاد األوروبي، قرارات املجلس املعنية بتعزيز 
املساواة بني النوع االجتماعي وتوجيه النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 

تعزيز  أهمية  على  الضوء  األوروبي  االحتاد  مجلس  يسلط 
االجتماعي  النوع  وتوجيه  االجتماعي  النوع  بني  املساواة 
في سياق السياسة اخلارجية واألمنية املشتركة والسياسة 
األوروبية لألمن والدفاع على جميع املستويات. وهو يؤكد 
على أن "منظور النوع االجتماعي يحتاج إلى أن يدرج بالكامل 
في صناعة السالم" )الفقرة 6(، وبأنه "يجب ادراج منظور 

النوع االجتماعي في سياسات االحتاد األوروبي ونشاطاته 
فيما يتعلق بإصالح القطاع األمني ونزع السالح والتسريح 

وإعادة اإلدماج" )الفقرة 8(.

رئيس مجلس  بيان  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
)S/PRST/2007/3( األمن التابع لألمم املتحدة

تاريخ إصدار البيان: 21 فبراير/ شباط 2007 
األمن  بالتالي: "يعترف مجلس  األمن  صّرح رئيس مجلس 
القطاع األمني وعناصر مهمة  بروابط احللقات بني إصالح 
االنتقالية،  العدالة  مثل  اإلعمار،  وإعادة  لالستقرار  أخرى 
اإلدماج  وإعادة  الوطن  إلى  اإلعادة  التسريح،  السالح،  نزع 
األسلحة  على  السيطرة  السابقني،  للمحاربني  والتأهيل 
بني  املساواة  إلى  باإلضافة  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغيرة 
املسلحة  والنزاعات  األطفال  ومسائل  االجتماعي،  النوع 

وحقوق اإلنسان". 

١ 2املواثيق الدولية

العاملي حلقوق  اإلعالن  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
اإلنسان 

تاريخ االعتماد: 10 ديسمبر/ كانون األول 1948 
ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق جميع األفراد 
في التمتع بحقوقهم وحرياتهم "من دون متييز من أي نوع 
اإلجتماعي  أو األصل  واللغة  واللون واجلنس  كالعرق  كان، 
)املادة  األخرى"  اإلجتماعية  احلاالت  أو  والوالدة  وامللكية 
2(. تنص املادة 3 على أن: "كل فرد يتمتع بحق اإلنسان في 
العيش واحلرية واألمن". وحتّث املادة 7 على أن: "اجلميع 
متساوون أمام القانون ويحق لهم بحماية القانون املتساوية 

من دون أي متييز".

اخلاص  الدولي  العهد  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
باحلقوق املدنية والسياسية

تاريخ االعتماد: 16 ديسمبر/ كانون األول 1966 
ويحق  القانون،  أمام  باملساواة  اجلميع  "يتمتع   :26 املادة 
للجميع بحماية القانون املتساوية من دون متييز. فيما يتعلق 
بهذا األمر، يجب على القانون أن مينع أي متييز وأن يضمن 
احلماية املتساوية والفعالة ضد التمييز على أي أساس مثل 
السياسية  واآلراء  والدين  واللغة  واجلنس  واللون  العرق 
والوالدة  وامللكية  االجتماعية  أو  الوطنية  واألصول  وغيرها 

وأية حالة إجتماعية أخرى". 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية بالقضاء 
)CEDAW(  على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

  (A/34/46( 
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 
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تعمل االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
املرأة على وضع حد للتمييز القائم ضد املرأة، واحملدد بـ "أي 
أو  يؤثر  أو منع على أساس اجلنس، والذي  إستثناء  متييز، 
يهدف إلى إضعاف أو إبطال اإلعتراف باملرأة ومتتعها بحقوقها 
النظر عن وضعها االجتماعي، على  أو ممارساتها، بصرف 
أسس املساواة بني الرجل واملرأة وحقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية في املجاالت السياسية واالقتصادية واإلجتماعية 
)املادة 1(. حتّمل  أية مجاالت أخرى"  أو  والثقافية واملدنية 
املالئم  التشريع  اعتماد  مسؤولية  األطراف  الدول  االتفاقية 
وتدابير أخرى مثل إلغاء األحكام اجلنائية التمييزية احمللية، 
للحقوق  قانونية  حماية  وتأسيس  املرأة  ضد  متييز  أي  ملنع 
الدول  أخذ  خاصة  بصورة  هذا  ويتطلب  للمرأة.  املتساوية 
التدابير الالزمة للقضاء على التمييزات واألدوار النموذجية 
للرجال والنساء؛ قمع جميع أنواع اإلجتار باملرأة؛ ضمان حق 
املرأة في "املشاركة في وضع سياسة احلكومة وتنفيذها، 
العامة على  الوظائف  العامة وتأدية جميع  املناصب  إستالم 
مختلف مستويات احلكومة" )املادة 7- ب(؛ وضمان احلق 
في توفر نفس فرص العمل، الترقية، أمن العمل، املساواة في 

األجر واملساواة أمام القانون. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
)A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 
كانت هذه أول وثيقة دولية حلقوق اإلنسان تتوجه حصرياً 
التوقف عن  الدول  املرأة. يطلب اإلعالن من  العنف ضد  إلى 
الواجب،  التحقق  وممارسة  املرأة  ضد  العنف  في  التورط 
والتحقيق في أفعال العنف ضد املرأة ومعاقبتها. كما يطلب 
العرضة  للنساء  العدالة  آلليات  الوصول  توفير  الدول  من 
ميزانية  تأمني  العنف؛  ضحية  الوقوع  إعادة  منع  للعنف؛ 
حكومية مناسبة للقضاء على العنف ضد املرأة؛ التعاون مع 
احلركات النسائية واملنظمات غير احلكومية وتعزيز عملها. 
ويطلب أيضاً اإلعالن من الدول "أخذ التدابير لضمان قيام 
الضباط املسؤولني عن تطبيق القانون واملوظفني العموميني 
املرأة  ضذ  العنف  مبنع  السياسات  تنفيذ  عن  املسؤولني 
لتحسيسهم  لتدريب  وخضوعهم  ومعاقبته،  فيه  والتحقيق 

باحتياجات املرأة" )املادة 4 – ط(. 

املؤمتر العاملي الرابع للمرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
 (A/CONF. 177/20 )1995((

  (A/CONF.177/20/Add.1 )1995(( و 

 تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 
املؤمتر  في  باإلجماع  بكني  عمل  ومنهاج  إعالن  اعتماد  مت 
العاملي الرابع للمرأة. وهو يتضمن 12 جزءاً ذات أهمية بالغة 
ومئات اإلجراءات املتعلقة لتطوير دور املرأة وتعزيزه، ومن 

بينها العديد من االلتزامات املتعلقة بالقطاع األمني. وبني هذه 
االلتزامات ضمان: احلصول املجاني على خدمات القانون أو 
بكلفة ضئيلة؛ ميزانية خاصة بالنوع االجتماعي في الهيئات 
القضائية؛  والسلطة  العامة  اإلدارية  الكيانات  احلكومية، 
واملوظفني  العسكرية  والقوات  الشرطة  عناصر  تزويد 
البرملان  وأعضاء  القضائية  السلطة  وهيئات  اإلصالحيني 
والتدريب  بالتربية  الهجرة  بقضايا  العاملني  واألشخاص 

على حقوق اإلنسان التي تستجيب للنوع االجتماعي. 

منظور  لتوجيه  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن 
لدعم  اجلوانب  متعددة  عمليات  في  االجتماعي  النوع 

     )S/2000/693( السالم
تاريخ االعتماد : 31 مايو/ أيار 2000 

مؤمتر  في  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن  اعتماد  مت 
من تنظيم إدراة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم ومكتب 
املرأة،  وتطور  االجتماعي  النوع  مبسائل  اخلاص  املستشار 
دّون  ناميبيا.  ويندهوك،  في  ناميبيا  حكومة  وبإستضافة 
هذا االعالن في قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
 .)UN SCR 1325( املعني باملرأة، السالم واألمن   1325

ويصرح اإلعالن وخطة العمل ما يلي: 
"يجب أن تتسرب مبادئ املساواة بني النوع االجتماعي  � 
وبالتالي  املستويات،  جميع  على  بكاملها،  املهمة  داخل 
في  متساوين  كشركاء  والرجل  املرأة  مشاركة  ضمان 
السالم،  حفظ  من  بدءاً  السالم  عملية  جوانب  جميع 
املصاحلة وبناء السالم، بإجتاه حالة إستقرار سياسي 
في  متساوياً  دوراً  والرجال  النساء  من  كل  يلعب  حيث 
التطور السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في بلدهم" 

)املقدمة(. 
في  النساء  من   % � 50 بتعيني  العام  األمني  لهدف  "وفقاً 
القيام  يجب  القرارات،  صنع  ومراكز  إدارية  مراكز 
باملزيد من اجلهود احملددة إلنتقاء وتعيني نساء ممثالت 
امليداني  العمل  العام وفي فريق  بصورة خاصة لألمني 
السالم"  دعم  بعمليات  املعنية  العليا  لإلدارة  التابع 

)الفقرة 3(. 
"يجب أن تشكل األمم املتحدة مثاالً لزيادة سريعة لعدد  � 
عمليات  في  املدنيات  النساء  من  العليا  اإلدارة  عناصر 
دعم السالم في جميع املقرات اإلدارية ذات الصلة، مبا 
فيها إدراة عمليات حفظ السالم، وفي املقرات امليدانية" 

)الفقرة 5(.
"يجب توجيه مسائل النوع االجتماعي في جميع مناهج  � 
التدريب والدروس اخلاصة بعمليات دعم السالم احمللية 
التدريب  وحدة  رعاية  حتت  التي  وبخاصة  واإلقليمية، 

اخلاصة بإدارة عمليات حفظ السالم" )الفقرة 6(. 
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"يجب تطوير اإلجراءات العملياتية التقليدية املطبقة على  � 
اجلنسي  اإلعتداء  مبسائل  واخلاصة  املهمات  عناصر 

والتحرش اجلنسي" )الفقرة 7(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
.)S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 
املتحدة رقم 1325  التابع لألمم  األمن  إعترف قرار مجلس 
احلرب  حاالت  في  واحتياجاتها  املرأة  بأدوار  األولى  للمرة 
احملاربات  إلى  احلرب  ضحايا  من  النزاع،  بعد  ما  ومراحل 
األعضاء  الدول  القرار بجميع  يتعلق  السالم.  بناء  وعناصر 
املسلحة  النزاعات  في  املشاركة  األطراف  املتحدة،  األمم  في 
وجميع العناصر الفاعلة املشاركة في اتفاقيات السالم ونزع 
أهمية  على  يشدد  وهو  اإلدماج.  وإعادة  والتسريح  السالح 
اجلهود  جميع  في  وبالكامل  بالتساوي  املرأة  "مشاركة 
إلى  واحلاجة  وتعزيزهما،  واألمن  السالم  لتوجيه  املبذولة 
النزاع  مبنع  املتعلقة  القرارات  صنع  في  أدوارهن  تعزيز 
السالم  إلى دعم مبادرات  يدعو  )املقدمة(. وهو  وتسويته" 
والفتيات من  النساء  النساء احملليات؛ حماية  بها  تقوم  التي 
التدابير  إتخاذ  االجتماعي؛  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
لضمان حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات وبخاصة 
تلك املتعلقة بالشرطة والسلطة القضائية؛ وضع حّد للحصانة 
التي يتمتع بها مرتكبي جرائم اإلبادة، اجلرائم ضد البشرية، 
والعنف اجلنسي وغيره ضد النساء والفتيات؛ ونزع السالح 
النوع  باالعتبار  يأخذ  الذي  اإلدماج  وإعادة  والتسريح 
االجتماعي. يكتسب قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
املانحة  الدول  من  عدد  وقام  الرؤية،  من  املزيد   1325 رقم 
وطنية  خططاً  بتطوير  العدالة  قطاع  إصالح  نظام  املعتمدة 

لتنفيذ القرار.

١ ٣ املواثيق اإلقليمية 

بحقوق  املعنية  األوروبية  االتفاقية  اوروبا،  مجلس 
اإلنسان

تاريخ االعتماد: 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 
باحلقوق  "التمتع  التالي  االتفاقية  من   14 املادة  تصرح 
على  التمييز  دون  من  مضوناً  يكون  أن  يجب   ... واحلريات 
جميع األسس مثل اجلنس، العرق، اللون، اللغة، الدين، اآلراء 
السياسة وغيرها، األصول الوطنية أو االجتماعية، التعاون 
اجتماعية  حاالت  أو  الوالدة  امللكية،  الوطنية،  األقليات  مع 

أخرى."

األميركية  البلدان  اتفاقية  املتحدة،  الواليات  منظمة 
املرأة  ضد  العنف  على  والقضاء  معاقبة  مبنع،  املعنية 

(Belem do Para اتفاقية بيلم دو بارا(
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

تدعو هذه االتفاقية الفاعلني في القطاع األمني مبن في ذلك 
منع  إلى  القانون  تعزيز  ووكاالت  العدالة  قطاع  احلكومة، 
املستويات  على  املرأة  ضد  العنف  على  والقضاء  ومعاقبة 
العائلة  ضمن  حتدث  التي  والنفسية  واجلنسية  اجلسدية 
أو ضمن أية عالقة داخلية أخرى؛ في املجتمع، مبا في ذلك 
"االغتصاب، االستغالل اجلنسي، التعذيب، اإلجتار بالبشر، 
داخل  والتحرش اجلنسي  باإلكراه، اخلطف  البغاء  ممارسة 
أماكن العمل..."؛ أو ارتكاب هذه اجلرائم من قبل احلكومة أو 

وكاالتها أو الصفح عنها )املادة 2(.

إعالن   ،)SADC( إفريقية  اجلنوب  اإلمنائية  اجلماعة 
النوع االجتماعي وأثره في التطوير 

تاريخ االعتماد: 8 سبتمبر/ أيلول 1997 
للجنوب  اإلمنائية  للجماعة  احلكومات  أو  الدول  رؤساء 
عمل  إطار  خلق  حول...  املجلس  قرار  "يؤيدون  اإلفريقي 
نشاطات  جميع  في  االجتماعي  النوع  لتوجيه  سياسي 
الدول  جهود  وتعزيز  اإلفريقي،  للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة 
األعضاء لتحقيق املساواة بني النوع االجتماعي" )ح- ط(. 
وإصالحها،  القوانني  جميع  "إبطال  على:  دولها  جتبر  كما 
تعديل الدساتير وتغيير املمارسات االجتماعية التي ال تزال 
تعّرض النساء للتمييز، وسّن قوانني تعزز النوع االجتماعي 

وتستجيب له" )الفقرة ش – 4(. 

املعدلة  أمستردام  معاهدة  األوروبية،  اجلماعات 
واملعاهدات  األوروبي،  باالحتاد  املتعلقة  للمعاهدة 
ذات  القوانني  وبعض  األوروبية  للجماعات  املنشئة 

الصلة 
تاريخ االعتماد: 2 اكتوبر/ تشرين األول 1997 

إنها املعاهدة الدولية األولى التي تسلّط الضوء بوضوح على 
التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية. وفقاً للمادة 7-2 
اقتراح  بإجماع على  أ سابقاً(، "املجلس، وبالعمل  )املادة 6 
يأخذ  قد  األوروبي،  البرملان  استشارة  وبعد  اللجنة  من 
اإلجراء املالئم حملاربة التمييز على أساس اجلنس، األصول 
العرقية أو العنصرية، الدين أو املعتقد، العجز، العمر أو امليول 

اجلنسية". 

البلدان  برنامج   ،)OAS( األميركية  الواليات  منظمة 
واملساواة  للنساء  اإلنسانية  حقوق  لتطوير  األميركية 

)AG/RES. 1732( واإلنصاف بني اجلنسني
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000

يطلب هذا البرنامج من الدول األعضاء في منظمة الواليات 
األميركية "ضمان ادخال منظور النوع االجتماعي وتساوي 
املتعلقة  العامة  السياسات  في  والنساء  الرجال  بني  الفرص 

 .)4 -1 -IV( "بجميع أطر املجتمع واحلكومة
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النساء  مبشاركة  املعني  األوروبي  البرملان  قرار 
السلمية  بالوسائل  النزاعات  تسوية  قرار  في 

 ))INI(2000/2025(

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 
القرار "تدعو اللجنة والدول األعضاء إلى استجابة املبادرات 
ذلك  في  مبا  االجتماعي"،  للنوع  واألمن  بالسالم  املتعلقة 
القوات  لعناصر  االجتماعي  النوع  على  التدريب  توفير 
وليسود  ملقن  درس  إلى  املرأة  احترام  "ليتحول  العسكرية 

جّو مصادق للمرأة" )الفقرة 8(. 

االحتاد اإلفريقي، إعالن اإلدارات الدميوقراطية، 
 AHG/235( السياسية، االقتصادية واملؤسساتية

 ))XXXVIII
تاريخ االعتماد: 18 يوليو/ متوز 2002 

أصدر االحتاد اإلفريقي هذا اإلعالن خالل إطار عمل الشراكة 
اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا. وهو يعترف بأن: "استمرار 
تهميش املرأة أمر واقعي على الرغم من التقدم في السنوات 
أعيد  التي  القوة  مع  "العمل  وجوب  على  ويوافق  األخيرة" 
وضمان  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  لضمان  جتديدها 
السياسي  التطوير  في  وبفعالية  بالكامل  املرأة  دور  ادخال 

واإلجتماعي اإلقتصادي" )الفقرة 22(. 

حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  بروتوكول  اإلفريقي،  االحتاد 
اإلنسان والشعوب وحلقوق املرأة في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 2003 
األعضاء  الدول  "محاربة  ضرورة  على  البروتوكول  ينص 
جلميع أنواع التمييز ضد املرأة من خالل التدبيرات التشريعية 
يجب   .)1  -2 )املادة  وغيرها"  املناسبة  واملؤسساتية 
املتزايدة  واملشاركة  "التمثيل  ضمان  األعضاء  الدول  على 
)املادة  القرار"  صنع  مستويات  جميع  على  للمرأة  والفعالة 
وحق  املسالم  التواجد  بحق  يتمتعن  "النساء  وبأن  2(؛   -9
-10 )املادة  عليه"  واحملافظة  السالم  تطوير  في  املشاركة 

1(. تنّص املادة 8 على "وجوب الدول األعضاء أخذ التدابير 
املناسبة لضمان: الوصول الفعال للنساء للخدمات القضائية 
املبادرات  ودعم  القانونية؛  املساعدة  فيها  مبا  والقانونية، 
املرأة  ببلوغ  اخلاصة  والقارية  واإلقليمية  والوطنية  احمللية 

اخلدمات القانونية، مبا في ذلك املساعدة القانونية". 

النوع  بني  للمساواة  الرسمي  اإلعالن  اإلفريقي،  االحتاد 
االجتماعي في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 8 يوليو/ متوز 2004 
النوع  إلى أهمية توجيه  يتوجه إعالن االحتاد اإلفريقي هذا 
"اإلبالغ  األعضاء  الدول  تتعهد   ،12 املادة  في  االجتماعي. 
سنوياً عن التقدم فيما يتعلق بالتوجيه على النوع االجتماعي 
وبدعم ومناصرة جميع املسائل التي أثيرت في هذا اإلعالن، 

على كل من املستويات احمللية واإلقليمية، وتوفير املستجدات 
لبعضها البعض حول التطور احلاصل..."

املنّقح  الهادئ  احمليط  منهاج  الهادئ،  احمليط  جماعة 
النوع  بني  واملساواة  باملرأة  للنهوض  العمل  خلطة 

االجتماعي 2٠٠٥ إلى 2٠١٥: فصل إقليمي
تاريخ االعتماد: 20 أغسطس/آب 2004 

مجلس  قرار  تنفيذ  على  للعمل  الهادئ  احمليط  منهاج  يدعو 
املعلومات  تطوير   ،1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 
اخلاصة  املؤشرات  واستخدام  اجلنس  بحسب  املصنفة 
بالنوع االجتماعي، التدريب على النوع االجتماعي لعناصر 
القرار  صنع  عمليات  جميع  في  املرأة  ادخال  السالم،  حفط 
املرأة  ضد  العنف  على  القضاء  واألمن،  بالسالم  اخلاصة 
يدعو  واملنهاج  العدالة.  خدمات  على  بالتساوي  واحلصول 
أنظمة  في  املبكر  املرأة  بدخول  "االعتراف  إلى  احلكومات 
النزاع  ملنع  السالم  ومشاورات  بعمليات  وتعزيزه،  اإلنذار 
و"االستفادة  النزاع"  بعد  ما  مراحل  في  البناء  وإعادة 
يستجيب  تدريب  لقيادة  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  من 
الحتياجات النوع االجتماعي وتدريب لعناصر حفظ السالم 
امليدان"  على  اجلارية  على  للمسائل  استجاباتهم  لضمان 

)الفقرة 121(. 

منظمة  عمل  خطة  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
النوع  بني  املساواة  لتعزيز  أوروبا  في  والتعاون  األمن 

 (٠٤/١٤/MC.DEC( االجتماعي
تاريخ االعتماد: 7 ديسمبر/ كانون األول 2004

أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  عمل  خطة  تصرح 
حقوقهم  وحماية  واملرأة  للرجل  املتساوية  "احلقوق  أن 
اإلنسانية ضرورية للسالم، الدميقراطية املستدامة والتطور 
اإلقتصادي، وبالتالي، لألمن واإلستقرار في منطقة منظمة 

األمن والتعاون في أوروبا" )املقدمة(. 

أمانة سر الكمنولث، خطة عمل الكمنولث للمساواة بني 
النوع االجتماعي 2٠٠٥ – 2٠١٥ 

سنة اإلصدار: 2005
تعيد خطة العمل التأكيد على "هدف مشاركة ما ال يقل عن 
بالقطاعات  يتعلق  فيما  القرار  صنع  في  النساء  من   %30
 "2005 العام  حلول  مع  واخلاصة  العامة  السياسية، 
بناء  مستويات  جميع  في  املرأة  "ادخال  الدول  وتنصح 
والتسوية،  الوساطة  النزاعات،  منع  السالم،  حفظ  السالم، 
)الفقرة  البناء"  إعادة  ونشاطات  النزاع  بعد  ما  مصاحلات 
6(. كما تشجع توجيه املساواة بني النوع االجتماعي، حقوق 
اإلنسان وفيروس نقص املناعة البشرية من خالل التدريب 
اخلاص مبؤسسات القطاع األمني، وتشجع احلكومات على 
بحسب  املصنفة  املعلومات  ونشر  وحتليل  جمع  "حتسني 
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نوع اجلنس اخلاصة بعمليات السياسة والتخطيط والتنفيذ" 
)الفقرة 12-4(. 

 ١٤/٠٥ رقم  قرار  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
وإعادة  احملن  إدارة  النزاعات،  ومنع  بالنساء  املعني 

التأهيل في مراحل ما بعد النزاع
تاريخ االعتماد: 6 ديسمبر/ كانون األول 2005 

القائمات  قدرات  تطوير  في  الدول  "مشاركة  القرار  يشجع 
خطوات  وإتخاذ  النساء...  من  املقبولني  للمرشحني  احمللية 
عمل  مراكز  توفر  عن  بالكامل  النساء  تبليغ  لضمان  فعالة 
في  الوظائف  لنيل  الطلبات  تقدمي  على  وتشجعيهن  شاغرة 
املنطقة حيث جتري عمليات منع النزاع وعمليات إعادة التاهيل 
بالوظائف  النزاع، وباألخص فيما يتعلق  في مراحل ما بعد 
في اإلدارة العليا" )الفقرة 3(. ويدعو الدول وبنيات منظمة 
التدريب  وتشجيع  "دعم  إلى  أوروبا  في  والتعاون  األمن 
والبرامج التربوية التي تسلّط الضوء على النساء والفتيات، 
في  املرأة  مشاركة  إلى  تهدف  التي  املشاريع  إلى  باإلضافة 
دعم  النسائية؛  املنظمات  دور  تعزيز  املستدام؛  السالم  بناء 
العمل  وورشات  اإلعالم  خالل  من  للسالم  املرأة  مبادرات 
عن حقوق اإلنسان واملساواة بني النوع االجتماعي؛ وزيادة 
الوعي بني النساء فيما يتعلق بأهمية إشتراكهن في العمليات 

السياسية" )الفقرة 6(. 

في  املثليني  برهاب  املتعلق  األوروبي  البرملان  قرار 
أوروبا

تاريخ االعتماد: 26 أبريل/ نيسان 2٠٠٧ 
منع  ضمان  إلى  "اللجنة  األوروبي  البرملان  قرار  يدعو 
جميع  في  اجلنسية  امليول  أساس  على  القائم  التمييز 
إلى  الدول األعضاء  القطاعات...")الفقرة 4(، ويدعو جميع 
"اتخاذ أي تدبير آخر يروه مناسباً في النضال ضد رهاب 
تعزيز  وإلى  اجلنسية  امليول  أساس  على  والتمييز  املثليني 
فيها«  القانون  وأنظمة  مجتمعاتهم  في  املساواة  مبدأ  تنفيذ 
التشريعات  إلى سّن  الدول األعضاء  )الفقرة 10(، و"يحث 
اجلنس  نفس  من  الشركاء  يواجهه  الذي  للعنف  حّد  لوضع 
رواتب  اإليجار،  أنظمة  امللكية،  تدابير  بالوراثة،  يتعلق  فيما 

التقاعد، الضرائب، الضمان االجتماعي، الخ" )الفقرة 11(

2 النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام 
الشرطة 

2 ١ املواثيق الدولية  

القضاء  اتفاقية  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

باالرتكاز إلى اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
خالل  من  ضمان،   ... األعضاء")ج(  الدول  تتخذ  املرأة، 
حماية  أخرى،  عامة  ومؤسسات  املختصة  احمللية  احملاكم 
فعل  أي  في  التورط  منع  )د(  متييزي؛  فعل  أي  من  املرأة 
السلطات  عمل  وضمان  املرأة  ضد  متييزية  ممارسة  أو 
يتطلب   .)2 )املادة  اإللتزام"  لهذا  وفقاً  العامة  واملؤسسات 
الشرطة لضمان احلماية  اإللتزام إصالح خدمات نظام  هذا 
القانونية والفعالة للمرأة، وعدم قيام هذه اخلدمات بالتمييز 
أنواع  جميع  على  القضاء  اتفاقية  أيضاً  وتدعو  املرأة.  ضد 
والرجال  للنساء  املتساوي  التمثيل  إلى  املرأة  ضد  التمييز 
أن يعمل إصالح نظام الشرطة على توفير  في العمل، طالباً 

الوصول املتساوي لفرص العمل.

ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
)اجللسة ١١، ١992)،  رقم ١9  العامة  التوصية  املرأة، 

العنف ضد املرأة 
سنة االعتماد: 1992 

تصّرح التوصية العامة رقم 19 التابعة للجنة املعنية بالقضاء 
عن  املسؤولني  الضباط  إخضاع  أن  املرأة  ضد  التمييز  على 
أمر  االجتماعي  للنوع  املستجيب  للتدريب  القانون  تطبيق 

أساسي لفعالية تنفيذ االتفاقية )الفقرة 24- ب(.

بالقضاء  املعني  اإلعالن  املتحدة،  العامة لألمم  اجلمعية 
  )A/RES/48/104( على العنف ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

يدعو اإلعالن الدول األعضاء إلى "أخذ التدابير لضمان قيام 
الضباط املسؤولني عن تطبيق القانون واملوظفني العموميني 
املسؤولني عن تنفيذ سياسة منع العنف ضد املرأة والتحقيق 
يستجيبون  يجعلهم  تدريب  إلى  باخلضوع  ومعاقبته  فيه 

الحتياجات املرأة" )املادة 4- ط(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF. 177/20 )1995((

  (A/CONF. 177/20/ Add.1 )1995(( و 
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تاريخ االعتماد: 15 أيلول/سيبتمبر 1995

يصرح منهاج العمل أن "املرأة قد تكون حساسة جتاه العنف 
املرتكب من قبل أشخاص مسؤولني في السلطة في كل من 
حاالت النزاع أو عدمه. تدريب جميع املسؤولني على القوانني 
املتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبي أفعال 
من  النوع  هذا  حدوث  عدم  على  يساعد  املرأة  ضد  العنف 
العنف على يد املسؤولني املفترض على النساء الوثوق بهم، 
األمن"  وقوات  والسجون  الشرطة  مسؤولي  فيهم  مبن 
وتدريب  تعليم  تأمني  احلكومات  تعهدت   .)121 )الفقرة 
مستجيب للنوع االجتماعي لعناصر الشرطة )الفقرة 232- 
ط( وضمان حصول املرأة على نفس حقوق الرجل لتصبح 

ضابطاً في الشرطة )الفقرة 232- ف(. 

رقم  القرار  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
٥2/86 املعني بتدابير منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 )A/RES/52/86( للقضاء على العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

يؤمن امللحق اخلاص باالتفاقية أمثلة ملموسة عن إجراءات 
الدولة التي حتتاجها الشرطة حملاربة العنف ضد املرأة. في 
لتتجاوب  الشرطة  تقوية  على:"...  الدول  ّث  حتحُ  ،8 الفقرة 
على  النساء  و"حّث  املرأة"  ضد  العنف  حلوادث  فوراً 
االلتحاق بقوات الشرطة، مبا في ذلك املستويات العملياتية". 
مع  وبالتعاون  األعضاء،  الدول  حّث  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تطالب  التي  املنظمات  ذلك  في  مبا  احلكومية،  غير  املنظمات 
املتخصصة  املؤسسات  مع  وبالتعاون  للمرأة،  باملساواة 
ذات الصلة على ...: )أ( تأمني أو تشجيع مناذج على تبادل 
الثقافة وعلى التدريب املستجيب للنوع االجتماعي لعناصر 
املرأة،  ضد  العنف  قبول  عدم  مع  يتعامل  الذي  الشرطة... 
العنف  ملسائل  مالئماً  جتاوباً  يؤمن  والذي  ونتائجه  تأثيره 

ضد املرأة" )ملحق، الفقرة 12(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
)S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

هو   1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  إن 
إلدخال  الشرطة  مؤسسات  على  للتأثير  أساسية  وثيقة 
جوانب النوع االجتماعي في عملية اإلصالح. الفقرة 8- ج 
وتنفيذ  مناقشة  عند  الصلة،  ذات  الفاعلة  العناصر  "يدعو 
مبا  االجتماعي،  للنوع  منظور  إعتماد  إلى  السالم،  إتفاقيات 
في ذلك... التدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق املرأة 
والفتيات، بخاصة عندما تتعلق بالدستور، النظام اإلنتخابي، 
القضائية". يدعو املجلس إلدخال حماية  الشرطة والسلطة 
إدخال  أهمية  إلى  باإلضافة  واحتياجاتها،  وحقوقها  املرأة 
برامج  في  السالم،  ببناء  املتعلقة  التدابير  جميع  في  املرأة 

العسكرية  الشرطة  بعناصر  اخلاصة  الوطنية  التدريب 
واملدنية حتضيراً لعملية النشر )املادة 6(.

2  2 املواثيق اإلقليمية   

منظمة الدول األميركية، اتفاقية البلدان األمريكية املعنية 
واستئصاله  عليه  واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع 

)اتفاقية بيليم دو بارا) 
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

جميع  وتدريب  تعليم  "تعزيز  على  األطراف  الدول  تتفق 
املعنيني في إدارة العدالة، الشرطة وغيرها من ضباط قوات 
تنفيذ  عن  املسؤولة  العناصر  إلى  باإلضافة  القانون  تنفيذ 
عليه  واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع  اخلاصة  السياسات 

واستئصاله" )املادة 8- ج(. 

منظمة الدول األميركية، اتفاقية البلدان األميركية لتعزيز 
حقوق املرأة واإلنصاف واملساواة بني النوع االجتماعي 

)AG/RES 1732(
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000 

املعنية  األميركية  البلدان  جلنة  تنصح  البرنامج،  هذا  في 
بـ  قيام احلكومات  األميركية،  الدول  والتابعة ملنظمة  باملرأة، 
"دعم تزويد متابعة التربية على النوع االجتماعي وتدريب 
تنفيذ  القضائية والتشريعية ولضباط  السلطتني  فريق عمل 

 .)13-1-IV القانون من النوع االجتماعي..." )القسم

 ٥(2٠٠2(  Rec الوزراء  توصية جلنة  أوروبا،  مجلس 
لدول األعضاء حول حماية املرأة من العنف

تاريخ االعتماد: 30 أبريل/ نيسان 2002 

بتضمني  األعضاء  الدول  تقوم  أن  الوزراء  جلنة  توصي 
معاجلة العنف األسري وأنواع أخرى من العنف املؤثر على 
املرأة في أسس برامج تدريب أعضاء قوات الشرطة )امللحق، 

الفقرة 8(. 

حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  بروتول  األفريقي،  االحتاد 
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 2003 

تلتزم الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير املناسبة لضمان 
"تأهيل جميع هيئات تطبيق القانون لتفسير حقوق املساواة 
ممثّلن  "النساء  وبأن  وتعزيزها"  االجتماعي  النوع  بني 

بالتساوي في صفوف هيئات تطبيق القضاء والعدالة". 



قطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع   ٣
الدفاع

٣ ١ املواثيق الدولية    

التابعة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية  اجلمعية العامة 
 )CEDAW( بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

)A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تهدف االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
املرأة إلى منع التمييز ضد املرأة وضمان تطويرها وتقدمها 
هذا  يتضمن  الدفاع،  قطاع  بإصالح  يتعلق  فيما  بالكامل. 
ضرورة قيام مؤسسات قطاع الدفاع، مبا في ذلك الوزارات 
بني  املساواة  أساس  على  "ضمان،  بـ  املسلحة  والقوات 
الرجال والنساء... حق احلصول على فرص العمل نفسها" 

)املادة 11-1- ب(. 

التمييز  أنواع  جميع  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
 2١ املادة  تنفيذ  املتحدة،  لألمم  التابعة  املرأة  ضد 
االتفاقية  من  و8   ٧ املادتني  حتليل  للجنة:  التابعة 

  )CEDAW/C/1994/4(
تاريخ االعتماد: 4 فبراير/شباط 1994 

املرأة  ضد  التمييز  أنواع  جميع  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
والتي  لالتفاقية  و8   7 املادتني  حول  عامة  توصية  اعتمدت 
القوات  في  املرأة  مشاركة  إلى  خاصة  بصورة  تهدف 
العسكرية. صّرحت اللجنة التالي: "القوات العسكرية مهمة 
للمرأة في دورها كمواطنة ... القوات العسكرية جزء يدخل في 
أي نظام سياسي... مبا أن القوات العسكرية تشكل عنصراً 
مهماً من تعليمات الدولة، صنع القرارات واحلكم، يحق جلميع 
املواطنني اإلهتمام بنوعية القوات العسكرية في وطنهم. عند 
تواجدهن خارج القوات العسكرية، ال ميكن للنساء املشاركة 
التغيرات في  العسكرية،  القوات  بعمل  املتعلقة  القرارات  في 
املؤسسات العسكرية واملراقبة الشاملة على تأدية واجباتها. 
موازنة  من  كبيراً  جزًءا  العسكري  القطاع  حسابات  تشكل 
مهماً  يعتبر مصدراً  القطاع  هنا  فإن  بالتالي  العامة،  اإلنفاق 
خارج  أحياناً  تكون  قد  التي  عمل  فرص  وتوفير  للتوظيف 

نطاق القطاع العسكري )الفقرة 29 والفقرة 30(. 

العسكرية  في  املرأة  مشاركة  "موضوع  اللجنة  قالت  وقد 
يتخذ معنى خاصاً في عملية حفظ السالم، والهدف الرئيسي 
منها تفادي النزاع أو منعه بغية ايجاد تسوية سلمية ... ومع 
كان  إن  التساؤل  يجب  السالم،  حفظ  عملية  أهمية  تزايد 
إستثناء النساء من العديد من مهام حفظ السالم أمراً مقبوالً. 
وحقيقة إختالف قوات حفظ األمن بطرق متعددة عن القوات 
بتسوية  تتعلق  خصائص  وتضمنها  التقليدية  العسكرية 

أن يشّكل بعض  النساء  لتزايد عدد  بالتالي  النزاعات، ميكن 
التغيير" )الفقرة 33 والفقرة 34(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF. 177/20 )1995(( 

  )A/CONF. 177/20/Add.1 )1995(( و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يعترف منهاج العمل بالتالي:"على الرغم من أن النساء بدأن 
يلعنب دوراً مهماً في آليات تسوية النزاع، حفظ السالم، الدفاع 
مراكز  في  ضعيفاً  متثيلهن  يزال  فال  اخلارجية،  والشؤون 
صنع القرار. وإن وجب على النساء لعب دوراً متساوياً في 
ضمان السالم واحملافظة عليه، فيجب عليهن التمتع بالدعم 
على  متساوي  بتمثيل  يتمتعن  وأن  واإلقتصادي  السياسي 
)الفقرة 134(. نتحدث هنا  القرار"  جميع مستويات صنع 
عن احلاجة إلى ادخال املرأة في جميع مستويات إدارة قطاع 

الدفاع وفي عمليات إصالحه. 

النوع  بني  باملساواة  كبير  بشكل  املنهاج  التزام  يتطلب 
للرجال  املتساوية  الفرص  مبنح  الدول  قيام  االجتماعي 
الدفاع  قطاع  إصالح  عمليات  على  يجب  وبالتالي  والنساء. 
أن تتضمن جوانب هادفة إلى التقليل من التمييز على أساس 
النوع االجتماعي في القوات العسكرية فيما يتعلق بالتوظيف 
والترقية وتركيبة القوى. باإلضافة إلى ذلك، يصّرح منهاج 
اجلرمية  أمام  ضعيفات  النساء  تكون  "قد  بالتالي:  العمل 
كل  في  السلطة  مراكز  في  األشخاص  قبل  من  املرتكبة 
قانون  على  املسوؤلني  تدريب  عدمه.  أو  النزاع  مراحل  من 
العنف  جرائم  مرتكبي  ومعاقبة  اإلنسان  وحقوق  اإلنسانية 
من  النوع  هذا  حدوث  عدم  ضمان  على  يساعد  املرأة  ضد 
العنف على يد املوظفني العموميني املفترض على املرأة الوثوق 
بهم، مبن فيهم مسؤولي الشرطة والسجون وقوات األمن" 
اخلاص  التعليم  توفير  احلكومات  تتعهد   .)121 )الفقرة 
والتدريبات  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  اإلنسان  بحقوق 

ذات الصلة لعناصر القوات العسكرية )الفقرة 232 – ط(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
(١٣2٥/S/RES( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

إن قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 "يشجع 
والتسريح  السالح  نزع  إلى  التخطيط  في  املشتركني  جميع 
اإلناث  احتياجات  اإلعتبار  بعني  األخذ  على  اإلدماج  وإعادة 
احتياجات  إلى  باإلضافة  السابقني،  احملاربني  من  والرجال 
األعضاء  الدول  املجلس  يدعو   .)13 )املادة  يعيلونهم"  من 
باإلضافة  واحتياجاتها،  وحقوقها  املرأة  حماية  ادخال  إلى 
إلى إشراك النساء في جميع تدابير حفظ السالم وبناءه، في 
برامج التدريب الوطنية لعناصر الشرطة العسكرية واملدنية 

حتضيراً لعملية النشر )املادة 6(.
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٣ 2 املواثيق اإلقليمية

قرار البرملان األوروبي املعني مبشاركة املرأة في تسوية 
 ))INI( 2000/2025( النزاعات بالوسائل السلمية

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 
استجابة  إلى  األعضاء  والدول  اللجنة  "يدعو  القرار  هذا 
مبادرات السالم واألمن للنوع االجتماعي، ولهذا الهدف ... 
من  أولية  مرحلة  في  االجتماعي  النوع  على  التدريب  توفير 
إلى  املرأة  العسكرية ليتحول إحترام  القوات  تدريب عناصر 
د(.   -8 )الفقرة  للمرأة"  مصادق  جّو  وليسود  ملقن  درس 
باإلضافة إلى ذلك، هو "يدعو املجلس والدول األعضاء إلى 
السالم واألمن وإعادة  النوع االجتماعي في عمليات  تعزيز 
متابعة  ضمان   ... الهدف  ولهذا  بها،  يشاركون  التي  البناء 
واإلناث،  منهم  الذكور  العسكرية،  القوات  عناصر  جميع 
وبخاصة قوات بناء السالم وحفظ السالم وتعزيز السالم 

للتدريب على النوع االجتماعي« )الفقرة 14- ب(. 

املعنية   (2٠٠6(  ١٧٤2 رقم  التوصية  أوروبا،  مجلس 
بحقوق اإلنسان اخلاصة بعناصر القوات املسلحة 

تاريخ االعتماد: 11 أبريل/ نيسان 2006 
اجلمعية البرملانية "تعتبر أن مجلس أوروبا يجب أن يعطي 
حيث  املسلحة،  القوات  في  املرأة  وضع  ملسألة  أكبر  إنتباهاً 
للتحرش  يتعرضن  النساء  احملاربات  من  كبيرة  نسبة  أن 
العسكرية  الواجبات  إلى  الوصول  مسائل  إن  اجلنسي. 
وإلى مراكز معينة في القوات املسلحة وبنية املهن واحلقوق 
املرأة،  ضد  بالتمييز  جميعها  تتعلق  مسائل  هي  املتساوية 
وتتطلب دراستها بتعّمق" )الفقرة 6(. تسأل اجلمعية الدول 
األعضاء القيام بعدد من اخلطوات لضمان احلماية احلقيقية 
والفعالة حلقوق اإلنسان اخلاصة بعناصر القوات املسلحة. 

تعزيز  حول  املجلس  نتائج  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
املساواة بني النوع االجتماعي وتوجيه النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 

منظور  ادخال  "يجب  أنه  على  املجلس  يركز   ،8 الفقرة  في 
النوع االجتماعي في سياسات ونشاطات االحتاد األوروبي 
والتسريح  السالح  نزع  األمني،  القطاع  بإصالح  اخلاصة 
والتسريح  السالح  نزع  برامج  على  يجب  اإلدماج.  وإعادة 
وإعادة اإلدماج ضمان تعريف احملاربات النساء وتسجيلهن 
في  بالتساوي  اجلنسني  من  كل  ومشاركة  مبكر،  وقت  في 
للنساء  املتساوي  الوصول  ضمان  ويجب  البرامج.  هذه 
لتدابير اإلعانة التي يحق لهن بها وفقاً لبرامج نزع السالح 
والتسريح وإعادة اإلدماج، ومشاركتهن في نشاطات إعادة 

اإلدماج االقتصادية". 

قطاع  في إصالح  وأثره  االجتماعي  النوع   ٤
العدالة 

٤ ١ املواثيق الدولية   

القضاء  اتفاقية  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

  )A/34/46( 
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تتكفل الدول األطراف: ")أ( تضمني مبدأ املساواة بني الرجل 
واملرأة في جميع دساتيرهم الوطنية أو التشريعات األخرى 
طريق  عن  املبادىء  لهذه  العملي  التطبيق  وضمان  املالئمة، 
القانون أو أية وسائل أخرى مالئمة؛ )ب( اعتماد التشريعات 
عند  العقوبات  ذلك  في  مبا  األخرى،  والتدابير  املالئمة 
الضرورة ملنع جميع أنواع التمييز ضد املرأة؛ )ج( تأسيس 
حماية قانونية حلقوق املرأة على أساس املساواة مع الرجل 
وضمان احلماية الفعالة للمرأة ضد أي فعل متييزي وذلك من 
خالل احملاكم الوطنية املختصة واملؤسسات العامة األخرى؛ 
)د( االمتناع عن االشتراك في أي فعل أو ممارسة متييزية 
ضد املرأة وضمان قيام السلطات واملؤسسات العامة بالعمل 
املناسبة،  التدابير  جميع  )و(إتخاذ   ... اإللتزام؛  لهذا  وفقاً 
احلالية،  القوانني  إلغاء  أو  لتعديل  التشريع،  ذلك  في  مبا 
األنظمة، التقاليد واملمارسات التي تشكل متييزاً ضد املرأة؛ 
)ز( إستئناف جميع العقوبات اجلزائية الوطنية التي تشكل 

متييزاً ضد املرأة" )املادة 2(. 

املرأة  ضد  التمييز  أنواع  جميع  على  القضاء  اتفاقية  حتدد 
للمرأة  املساواة  ضمان  يجب  حيث  القطاعات  من  مجموعة 
التوظيف  الصحة،  التربية،  والسياسية،  العامة  احلياة  مثل 
واحلياة العائلية. في العديد من احلاالت، يتطلب من إصالح 
اإللتزامات. بصورة خاصة، يجب  تفعيل هذه  العدالة  قطاع 
أمام  الرجال  مع  للمرأة  املساواة  منح  األعضاء  الدول  على 
بالرجال  اخلاصة  لتلك  املماثلة  القانونية  القدرة  القانون، 
املرأة  إعطاء  يجب  القدرة.  هذه  ملمارسة  نفسها  والفرص 
امللكية ويجب معاملتها بالتساوي  احلقوق املتساوية إلدارة 

في جميع مراحل اإلجراءات في احملاكم )املادة 15(. 

ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
 (١992  ،١١ )اجللسة   ١9 رقم  العامة  التوصية  املرأة، 

العنف ضد املرأة 
تاريخ االعتماد: 1992 

املعنية  املتحدة  األمم  للجنة  التابعة  العامة رقم 19  التوصية 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة تصّرح أن التدريب املستجيب 
للنوع االجتماعي لضباط القطاع القضائي ضروري للتنفيذ 

الفعال لالتفاقية )الفقرة 24 – ب(. 
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اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
  )A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

الواجب  التحقق  الدول: ")ج( ممارسة  للمادة 4، على  وفقاً 
للتشريع  وفقاً  فيها  التحقيق  املرأة،  ضد  العنف  أفعال  ملنع 
الوطني ومعاقبتها سواًء كانت مرتكبة من قبل الدولة أو من 
قبل أشخاص مدنيني؛ )د( تطوير العقوبات اجلنائية، املدنية، 
األخطاء  ملعاقبة  األسري  التشريع  في  واإلدارية  العملية 
عنها؛  والتعويض  للعنف  املعرضات  النساء  بحق  املقترفة 
الوصول  حق  على  للعنف  املعرضات  النساء  حصول  يجب 
إلى آليات العدالة، والتعويضات الفعالة عن األذى الذي عانني 
التدابير  أخذ  و")ط(  احمللي..."؛  للتشريع  وفقاً  وذلك  منه 
لضمان ... حصول املوظفني العموميني عن تنفيذ السياسات 
املعنية مبنع العنف ضد املرأة والتحقيق فيه وتدريب هؤالء 

على االستجابة االحتياجات املرأة". 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني 
)A/CONF. 177/20 )1995((

 )A/CONF. 177/20/Add.1 )1995(( و

تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يدعو منهاج العمل احلكومات إلى "مراجعة القوانني الوطنية، 
فيما  القانونية  واملمارسات  العرفية  القوانني  ذلك  في  مبا 
والتجارة  العمل  اجلنائي،  املدني،  األسري،  بالقانون  يتعلق 
بهدف ضمان تنفيذ مبادئ وإجراءات جميع املواثيق الدولية 
التمييز  على  تعمل  متبقية  قوانني  أية  وإبطال  الصلة،  ذات 
النوع  علىأساس  التمييز  وإزالة  اجلنس  أساس  على  القائم 
د(.   –  232 )الفقرة  العدالة"  إدارة  عملية  في  االجتماعي 
يجب على الدول أخذ التدابير لـ "ضمان الوصول إلى خدمات 
اإلملام  ذلك  في  مبا  املتدنية،  الكلفة  ذات  أو  املجانية  القانون 
إلى  للوصول  املصممة  تلك  وبخاصة  القانونية،  بالنواحي 
النساء اللواتي يعشن في الفقر" )الفقرة 61 – أ(. باإلضافة 
إلى ذلك، تتعهد احلكومات "ضمان حصول املرأة على نفس 
إحااللهن  أو  محاميات  قاضيات،  لتصبحن  الرجل  حقوق 
املسؤولني في احملكمة...")الفقرة  آخر من مراكز  أي مركز 

232- م(.  

 ٥2/86 القرار  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
املتعلق بتدابير منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للقضاء 

 )A/RES/52/86( على العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

مبادئ  وتقييم  "مراجعة  على  األعضاء  الدول  القرار  يحّث 
تشريعاتهم وقوانينهم، إجراءاتهم، سياساتهم وممارساتهم 
أنظمتهم  مع  تتالءم  بطريقة  اجلنائية  باملسائل  املتعلقة 

على  سلبياً  تأثيراً  تتضمن  كانت  إن  ما  لتحديد  القانونية، 
تعديلها  على  العمل  التأثير،  بهذا  تتمتع  كانت  وإن  النساء، 
لضمان معاملة املرأة بإنصاف من قبل نظام القضاء اجلنائي« 
)الفقرة 1( و«تعزيز سياسة فعالة وواضحة إلدخال منظور 
السياسات  جميع  وتنفيذ  تطوير  في  االجتماعي  النوع 
قد  التي  اجلنائية  والعدالة  منع اجلرمية  نطاق  والبرامج في 
وقبل  وبالتالي،  املرأة،  ضد  العنف  على  القضاء  في  تساعد 
أخذ القرار، يحُجرى حتليل لضمان عدم احتواءها على متييز 
ّث الدول  غير منصف على النوع االجتماعي" )الفقرة 3(. حتحُ
مبا  اجلنائية  إجراءاتهم  وتقييم  "مراجعة  على  األعضاء 
على  للعنف  املعرضات  النساء  حصول   ... لضمان  يتناسب 
فرص الشهادة خالل إجراءات احملكمة بالتساوي مع غيرهم 
من الشهود ولتوفير التدابير لتسهيل هذا النوع من الشهادة 

وحماية خصوصياتهن" )الفقرة 7 )ج((. 

 ... على  ث  "حتحُ األعضاء  الدول  إن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
املعني  التدريب  مناذج  إجراء  على  التشجيع  أو  تأمني  )أ( 
بالثقافات اإلجبارية واملستجيب للنوع االجتماعي للشرطة، 
مسؤولي القضاء اجلنائي، املمارسني واخلبراء العاملني في 
وتأثيره  املرأة  ضد  للعنف  املعارض  اجلنائية  العدالة  نظام 
العنف  ملسألة  املالءم  التجاوب  على  يعزز  والذي  ونتائجه 

ضد املرأة" )امللحق، الفقرة 12(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
   )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

 1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  يدعو 
إتفاقيات  وتنفذ  مفاوضة  في  املشتركني  الفاعلني  جميع 
واحترام  حماية  تضمن  التي  التدابير  لتضمني  السالم 
املعنية  بالنساء والفتيات وبخاصة  حقوق اإلنسان اخلاصة 
"يشدد  األمن  مجلس  – ج(.   8 )مقطع  والقضاء  بالتشريع 
من  لإلفالت  حد  وضع  على  األعضاء  الدول  مسؤولية  على 
اجلرائم  اجلماعية،  اإلبادة  عن  املسؤولني  ومحاكمة  العقاب 
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، مبا في ذلك اجلرائم اجلنسية 
)الفقرة  والفتيات"  النساء  ضد  األخرى  العنف  وجرائم 

  .)11

٤ 2 املواثيق اإلقليمية

األميركية  البلدان  اتفاقية  األميركية،  البلدان  منظمة 
املعنية مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله 

 (Belem do Para اتفاقية بيليم دو بارا(
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

تطلب االتفاقية من الدول األعضاء بذل "العناية الواجبة ملنع 
ب(.   –7 )املادة  وفرضه"  فيه  والتحقيق  املرأة  ضد  العنف 
لتعزيز  اخلاصة  التدابير  أخذ  على  األطراف  الدول  توافق 
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التربية والتدريب جلميع املشتركني في إدارة العدالة وتنفيذ 
السياسات ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه وإستئصاله 

)املادة 8 – ج(. 

إعالن   ،)SADC( اإلفريقي  للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة 
النوع االجتماعي وأثره على التطوير 

تاريخ االعتماد: 8 سبتمبر/ أيلول 1997 

من خالل هذا اإلعالن، يلتزم رؤوساء دول اجلماعة اإلمنائية 
للجنوب اإلفريقي ودولهم على حدة "إبطال جميع القوانني 
وإصالحها، تعديل التشريعات وتغيير املمارسات اإلجتماعية 
التي  القوانني  وسّن  التمييز  إلى  املرأة  تعّرض  تزال  ال  التي 

 .)IV – تعزز االستجابة للنوع االجتماعي" )املادة – ح

األمريكية  البلدان  برنامج  األميركية،  البلدان  منظمة 
للمرأة واملساواة واإلنصاف  اإلنسانية  لتعزيز احلقوق 

 )AG/RES. 1732( بني النوع االجتماعي
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000 

باملرأة  املعنية  األميركية  البلدان  جلنة  البرنامج،  هذا  في 
بدعم  احلكومات  تنصح  األميركية  البلدان  ملنظمة  والتابعة 
االجتماعي  النوع  على  والتدريب  التعليم  متابعة  ترتيبات 
والنساء  منهم  الرجال  القضائية  السلطة  عناصر  جلميع 

 .)13 -1 -IV القسم(

 ٥(2٠٠2(  Rec الوزراء  توصية جلنة  أوروبا،  مجلس 
لدول األعضاء املعنية بحماية املرأة من العنف

تاريخ االعتماد: 30 أبريل/ نيسان 2002 

بتضمني  األعضاء  الدول  تقوم  أن  الوزراء  جلنة  توصي 
املؤثر  العنف  من  أخرى  وأنواع  األسري  العنف  معاجلة 
الشرطة  قوات  أعضاء  تدريب  برامج  أسس  في  املرأة  على 
والعناصر القضائية و«تشجع على تضمني األسئلة املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة في التدريب اخلاص بالقضاة« )الفهرس، 

الفقرة 8،11(. 

حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  بروتوكول  أوروبا،  مجلس 
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 2003 

قيام  "ضرورة  على   ،1-2 املادة  في  البروتوكول،  ينص 
املرأة من  التمييز ضد  أنواع  الدول األطرف مبحاربة جميع 
وغيرها".  واملؤسساتية  التشريعية  املناسبة  التدابير  خالل 
يجب على هذه الدول "تضمني دساتيرها الوطنية ومواثيق 
تشريعية أخرى ... مبدأ املساواة بني الرجال والنساء وضمان 
تطبيقه الفعال". تنص املادة 8 على "تساوي املرأة والرجل 
واإلستفادة  احلماية  بحق  تتمتع  أن  ويجب  القانون  أمام 

إتخاذ  األطراف  الدول  على  ويجب  القانون.  من  املتساوية 
للمرأة  الفعال  الوصول  لضمان:  املناسبة  التدابير  جميع 
للخدمات القضائية والقانونية، مبا فيها املساعدة القانونية؛ 
والقارية  واإلقليمية  والوطنية  احمللية  للمبادرات  الدعم 
املعنية بتأمني وصول املرأة للخدمات القانونية، مبا في ذلك 
على  القانون  تطبيق  هيئات  جهوزية  القانونية...؛  املساعدة 
املساواة  حقوق  وتعزيز  أدوارها  لتأدية  املستويات  جميع 
في  بالتساوي  املرأة  متثيل  بفعالية؛  االجتماعي  النوع  على 
القوانني  إصالح  والقانون؛  القضاء  تطبيق  هيئات  صفوف 
املرأة  حقوق  تعزيز  بهدف  املوجودة  التمييزية  واملمارسات 

وحمايتها." 

املعنية  املجلس  قرارات  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
على  والتوجيه  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  بتعزيز 

النوع االجتماعي في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 

النوع  منظور  "ادخال  أهمية  على  الضوء  املجلس  يسلط 
أيضاً  القانون. ميكن  االجتماعي في سياق سيادة نشاطات 
تعزيز املساواة بني النوع االجتماعي في حاالت ما بعد النزاع 
عن طريق اإلصالحات القانونية في قطاع العدالة، في جملة 
القوانني  مثل  التمييزية،  القوانني  مراجعة  خالل  من  أمور 
والتوظيف،  امللكية  األسرية،  العالقات  بالوراثة،  املتعلقة 
القانون  سيادة  إلى  للوصول  املرأة  دور  تعزيز  خالل  ومن 
)الفقرة  القضائية"  واالجتماعية  االقتصادية  واملؤسسات 
املعارضة  التدابير  تضمني  "أهمية  على  املجلس  يحّث   .)9
في  االجتماعي  والنوع  اجلنس  أساس  على  القائم  للعنف 
بناء  خطط  جميع  تتضمن  أن  يجب  اإلنتقالية.  العدالة  آليات 
للضحايا"  ودعم  شاملة  حماية  آليات  البناء  وإعادة  السالم 

)الفقرة 10(.    

٥ النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
اجلنائي 

٥ ١ املواثيق الدولية   

ومعاملة  اجلرمية  مبنع  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر 
املجرمني، قواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء 

تاريخ االعتماد: 30 أغسطس/ آب 1955 
األمم  مؤمتر  قبل  من   1955 العام  في  الوثيقة  هذه  إعتحُمدت 
املجرمني، وأقّر  املعني مبنع اجلرمية ومعاملة  املتحدة األول 
بها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في العام 1957 والعام 
من  للسجناء  أفضل  ملعاملة  القواعد  من  عدد  هناك   .1977

اإلناث، وهي تتضمن: 
القاعدة 8 )أ(: "يجب احتجاز الرجال والنساء في مؤسسات 
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التي تستقبل كل  املؤسسة  اإلمكان؛ وفي  منفصلة على قدر 
بالنساء  اخلاصة  األماكن  فصل  يجب  والنساء،  الرجال  من 

بالكامل."
يجب  بالنساء،  اخلاصة  املؤسسات  "في   :)1(  23 القاعدة 
الضرورية  املعاجلة  حاالت  جلميع  خاصة  مباني  تواجد 
حلوادث ما قبل الوالدة وما بعدها. كما يجب إتخاذ التدابير 
خارج  مستشفى  في  األطفال  لوالدة  الالزمة  التطبيقية 

املؤسسة..."
القاعدة 53: )1( في مؤسسة مختلطة للرجال والنساء، يجب 
وضع القسم املخصص للنساء حتت إدارة ضابط مسؤول من 
اإلناث وتكون جميع مفاتيح هذا القسم من املؤسسة بعهدتها 
دخول  العمل  فريق  من  رجل  أي  على  يجب  ال   )2( وحدها؛ 
القسم املخصص للنساء إال مبرافقة ضابط من اإلناث؛ )3( 
تكون السجينات حتت رعاية ومراقبة الضباط النساء فقط. 
ولكن هذا ال مينع أعضاء فريق العمل من الرجال، وبصورة 
في  املهني  عملهم  مزاولة  من  واألساتذة،  األطباء  خاصة 

مؤسسات أو أقسام من مؤسسات مخصصة للسجينات. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اتفاقية القضاء على جميع 
 )CEDAW( )A/34/46( أنواع التمييز ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 
ًتلزم املادة 2 من االتفاقية الدول األطراف بـ ")ث( االمتناع 
ضد  التمييز  عن  تنم  ممارسة  أو  فعل  أي  في  املشاركة  عن 
لهذا  وفقاً  العامة  واملؤسسات  السلطات  عمل  وضمان  املرأة 
اإللتزام؛ ... )ز( إبطال جميع األحكام اجلنائية الوطنية التي 

تشكل متييزاً ضد املرأة." 
األشخاص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  مجموعة 
أو  االحتجاز  أشكال  من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين 

السجن
تاريخ االعتماد: 9 ديسمبر/كانون األول 1988

املبدأ 5- 2 ينص على أن : "التدابير املطبقة حتت شعار القانون 
اخلاصة،  وأوضاعها  املرأة  حقوق  حلماية  فقط  واملنظمة 
ال  املرضعات...  واألمهات  احلامل  املرأة  خاصة  وبصورة 

يجب أن تكون متييزية". 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، اتفاقية ومنهاج عمل بكني 
)A/CONF.177/20 )1995((

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و 
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

وفقاً ملنهاج العمل، يحب على احلكومات التحرك للقضاء على 
التحيز ضد النوع االجتماعي في إدارة العدالة )الفقرة 232- 
د(. يصرح منهاج العمل على أن "املرأة قد تكون حساسة جتاه 
في  السلطة  في  مسؤولني  أشخاص  قبل  من  املرتكب  العنف 
النزاع أو عدمه. تدريب جميع املسؤولني على  كل من حاالت 
القوانني املتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبي 
النوع  هذا  حدوث  عدم  على  يساعد  املرأة  ضد  العنف  أفعال 
النساء  على  املقترض  العموميني  املوظفني  يد  على  العنف  من 
الشرطة والسجون وقوات  الوثوق بهم، مبن فيهم مسؤولي 
األمن" )الفقرة 121(. تعهدت احلكومات تأمني تعليم وتدريب 
مستجيب للنوع االجتماعي لعناصر ضباط اإلصالح )الفقرة 
الرجل  حقوق  نفس  على  املرأة  حصول  وضمان  ط(   -232

لتصبح ضابطاً في السجن واالحتجاز )الفقرة 232- م(. 

٥ 2 املواثيق اإلقليمية

الطفل  اإلفريقي حلقوق  امليثاق  اإلفريقي،  منظمة االحتاد 
 )OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49( ورفاهه

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 1990 

وفقاً للمادة 30 من امليثاق، الدول األطراف "تتعهد تأمني العالج 
اخلاص لألمهات احلوامل وألمهات الرضع واألطفال الصغار 
القانون اجلنائي"؛  أو وجدن مذنبات مبخالفة  أتهمن  اللواتي 
"ضمان األخذ بعني اإلعتبار إنزال عقوبة غير سالبة للحرية 
عند معاقبة أولئك النساء"؛ "ضمان عدم سجن األم مع طفلها« 

و«ضمان عدم إنزال عقوبة اإلعدام على أولئك األمهات".

6 النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 
6 ١ املواثيق الدولية   

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، اتفاقية ومنهاج عمل بكني
)A/CONF.177/20 )1995((

 )A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و 
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

العمل على أن "املرأة قد تكون حساسة جتاه  يصرح منهاج 
العنف املرتكب من قبل األشخاص املسؤولني في السلطة في 
كل من حاالت النزاع أو عدمه. تدريب جميع املسؤولني على 
القوانني املتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبي 
أفعال العنف ضد املرأة يساعد على عدم حدوث هذا النوع من 
العنف على يد املوظفني العموميني..." )الفقرة 121(. تعهدت 
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احلكومات تأمني تعليم وتدريب مستجيب للنوع االجتماعي 
في  يتعاملون  "من  ذلك  في  مبا  العموميني،  للمسؤولني 

املسائل اخلاصة بالهجرة والالجئني )الفقرة 232- ط(. 

وقمع  منع  بروتوكول  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االجتار  ومعاقبة 
واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو) 
تاريخ االعتماد: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 

واحلماية  املساعدة  تقدمي  إلى  باليرمو  بروتوكول  يدعو 
اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  باألشخاص،  اإلجتار  لضحايا 
عمرهم، جنسهم واحتياجاتهم اخلاصة )املادة 6-4(. يجب 
للمسؤولني  التدريب  تقوية  أو  "تأمني  األطراف  الدول  على 
العاملني  آخر من  الهجرة وأي مسؤول  القانون،  تطبيق  عن 
اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  باألشخاص"  اإلجتار  منع  في 
النوع  التي تتوافق مع  "حقوق اإلنسان واألطفال واملسائل 
االجتماعي" وتشجع "التعاون مع املنظمات غير احلكومية، 
واملنظمات األخرى ذات الصلة وعناصر أخرى من املجتمع 

املدني" )املادة 2-10(.

٧ النوع االجتماعي وأثره في مراقبة املجتمع 
املدني على القطاع األمني  

٧ ١ املواثيق الدولية   

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية بالقضاء 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979

تلعب البرملانات دوراً مهماً في ضمان حتقيق التزامات الدولة 
لالتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة، 
مبا في ذلك تأسيس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة بحزم 
التمييزية  القوانني  عن  والتخلي  للبلد،  القانونية  األنظمة  في 
على  التأكيد  للبرملانيني،  جداً  املهمة  األمور  ومن  املرأة.  ضد 
حق املرأة في "التصويت في جميع اإلنتخابات واإلستفتاء 
العام، وأن تؤهل لالنتخاب جلميع الهيئات املنتخبة من قبل 
سياسة  صناعة  في  و"املشاركة  أ(   –  7 )املادة  العامة" 
بجميع  والقيام  عامة  مناصب  وإدارة  وتنفيذها  احلكومة 
الوظائف العامة على جميع مستويات احلكومة" )املادة 7- 

ب(. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
 )A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993
ينص اإلعالن على "انتهاج الدول، بجميع الوسائل املالئمة 
املرأة،  ضد  العنف  على  القضاء  سياسة  تأخير،  دون  ومن 
ولهذا الهدف، تضمني في ميزانيات احلكومة املوارد املناسبة 
لنشاطاتها املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة" )املادة 4(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني 
)A/CONF.177/20 )1995((

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و 
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

على  احملسسني  والتدريب  التعليم  تقدمي  احلكومات  تتعهد 
من  متكينهم  "بهدف  البرملان  ألعضاء  االجتماعي  النوع 
ممارسة مسؤولياتهم العامة بشكل أفضل" )الفقرة 232- 

ط(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اوكتوبر/ تشرين األول 2000 
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 يحّث جميع 
االجتماعي  النوع  على  املساواة  تعزيز  على  األعضاء  الدول 
"على جميع مستويات صنع القرار في املؤسسات واآلليات 
وإدارته  النزاع  على  للقضاء  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
العاملني في مداولة  الفاعلني  )الفقرة 1(. جميع  وتسويته" 
وتنفيذ إتفاقيات السالم مدعوون إلعتماد منظور على النوع 
االجتماعي، مبا في ذلك "تدابير تضمن حماية حقوق النساء 
والفتيات واحترامها، وبصورة خاصة تلك املتعلقة بالسلطة 
التشريعية، النظام اإلنتخابي، الشرطة والسلطة القضائية" 

)الفقرة 8 – ج(.

٧ 2 املواثيق اإلقليمية 

منظمة  عمل  خطة  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
النوع  األمن والتعاون في أوروبا لتعزيز املساواة على 

 )MC.DEC/14/04( االجتماعي
تاريخ االعتماد: 7 ديسمبر/ كانون األول 2004

خطة عمل منظمة األمن والتعاون تشجع اجلمعية البرملانية 
مسألة  على  أجندتها  في  "العمل  استمرار  على  لها  التابعة 
الفرص املتساوية للرجال والنساء في البرملانات وفي خطة 
عمل منظمة األمن والتعاون واجلمعية البرملانية التابعة لها، 
أجندة  في  االجتماعي  النوع  على  املساواة  مناقشة  موجهة 
املرأة  حالة  عن  "تقارير  وإصدار  العامة"  اجلمعية  جلسة 
في منطقة املنظمة وزيادة الوعي عن طريق توفير هذه املواد 

جلميع البرملانيني املشتركني" )الفقرة 44- ح(. 
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8 النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة 
األمن القومي   

8 ١ املواثيق الدولية   

بالقضاء  اتفاقية معنية  املتحدة،  العامة لألمم  اجلمعية 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تحُلزم املادة 7 من االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع 
التدابير  بـ "إتخاذ جميع  األطراف  الدول  املرأة  التمييز ضد 
املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية 
املرأة،  حق  ضمان   ... خاصة  وبصورة  للبلد،  واالقتصادية 
سياسة  صنع  في  املشاركة  في   ... الرجل،  مع  بالتساوي 
الوظائف  جميع  وتأدية  العامة  املناصب  واستالم  احلكومة 

العامة على جميع مستويات احلكومة". 

بالقضاء  املعني  اإلعالن  املتحدة،  العامة لألمم  اجلمعية 
 )A/RES/48/104( على العنف ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

ينص االعالن على "قيام الدول بجميع الوسائل، ومن دون 
الهدف،  العنف، ولهذا  القضاء على  بإنتهاج سياسة  تأجيل، 
قومية  عمل  خطط  تطوير  امكانية  في  التفكير  )هـ(   ... يجب 
لتعزيز حماية املرأة ضد أي نوع من العنف ... )ح( تضمني 
املتعلقة  لنشاطاتها  املناسبة  املوارد  احلكومة  ميزانيات  في 

بالقضاء على العنف ضد املرأة" )املادة 4(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF.177/20 )1995(( 

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يؤكد إعالن بكني على أن جناح منهاج العمل يعتمد على تعهٍد 
الهيئات  جميع  في  والرجل  للمرأة  املتساوية  "املشاركة  بـ 
والدولية"  واإلقليمية  الوطنية  السياسة  صنع  وعمليات 
)الفقرة 36(. وينص على أنه "يجب على احلكومة وفاعلني 
منظور  لتوجيه  وواضحة  فاعلة  سياسة  تعزيز  آخرين 
وبالتالي،  والبرامج  السياسات  جميع  في  االجتماعي  النوع 
النساء  على  للتأثيرات  حتليل  يحُجرى  القرارات،  إتخاذ  وقبل 

والرجال" )الفقرة 79(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

"يحّث   1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار 
جميع  على  املرأة  متثيل  تزايد  ضمان  على  األعضاء  الدول 
الوطنية  واآلليات  املؤسسات  في  القرار  صنع  مستويات 
النزاع وإدارته وتسويته" )الفقرة  واإلقليمية والدولية ملنع 

.)1

8 2 املواثيق اإلقليمية 

النوع  لتوجيه  التصوري  العمل  اإلطار  أوروبا،  مجلس 
االجتماعي، منهجية وتقدمي املمارسات اجليدة: التقرير 
EG-S-( التوجيه  في  اخلبراء  فريق  لنشاطات  النهائي 

 )MS
تاريخ اإلصدار: مايو/ أيار 1998 

تأثيرات  "تقييم  أهمية  على  أوروبا  مجلس  عمل  إطار  يؤكد 
كونها  احلالية،  االجتماعي  النوع  عالقات  على  السياسات 
-II تخدم كنقطة إنطالق لتطوير سياسات جديدة" )اجلزء

2(. اجلزء III يشرح كيفية بناء "خطة لسياسة التوجيه على 
النوع االجتماعي" ويؤمن بعض املمارسات اجليدة للتوجيه 

على النوع االجتماعي. 

منظمة  عمل  خطة  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
النوع  األمن والتعاون في أوروبا لتعزيز املساواة على 

 )MC.DEC/14/04( االجتماعي
تاريخ االعتماد: 7 ديسمبر/ كانون األول 2004 

ميكن استخدام خطة عمل منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
غير  وسياسية  قانونية  عمل  إطارات  لضمان  عمل  كمنهاج 
للدول  املشتركة  :"املسؤولية  على  ينص   3 الفقرة  متييزية. 
املؤسسات  العام، رؤوساء  األمني  املالي،  الرئيس  املشاركة، 
كعضو  والرجال  النساء  بني  املساواة  تعزيز  في  واملهمات 
في  والتعاون  األمن  منظمة  وممارسات  لسياسات  أساسي 

أوروبا". 

مجلس االحتاد األوروبي، قرارات املجلس املعنية بتعزيز 
املساواة بني اجلنسني والتوجيه على النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 

بني  املساواة  تعزيز  على  الضوء  القرارات  هذه  تسلط 
اجلنسني والتوجيه على النوع االجتماعي في سياق السياسة 
لألمن  األوروبية  والسياسة  املشتركة  واألمنية  اخلارجية 
الفقرة 8، يؤكد املجلس  والدفاع على جميع املستويات. في 
سياسات  في  االجتماعي  النوع  منظور  ادخال  "يجب  أنه 
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االحتاد األوروبي ونشاطاته املتعلقة بإصالح القطاع األمني 
ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج".

9 النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع 
املدني على القطاع األمني   

9 ١ املواثيق الدولية   

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية بالقضاء 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تؤكد االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
املرأة أن "التطور الكامل للدولة، رفاه العالم، وسبب السالم 
الرجال  مع  وباملساواة  للنساء  القصوى  املشاركة  يتطلبون 
الدول  خاصة،  بصورة  )املقدمة(.  امليادين"  جميع  في 
الرجل،  مع  وباملساواة  املرأة،  حق  ضمان  تلتزم  األطراف 
وتنفيذها«  احلكومة  سياسة  صنع  في  "املشاركة  بالتالي: 
و"املشاركة في املنظمات واملؤسسات غير احلكومية املعنية 

باحلياة العامة والسياسية للبلد" )املادة 7(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، اعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF.177/20 )1995(( 

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

أمام مشاركة  العقبات  إزالة "جميع  إلى  العمل  يدعو منهاج 
واخلاصة  العامة  احلياة  مجاالت  جميع  في  الفعالة  املرأة 
القرارات  صنع  في  ومتساوية  كاملة  مشاركة  خالل  من 
)الفقرة  والسياسية"  والثقافية  واإلجتماعية  االقتصادية 

 .)1

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، القرار رقم ٥2/86 املعني 
على  للقضاء  اجلنائية  العدالة  وتدابير  اجلرمية  مبنع 

 )A/RES/52/86( العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

"املنظمات  مع  التعاون  على  األعضاء  الدول  القرار  يحث 
مبساواة  املطالبة  املنظمات  ذلك  في  مبا  احلكومية،  غير 
املرأة" و"املؤسسات املختصة ذات الصلة" لتأمني التدريب 
املستجيب للنوع االجتماعي للشرطة، املسؤولني في العدالة 
العدالة  نظام  في  العاملني  واخلبراء  املمارسني  اجلنائية، 

اجلنائية )امللحق، الفقرة 12- أ(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

 1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  يؤكد 
جميع  على  القرار  صنع  في  املشاركة  إلى  املرأة  حاجة  على 
املرأة  منظمات  إلدخال  بجهود  القيام  وإلى  املستويات، 
الفاعلني إلى مفاوضة اتفاقيات  القرار جميع  ودعمها. يدعو 
مبادرات  تدعم  التي  التدابير  لتضمني:  وتنفيذها  السالم 

السالم احمللية للمرأة" )الفقرة 8 – ب(. 

9 2 املواثيق اإلقليمية 

وفي  املرأة  مبشاركة  املعني  األوروبي  البرملان  قرار 
 ))INI( 2000/2025( تسوية النزاع بطريقة سلمية

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ كانون األول 2000 

إلى تعزيز شامل  واللجنة  األعضاء  الدول  القرار "يدعو  إن 
ولهذا  الرسمية،  النزاع  تسوية  عملية  في  املرأة  ملشاركة 
الهدف: ضمان تشعب عملية السالم من خالل دمج األطراف 
على  العاملة  فرقها  في  املدني  املجتمع  من  ملمثلني  املتحاربة 

مفاوضات السالم" )الفقرة 19 – ج(. 

١٠ النوع االجتماعي وأثره في تقييم القطاع 
األمني ومراقبته وحتليله    

١٠ ١ املواثيق الدولية   

املؤمتر العاملي الرابع للمرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
 )A/CONF. 177/20 )1995((

  )A/CONF. 177/20/Add.1 )1995(( و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يقدم منهاج عمل بكني نصيحة ملموسة عن ادخال املسائل 
الرقابة  وآليات  معلومات  ضمن  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
والدولية  واإلقليمية  الوطنية  اإلحصائية  للخدمات  التابعة 
األمر،  بهذا  يتعلق  فيما  الصلة.  ذات  احلكومية  والوكاالت 
يصّرح التالي: "غياب املعلومات املصنفة حسب نوع اجلنس 
وإحصائيات عن حادثة العنف يصّعب من عملية التوّسع في 
البرامج ومراقبة التغييرات. إن النقص في الوثائق واألبحاث 
التحرش  األسري،  العنف  منها حول  املناسبة  تقدمي غير  أو 
اجلنسي والعنف ضد املرأة والفتيات في السّر أو في العلن، 
إلى  الهادفة  اجلهود  من  يعيق  العمل،  أماكن  ذلك  في  مبا 
يدعو   .)120 )الفقرة  معيّنة"  تدخل  استراتيجيات  تصميم 
إلى  املرأة  وصول  ملراقبة  "آليات  خلق  إلى  العمل  منهاج 
عن  ب(   -192 )الفقرة  القرار"  صنع  من  عالية  مستويات 



طريق استخدام الكمية والنوعية املالئمة من املعلومات. 

منظور  لتوجيه  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن 
لدعم  اجلوانب  متعددة  عمليات  في  االجتماعي  النوع 

     (69٣/2٠٠٠/S( السالم
تاريخ االعتماد : 31 مايو/ أيار 2000 

عمليات  في  للمرأة  املتساوية  املشاركة  إلى  اإلعالن  يدعو 
تقييم القطاع األمني ومراقبته وحتليله في عمليات السالم. 
التقارير والتقييمات الشاملة عن  القسم 8 يحّث على وضع 

اجلهود املبذولة لتوجيه النوع االجتماعي. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

ينّص قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 على 
"احلاجة إلى توحيد املعلومات حول تأثير النزاع املسلح على 
إلزامات  كانت  إن  ما  ولتقييم  )املقدمة(.  والقتيات"  النساء 
يجب  نحُّفذت،  قد  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار 
القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  في  التالية  املعلومات  تضمني 

األمني ومراقبته وحتليله:  

متثيل املرأة على جميع مستويات صنع القرار.  � 

االجتماعي،  النوع  بني  املساواة  على  التدريب  مبادرات  � 
التوعية على فيروس نقص املناعة البشرية.

اخلاصة  االحتياجات  وتوجيه  لتقييم  املبذولة  اجلهود  � 
للنساء والفتيات. 

ومبادرات  النزاع  تسوية  في  احملليات  النساء  مشاركة  � 
السالم.

اخلاصة  اإلنسان  حقوق  حماية  لضمان  التدابير  أخذ  � 
بالنساء والفتيات واحترامها، بصورة خاصة فيما يتعلق 

بإيصال اخلدمة من قبل الشرطة وبلوغ العدالة.
االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  حادثة  � 
العنف  من  والفتيات  النساء  حلماية  املبذولة  والتدابير 
على  والقضاء  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 

اإلفالت من معاقبة جرائم العنف. 
اخلاصة  االحتياجات  وتوجيه  لتقييم  املبذولة  اجلهود  � 
للنساء والرجال من احملاربني السابقني ومن يعيلونهم.

١٠ 2 املواثيق اإلقليمية 

النوع  لتوجيه  التصوري  العمل  اإلطار  أوروبا،  مجلس 
االجتماعي، منهجية وتقدمي املمارسات اجليدة: التقرير 
EG-S-( التوجيه  في  اخلبراء  فريق  لنشاطات  النهائي 

 )MS
تاريخ اإلصدار : مايو/ أيار 1998 

التقنيات  فحص  على  أوروبا  مجلس  عمل  إطار  يعمل 
في  مبا  االجتماعي  النوع  على  للتوجيه  املتوفرة  واملعدات 
االستطالعات  اجلنس؛  بحسب  املجزأة  "اإلحصائيات  ذلك: 
جدوى  حتليل  اجلنسني؛  بني  بالعالقات  املتعلقة  والتكنهات 
الدراسات  أبحاث  االجتماعي؛  النوع  منظور  من  التكاليف 
املرجعية  قائمات  إلى  باإلضافة  االجتماعي"،  النوع  على 
وتأثير  ستنفذ(،  التي  األعمال  وصف  مع  األهداف،  )وضع 

 .)3 -II تقييمات النوع االجتماعي ومراقبتها )اجلزء

املنّقح  الهادئ  احمليط  منهاج  الهادئ،  احمليط  جماعة 
النوع  بني  واملساواة  باملرأة  للنهوض  العمل  خلطة 

االجتماعي 2٠٠٥ إلى 2٠١٥: فصل إقليمي
تاريخ االعتماد: 20 أغسطس/آب 2004 

املعلومات  حتسني  إلى  للعمل  الهادئ  احمليط  منهاج  يدعو 
اخلاصة  املؤشرات  واستخدام  اجلنس  بحسب  املصنفة 

بالنوع االجتماعي.

١١ التدريب على النوع االجتماعي لعناصر 
القطاع األمني     

١١ ١ املواثيق الدولية   

ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
)اجللسة ١١، ١992)،  رقم ١9  العامة  التوصية  املرأة، 

العنف ضد املرأة 
سنة االعتماد: 1992 

املتحدة  األمم  بلجنة  اخلاصة   19 رقم  العامة  التوصية 
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تصّرح أن "التدريب 
تطبيق  عن  املسؤولني  للضباط  االجتماعي  للنوع  املستجيب 
العموميني اآلخرين  السلطة القضائية والقانونية واملوظفني 

أمر أساسي للتنفيذ الفعال لإلتفاقية" )الفقرة 24 – ب(. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
 )A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

يدعو اإلعالن الدول إلى "أخذ التدابير لضمان قيام الضباط 
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املسؤولني عن تطبيق القانون واملوظفني العموميني املسؤولني 
فيه  والتحقيق  املرأة  ضد  العنف  ملنع  السياسات  تنفيذ  عن 
يستجيبون  يجعلهم  تدريب  إلى  باخلضوع  ومعاقبته، 

الحتياجات املرأة" )املادة 4 – 1(. 

املؤمتر العاملي الرابع للمرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
 )A/CONF.177/20 )1995((

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995(( و
 تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يصّرح منهاج العمل أن "تدريب جميع املسؤولني في قوانني 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان... يساعد على ضمان عدم حدوث 
]العنف ضد املرأة[ على يد املوظفني العموميني املفترض على 
النساء الوثوق بهم، مبن فيهم مسؤولي الشرطة والسجون 
وقوات األمن" )الفقرة 121(. تعهدت احلكومات تأمني تعليم 
العموميني،  للموظفني  االجتماعي  للنوع  مستجيب  وتدريب 
)الفقرة  اإلصالح  وضباط  العسكرية  القوات  عناصر 
التدريب  ومتويل  وتطوير  وحتسني  وخلق  ط(،   -232
األفعال  طبيعة  على  األشخاص  هؤالء  استجابة  بهدف 
لضمان  العنف  وتهديدات  االجتماعي  النوع  على  املرتكزة 
ن(.   -124 )الفقرة  الضحايا  من  لإلناث  احلقة  معاملتهم 

رقم  القرار  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  تدابير  عن   ٥2/86

 )A/RES/52/86( للقضاء على العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

أو تشجيع مناذج  الدول األعضاء على "تأمني  القرار  يحّث 
للنوع  واالستجابة  الثقافة  تبادل  على  اإللزامي  التدريب 
اجلنائية،  العدالة  مسؤولي  الشرطة،  لعناصر  االجتماعي 
اجلنائية  العدالة  نظام  في  العاملني  واملختصني  املمارسني 
تأثيره  املرأة،  ضد  العنف  قبول  عدم  مع  يتعامل  والذي 
املرأة"  ضد  العنف  ملسائل  مالئماً  جتاوباً  ويؤمن  ونتائجه 

)ملحق، الفقرة 12 - أ(. 

منظور  لتوجيه  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن 
لدعم  اجلوانب  متعددة  عمليات  في  االجتماعي  النوع 

     )S/2000/693( السالم
تاريخ االعتماد : 31 مايو/ أيار 2000

التدريب على  إلى  إلى احلاجة  القسم 6، يتوجه اإلعالن  في 
النوع االجتماعي، مصرحاً أنه "يجب توجيه املسائل املتعلقة 
وصفوفه  التدريب  مناهج  جميع  عبر  االجتماعي  بالنوع 

اإلقليمية والوطنية لعمليات دعم السالم". 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 "يطالب 
التوجيهية  املبادئ  األعضاء  للدول  يؤمن  بأن  العام  األمني 
حقوقهن  حماية  النساء،  بحماية  اخلاصة  واألدوات 
واحتياجاتهن اخلاصة، باإلضافة إلى إشراك املرأة في جميع 
تدابير حفظ السالم وصنعه. وهو يدعو الدول األعضاء إلى 
فيروس  على  التوعية  إلى  باإلضافة  العناصر،  هذه  تضمني 
نقص املناعة البشرية، في برامج تدريبهم الوطنية لعناصر 
الشرطة العسكرية واملدنية حتضيراً للنشر، كما يطالب األمني 
العام بضمان حصول العناصر املدنية التابعة لعمليات حفظ 
السالم على تدريب مماثل« )الفقرة 6(. باإلضافة إلى ذلك، 
حتّث الفقرة 7 الدول األعضاء على زيادة دعمهم االختياري 
املالي والتقني واللوجيستي جلهود التدريب املستجيب للنوع 

االجتماعي..." 

وقمع  منع  بروتوكول  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االجتار  ومعاقبة 
واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو) 
تاريخ االعتماد: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 

تتعهد الدول األطراف "تأمني أو تقوية التدريب للمسؤولني 
العاملني  الهجرة وأي مسؤولني آخرين  القانون،  عن تطبيق 
اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  باألشخاص"  اإلجتار  منع  في 
للنوع  املستجيبة  واملسائل   واألطفال  اإلنسان  "حقوق 
االجتماعي" وتشجع "التعاون مع املنظمات غير احلكومية، 
واملنظمات األخرى ذات الصلة وعناصر أخرى من املجتمع 

املدني" )املادة 2-10(. 

رقم  قرار  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
2٠٠٣/٤٥ املعني بالقضاء على العنف ضد املرأة 

تاريخ االعتماد: 23 أبريل/نيسان 2003 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان تدعو الدول "إلى تطوير و/
أو تعزيز، من خالل التمويل أيضاً، برامج التدريب لعناصر 
القطاعات القضائية والقانونية والطبية والتربوية والشرطة 
واإلغاثة  السالم  وحفظ  واجليش  اإلصالحية  واخلدمة 
إلى  املؤدي  السلطة  استغالل  منع  بهدف  وذلك  اإلنسانية، 
لطبيعة  القطاعات  هذه  عناصر  واستجابة  املرأة  ضد  العنف 
العنف"  وتهديدات  االجتماعي  النوع  على  املرتكزة  األفعال 

)الفقرة 14 – ك(. 
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١١ 2 املواثيق اإلقليمية 

منظمة الدول األميركية، اتفاقية البلدان األمريكية املعنية 
واستئصاله  عليه  واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع 

)اتفاقية بيليم دو بارا) 
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

وتدريب  تعليم  "تعزيز  إلى  األطراف  الدول  االتفاقية  تدعو 
جميع املعنيني في إدارة العدالة، الشرطة وغيرها من ضباط 
عن  املسؤولة  العناصر  إلى  باإلضافة  القانون  تنفيذ  قوات 
واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع  اخلاصة  السياسات  تنفيذ 

عليه واستئصاله" )املادة 8- ج(. 

األميركية  البلدان  اتفاقية  األميركية،  الدول  منظمة 
لتعزيز حقوق املرأة واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني 

)AG/RES1732(
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000 

املعنية  األميركية  البلدان  جلنة  تنصح  البرنامج،  هذا  في 
بـ  قيام احلكومات  األميركية،  الدول  والتابعة ملنظمة  باملرأة، 
"دعم تزويد متابعة التربية على النوع االجتماعي وتدريب 
فريق عمل السلطتني القضائية والتشريعية وضباط تطبيق 

القانون من اجلنسني..." )القسم الرابع-13-1(. 

قرار البرملان األوروبي املعني مبشاركة املرأة في تسوية 
 ))INI(2000/2025( النزاعات بالوسائل السلمية

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 

استجابة  إلى  األعضاء  والدول  اللجنة  "يدعو  القرار  هذا 
الهدف...  ولهذا  االجتماعي،  للنوع  واألمن  السالم  مبادرات 
من  أولية  مرحلة  في  االجتماعي  النوع  على  التدريب  توفير 
إلى  املرأة  العسكرية ليتحول إحترام  القوات  تدريب عناصر 
)الفقرة 8- ث(.  للمرأة"  درس ملقن وليسود جّو مصادق 
باإلضافة إلى ذلك، هو "يدعو املجلس والدول األعضاء إلى 
السالم واألمن وإعادة  النوع االجتماعي في عمليات  تعزيز 
متابعة  ضمان   ... الهدف  ولهذا  بها،  يشاركون  التي  البناء 
واإلناث،  منهم  الذكور  العسكرية،  القوات  عناصر  جميع 
وبخاصة قوات بناء السالم وحفظ السالم وتعزيز السالم 
 -14 )الفقرة  االجتماعي"  النوع  على  التدريب  خالل  من 

ب(. 

 Rec)2002(5 الوزراء  جلنة  توصية  أوروبا،  مجلس 
لدول األعضاء املعنية بحماية املرأة من العنف

تاريخ االعتماد: 30 أبريل/ نيسان 2002 

بتضمني  األعضاء  الدول  تقوم  أن  الوزراء  جلنة  توصي 
املؤثر  العنف  من  أخرى  وأنواع  األسري  العنف  معاجلة 
الشرطة  قوات  هيئات  تدريب  برامج  أسس  في  املرأة  على 
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والعناصر القضائية و"تشجع على تضمني األسئلة املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة في التدريب اخلاص بالقضاة" )الفهرس، 

الفقرة 8،11(. 

املنّقح  الهادئ  احمليط  منهاج  الهادئ،  احمليط  جماعة 
اجلنسني  بني  واملساواة  باملرأة  للنهوض  العمل  خلطة 

2٠٠٥ إلى 2٠١٥: فصل إقليمي
تاريخ االعتماد: 20 أغسطس/آب 2004 

على  بتدريب  القيام  إلى  للعمل  الهادئ  احمليط  منهاج  يدعو 
النوع االجتماعي لعناصر حفط السالم، طالباً من احلكومات 
تدريب  لقيادة  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  من  "اإلستفادة 
لضمان  السالم  حفظ  لعناصر  االجتماعي  للنوع  مستجيب 
)الفقرة  امليدان"  على  اجلارية  على  للمسائل  استجابتها 

 .)121

تعزيز  حول  املجلس  نتائج  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
املساواة بني النوع اجلتماعي وتوجيه النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

تدريبية  بنشاطات  القيام  أهمية  على  "يؤكد  املجلس  قرار 
املشاركة  واملدنية  العسكرية  العناصر  الحتياجات  مصممة 
في عمليات السياسة األوروبية لألمن والدفاع، وبخاصة عن 
باإلضافة  اإلنسان،  وحقوق  االجتماعي  النوع  بني  املساواة 
إلى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، كما يشجع 
)الفقرة  التدريبات"  هذه  جهود  تعزيز  على  األعضاء  الدول 

 .)5

 Mugiho( تاكيشيتا  موغيهو  امللحق  بتحضير  قام 
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من   )Takeshita
كاتبا  جمعها  مواٍد  إلى  باإلستناد  املسلحة،  القوات  على 
إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول  الـ12  األدوات 
 Benjamin( بوكالند  بنجامني  ساهم  وقد  األمني.  القطاع 

Buckland( في عملية التحرير.





1

رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

النوع اإلجتماعي و أثره في 
إصالح نظام العقوبات: 

» تحيين وفق قواعد بانكوك «

نظام  إصالح  يف  أثره  و  اإلجتامعي  »النوع  ملف  حول  محيّنة  معلومات  تقديم  إىل  املذكّرة  هذه  تهدف 

عىل  وذلك  األمني«  القطاع  إصالح  و  اإلجتامعي  »الّنوع  أدوات  رزمة  ضمن  يندرج  الّذي  العقوبات« 

التدابري غري  و  السجينات  املتّحدة ملعاملة  األمم  املتّحدة عىل قواعد  العاّمة لألمم  الجمعيّة  إثر مصادقة 

اإلحتجازيّة للمجرمات*، املّسامة أيضا »بقواعد بانكوك«.

 يوىص بقراءة الّنص الكامل لقواعد بانكوك.

    المقدمة

صادقت الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة بتاريخ 21 كانون األّول / ديسمرب 2010، بدون تصويت، عىل قواعد 

األمم املتّحدة ملعاملة السجينات و التدابري غري اإلحتجازيّة للنساء املجرمات )قواعد بانكوك(.

وتعترب هذه القواعد أّول مبادرة دوليّة تسلّط الضوء بشكل مفّصل عىل احتياجات و رشوط معاملة السجينات و 

السجينات القارصات يف إطار منظومة العدالة الجزائية. كام أنّها تقّدم جملة من املقرتحات حول السبل الكفيلة 

بتلبية تلك االحتياجات.

ميكن  األطفال  برعاية  املتصلة  باإللتزامات  أو  األبوين  مبسؤوليات  املتعلّقة  القواعد  أّن  عىل  الوثيقة  تنّص 

الدنيا  النموذجيّة  القواعد  و رصيحة  واضحة  بصفة  لتكّمل  بانكوك  قواعد  تأيت  و  الرّجال.  إزاء  تطبيقها  أيضا 

ملعاملة السجناء )1955( التي تتضّمن بعض التدابري الهادفة إىل إيالء العناية باإلحتياجات الخاّصة للسجينات و 

السجينات القارصات. فعىل سبيل الّذكر، تشرتط هذه القواعد عىل املؤسّسات الّسجنيّة:

▪ أن يقع إيداع السجناء من النساء والرّجال يف مؤّسسات سجنيّة منفصلة.
▪ أن يقع فصل السجناء القرص عن الكهول.

▪ أن تهيّأ مرافق خاّصة تقّدم العالج والرعاية الطبيّة أثناء مرحلتي ما قبل و ما بعد الوالدة إىل جانب توفري 
محضنة ألطفال السجينات.

▪ أن توكل إىل حارسات السجن مهّمة مراقبة السجينات1.
إالّ أن القواعد النموذجيّة الدنيا ملعاملة السجناء ال تنّص عىل اإلحتياجات الخصوصيّة للسجينات و السجينات 

القارصات. كام أنّها ال تتضّمن أيّة إشارة إىل اإلحتياجات الخصوصية أثناء جميع مراحل الّدعوى الجنائيّة.

1 األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، 1955.   
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* سيقع إعتامد عبارة مجرمات و ذلك مراعاة للنص األصيل لقواعد بانكوك.
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النوع اإلجتماعي و أثره في إصالح نظام العقوبات - تحيين وفق قواعد بانكوك 

ومن حيث التطبيق، فإّن قواعد بانكوك ترسي عىل املؤسسات السجنيّة وكذلك عىل »جميع فئات النساء املحرومات من حريتهن مبن فيهّن 

السجينات يف قضايا جنائيّة أو مدنيّة أو النساء اللّوايت مل يحاكمن بعد أو النساء املدانات2 و النساء اللّوايت يخضعن لـ»تدابري أمنيّة« غري إحتجازيّة 

)كاملثول أمام مصالح الرشطة لفرتات منتظمة وكذلك وضع سوار إلكرتوين( أو »تدابري إصالحيّة بناء عىل أمر من القضاء« )مثل برامج العالج 

من تعاطي املخدرات ورعاية الّصحة العقليّة(. إضافة إىل ذلك فإّن قواعد بانكوك تتناول اآلليات الكفيلة بتطبيق التدابري غري اإلحتجازيّة للنساء 

املجرمات.

و تجدر اإلشارة إىل أّن أعداد و نسب السجينات شهدا خالل 25 سنة املاضية إرتفاعا ملحوظا حيث أنّه يف شهر يناير/جانفي 2012، تم إحصاء 

أكرث من 625.000 شخصاً بني سجينات و سجينات قارصات داخل املؤسّسات السجنيّة عرب العامل من اللّوايت مل تتم محاكمتهّن بعد أو من املدانات. 

إالّ أّن نسبة النساء والقارصات تبقى ضئيلة مقارنة بعدد السجناء يف كّل بلد : » حيث أّن نسبة السجينات يف 80% من األنظمة السجنيّة  ترتاوح 

بني 2 و 9% من التعداد اإلجاميل للمساجني3«.

كام أّن للنساء والرّجال إحتياجات مختلفة يتوّجب تلبيتها سواء كانوا داخل السجن أو محّل تدابري غري إحتجازيّة، كذلك فإّن النساء والرّجال 

يختلفان من حيث املقّومات الفيزيولوجيّة وهو ما يجعل احتياجاتهم متباينة فيام يتعلّق بقواعد النظافة والّصحة التي ال تقترص عند النساء 

عىل الرعاية الّصحيّة  يف مرحلتي ما قبل و ما بعد الوالدة. ذلك أّن النساء يف أغلب األحيان يقمن مبفردهّن برعاية األطفال وبإعالة أفراد أرسهّن.

وقد يكن أيضا ضحايا لإلعتداءات الجنسيّة قبل دخولهّن السجن. ونظرا لضعفهّن و عجزهن خاصة عند دخول الّسجن فإنّهّن عادة ما يكّن عرضة 

إليذاء النفس )Automutilation( ولإلعتداءات الجسديّة والعقليّة41. إضافة إىل ذلك فإن األنظمة السجنيّة عادة ما تكون معّدة إليواء مساجني 

غالبيتهم من الّذكور، وذلك بدءا من تصميم فضاءات السجون إىل التدابري األمنية مرورا مبرافق العالج وظروف اإلتّصال بأفراد األرسة والعمل و 

التكوين.

ونظرا لعدم إستجابة العديد من املؤسسات السجنية الحتياجات النساء وأمام وجود عدد قليل من املؤسّسات السجنيّة املخصّصة للنساء، فإّن 

السجينات املجرمات عادة ما يتّم حبسهّن بعيدا عن ديارهّن وهو ما يؤثر سلبا عىل التواصل مع أرسهّن، إضافة إىل أّن سجنهّن يتّم طبقا إلجراءات 

أمنيّة مشّددة أكرث ماّم تقتضيه الرضورة.

ومن حيث املضمون فإن التدابري غري اإلحتجازيّة تتضّمن إشارة واضحة إىل اإلجراءات التي ميكن فرضها عىل الرّجال والنساء الذين هم تحت 

طائلة العدالة الجنائيّة، سواء كان ذلك خالل مرحلة ما قبل النزاع أو مرحلة اإلدانة وهي تدابري ال تؤّدي بالرضورة إىل الحرمان من الحريّة. وتتضّمن 

أيضا إجراءات خارجة عن نطاق نظام العدالة الجنائية وأخرى تتعلّق باألشغال لفائدة املصلحة العاّمة واإلقامة الجربيّة أو التقييد من حريّة الحركة 

إضافة إىل عقوبات ذات طابع إداري و مايل. بيد أّن هذه التدابري ذات الطابع  املجتمعي قد تتسبّب عن غري قصد يف اإلساءة للسجينات عرب تجاهل 

االعتبارات املتعلقة مبسؤوليات حضانة السجينات ألطفالهن.

لذلك فإن إعتامد معايري دوليّة واضحة يف هذا املجال يعترب رضورة ملّحة من شأنها أن تقّدم للمؤسّسات السجنيّة توجيهات دقيقة، الهدف منها 

اإلستجابة األمثل لإلحتياجات املذكورة أعاله. 

A/RES/65229 2 قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات و التدابري غري اإلحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، ملحق 21 ديسمرب 2010، مادة 14 بانكوك(.

3 روي وملسالي )Roy Walmsley(، قامئة النساء السجينات عرب العامل )الطبعة الثانية(، املركز الدويل لدراسات السجون، ۲۰۱۲.

4 مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، الكتيب الخاص مبديري السجون وصانعي السياسات فيام يتعلق باملرأة والسجن، سلسلة كتيبات حول العدالة الجنائية، 2008، ص .7 و10. 
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           مضمون قواعد بانكوك

تتطرّق قواعد بانكوك إىل مسائل تتعلق مبعاملة السجينات و بالتدابري غري اإلحتجازيّة للمجرمات و هي كالتايل :

۲

النظافة الشخصية 
القاعدة 5 من قواعد بانكوك

الخدمات الصحية 
القواعد 6-18 من قواعد بانكوك

عمليات التفتيش
القواعد 19-21 من قواعد بانكوك

المضمون – النقاط األساسيةاإلشكاليات

مبدأ عدم التمييز 
القاعدة 1 من قواعد

 بانكوك

دخول السجن، السجل و 
أماكن إحتجاز السجينات

القواعد عدد 2-4 من قواعد 

بانكوك

ال ينظر إىل التدابري املتّخذة لتلبية اإلحتياجات الخاّصة بالسجينات من أجل تحقيق مساواة فعليّة بني  ▪

الجنسيني عىل أنّها تدابري تنطوي عىل متييز.

اللّوايت يتولني مسؤوليّة رعاية أطفالهن بوضع ترتيبات تتعلّق بأطفالهّن قبل دخولهّن  ▪ يسمح للنساء 

الّسجن.

يجب توفري تسهيالت للسجينات اللّوايت دخلن الّسجن متكنهّن من اإلتّصال بأقاربهن وإتاحة إمكانيّة  ▪

الحصول عىل املشورة القانونيّة و تزويدهّن مبعلومات تتعلّق بقواعد الّسجن ولوائحه.

يتم تسجيل البيانات الشخصيّة ألطفال النساء اللّوايت يدخلن الّسجن. ▪

تودع الّسجينات، حيثام كان ذلك ممكنا، يف سجون قريبة من مقّر إقامتهّن. ▪

حيث  ▪ من  الخاّصة  إحتياجاتهن  بتلبية  الكفيلة  الرضوريّة  واملواد  املرافق  للسجينات  توفّر  أن  يجب 

النظافة الشخّصية وذلك أثناء فرتة الحيض و إمدادهّن باملياه بصورة منتظمة.

يجب إجراء فحص طبّي شامل قصد تحديد اإلحتياجات من الرعاية الّصحيّة األوليّة والتثبت من وجود  ▪

أمراض معينة مثل األمراض املنقولة جنسيا أو اإلحتياجات من الّرعاية الصحيّة العقليّة أو سجل الّصحة 

أشكال  من  وغريه  الجنيس  العنف  حالة  أو  املخدرات  عىل  إدمان  حالة  وجود  أو  للسجينة  اإلنجابيّة 

العنف التّي رمّبا تكون السجينات قد عانني منها قبل دخولهّن السجن. يجب إحرتام الحّق يف رسيّة 

امللف الطبّي الخاص بهّن مبا يف ذلك عدم اإلدالء مبعلومات تتعلّق بصحتهّن اإلنجابيّة وعدم الخضوع 

لفحص يتعلّق بذلك.

توفّر للسجينات خدمات رعاية صحيّة خاّصة بالنساء تعادل الخدمات املتوفّرة خارج السجن مبا يف ذلك  ▪

خدمات الّصحة العقليّة وبرامج العالج من تعاطي املخدرات وتدابري رعاية الّصحة الوقائيّة.

إذا طلبت السجينة أن تفحصها أو تعالجها طبيبة أو ممرضة فإّن طلبها يحظى بالقبول بإستثناء الحاالت  ▪

التي تستدعي تدّخل طبّي عاجل. وإذا أجري الفحص من قبل طبيب خالفا لرغبة السجينة، عند إذ 

يجب أن تحرض إحدى املوظفات عملية الفحص. 

عمليات التفتيش الجسدي ال تقوم بها إالّ موظفات السجون. ▪

عمليات  ▪ محل  تحل   )scanners( مسح  أجهزة  استخدام  قبيل  من  بديلة،  فحص  أساليب  تستحدث 

التفتيش التي تنزع فيها املالبس وعمليات التفتيش الجسدي الكامل.
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اإلشكاليات

اإلتصال بالعالم الخارجي 
القواعد 26-28 من قواعد بانكوك

تشجع السجينات عىل االتصال بأطفالهن وعائالتهن. ▪

تتخذ حيثام يتسنى تدابري تكفل التعويض عن الرضر الذي يلحق بالنساء املحتجزات يف سجون بعيدة عن  ▪

ديارهن.

حيثام يسمح بزيارة األزواج، تتاح للسجينات إمكانية مامرسة هذا الحق عىل قدم املساواة مع الرجال. ▪

وينبغي  ▪ والطفل.  األم  بني  مفتوح  بلقاء  يسمح  األطفال يف جو  فيها  يشارك  التي  الزيارات  تتم  أن  يجب 

تشجيع الزيارات التي يكون فيها التالقي مع األطفال متاحا لفرتة طويلة.

العقوبات التأديبية 
القواعد 22-24 من قواعد بانكوك

ال تطبق عقوبة العزل االنفرادي عىل الحوامل واألمهات املرضعات والنساء اللوايت يرافقهن أطفال صغار  ▪

يف السجن.

العقوبات التأديبية التي تفرض عىل السجينات ال تشمل منعهن من االتصال بأرسهن . ▪

ال تستخدم إطالقا أدوات تقييد الحرية مع النساء أثناء املخاض وأثناء الوالدة وبعد الوضع مبارشة.  ▪

الحوامل و األمهات 
المرضعات و األمهات 

الّلواتي يرافقهن 
أطفالهن في السجن

القواعد 48-64 من قواعد بانكوك

تتلقى السجينات الحوامل أو املرضعات توجيهات بشأن صحتهن والنظام الغذايئ بإرشاف أخصايئ صحي  ▪

مؤهل. يجب أن تتوفر لهن أغذية كافية و بيئة صحية وفرص مامرسة التامرين بانتظام.

ال يجوز منع السجينات من إرضاع أطفالهن ما مل تكن مثة أسباب صحية خاصة تقتيض ذلك. ▪

حيثام يكون ممكنا ومالمئا، إصدار أحكام غري إحتجازية بحق الحوامل والنساء اللوايت يعلن أطفاال. ▪

السجينات القاصرات 
القواعد 36-39 من قواعد بانكوك

تتخذ تدابري لتلبية احتياجات السجينات القارصات من الحامية. ▪

للسجينات القارصات نفس فرص التعليم والتدريب املهني املتاحة للسجناء الذكور. ▪

بشأن  ▪ تثقيفهن  خاصة  الجنس،  ونوع  السن  تراعي  التي  والخدمات  الربامج  القارصات  للسجينات  تتاح 

الرعاية الصحية النسائية.

يجب أن تتلقى السجينات القارصات الحوامل دعام ورعاية طبية مكافئني ملا تتلقاه السجينات. ▪

يجب قدر املستطاع تجنب إيداع األطفال املخالفني للقانون يف السجن. ▪

النساء األجنبيات
القواعد 53-66 من قواعد بانكوك

ينظر يف نقل السجينات األجنبيات غري املقيامت يف البلد الذي سجن فيه إىل بلدهن، خاصة إذا كان لهن  ▪

فيه أطفال.

عندما يتعني أن يخرج من السجن طفل يعيش مع سجينة أجنبية غري مقيمة يف البلد التي سجنت فيه،  ▪

ينظر يف إعادة الطفل إىل بلده.

نساء األقليات و نساء 
الشعوب األصلية

القواعد 54-55 من قواعد بانكوك

تقدم برامج وخدمات تلبي االحتياجات املتباينة للسجينات اللوايت لهن خلفيات دينية وثقافية مختلفة. ▪

المضمون – النقاط األساسية
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المضمون – النقاط األساسيةاإلشكاليات

الموقوفات أو المحتجزات 
رهن المحاكمة

القاعدة 56 من قواعد بانكوك

تتخذ تدابري مالمئة لضامن سالمة النساء خالل فرتة ايقافهن رهن املحاكمة. ▪

التدابير غير اإلحتجازية

القواعد 57-62 من قواعد بانكوك

الجنائية  ▪ العدالة  النساء املجرمات عىل برامج إصالح خارج نطاق نظام  إقرار تدابري تسمح بإحالة  يجب 

وبدائل لإلحتجاز رهن املحاكمة وإصدار األحكام، مع مراعاة ما تتعرضت له العديد كضحايا يف السابق 

ومسؤوليتهن كحاضنات رئيسية لألبناء.

وروابطهن  ▪ لخلفياتهن  الواجب  االعتبار  إيالء  دون  املحلية  ومجتمعاتهن  أرسهن  عن  املجرمات  تفصل  ال 

املحاكمة  رهن  لإلحتجاز  بدائل  قبيل  من  املجرمات،  النساء  مع  للتعامل  بديلة  أساليب  وتطبق  األرسية. 

وإصدار األحكام، حيثام كان ذلك ممكنا.

تستخدم وسائل الحامية غري االحتجازية )عىل سبيل املثال مرافق و مراكز اإليواء التي تديرها منظامت غري  ▪

حكومية( لحامية النساء اللوايت يحتجن إىل ذلك.

تتاح موارد مالمئة من أجل دمج التدابري غري االحتجازية مع برامج )تنظيم دورات عالجية وتقديم االستشارة  ▪

واملساعدة النفسانية وتوفري برامج تعليمية( تهدف إىل التصدي ألكرث املشاكل شيوعا التي تجعل النساء 

تحت طائلة نظام العدالة الجنائية. 

يجب أن تتمتع املحاكم، عند إصدارها أحكاما ضد املجرمات، بالصالحيات التي متكنها من النظر يف العوامل  ▪

وطبيعة هذا  نسبيا  اإلجرامي  السلوك  وعدم خطورة  قبيل عدم وجود سجل جنايئ  من  للحكم  املخففة 

السلوك، يف ضوء مسؤوليات الرعاية امللقاة عىل عاتق النساء املعنيات و وضعهن الخاص.

اإلفراج المشروط
القاعدة 63 من قواعد بانكوك

يجب أن تؤخذ بعني االعتبار يف القرارات املتعلقة باإلفراج املرشوط مسؤولية السجينات يف توفري الرعاية و  ▪

كذلك إحتياجاتهن الخاصة إلعادة اإلدماج يف املجتمع.

الشكاوى و الزيارات التفقدية

القاعدة 25 من قواعد بانكوك

لسوء  ▪ تعرضهن  عن  يبلغن  اللوايت  للسجينات  فورية  بصورة  النفسانية  واملشورة  والدعم  الحامية  توفر 

معاملة، ويجب أن تحقق يف إدعاءاتهن سلطات مختصة مستقلة، يف ظل االحرتام التام ملبدإ الرسية.

لذلك،  ▪ نتيجة  يحملن  اللوايت  السجينات  سيام  وال  جنيس،  النتهاك  يتعرضن  اللوايت  السجينات  تتلقى 

التوجيهات واإلرشادات الطبية املالمئة.

الهيئات املعنية  ▪ التفتيش أو  من أجل رصد الظروف املتعلقة باحتجاز ومعاملة السجينات، تضم هيئات 

بالزيارات أو الرصد أو هيئات اإلرشاف، أعضاءا من النساء.
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المضمون – النقاط األساسيةاإلشكاليات

موّظفو السجن والتدريب

القاعدة 29-35 من قواعد بانكوك

يجب أن تتاح للموظّفني يف سجون النساء، إمكانيّة اإلستجابة للمتطلّبات الخاّصة بإعادة إدماج السجينات  ▪

يف املجتمع و إدارة مرافق آمنة تكفل تأهيلهّن. 

يجب أن تتاح التدابري املتّخذة لبناء قدرات موظفات الّسجون والسبل التي تكفل وصولهّن إىل مناصب عليا  ▪

و توليهن مسؤوليّة رئيسيّة يف وضع السياسات واإلسرتاتيجيات املتعلّقة مبعاملة السجينات.

ضّد  ▪ الجنس  أساس  عىل  القائم  التمييز  مبنع  وباستمرار  بوضوح  السجون  إدارات  مديرو  يلتزم  أن  يجب 

املوظّفات والتصّدي له.

تعّد وتنّفذ سياسات و لوائح واضحة بشأن سلوك موظّفي السجن تهدف إىل توفري أقىص درجة من الحامية  ▪

التحرّش  و  عليهّن  اإلعتداء  ومن  الجنس  أساس  عىل  القائم  اللّفظي  أو  الجسدي  العنف  من  للسجينات 

الجنيس بهّن.

يتلقى املوظفون املشاركون يف إدارة سجون النساء تدريبا :  ▪

- عىل مراعاة الفروق بني الجنسني وحظر التمييز والتحرّش الجنيس ;

- عىل اإلحتياجات الخاّصة للنساء وحقوق اإلنسان املتعلقة بالسجينات ;

- عىل املسائل الرئيسيّة املتّصلة بصّحة النساء ;

- )حيثام يسمح لألطفال بالبقاء مع أمهاتهم يف السجن، تتّم أيضا توعية موظّفي الّسجن بشأن منو الطفل 

و يوفّر لهم تدريب أسايس يف الرعاية الصحيّة لألطفال( ;

- عىل برامج تتعلّق بفريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( وتوفري العناية 

والعالج والّدعم للمصابني به ; 

- عىل الكشف عن إحتياجات السجينات من الرعاية الّصحية العقليّة و إحتامل إيذائهن ألنفسهن

)Automutilation( و إقدامهن عىل اإلنتحار.

النظام السجني و 
التصنيف وإعتبار كّل حالة 

على حدة

القاعدة 40-47 من قواعد بانكوك

يعّد وينّفذ مديرو السجون أساليب تصنيف تراعى فيها االحتياجات الخاّصة للنساء وظروف السجينات. ▪

يجب أن يشمل تقييم املخاطر املراعي لنوع الجنس البرشي أن السجينات يشكلّن خطرا أقل عىل اآلخرين  ▪

واآلثار بالغة الرضر التي ميكن أن تتعرض لها السجينات من جرّاء مستويات العزل املشّددة.

يجب أن يتّسم نظام السجن بقدر كاف من املرونة بحيث يلبي احتياجات الحوامل و االمهات املرضعات  ▪

و النساء اللوايت يرافقهن أطفالهن يف السجن وتوفر املرافق أو الرتتيبات الالزمة لرعاية األطفال يف السجون 

من أجل متكني السجينات من املشاركة يف األنشطة التي تنظّم يف الّسجن.

بالنظر إىل تعرّض السجينات أكرث من غريهن للعنف العائيل، يجب استشارتهن عىل النحو املالئم بشأن  ▪

األشخاص، مبا فيهم أفراد أرسهّن، الّذين يسمح لهم بزيارتهن.

التأهيل  ▪ املنزليّة والسجون املفتوحة ودور  تتيح سلطات السجن للسجينات خيارات، من قبيل اإلجازات 

والربامج والخدمات املجتمعيّة، لتيسري انتقالهن من السجن إىل الحريّة والحّد من إمكانيّة وصمهن

       )Stigmatisation( ومتكينهن من إعادة تواصلهن مع أرسهن يف أقرب وقت ممكن.

عىل سلطات السجن أن تعمل عىل إعداد برامج شاملة إلعادة إدماج السجينات قبل إطالق رساحهن وبعده  ▪

وتنفيذها، مبا يكفل األخذ بعني اإلعتبار اإلحتياجات الخاّصة للنساء ويقدم دعام إضافيا للسجينات اللّوايت 

يطلق رساحهّن و يحتجن إىل مساعدة نفسيّة وطبيّة وقانونيّة وعمليّة لضامن النجاح يف إعادة إدماجهن 

يف املجتمع.
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المضمون – النقاط األساسيةاإلشكاليات

البحوث والتخطيط و 
التقييم

القاعدة 67-69 من قواعد بانكوك

تبذل جهود تساعد عىل القيام ببحوث ودراسات معّمقة تتّصل بالسجينات و أطفالهّن. ▪

التوعية و التدريب

القاعدة 70 من قواعد بانكوك

يجب توعية وسائل االعالم والجمهور باألسباب التي تجعل النساء تحت طائلة نظام العدالة الجنائية و  ▪

بأنجع السبل الكفيلة بالتصدي لذلك. 

نرش و تعميم البحوث و االمثلة بشأن املامرسات الجيّدة يف هذا املجال  ▪

تزويد وسائل االعالم و الجمهور و الجهات التى تتحمل مسؤولية مهنية يف املسائل املتعلقة باملجرمات عىل  ▪

نحو منتظم مبعلومات عن قواعد بانكوك و تنفيذها.  

تعد وتنفذ برامج تدريبية للمسؤولني يف نظام العدالة الجنائية بشأن هذه القواعد و نتائج البحوث من  ▪

أجل توعيتهم باألحكام الواردة فيها.

األطفال الّذين يرافقون أمهاتهم في السجن :

تعّد قواعد بانكوك أّول صّك دويل يعالج بصفٍة رصيحة مسألة أطفال السجينات. فمن حيث املضمون، تقّدم هذه القواعد جملة من 

التوجيهات أو التعليامت األساسية حول الطريقة التي يجب إتباعها للعناية باألطفال الذين يرافقون أمهاتهم يف السجن أو الذين أتيحت 

لهم فرص زيارتهن. كام أّن هذه القواعد تسلّط الضوء عىل االعتبارات التي يجب مراعاتها عندما يتعلّق األمر باتخاذ قرار فصل األطفال عن 

أمهاتهم إن اقتضت الرضورة ذلك.

يف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل أن الّدول تتبّنى ترشيعات متباينة ومختلفة فيام يتعلّق بضبط السن القانوين الّذي يخّول لألطفال مرافقة 

أمهاتهم يف السجن وبتوفري الظروف الحياتيّة لهؤالء األطفال. لذلك، جاءت القاعدة 49 من قواعد بانكوك لتكرّس مبدأ أساسيا مبوجبه »تتّخذ 

القرارات فيام يتعلّق بالسامح لألطفال بالبقاء مع أمهاتهم يف السجن مبا يراعي يف املقام األّول مصلحة الطفل. و ال يعامل األطفال الذين 

يرافقون أمهاتهم يف السجن إطالقا كسجناء«. وتضيف القاعدة 51 يف فقرتها الثانية أّن عىل عاتق الّدول مسؤوليّة توفري األرضيّة املالمئة التي 

تساعد عىل إتّخاذ قرارات تراعي مصلحة الطفل من ذلك مثال إلزامها ب»تربية األطفال يف بيئة أقرب ما تكون للبيئة التي ينشأ فيها األطفال 

خارج السجن«. كام أنّه من الرضوري أن »يتاح للسجينات اللوايت يرافقهن أطفالهن يف السجن أقىص ما ميكن من الفرص لقضاء الوقت مع 

أطفالهن« )القاعدة 50(.

و قد نّصت قواعد بانكوك عىل رضورة مراعاة مصلحة الطفل الفضىل خالل جميع مراحل الّدعوى الجنائيّة املتعلقة باألم و أيضا خالل 

إتّخاذ القرارات التي تتعلّق بفصل الطفل عن أّمه. و يف هذا اإلطار تؤكّد قواعد بانكوك عىل أن هذه القرارات يجب أن تستند إىل تقييامت 

فرديّة خاّصة بكّل حالة عىل حدة و أن تنطبق هذه القواعد عىل السجناء و املجرمني من الذكور الذين لهم صفة اآلباء.
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            تنفيذ قواعد بانكوك

تأيت قواعد بانكوك الستكامل عدد من الصكوك ذات الصبغة القانونية اإللزامية وهي تتضّمن جملة من القواعد و التوصيات املتعلّقة بإدارة 

املؤسسات واألنظمة التي ترشف عىل معاملة السجينات و القارصات. ومن أجل تنفيذ هذه القواعد و التوصيات هناك عّدة تدابري يجب إتّخاذها 

من قبل جهات مختّصة عىل املستويني الوطني والّدويل.

و يف هذا اإلطار يلعب املجتمع املدين دورا هاما يف دعم الجهود الرامية إىل تكريس و تنفيذ قواعد بانكوك. نستعرض فيام ييل أمثلة عن هذه 

التدابري التي يجب إتّخاذها لتسهيل تنفيذ قواعد بانكوك51 :

▪  على المستوى الوطني

5 اعتمدت التوصيات ما انبثق عن االجتامع حول قواعد االمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )»قواعد بانكوك«(، نرشته املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ ومكتب 

»كويكر« التابع ملنظمة االمم املتحدة، ۲۰۱۱.

۳

  األطراف الفاعلة                   التدابير الواجب إتخاذها     

الّصحة،  العدل،  وزارات  املثال  سبيل  عىل   : املختّصة  الوزارات   ▪
الرتبية، الشؤون اإلجتامعية واملرأة والطفل.

▪ اإلدارة السجنيّة.
▪ املصالح اإلجتامعية و من بينها مصالح شؤون الطفولة.

▪ الهياكل املستقلّة لإلرشاف و الرقابة.
▪ املصالح األمنيّة.

▪ سلك املهن القانونية وخدمات املساعدة القانونيّة.

▪ تحديد الثغرات يف النصوص الترشيعية والرتتيبية ويف السياسات 
إطار  يف  القارصات  السجينات  و  السجينات  مبعاملة  املتعلّقة 

منظومة العدالة الجنائية و إعداد مشاريع إصالح يف الغرض.

▪ تحديد املامرسات الحسنة و املوارد لدعم تنفيذ قواعد بانكوك.
▪ تخصيص املوارد البرشية و املالية الكافية لتنفيذ قواعد بانكوك.
▪ إدراج قواعد بانكوك ضمن برامج التكوين األكادميي و املهني.

محتوى  تطبيق  كيفية  عىل  السجون  وموظّفي  أعوان  تدريب   ▪
قواعد بانكوك. 

  األطراف الفاعلة                   التدابير الواجب إتخاذها     

▪ أجهزة األمم املتّحدة.
الّصحة  مجال  يف  املتدّخلة  والهيئات  اإلنسان  حقوق  هيئات   ▪

وخاّصة منها تلك التي تويل أهميّة خاّصة للنساء و األطفال.

▪ الجهات املانحة الثنائيّة ومتعّددة األطراف.

▪  نرش و إتاحة النفاذ إىل قواعد بانكوك.
قواعد  تطبيق مضمون  السجون عىل  إطارات  و  أعوان  تكوين   ▪

بانكوك.

▪ تحديد األطراف الفاعلة التي يستوجب تسخريها لتنفيذ قواعد 
بانكوك عىل املستوى الوطني.

قواعد  تنفيذ  إىل  الهادفة  الجهود  ومتابعة  دعم  عىل  الحرص   ▪
بانكوك.

▪ يقرتن منح املساعدة املالية لفائدة املؤسسات السجنيّة برشط 
تنفيذ قواعد بانكوك.

▪  على المستوى الدولي
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أمثلة عن تنفيذ قواعد بانكوك :

▪ جمهورية إيرلندا :
عىل إثر مصادقة الجمعيّة العاّمة لألمم املتحدة عىل قواعد بانكوك، أصدر متفقد السجون بجمهوريّة إيرلندا خالل شهر فرباير/فيفري 

2011 ملحقا لقواعد و إجراءات تفتيش السجون بإيرلندا.

يهدف امللحق إىل »إرشاد وتوجيه إدارة ومصالح السجون حول أفضل املامرسات فيام يتعلّق بإحتجاز النساء وإدارة السجون املهيّأة لهّن 

خصيصا16«.

وقد متّت بلورة هذه القواعد التكميليّة باإلستناد إىل قواعد بانكوك حيث أنّها تقّر رصاحة برضورة إعتامد مقاربة النوع اإلجتامعي بالنسبة 

للسجينات.

 ،)Bien-être( وقد تضّمن هذا امللحق 33 قاعدة مبّوبة يف 9 محاور وهي كاآليت : مبدأ أسايس، دخول السجن، اإليواء، الّصحة وظروف اإلقامة

السالمة،  اإلدماج،  إعادة  و  التكوين  الرتبية،  األرسة،  و  باألطفال  اإلتّصال  السجن،  يف  أطفالهن  يرافقن  اللّوايت  األمهات  و  الحوامل  النساء 

املوظّفني واألعوان.

جملة هذه القواعد سيقع إعتامدها خالل زيارات التفتيش التي تعتزم السلطات السجّنية اإليرلنديّة القيام بها الحقا، كام أن ظروف إيواء 

و معاملة السجينات سيقع إعادة تقييمها عىل ضوء هذه القواعد و اإلجراءات.

▪ إنجلترا و ويلز )المملكة المتحدة(:
متّت مراجعة املعايري املعتمدة يف تقييم معاملة السجناء وظروف إحتجازهم يف كّل من إنجلرتا و ويلز يف شهر يناير/ جانفي 2012 وذلك 

باإلستناد إىل قواعد بانكوك72. 

▪ سيراليون :
طّورت منظّمة غري حكوميّة تدعى )AdvocAid(، مقرّها بجمهورية سرياليون، بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الفّني )GIZ(، كتيّبا 

حول مضمون قواعد بانكوك يهدف إىل تقديم دليل واضح ومبّسط ومفيد ملساعدة إدارة السجون واملساجني ولتحفيز مكّونات املجتمع 

الكتيّب رسوما ورشوحا مفّصلة متّت صياغتها  العام بأهميّة هذا املوضوع. يتضّمن هذا  الّرأي  املدين عىل تطبيق قواعد جديدة وتوعية 

بطريقة متكن من الحصول عىل معلومات إضافية حول قواعد بانكوك 8.

6 القايض ميخائيل رييل )Juge Michael Reilly(، مراقب معايري السجون بايرلندا–ملحق  النساء السجينات، مكتب متفقد السجون، ۲۰۱۱.

7  التوقعات: معايري التقييم بخصوص معاملة املساجني واوضاع السجون، الزيارات  التفقدية امللكية للسجون، ۲۰۱۲.

http://www.justice.gov.uk/downloads/about/hmipris/expectations.pdf

8   »ادفوكايد« )AdvocAid( و»الوكالة األملانية للتعاون الفني« )GIZ(، قواعد منظمة االمم املتحدة حول معاملة السجينات، ۲۰۱۱.

http://www.advocaidsl.com/wp-content/uploads/2011/03/AdvocAid-Bangkok-Rules-training-booklet-Nov-11.pdf
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مصادر إضافية
قرارات منّظمة األمم المتحدة

األمم املتحّدة : إنعقد مؤمتر األمم املتحّدة األّول حول منع الجرمية ومعاملة املجرمني يف جنيف سنة 1955 وقد أوىص بإعتامد القواعد النموذجيّة 

الدنيا ملعاملة السجناء والتي أقرّها املجلس اإلقتصادي و اإلجتامعي بقراريه 663 ج )XXIV( املؤّرخ يف 31 متوز/يوليو 1957 و2076 )LXII( املؤّرخ 

http://www2.ohchr.org/french/law/detenus.htm 1977 يف 13 آيار/مايو

الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة : قواعد األمم املتّحدة ملعاملة السجينات و التدابري غري اإلحتجازيّة للمجرمات )قواعد بانكوك(، املصادق عليها 

مبوجب قرار 229/65 بتاريخ 21 كانون األّول/ديسمرب 2010.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/229&referer=/english/&Lang=A

مالحظات، أدوات و مواد تدريبية

ادفوكايد )AdvocAid( و الوكالة األملانية للتعاون الفني )GIZ(، قواعد منظمة االمم املتحدة حول معاملة املجرمات، ۲۰۱۱. 

http://www.advocaidsl.com/wp-content/uploads/2011/03/AdvocAid-Bangkok-Rules-training-booklet-Nov-11.pdf

املركز الدويل لدراسات السجون )International Centre for Prison Studies(، »النوع االجتامعي و إصالح نظام العقوبات«، رزمة أدوات: النوع 

  ،)DCAF( االجتامعي و إصالح القطاع االمني، نرش »ميقان باستيك« و»كريستني فاالسيك«، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة

الدويل  املتحدة  األمم  اوروبا )OSCE/BIDDH( و معهد  والتعاون يف  االمن  التابعة ملنظمة  االنسان  الدميقراطية وحقوق  املؤسسات  ومكتب 

 ،)UN-INSTRAW( للبحث و التدريب من أجل النهوض باملرأة

 http://www.dcaf.ch/Publications/Penal-Reform-and-Gender-Tool-5

جوهانسني، انييتا  )Johansen, Agneta( »معتمدات التكوين حول النوع االجتامعي و إصالح نظام العقوبات«، ملف معتمدات التكوين حول 

مكانة النوع االجتامعي و إصالح القطاع األمني« نرش »ميغان باستيك، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، ۲۰۱۰.

http://www.dcaf.ch/content/download/35815/526847/file/10%20Training%20Resources%20on%20Penal%20Reform.pdf

املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ )PRI( ومكتب »كويكر« )Quaker( التابع لالمم املتحدة، االجتامع حول قواعد االمم  املتحدة  ملعاملة  السجينات 

والتدابري غري اإلحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، ۲۰۱۱.

 http://www.penalreform.org/files/PRI-QUNO_English_1.pdf

املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ )PRI(، حقوق االنسان والسجناء ذوو الوضعيات الهشة، الدليل التدريبي رقم ۱، ۲۰۰۳.

 http://www.penalreform.org/files/man-hr1-2003-vulnerable-prisoners-en.pdf

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )UNODC(، النوع االجتامعي و أداة التقييم للقضاء الجنايئ، مجموعة أدوات التقييم للقضاء 

الجنايئ، ۲۰۱۰. 

 http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/E-book.pdf

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )UNODC(، دليل ملديري السجون وأصحاب القرار بخصوص املرأة السجينة، سلسلة األدلة حول 

القضاء الجنايئ، ۲۰۰۸. 

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Women_and_Imprisonment.pdf

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )UNODC(، ومنظمة الّصحة العاملية )WHO(، صحة املرأة يف السجون: توجيهات عملية و قامئات 

التدقيق )Checklists( ملراجعة السياسات املتداولة وما هو جار به العمل، ۲۰۱۱.

 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/151053/e95760.pdf

الجنايئ  لإلصالح  الدولية  املنظمة  العمل(،  )وثائق  بانكوك،  لقواعد  اإللزامي  والدليل  التوجيهية  الوثيقة   ،)Tomris Atabay( عتبي  تومريس، 

 ،)PRI(

http://www.penalreform.org/news/bangkok-rules-guidance-launched

٤

.۲008

.۲۰۱2
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 Karin( و كرين جريم )Megan Bastik( مبساعدة ميجان باستك  )Caroline Pradier( تم إعداد هذه الوثيقة من قبل كارولني برادييه

     .2012 ،DCAF مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة )Grimm

و نود أن نشكر تومرس أتابيه  )Tomris Atabay( و أندريا هابري )Andrea Huber( من املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ )PRI(  و ماري 

مرييف )Mary Murphy( من اللجنة الدولية للصليب األحمر )CICR( ملساهمتهم و توصياتهم القيمة.

و نود أيضا أن نشكر دانيال دي توريس )Daniel De Torres( من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( عىل 

دعمه.

.)Makram Haj Ayed( متت ترجمة الوثيقة إىل العربية من قبل مكرم حاج عياد

النسخة  النهائية لهذه  )Veerle Triquet( ملساهمتهام يف املراجعة  )Lina Zekri( وفيريل ترييك  لينا زكري  ويف الختام، نتوجه بالشكر إىل 

)ترجمة للعربية( و أنيس املنزيل )Anis Menzli • Alphawin Studio( للمعالجة الخطية و الفنية للنسخة العربية.

.)DCAF ،2014( ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة )نرشت هذه النسخة العربية )ترجمة

رزمة أدوات النوع االجتماعي  و إصالح القطاع األمني

1.  النوع اإلجتامعي و إصالح القطاع األمني

النوع اإلجتامعي و إصالح أجهزة الرشطة  .2

النوع اإلجتامعي و أثره يف إصالح قطاع الدفاع  .3

النوع اإلجتامعي و أثره يف إصالح قطاع العدالة  .4

النوع اإلجتامعي و أثره يف نظام العقوبات  .5

النوع اإلجتامعي و أثره يف إدارة الحدود  .6

النوع اإلجتامعي و أثره يف الرقابة الربملانية عىل القطاع األمني  .7

النوع اإلجتامعي و أثره يف صناعة سياسة األمن الوطني  .8

النوع اإلجتامعي و رقابة املجتمع املدين عىل القطاع األمني  .9
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