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يشكر املؤلفان أعضاء املجلس اإلستشاري الذين ق ّدموا التعليقات الق ّيمة واالقرتاحات حول املسودات :روث غيبسون كايزر ( Ruth Gibson Caesaنقطة
االتصال الوطنية ،شبكة نساء حوض نهر مانو للسالم  Mano River Women’s Peace Networkيف ليبرييا) وازما فروغ ( Wazhma Froghمؤسسة
رشيكة ومديرة تنفيذية ،معهد البحوث من أجل املرأة والسالم واألمن  Research Institute for Women, Peace & Securityيف أفغانستان)؛ أالء
مرابط ( Alaa Murabitمؤسس ،منظمة صوت املرأة الليبية ،يف ليبيا)؛ جسيكا نكوهي ( Jessica Nkuuheنائب مدير ،منظمة التضامن النسايئ األفريقية
 Femmes Africa Solidaritéيف السنغال)؛ باندانا رانا ( Bandana Ranaمديرة تنفيذية ،منظمة سايث  Saathiيف النيبال)؛ وسونيا ستويانوفيش
( Sonja Stojanovicمديرة ،مركز بلغراد لسياسة األمن Belgrade Center for Security Policyيف رصبيا) .نشكر أيضً ا مو بول  Mo Pooleملساهامتها.
يشكر املؤلفان أيضً ا كل من قبل أن يشارك يف املقابالت من أجل دعم تطوير الدراسات التي أجراها هذا الدليل :زورانا أنطونييفيش
( Zorana Antonijevicبعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل رصبيا)؛ ماجدة بشريفيش ( Majda Becirevicمبادرة األطليس
)Atlantic Initiative؛ ماجا بييلوش ( Maja Bjelosمجلس أخصائيي السالمة املعتمدين )BCSP؛ راندينكا كاراجيكا ( Radenka Karajicaمنظمة
النساء نادا )Women’s Association Nada؛ وإيفانا رادوفيش ( Ivana Radovicمنظمة أسرتا ملكافحة اإلتجار .)Astra Anti-Trafficking Action
ونتوجه بالشكر أيضً ا إىل املساعدين يف األبحاث من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFالذين دعموا عملية صياغة
الدليل :نايومي هلفينستاين  ،Noemi Helfensteinكاروالين براديي  ،Caroline Pradierوفيريل ترييك  .Veerle Triquetكام يو ّد املؤلفان التعبري عن
تقديرهام ملساهامت الزمالء يف فريق النوع اإلجتامعي واألمن من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة -دانييل دي توريس
 ،Daniel de Torresأنيكاي دوكريت  ،Anike Dohertyأنيا إبنواتري ،Anja Ebnötherكارين غريم  ،Karin Grimmأيكو هولفيكيفي
 ،Aiko Holvikiviكاثرين كيسادا  Kathrin Quesadaوكرستني فاالسيك  -Kristin Valasekوالزمالء يف معهد األمن الشامل
 -The Institute for Inclusive Securityميشيل بارسا  ،Michelle Barsaسارا شاتوليي  ،Sarah Chatellierرشين هال  ،Shereen Hallخاميي هورن
 ،Jaime Hornجاكلني أونيل  ،Jacqueline O’Neillوأنجليك يونغ  -Angelic Youngباإلضافة إىل لوراالي كييل .Lorelei Kelly
ويف الختام ،نتوجه بالشكر إىل علياء ماليك  Alia Melkiولينا زكري  )DCAF) Lina Zekriملساهمتهام يف املراجعة النهائية لهذه النسخة (ترجمة
للعربية).
ترجمة  :رشكة إندسرتي أرابيك للرتجمة
تحرير  :نادين ساحوري
طريقة إخراج الطبع :رشكة إندسرتي أرابيك للرتجمة
فكرة التصميم :شييل مارتينيز Shelli Martinez
قضاة نساء يشاركن يف ورشة عمل حول مهارات الدعوة ،يف فالسيتش ،البوسنة
والهرسك ،يف يونيو  2012من تنظيم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة و مبادرة األطليس Atlantic Initiative

تصوير :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
()DCAF
يعترب مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة أحد املؤسسات
الدولية الرائدة التي تعمل يف مجايل إصالح القطاع األمني والحكم الرشيد
للقطاع األمني ،حيث يوفر دعماً استشاريًا داخل الدول وبرامج املساعدة
العملية ،ويضع ويعزز املعايري الدميقراطية الصحيحة عىل املستويني
الدويل والقومي ويدافع عن املامرسات الفضىل ويقوم بأبحاث ذات صلة
بالسياسات لضامن حكم رشيد دميقراطي فاعل للقطاع األمني.
ويعمل برنامج النوع االجتامعي واألمن يف مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة من خالل األبحاث والسياسات وتقديم االستشارات
الفنية ويف املشاريع اإلقليمية لدعم تنمية القطاع األمني لتلبية االحتياجات
األمنية لكل من النساء والرجال والفتيان والفتيات ،ومبشاركة كاملة من
الرجل واملرأة يف مؤسسات القطاع األمني وعمليات إصالحه.
www.dcaf.ch
ميكن االتصال عىلgender@dcaf.ch :

معهد األمن الشامل
The Institute for Inclusive Security

بكل جرأة إىل تغيري منوذج األمن الدويل إذ
يهدف معهد األمن الشامل ّ
ال ميكن الوصول إىل السالم العادل واملستدام إال عندما يشمل صانعوا
السياسات النسا َء وغريه ّن من أصحاب املصلحة األساسيني يف تفادي
النزاعات العنيفة ويف تغيري هذه النزاعات .ويسري معهد األمن الشامل،
وهو برنامج يف صندوق بدائل هانت  Hunt Alternatives Fundوفق
هذا املعتقد وهذه الرؤية فيدعم قيادة النساء كأداة أساسية لتفادي
العنف ووقف الحرب وإعادة تأهيل املجتمعات بعد النزاعات الفتاكة،
وذلك عرب:
 .1تعزيز رغبة وقدرة من يصمم سياسات األمن والسالم؛
 .2توفري األبحاث حول أهمية الشمولية ،والتوجيهات عن كيفية الوصول
إىل هذه الشمولية؛
 .3متكني النساء من املساهمة بفعالية يف عمليات السالم ،وبناء اإلئتالفات
بني القادة املختلفني الذين يقدمون حلوالً عملية للنزاعات الصعبة.
ميكن زيارة املوقع:www.inclusivesecurity.org
ميكن االتصال عىلinfo@inclusivesecurity.org :

© مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومعهد األمن
الشامل .2013 ،نشجّ ع استخدام هذا الدليل وتب ّنيه ونسخه .غير أننا نطلب أن
يتمّ االعتراف بنص هذا الدليل واقتباس جميع المواد المستخدمة منه.
الرجاء االتصال بنا إذا أردتم ترجمة هذا الدليل.

الرقم الدولي المعياري للكتاب978-92-9222-273-4 :
ISBN: 978-92-9222-273-4
يمكن ذكر الدليل على الشكل التالي :باستيك ،ميغان وطوبي ويتمان .دليل
المرأة إلى إصالح القطاع األمني .واشنطن العاصمة .معهد األمن الشامل ومركز
جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة2013 ،
Bastick, Megan and Tobie Whitman. A Women's Guide to Security Sector
Reform. Washington, D.C.: The Institute for Inclusive Security and DCAF, 2013

ع ﺳﻼح اﳌﺤﺎرﺑني
ﺪﻫﺎ .ﻓﻬﺎ ﻳﺘ ّﻢ ﻧﺰ
ﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻠ
ﺪادات ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺷﺎﻛﺮة ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤ
ﻞ ﻣﻦ اﳌﺎل واﻹﻣ
ﻣﻠني ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻘﻠﻴ
إنّ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ل وﻻ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ
ﱃ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺣﺎ
ﻋﲆ ﴍاء اﻟﻜﺤﻮ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﻳﻌﻮدون إ
ﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﻳُﴫف
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻨﺎﺋﻊ ﰲ
و
ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ
ﻨﻴﺔ .ﻏري أنّ اﳌﺎل
ﻧﺰع اﻟﺴﻼح اﻟﻮﻃ
" ﻻ ﺳﻴام ﻣﻦ ﻗﺪ
ﻫﺆﻻء "اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ،
ﻴﺔ اﻟﺘﴫف ﺣﻮل
ﻛﻴﻔ ّ
اﻟﺤﺮب.

ﻲ

ة ﻟﻸﻣﻦ .وﻟﻜﻦ
ﺠﻴﺔ وﻃﻨ ّﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪ
ﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻌﻠﻢ
ﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴ
ﰲ اﻟﱪﳌﺎن يك ﺗﺴﺘ
ﻠﻤﺖ ﻣﺎرﻳﺎ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺘ ّ
ﻫﺬه اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻋ
ﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻴﻎ ﻫﺬه
ﺖ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺜّﻞ اﻟﺠﻴﺶ ﻫﻲ ا
ﺪﻣﺎ ﺗﺴﺄل إذا ﻛﺎﻧ
ﴪ مت
ﺗ ّﻢ اﻧﺘﻘﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟ ّ
ﻋﻨ
ﻪ
ﻧ
ّ
أ
ﻒ
ﺸ
ﻜﺘ
اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺗ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ.
دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ

ﻜﺐ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ

ﻌﻨﻒ اﻷﴎي اﳌﺮﺗ
ﺪ اﺷﺘﻜﺖ ﺟﺎرﺗﻬﺎ
ﺐ ﺗﺠﺎه ﻣﻘﺪار اﻟ
ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع .ﻓﻠﻘ
ﻌﺮ ﺗﻮﻓﻴﺎن ﺑﺎﻟﻐﻀ
ﺎﺑﺔ اﻟﴩﻃﺔ اﳌﺤﻠﻴ
ء اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺮﺟﺎل
ﺗﺸ
ﺠ
ﺳﺘ
ﺣﺒﺎط أﻛرث ﺗﺠﺎه ا
زوﺟﻬﺎ ﻟﻜ ّﻦ أﻋﻀﺎ
ﻹ
ﺑﺎ
ﻌﺮ
اﳌﺮات ﻋﻦ ﻋﻨﻒ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸ ﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
إﱃ اﻟﴩﻃﺔ اﳌﺤ
ﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﺑ
ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ إﻧّ

ما الذي يجمع بني هذه النساء؟

إنّ غياب األمن يقولب حياته ّن اليوم ّية.

مقدمة
يهدف هذا الدليل إىل ترشيكك أنت وجميع نساء املجتمع املدين يف تغيري
القطاع األمني يف مجتمعاتك ّن وبالدك ّن .ويش ّجعك ّن عىل املشاركة يف الحوار
وصنع القرارات ويف إصالح القطاع األمني .ويف النهاية ،إنّكن ستساعدن عىل
تنمية القطاع األمني يك يصبح فعاالً وخاضعاً ملحاسبة الشعب.

تشكيل اإلئتالفات النسائية من أجل إحداث التغيريات يف السياسات .ولقد
ساعدت املراجعة الخارجية التي وفّرها خرباء يف أمن املجتمع املدين من
أفغانستان وليبرييا وليبيا والنيبال ورصبيا وأوغاندا عىل تعزيز هذا الدليل
والتأكيد عليه.

لقد متّت كتابة هذا الدليل للنساء اللوايت مل يدرسن موضوع األمن رسميًا
أو مل يعملن يف القطاع األمني .إذا ِ
كنت عىل علم مبسائل إصالح القطاع
ِ
األمني ،نأمل أن يوفّر ِ
ويعطيك بعض األفكار
لك هذا الدليل اإللهام
الجديدةِ .
وإنك ،بغض النظر عن خلفيتك ،تفهمني احتياجات مجتمعك
وترغبني بتحسني خدمة القطاع األمني لكِ.

كل يشء .وال يكون هذا الدليل
يشكّل هذا الدليل نقطة انطالق وال يشمل ّ
كامالً من دون أفكار وأعامل النساء ِ
مثلك اللوايت بإمكانه ّن تكييف مضمون
ِ
يلهمك هذا الدليل عىل قولبة
الدليل بحسب سياقه ّن الخاص .ونأمل أن
األمن يف مجتمعك أو محافظتك أو بلدك وعىل تشجيع ِ
سواك لفعل املثيل.
بأمس الحاجة إىل مشاركتك!
نحن ّ

غال ًبا ما يت ّم حذف تجارب النساء يف املسائل األمنية أو التغايض عنها .وقد
ِ
مجتمعك قد خاض النزاعات املسلحة وقد تكونني ِ
أنت كناشطة
يكون
قد نظّمت حركات سياسية .وقد تكونني قد حافظت عىل املجتمع عرب
إدارة املدارس واملستشفيات وحافظت عىل وحدة عائلتك كربّة األرسة .وقد
تكونني قد بنيت السالم عرب الحثّ عىل الحوار وعىل حل مسألة الحرب.
وحتى لو مل يخُض مجتمعك النزاع املسلح ،فقد أخذت بعني االعتبار املخاطر
ِ
تواجهك أنت وعائلتك .وإنّك تعرفني ما هي الشوارع غري
األمنية التي قد
اآلمنة يف الليل وملاذا يلقى الشبان املشاكل مع الرشطة أو مع العصابات أو
ملاذا يت ّم استغالل الفتيات.

يشمل الدليل ثالثة أقسام:

أع ّد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF
ومعهد األمن الشامل هذا الدليل للنساء ألنّه غالبًا ما يت ّم إقصاء النساء من
إصالح القطاع األمني بالرغم من أهم ّية وجهات نظره ّن ،وق ّوة شبكاته ّن
االجتامع ّية ،وخرباته ّن كناشطات ،وقدراته ّن عىل قولبة املواقف .وغال ًبا ما
تجد النساء أنفسه ّن خارج املناقشات حول األمن ألنّهن ال يعرفن بشكلٍ
أكيد كيفيّة املشاركة .ويشكّل إصالح القطاع األمني مجال اهتامم للعديد
من البلدان واملنظامت الدولية والحكومات املانحة .ويدرك املجتمع املدين
أهمية الدور الذي تلعبه املرأة ويق ّر به يف قرار مجلس األمن  1325الذي
ينص عىل مشاركة املرأة يف جميع نواحي السالم واألمن .ولكن من دون
ّ
املعرفة الالزمة ،قد تف ّوت النساء يف املجتمع املدين الفرص لتحديد األمن
ملجتمعاته ّن ولضامن حصول النساء والرجال والفتيان والفتيات عىل
خدمات األمن التي هم بحاجة إليها .وأيضً ا قد يف ّوت الذين يق ّدمون
خدمات األمن فرصة توفري خدمات أكرث فعالية واستجابة.

القسم األول :فهم األمن

ويفس ما هو إصالح القطاع األمني وملاذا
يق ّدم هذا القسم مفاهيم األمن رّ
تلعب مشاركة النساء يف املجتمع املدين دو ًرا حيويًا يف تغيري القطاع األمني.

القسم الثاين :املشاركة

ست طرق ملموسة ميكن للمرأة املشاركة فيها والتأثري
يعرض هذا القسم ّ
من خاللها عىل اإلصالح ،وهي تشمل البحث مرو ًرا بالتخطيط والدعوة
وصوالً إىل الحفاظ عىل املشاركة القامئة يف القطاع األمني.

القسم الثالث :أدوات العمل

ِ
تساعدك عىل
يعرض هذا القسم مجموعة من النشاطات واألدوات التي
العمل.

يوفّر هذا الدليل املعلومات واألدوات األساسية للعمل ويستند عىل
الخربات الغنية واملتنوعة يف املجتمعات املدنية حول العامل ،كام أنّه يق ّدم
أمثلة عن نشاطات عمليّة ومبتكرة يف بعض األحيان.
ويعمل كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
ومعهد األمن الشامل عىل تعزيز شمل املجتمع املدين ،وباألخص النساء،
يف القطاع األمني ويف صنع القرارات حول شؤون األمن .ولقد عمل مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة مع منظامت املجتمع
املدين يف آسيا والبلقان والرشق األوسط وغرب إفريقيا بهدف تعزيز
مشاركتها يف إصالح القطاع األمني .كذلك ،يعمل معهد األمن الشامل عىل
تعزيز شمل النساء عىل نطاقٍ أوسع يف مسائل السالم واألمن كام يس ّهل
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مقدمة
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ما هو األمن وما هو القطاع األمني وإصالح القطاع األمني؟

ما هو األمن؟

إ ّن األمن هو حال من غياب الخطر أو التهديد وهو وضع يت ّم فيه حفظ
حقوقك وتعاملك فيه مؤسسات الدولة بعدل .ويتخطى األمن مج ّرد غياب
النزاع املسلّح إذ إنّه بيئة يتمكّن األفراد فيها أن ينجحوا ويبدعوا وأن يصلوا
إىل التعليم والخدمات الصحية وأن يتمتعوا بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
وبالتنمية االقتصادية .يعني األمن أنّك يف أمان عندما متشني يف الشارع ويف
أمان يف منزلك وأنّك متتلكني ما يكفي من الغذاء وتجدين الفرص إلعالة
عائلتك وميكنك أن ترسيل أبنائك وبناتك عىل ح ّد السواء إىل املدرسة .وإ ّن
الوصول إىل األمن هو عملية مستم ّرة تلعب فيها الحكومة ومؤسسات
القطاع األمني واملجتمعات ،مبا يف ذلك النساء ،دو ًرا مهماً .
يختلف معنى األمن مع اختالف األف �راد واملؤسسات .وغالبًا ما تركّز
املحصنة والقوة
الحكومات عىل ما يضمن أمن الدولة ،أي الحدود
ّ
العسكرية القوية ،بينام يركز أغلب الناس عىل أمنهم وأمن عائالتهم يف
كل يوم .هل بإمكانك الحصول عىل املعالجة الرضورية يف املستشفى إذا
ّ
مرضت؟ هل تساعدك الرشطة من دون رشوة؟ تشكّل العدالة جز ًءا مهماً
من األمن :هل يتح ّمل من يرتكب الجرائم مسؤولية أعامله؟
ولكل
أي مجتمع أو بلد إىل تهديدات أمن ّية فريدة ّ
يتعرض ّ
كل شخص يف ّ
شخص أولويات أمنية مختلفة .ويلعب نوع الشخص االجتامعي (باإلضافة
إىل خصائص أخرى مثل العمر والفئة االجتامعية واإلثنية/العشرية/القبيلة/
الطبقة وامليول الجنسية) دو ًرا يف اختبارات هذا الشخص األمنية.
ما هو النوع االجتامعي؟ يشري النوع االجتامعي إىل األدوار والهويات والعالقات
بني النساء والرجال التي يحددها املجتمع .ويحدد النوع االجتامعي – باإلضافة إىل
اإلثنية والعمر والفئة االجتامعية والديانة وغريها من العوامل االجتامعية – أدوار
النساء والرجال يف املجتمع وسلطتهم ومواردهم باإلضافة إىل عالقات السلطة بني
النساء والرجال .أ ّما "الجنس" فيشري إىل االختالفات البيولوجية بني النساء والرجال .ال
تحدد االختالفات البيولوجية "النوع االجتامعي" بل يت ّم تعلّمه بحيث تلقّن العائلة
والثقافة الفتيان والفتيات منذ عم ٍر باكر أدوارهم املختلفة وطريقة ترصفهم .ولكن
قد تختلف هذ األدوار والهويات امل ُعرتف بها بحسب املجتمعات أو البالد وقد تتغري
كل جيلٍ جديد.
مع ّ
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وغال ًبا ما ميتلك النساء والرجال والفتيات والفتيان احتياجات أمنية مختلفة.
وتختلف اختباراتهم حول العامل فيام يتعلق باإلعتداءات الجنسية واإلتجار
بالبرش وعنف العصابات والرسقات والقتل املتعلق باملهر واالختطاف
وجرائم الرشف ،وهي ليست سوى أمثلة قليلة .وعىل سبيل املثال أيضً ا
1
نذكر أ ّن فوق  90يف املائة من الوفيات املتعلقة باألسلحة هي من الرجال
بينام يتعرض ربع إىل نصف النساء يف معظم البلدان إىل العنف الجسدي
عىل أيادي أزواجه ّن أو رشكائه ّن 2.ويتمتّع النساء والرجال والفتيات
والفتيان حول العامل بإمكانيات مختلفة للوصول إىل املوارد مثل األرض
واملال والتعليم والخدمات الصحية والسلطة السياسية .فتمتلك النساء أقل
من  15يف املائة من األرايض حول العامل ونسبة  2يف املائة من األرايض يف
3
العامل النامي.
وميتلك النساء والرجال والفتيات والفتيان أيضً ا وجهات نظر مختلفة حول
السالمة ودرجات الثقة يف املؤسسات .ففي جمهورية الكونغو الدميقراطية
ترى النساء يف منطقة كيفو اإلعتداءات الجنسية ،مبا يف ذلك االغتصاب،
عىل أنّها التهديد األمني األسايس بينام يتعرض الرجال أوالً إىل تهديد السالح
والتجنيد القرصي يف العصابات املسلحة 4.وكشفت األبحاث حول تأثري
األسلحة الصغرية يف غرب إفريقيا أ ّن الرجال يشعرون باألمان أكرث عندما
5
ميتلكون السالح بينام ترى النساء األسلحة عىل أنها تهدي ًدا ملنازله ّن.
تقول النساء والفتيات يف فلسطني إ ّن التحرش من الرجال والفتيان يف
الشوارع هو أكرث أنواع انعدام األمن الذي يواجهنه كل يوم إذ يت ّم اعتبار
الشوارع عىل أنها أماكن "للرجال فقط" وبالتايل هي أماكن يت ّم ربطها
بالخوف والتخويف والتحرش الجنيس وغياب القانون.
عىل الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع األمني ،مثل الرشطة واملحاكم،
أن تتخذ بعني االعتبار اختالف االحتياجات ووجهات النظر واالختبارات
بني النساء والرجال والفتيات والفتيان .فعىل سبيل املثال ،عىل الرشطة أن
تقوم بالتدريبات واإلجراءات لالستجابة إىل األنواع املختلفة من العنف التي
يواجهها النساء والرجال يف العادة وأن تقوم بإجراءات خاصة لالستجابة
إىل األطفال.
ويجب أيضً ا اتخاذ اختالف االحتياجات ووجهات النظر والخربات لدى
النساء والرجال والفتيات والفتيان بعني االعتبار يف عمليات إصالح القطاع
األمني .وغالبًا ما تستثني مؤسسات القطاع األمني وجهات نظر السكان
املحليني وناد ًرا ما تنتاقش أو تقيّم ما يحمل األمن من معنى عىل مستوى
املجتمع والعائلة واألفراد .وكذلك ،غال ًبا ما يت ّم التغايض عن مشاركة النساء
والفتيات يف إصالح القطاع األمني بالرغم من أنه ّن يشكلن  50يف املائة من
السكان .ولذلك فإن التحديات والفرص تكمن يف توفري األمن لجميع األفراد.
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ما هو القطاع األمني؟

اآلن وقد أعطينا فكرة عماّ ميكن أن تحمل عبارة األمن من معاين ،يجب أن
نوضح من هي مختلف األطراف الفاعلة التي تضمن هذا األمن ألن معرفة
مختلف األطراف الفاعلة ومعرفة وظائفها وأولوياتها يساعدك عىل فهم من
هي الجهة املسؤولة عن إحداث التغيريات التي تودّين رؤيتها.
ويف العموم ،يتألف القطاع األمني من جميع املؤسسات وغريها من
الهيئات التي تلعب دو ًرا معي ًنا يف ضامن أمن الدولة وشعبها .وتتضمن
هذه املؤسسات والهيئات:
• القوات النظامية املسلحة واألمنية :القوات املسلحة وقوات
الدفاع؛ الرشطة؛ ال��درك؛ القوات شبه العسكرية؛ حرس الرئاسة؛
املخابرات واألمن (العسكري واملدين)؛ حرس السواحل؛ حرس الحدود؛
سلطة الجامرك؛ الوحدات اإلحتياطية أو املحلية (قوات الدفاع املدين،
قوات الدفاع النظامية).
• أجهزة الرقابة واإلدارة الحكومية :السلطة التنفيذية ،هيئات
اإلستشارة يف األمن الوطني ،الربملان؛ وزارات الدفاع ،والشؤون
الداخلية ،والشؤون الخارجية؛ هيئات إدارة األموال (وزارات املالية،
املسؤولون عن امليزانية ،وح��دات التدقيق يف الحسابات املالية
والتخطيط)؛ مجالس املراجعة املدنية؛ هيئات استالم شكاوى الشعب
و(بعض) أمناء املظامل.
• هيئات الرقابة املستقلة :منظامت املجتمع املدين ،مبا يف ذلك
اإلعالم ومراكز األبحاث ،والنقابات املهنية؛ وهيئات حقوق اإلنسان؛
و(بعض) أمناء املظامل.
• مؤسسات العدالة وسيادة القانون :القضاء ووزارات العدل؛
السجون؛ خدمات إخالء السبيل امل�شروط؛ خدمات التحقيق يف
الجرائم وخدمات املحاكمة؛ وأنظمة العدالة العرفية والتقليدية (مثل
الشيوخ ورؤساء العشائر واملجالس التقليدية).
ميكن أيضً ا اعتبار الجامعات املسلحة غري النظامية (الثوار ،املليشيات غري
النظامية ،إلخ) والجيوش الخاصة والرشكات األمنية جز ًءا من القطاع األمني.

تذكر األدات  5يف القسم الثالث األدوار التي تلعبها األطراف األساسية يف
القطاع األمني .ويجب عىل مؤسسات القطاع األمني أن تتوافق مع املعايري
املناسبة يك تخدم الشعب بشكلٍ مالئم .يجب أن يتوفّر ما ييل:
• التحكم املدين :ويشمل جميع مؤسسات القطاع األمني .هذا
يعني أ ّن املسؤولية عن قرارات البلد اإلسرتاتيجية تقع يف نهاية
املطاف يف يد القيادة املدنية السياسية عوضً ا عن القوات العسكرية
املهنيّة أو الرشطة؛
• املساءلة :وتساعد عىل محاسبة مؤسسات القطاع األمني عىل
أعاملها وإخضاععها لرقابة القضاء واإلعالم ومنظامت املجتمع املدين؛
• الشفافية :يك يفهم الربملان واملجتمع املدين والشعب كيف وملاذا
ت ُتتخذ القرارات؛ و
• سيادة القانون :يك ال تتمكن أي مؤسسة يف القطاع األمني أن
تستغل سلطتها أو تحد من حقوق األفراد.
ّ
ما هي سيادة القانون؟ تعني عبارة "سيادة القانون" أ ّن القوانني نفسها تحكم
وتحمي الجميع عىل ح ّد السواء .تتطلب سيادة القانون نظا ًما قضائيًا مستقالً عادالً
وشفافًا يحول دون استغالل الحكومة لسلطتها ويحاسب هذه الحكومة بحسب
القانون .تتطلب سيادة القانون أيضً ا أن تطبق الرشطة والقوات العسكرية القوانني
بعدالة وأن تحرتم حقوق اإلنسان.

ما هو إصالح القطاع األمني؟

إ ّن إصالح القطاع األمني هو عمليّة إصالح (أو تغيري) تضمن بقاء مؤسسات
القطاع األمني كهيئات يلجأ إليها الناس وال يهربون منها .يهدف إصالح
القطاع األمني إىل زيادة قدرة البلد عىل تلبية مختلف اإلحتياجات األمنية
للمجتمعات بشكلٍ ف ّعال ومستم ّر مع احرتام معايري السيطرة املدنية
والشفافية وسيادة القانون .يعمل إصالح القطاع األمني أيضً ا عىل ضامن
عمل مؤسسات القطاع األمني مع كامل االحرتام لحقوق اإلنسان وعدم
أي فرد.
التمييز ض ّد ّ

ّ
إليهن
" األهم هو تقدمي تعريف األمن من وجهات نظر النساء فليس األمن بالنسبة
مصطلحا
رجلًا يلبس الزي العسكري يقف قرب دبابة ويف يده سالح .تتبع النساء
ً
أوسع هو األمن البشري أي القدرة على االلتحاق باملدرسة وعلى الوصول إىل اخلدمات
الصحية والقدرة على العمل والوصول إىل العدالةّ .
وإنه عرب حتسني نطاقات التهديد
هذه وحسب ميكننا مواجهة التهديدات".
أرزالة أرشف Orzala Ashraf
عضو مؤسس ،منظمة املساعدة اإلنسانية للنساء واألطفال يف أفغانستان
Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan
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القسم األول :فهم األمن

ويشكّل إصالح القطاع األمني فرصة ِ
لك يك تدخيل يف حوار حول ماه ّية
األمن وكيف ميكن للمؤسسات أن تعمل بشكلٍ أفضل ومن يجب أن يشارك
يف هذه املناقشة .نحن نعلم أنّه ينبغي أن تكوين جزءا من هذا النقاش!
ولكن ِ
عليك إقناع األفراد املعنيني بأنّك تستطيعني إحداث تأثريٍ يف القطاع.
كل ما تعنيه هو ضامن
وتبدو عبارة "إصالح القطاع األمني" تقنية ج ًدا لكن ّ
قيام األنظمة املناسبة ووجود األفراد املناسبني .ويجب أن تكون عمل ّية
اإلصالح هذه تغيرييّة يك يت ّم تنمية مواقف وسلوكيات وعالقات جديدة بني
األطراف املختلفة يف القطاع األمني وبني الشعب.
وغال ًبا ما ت ُستخدم عبارة "إصالح القطاع األمني" يف السياقات التي كانت
النزاعات تدور فيها ،حيث يلعب املجتمع الدويل دو ًرا يف دعم العملية
الرسمية إلعادة بناء أو إعادة تأهيل القطاع األمني .غري أ ّن إصالح القطاع
األمني يت ّم أيضً ا يف البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة إنتقالية من
الحكم اإلستبدادي .وعندما يستهدف هذا اإلصالح الرشطة أو السجون
وحسب عىل سبيل املثال ،ميكن اإلشارة إليه كإصالح الرشطة أو إصالح
السجون .ويف الواقع ،يشمل إصالح القطاع األمني جميع املحاوالت الجارية
إلصالحه وتحسني أدائه وزيادة مساءلته وشفافيته .وقد يكون هذا اإلصالح
رسي ًعا يف بعض األحيان ولكن قد يكون بطيئًا ومتدر ًجا يف أحيان أخرى.
ولكن بغض النظر عام إذا ميتلك بلدك عملية رسمية إلصالح القطاع
األمني ،ميكنك أن تقومي بالنشاطات التي تجعل مؤسسات القطاع األمني
تستجيب إىل احتياجاتك.

ما هي النشاطات التي قد تغيرّ القطاع األمني؟
نعطي منوذ ًجا عن هذه النشاطات:

• تعزيز السيطرة املدنية ورقابة القطاع األمني

 تنظيم املناقشات العامة حول أهمية السيطرة املدنية عىل الجيش. إنشاء مجلس محيل للرشطة املدنية يشمل النساء والرجال. -ترشيك اإلعالم يف التقرير حول اإلصالحات.

• جعل قوات األمن والقوات املسلحة أكرث مهن ّية

 تدريب الجيش والرشطة عىل احرتام حقوق اإلنسان. التدقيق يف مؤهالت أعضاء القوات عرب طلب الحصول عىلتعليقات املجتمع املدين حول املرشحني.

• بناء السالم

 إنشاء برامج لترسيح املقاتلني أو إعادة اإلدماج بفضل مشاركةومساعدة املجتمعات التي تتقبل العائدين.
 ترشيك منظامت املجتمع املدين يف التعرف عىل األسلحة املخبأةوتسليمها.
 -توفري املساعدة للضحايا من خالل آليات العدالة االنتقالية.

• تعزيز سيادة القانون

وذلك من خالل التغطية اإلعالمية وتغطية منظامت املجتمع املدين
للمحاكامت.
 متابعة انتهاكات الرشطة لحقوق اإلنسان من خالل مجالس محليةتتقبّل الشكاوى.

من يخطط إلصالح القطاع األمني وينفّذه؟

نجد مختلف األطراف التي لها عالقة بإصالح القطاع األمني عندما تكون
عمليّة اإلصالح رسمية وتطال جميع أنحاء الوطن .،وبينام يبدو عدد
األطراف املعنية هائالً يف بعض األحيانّ ،
يدل أيضً ا عىل توفّر فرص مختلفة
ملشاركتك وإلحداث التغيري .تعرض لك الالئحة أدناه فكرة عن مختلف
األطراف التي قد تلعب دو ًرا معي ًنا يف العملية.

األطراف الوطنية
تلعب الحكومات الوطنية عاد ًة الدور القيادي (أو"متتلك") العمليات
الرسمية إلصالح القطاع األمني .وتكون وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو
تنسق
مجلس األمن القومي ،هي الجهة التابعة للحكومة الوطنية التي ّ
ألي من الوكاالت أو األطراف الحكومية
هذه العملية .وأيضً ا ،قد يكون ّ
الوطنية املذكورة يف فقرة "ما هو القطاع األمني؟" دو ًرا يف إصالح القطاع
األمني.
باإلضافة إىل ذلك ،قد تق ّدم منظامت املجتمع املدين التي تعمل عىل
املستوى الوطني خرباتها ومعارفها يف املجتمعات املحلية .فعىل سبيل
املثال ،لعبت العديد من املنظامت غري الحكومية يف جنوب إفريقيا يف
أواخر التسعينات دو ًرا حاسماً يف تغيري القطاع األمني ،وذلك عرب قولبة
األفكار حول األمن وتنظيم الحصول عىل تعليقات املواطنني (مبا يف ذلك
حملة وقف إطالق النار  ،Ceasefire Campaignومعهد سياسات الدفاع
 Institute for Defense Policyومجموعة األبحاث العسكرية
 Military Research Groupوالوشاح األسود  .)Black Sashستتم
مناقشة الدور الخاص الذي لعبته منظامت املجتمع املدين يف ٍ
وقت الحق.
ميكن يف بعض األحيان تأسيس لجنة برملانية مؤلفة من النواب ،أو فريق
عمل مؤلف من أفراد من مختلف الوزارات الحكومية كام ميكن أن تشمل
هذه اللجنة أو هذا الفريق ممثيلني عن منظامت املجتمع املدين.

هيئات األمن الجهوية/املحلية
قد تشارك هيئات األمن املحلية واإلقليمية أيضً ا يف عمليات إصالح القطاع
األمني .ومن األمثلة عن هيئات األمن املحلية :مجالس الرشطة ،ولجان
األمن املحلية ،ومجموعات املراقبة لخدمة الشعب .ميكن مراجعة األمثلة
 9و 10من البوسنة وهايتي .قد تطال اإلصالحات هيئات وخدمات األمن
املحلية ويف بعض األحيان تق ّدم هيئات األمن املحلية معلومات مه ّمة حول
العملية الوطنية إلصالح القطاع األمني.

 -ضامن عدالة القضاة عرب إتخاذ إجراءات صارمة ض ّد قبول الرشاوى،
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معهد األمن الشامل  -مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

األطراف الدولية
غال ًبا ما تدعم املنظامت الدولية املتعددة األطراف والحكومات املانحة
إصالح القطاع األمني من خالل التمويل والنصائح اإلسرتاتيجية والتقنية.
وقد تشارك هذه األطراف والدول عىل سبيل املثال يف تسهيل املناقشات،
وصياغة القوانني ،وإدالء النصائح للوزارات ،وتدريب الرشطة وأفراد الجيش
والربملانيني .ويف أحيان أخرى ،قد تتعاقد مع الجيوش الخاصة والرشكات
األمنية بغية تدريب أو نصح القوات املسلحة واألمنية.
يتوجب عىل األطراف الدولية أن تضمن "امللكية املحلية" لعملية اإلصالح.
ولذلك يجب أن تقوم أطراف وطنية وال خارجية بتصميم وإدارة وتنفيذ
إصالح سياسات األمن ومؤسساته ونشاطاته .وميكن القول عند املناقشة
إ ّن ترشيك النساء يشكّل جز ًءا حاسماً من امللكية املحلية وقد تكون هذه
فرصة مناسبة ملشاركتك يف النقاش.
تستطيع املنظامت غري الحكومية و الدولية أيضً ا أن تدعم املنظامت
املتعددة األطراف ،والحكومات ،والقوات املسلحة وقوات األمن ،وهيئات
الرقابة ،واملجتمع املدين يف تخطيط إصالح القطاع األمني وتنفيذه ومراقبته
وتقييمه .لقد ت ّم ذكر بعض املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية
والحكومات املانحة التي لها عالقة بإصالح القطاع األمني يف قسم املوارد
اإلضافية.

ميكن للمجتمع املدين أن:

• يرشف ويراقب؛
• يساعد يف قولبة السياسات؛
• يبتكر أفكا ًرا جديدة للربامج؛
• يد ّرب؛
• يز ّود العمليات باملعلومات؛
• يؤمن خدمات أمنية ضمن املجتمعات؛ و
• يس ّهل الحوار والتفاوض بني األطراف الوطنية يف القطاع
األمني من جهة واملجتمعات املحلية من جهة أخرى.
ما هو إرشاف املجتمع املدين؟ يشمل إرشاف املجتمع املدين عىل القطاع األمني،
مبا يف ذلك إصالح القطاع األمني ،املشاركة الفاعلة ملنظامت املجتمع املدين يف تحديد
السياسات ورقابة هيكليات ومامرسات أطراف القطاع األمني .تراقب منظامت
املجتمع املدين القطاع األمني لتضمن تطبيق هذا القطاع للقانون بشكلٍ عادل
ومبساواة كام أنّها تخدم مصالح وأولويات املجتمعات.

دور املجتمع املدين يف إصالح القطاع األمني

ما هو املجتمع املدين؟

ت ُفهم عبارة املجتمع املدين عاد ًة عىل أنها تشمل األفراد الذين يقومون
بنشاطات خارج سيطرة الدولة املبارشة .وتعني عبارة "منظامت املجتمع
امل��دين" جميع أن��واع املنظامت والجمعيات التي ال تشكل ج��ز ًءا من
الحكومة ولكن متثّل مجموعات غري هادفة للربح من أصحاب املصالح
واملهن و مختلف مكونات املجتمع .وتشمل هذه العبارة أيضً ا املنظامت
غري الحكومية ،واملنظامت يف خدمة املجتمعات ،واملجموعات الدينية،
ومنظامت املرأة ،ومجموعات الشباب والطالب ،واملنظامت التجارية،
والنقابات املهنية ،واملجتمعات الثقافية ،واألكادمييا .وقد تشمل أيضً ا
اإلعالم.

ما هي األدوار التي يلعبها املجتمع املدين؟
يلعب املجتمع املدين دو ًرا مهماً يف رقابة هيكليات ومامرسات مؤسسات
القطاع األمني .وتشكل خربات املجتمع املدين ومصالحه املستقلّة عامالً
مهماً يف ضبط سلطة الدولة .وبينام يرشف املجتمع املدين عاد ًة عىل القطاع
األمني عرب املساعدة يف التحكم به ومراقبته ،قد يرشك معه أيضً ا مختلف
أطراف القطاع األمني من خالل طرق عديدة.
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القسم األول :فهم األمن

يز ّودك القسم الثاين من هذا الدليل بتوجيهات حول كيف ّية املشاركة يف
ِ
كل جزء من القطاع األمني ليك تدريك يف النهاية أنّه
نشاطات ّ
بإمكانك
تغيري جميع أجزاء النظام.

أﻃﺮاف ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات
اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪين

اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

دور النساء يف إصالح القطاع األمني

كيف تعزز نساء املجتمع املدين األمن؟
تلعب املرأة يف املجتمع املدين دو ًرا مهماً يف تعزيز األمن الشامل واملستدام.
وإ ّن مشاركتك أساسية ليس ألن النساء يشكّلن  50يف املائة عىل األقل
من نسبة السكان وحسب بل أل ّن مشاركتك بالفعل تجعل مجتمعك أكرث
أم ًنا للنساء والرجال .ويف النهاية ،تساعد مشاركتك عىل تحقيق األهداف
الجوهرية إلصالح القطاع األمني.
ولكن قد تضطرين إىل املكافحة من أجل الحصول عىل هذه املشاركة إذ
ال تضمن مشاركة املجتمع املدين يف إصالح القطاع األمني أن يكون للنساء
وتفس النقاط التالية ما الذي تق ّدمه النساء يف
دو ًرا يف عملية اإلصالح .رّ
املجتمع املدين إىل أطراف القطاع األمني .وقد تفيدك هذه التفسريات بحد
ذاتها يف دعوتك إىل الشمولية.

تقدّ م النساء معرفته ّن حول املسائل األمنية ضمن مجتمعاتهنّ.
وغالبًا ما متيل عمليات إصالح القطاع األمني إىل الرتكيز عىل امليزانيات
وأع��داد املوظفني عوضً ا عن األف �راد واملجتمعات .ولذلك قد تساعد
يخص النزاع والعنف ومعرفته ّن بأولويات
خربات النساء الفريدة يف ما ّ
املجتمع عىل أن تعكس عملية إصالح القطاع األمني فعل ًيا لالحتياجات
املحلية .فعىل سبيل املثال ،تش ّجع اللجان األمنية للمرأة الريفية يف بعض
املحافظات الحدودية يف سيرياليون عىل تنظيم املناقشات وتبادل املعارف
حول املسائل املتعلقة باألمن .كام أنها تعلم هيئات األمن التنسيقية
(مكتب األمن العام ولجان األمن اإلقليمية ويف املحافظات) عن املخاوف
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األمنية والتهديدات التي يشعر بها املجتمع .وتستطيع النساء أيضً ا القيام
بتوعية صناع السياسات حول هذه املخاوف األمنية األساسية ،وتعزيز تغيري
السياسات .نعطي هنا مثل ليبيا حيث قامت منظمة صوت املرأة الليبية،
وهي منظمة مجتمع مدين ،بتقييم أمن املرأة وحاز هذا التقييم عىل انتباه
وزارة الداخلية والدفاع .وتابعت الوزارة املوضوع عرب دعوة النساء من
مختلف املجتمعات يف البلد إىل اجتامعات تخطيطية وطنية حول نزع
السالح والترسيح وإعادة اإلدماج .ميكن مراجعة املثال رقم  4حول تقييم
االحتياجات املحلية يف األمن والنوع االجتامعي يف رصبيا واألمثلة  9و 10عن
لجان األمن املحلية يف البوسنة وهايتي.
النساء يوفّرن األمن .قد تصبح النساء رشيكات القطاع األمني يف تقديم
الخدمات الشاملة .فعىل سبيل املثال ،غالبًا ما تكون النساء يف واجهة
تزويد ضحايا العنف بالخدمات مثل املأوى والنصيحة القانونية واملساعدة
الطبية والنفسية .تستطيع املرأة أيضً ا أن تساعد يف تنفيذ إصالح القطاع
األمني يف مجتمعها وهي لطاملا كانت رشيكًا أساس ًيا يف بعض أنواع برامج
إصالح القطاع األمني مثل نزع سالح املقاتلني وترسيحهم وإعادة إدماجهم
باإلضافة إىل الحد من األسلحة يف املجتمع .ولعبت جمعية شبكة النساء
يف بناء السالم  )WIPNET) Women in Peacebuilding Networkيف
ليبرييا ،وهي منظمة مجتمع مدين ،دو ًرا أساس ًيا يف نزع سالح الثوار عندما
فاق ذلك قدرة نظام األمم املتحدة .فبفضل الثقة بالنساء املحليات ،اختار
العديد من املحاربني نزع السالح لديه ّن .وأوصت شبكة النساء يف بناء
السالم  )WIPNET) Women in Peacebuilding Networkبتمديد
فرتة نزع السالح وهي توصية التزمت بها األمم املتحدة .ميكن مراجعة
مثل منظمة مايتي  Maitiيف النيبال عىل الصفحة  11واملثال رقم  11عن
مكتب مراقبة حقوق املرأة الكمبودي Cambodian Women’s Rights
 Monitoring Officeواملثال رقم  12الذي يصف كيف ق ّدم اتحاد نساء
اليمن الخدمات إىل السجناء.

تزيد النساء من قبول املجتمع ودعمه إلصالح القطاع األمني .وللنساء
تأثري كبري ضمن عائالته ّن وشبكات املجتمع .لذلك ،يساعد ترشيك النساء
يف إصالح القطاع األمني عىل إضافة املصداقية إىل األنظمة الجديدة وآليات
يحسن نظرة الشعب إىل مؤسسات القطاع األمني.
الرقابة الجديدة كام أنّه ّ
ميكن مراجعة املثال رقم  1الذي يصف كيف ساعدت مشاركة منظامت
املرأة بني العامني  1996و 1998يف عملية املراجعة الدفاعية يف جنوب
إفريقيا عىل تنمية اإلجامع عىل إصالح القطاع األمني وتنمية رشعيته.
يخص النزاع
النساء يقمن بالرقابة .متتلك املرأة خربات فريدة يف ما ّ
والعنف كام متتلك شبكات معارف قوية يف املجتمع ولذلك ،هي األنسب
ملحاسبة القطاع األمني .وتقوم املرأة بذلك من خالل البحث والدعوة
وحمالت التوعية العامة.

تستطيع املرأة أن تساعد مؤسسات القطاع األمني عىل معالجة مسائل
النوع االجتامعي إذ تقوم العديد من مؤسسات القطاع األمني باإللتزام
بـ"إدماج مقاربة النوع االجتامعي" يف عملها يك تشمل جميع الربامج
والسياسات واالحتياجات واملخاوف الخاصة بالنساء والرجال والفتيات



معهد األمن الشامل  -مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

املثال  :1منظامت املرأة
وعملية املراجعة الدفاعية يف جنوب إفريقيا
تعطي مشاركة جمعيات املرأة يف عملية املراجعة الدفاعية يف
جنوب إفريقيا بني العامني  1996و 1998مثلاً عن كيف تستطيع
مشاركة املرأة أن تن ّمي اإلجامع حول إصالح القطاع األمني وتعزز
رشعيته .هدفت عملية املراجعة الدفاعية يف جنوب إفريقيا إىل
تحديد التفاصيل اإلجرائية مثل املبادئ وتشكيل القوات واألمور
اللوجستية والتسليح واملوارد البرشية واملعدات .ودعت اللجنة
الربملانية الدامئة املشرتكة للدفاع ،وبعد إرصار النساء الربملانيات،
إىل تنظيم استشارة وطنية كجزء من عمليات املراجعة الدفاعية.
وت ّم اتخاذ إجراءات مختلفة لضامن مشاركة الشعب ،مبا يف ذلك
استخدام الطائرات والباصات العسكرية لنقل القادة الدينيني
وقادة املجتمع ،والناشطني يف املنظامت غري الحكومية ،وممثيل

منظامت املرأة إىل االجتامعات وورشات العمل.
وكان للمنظامت الشعبية النسائية دور أسايس يف لفت االنتباه
إىل املسائل املهملة سابقًا مثل محنة املجتمعات املحرومة التي
صودرت أراضيها لالستخدام العسكري ،واألثر البيئي للنشاطات
العسكرية ،والتحرش الجنيس من أفراد الجيش تجاه النساء.
وت ّم تشكيل لجنتني فرعيتني جديدتني ضمن مديرية الدفاع
لإلستجابة إىل هذه املسائل .وبعد عملية دامت سنتني ،ساعدت
املراجعة الدفاعية التشاركية عىل الوصول إىل اإلجامع الوطني
حول مسائل الدفاع وعىل تنمية الرشعية الشعبية لهيكليات
األمن الجديدة.

املصدر :سانام ناراغي أندرليني  Sanam Naraghi Anderliniوكاميل كوناواي  ،Camille Conawayالتفاوض حول االنتقال الدميقراطي وإصالح القطاع األمني:
املساهامت األساسية للنساء يف جنوب إفريقيا
Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African Women
(واشنطن العاصمة :مبادرة األمن الشامل ( Initiative for Inclusive Securityاملعروف اآلن مبعهد األمن الشامل ،)Institute for Inclusive Security
.23-25 ،2004

والفتيان .وليك تط ّبق املؤسسة إدماج مقاربة النوع االجتامعي وتضمن أ ّن
كل مجموعة ،عليها أن تستشري
سياساتها وبرامجها تعكس فعالً احتياجات ّ
النساء وأن تشمله ّن (كام الرجال) .وقد تق ّدم منظامت املرأة يف املجتمع
املدين معلومات أساسية حول كيفية تأثري الربامج والسياسات عىل النساء
وعائالته ّن وقد تساعد عىل تصميم وتنفيذ عمليات استشارة املجتمع .فقد
تق ّدم هذه املنظامت عىل سبيل املثال االقرتاحات حول كيف ّية توظيف
نساء مؤهالت أكرث والحفاظ عليه ّن.

حول النساء والسالم واألمن ،وذلك بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة.
ميكن مراجعة املثال رقم  4حول تقييم االحتياجات املحلية يف األمن والنوع
االجتامعي يف رصبيا واملثال رقم  7حول الربامج اإلذاعية املعنونة "النساء يف
األمن  "Women in Securityيف سرياليون.

النساء يد ّربن .قد تق ّدم املرأة يف املجتمع املدين التدريبات وغريها من
أشكال بناء القدرات ملوظفي القطاع األمني واملدراء يف مؤسسات هذا
القطاع باإلضافة إىل مؤسسات الرقابة والربملانيني والصحافيني .وقد تطال
هذه التدريبات النوع االجتامعي والتنوع وحقوق اإلنسان -وغريها من
املواضيع التي متتلك فيها النساء الخربة .فمثالً ،طورت النساء يف املجتمع
املدين يف كريغزستان منها ًجا تدريبيًا سيقمن ه ّن بتقدميه يف أكادميية تدريب
الرشطة بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا .ويف النيبال ،ط ّور
عدد من النساء يف املجتمع املدين دليالً تدريب ًيا موج ًها إىل الجيش النيبايل
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املثال  :2نساء يف املجتمع املدين يعززن األمن :حال شبكة نساء حوض نهر مانو
للسالم  MARWOPNETواتحاد حوض نهر مانو ( MANO RIVER UNIONغرب إفريقيا)
شهدت بالد اتحاد حوض نهر مانو خالل التسعينات نزاعات عنيفة:
ساحل العاج ،وغينيا ،وليبرييا ،وسرياليون .وت ّم إنشاء شبكة نساء
حوض نهر مانو للسالم  MARWOPNETيف العام  2000بعد أن
اجتمعت مجموعة من النساء يف نيجرييا لتعزيز مشاركته ّن يف إعادة
السالم يف منطقة حوض نهر مانو .وأطلقت الشبكة أ ّول مبادرة لها
يف صيف العام  2001بينام كانت سرياليون وليبرييا تخوضان حربني
أهليتني وكانت غينيا تشهد ارتفا ًعا يف عدم االستقرار .إجتمعت
كل بلد بغية إقناعه برضورة زيادة
وفود من الشبكة مع رئيس ّ
توسطت الشبكة يف ليبرييا من
الحوار اإلقليمي والتعاون كام ّ
أجل وقف العداوة بني الرئيس شارلز تايلور وقادة فصائل الثوار
يف ليبرييا .ونتيج ًة لذلك ،أعطى غرب الجامعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا ،وهو من رعى مفاوضات السالم بني حكومة ليبرييا
والحركات الثورية ،شبكة نساء حوض نهر مانو للسمالم �MAR
 WOPNETوظيفة رقابة املفاوضات .ومن ث ّم ت ّم تدريب أعضاء
الشبكة ،بدعمٍ من منظمة التضامن النسايئ األفريقية
 ،Femmes Africa Solidaritéوهي منظمة من املجتمع املدين
الدولية للمرأة ،عىل تحويل النزاعات وحل النزاعات وتقنيات
التفاوض .شاركت الشبكة رسم ًيا يف يونيو  2003يف املفاوضات
وكانت منظمة املجتمع املدين الوحيدة التي وقعت عىل اتفاق
ٍ
كشاهد بالنيابة عن النساء يف ليبرييا .وتشمل
السالم يف ليبرييا
نشاطات الشبكة مجموعة من اإلج �راءات التي تدعم مشاركة
النساء يف األمن .قد تق ّدم األمثلة التالية لك وملنظمة املجتمع املدين
التابعة لك بعض األفكار:
 .صممت ونفّذت شبكة نساء حوض نهر مانو للسالم
 MARWOPNETنشاطات لبناء قدرات مجموعات نسائ ّية
يف مجتمعات عىل ح��دود غينيا وليبرييا ،وذل��ك من أجل
تحسني فهم نساء تلك املجتمعات لتفادي النزاعات وإدارتها،
وأنظمة اإلنذار املبكر ،وبناء شبكات املعارف ،والدعوة ،وأمن
املجتمع .وأصبحت النساء بعد هذه النشاطات واثقات من
مشاركته ّن يف شؤون مؤسسات القطاع األمني وأكرث إدراكًا
لألدوار الخاصة التي ميكن أن يلعبنها (مثالً :يف تجنيد قوات
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األمن) .طالبت النساء بالحصول عىل التمثيل يف لجان األمن
اإلقليمية واملشاركة يف مجالس رشاكة الرشطة املحلية .وت ّم
ٍ
كرئيس للبلدة وتطمح ألن تصبح
انتخاب ،وألول م ّرة ،إمرأة
رئيس قبيلة ،وهو منصب يشغله الرجال عادةً.
يشكّل التبادل التجاري عرب الحدود جز ًءا من الحياة اليومية يف
املجتمعات املستق ّرة عىل الحدود يف اتحاد حوض نهر مانو .ولذلك،
نظّمت شبكة نساء حوض نهر مانو للسالم MARWOPNET
مجموعة من التدريبات عرب الحدود لتوعية النساء حول
حل النزاعات ،وذلك بعد أن
حقوقه ّن وتزويده ّن بتقنيات ّ
استلمت الشبكة ع��ددًا من الشكاوى من سيدات األعامل
اللوايت اشتكني من طلب أفراد األمن للرشاوى.
نظّمت شبكة نساء حوض نهر مانو للسالم ،MARWOPNET
وإث��ر ان��دالع العنف ما بعد اإلنتخابات يف ساحل العاج،
نشاطات شعب ّية تض ّمنت الصوم والصالة واملسريات السلمية
قبل استهالل مفاوضات السالم بني الرئيس ل��وران غباغبو
واملرشح الحسن واتارا .أرسلت الشبكة بعثة قامت بتقييم
م ّدته يومني لوضع الالجئني عىل حدود ليبرييا كام نظّمت
لحل النزاعات يهدف إىل مصالحة القادة النساء وبناء
نشاطًا ّ
السالم.
متلك شبكة نساء حوض نهر مانو للسالم MARWOPNET
ثالث إذاعات راديو جمعيتية يف بالد اتحاد حوض نهر مانو
وتبثّ هذه اإلذاعات الربامج حول مشاركة النساء يف األمن.
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كيف شكلت نساء املجتمع امل��دين رشاك��ة مع
مؤسساتالقطاع األمني وكيف يشاركن يف عمليات
إصالح القطاع األمني؟
مع القوات املسلحة وقوات األمن .تعمل منظمة املجتمع املدين تحت
اسم مايتي  Maitiيف النيبال عىل وضع ضحايا اإلتجار بالبرش عىل اتصال
مع رشطة الحدود ،وهي تعمل كجز ٍء من مجموعات لرقابة الحدود تسعى
إىل التعرف عىل النساء والفتيات ضحايا اإلتجار .ولقد أدى تعاون هذه
املنظمة مع رشطة الحدود إىل كشف الفساد ضمن الرشطة وإنقاذ النساء
والفتيات ضحايا اإلتجار وإنشاء وحدة مؤلفة من أفراد رشطة نساء تعمل
مع فريق مايتي  Maitiللرقابة .وتدرب املنظمة أيضً ا الرشطة عىل مكافحة
اإلتجار.
مع مجالس الربملان .إنضمت منظامت املجتمع املدين يف اململكة املتحدة
إىل الربملانيني واملسؤولني الحكوميني لتشكيل املجموعة الربملانية املشرتكة
 Associate Parliamentary Groupالتي ت ُعنى باملرأة والسالم واألمن.
وتحلل هذه املجموعة املسائل املتعلقة بقرار مجلس األمن رقم  1325وتركز
عىل تشجيع الحكومة الربيطانية عىل تعزيز برنامج العمل هذا .وينرش
أعضاء الربملان األسئلة التي يطرحونها يف الربملان والرسائل التي يوجهونها
إىل الوزارات ،والتي تطال مسائل النساء والسالم واألمن ،كام يسلّطون
الضوء عىل املناقشات الربملانية ذات الصلة .وباإلضافة إىل املساعدة يف
محاسبة الحكومة عىل التزاماتها الوطنية للعمل ،تساهم املجموعة
الربملانية املشرتكة  Associate Parliamentary Groupيف املحافظة عىل
عالقات منتجة بني وزارات الحكومة ذات الصلة بقرار مجلس األمن رقم
 1325من جهة وبني مجتمع املنظامت غري الحكومية من جهة أخرى ،كام
11
تزيد من وعي الربملان حول هذه املسألة.
مع وزارات الحكومة .إجتمعت منظامت املجتمع املدين العاملة مع
وزارة شؤون املرأة يف فيجي ،مع اللجنة الوطنية لألمن واملراجعة الدفاعية
التابعة للحكومة كجز ٍء من عملية املراجعة للعام  .2003وتض ّمن االجتامع
مناقشات حول كيف ّية القيام بعمل ّية املراجعة ،ومن يت ّم استشارته ،واملسائل
التي ت ُعترب تهدي ًدا أمن ًيا ،وكيفية شمل املعايري والقواعد الدولية (مبا يف ذلك
قرار مجلس األمن رقم  )1325يف الربامج الدفاعية .وبعثت مجموعات
املرأة برسالتني إىل اللجنة تض ّمنتا توصيات لتعيني وزير شؤون املرأة بشكلٍ
دائم كعضو يف مجلس األمن الوطني ولتمثيل النساء يف لجان األمن عىل
12
املستوى اإلقليمي ويف املحافظات.

مع املنظامت الدولية .أصبحت منظامت املرأة يف البوسنة ويف كمبوديا
رشيك ًة لهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وذلك بهدف تنظيم التدريبات لقادة
الرشطة التي تركز يف عملها عىل خدمة مجتمعها .وتهدف هذه التدريبات
إىل تحسني استجابة هؤالء القادة إىل احتياجات النساء وإىل جعل وحدات
الرشطة أكرث فعالية يف تحسني األمن يف جميع أنحاء املجتمع.

كيف يحدث عمل النساء داخل مؤسسات القطاع
األمني فر ًقا؟

متا ًما كام تجعل نساء املجتمع املدين القطاع األمني أكرث فعال ّية ،كذلك
تساعد النساء اللوايت يعملن داخل مؤسسات القطاع األمني عىل جعل
هذه املؤسسات أكرث استجابة لجميع أجزاء املجتمع .قد ت ِ
ُلهمك بعض
األدوار التي تلعبها النساء يف الزي العسكري .ميكنك أيضً ا أن تعتربي النساء
العامالت يف مؤسسات القطاع األمني كرشيكات ممكنة يف املستقبل.
قد يؤدي زيادة عدد النساء يف الرشطة إىل تحسني االستجابة إىل العنف
األرسي واالعتداءات الجنسية عىل وجه الخصوص ،علماً أ ّن هاتني الجرميتني
هام األكرث شيو ًعا يف املجتمعات التي كانت النزاعات تدور فيها ويف
املجتمعات التي مل تدر فيها النزاعات .وتتوفر دالئل وفرية ،منها من
جمهورية الكونغو الدميقراطية والهند وسرياليون ،تفيد بأنّه من األرجح
أن تبلّغ النساء ضحايا االعتداءات الجنسية عن الحوادث التي مررن بها
إىل إمرأة يف الرشطة أو إىل مركز رشطة للنساء عوضً ا عن رشطي رجل
أو مركز رشطة عادي 13.وباملثل ،غالبًا ما يرتدد الشخص الذي تأثر تأث ًريا
كب ًريا بالجرائم التي تحصل أثناء النزاعات من أن يتحدث برصاحة إىل أفراد
الرشطة الرجال ولك ّنه يقبل أن يتواصل مع أفراد الرشطة النساء .أدى
تأسيس قسمٍ لحامية الطفل واملرأة ضمن الرشطة يف ليبرييا ،وهو قسم
أغلب موظفيه من النساء ،إىل زيادة ثقة النساء يف اإلبالغ عن الجرائم كام
14
زاد من وعي املجتمع حول حقوق املرأة واإلعتداء الجنيس.

بشدة ّأن املستقبل يف أيادي النساء يف منطقة حوض نهر مانو  ...املرأة هي
" يبدو يل
ّ
من تدير العائلة وهي من تشارك األكرث يف أعمال املجتمع ويف مساعي حتقيق السالم
يف بلدها"...
الكولونيل بريامي ديوب  ،Birame Diopمنظمة رشكاء السنغال Partners Senegal
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باإلضافة إىل ذلك ،تتفاقم الرباهني الدالة عىل أ ّن النساء يف الزي العسكري
يخففن من حدة التوتر أكرث من زمالئه ّن الرجال ويلجأن إىل القوة املفرطة
أقل من زمالئه ّن الرجال .وتستطيع النساء يف الرشطة والجيش وقوات
الحدود القيام بواجبات مه ّمة قد يصعب عىل الرجال القيام بها ألسباب
ثقافية :مثل البحث عن النساء عند حواجز األمن .ميكن الحصول عىل
املزيد من املعلومات حول دور النساء يف مؤسساتالقطاع األمني يف رزمة
أدوات النوع االجتامعي وإصالح القطاع األمني من مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومعهد
األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة.

ما هي التحديات التي تقف يف وجه مشاركة نساء املجتمع
املدين يف إصالح القطاع األمني؟

.
.
.

ما الذي تقدمه املعايري القانونية إىل مشاركة النساء يف .
إصالح القطاع األمني؟

يشري عدد من القرارات واالتفاقيات إىل مساواة النوع االجتامعي وإدماج
النساء يف األمن .وتحدد هذه القوانني والنصوص والقواعد مسؤوليات
محددةللقطاع األمني وتعطي النساء الحق يف املشاركة يف عمليات إصالح
للقطاع األمني.

عىل املستوى الوطني
متتلك العديد من البلدان قوانني وطنية حول مساواة النوع اإلجتامعي
تضمن مشاركة النساء يف الحياة العامة واملؤسسات العامة .وقد تشكل
هذه القوانني أدوات تفيد يف إقناع الغري برضورة الشمولية يف عمليات
إصالح القطاع األمني .ومتتلك بعض البلدان خطط عمل وطنية حول
العنف ض ّد املرأة أو حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  1325أو حول
اإلثنني م ًعا .وأيضً ا ،قد تتضمن اتفاقيات السالم والدساتري كوتا معيّنة
ملشاركة النساء يف هيئات محددة يف الحكومة و القطاع األمني .وتشكّل
هذه النصوص القانونية إطار عمل ملؤسساتالقطاع األمني يك تعمل هذه
األخرية مع نساء املجتمع املدين.

عىل املستويني اإلقليمي والدويل
قد تحدد القوانني والنصوص اإلقليمية املعايري ملشاركة النساء ولتحسني
إستجابةالقطاع األمني إلحتياجات املرأة .فعىل سبيل املثال ،غال ًبا ما تشري
الناشطات اإلفريقيات إىل بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا .وأيضً ا نجد عددًا من النصوص
الدولية التي تشكل حج ًة أساسية يف كفاح النساء للمشاركة ،وأهمها
قرار مجلس األمن رقم  1325واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضد املرأة .وتتمتع هذه النصوص مبوافقة عاملية ودعم عاملي كام ميكن
اعتبارها عىل أنّها معايري لقياس القوانني والسياسات الوطنية واإلقليمية.
تذكر األدات رقم  6يف القسم الثالث بعض أهم القوانني والنصوص املتعلقة
مبشاركة النساء يف إصالح القطاع األمني.
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.
.
.

غال ًبا ما يعترب إصالح القطاع األمني مسألة "أمن مبارش" يجب
معالجتها بالرس ومن خالل "خرباء" (من الرجال عادةً).
أي خربة يف األمن.
يُفرتض أ ّن النساء ال ميتلكن ّ
تركز العديد من السياسات واملراجعات املتعلقة باألمن الوطني عىل
التهديدات الخارجية للدولة عوضً ا عن أمن املجتمعات حيث تشارك
النساء غالبًا.
غالبًا ما يفتقر املستشارون املحليون والدوليون يف إصالح القطاع
األمني إىل فهم أهمية املشاركة الواسعة كام يفتقرون إىل الخربة يف
كيف ّية ترشيك النساء والرجال.
غالبًا ما تفتقر عمليات إصالح القطاع األمني إىل امليزانية لزيادة
املشاركة الواسعة للرجال والنساء.
قد تحول املخاوف األمنية الشخصية دون تعبري ناشطي املجتمع
املدين عن آرائهم (تت ّم مناقشة هذا املوضوع يف القسم الثاين).
تنعدم الثقة بني منظامت املجتمع املدين (ال سيام منظامت املرأة)
ومؤسساتالقطاع األمني بسبب اختالف ثقافتي الجهتني .

بالرغم من استمرار التحديات ،نشهد اعرتافًا متزاي ًدا بقيمة إدماج املرأة
يف إصالح القطاع األمني .وإ ّن عدد القوانني والسياسات يتزايد باستمرار
لكل من يريد أن يشارك يف
ويفرض إدماج النساء ،كام أنه يشكّل مجاال ّ
عملية اإلصالح .باإلضافة إىل ذلك ،تنقل خطط العمل الوطنية الجديدة
التابعة لقرار مجلس األمن  1325مسؤولية الشمل إىل الحكومات الوطنية
ِ
مثلك بفرصة أكرب إلحداث التغيريات .هذا يعني
حيث تتمتّع النساء
أنك متتلكني الفرصة للمشاركة يف إعادة تشكيل وزارات الدفاع والقوات
املسلحة والرشطة ويف تطوير هيكليات أمنية أفضل عىل املستوى املحيل
ويف املحافظات .إنّك متتلكني الفرصة لوضع االحتياجات اليومية الواقعية
لجميع أجزاء مجتمعك -النساء والرجال والفتيات والفتيان -عىل طاولة
أي وقت سابق مثل هذه الفسحة ليك تساهم نساء
الحوار .مل تتوفّر يف ّ
املجتمع املدين يف إنشاء أمن أكرث إنصافًا وأكرث محاسبة .وحتى لو مل يضع
بلدك خطّة عمل أو يبدو أنّه ال يدعم يف العلن مشاركة املجتمع املدين،
ميكنك إحداث التغيريات .يق ّدم ِ
ِ
لك القسم التايل بعض التوجيهات حول
كيفيّة استغالل الفرصة!
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التطرف العنيف يف باكستان ،يف
كيشوار سلطانة تناقش دور النساء يف التخفيف من
ّ
مناقشة طاولة مستديرة مع كبار املسؤولني يف واشنطن العاصمة يف العام .2010
تصوير :معهد األمن الشامل
Institute for Inclusive Security
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كيف ميكنك املشاركة يف إصالح القطاع األمني؟
يلعب املجتمع املدين دو ًرا أساسيًا يف تغيريالقطاع األمني -من الدعوة
إىل اإلصالحات وصوالً إىل أداء عمل الخرباء املستشارين – باإلضافة إىل
أنه ميثل مصالح املجتمعات .وأيضً ا تستطيع النساء كأفراد مستقالت
وكأعضاء يف منظامت املجتمع املدين تقديم وجهات نظر مختلفة
ومهمة .يركّز هذا القسم عىل الوسائل العملية التي ميكنك من خاللها
املشاركة يف العمليات املتعلقة باألمن.
ميكن اعتبار هذه النشاطات الستة مختلفة ولكن مرتبطة يف اآلن عينه:
• البحث يف مسائل األمن :تعلّمي عن املسائل واالحتياجات األمنية يف
مختلف املجتمعات أو عن كيف ّية معالجة بعض املشاكل األمنية
املحددة.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻞ
وﺿﻊ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

ﺗﺸﻜﻴﻞ إﺋﺘﻼف

• تشكيل إئتالف :منّي رشاكات مع غري املهتمني بتعزيز قطاع أمني أكرث
استجابة إىل النساء وأكرث شمول ّية له ّن.

اﻟﺪﻋﻮة
إﱃ
اﻟﺘﻐﻴري

اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ

• التخطيط للعمل :ضعي خطّة عمل تساعد عىل تحقيق التغيري يف
الترشيعات أو السياسات أو املامرسات املؤسساتية.
• وضع التوصيات :قومي بصياغة توصيات ملموسة للعمل تتوجه إىل
مؤسسات محددة يف القطاع األمني.
• الدعوة إىل التغيري :تحديث إىل السياسيني واملسؤولني يف مؤسسات
القطاع األمني حول التغيري الذي تودين رؤيته ،وقومي بحمالت
توعية عامة عن التغيري الرضوري.
• املشاركة يف القطاع األمني :قومي بإنشاء هيكليات أمنية محلية
جديدة أو انضمي إىل تلك القامئة .راقبي هذه الهيكليات وقدمي لها
التدريب أو تعاوين مع مؤسسات القطاع األمني من أجل تقديم
الخدمات.
ومن املر ّجح أن تقومي بالبحث وتشكيل اإلئتالفات يف نفس الوقت
كالدعوة إىل التغيري وإضافة املعلومات الجديدة بشكلٍ مستم ّر إىل
عالقتك مع صناع السياسات .وأيضً ا ،تصبح توصياتك أكرث اسرتاتيجية
كلام تعرفت أكرث عىل القطاع األمني.
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ما هي الدعوة؟ الدعوة هي املجهود املخطط له واملقصود واملستدام الذي يهدف
إىل التغيري .يدعو األفراد وتدعو املنظامت إىل التغيري عرب ترويج كيف ّية القيام بأعام ٍل
معينة بطريقة أفضل .وإذا نجحت الدعوة ،تؤدي إىل نتائج ملموسة .ولكن من
األسايس دراسة كيفية توصيل املعلومات وإىل من.

البحث يف مسائل األمن
قد تهمك اآلن مسألة أو مسائل أمنية محددة .ولكن بالرغم من ذلك،
إ ّن الخطوة األوىل التي يجب القيام بها هي كسب املزيد من املعلومات
تخص النساء يف مجتمعك أو يف املحافظة
حول املسائل األمنية التي ّ
ٍ
معلومات ذات
التي أنت فيها أو يف بلدك .يساعدك البحث عىل تقديم
مصداقية وميكّنك من التحدث مبارشة مع املسؤولني يف القطاع األمني
ومن تنمية الحوار وشبكة املعارف الخاصة بك .ال تقلقي إذا مل تكن
بحوزتك موارد كثرية إذ ميكنك القيام باألبحاث املفيدة من دون الحاجة
إىل الحاسوب أو اإلنرتنت أو املبالغ املالية الكبرية.
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موضوع البحث
قد يكون بحثك موس ًعا أو ضيّق النطاق .ويف ما ييل بعض الخيارات التي
ميكنك النظر فيها:

.
.

البحث يف وجهات نظر النساء والرجال والفتيات والفتيان حيال
األمن ومؤسسات القطاع األمني .ميكن مراجعة املثال رقم  3عن
منظامت املجتمع املدين يف ليبيا.
التحقيق يف مشكلة أمنية معيّنة -عىل سبيل املثال :العنف يف
الشوارع ،أو قطع الطرقات أو العنف األرسي.

.

دراسة مؤسسة مع ّينة يف القطاع األمني -أدريس عىل سبيل املثال
كيف تعامل الرشطة النساء والرجال .ميكنك استخدام دليل مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بعنوان دليل
التقييم الذايت ملسائل النوع االجتامعي يف اجهزة الرشطة والقوات
املسلحة وقطاع العدالة لإلرشاد خالل العملية أو لطرح األسئلة.

.

القيام باألبحاث الواسعة النطاق التي تتطرق إىل التهديدات
األمنية املختلفة التي يواجهها النساء والرجال ،وكيفية معاملة
مختلف مكونات القطاع األمني للرجال والنساء .ميكنك القيام
بهذه األبحاث عىل مستوى محيل أو جهوي أو وطني .ميكن
مراجعة املثال رقم  4حول تقييم االحتياجات املحلية يف األمن
والنوع االجتامعي يف رصبيا.

كيف ّية البحث

تعتمد منهجيّتك يف البحث عىل مواردك وعىل مدى ارتياحك يف التعامل
مع أفراد محددين ومؤسسات محددة (تتم مناقشة هذا املوضوع الحقًا
تحت عنوان السالمة الشخصية) .عليك أن تتذكري أنّه غال ًبا ما تكون
أي
وجهات نظر النساء حول املسائل األمنية مه ّمشة وبالتايل قد يق ّدم ّ
بحث يركز عىل النساء ،مهام كان صغ ًريا ،مساهامت مه ّمة ج ًدا.
يجدر بك التفكري يف كيفيّة ترشيك املجموعات امله ّمشة يف بحثك،
مثل املجموعات اإلثنية والدينية واألقليات اللغوية؛ أو املثليي
الجنس والثنائيي الجنس ومغايري الهوية الجنسية؛ أو األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة؛ أو الفقراء واألميني .قد تقوم هذه املجتمعات
بنفسها باألبحاث مام يزيد من إمكانياتها بشكلٍ كبري.

إستخدمي املوارد املوجودة (البحث النظري) :راجعي أوالً األبحاث
التي قامت بها املنظامت أو الجامعات .تتضمن األداة رقم  1يف القسم
الثالث دليالً إىل أنواع ومصادر املعلومات املستخدمة يف البحث النظري
كام يحتوي قسم املوارد اإلضافية عىل الئحة مبصادر املعلومات الخاصة
بالقطاع األمني .قد تكون حكومة ِ
بلدك أو الربملان فيه أو مكاتب
ديوان املظامل أو لجنة حقوق اإلنسان قد نرشت التقارير واإلحصاءات
التي ميكنك الرجوع إليها (لدعم حججك عندما تحثني الحكومة إىل
منارصتك).
قابيل الناس :أع ّدي الئحة بأسامء األفراد الذين قد ميتلكون وجهات نظر
مختلفة حول موضوع البحث .قد تتضمن هذه الالئحة عىل مستوى
املجتمع :منظامت املجتمع املدين األخرى ،والقادة الدينيني ،والشباب
والشابات ،واملسؤولني يف املجالس املحلية ،والنساء والرجال العاملني يف
القطاع األمني .أ ّما عىل املستوى اإلقليمي أو الوطني ،فقد تستطيعني
التحدث مع املسؤولني الحكوميني والربملانيني واألكادمييني والصحافيني
وممثيل املنظامت الدولية .عليك أيضً ا أن تع ّدي الئحة أول ّية تتضمن
األسئلة التي تريدين طرحها فتستخدمني هذه الالئحة أثناء املقابلة.
ولكن عليك أيضً ا أن تحريص عىل مقابلة كال النساء والرجال.
نظّمي اجتامعات مع النساء والرجال املحليني :ستكتشفني من خالل
التحدث مع النساء والرجال والفتيان والفتيات يف مجتمعك ما هي
احتياجاتهم األمنية وما هي التغيريات التي يودون رؤيتها .يجدر بك
تخطيط اجتامعاتك بدقّة يك تستطيع النساء إدراجها يف جداوله ّن التي
تشمل الرعاية بالعائلة وغريها من اإللتزامات .فكري يف رضورة ،أو عدم
رضورة ،اتخاذ إجراءات خاصة للنقل أو للرعاية باألوالد كام ميكنك
دراسة إمكانية عقد اجتامعات منفصلة بحسب النوع االجتامعي .عليك
أيضً ا أن تضمني ج ًوا من املناقشة الرصيحة بحيث ال ميتنع املشاركون
عن التعبري عن آرائهم خوفًا من اقتباس كالمهم بشكلٍ يؤذيهم.

يف ما ييل بعض األفكار حول كيف ّية القيام بالبحث:

" من دون البحث ما ّكنا لنكتشف الذي اكتشفناه عن األطراف املتنازعة يف حرب ليبرييا
وجهت املعلومات
يف العام  2003وال كنا جمعنا هذه األطراف على طاولة التفاوضّ .
والبيانات يف ّ
كل مرحلة من مراحل العملية قراراتنا وأعمالنا".
روث غيبسون كايزر  ،Ruth Gibson Caesarشبكة نساء حوض نهر مانو للسالم  Mano River Women’s Peace Networkيف ليبرييا.
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نظّمي مجموعات الرتكيز :مجموعة الرتكيز ( )focus groupهي عبارة
عن مناقشة يديرها منشّ ط ويشارك فيها (كعدد مثايل)  7مشارك إىل
 12مشاركًا يت ّم اختيارهم وال تدوم أكرث من ساعتني .تسعى املناقشة
إىل جمع وجهات نظر املشاركني وآرائهم ومعتقداتهم ومواقفهم تجاه
موضوع معينّ  .وقد تشكّل مجموعات الرتكيز وسيلة ج ّيدة الكتشاف
مواقف األقلية وغريهم من املجموعات املحددة أو لجمع املعلومات
من مجتمعات مختلفة .ولكن عليك التفكري يف ما إذا كنت بحاجة إىل
كل
تنظيم مجموعات منفصلة بحسب النوع االجتامعي يك تتمكن ّ
مجموعة من التعبري عن آرائها بحرية.
قومي بإستطالعٍ صغري :يتألف اإلستطالع الصغري من عدد قليل من
األسئلة التي تتم اإلجابة عليها بنعم/ال ويو ّجه إىل  25إىل 75
شخصا.
ً
ميكنك توجيه مثل هذا االستطالع إىل األشخاص الذين يذهبون إىل مراكز
الرشطة أو املحاكم أو إىل الخدمات املق ّدمة للضحايا .وإذا كان األشخاص
الذين تودين استطالع آرائهم يستخدمون الحواسيب ،ميكنك اإلستفادة
من بعض أدوات االستطالع عىل شبكة اإلنرتنت مثل موقع سورفاي
مونيك  Survey Monkeyلتسهيل العمل والحفاظ عىل رسية هوية
املستجيبني إىل االستطالع .ولكن يجدر اإلنتباه إىل أ ّن االستطالع الصغري
ال يشمل ما يكفي من اإلجابات ليك يُعترب ممثالً آلراء السكان جميعهم،
بالرغم من أنّه يز ّودك باملعلومات املفيدة.
زوري مراكز الرشطة والسجون والحواجز األمنية عىل الحدود ،إلخ:
16
يُسمح ألفراد الشعب يف بعض البلدان التدقيق يف مراكز الرشطة.
كام تشارك نساء املجتمع املدين بتقديم الخدمات والربامج للسجينات.
يعطي املثال رقم  12وصفًا لذلك يف اليمن .ميكنك اإلنضامم إىل مثل هذه
الربامج أو العمل مع املنظامت التي تع ّدها ،وذلك بغية جمع املعلومات
حول املرافق واملامرسات .ولقد ت ّم تطوير العديد من املنهجيات لترشيك
املجتمعات يف رقابة وتقييم خدماتهم العامة ،ومن هذه املنهجيات

"تقرير املدنيني حول األداء" و"بطاقات العالمات للمجتمع" و"تدقيق/
تخطيط سالمة املجتمع" .يقدم قسم املوارد اإلضافية يف هذا الدليل
بعض األمثلة املقرتحة التي تتضمن تقنيات البحث هذه.
عند جمع املعلومات ،يجب تدوين من الذي أفاد بها أكان رجلاً أو إمرأة
أو فتى أو فتاة وما هي الفئة العمرية (أي جمع معلومات مجزأة بحسب
الجنس والعمر) هذا يساعد عىل تحليل الفروقات بني املجموعات كام
يسمح لك بالتكلم بثقة عن االحتياجات املختلفة ويسمح لك بوضع
توصيات تستجيب إىل اعتبارات النوع االجتامعي والعمر .وقد يكون
من امله ّم أيضً ا ،بحسب السياق الذي تعملني فيه ،أن تد ّوين خصائص
أخرى مثل الدين واملجموعة اللغوية واإلثنية.
ميكنك أن تقومي بأبحاث مشرتكة مع أكادمييني أو مع مراكز بحث تركّز عىل
األمن أو منظامت تقدّم خدمات إىل ضحايا العنف .أربطي بني تقديم الخدمات
والسياسات إذ غال ًبا ما تعمل منظامت املجتمع املدين يف مجال تقديم الخدمات
(مثل إدارة املالجئ) لكنها ال متتلك املوارد الالزمة لجمع املعلومات وتحليلها ووضع
التوصيات االسرتاتيجية .ولكن تستطيع منظامت املجتمع املدين أن تتعاون وتجمع
مواردها يك تتحول املعلومات التي اكتسبها مقدمو الخدمات إىل توصيات للسياسات
ميكن بالتايل تقدميها إىل الحكومة.
إبحثي عن فرص لبناء قدراتك يك تتمكني من زيادة مهاراتك يف الدعوة ومن
"ثقافتك يف مسائل األمن" .ميكن مراجعة الئحة من الدورات التدريبية املجانية عىل
اإلنرتنت يف األداة رقم  3يف القسم الثالث.

املثال  :3ملصقات االستطالع يف ليبيا
استخدمت منظمة صوت املرأة الليبية "ملصقات استطالع" بسيطة
لتتعلم املزيد عن احتياجات أعضاء مجتمعاتها .وأقامت املنظمة ملدة
كل سوق تقري ًبا يف منطقتي الزاوية
أسبوعني يف العام  2011أكشاكًا يف ّ
وطرابلس فطلبت من النساء والرجال الليبيني من مختلف األعامر أن
يكتبوا ما يتم ّنونه للنساء الليبيات عىل امللصقات .وظهر من خالل
أحد ملصقات االستطالع يف طرابلس أ ّن  50يف املائة تقري ًبا من النساء

الليبيات الـ 142اللوايت ت ّم استطالع آرائه ّن يعتربن أ ّن تحسني
قطاع التعليم مه ّم يف ليبيا الجديدة ،يتبعه النمو االقتصادي
( )% 24والرعاية الصحية ( )% 9والبنى التحتية ( )% 9والسالمة
(.)% 4

املصدر :منظمة صوت املرأة الليبية ،التقرير السنوي ( 2011طرابلس ،منظمة صوت املرأة الليبية)2012 ،
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املثال  :4تقييم االحتياجات املحلية يف األمن والنوع االجتامعي يف رصبيا
مركز بلغراد لسياسة األمن Belgrade Centre for Security
مستقل لألبحاث يُعنى بتحسني أمن املواطنني.
ّ
 Policyهو مركز
الحظ املركز أ ّن املشاكل األمنية التي تطال النساء ناد ًرا ما ت ُأخذ
بعني االعتبار عىل املستوى املحيل .ومل تكن مؤسسات القطاع
األمني املحلية تفهم االحتياجات الخاصة بالنساء ومل يكن
أفراد الهيئات املحلية املعنية مبساواة النوع االجتامعي يعرفون
ما يكفي حول العالقة بني النوع االجتامعي واألمن .نتيجة
لذلك ،قام مركز بلغراد لسياسة األمن Belgrade Center for
 Security Policyيف العام  2011بتقييم االحتياجات املحلية
يف األمن والنوع االجتامعي.
وتألف هذا التقييم من ثالثة عنارص :تحليل البيانات ،والتدريب
والتوعية ،واالستشارات .وت ّم لهذا الغرض عقد أربع جلسات
كل منها مل ّدة يومٍ باكمله و ُعقدت يف أماكن
استشاريّة دامت ّ
مختلفة وشملت نساء املجتمع املدين ،والسلطات املحلية،
وهيئات األمن املحلية ،والهيئات املحلية املعنية مبساواة
النوع اإلجتامعي ،واملجالس املحلية ،ومجالس األمن والوقاية

من الجرائم ،والرشطة ،والنيابات العامة ،واإلعالم .وتتضمن
االستشارات مجموعة من التامرين التدريبية واملناقشات التي
تطال أربع مجاالت:
 .العالقة بني النوع االجتامعي واألمن؛
 .أكرب التهديدات التي تطال النساء يف املجالس البلدية؛
 .إنشاء رشاكات بني الهيئات املسؤولة عن مسائل النوع
اإلجتامعي واملجالس البلدية املعنية بالسالمة؛ و
 .أمثلة ج ّيدة من مجالس بلدية أخرى يف رصبيا.
منص ًة للحوار بني نساء املجتمع املدين
ووفّر تقييم االحتياجات ّ
ومؤسسات القطاع األمني كام ق ّوى معرفة جميع املشاركني حول
الروابط بني النوع االجتامعي واألمن فس ّهل التعاون املستقبيل
بني السلطات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين .باإلضافة إىل
ذلك ،شكّل التقييم قاعدة أساسية لتنفيذ خطّة العمل الوطنية
الرصبية لقرار مجلس األمن .1325
()Serbian National Action Plan for UNSCR 1325

املصادر :غورانا أودانوفيش ´ Gorana Odanovicوماجا بييلوش ( Maja Bjeloš, Bezbednost i rodna ravnopravnost na lokaluمجلس أخصائيي السالمة املعتمدين )BCSP ، 2011

http://bezbednost.org/Sve-publikacije/4665/Bezbednost-i-rodna-ravnopravnost-na-lokalu.shtml
مقابالت مع سونيا ستويانوفيش' Sonja Stojanovicمن مركز بلغراد لسياسة األمن  BCSP،24يوليو 2012؛ وماجا بييلوش  Maja Bjelosمن مركز بلغراد لسياسة األمن
 BCSP، 24يوليو  2012و زورانا أنطونييفيش' Zorana Antonijevicمن بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 4 ،أغسطس .2012

الوصول إىل املعلومات

شخصا يعمل حاليًا
استخدمي مقاربات غري رسمية .إذا كنت تعرفني
ً
أو قد عمل يف السابق يف مؤسسة أمنية ،أطلبي منه أو منها املساعدة
يف عقد االجتامعات.

تطغو الرسية يف العديد من البالد عىل القطاع األمني ويصعب بالتايل
الوصول إىل املعلومات .وقد يرتدد املسؤولون الحكوميون وموظفو
القطاع األمني من تشارك املعلومات مع منظامت املجتمع املدين -حتى
املعلومات التي من املفرتض أن تكون متاحة للشعب -أو قد يطلبون
الحصول عىل ترخيص لفعل ذلك .يف ما ييل بعض االسرتاتيجيات التي قد
تساعدك يف الحصول عىل املعلومات من مؤسسات األمن:

ٍ
شخص تعرفينه يعمل
قومي مبحادثات غري رسمية .إرشيب القهوة مع
يف مؤسسة ما يف القطاع األمني إذ قد يشكّل ذلك وسيلة جيدة إلكامل
أو التأكد من املعلومات التي حصلت عليها نتيجة املقابالت الرسمية
واملستندات الرسمية.

استثمري بعض الوقت يف الحصول عىل الدعم لبحثك .و ّجهي الرسائل،
يف بداية مرحلة البحث ،إىل كبار صناع القرارات يف مؤسسة/مؤسسات
فسي ما هو بحثك يف الرسالة وعبرّ ي
األمن التي هي موضوع بحثك .رّ
عن رغبتك يف التعاون ث ّم اجتمعي مع صناع القرارات وحاويل الحصول
ٍ
ترخيص رسمي للتحدث إىل غريهم من املسؤولني .ستبينّ هذه
عىل
املبادرة أنك تعملني بحسن نيّة وتلتزمني بقواعد املؤسسة.

إقرتحي عرض نتائجك بشكلٍ غري رسمي عىل مؤسسات القطاع
األمني التي هي موضوع بحثك قبل مشاركتها علن ًيا .وعوضً ا عن
تقديم مسودة التقرير إىل هذه املؤسسات ميكنك تنظيم "ورشة عمل
للمصادقة" تقدمني وتناقشني فيها النتائج األساسية للبحث .قد تشكل
هذه االسرتاتيجية وسيلة جيدة للتأكد من توصياتك وإلختبار ردات
الفعل.
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تأكدي من وجود قانون يف بلدك يضمن لك حق الوصول إىل املعلومات التي
متتلكها الحكومة .وإذا كانت هذه هي الحال ،ميكنك الرجوع إىل هذا القانون أو
تقديم الطلبات الرسمية وفقه.
ميكنك أيضً ا استخدام معارفك الرسمية وغري الرسمية يف مراكز السلطة ولكن عليك
التأكد من أ ّن ذلك ال يؤث ّر سل ًبا عىل نزاهة إئتالفك واستقالليته .فقد يفرتض بعض
األفراد الذين يساعدونك يف بعض األحيان أنّك تدينني لهم بخدمة يف مقابل املساعدة
أو أنّك لن تقسني يف انتقادك املسؤول عنهم أو مؤسساتهم.

البحث يف األخالقيات والسالمة الشخصية
تتطلب أخالقيات البحث احرتام كال الباحثني واملشاركني يف البحث
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص األذى الذي قد ينتج عن تحقيقاتك
بقدر اإلمكان .يجدر بك لذلك تصميم بحثك بشكلٍ ينفع املشاركني
واملجتمعات إىل أقىص ح ّد كام يجدر بك وضع قواعد البحث واإللتزام
بها .فعىل سبيل املثال ،هل ستشاركني أسامء األشخاص الذين تقابلينهم؟
هل من الرضوري تسجيل أسامئهم بالرمز وحسب؟ إ ّن البحث يف العنف
17
القائم عىل النوع االجتامعي عملية حساسة وتتطلب العناية الفائقة.
ولكن لألسف ،قد يكون البحث والدعوة يف املسائل املتعلقة باألمن
عملية خطرية وقد يواجه الباحثون وعائالتهم وزمالئهم التهديدات.
عليك أن تدريك أنك قد تضعني األفراد الذين يشاركونك املعلومات يف
خطر.
بأي نشاطات
عىل منظامت املجتمع املدين أن تفكّر مليًا قبل القيام ّ
قد تضع سالمة أحد األشخاص يف خطر .ويف أغلب الحاالت ،يجب
أي
إنهاء النشاطات املتعلقة بالبحث أو الدعوة بشكلٍ مبارش إذا ظهر ّ
خطر محدق بسالمة أحدهم .يمُ نع عىل منظامت املجتمع املدين القيام
مبخاطرة غري رضورية أو وضع موظفيها أو األفراد موضوع البحث يف
18
خطر من دون موافقتهم املسبقة وليس إال بعد تقييم املخاطر بدقّة.
ميكن اعتبار جلسات التفكري الجامعي املعروفة بالعصف الذهني
أو ورشات العمل أمكن ًة لتحديد ما هي التحديات األمنية وملناقشة
اسرتاتيجيات الحفاظ عىل السالمة .فقد تستخلصني أكرث الدروس فعال ّية
يف األمن من زمالئك الناشطني -ومن خرباتهم اليومية واالسرتاتيجيات
واألساليب التي ط ّوروها .تستطيعني لهذه الغاية مشاركة املعلومات مع
غريك من النساء الناشطات .نذكر عىل سبيل املثال أ ّن الناشطات يف
كل من يجد نفسه يف
أفغانستان يف صدد إنشاء إئتالفات إقليمية متكّن ّ
خطر أن يلجأ إىل منطقة أخرى يف البلد وأن يعمل من هذا امللجأ حتى
يحد الخطر.
تشمل املوارد اإلضافية بعض التوجيهات حول السالمة واألمن موجهة
ملنظامت املرأة والناشطات.
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تشكيل إئتالف
تتمتع منظامت املجتمع املدين بقوة أكرب عندما تض ّم أصواتها م ًعا.
وت ُأسس منظامت املجتمع املدين يف العديد من البلدان إئتالفات تعمل
كل منظمة تحافظ عىل هويتها وقد
لخدمة قضية مشرتكة ،علماً أ ّن ّ
تنظم نشاطات خارج اإلئتالف مع عمل املنظامت جميعها لتحقيق
أهداف مع ّينة.
يساعد التحدث باسم إئتالف معينّ عىل إظهار دعم مجموعات مختلفة
يف املجتمع لإلصالح كام يسمح بتقديم رسالة متامسكة .إ ّن اإلئتالفات
قويّة بفضل عدد أعضائها وقد تساهم يف حامية األفراد ومنظامت
املجتمع املدين الفردية .ومن املمكن أن يشمل إئتالف للمجتمع املدين
يركّز عىل شؤون املرأة واألمن ما ييل:
 .منظامت املرأة؛
 .املنظامت التي تقدم الخدمات إىل ضحايا العنف (مثل امللجأ
واالستشارة القانونية)؛
 .منظامت حقوق اإلنسان؛
 .الناشطات من خالل املنظامت الدينية؛
 .الشيوخ وقادة القبائل؛
 .معاهد األبحاث أو السياسات التي ت ُعنى باألمن أو بالعدالة
الجنائية؛
 .األفراد العاملون يف املسائل األمنية يف الجامعات؛
 .النقابات املهنية مثل نقابات املحاميات؛
 .املجموعات الطالبية؛
 .الصحافييون؛ و
 .الرجال الذين يدعمون القضية.
قد يفيدك التخطيط يف تحديد مجموعات أخرى يف مجتمعك قد يه ّمها
املشاركة يف اإلئتالف .تعطي األداة رقم  7يف القسم الثالث مثالً عن
ذلك بينام تعطي األداة رقم  8منوذ ًجا عن دعوة لالنضامم إىل إئتالف ما
وتعطي األداة رقم  9منوذ ًجا لربنامج عمل االجتامع األول لهذا اإلئتالف.
ركّزي عىل تضمني مجموعات متنوعة يف اإلئتالف يك يكون شامالً بأكرب
قد ٍر ممكن وتذكري أن ليس عليك املوافقة عىل كل يشء يُطرح يف
اإلئتالف بل عىل املسائل التي تقومني بالدعوة إىل تغيريها وحسب.
وبقدر ما يتن ّوع إئتالفك بقدر ما يكرب عدد األشخاص الذين متثلينهم
وبقدر ما تزيد ق ّوتك.
قد يصعب عىل منظامت املجتمع املدين يف العديد من البالد املشاركة
مبارش ًة مبسائل األمن الوطنية بسبب قيام بيئة سياسية مغلقة وحتّى
عدائية .وأيضً ا قد تضع املشاركة يف املناقشات املتعلقة باألمن عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ضغطًا عىل صناع السياسات عىل املستوى
الوطني .قد يساعدك إنشاء العالقات مع منظامت املجتمع املدين ذات
الخربة يف إصالح القطاع األمني يف بال ٍد أخرى عىل بناء قدراتك .باإلضافة
إىل ذلك ،قد تزيد عضويتك يف الشبكات الدولية واإلقليمية للمرأة من
مصداقيتك.
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وقد يذهب بحثك إىل ما بعد منظامت املجتمع املدين إذ ميكنك عىل
سبيل املثال دعوة النساء من الجيش أو الرشطة أو الربملان ملناقشة
املسائل األمنية ووضع برنامج عمل مشرتك واسرتاتيجية لإلجراءات التي
تضمن شمل وجهات نظر النساء يف صنع السياسات.

.
.
.
.
.
.

نصائح لتشكيل اإلئتالفات
تحديد األهداف املشرتكة لإلئتالف .يزداد اإلئتالف ق ّوة عندما
ميتلك هدفًا واض ًحا ومكتوبًا.
تحديد القواعد التي يعمل ضمنها اإلئتالف :كيف يت ّم اتخاذ
القرارات يف اإلئتالف؟ من هو املتحدث الرسمي أو املتحدثني
الرسميني باسم اإلئتالف؟
تخصيص الوقت واملجهود لعمليات اإلئتالف من النقاش
واالتفاقيات واألهداف والعمل والتخطيط.
إنشاء قنوات تواصل بني أعضاء اإلئتالف عرب وضع لوائح بعناوين
الربيد اإللكرتوين وعقد االجتامعات بشكلٍ منتظم ،إلخ.
عدم تفادي املسائل الصعبة أو التحديات املمكنة بل وضعها عىل
برنامج األعامل ومناقشتها.
التخطيط لألحداث التي تجمع بني أعضاء اإلئتالف مثل مشاهدة
فيديو ذي صلة أو جمع التواقيع لتقديم عريضة.
إحاطة جميع أعضاء اإلئتالف علماً يف جميع األوقات حول التقدم
والتغيري يف السياسات .هذا يستلزم الحفاظ عىل العالقات الجيدة
يف املستقبل.

التخطيط للعمل
إ ّن أفضل وسيلة للرتكيز عىل عمل اإلئتالف وتنظيمه هي وضع خطّة
للعمل ،علماً أ ّن ذلك سيستغرق وقتًا وف ًريا وقد تحتاجني إىل تخصيص
يوم أو يومني كاملني ليك يبدأ أعضاء اإلئتالف بالعمل م ًعا .وقد يبدو
هذا الوقت طويلاً ملج ّرد الكالم لك ّنه يو ّجهك نحو املسار الصحيح ،أي
مسار العمل م ًعا.
ومن امله ّم الضامن أ ّن أهداف اإلئتالف هي أهداف منطقية وواقعية
وقابلة للتحقيق .وعليك أثناء وضع خطة العمل أن تأخذي بعني
كل شخص أن يخصصه للعمل واملهارات
االعتبار الوقت الذي يستطيع ّ
كل شخص.
واملعلومات التي يتمتّع بها ّ

ما يجب أن تتض ّمنه خطّة العمل

عىل خطّة العمل أن تتضمن العنارص الستة التالية:
الغرض :ويشكّل النتيجة النهائية التي تودين الوصول إليها أو مه ّمة
اإلئتالف باختصار .ال ترتددي يف جعل الغرض طمو ًحا وواس ًعا ولكن
عليه أن يستند إىل العمل ويركّز عىل التغيري .نذكر املثال التايل" :إ ّن
غرضنا جعل الرشطة أكرث استعدا ًدا لتلبية احتياجات النساء والرجال
والفتيان والفتيات".
األهداف :وهي املقاربات التي تستخدمينها لتحقيق غرض اإلئتالف.
إجعيل أهدافك محددة وملموسة وقابلة للقياس بأكرب قد ٍر ممكن
فقسمي املشكلة إىل عنارص مختلفة .نعطي املثال التايل" :بناء قدرة
ّ
أعضاء الرشطة عىل تحديد االحتياجات األمنية الخاصة للرجال والنساء
والفتيان والفتيات وتلبيتها".
كل هدف واملساهمة
النشاطات :وهي ما يقوم به اإلئتالف لتحقيق ّ
يف تحقيق الغرض األكرب .قد تتضمن النشاطات :العرائض ،واملظاهرات،
واالجتامعات عىل مستوى املجتمع ،وورش��ات العمل ،وحمالت
امللصقات ،واالجتامعات مع صناع السياسات ،والدورات التدريبية،
والربامج اإلذاعية .ولتحقيق الهدف املذكور أعاله ،ميكن القيام بالنشاط
التايل "تدريب املسؤولني يف الرشطة يف أكادميية الرشطة الوطنية عىل
االحتياجات الخاصة للرجال والنساء والفتيان والفتيات".
عليك التفكري مل ًيا بالجامهري املستهدفة ويف األشخاص الذين تودين
أي طرف من أطراف القطاع
ج ًدا أن يستمعوا إليك .قد يكون هؤالء ّ
األمني (ميكن مراجعة الالئحة يف القسم األول) أو اإلعالم أو الشعب-
أي شخص تظنني أنّه قادر عىل مساعدتك يف تحقيق التغيري الذي
أو ّ
تودين رؤيته.
حددي من هم الرشكاء أو الحلفاء املحتملني الذين قد يزودونك
بالنصائح أو التمويل أو يساعدونك عىل نرش رسالتك ويعملون معك.
خصيص بعض الوقت للتقرب منهم.

لكل نشاط ،أن تفكري يف ما قد يحول
يجدر بك ،أثناء التخطيط ّ
دون نجاحك يف مهمتك وأن تخططي لتفادي هذه املشاكل .فإذا
كان النشاط الذي تقرتحينه عىل سبيل املثال " تدريب املسؤولني يف
الرشطة "...قد ال يوافق هؤالء املسؤولون عىل حضور الدورة التدريبية.
ميكنك يف هذه الحال االجتامع مع قائد/قائدة الرشطة لالتفاق عىل
رضورة حضور جميع املسؤولني يف الرشطة إىل الدورة التدريبية.

قوة .إذا تعددت أصواتكم فهذه هي القوة ،سيستمعون إليكم .ولكن
"في االتحاد ّ
إن ّ
تكلم ّ
كل على انفراد...فلن يسمعه أحد".
ماري جوستو تومبي  ،Mary Justo Tombeمنظمة النساء الجنوبيات للسالم والتنمية ،جنوب السودان
 Southern Women Solidarity for Peace and Development, South Sudan
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"ال يواردك الشك ّأن مجموعة صغيرة من المواطنين المتفهمين والملتزمين
غير العالم سوى هذه المجموعات".
يمكنها تغيير العالم .وبالفعل ،ما ّ
مارغاريت ميد  ،Margaret Meadإختصاصية بعلم اإلنسان ،الواليات املتحدة األمريكية

بكل عمل،
املسؤوليات :يجب أن تحدد خطة العمل من الذي سيقوم ّ
مام يساعد الجميع يف اإلئتالف عىل إدراك ما قد وافقوا عليه تحدي ًدا.
ضعي جدوالً زمن ًيا ال للنشاطات أو للحدث وحسب بل لإلعداد واملتابعة
الرضوريني .عليك أيضً ا التفكري يف التواريخ األساسية (مثال االنتخابات)
ويف ما إذا كان من الرضوري تنظيم ٍ
نشاط معينّ قبل اآلخر كام عليك
تحديد املهل الزمنية واملرجعيات .وقد تكون إحدى املرجعيات عىل
سبيل املثال تقديم الجلسة التدريبية األوىل للرشطة قبل نصف السنة.
املوارد :ق ّدري املوارد البرشية واملالية وغريها من املوارد التي تحتاجني
كل نشاط ضمن خطّة العمل .تتضمن املوارد البرشية
لكل جزء من ّ
إليها ّ
الوقت املخصص للحدث الفعيل والوقت املخصص للتخطيط واإلعداد،
بينام تتضمن التكاليف املالية املكاملات الهاتفية والنقل وإيجار املوقع.
أ ّما باقي املوارد فقد تشمل املعدات ووسائل النقل.
من املمكن أن تشمل خطّة العمل نشاطات تهدف إىل جمع املزيد من
املوارد ،مثل حمالت جمع االموال وطلب املساعدة من منظامت أخرى
يف املجتمع املدين.
كل
املتابعة والتقييم :فكري يف كيف ّية متابعة العملية وتقييم تأثري ّ
نشاط من النشاطات ،إذ غال ًبا ما يت ّم تجاهل هذا املجال عند الدعوة.
ولكن كيف لك أن تعريف إذا كانت جهودك تق ّربك من غرضك إذا مل
تتابعي العملية وتق ّيميها؟ وقد يتش ّجع املشاركون يف اإلئتالف عندما
يرون التقدم املحرز والتغيري الذي ساهموا يف حصوله.
إ ّن املتابعة تقيّم عملية تطبيق خطّة العمل:
 .هل يت ّم تنفيذ النشاطات بحسب الخطّة؛
 .هل يت ّم رصف امليزانية بحسب الخطّة؛
 .هل يت ّم إحراز التقدم الذي يؤول إىل تحقيق غرض اإلئتالف؛و
 .ما هي التعديالت الرضورية لضامن النجاح؟
عىل املتابعة أن تكون مستم ّرة فعىل سبيل املثال ،ميكنك عقد اجتام ٍع
كل بضعة أشهر يشارك فيه اإلئتالف ويهدف إىل مناقشة مسار
م ّرة ّ
خطّة العمل.
أ ّما التقييم فهو إعادة النظر يف املجهود املبذول وتحديد الفرق الذي
أحرزه هذا املجهود .فتخييل عىل سبيل املثال أ ّن بحثك األول أظهر أ ّن
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الرشطة ال تستجيب بشكلٍ جيّد إىل االحتياجات األمنية الخاصة بالنساء
وأنّك من ث ّم ِ
قمت بتطوير وتنفيذ دورة تدريبية جديدة للرشطة.
تحسنت
ميكنك بعد هذه املرحلة إعادة البحث الكتشاف ما إذا ّ
استجابة الرشطة.
ميكن مراجعة الئحة من األسئلة التي تُطرح أثناء التخطيط للعمل
(األداة رقم  ،)10ونسخة قياسية لوضع خطة العمل (األداة رقم )11
ومثلاً عن خطّة عمل ملنظمة مجتمع مدين للمرأة يف ليبرييا (األداة رقم
 )12يف القسم الثالث.

كيف ّية التخطيط للعمل

حاويل ترشيك جميع أعضاء اإلئتالف يف التخطيط للعمل واستشريي
اآلخرين بقدر اإلمكان ألن جعل العملية أكرث شمولية يقويّها .عليك
الحي حول الخطّة ال ّن ذلك يزيد من إلتزام
أيضً ا إنشاء بيئة للنقاش ّ
املشاركني بها.

عىل األعضاء أوالً االتفاق عىل العملية املتبعة لوضع خطّة العمل.
هل يتواجد جميع من يجب استشارتهم يف القاعة اآلن؟ إن كان الجواب
سلب ًيا فكيف ومتّى ستتم استشارة هؤالء األشخاص؟ اتفقي مع األعضاء
عىل تاريخ مراجعة الخطّة وتكرار هذه املراجعة.
قد يكون بحثك قد كشف عن الئحة طويلة من املشاكل االمنية .يجدر
بك يف هذه الحال حرص هذه الالئحة يف عدد من املسائل التي ميكن
التطرق إليها وعليك أن تحاويل انتقاء هذه املسائل وفق تلك التي يق ّدم
فيها بحثك موا ًدا جديدة تثريين فيها انتباه صناع السياسات ووفق تلك
التي تظ ّنني أنّه ميكن من خاللها تحقيق التغيريات.
وتتوفر أدوات مختلفة قد تساعدك عىل تصنيف أفكارك بحسب
األولويات وتنظيمها .ومن هذه األدوات نذكر أداة سوات
( SWOTنقاط القوة ،نقاط الضعف ،الفرص ،التهديدات
 Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threatsللتحليل
ورسم خريطة أصحاب املصلحة .وأيضً ا تو ّجهك الئحة املوارد اإلضافية
يف هذا الدليل نحو هذه األدوات وغريها من األدوات املفيدة عند
التخطيط .ويشمل القسم الثالث منوذ ًجا عن برنامج عمل لورشة عمل
تهدف إىل التخطيط للعمل (األداة  )13و متري ًنا جامع ًيا حول تحديد
األولويات (األداة .)14
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صيغي خطّة العمل ث ّم اسرتيحي ث ّم أعيدي تقييم ما هو قابل للتطبيق .ما الذي
يجب حذفه؟ ما الذي يجب وضعه كأولوية؟ ما الذي ميكن نقله إىل مرحلة أخرى؟

وضع التوصيات
لتحقيق التغيري ،عليك ال طرح املشاكل فحسب ،بل عرض الحلول عىل
األشخاص الذين يستطيعون معالجة املشاكل املطروحة .ميكنك أن
ٍ
توصيات من أجل العمل بحيث تستند هذه
تق ّدمي الحلول عىل شكل
التوصيات عىل البحث الذي قمت به حول األمن وعىل األفكار التي
طرحها اإلئتالف.
نعرض يف ما ييل خمس خطوات لصياغة التوصيات:
 .1تحليل املشكلة :إ ّن الخطوة األوىل هي التفكري يف املشكلة بشكلٍ
انتقادي .ما هي الحواجز والتحديات؟ من أين أتت املشكلة؟ هل
تغيرّ الوضع وملاذا؟
وهن
مثالً :ال تحصل النساء ضحايا العنف األرسي عىل املساعدة ّ
ال يقصدن مركز الرشطة أل ّن أعضاء الرشطة الرجال ال يستمعون
إليهن .غري أ ّن الوضع أفضل يف بعض األماكن التي ت ّم فيها إنشاء
ّ
وحدات لإلستجابة إىل العائالت وتوظيف نسا ٍء يف هذه الوحدات.
ألنهن
ولكن من الصعب إستقطاب النساء لإلنضامم إىل الرشطة
ّ
مجتمعاتهن سرتفض هذا االنضامم عىل
ال يعرفن الكثري عنها وأل ّن
ّ
األرجح.

 .2العصف الفكري ( )Brainstormingمن أجل التفكري يف
الحلول :عليك ،بعد تحليل املشكلة ،التفكري يف التغيريات التي

تحسن الوضع .أطلقي العنان لالبتكار وحددي املشكلة بشكلٍ
قد ّ
محصور يركّز عىل الحلول املطروحة.
مثالً :إذا توفر عدد أكرب من النساء يف الرشطة ،وإذا توفّرت بشكلٍ
خاص املزيد من وحدات اإلستجابة إىل العائالت ،تحصل النساء
ضحايا العنف األرسي عىل خدمة أفضل .ونحتاج ،لضامن توظيف
نساء يف مراكز الرشطة يف جميع أنحاء البلد بنسبة ال تقل عن 10
يف املائة من النساء يف جهاز الرشطة .وميكننا ،لرفع عدد النساء يف
ومجتمعاتهن أ ّن هذه الوظيفة
وعائالتهن
الرشطة ،الربهنة للنساء
ّ
ّ
محرتمة ،كام تستطيع النساء العامالت يف الرشطة حال ًيا التحاور
غريهن من النساء بينام نتحاور نحن مع قادة املجتمعات.
مع
ّ

 .3حددي من ميكنه تحقيق التغيري :يجدر بك تحديد من ميكنه
القيام باألعامل الرضورية إذ ال فائدة من الطلب من أحدهم
أي سلطة يف املوضوع.
القيام بعملٍ ما إذا مل يكن هذا الفرد ميتلك ّ
ويتطلّب تحديد املؤسسات واملنظامت الصحيحة واألف �راد
املناسبني للقيام بالتحقيقات.
مثال :تدير وزارة الداخلية عمل ّية توظيف أعضاء الرشطة ،وهي
عملية تقع تحت سلطة الحكومة .ولكن تساعد بعثة دول ّية هي

بعثة الرشطة التابعة لالتحاد األورويب عىل متويل عمل ّية التوظيف
هذه.
 .4وضع التوصيات :صيغي عد ًدا من التوصيات التي تطلب من
مؤسسات أو منظامت أو أفراد معينني القيام بأعامل محددة.
وميكنك إضافة بعض األعامل التي تسمح لك مبراقبة الخطوات
املتخذة وتأثري هذه الخطوات.
مثالً :يجدر بالحكومة الوطنية توسيع اسرتاتيجيات توظيف
النساء يف القطاع األمني .وعىل وجه الخصوص ،يجدر بوزارة
الداخلية وببعثة الرشطة التابعة لالتحاد األورويب الرتكيز عىل
توظيف النساء يف الرشطة واستهداف األرامل وضحايا الحرب.
ميكن تحقيق ذلك من خالل:
• تنظيم دعوة عامة ميكن أن تشارك فيها النساء أعضاء
اتهن مع املرشحات املهتامت بالوظيفة؛
الرشطة خرب ّ
• إطالق الحمالت الرتبوية يف الثانويات والجامعات؛
• وضع حمالت توظيف خاصة تستهدف النساء اللوايت مل
قبولهن يف الجامعات؛
يت ّم
ّ
• تقديم املفهوم األوسع للرشطة التي تركز يف عملها عىل
خدمة مجتمعها والرتكيز عىل نجاح وحدات اإلستجابة إىل
األرسة؛
• تحديد حد أدىن يفرض وجود نسبة  10يف املائة أقل من
النساء يف الرشطة؛ و
• اللجوء إىل علامء الدين ومجالس الشورى املحلية لرتسيخ
رشع ّية جهود التوظيف هذه.
هذه مجموعة واحدة من التوصيات التي وضعها فريق من القادة
النساء األفغانيات اللوايت اجتمعن تحت راية معهد األمن الشامل
 Institute for Inclusive Securityيف يناير  .2008وتشكّل
هذه التوصيات الئحة ج ّيدة ألنها تتو ّجه بشكلٍ واضح إىل أطراف
محددة (وزارة العمل وبعثة الرشطة التابعة لالتحاد األورويب) كام
أنها تق ّدم أهدافًا ملموسة (كوتا تساوي عىل األقل  10يف املائة من
النساء املوظفات) وعد ًدا من الحلول.
أ ّما لتحسني الشفافية والسامح بالرقابة ،فيمكنك إضافة ما ييل:
"عىل وزارة الداخلية أن تنرش عىل موقعها اإللكرتوين التقارير
السنوية حول اسرتاتيجيات توظيف النساء يف القطاع األمني وما
هو مع ّدل النساء بني املوظفني الجدد ومجمل املوظفني يف القطاع
العام".
 .5إختبار التوصيات :ناقيش التوصيات املقرتحة بشكلٍ غري رسمي
مع األفراد املعنيني باملشكلة التي تحاولني معالجتها ومع األفراد
واملؤسسات التي تعنيها التوصيات .تأكّدي من أ ّن توصياتك
تستجيب إىل احتياجات املجتمع وأنّها قابلة للتطبيق.
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تجدين يف القسم الثالث من هذا الدليل ورقة عمل لصياغة التوصيات
(األداة  )15باإلضافة إىل روابط لبعض األمثلة عن التوصيات (األداة )16
ونسخة قياسية لتقديم التوصيات (األداة .)17

.

الدعوة إىل التغيري!
يبق
اآلن وقد ج ّهزت اسرتاتيجيتك ووضعت التوصيات املناسبة ،مل َ
سوى أن متيض قد ًما بالدعوة! قد تشمل اسرتاتيجيتك الدعوة املوجهة
إىل مؤسسات محددة وأفراد محددين ،وحثّ الشعب عىل التحرك،
والتعامل مع اإلعالم .عليك لذلك توصيل الرسائل األساسية إىل الجامهري
التي ت ّم تحديدها يف اسرتاتيجيتك.

.

يف ما ييل بعض النصائح عن كيف ّية التوجه إىل الجامهري املحددة
باإلضافة إىل بعض القواعد العامة التي ستساعدك عىل إيصال رسالتك
بشكلٍ ف ّعال.

.

.
.

.
.

.

إعريف جمهورك :عليك ،يف حال حضور اجتام ٍع مجدو ٍل ،تعلّم
كل ما ميكن تعلّمه عن األفراد الذين ستجتمعني معهم :ما هي
ّ
مسؤولياتهم؟ ما هي سلطاتهم وما هو العمل املتعلق بهذه
املشكلة الذين قاموا به؟ إ ّما إذا كنت تنظّمني اجتام ًعا بني أعضاء
املجتمع ،فعليك أن تعريف مسبقًا ما هي املسائل التي قد ته ّم هذا
املجتمع؟ ما الذي يعرفونه؟ ملاذا سيهت ّمون؟
تحليّ بالثقة :عليك أن تعلمي كيف ّية تقديم نفسك بشكلٍ يحدد
أسباب وجوب االستامع إليك (ع ّريف عن غريك من النساء اللوايت
متثّلينه ّن إن كانت هذه الحال) .مت ّرين عىل ما ستقولينه.
إخترصي الكالم :إجذيب انتباه جمهورك وقّدمي املوضوع الذي
تريدين الكالم عنه ث ّم أعطي الحارضين فكرة واضحة عماّ
الحل
تريدينه .عىل رسالتك أن تتض ّمن ثالث نقاط :املشكلةّ ،
والتوصية للعمل .توفّر األداتان  21و 22يف القسم الثالث بعض
نقاط الكالم حول األمن وبعض اإلجابات عىل الحجج الشائعة ض ّد
إدماج النساء يف األمن.
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عند انتهاء االجتامع ،إبحثي عن وسيلة للحفاظ عىل العالقة:

عىل سبيل املثال :من ميكننا البقاء عىل اتصال معه يف مكتبكم؟
هل ميكننا التخطيط للعودة وكتابة تقري ٍر حول التقدم املحرز؟
ٍ
موعد قبل رحيلنا اليوم؟ هل ميكنكم
هل يجدر بنا االتفاق عىل
من فضلكم إحاطتنا علماً بالخطوات التالية؟

إستخدمي األلقاب املناسبة والرتب املناسبة عند التوجه إىل السياسيني وأعضاء
قوات األمن .ال خوف من استشارة مساعد أو سكريتري مسؤو ٍل ما عن اللقب الذي
يجب استخدامه أو ح ّتى طرح السؤال عىل املسؤول "كيف يجدر يب التوجه إليكم؟"
فمثالً يجب كتابة "حرضتكم" قبل االسم عند توجيه رسال ٍة خطية إىل وزي ٍر حكومي
نائب يف العديد من البلدان.
أو ٍ

تحديد أهداف الدعوة إىل التغيري
نق ّدم يف ما ييل بعض النصائح حول كيفيّة التعامل مع بعض الجامهري
التي قد تشكّل جز ًءا من اسرتاتيجيّتك .نق ّدم أيضً ا بعض االقرتاحات
حول أنواع الرسائل التي قد تو ّدين تقدميها.

وزراء الحكومة ووزاراتهم/مكاتبهم
إىل من تتحدثني؟

.

ليكن كالمك ب ّنا ًءا :حددي املشكلة التي ته ّمك بوضوح ولكن
ركّزي عىل الحلول.
ليكن كالمك جاذ ًبا :أنت بحاجة أن يكون جمهورك مهتام
بقصة قصرية
لكالمك وأن يتذكّر الحارضين لهذا الكالم .تسلّحي ّ
فسي للحارضين كيف يكون العامل
تفس وجهة نظرك وتوضحها .رّ
رّ
مختلفًا إذا ت ّم تطبيق توصياتك وشاريك معهم ،عند اإلمكان ،واق ًعا
إحصائ ًيا سهالً أو إثنني.
إستمعي :أعطي جمهورك فرصة املشاركة واسمحي له بطرح
األسئلة وتقديم األمثلة من خربته واملوافقة أو املعارضة.

عربي عن "طلباتك" :إعريف ما هي األعامل املحددة التي تريدين
أن يقوم بها مستمعيك .عىل سبيل املثال:
سيايس" :نريد من حرضتك أن تصوت
 إذا كنت تتكلمني معّ
لصالح ميزانية مخصصة لتمويل ترشيك نساء املجتمع املدين يف
عملية إصالح القطاع األمني".
كل فر ٍد منكم
 إذا كنت تتكلمني مع أعضاء املجتمع" :نريد من ّأن يجمع  50توقي ًعا عىل عريضة تضمن شمل النساء يف عملية
إصالح القطاع األمني".

.
.

من األرجح أن تكون الحكومة (الوطنية أو املحلية) هدفًا مهماً
يف دعوتك إىل التغيري ،ال سيام إذا كنت تسكنني يف العاصمة.
عليك لذلك تحديد ما هي الوزارات املعنيّة باملسائل املحددة
التي تتطرقني إليها .ال تنيس أ ّن الوزارة املعنية بالنساء قد تصبح
لك حليفًا.
قد تو ّدين التوجه إىل األفراد األعىل منص ًبا وتوجيه الدعوة إىل
الوزير نفسه أو الوزيرة نفسها .غري أنّه سيتو ّجب عليك عىل
األرجح تحديد املكتب واملدراء املسؤولني عن العمل املتعلق
باملسائل التي تعالجينها.
قد توجد عمليّة قامئة إلصالح القطاع األمني يف بعض البلدان ،ال
سيام تلك التي تخوض مرحلة انتقالية .إن كانت هذه هي الحال،
اكتشفي من هي الهيئات املؤسسة لهدف إدارة عملية إصالح
القطاع األمني .قد تكون هذه الهيئة لجنة برملانية أو مجموعة
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منترشة عرب املكاتب املختلفة أو مزي ًجا من الربملانيني وممثيل
الوزارات ومؤسسات القطاع األمني .وأيضً ا من املرجح أال تكون
هذه الهيئات قد بذلت مجهو ًدا كب ًريا لشمل منظامت املجتمع
املدين ،مام يتطلب منك بذل الجهود إليصال رسالتك.
كيف تصلني إليهم؟

.

.

قد يتطلب ذلك عد ًدا من االتصاالت أو االجتامعات ويف بعض
األحيان عليك اكتشاف من هم األف �راد املعنيني يف املكاتب
الحكومية .وقد تساعدك املعارف غري الرسمية عىل معرفة هويّة
كل فرد والحصول عىل موعد اجتامع معهم .وأيضً ا قد تجدين
ّ
موظفًا للعالقات أو للتواصل مع املجتمع يف بعض الوزارات كام
قد تجدين شبكة رسمية أو غري رسمية من املوظفات النساء.

القطاع األمني أو أي عملية لصنع السياسات حول األمن القومي،
الضغط عىل املسؤولني حرصا عىل ان تشمل اإلستشارات العامة
النساء من مختلف الفئات وأنحاء البالد يف هذه العملية.
ميكن مراجعة املثال رقم  :5فريق عمل املجتمع املدين يف ليبرييا
من أجل إصالح القطاع األمني.
تحذير :حذار أال تفاجئي السياسيني واملسؤولني املع ّينني يف العلن .فبالرغم من
أ ّن كشف األداء اليسء هو من اسرتاتيجيات الدعوة ،من شبه املح ّتم أن تص ّعب
الشخصيات العامة التي تشعر بالعار أو باالستغالل عليك العمل يف املستقبل.

ميكنك بعد ذلك طلب الحصول عىل موعد اجتامع تق ّدمني من
خالله بحثك كام ميكنك طلب التحدث باسم اإلئتالف الذي
تتبعني إليه .ولكن ،إذا كان عضو ما يف اإلئتالف ناخ ًبا من نفس
الدائرة االنتخابية التي ينتمي إليها السيايس املستهدف ،قد يكون
من األسهل أن يجتمع هذا العضو مع السيايس .تق ّدم األداة 18
يف القسم الثالث مثالً عن رسالة مو ّجهة إىل مسؤو ٍل يف القطاع
األمني.

ماذا تقولني؟

يعكس كالمك املشاكل التي تعنيك وخطة العمل والتوصيات التي
وضعها اإلئتالف .يف ما ييل بعض املقاربات التي قد تفيد منظامت
املرأة:
 سلّطي الضوء عىل إمكانية وصولك إىل عامة الشعب :ميكنك أنتُعلمي صناع السياسات عماّ يفكّر فيه األفراد يف املجتمعات فعالً.
فسي كيف تجعل مشاركة النساء عملية اإلصالح أكرث فعال ّية.
 رّ قومي بربط املسائل األمنية التي تعنيك باملعايري الدولية أواإلقليمية التي تُعترب مه ّمة يف بلدك .ميكنك مراجعة الئحة القواعد
واملعايري الدولية يف األداة  6يف القسم الثالث .عىل سبيل املثال،
ميكنك القول "يدعو قرار مجلس األمن  1325عىل زيادة متثيل
النساء يف اآلليات من أجل الحد من النزاعات وحلّها وإدارتها.
ومن أجل االلتزام بهذه الواجبات ،نطلب منكم أن يض ّم فريق
العمل عىل إصالح القطاع األمني ممثلاً عن وزارة شؤون املرأة
وعن منظامت املجتمع املدين املعنية باملرأة".
 إب��ذيل مجهو ًدا للحصول عىل استشارات منتظمة تق ّدمهاالحكومة إىل املجتمع املدين حول املسائل األمنية .يجب أن تكون
هذه االستشارات عامة ومفتوحة لعدد كبري من الناس ومتابعة
أي عملية رسمية إلصالح
بشكلٍ واضح .وعليك ،خاص ًة عند توفر ّ
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تجتمع النساء من جميع أنحاء ساحل العاج من أجل االحتفال باليوم العالمي للمرأة
في قصر الثقافة في أبيجان.
املصدر :األمم املتحدة /يك تشانغ
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املثال رقم  :5فريق عمل املجتمع املدين يف ليبرييا من أجل إصالح القطاع األمني
س ّهلت الجمعية الوطنية الليبريية إلنفاذ القانون Liberian National
 Law Enforcement Associationيف العام  2006تشكيل فريق عمل من

املجتمع املدين يُعنى بإصالح القطاع األمني .واجتمعت  10منظامت من
املجتمع املدين بغية رقابة عملية إصالح القطاع األمني ،وتوفري السياسات
يخص مسائل إصالح القطاع األمني
البديلة ،والتعامل مع الحكومة يف ما ّ
حسن تأسيس فريق العمل من
مبا يف ذلك مسائل النوع االجتامعي .ولقد ّ
الظهور املشرتك ملنظامت املجتمع املدين كام انّه أدّى إىل أن دعت لجنة

الحوكمة هذا الفريق إىل املشاركة يف صياغة االسرتاتيجية الليبريية
لألمن القومي .وأيضً ا و ّجه مجلس السلم واألمن يف لجنة التنمية
وإعادة إعامر ليبرييا The Peace and Security Pillar of the
 Liberia Reconstruction and Development Committeeدعوة
إىل هذا الفريق من أجل حضور اجتامعاته واملشاركة يف نقاشاته
وعملية صنع القرارات.

املصدر :مريندا غانديرس  ،Miranda Gaanderseاألمن للجميع :املامرسات الجيدة يف غرب إفريقيا حول النوع االجتامعي يف القطاع األمني
( Security for All: West Africa’s Good Practices on Gender in the Security Sectorجنيف.)DCAF ،2010 ،24 :

أعضاء الربملان
إىل من تتكلمني؟

• من األرجح أن تكون اللجان الربملانية املعن ّية باإلرشاف عىل
القطاع األمني أهدافًا مه ّمة للدعوة التي تسعني إليها .وقد تجدين
أيضً ا مجموعات برملانية أخرى تُعنى باملسائل التي ته ّمك .فعىل
سبيل املثال ،يتمتّع الربملان االسكوتلندي مبجموعة تناقش "عنف
الرجال ض ّد النساء واألطفال".
• قد تشكّل النساء الربملانيات رشيكات أساسيات لك ال سيام يف
أي إمرأة
حال تواجد مجموعة برملانية للمرأة .ميكنك اللجوء إىل ّ
تكون عض ًوا يف لجن ٍة ت ُعنى باملسائل األمنية كام ميكن أن يشكّل
الربملانيون الرجال الذين يدعمون مشاركة املرأة حلفا ًء لك.

كيف تصلني إليهم؟

• قد يكون الربملاين قد حدد مكانًا وزمانًا معينني لاللتقاء بالناس
ولكن إن مل تكن هذه هي الحال ،ميكنك دعوة الربملاين أو اللجنة
الربملانية إىل االجتامع مع اإلئتالف الذي تنتسبني إليه .وإذا متكّنت
من عرض هذا االجتامع عىل أنّه فرصة تسمح للربملاين ببناء عالقة
دعم متبادلة وبالرفع من شأنه يف نظر الشعب (وذلك عرب االجتامع
مع الناس واإلصغاء إليهم) ،سرتفعني احتامل حضوره إىل االجتامع.
ولكن ،قد يكون من األسهل الحصول عىل موعد مع برملاين إذا أىت
الطلب من جهة فرد من منطقة هذا الربملاين أو دائرته االنتخابية.
وهذا مثل آخر عن منفعة الشبكات غري الرسمية ضمن اإلئتالف.
أي استشارات غري رسمية حول مسائل األمن مثل تلك
• إبحثي عن ّ
التي يت ّم فيها صياغة مسودة ترشيع جديد .وقد تستطيع منظامت
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املجتمع املدين أن تق ّدم اقرتاحات خطية أو شفهية إىل هذه
االستشارات .وتتمتع مجالس الربملان عاد ًة بأمانة تعلمك بزمان
مناقشة مسائل معيّنة كام تتمتع بعض املنظامت أو اإلئتالفات
مبوظّف أو متط ّوع مه ّمته رقابة اإلجراءات الربملانية .ولكن إن مل
يكن الربملان يف بلدك يق ّدم مثل هذه الخدمات وبالتايل ال متتلكني
هذه القدرة ،حاويل العثور عىل برملاين أو موظف يف الربملان يدعمك
ويحيطك علماً باملستجدات.
ماذا تقولني؟

• ميكنك أن تساعدي الربملانيني عىل صياغة األسئلة التي ميكنهم
طرحها أثناء وقت طرح األسئلة يف الربملان أو أثناء مشاركتهم يف
النقاشات حول املسائل األمنية .قد يساعد ذلك عىل إلقاء الضوء
عىل مسألة معيّنة يف الربملان ويف اإلعالم .ميكنك أيضً ا أن تقرتحي
مواضيع للمناقشة يف جلسات اللجان أو مواضيع تكون محور
ٍ
بحث خاص كام ميكنك أن تقدمي الئحة من الخرباء النساء اللوايت
مبقداره ّن اإلدالء بشهاداته ّن .وقد تطلبني من هؤالء النساء أن
يق ّدمن دعمه ّن إىل ترشيعٍ ما أو اقرتاح ترشيعٍ ما أو معارضته.
ٍ
ببحث ميكنهم تقدميه يف
• ميكنك أن تقرتحي تزويد الربملانيني
الربملان أو يف اللجنة.

مؤسسات القطاع األمني

إىل من تتكلمني؟

• يشكّل كل ممن ييل ذكرهم نقطة اتصال أوىل ج ّيدة :مسؤول
االتصال باملجتمع املحيل ،مراكز الرشطة للنساء ،وحدات الدعم
املعن ّية بالعنف األرسي ،اللجان املحلية أو عىل مستوى الدوائر التي
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ت ُعنى باملجتمع أو بالسالمة أو باألمن ،مسؤول داخيل أو نقطة
اتصال داخلية املعني بالنوع االجتامعي أوتكافؤ الفرص ،شبكة
19
تُعنى بشؤون املرأة مثل شبكة أعضاء الرشطة للنساء.
بكل بساطة اللجوء إىل املسؤول الكبري يف املكتب القائم يف
• ميكنك ّ
منطقتك -مثل قائد وحدة عسكرية أو رئيس الرشطة أو ٍ
قاض كبري.

• قد متتلكني الخربة الرضورية لتدريب موظفي القطاع األمني عىل
مسائل مثل تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان أو العنف األرسي أو
االعتداءات الجنسية أو اإلتجار بالبرش أو سالمة املجتمع فيصبح
هذا التدريب هدفًا بنفسه أو فرصة للوصول إىل صناع القرارات
من أجل الدعوة.

• تذكر املقاالت الصحفية يف بعض األحيان أفرا ًدا مسؤولني عن
مؤسسة يف القطاع األمني منفتحني ملناقشة املسائل التي تدعني
إليها.

بالرغم من فائدة التعابري اللغوية التي يستخدمها أطراف القطاع األمني ،ال
تقلقي إن مل تتمكني من ذلك .وقد ال تفهمني أنت هذه اللغة لكنهم حتماً يفهمون
ما تقولني .تعرض األداة  4يف القسم الثالث مرسدًا للمصطلحات االمنية ويفرس بعض
املصطلحات التقنية التي قد تصادفينها.

• ميكنك كتابة رسالة تطلبني فيها إمكانية مناقشة املواضيع التي
ته ّم اإلئتالف .ولكن عليك أن تتأكدي من إع��داد اسرتاتيجية
للمتابعة لضامن الحصول عىل ر ٍد عىل الرسالة .وأيضً ا ،قد تستفيدين
من اللجوء إىل معارفك غري الرسمية ،أي أن تطلبي من مسؤو ٍل
منتخب أو من قائد املجتمع املحيل أو قائد القبيلة أو القائد
ٍ
موعد مع املسؤولني
الديني التدخل للحصول بالنيابة عنك عىل
الذين تو ّدين التكلم معهم.

ستحتاجني إىل التمتع بفهمٍ أسايس للمراتب املختلفة داخل كل مؤسسة يك تدريك
من هو صاحب السلطة.

كيف تصلني إليها؟

• ميتلك عدد كبري من أجهزة الرشطة عىل عمليّة لتلقي الشكاوى
العامة ،وهي وسيلة ميكن من خاللها إلقاء الضوء عىل املشاكل
(غري أ ّن استخدامها قد يظهرك بصورة القوة املواجهة ال القوة
املساعدة).
• إن مل تنجح املقاربات املذكورة ،ميكنك التفكري يف اتباع مقاربات
علنية أكرث .تو ّجهي إىل إذاع��ات الراديو للحصول عىل موعد
واستخدمي الراديو كوسيلة إلعالم الناس عن النتائج أو نظّمي
تظاهرة عىل الطريق العام الذي يؤدي إىل املكتب وأعلمي وسائل
اإلعالم بهذا الحدث.
ماذا تقولني؟

• عليك ،عند مرحلة االتصال األوىل ،أن ترسخي مصداقيتك
ومصداقية اإلئتالف .وميكنك القيام بذلك عرب ذكر املناصب التي
تشغلينها أو األلقاب األكادميية التي قد حصلت عليها .ع ّريف عن
أعضاء اإلئتالف واألفراد الذين متثّلينهم وشاريك البحث الذي قمت
أي سلطات أخرى اجتمعت معها .كوين عىل
به باإلضافة إىل أسامء ّ
استعداد لإلجابة إىل األسئلة الصعبة.
• إربطي ما تقولينه بصالحية ودور مؤسسة القطاع األمني التي
تتوجهني إليها .فعىل سبيل املثال قد تريدين ،عند التكلم مع
مسؤويل الجيش واالمن والقضاء ،الرتكيز عىل الجرائم والعدالة.
أي منهم ال يستطيع تغيري القوانني لكنك
ولكن ،تذكري أن ّ
تستطيعني أن تطلبي منهم ضامن تطبيق القانون بشكلٍ صحيح أو
عادل.

أجهزة الرقابة يف القطاع األمني
إىل من تتكلمني؟

• قد تكون أجهزة الرقابة حليفًا قويًّا ملنظامت املجتمع املدين ألنها
متتلك القدرة الخاصة عىل الوصول إىل املعلومات وعىل إصدار
التوصيات إىل األجهزة األمنية الحكومية.
كيف تصلني إليها؟

• تتمتع كل وكالة رقابة بطريقة مختلفة تستمع من خاللها إىل
شكاوى الشعب .إعريف كيف يجدر بك طرح مشكلة مع ّينة عليها
عرب قراءة املوقع اإللكرتوين للوكالة أو االتصال هاتف ًيا مبكتبها أو
الذهاب شخص ًيا إىل هذا املكتب.
ماذا تقولني؟
• عليك أن تعريف ما هي الشكاوى واملشاكل التي يعالجها هذا
الجهاز بالتحديد وما هي مؤسسات القطاع األمني التي ميتلك هذا
الجهاز سلط ًة عليها (صالحيته).
• إ ّن للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان هي تستمع إىل املسائل التي
تعنيك لكنها أيضً ا رشيكة يف البحث والدعوة .ويف العديد من البالد،
ال سيام تلك التي تكون فيها أجهزة الرقابة جديدة أو تفتقر إىل
القدرات ،ال متتلك هذه األجهزة سوى فهماً ضئيالً حول خصائص
القطاع األمني .تستطيع منظامت املجتمع املدين يف هذه الحال أن
تن ّمي خرباتها.

املنظامت الدولية واإلقليمية وبعثات حفظ السالم
إىل من تتكلمني؟

• قد تكون املنظامت الدولية مه ّمة يف متويل وتوجيه إصالح القطاع
األمني يف بلدك .وقد يكون املوظفون الدوليون مدربني ويقدمون
املشورة حول تطوير األمن والقوات املسلحة.
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كيف تصلني إليها؟

• بهدف االتصال باملنظامت الدولية واإلقليمية ،حاويل أن
تجدي مكتبها املحيل أو ممثلها املحيل .فعىل سبيل املثال ،يف
ما يخص األمم املتحدة ،ميكنك البحث عن أقرب مكتب لهيئة
األمم املتحدة للمرأة أو لربنامج االمم املتحدة اإلمنايئ 20.وأينام
وجدت بعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،قد تجدين أيضً ا
مستشا ًرا للنوع االجتامعي أو مستشا ًرا للشؤون االجتامعية ،أو
وحدة لحقوق اإلنسان أو سيادة القانون ،أو فريقًا للتواصل مع
شخصا ضمن وحدة رشطة األمم املتحدة ميكنه أن
املجتمع ،أو ً
يساعدك عىل إيصال املسائل التي تعنيك.

ماذا تقولني؟

• عليك مجد ًدا ربط كالمك بوالية البعثة أو املنظمة التي تتوجهني
إليها .عىل سبيل املثال ،تتك ّون والية رشطة األمم املتحدة يف
البوروندي من دعم مهنية الرشطة الوطنية يف بوروندي وبناء
قدراتها .تستطيعني أن تتكلمي مع هذه الهيئة عن معاملة
الرشكة للمجتمعات املحلية عرب عرض ذلك كمسألة مهن ّية وعرب
تقديم االقرتاحات املحددة لتحسني تدريب الرشطة.

حكومات الدول املانحة
إىل من تتكلمني؟

• قد تكون الدول التي متنح الهبات إىل بلدك مه ّمة يف متويل
وتوجيه إصالح القطاع األمني كام أنها قد تضغط عىل حكومة
بلدك من أجل معالجة مسائل محددة.
كيف تصلني إليها؟

• غال ًبا ما متثّل السفارات أو وكاالت التعاون للتنمية القامئة
يف العاصمة الدول املانحة التي تدعم املبادرات يف بلدك .غري
أ ّن مراكز السفارات قد تتواجد يف بعض األحيان يف ٍ
بلد آخر يف
املنطقة ،مام يص ّعب إمكانية التواصل .إ ّن السفري هو املسؤول
األكرب لك ّن نقطة االتصال األوىل بالنسبة إليك هي املسؤول
السيايس أو امللحق العسكرى عىل األرجح.
ماذا تقولني؟

• إذا كنت تتكلمني مع مسؤول يف السفارة ،إسأليه /ما هي أنواع
النشاطات أو الخدمات التي ميولها البلد وركّزي عليها .عىل سبيل
املثال ،إن كان البلد الذي تتوجهني إليه مي ّول إصالح القضاء،
سيستجيب املوظفني بأكرب شكلٍ ممكن إىل املشاكل املتعلقة
بإصالح القضاء.

املثال رقم  :6برنامج تلفزيوين درامي برازييل يدعم دعوة منظامت املجتمع املدين
نظّمت منظامت املجتمع املدين الربازيلية بقيادة منظمة فيفا ريو
 Viva Rioيف  14سبتمري  2003مسرية عىل شاطئ كوباكبانا من أجل
التوعية حول تأثري األسلحة النارية ودعم الترشيع الجديد الهادف إىل
تشديد الرقابة عىل األسلحة النارية .وحصل هذا التحرك العام عىل
دعمٍ من مصدر غري اعتيادي :الربنامج التلفزيوين "نساء مغرمات"
 Mulheres Apaixonadasوهو من أكرث الربامج التلفزيونية الدرامية
روا ًجا .وت ّم إدراج محور العنف املسلح من خالل مشهد تؤدي فيه
ولص إىل قتل إحدى
رصاصة طائشة ناتجة عن تبادل نار بني الرشطة ّ
الشخصيات األساسية يف الربنامج .وكان لهذا الحدث تأث ًريا كب ًريا عىل
كل ستة أسابيع يف ذلك
شخص ّ
سكان ريو ديجنريو حيث كان ميوت ٌ

الوقت جراء رصاصة طائشة.
وأعلنت الشخصيات املشاركة يف الربنامج التلفزيوين ،يف األسبوع
الذي سبق املسرية الكبرية ،أنهم سينظمون إىل املسرية وقد
شاركوا فعالً بها مام جذب العديد من معجبيهم إىل املسرية أيضً ا.
شارك ما يقارب  50ألف شخص يف مسرية "الربازيل من دون
أسلحة"  Brazil without Gunsعىل شاطئ الكوباكبانا و ُعرضت
املسرية يف حلقة تالية من الربنامج الدرامي .إختلط الخيال
بالواقع يف هذه الحال ،مام حفّز نقاشً ا وطن ًيا حول مكافحة
األسلحة النارية وش ّجع العديد إىل السري يف الشوارع لدعم هذه
القضية.

املصدر :بيان صحفي من فيفا ريو  Viva Rioت ّم ذكره يف إيدن كول  ،Eden Coleاإلرشاف العام عىل القطاع األمني :كت ّيب ملنظامت املجتمع املدين
( Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil Society Organisationsمركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة DCAF
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.85 ،)2008 :
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املثال رقم  :7الربامج اإلذاعية "النساء يف األمن  "Women in Securityيف سرياليون.
نفذت شبكة النساء للسالم واألمن يف إفريقيا Women Peace and
 Security Network – Africa (WIPSENسلسلة من الربامج
اإلذاعية "النساء يف األمن  "Women in Securityيف سرياليون.
وإ ّن شبكة النساء للسالم واألمن يف إفريقيا  WIPSENهي
منظمة مجتمع مدين تعمل عرب الدول اإلفريقية لتعزز مشاركة
املرأة وقيادة املرأة يف إدارة السالم واألمن .وت ّم تنظيم هذه الربامج
بالتعاون مع وزارة الرعاية االجتامعية وشؤون النوع اإلجتامعي
واألطفال ومع املنظمة الدولية للهجرة.
وشكلت الربامج اإلذاعية "ساعة املرأة يف األمن Women in
 "Security Hourالتي ت ّم بثها عىل اإلذاعات املجتمعية مرشو ًعا
تجريبيًا دام ستة أشهر هدف إىل إدماج نساء املجتمع املدين
(واملوظفات العامالت يف األمن) عىل املستوى املحيل وعىل مستوى
املحافظات والقيادات ،يف نقاش حول عملية إصالح القطاع األمني.
وسعى الربنامج إىل تحديد فرص املشاركة الفاعلة للمرأة يف إدارة
القطاع األمني وتجنب النزاعات وحفظ السالم .وت ّم بث هذه

الربامج يف ثالثة مجتمعات حدودية هي محافظات كامبيا وبوجيهون
وكايلهون .وتض ّمنت الربامج م ّرة يف األسبوع مل ّدة ثالثة أسابيع مناقشة
جامعية بني ضيوف ت ّم اختيارهم من املجتمع وت ّم استقبال املكاملات
الهاتفية بعد املناقشة .وعالجت الربامج الثالث املواضيع التالية:
• ما هو األمن؟
• إطار العمل االمني يف سرياليون ونقاط مشاركة ممكنة ملنظامت
املجتمع املدين التي ت ُعنى بالنساء؛ و
• لجان األمن النسائية التي دربها املرشوع عىل التعامل مع املسائل
االمنية التي تطال النساء املحليات.
ووفرت الربامج اإلذاعية هذه وسيلة للنساء من أجل املشاركة يف
العملية االمنية عرب تح ّدي وجهات النظر املحلية نحو القطاع األمني
كام سهلت هذه الربامج تبادل املعلومات وعززت املعرفة املحلية حول
النوع االجتامعي واألمن .باإلضافة إىل ذلك ،شكّل الراديو وسيلة زهيدة
السعر للتبادل بني منظامت املجتمع املدين والنساء والرجال والخرباء.

املصدر :املنظمة الدولية للهجرة ،تقرير مرحيل إىل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة  :DCAFمبادرة خاصة لتعزيز مشاركة نساء املجتمع يف عملية إصالح القطاع
األمني يف سرياليون ( Special Initiative to Promote Community Women's Participation in the Security Sector Reform Process in Sierra Leoneاملنظمة الدولية للهجرة:
)2011؛ شبكة النساء للسالم واألمن يف إفريقيا  ،WIPSENتقرير الربع الثالث ،إدارة األمن املرتكزة عىل الشعب :مبادرة خاصة لتعزيز مشاركة نساء املجتمع يف عملية إصالح القطاع
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خاصا من أجل تنفيذ
• تستخدم بعض الدول املانحة متعاق ًدا ً
نشاطات إصالح القطاع األمني .فعىل سبيل املثال ،توفّر رشكتي
دينكروب  Dyncorpومهندسني معامريني يف املحيط الهادئ
(" Pacific Architects and Engineers (PAEبرامج ملساعدة
األمن" لحكومة الواليات املتحدة .ويف حال حديثك مع مان ٍح
مي ّول إصالح القطاع األمني ،إسأيل من هو املسؤول عن تنفيذ
الربامج .إن كان متعاقد خاص هو املسؤول ،إسأيل عن إمكانية
ٍ
أي
االتصال
بشخص يف هذه الرشكة أو عن إمكانية الحصول عىل ّ
وثائق علنية حول والية الرشكة.

اإلعالم
إىل من تتكلمني؟

• تستطيع منظامت املجتمع املدين أن تتعاون مع اإلعالم
بغية تعزيز التوعية والدعوة .عليك أن تدريك أ ّن اإلعالم يؤثر

عىل الرأي العام وبالتايل عىل صناع السياسات مثل السياسيني
واملسؤولني االمنيني .وأيضً ا ،إذا متكنت من الظهور عىل برنام ٍج
إعالمي مرموق أو ت ّم ذكرك يف صحيفة محرتمة ،قد يزيد ذلك من
مصداقيتك كخبرية.
مسيسا ج ًدا ،ال سيام يف حاالت ما بعد
• غال ًبا ما يكون اإلعالم
ً
النزاع .إنتقي رشكائك يف اإلعالم بحذر.
• حاويل أن تتعريف عىل صحفيني يعملون يف الصحف وإذاعات
الراديو والتلفزيون املحلية الذين قد يهتمون بالكالم الذي
تق ّدمينه .ميكنك يف املثال رقم  6االستطالع عىل كيف شكلت
محطة تلفزيونية حليفًا يف الجهود الربازيلية لتعزيز مكافحة
األسلحة النارية.
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كيف تصلني إليه؟

• البيانات الصحفية :يُكتب البيان الصحفي عىل شكل مقال
صحفي حقيقي ويت ّم إرساله إىل جميع وسائل اإلعالم املناسبة.
يتوسع ليشمل
يبدأ البيان بفقرة إفتتاحية (هي نقطة القوة) ث ّم ّ
الحجج الداعمة ويق ّدم املعلومات من أكرثها أهمية إىل أقلها
أهمية .تزودك األداة  20يف القسم الثالث بنموذج لصياغة بيان
صحايف.
• املؤمتر الصحفي :عليك إبالغ اإلعالم أنّك ستدلني بإعالن هام يف
ٍ
وقت محدد ومكانٍ محدد.
• الفعاليات العلنية :هي االح��داث الكبرية واملرئية مثل
التجمعات واملسريات و املهرجانات يف الشوارع التي تجذب
التغطية اإلعالمية .عليك ،عند اإلعداد ألي من هذه الفعاليات،
أن تختاري أمكنة مناسبة قريبة من مكاتب الصحافيني وأن
تبعثي بالغًا مسبقًا إىل الصحافيني .ومن املفضل أن يت ّم عقد
هذه الفعاليات باك ًرا يف الصباح أل ّن الصحافيني يكتبون مقاالتهم
يف الساعات التالية .وعليك التفكري أوالً بسالمتك الخاصة فقد

تضطرين إىل الحصول عىل إذن الرشطة من أجل تنظيم مظاهرة
عىل سبيل املثال.
• التدريب :إع��ريض تنظيم جلسات تدريبية للصحافيني
وتزويدهم بالتايل بفرصة التعلم عن املوضوع املطروح والتعرف
عىل أشخاص مثريين لالهتامم قد يجرون معهم املقابالت.
تساعد هذه التدريبات أيضً ا عىل بناء فهم الصحافيني للمسائل
التي تعنيك.
ماذا تقولني؟

• زودي بعض املنظامت اإلعالمية مبعلومات دقيقة ومثرية
لالهتامم وسلطي الضوء عىل ارتباط هذه املعلومات مبسائل
أخرى مهمة وجديدة .فعىل سبيل املثال ،إن كانت وسائل اإلعالم
تركز عىل مسألة الفساد ،ميكنك إجراء مقابلة حول كيفية تأثري
الفساد عىل النساء والرجال يف املجتمعات املحلية.
• ميكنك مراجعة " نصائح حول التعامل مع اإلعالم " يف األداة 19

يف القسم الثالث.

املثال رقم  :8استخدام املرسح لهدف اإلعالم والتمكني والتحفيز يف جمهورية
كونغو الدميقراطية
قد يكون املرسح أدا ًة فعالة لنرش رسالة ما أو تشجيع النقاش حول
مواضيع حساسة يف املجتمع فإن املرسح غري رسمي وقابل للتك ّيف
ليناسب جميع األعامر كام أنه يسمح ألعضاء املجتمع بأن يفكروا م ًعا
وبشكلٍ فاعل عرب استخدام املنصة كمكان يكتشفون فيه سبلاً جديدة
وفرصا للتغيري.
للعيش ً
البحث عن نقاط مشرتكة  Search for Common Groundهي منظمة
غري حكومية تسعى إىل تحويل النزاعات وبناء السالم .واستخدمت هذه
املنظمة املرسح كوسيلة للمساهمة يف حل النزاع املحيل يف جمهورية
كونغو الدميقراطية .وبدأ املرشوع يف العام  2005عندما بعثت املنظمة
فريقًا مرسح ًيا إىل مجتمعٍ فاستمع هذا الفريق إىل الناس وطرح عليهم
األسئلة وحدد ما هي أنواع النزاعات الكامنة يف هذا املجتمع .عمل

املمثلون بعد ذلك عىل كتابة ٍ
نص مرسحي يعكس النزاع يف هذا
املجتمع وعرضوا املرسحية من أولها إىل آخرها أمام أعضاء هذا
املجتمع يف اليوم ذاته .أما بعد انتهاء املرسحية ،فعاد املمثلون
وق ّدموا كل مشهد عىل حدة ودعوا الجمهور إىل تحديد ما الذي
كل مرة وأين وما الذي كان من املمكن
أدّى إىل تدهور الوضع يف ّ
أن يتغيرّ من أجل تفادي العنف كحل للمشكلة ،مشجعني املجتمع
بذلك عىل البحث عن حلول بديلة ملشاكله.
غالبًا ما يزداد الوعي عند جمهور املرسح التشاريك ويكرب إميانهم
بقدرتهم عىل تغيري حياتهم والعامل من حولهم.

املصدر :البحث عن نقاط مشرتكة  ،Search for Common Groundاملرسح التشاريك لتحويل النزاع :دليل تدريبي
( Participatory Theatre for Conflict Transformation: Training Manualباكافو :البحث عن نقاط مشرتكة )Search for Common Ground: 2005
http://www.sfcg.org/programmes/drcongo/pdf/Participatory-Theatre-Manual-EN.pdf
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الجامهري
إىل من تتكلمني؟

• غال ًبا ما تكون التوعية حول املسائل األمنية الخطوة االوىل
للمناقشة العامة ووسيل ًة لتعزيز التغيريات السياسية واالجتامعية.
أي جزء من الشعب تودين
ستقودك اسرتاتيجيتك نحو معرفة ّ
إعالمه أكرث من غريه عن حملة التوعية .قد يتألف هذا الجزء
من أشخاص يتشاركون املعلومات يف املجتمعات مثل قادة
املجتمع أو القادة الدينيني أو الشيوخ أو املتعهدين أو األحزاب
السياسية أو منظامت املجتمع املدين األخرى .وقد يتألف أيضً ا
من مجموعات يت ّم عاد ًة تجاهلها عند صنع السياسات ،مثل
األقليات والشباب .وميكنك أيضً ا الرتكيز عىل النساء وحسب.
كيف تصلني إليهم؟

• إ ّن هوية جمهورك هي التي تحدد كيفية إيصال الرسالة لهم.
لرتكز حمالت التوعية العامة عىل املسائل االمنية األساسية.
ميكنك استخدام إذاعات الراديو املجتمعية واإلنرتنت والالفتات
واملسريات واملنافسات واملرسح للوصول إىل جمهورك .ميكن
مراجعة املثال رقم  7حول مرشوع مجتمعي يف سرياليون استخدم
برامج الراديو واملثال رقم  8حول مشاريع املرسح املجتمعية يف
جمهورية كونغو الدميقراطية.
• فكري يف األماكن التي يتواجد فيها جمهورك الهدف :األسواق
واملدارس ومحطات الباص؟ ال تخرج النساء من املنزل كث ًريا يف
بعض البالد فيمكنك يف هذه الحال إنتاج أكياس للتسوق تحمل
شعار منظمتك فرتى النساء هذا الشعار ويعدن استخدام
األكياس.

ماذا تقولني؟

• إحريص عىل أن يفهم الناس أ ّن القرارات املتعلقة بالقطاع
األمني تأثر عىل حياتهم وأ ّن لهم الحق يف أن ت ُلبى احتياجاتهم
األمنية .ادعيهم إىل املشاركة يف تحركك من أجل تحسني الوضع
ومكّنيهم من هذه املشاركة.
• فكري يف إمكانية الرتكيز عىل أحداث معيّنة مثل أسبوع زيارة
مراكز الرشطة أو اليوم العاملي لحقوق اإلنسان أو اليوم العاملي
للمرأة.
تذكري أ ّن الدعوة مجهو ٌد مخطط له ومستمر يهدف إىل ترويج خطّة عمل
رشا فمن األرجح أن
تدعو إىل التغيري .ال تفقدي حامسك يف حال مل تري عمالً مبا ً
عليك تجربة اسرتاتيجيات مختلفة مع أشخاص مختلفني ومنظامت مختلفة كام قد
تحتاجني إىل مقابلة هؤالء األشخاص وهذه املنظامت مرات عدّة قبل أن يتق ّبلوا إىل
أخذ توصياتك بعني االعتبار .علّقت العميد كيستوريا كابيا يف سرياليون ،وهي اإلمرأة
التي تشغل أعىل منصب عسكري يف القارة اإلفريقية ،عىل التفاوض ضمن هيكلٍ
22
يهيمن عليه الرجال فقالت" :أتكلم معهم إىل أن يوافقونني الرأي!"

املشاركة يف القطاع األمني
تتوفر وسائل ملموسة عديدة تستند إىل دعوتك من أجل املشاركة يف
القطاع األمني بشكلٍ مستدام .نق ّدم يف ما ييل بعض األفكار.

املشاركة يف األجهزة الرسمية لرقابة القطاع األمني
يستطيع املجتمع املدين أن يشارك يف عدد من األجهزة الرسمية لرقابة
القطاع األمني مثل مجالس االستعراض املدنية والهيئات العامة
للشكاوى ومجموعات الرقابة املستقلة .وتراقب هذه األجهزة عاد ًة
الرشطة والسجون.
إذا متكنت من الحصول عىل مقعد لشبكة املجتمع املدين التي تنتمني
إليها ضمن إحدى هذه األجهزة ،اختاري ممثالً يكون عىل استعداد
ليستثمر وقته يف الدعوة بالنيابة عن املجتمع .وقد يحتاج ممثلك
إىل املساعدة يف إعداد املواد الالزمة ودراسة املواضيع وتعلّم تقنيات
املداخلة والتفاوض الفعالة.

إنشاء منتديات محلية لألمن أو االنضامم إىل تلك
القامئة
تعمل املنتديات املحلية لألمن يف العديد من البالد (ولو أنها تحمل
يف بعض األحيان أسامء أخرى مثل مجلس إتصال الرشطة ،اللجنة
االمنية اإلقليمية أو عىل مستوى املحافظة ،مجلس األمن للمواطنني)
كآليات رسمية لتبادل املعلومات بني املجتمعات واألجهزة األمنية.
إستعلمي من أجهزة الرشطة ومسؤويل الحكومة املحليني عن وجود
مثل هذه املنتديات وعن إمكانية ترشيح ٍ
شخص ميثّل منظامت املرأة
فيها .إن مل تكن هذه هي الحال ،فكري يف إمكانية إنشاء إحدى
املنتديات بنفسك .األمثلة  9و 10هي عن منتديات محلية لألمن
تشمل منظامت املجتمع املدين التي تُعنى بالنساء.

متابعة القطاع األمني
قد تكونني يف صدد رقابة وتحليل القطاع األمني لكنك قد ال تعتربين
نفسك "مجموعة ملتابعة حقوق اإلنسان" أو "مجموعة ملتابعة القطاع
األمني ".وإ ّن املتابعة تتألف من تحقيق منتظم ومدروس يف مؤسسة
مع ّينة أو مسألة معينة:
• متتد عىل مرحلة زمنية طويلة؛
• تستند إىل منهج شفاف ومتناسق؛ و
• تستخدم معايري واضحة كمرجعٍ لها ،وتكون هذه املعايري عىل
شكل واجبات قانونية وأفضل املامرسات.
تسعى املتابعة إىل توثيق وتحليل تأثري األعامل الحكومية الحالية
باإلضافة إىل اقرتاح سبل لتحسني هذا التأثري .وتشمل املتابعة نرش
وترويج تقرير متابعة يُستخدم كأداة للدعوة .ولكن ال ميكن حرص
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نتائج املتابعة بالحكومة بل يجب أيضً ا مشاركتها.
ميكنك استشارة التوجيهات حول الرقابة يف املصدرين التاليني املذكورين
يف املوارد اإلضافية :اإلرشاف العام للقطاع األمني :كت ّيب ملنظامت
املجتمع املدين:
 Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for
Civil Society Organizations
ومتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان يف إفريقيا والتقرير عنها :كت ّيب
للناشطني املجتمعيني:
 Monitoring and Reporting Human Rights Abuses in Africa:
A Handbook for Community Activists

التدريب

قد تتمكنني من تقديم جلسات تدريبية حول التوعية عن النوع
االجتامعي أو حول حقوق اإلنسان مو ّجهة إىل فروع مؤسسات القطاع
األمني التي تتعامل مبارش ًة مع املدنيني (مثل الرشطة وحراس السجون

وحراس الحدود والقضاة) .وميكنك أيضً ا أن تقدمي جلسات تدريبية
موجهة إىل املشاركني يف هيئات متابعة القطاع األمني حول كيفية
متابعة إنتهاكات حقوق اإلنسان ض ّد النساء والفتيات أو حول كيف ّية
الوصول بشكلٍ أكرب إىل املجتمع املدين.
غري أ ّن تقديم الجلسات التدريبية ليس وسيلة لتحسني ترصفات
مؤسسات القطاع األمني وحسب بل ميكنها أن ترسخ الثقة واالحرتام
وتكون قاعدة إلمكانيات تعاون جديدة.
يف ما ييل بعض النصائح عن تدريب موظفي القطاع األمني:
• تقييم االحتياجات التدريبية من أجل تحديد مجاالت التحسني
والثغرات يف التدريب الحايل؛
• ال تخرتعي البارود :أقلمي تدريبك واستخدمي املواد التدريبية
املتوفرة كقاعدة انطالق؛

املثال رقم  :9منتدى األمن يف الربييدور يف البوسنة
ت ّم تأسيس منتدى األمن يف برييدور يف العام  2003من أجل تحديد
املشاكل األمنية وحلّها .ويشكل هذا املنتدى منوذ ًجا عمل ًيا للتعاون
الفعال بني  26مؤسسة من ضمنها منظامت املجتمع املدين والسلطات
املحلية (مقدمي الخدمات الرتبوية والصحية) ومقدمي خدمات
األمن (الرشطة وقوى اإلطفاء) .وكانت وظيفة املنتدى الرئيسة صياغة
خطة اسرتاتيجية تحدد رؤية مشرتكة لألمن يف بلدة برييدور وتنشئ
عالقة تعاون بني املؤسسات األساسية واملواطنني يف مجال األمن.
ويعمل املنتدى أيضً ا عىل تنفيذ مشاريع محددة مثل تأسيس ملجأ
للنساء ضحايا العنف ووضع نظام ملراقبة األمكنة العامة من خالل
الكامريات .ويهدف املنتدى أيضً ا ،من خالل الحمالت اإلعالمية وتوزيع
املناشري ومناقشات الطاولة املستديرة وزيارة املناطق الريفية ،إىل
تشجيع املواطنني عىل املشاركة الفاعلة يف معالجة املشاكل االمنية
قي مجتمعاتهم .ولقد ساهمت مشاركة منظامت املجتمع املدين التي

ت ُعنى باملرأة يف املنتدى إىل تب ّني بروتوكول مشرتك حول العنف
األرسي وإجراءات دعم وحامية الضحايا .وعلّق رئيس الرشطة
املحيل زوران إنديتش  Zoran Indicقائالً إ ّن ارتفاع نسبة التبليغ
عن العنف األرسي ّ
تدل عىل التأثري اإليجايب الذي نتج عن حمالت
التوعية وغريها من الجهود التي قام بها املنتدى .وعىل نطاقٍ
أوسع ،أفادت منظمة من منظامت املجتمع املدين املشاركة يف
املنتدى وهي منظمة النساء نادا Women’s Association Nada
حل مشاكل
أ ّن التعاون بني املؤسسات من خالل املنتدى قد ّ
يواجهها املواطنون (النساء والرجال) وال سيام العائدون منهم
إىل املنطقة ،باإلضافة إىل دعم عمل املنظامت الدينية والحفاظ
عىل حقوق األقليات وتعزيز املشاركة الفاعلة للمرأة يف السياسة
والحياة العامة.

املصدر ( PrijedorGrad, Forum za bezbjednost zajednice Prijedor :برييدور)2010 :؛ ماجدة بشريفيش  ،Majda Becirevicزليكا سوليش  ،Željka Šulcمايا
سوستاري  ،Maja Šoštariالنوع االجتامعي وإصالح القطاع األمني يف البوسنة والهرسك (رساييفو :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF، 2011،
100؛ منتدى برييدور "تقرير عن اجتامعات/استشارات داخلية “،Minutes of internal meetings/consultations ،http://www.opstinaprijedor.org/مقابالت
مع راندينكا كاراجيكا  Radenka Karajicaمن منظمة النساء نادا ،Women’s Association Nada ،أغسطس  2012ومع ماجدة بشريفيش  Majda Becirevicمن
مبادرة األطليس  Atlantic Initiativeيف  6أغسطس .2012
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املثال رقم  :10لجنة األمن املحلية يف هايتي
أسست منظامت املجتمع املدين التي ت ُعنى بالنساء يف تسعة
مجتمعات يف هايتي لجان أمن محلية comités de sécurité
يدعمها برنامج تابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل تعزيز
مشاركة املرأة يف املبادرات املنظمة عىل مستوى املجتمعات
والهادفة إىل تحسني األمن .وتضمنت هذه اللجان أيضً ا ممثلني من
الحكومة املحلية والرشطة والقضاء والقطاعني الرتبوي والصحي
والكنيسة واملجتمعات التي متارس الشعوذة .أ ّما دور هذه اللجان

فهو مناقشة االحتياجات االمنية للمرأة والتوعية حول العنف ض ّد
املرأة وتحسني إستجابة ومساءلة مقدمي الخدمات املحلية (مبا يف
ذلك الرشطة) كجزء من شبكة إحالة عىل مستوى املجتمعات .وتشري
النتائج األولية إىل أ ّن هذه اللجان تلعب دو ًرا مهماً يف زيادة الثقة يف
استجابة الرشطة إىل حوادث العنف.

املصدر :هيلني سباروس  Helen Spraosولينزي ماكلني هيلكر ( )Lyndsay McLean Hilker 2011, 2009اقتباس من مركز املعرفة الإلفرتاضية لألمم املتحدة إلنهاء
العنف ضد النساء والفتيات UN Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls
http://www.endvawnow.org/en/articles/1097-mechanisms-for-community-engagement-dialogue-and-outreach.html

• إبحثي عن فرص لوضع دروس تدريبية قياسية أو أضيفي إىل تلك
املوجودة (مثالً عن النوع االجتامعي أو حقوق اإلنسان) يستفيد
منها املوظفون الجدد واملسؤولون الحاليون؛ و
• إبحثي عن ٍ
فرص لدمج املعلومات يف املواد التدريبية واملناهج
الحالية لجميع املواد .فإن توفّر درس تدريبي حول إجراءات التوقيف
والتفتيش عىل سبيل املثال ،إحريص عىل أن يعالج هذا الدرس كيفية
تفتيش النساء والفتيات والرجال والفتيان أيضً ا.
تق ّدم األدلة رقم  23يف القسم الثالث مثالً عن برنامج عمل لتدريب
يدوم يومني حول إصالح القطاع األمني .ومن املوارد املفيدة يف ما
يخص التدريب نذكر ما وضعه مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة  :DCAFأداة التدريب عىل النوع االجتامعي ملوظفي
القطاع األمني  DCAFورزمة أدوات النوع االجتامعي واصالح القطاع
األمني ،وهي متوفرة يف قسم املوارد اإلضافية.
نذكر من التحديات التي تواجهها منظامت املجتمع املدين عادةً :صعوبة الحصول
عىل موافقة ملشاركة موظفي مؤسسة القطاع األمني أو الوزارة املعن ّية يف التدريب.
ولكن ،إن كانت مصداقية منظمتك تقوم عىل متتعها بالخربة يف موضو ٍع معينّ  ،قد
توافق املؤسسة أو الوزارة عىل التدريب .ولكن إن مل تكن هذه هي الحال ،ميكنك أن
تقومي بالتدريب كرشيكة ملنظمة أخرى مقبولة أكرث إن كانت محلية أو دولية.

إبحثي عن سبل تسمح ملنظامت املجتمع املدين
بالتعاون مع القطاع األمني من أجل تحسني
الخدمات
ق ّدم القسم األول من هذا الدليل أمثلة عن منظامت املجتمع املدين
التي تُعنى بالنساء وتعمل مع مؤسسات القطاع األمني بغية تعزيز

األمن يف مجتمعاتها .ولكن ،قد تكون منظامت املجتمع املدين يف بعض
األحيان أكرث قدرة عىل تقديم الخدمات من مؤسسات القطاع األمني.
فعىل سبيل املثال ،قد توفر منظامت املجتمع املدين مالجئ لضحايا
اإلتجار بالبرش كام قد تد ّرب املحاربني القدامى أو تنظم الربامج الرتبوية
داخل السجون .ويف أغلب هذه الحاالت ،تعمل منظمة املجتمع
تنسق معها،
املدين بشكلٍ مستقل عن مؤسسات القطاع األمني ولكن ّ
وتتبادل املعلومات معها حول التحديات التي يواجهها األشخاص الذين
أي مخاوف تتعلق بالسياسات أو
تعمل معهم املنظمة ،وتطلعها عىل ّ
املامرسات التي تتبعها مؤسسات القطاع األمني.
إ ّن خرباتك وحكمتك مه ّمة و إ ّن قادة العامل يدعون إىل اإلصغاء إىل
أصوات النساء وإىل مشاركة النساء يف القرارات املتخذة حول األمن.
يق ّدم لك هذا الدليل بعض األدوات التي تساعدك عىل التعبري وإيصال
الحي أو املحافظة أو البلد.
صوتك إن كان ذلك عىل مستوى ّ
ألقى هذا القسم من الدليل الضوء عىل النشاطات األساسية التي
ميكنك من خاللها تحديد أهدافك األمنية وتعزيزها وتحقيقها عىل
ما نأمل .وتشمل هذه النشاطات ما ييل :البحث ،والتج ّمع للعمل
ضمن إئتالف والتخطيط االسرتاتيجي ووضع التوصيات والدعوة
واملشاركة يف القطاع األمني بشكلٍ مستم ّر .وإن كانت معظم هذه
النشاطات جديدة بالنسبة إليك ،ميكنك أن تستهليّ العمل تدريج ًيا
وببطء كام ميكنك أن تطلبي مساعدة غريك ممن ميتلك الخربة .ولكن
إن كنت متتلكني الخربة يف هذه النشاطات ،نأمل أن نكون قد ز ّودناك
بأفكار جديدة للدعوة الفعالة واملشاركة الفعلية يف القطاع األمني.
وإننا نتط ّرق إىل نواحي عملية أكرث بعد يف القسم التايل فرنجو منك
متابعة القراءة!
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املثال رقم  :11مكتب متابعة حقوق املرأة يف كمبوديا
Cambodian Women's Rights Monitoring Office

الخطوات الرضورية للتحقيق ومحاكمة الجاين؛

يتابع مكتب متابعة حقوق املرأة يف كمبوديا ( )LICADHOكيفية
معاملة الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي كام
يستخدم املعايري الدولية مثل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد
املرأة ،كنقاط مرجع ّية ملتابعة أعامل الحكومة الكمبودية .وتشمل
نشاطات هذا املكتب:

• عند الرضورة ،دعوة رئيس املحكمة أو الجهات املسؤولة الكبرية
مثل وزارة العدل أو املحكمة العليا إىل العمل؛ و
• تعزيز نقاط االتصال التي تثقّف املجتمعات حول انتهاكات
حقوق املرأة ومتكّن املرأة من ترسيخ حقوقها وتقدّم الدعم
للضحايا يف املراحل األوىل.

• تحديد إنتهاكات حقوق املرأة من خالل الضحايا والشهود
واإلعالم؛

أصدر مكتب متابعة حقوق املرأة يف كمبوديا يف األعوام 2005
و 2006و 2007تقارير حول العنف ض ّد املراة يف كمبوديا فحللت
هذه التقارير ما إذا كانت نصوص القانون الكمبودي يف ما يتعلق
بالعنف ض ّد املرأة يناقض اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد
املرأة وما هي آثار هذا التناقض.

• االستجابة إىل هذه االنتهاكات عرب تزويد الضحية باملداخلة
القانونية أو اإلحالة أو تنسيق تقديم الرعاية األولية واالستشارة
وغريها من مواد الدعم األساسية املقدمة للضحايا؛
• متابعة القضايا مع السلطات من أجل ضامن اتخاذ جميع

املصدر :الرابطة الكمبودية لتعزيز والدفاع عن حقوق اإلنسان (،)Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights LICADHO
مكتب متابعة حقوق املرأة،http://www.licadho-cambodia.org/programs/womenoffice.php

يقدم خدمات يف السجون
املثال رقم  :12اتحاد نساء اليمن ّ
اتحاد نساء اليمن هو منظمة مجتمع مدين تعمل عىل تعزيز وصول
النساء والفتيات إىل العلم والرعاية الصحية والحامية القانونية
وتعزيز مشاركته ّن السياسية واالقتصادية .وتقوم هذه املنظمة بربامج
خاصة لدعم النساء السجينات والفتيات يف املراكز اإلصالحية .وتشمل
نشاطات املنظمة:

السجون (بدعمٍ من منظمة أوكسفام )Oxfam؛
• إدارة ملجأ يستقبل السجينات التي ت ّم إخالء سبيله ّن؛
• تقديم الدروس التدريبية لتسهيل إعادة دمج السجينات يف
الحياة االقتصادية واالجتامعية؛ و
• الدعوة إىل حقوق النساء السجينات.

• العمل يف خمسة محافظات مع  36متطوع من املحاميني لتقديم
الدعم القانوين والخدمات االستشارية إىل النساء الفقريات يف
املصدر :أوكسفام  ،Oxfam :نظرة عن برنامج اليمن ،Yemen Program Overview

http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/OGB/What%20we%20do/Countries%20we%20work%20in/Yemen/5158_meeecis_yemen%20PRINT2.ashx
http://yemeniwomen.org/ourprograms/legal-protection
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زينب الشاللفة ،قادة المجتمع المدني الفلسطينية الشابة ،تجمع األفكار حول
مساهمة المرأة في مجال األمن أثناء ورشة عمل للتدريب على مهارات الدعوة،
ُعقد في يونيو  2011في بيت لحم.
تصوير :معهد األمن الشامل The Institute for Inclusive Security
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البحث يف مسائل األمن

لقد أدركت اآلن مفهوم القطاع األمني وتكونت لديك أفكاراً واضحة حول كيفية
املشاركة يف إصالح هذا القطاع .أما بالنسبة إىل القسم التايل ،فهو يؤ ّمن أدوات
تساعدك عىل اإلنطالق يف ذلك .ويف حني أنها غري شاملة ،تؤمن هذه اإلقرتاحات
نصائح مفيدة وأفكاراً حول كيفية العمل وفقاً للنشاطات املشار إليها يف القسم
الثاين .يرجى تعديلها وفق الحاجة.

األداة  - 1#أنواع وموارد املعلومات للبحث املكتبي
أنواع املعلومات

املجتمع املدين ،ومنظامت وأجهزة محلية ودولية ،وقاعدات البيانات
التي تجمع اإلحصائيات والتقارير ذات الصلة ،إىل جانب املقاالت
الصحافية يف الصحف.

• الوثائق املتعلقة بالسياسات :مفاهيم أو اسرتاتيجيات األمن
القومي ،التقارير الحكومية الرسمية ،التقارير اإلسرتاتيجية للوزارة
والدائرة ،إىل جانب السياسات واإلجراءات املؤسساتية ،وبرامج
األحزاب السياسية ،والصالحيات الصادرة من مجلس األمن يف األمم
املتحدة واألجهزة األخرى.

• املكتبات :التقارير واملقاالت البحثية ،والتي ال يزال العديد منها يُنرش
عىل نسخ ورقية فقط (قد تكون املكتبات يف الجامعات ومؤسسات
الشؤون الدولية مفيدة بشكل خاص .إىل جانب ذلك فإن العديد من
منظامت املجتمع املدين تؤسس مكتباتها الخاصة).

• البيانات والتقارير :البيانات ،والخطابات ،والتقارير التي يقدمها
املسؤولون والربملانيون ،فضالً عن التقارير واإلحصائيات من
الوكاالت الحكومية ،وتقارير ديوان املظامل أو لجنة حقوق اإلنسان.
• تقارير وسائل اإلعالم :يف املقاالت الصحفية ،وعىل الراديو والتلفاز
واإلنرتنت.
• الدراسات التحليلية :األبحاث السابقة التي قامت بها منظامت
املجتمع املدين ومنظامت أخرى محلية ودولية ،وأجهزة دولية
وأكادميني ،إلخ.

• املعارف الشخصية :أشخاص آخرون (خاصة أولئك الذين جرت
مقابلتهم خالل مشاريع أبحاث) غالباً ما ميكنهم تحديد املعلومات
املتوفرة وأين ميكن إيجادها.

املؤسسات التي ميكنها الوصول إىل البيانات األولية ذات الصلة:
• الحكومة اإلقليمية والوطنية،
• الرشطة وسلطات الحدود،
• القضاة واملدعون العامون،
• السجن وخدمات إخالء السبيل املرشوط،
• رشكات األمن الخاصة،
• األخصائيون اإلجتامعيون ،واملستشارون،
• املستشفيات واملستوصفات واألطباء،
• املنظامت املدنية والنقابات العاملية،
• املجالس املحلية ومجالس املحافظات.

• إستطالعات الرأي :إستطالعات الرأي اإلجتامعية التي تطرح
أسئلة تتعلق بنظرة النساء والرجال إىل مفهوم األمن وخرباتهم يف
هذا املجال.

موارد املعلومات
• اإلنرتنت :املواقع اإللكرتونية ملؤسسات القطاع األمني ،ومنظامت
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ميكن اللجوء إىل هذه األسئلة للمساعدة عىل تجميع أفكارك أو عىل إطالق نقاش ضمن الفريق.
• ماذا يعني األمن بالنسبة إليك؟
• ما هي أكرب املخاطر األمنية التي تواجه النساء والرجال والفتيات
والفتيان يف عائلتك؟ يف مجتمعك؟ يف محافظتك؟ يف بلدك؟
• ما هي املجموعات األخرى يف مجتمعك التي لها احتياجات أمنية
خاصة ال تتم تلبيتها؟
• ما هي املعرفة الخاصة أو املهارات أو الخربات التي ميكن
ملنظامت املجتمع املدين التي تُعنى بالنساء أن تتطرق إليها حول
األمن؟ وكيف ميكن تأمني الخدمات األمنية؟

• كيف ميكن للمؤسسات األمنية مثل الرشطة واملحاكم أن
تستجيب بشكل أفضل ملختلف املتطلبات األمنية للنساء والرجال
والفتيات والفتيان؟

• تقدم الدورة التمهيدية ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARأداة حول إصالح القطاع األمني هي ملحة عن مفهوم إصالح القطاع
األمني ،كام أنها تسلط الضوء عىل األطراف الرئيسة وعىل أدوارها ،وتحدد الخطوط العريضة لتطبيق الربامج:

http://www.unitar.org/event/introductionsecurity-sector-reform-ptp201201e

• يقدم معهد التدريب عىل عمليات السالم دورات تدريبية عىل اإلنرتنت حول تطبيق قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  )2000( 1325يف
أمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا:
/http://www.peaceopstraining.org/e-learning/free-courses
• يؤمن معهد الواليات املتحدة للسالم  The United States Institute of Peaceدورات عىل اإلنرتنت حول تحليل النزاعات ،واملفاوضات ،وإدارة
النزاعات ،وحل النزاعات بني األديان:
http://www.usip.org/educationtraining/international/online-courses
• إن الدروس عىل اإلنرتنت التي يؤمنها اإلئتالف النسايئ من أجل العمل الدويل  Feminist Alliance for International Actionحول إتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة  CEDAWتقدم للمشاركني كافة جوانب هذه اإلتفاقية ،مبا يف ذلك تاريخها ،وتطبيقها ،واألدوار التي تلعبها
الحكومات واملجتمع املدين :http://www.fafiaafai.org/en/cedawcourse
• تقدم رسبكت رفوخيادوز ( )RESPECT Refugiadosدورة تدريبية عىل اإلنرتنت حول حقوق اإلنسان مو ّجهة للشباب:
http://humanrightsforyouth.org/training-course/
• قام مركز الشؤون العامة يف بنغالور والبنك اآلسيوي للتنمية  Asian Development Bankبوضع رزمة أدوات عىل اإلنرتنت متكن من تعلم صياغة
تقارير املواطنني لكتابة تقارير املواطنني:
http://www.citizenreportcard.com/#
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البحث يف مسائل األمن

األدارة رقم  - 3#الئحة الدورات التدريبية املجانية عىل اإلنرتنت املتعلقة بإصالح القطاع األمني
وشؤونه

البحث يف مسائل األمن

األداة رقم  - 2#أسئلة للمناقشة

البحث يف مسائل األمن

األداة رقم  - 4#املصطلحات املتعلقة باألمن
قد تستخدم قطاعات األمن العديد من املصطلحات واللغات اإلصطالحية .إذ إن املنظامت املختلفة قد تعتمد
عىل مصطلحاتها الخاصة لألمر عينه .عىل سبيل املثال ،يشري اإلتحاد األورويب إىل "مجموعات قتالية" يف حني
قد تستخدم منظمة حلف شامل األطليس تعبري " فرق اإلنتشار الرسيع" .وبالتايل ،كعضو يف املجتمع املدين ،من
غري املنتظر أن تكوين عىل اطالع عىل كل كلمة وكل إختصار .لكن يف الوقت عينه ،قد تساعدك بعض املفردات
املشرتكة الواردة أدناه عىل التوجه إىل األطراف الفاعلة يف القطاع األمني وفهمها بثقة أكرب .لذا ،حاويل اإلملام
بالكلامت التي تستخدمها املنظامت التي تريدين أن تؤثري فيها.
املتحدة إحرتام املعايري التي تندرج ضمن إطار مدونة قواعد السلوك
الشخيص لذوي الخوذات الزرقاء ،تلك التي ال مجال للتسامح فيها يف
حال اإلستغالل أو اإلعتداء الجنيس".

مجال (أو مرسح) العملية :وهو عبارة عن مجال جغرايف محدد
تعمل عليه قوى عسكرية .وتجدر اإلشارة إىل أن املساحة قد
تختلف بشكل كبري بني مجال وآخر .مثال" :يركّز فريق عمل إعادة
إعامر املحافظات عىل مشاريع ال ّري ضمن نطاق مجال عمليته".

الرشطة التي تركز يف عملها عىل خدمة مجتمعها :ترتكز الجهود عىل
تسهيل الوصول إىل الرشطة ورؤيتها عىل الصعيد املحيل ،كام تهدف هذه
الجهود إىل إنشاء عالقة وطيدة بني الرشطة ومؤسسات األمن املحلية.
مثال" :يشمل تركيز البلدة الجديد عىل الرشطة التي تركز يف عملها
عىل خدمة مجتمعها إجتامعات تضم الرشطة والكنيسة ،إىل جانب
املجموعات النسائية والشبابية.

سلسلة القيادة :وهي عبارة عن هيكلية تنظيمية متر فيها السلطة
من األعىل إىل األسفل ،ويتحمل كل شخص يف السلسلة املسؤولية
املبارشة أمام الشخص الذي يندرج أعاله .ويُذكر أن للقوات
املسلحة سلسلة واضحة وصارمة حول القيادة .مثال" :توجب عىل
الضابط الجديد أن يعتاد عىل تلقي األوامر من قائده وعىل العمل
ضمن سلسلة القيادة".

الرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة :يتم الرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة من خالل سلطات مدنية يتم إنتخابها بشكل دميقراطي،
كام أن هذه القوى تخضع لرقابة القضاء واالعالم ومنظامت املجتمع
املدين .مثال" :تضمن عملية ضبط القوى املسلحة بشكل دميقراطي أن
يقوم املدنيون بتحديد حجم القوى العسكرية".

الرقابة املدنية :يف نهاية املطاف ،تقع مسؤولية إتخاذ القرارات
االسرتاتيجية يف البالد عىل عاتق القيادة السياسية املدنية أكرث من
القوى العسكرية أو الرشطة .األمر الذي يعزز عملية املحاسبة
والشفافية داخل القوات املسلحة وقوات األمن .مثال" :أظهرت
الحكومة الجديدة إلتزامها بالضبط املدين للجيش من خالل تعيني
عضو سابق يف الربملان ،بدالً من جرنال يف الجيش ،لرئاسة وزارة
الدفاع".

نزع األسلحة وترسيح املقاتلني وإعادة إدماجهم يف املجتمع :وهي عبارة
عن مجموعة محددة من العمليات التي تتم يف املرحلة التي تيل الرصاع
والتي يتم خاللها بناء السالم .نزع األسلحة هو عملية جمع األسلحة
الصغرية والذخائر واملتفجرات ،إىل جانب األسلحة الخفيفة والثقيلة التي
بحوزة املقاتلني والسكان املدنيني يف منطقة النزاع ،ثم السيطرة عىل هذه
األسلحة ،للتخلص منها يف مرحلة ثانية .أما ترسيح املقاتلني ،فمن خالله
تقوم القوات املتحاربة بحل هيكلياتها العسكرية أو خفض عددها،
للتمهيد لعودة املقاتلني تدريجياً إىل الحياة املدنية .وبالنسبة إىل إعادة
إدماج املقاتلني يف املجتمع ،فهو يقوم عىل إعتامد املقاتلني السابقني
وعائالتهم منط عيش حياة مدنية منتجة للتكيّف إقتصادياً وإجتامعياً،
وغالباً ما يتم ذلك من خالل هيكليات األمن الحكومية .مثال" :غالباً
ما ينىس الخرباء الذي يخططون لعملية نزع األسلحة وترسيح املقاتلني
وإعادة ادماجهم يف املجتمع األدوار التي تلعبها النساء املقاتالت".

العالقات أو العمليات العسكرية-املدنية :وهي تشمل نشاطات
يقوم بها الجيش لتعزيز العالقات الطيبة مع السكان املدنيني .كام
أنها قد تشمل تعاوناً أو حوارا ً بني الجيش واملجتمعات املدنية.
مثال" :يركّز الجيش عىل العالقات املدنية-العسكرية للمساعدة
عىل تحسني صورته يف نظر املجتمعات املحلية".
مدونة قواعد السلوك :وهي عبارة عن مد ّونة مصممة لتعزيز جو
ّ
عمل تسوده املسؤولية واالخالقيات .فهي تحدد املبادئ التوجيهية
عىل مستوى كل من املعايري األخالقية املطلوبة ،وااللتزامات
القانونية ،فضالً عن أدوار ومسؤوليات كل األطراف املعنية يف
عملية مشرتكة .مثال " :يجدر بقوات حفظ السالم يف منظمة األمم
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العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي :وهو عبارة عن أي عمل يتم
رغامً عن إرادة الشخص ووفقاً الختالفات (يف النوع اإلجتامعي)
بني الذكور واإلناث .وقد يشمل ذلك اإلساءة النفسية ،العنف
األرسي/املنزيل ،اإلتجار ألغراض جنسية ،األعامل الشاقة ،االعتداءات
الجنسية ،تشويه األعضاء التناسلية ،وعنف العصابات .مثال" :يظهر
العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي بأشكال ع ّدة ،إال أنه دامئاً ما
يؤذي العائالت واملجتمعات فضالً عن األفراد".
الصالحيات :هي عبارة عن أمر رسمي مكتوب أو إقرار لإلعالم عن
العمليات األمنية .مثال" :تشمل صالحيات املهمة حامية املدنيني".
املهمة :تلجأ منظامت األمن والدفاع إىل هذا املصطلح لإلشارة
إىل نشاط أمني أو عملية أمنية كلف بها من قبل مسؤول .مثال:
"كانت املهمة تقوم عىل حامية النساء من اإلعتداءات الجنسية".
الفاعلية العملياتية :هي تظهر درجة فعالية عمل املنظمة يف
الوقت الحايل ،ومدى تأديتها للمهام بأكرب قدر من النتائج وأقل
قدر من املوارد .مثال" :تأدية املهام برسعة وبنجاح تعزز من
فاعلية العمليات التي تنفذها األجهزة األمنية".
سيادة القانون :إن القوانني نفسها تحكم وتحمي الجميع عىل قدم
من املساواة .فسيادة القانون تتطلب وجود نظام قضايئ مستقل
يكون عادالً وشفافاً ومينع الحكومة من اإلمساك بزمام السلطة
بشكل تعسفي .مثال" :إن إحرتام سيادة القانون أمر أسايس ليشعر
الناس باألمان وبأنه يتم التعامل معهم مبساواة من قبل حكومتهم
واألطراف األمنية".

إصالح القطاع األمني :تح ّول القطاع األمني (مبا يف ذلك القوى املسلحة،
والرشطة ،واملخابرات ،والوزارات الحكومية املعنية ،ونظام العقوبات
وهيكليات الرقابة ،إلخ) ،بغية التأكد من نرش األمن بفعالية ويف إطار
عملية رقابة وضبط دميقراطية .وقد تكون عملية إصالح القطاع األمني
عملية شاملة ورسمية تقودها حكومة وطنية ،أو قد تعود إىل جهود
إصالحية يتم بذلها يف قطاع معينّ (مثال الرشطة) .مثال" :نريد املشاركة
يف عملية إصالح القطاع األمني الرسمية التي تطبقها حكومتنا الوطنية".
التدريب والتجهيز :هذه العمليات عبارة عن النشاطات التي تندرج يف
سياق برنامج دعم إصالح القطاع األمني ،وهي تعطي األولوية لتجنيد
املوظفني ،وتدريبهم وتجهيزهم خالل فرتة زمنية قصرية .وعىل الرغم من
أهميتها ،فغالباً ما ميكن لهذه النشاطات أن تؤدي إىل تهميش إصالحات
هامة وطويلة األمد التي قد يكون من الصعب مراقبتها .مثال" :عىل
الرغم من أن الرتكيز عىل دعم التدريب والتجهيز يؤدي إىل إنشاء ثكنات
جديدة للرشطة ،إال أنه يهمش الربامج التي تهدف إىل تطويرعالقة تقوم
عىل الثقة مع املجتمع املحيل".
فحص الخلفية :تقييم خلفية األفراد ونزاهتهم لتحديد مدى صالحيتهم
للعمل العام .إذ يضمن ذلك أن املتقدمني ال يتمتعون بتاريخ من العنف
أو الجرائم الخطرة ،مبا يف ذلك إنتهاكات حقوق اإلنسان أو جرائم حرب.
مثال" :فحص خلفية ضباط الرشطة الجدد بعد حرب أهلية يساعد عىل
منع املجرمني من التمتع مبناصب السلطة".

قواعد اإلشتباك :وهي عبارة عن توجيهات تحدد الظروف
والحدود التي ميكن يف إطارها للعسكريني إستخدام الق ّوة وتأدية
أوجه أخرى من مهامهم .ويحدد كبار املسؤولني العسكريني هذه
القواعد ،كام أنه ال بد لكل جندي من اإلملام بها .مثال :نصت
قواعد اإلشتباك يف عملية اإلغاثة يف الصومال يف العام 1992عىل
التايل" :ال يجدر بك اإلستيالء عىل ممتلكات اآلخرين لتأدية
مهمتك".
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البحث يف مسائل األمن

عامل مضاعفة الق ّوة :يف املصطلحات الحربية ،يشري عامل مضاعف
الق ّوة إىل عامل يجعل من قوة معيّنة أكرث فعالية من عملها من
دونه .عىل سبيل املثال ،ميكن لتكنولوجيا معيّنة أو إسرتاتيجية ما
أن تسمح للق ّوة بتحقيق أهدافها ،وبالتايل هي ت ُعترب عامل مضاعفة
الق ّوة .مثال" :يدرك الجنود أن التحدث إىل السكان املحليني حول
املخاطر األمنية هو عامل مضاعفة الق ّوة ،وذلك من خالل املعلومة
الفريدة التي يتم كشفها".

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة :إن األسلحة الصغرية هي عبارة عن
أسلحة مصممة لإلستخدام الفردي .وهي تشمل املسدسات والبنادق
والرشاشات .أما بالنسبة إىل األسلحة الخفيفة ،فهي أسلحة مصممة
ليستخدمها شخصان أو ثالثة يف خدمة املجموعة .مثال" :يحاول املجتمع
ضبط تدفق األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة بعد الحرب".

البحث يف مسائل األمن

األداة رقم  - 5#ما هي األدوار التي تلعبها األطراف الرئيسية الفاعلة يف القطاع األمني ؟
بغية التقرب من األطراف الفاعلة يف القطاع األمني التي لها عالقة بالتغيريات التي تودين تحقيقها ،ال بد
لك من اإلملام بالوظيفة التي ُيفرتض أن يؤديها كل من هذه األطراف.
تظهر بني بلد وآخر ،لذلك ستحتاجني إىل إدراك كيفية إمتام األعامل
يف بلدك .أما بالنسبة إىل املصادر اإلضافية فهي تعدد املنظامت التي
تنرش أبحاثاً حول القطاع األمني وعملية إصالحه .وقد تكون بعض
هذه املنظامت قد نرشت تقاريرا ً حول بلدك.

يحدد الجدول التايل بعض الوظائف الرئيسة التي تؤديها
األطراف الرئيسية الفاعلة يف القطاع األمني وبعض املبادئ
الهامة التي تحكمها .ويُذكر أن هذا املخطط هو مخطط عام
لبعض األدوار والعالقات .وتجدر اإلشارة إىل اإلختالفات التي

القوات النظامية املسلحة واألمنية
القوات املسلحة/الجيش /قوات الدفاع • تكمن مهمة الجيش الرئيسة يف حامية الدولة والدفاع عنها وعن سكانها من العدوان الخارجي .ويُذكر أن
بعض الجيوش تشارك أيضاً يف عمليات السالم الدولية.
(قد تشمل الدرك)
• ميكن اللجوء إىل الجيش ألهداف أمنية أخرى فقط يف حال عدم متكّن القوات املدنية منفردة من التدخل
بفعالية (حاالت الطوارئ).
• ينبغي أن يكون الجيش مجهزا ً للتعامل مع نطاق واسع من التهديدات ،وأن يكون قادرا ً عىل التعاون مع
مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،وأن يحرتم حقوق اإلنسان.
• ال بد للسلطات املدنية من أن تراقب أنشطة الجيش ،ونفقاته ،والعمليات التي يقوم بها.
وكالة إدارة الحدود

• يركّز هذا الجهاز عىل القواعد واالجراءات التي تنظم النشاطات واالتجار عرب مناطق حدودية معيّنة.
• تكمن مهمته يف منع أي نشاطات غري قانونية عرب الحدود ،ويف كشف أي خطر قد يهدد األمن القومي ،ويف
ضبط األشخاص واملركبات عند نقاط محددة لعبور الحدود.
• عادة ما يكون حرس الحدود تحت سلطة جهاز مدين أو برملاين إلنفاذ القانون.

وكالة الهجرة والجامرك

• إن هذا الجهاز مسؤول عن تطبيق القيود املفروضة عىل الدخول إىل البالد والخروج منها ،وذلك عرب التأكد من
قانونية وثائق السفر ،وكشف أي عملية إجرام والتحقيق فيها ،إىل جانب مساعدة من هم بحاجة إىل الحامية.
يحسن عملية الوقاية من اإلتجار بالبرش والتهريب فضالً عن
• بشكل مثايل ،ينبغي أيضاً عىل هذا الجهاز أن ّ
عملية الكشف عنها ،كام ينبغي له أن يعزز من حامية حقوق اإلنسان ودعمها ،ومن تعزيز امللكية ،والرقابة،
والتعاون عىل الصعيد املحيل.

الرشطة

• تكمن الوظيفة األساسية للرشطة يف تأمني إنفاذ القانون املحيل.
• تركّز الرشطة إهتاممها عىل منع الجرائم وعىل كشفها ،إىل جانب الحفاظ عىل النظام العام ،وحامية املمتلكات
والسكّان.
• ينبغي أن ترشف قيادة مدنية عىل أنشطة الرشطة ،ونفقاتها ،واالجراءات التي تتخذها
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رئيس الحكومة

• ميكن لرئيس الحكومة أن يكون رئيس الوزراء أو الرئيس أو امللك .أما بالنسبة إىل دوره ،ومبا أنه يرتبط بالقطاع
األمني ،فمن املمكن أن يتنوع بني الوظيفة الرسمية اإلحتفالية ،ورئاسة الجيش ،و القيادة العليا يف أوقات الحرب.
• إىل جانب األجهزة األخرى التي تندرج ضمن إطار العمل التنفيذي يف الحكومة ،هو يحدد امليزانية ،واملبادئ
التوجيهية العامة ،وأولويات القوات النظامية املسلحة واألمنية.

أعضاء السلطات الترشيعية/
الربملان

• تقع عىل عاتق الربملانيني وأعضاء الربملان مسؤولية طرح القوانني ومناقشتها واملوافقة عليها أو معارضتها.
• هم ميارسون سياسات الرقابة ،كام يوافقون عىل امليزانية ،كام ميكن لهم إطالق التحقيقات.
• ميكن للربملانيني عقد جلسات علنية ،وتوفري املعلومات الرضورية ملنظامت املجتمع املدين ،فضالً عن إستخدام لقاءات
مفتوحة يف دار البلدية ملناقشة سياسة الحكومة عىل الصعيد األمني.

وزارة الدفاع

• هذه الوزارة مسؤولة عن إدارة القوى املسلحة ومراقبتها ،فضالً عن وضع سياسة الدفاع وتطبيقها.
• عادة ما تكون وزارة الدفاع مبثابة مستشار الدفاع األسايس بالنسبة إىل رئيس الحكومة.
• تختلف وزارة الدفاع عن القوى املسلحة بحد ذاتها ،وذلك ألن هذه األخرية عملية أكرث.

وزارة الداخلية

• بشكل عام ،تكون هذه الوزارة مسؤولة عن سياسة منظامت تنفيذ القانون املدنية ،مبا يف ذلك الرشطة وأمن الحدود
ووحدات التحقيق الخاصة ،وعن متويلها ومراقبتها.
• يف بعض الدول ،ميكن أن تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن السجون والهجرة والحوكمة املحلية ،مبا يف ذلك إدارة
املحافظات والبلديات ،واملناطق.

وزارة النوع اإلجتامعي /وزارة شؤون
املرأة

• تتوىل هذه الوزارة مهمة تأمني اإلرشادات الالزمة ليك تلبي كافة سياسات الحكومة وهيكلياتها وبرامجها حاجات
النساء والرجال عىل حد السواء.
• غالباً ما تصب إهتاممها عىل إدماج قضايا النوع اإلجتامعي يف الوكاالت الحكومية ،وعىل تعزيز دور املرأة ،ال سيام
من خالل الربامج والتمويالت املخصصة عىل هذا الصعيد.
• ميكن لهذه الوزارة أن تلعب دورا ً هاماً يف التأكد من أن عملية إصالح القطاع األمني ومؤسسات هذا القطاع تضم
النساء ،وتلبي حاجيات النساء والفتيات.

مجلس األمن القومي

• هذه الهيئة مسؤولة عن مراجعة السياسة األمنية الوطنية التي هي عبارة عن إطار يظهر كيف تؤ ّمن البالد األمن
للحكومة وملواطنيها.
• ميكن لهذه املجموعة أن تكون عبارة عن وزارة دامئة أو عن لجنة مختصة بتقديم املشورة إىل رئيس الحكومة.
• عادة ما يلجأ مجلس األمن القومي إىل التشاور عىل نطاق واسع مع األطراف الحكومية األمنية ،كام أنه من شأنه أن
يتشاور مع أطراف غري حكومية.

متويل الربملان /لجنة امليزانية

• لهذه اللجان الكلمة األخرية حول موازنات كل مؤسسات القطاع األمني (من املمكن إىل جانب لجنة الحسابات
العامة التي تراجع تقارير التدقيق يف مجمل امليزانية الوطنية ،مبا يف ذلك ميزانية الدفاع).

لجنة برملانية للدفاع واملخابرات

• تقدم هذه اللجنة املشورة والتوصيات إىل الربملان بشأن القوانني والقرارات التي تتعلق بالدفاع الوطني وباملخابرات.
• ال بد لهذه اللجنة من أن تركّز عىل املسائل املرتبطة بحجم وهيكلية وتنظيم وتأمني ومتويل وآلية عمل كل من
األطراف الحكومية املوكلة صالحية اللجوء إىل القوة ،واألجهزة اإلدارية التي تتخذ القرارات التي تقيض باللجوء إىل
القوة.
• ال بد لكافة اللجان الربملانية من أن تلجأ إىل سلطتها يف الرقابة عىل صعيد واسع ،وذلك للتحقيق يف القضايا الكربى
املتعلقة بالسياسة العامة ،وبالعيوب اإلدارية ،إىل جانب اإلتهامات بالفساد والفضائح.
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البحث يف مسائل األمن

األجهزة الحكومية للرقابة واإلدارة

البحث يف مسائل األمن

العدالة ومؤسسات سيادة القانون
وزارة العدل

• إن الوزارة مسؤولة عن تنظيم نظام العدالة ،ورقابة املدّعني العامني ،إىل جانب الحفاظ عىل النظام القانوين
والنظام العام .وبشكل عام ،هي مسؤولة عن نظام العقوبات ،مبا يف ذلك السجون.
• كام تقع عىل عاتق بعض الوزارات مسؤوليات إضافية عىل صعيد مجاالت السياسات ذات الصلة ،ورقابة
اإلنتخابات ،وتوجيه الرشطة ،وإصالح القوانني.

النظام القضايئ

• يتمثل النظام القضايئ بقرص العدل الذي يدير العدالة ويشكّل الفرع القضايئ من الحكومة.
• ينبغي عىل املجالس القضائية ،والنيابة العامة ،وغريها من آليات حل النزاع أن تكون نزيهة وخاضعة
للمحاسبة.
• يلعب النظام القضايئ دورا ً هاماً يف رقابة أقساما أخرى من القطاع األمني ،وذلك يف حال عرض أي قضايا تشمل
عاميل القطاع األمني أو مؤسساته أمام املحاكم.

نظام العقوبات

• إن نظام العقوبات مسؤول عن تنفيذ العقوبات أو التدابري األخرى التي تأمر بها املحاكم .ويشمل نظام
العقوبات السجون ،كام أنه يشمل أيضاً الحجز ،واإلجراءات البديلة عن الحجز مبا يف ذلك أنظمة إطالق الرساح
بكفالة ،وأوامر الخدمة اإلجتامعية ،إىل جانب مجالس اإلفراج املرشوط (يف حال ُوجدت) ،وخدمات اإلختبار
والتفتيش ،وأنظمة العقوبات التقليدية وغري الرسمية.
• ال بد ألي نظام عقوبات ف ّعال من أن يتضمن عددا ً كافياً من العاملني الذين يتلقون أجورا ً جيدة واملدربني عىل
مكافحة الفساد واحرتام حقوق اإلنسان واالحتياجات املختلفة للنساء والرجال والفتيان والفتيات ،وعىل تأمني
النشاطات التأهيلية والرتبوية.
• يجب أن تتابع مجموعات مستقلة /مجموعات املجتمع املدين السجون بهدف الحؤول دون اإلساءة.

السلطات التقليدية

• عادة ،من شأن السلطات املحلية (مثل رؤساء القرى ورؤساء العشائر والشيوخ ،واملجالس) أن تؤثر بشكل كبري
عىل املواقف والعادات والسلوكيات املحلية.
• من املمكن أن تلعب دورا ً هاماً يف تسوية النزاعات.

األطراف الفاعلة غري الحكومية يف القطاع األمني
الرشكات العسكرية ورشكات األمن
الخاصة

• هي رشكات ربحية تؤمن الخدمات العسكرية واألمنية لحكومة ما.
• هي تقوم مبهام عادة ما تكون مامثلة ملهام القوى العسكرية والرشطة ،ولكن عىل نطاق أضيق يف غالب
األحيان .وممكن لهذه الرشكات أن تضم موظفني محليني أو أجانب ،كام أنها غالباً ما تساهم يف مرافق اإلحتجاز
ويف تدريب العاملني يف القطاع األمني.
• وال بد من اإلشارة إىل أنها غالباً ما تكون غري خاضعة لنفس درجة الرقابة واملحاسبة التي تخضع لها قوات
األمن والقوات املسلحة الحكومية.
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الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان،
املوفقون ،وأجهزة الرقابة املتخصصة

• يتم تأسيسها عرب القانون أو من خالل الدستور .وهي عبارة عن أجهزة دامئة ومستقلة عن الحكومة ،إال أنها غالباً ما
تقدم التقارير إىل الربملان.
• إن الهدف من وجود الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان واملوفقني هو مراجعة نشاطات السلطات الحكومية ،مبا يف
ذلك القطاع األمني (عىل الرغم من أن القوات املسلحة غالباً ما تكون خارج نطاق صالحيتها).
• قد تتمتع بعض أجهزة الرقابة املتخصصة األخرى بالصالحية لرقابة إما أجهزة محددة وإما قطاعات (مثل الرشطة أو
السجون) أو مواضيع معيّنة (مثل الفساد).
• تضم بعض البلدان أمناء مظامل للدفاع متخصصني وغري مستقلني عن القوى املسلحة .إضافة إىل ذلك ،فإن الرشطة
والسجون ،وغريها من مؤسسات القطاع األمني قد تضم أجهزة رقابة داخلية (مثل املفتشني) غري مستقلة عن الهيئة.

منظامت املجتمع املدين (مثل
منظامت حقوق اإلنسان ،ومنظامت
مساعدة الضحايا ،ومنظامت املرأة)

• ميكن ملنظامت املجتمع املدين متابعة القطاع األمني ،وإجراء البحوث ،والدعوة إىل تغيري السياسات ،إىل جانب توفري
الخدمات للسكان عىل صعيد القضايا األمنية.
• غالباً ما تتمتع هذه املنظامت بشبكات قوية داخل املجتمع وأخرى تربطها مبنظامت املجتمع املدين األخرى.

وسائل اإلعالم

• ميكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورا ً هاماً يف االرشاف عىل السلطات العامة ويف إعالم املواطنني باملخاطر األمنية.
• ميكن لها أن ترفع من نسبة الوعي العام ،وأن تحث عىل دعم إصالح القطاع األمني .إال أنها قد تؤثر سلباً إن مل تكن
مستقلة عن الحكومة.

مراكز األبحاث

• تُعترب مراكز األبحاث وهيئات البحث يف السياسات العامة من منظامت املجتمع املدين التي من شأنها أن تؤثر عىل
السياسة من خالل توفري املعلومات وتقديم التحليالت والنصائح.
• إن هذه الهيئات املعنية باألبحاث والسياسات األمنية من شأنها أن تساهم أيضاً يف تسليط الضوء عىل املسائل
املتعلقة بالسياسات للفت نظر وسائل اإلعالم والجمهور الواسع إليها.
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البحث يف مسائل األمن

الرقابة املستقلة

البحث يف مسائل األمن

األداة رقم  - 6#القوانني والنصوص اإلقليمية والدولية املتعلقة بإصالح القطاع األمني وباملرأة
كام ورد يف القسم األول ،تسلط مجموعة من القوانني والنصوص اإلقليمية والدولية الضوء عىل أهمية مشاركة
النساء واملجتمع املدين يف قضايا السالم واألمن .ويف ما ييل بعض من هذه القوانني والنصوص .وال بد من اإلشارة
إىل أننا نويص بالرجوع إىل باقي القوانني والنصوص الدولية واإلقليمية املتعلقة بإصالح القطاع األمني والنوع
اإلجتامعي التي يقدمها مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( ،)DCAFوذلك بغية الحصول
عىل صورة أوسع تتضمن وصفاً لكل من هذه النصوص.
Asian Association for Regional Cooperation SummitSAARC, Social Charter on Women and Children

أوروبا

• منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ( ،)OSCEالقرار رقم 05/14
حول املرأة يف تفادي الرصاعات وإدارة األزمات والتأهيل ما بعد
الرصاع ()2005
• مجلس االتحاد األورويب ،استنتاجات بشأن تعزيز مساواة النوع
اإلجتامعي وتعميم منظور النوع اإلجتامعي يف إدارة األزمات،
()2006
• مقاربة اإلتحاد األورويب الشاملة حول قراري مجلس األمن بشأن
املرأة والسالم واألمن رقم  1325و)2008( 1820

األمريكيتني

• منظمة البلدان األمريكية ،اإلتفاقية األمريكية بشأن تفادي واستئصال
العنف ضد النساء ومعاقبته "إتفاقية بيليم دو بارا" ()1994
Convention of Belem do Para

غريها

• املؤمتر العاملي املعني باملرأة ،إعالن ومنهاج عمل بيجني ()1995
Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration
and Platform for Action
• منظمة حلف شامل األطليس ،توجيه تعليامت ثنائية اإلسرتاتيجية
لدمج قرار مجلس األمن رقم  1325ومنظور النوع اإلجتامعي يف هيكلية
تعليامت حلف شامل األطليس.

افريقيا

• بروتوكول حقوق املرأة يف افريقيا امللحق بامليثاق االفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب ()2003
• إعالن اإلتحاد االفريقي الرسمي حول املساواة بني الجنسني
يف افريقيا " Solemn Declaration of Gender Equality in
)2004( ”Africa
• إطار العمل ملنع الرصاعات ،الجامعة االقتصادية لدول غرب
افريقيا ECOWAS Conflict Prevention Framework
()2008
• سياسة املساواة بني الجنسني “  ،”Gender Policyاإلتحاد
االفريقي ()2009

 Bi-Strategic Command Directive 40-1 Integrating UNSCR 1325
and Gender Perspective into the NATO Command Structure
revised 2012

األمم املتحدة

• الجمعية العامة لألمم املتحدة ،إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ()1979
• قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325حول املرأة ،السالم
واألمن ()2000
• الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن التابع لألمم املتحدة،
تقرير الجمعية العامة" ،تأمني السالم والتنمية :دور منظمة األمم
املتحدة يف دعم إصالح القطاع األمني"
Securing peace and development: the role of the United
Nations in supporting security sector reform
(A/62/659-S/2008/39 (2008
• قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )2008( 1820
• قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )2008( 1888
• قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )2009( 1889
• قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )2010( 1960

آسيا واملحيط الهادي

• جامعة بلدان املحيط الهادي  ، Pacific Communityبرنامج
بلدان املحيط الهادي املُراجع حول العمل عىل النهوض بالنساء
وعىل مساواة النوع اإلجتامعي ()2004

 Revised Pacific Platform for Action on Advancement of
Women and Gender Equality 2005 to 2015: A Regional
Chapter

• إعالن كولومبو يف مؤمتر رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
الخامس عرش -امليثاق اإلجتامعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون
اإلقليمي حول املرأة والطفل ()2008
The Colombo Declaration of the 15th SAARC South
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يف حال كنت تركزين إهتاممك عىل مسألة مع ّينة" ،ضعي مخططاً" حول األطراف املعنية بالقطاع األمني.
عىل سبيل املثال ،قد يشكّل "التعامل مع تزايد عدد األسلحة"
موضوعاً ميكن رسم مخطط حوله .وغالباً ما سيشمل مخططك
رموزا ً حول األطراف الرئيسة ،مثل املجموعات العسكرية،
ومجموعات الضحايا ،ومنظامت املجتمع املدين املحلية ،واملنظامت
الدولية ،فضالً عن الكنائس ،والقوى املسلحة والرشطة ،والجامعات
اإلجرامية ،ورمبا الصحف الوطنية واملحطات اإلذاعية ،واملدارس،
واملجموعات الشبابية ،ومجموعات األمهات ،مجموعات مراقبة

األحياء خاصة .إىل جانب ذلك ،ميكن لك اللجوء إىل األسهم والرموز
األخرى لتحديد العالقات بني مختلف املجموعات لتقومي بعد ذلك
بتطوير خطة عمل تشمل أكرب عدد ممكن من األطراف .ويف هذا
السياق ،ميكن خالل لقاء مجموعة صغرية وضع مخطط العالقات بني
األطراف عرب بيان توضيحي ،وعرضه يف مرحلة ثانية عىل فريق أكرب.
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تشكيل إئتالف

األداة رقم - 7 #مترين تخطيط لألطراف املعنية

تشكيل إئتالف

األداة رقم  - 8 #منوذج عن دعوة لالنضامم إىل إئتالف جديد يركّز عىل إدماج النساء يف إصالح
القطاع األمني
ميكن لدعوتك أن تكون عبارة عن رسالة إلكرتونية أو نرشة إعالنية تضعينها يف األماكن التي تقصدها النساء يف
املجتمع (املراكز اإلجتامعية ،موارد املياه ،السوق ،املدرسة ،إلخ) .كام أنه ال بد لك من اللجوء إىل عملية تناقل
الخرب بني األشخاص لنرش املعلومات حول اإلجتامع ،ومن أن تحثي مجموعة من معارفك الخاصة عىل اإللتزام
بالحضور.

هل ترغبني برؤية جديدة
ألمن يعطي األولوية للمجتمعات؟
هل تظنني أن األمن الفعيل يتطلب مشاركة واسعة،
من ضمنها مشاركة النساء؟
إذاً ،إنضمي إلينا يف اجتامع لنساء مهتامت بتعزيز األمن يف مجتمعاتنا
من خالل الحوار وااللتزام.
قد تظنني أنك غري مل ّمة مبوضوع األمن ،إال أن العكس صحيح!
فجميعنا نتمتع بوجهات نظر وبأفكار هامة حول العوامل
التي من شأنها أن تجعل من مجتمعنا مجتمعاً أكرث أمناً.
نحن يف بداية تأسيس إئتالف جديد ،والجميع موضع ترحيب.
معلومات حول اإلجتامع:
إنضمي إىل نساء أخريات معنيات باملوضوع يف
[ تحديد املكان ]
بتاريخ [ تحديد الزمان ]
لإلستعالم الرجاء اإلتصال ب
[ تحديد اإلسم وكيفية اإلتصال ]
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• الرتحيب بالحارضين ورشح سبب الدعوة إىل هذا اإلجتامع
• مقدمة مخترصة من كل مشرتك تتضمن إسمه/ها وسبب
حضوره/ها لهذا اإلجتامع
• عصف ذهني حول أهم األولويات األمنية عىل صعيد املجتمع.
ما هي العوامل التي تريدون تغيريها؟
• عصف ذهني حول الخطوات التي من املمكن القيام بها لتغيري
هذه العوامل

• التأكد من األشخاص املهتمني بالعمل معاً لتحقيق هذه التغيريات،
وتحديد عدد اإلجتامعات (مناقشة النقاط اللوجستية حول مكان هذه
اإلجتامعات)
• التأكد من كيفية اإلتصال بكافة املشاركني
• التخطيط لإلجتامع املقبل.

• ما هي النتيجة النهائية التي ترغبني يف تحقيقها؟
• ما هي التغيريات امللموسة التي تحتاجني إليها لبلوغ هذه
النتيجة؟
• من هي الجهة القادرة عىل القيام بهذه التغيريات؟
• من غري هذه الجهة ميكنه املساعدة عىل تحقيق هذه التغيريات؟
وما هي الجهة أو العوامل التي قد تعيق هذه التغيريات؟
• ما هي الرسائل الرئيسة التي ال بد لك من إيصالها إىل الجهة
القادرة عىل القيام بهذه التغيريات؟
• ما هي أنواع التواصل والنشاطات األنسب للوصول إىل الجهة
القادرة عىل التغيري (مقابالت شخصية ،حلقات عمل تدريبية،
تقديم عريضة)؟
• هل من تواريخ أو مناسبات خاصة لنشاطات أو عمليات تواصل
معيّنة ،أو هل من أوقات غري مناسبة للقيام بها؟
• كم من الوقت ومن النقود ستحتاجني يف إطار ميزانية نشاطاتك؟
ما هي املهارات واملواد والخربات الرضورية؟

• من ِمن أعضاء اإلئتالف سيقود أي مهمة؟ ما هي املواعيد النهائية التي
سيلتزمون بها؟ هل اخرتنا عددا ً معقوالً من األولويات؟
• كيف ميكننا التحقق مام إذا كنا نقوم مبا التزمنا به أو ال ،وما إذا كنا
نحرز تقدماً نحو النتيجة النهائية أو ال؟
• متى وكيف سنقوم بعملية تقييم نتائج نشاطاتنا؟

47 



القسم الثالث :أدوات العمل

التخطيط للعمل

األداة رقم  - 10#أسئلة تُطرح عند التخطيط للعمل

تشكيل إئتالف

األداة رقم  - 9#منوذج عن جدول أعامل أ ّول إجتامع لإلئتالف

تتشارك حصينة صافي من أفغانستان الرؤية نفسها مع باقي النساء األفغانيات حول
مفاوضات السالم وعملية اإلنتقال األمني ،وذلك خالل لقاء مع إذاعة صوت أميركا
( )Voice of Americaفي العاصمة واشنطن.
تصوير :معهد األمن الشامل The Institute for Inclusive Security
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التخطيط للعمل

األداة رقم - 11 #نسخة منوذجية لخطة عمل
إسم اإلئتالف
خطة عمل

التاريخ:
مراجعته يف:
الغاية:
النشاط

الهدف
.1

الجدول الزمني

الشخص املسؤول/
األشخاص املسؤولون

املوارد

الرشكاء

أ.
ب.
ج.

.2

أ.
ب.
ج.

.3

أ.
ب.
ج.

.4

أ.
ب.
ج.
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املتابعة

التقييم

 التخطيط

األداة رقم - 12 #منوذج عن خطّة عمل

للعمل

األمن للمرأة من خالل الدعوة إىل اإلئتالف Security for Women through Advocacy Coalition
(( )SWACOتم تغيري األسامء لحامية الخصوصية)
الهدف
زيادة توظيف
النساء يف القوى
األمنية

التكتيك /النشاط
حملة ملصقات تظهر
الوجه اإليجايب للنساء يف
القطاع األمني

ستنسق ماري عملية تصميم
ّ
امللصقات مع مساهامت من
بقية األعضاء ،كام ستطبع كل
منظمة امللصقات

ماري

شهر مايو

إذاعة راديو دراما

إستهداف األهل واملجموعات
املامثلة ،واللجوء إىل قصص
الفتيات اللوايت مل يلقني تشجيعاً
من العائلة واملجتمع ،وعىل الرغم
من ذلك إلتحقن بالقوى األمنية،
التواصل مع أشخاص من نظام
البث يف ليربيا ) LBS) Liberia
،Broadcasting System
وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا
( )UNMILلتأمني البث اإلذاعي

جاين

ستة أشهر ،من مارس إىل
سبتمرب

فرنسني

 6أشهر ،إثنني منها يف
مونروفيا ،بني إبريل ويونيو

أمليا

ستدعو أمليا جهة اإلتصال
من مؤسسة "دينكورب"
( )Dyncorpإىل اإلجتامع
التايل ملنظمة األمن
للمرأة من خالل الدعوة
إىل اإلئتالف (Security
for Women through
Advocacy Coalition
(SWACO

املنتديات املتجولة
ومنتديات عىل صعيد
املجتمع

تعزيز قدرة القطاع
األمني عىل مشاركة
النساء يف املجتمع
املدين والعكس
صحيح

الخطوات التالية

		
املنسق
ّ

الجدول الزمني

تأمني املداخالت يف
تدريبات القوى املسلحة
يف ليربيا والرشطة
الوطنية الليربية ()LNP

يقوم كل عضو من أعضاء األمن
للمرأة من خالل الدعوة إىل
اإلئتالف ( )SWACOبالتنقل
بني املنازل للدعوة إىل املنتديات
يف مجتمعاتهم أو يف املجتمعات
التي تعمل منظامتهم عليها،
وبعقد منتديني عىل صعيد
املجتمع يف مونروفيا و منتديني
خارجها ،وبالتنسيق مع موظفي
سفارة الواليات املتحدة األمريكية
وجميع الوحدات النسائية يف
الرشطة الهندية
اإلجتامع مع متعاقد من القطاع
األمني الخاص من مؤسسة
"دينكورب" (،)Dyncorp
وتحديد جهات اإلتصال يف
بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
( )UNMILولقاء هذه الجهات
بغية العمل عىل تدريب الرشطة
الوطنية الليربية ()LNP
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 التخطيط
للعمل

الهدف

التكتيك /النشاط

الخطوات التالية

رجينا

النصف األول من نيسان/
أبريل

فرنسني

األول من نيسان/إبريل

مرة يف الشهر ،إبتدا ًء من
شهر نيسان /إبريل

نسخة عن السياسة بحدود
 7آذار /مارس ،واإلجتامع
مع التجمع الربملاين النسايئ
بحدود  7نيسان /إبريل

ورشة عمل لبناء القدرات
لكافة أعضاء األمن للمرأة
من خالل الدعوة إىل
اإلئتالف ()SWACO
حول القطاع األمني

تطوير عرض األمن للمرأة
من خالل الدعوة إىل اإلئتالف
( )SWACOحول سبب رضورة
مشاركة املرأة يف القطاع األمني
وكيفية الوصول إىل هذه
املشاركة
توضيح كيف ميكن لهم أن
يشاركوا يف الحمالت املتجولة
وحمالت التوعية ،الدعوة إىل
التدريب عىل النوع اإلجتامعي
يف الرشطة الوطنية الليربية

اإلجتامع مرة يف الشهر
مع بعثة األمم املتحدة
يف ليربيا ( ،)UNMILو
وزارة الخارجية األمريكية،
ومؤسسة "دينكورب"
( ،)Dyncorpوالرشطة
الوطنية الليربية (،)LNP
ووزارة الدفاع ،ووزارة
الهجرة

الدعوة إىل اتباع سياسات تراعي
فوارق النوع اإلجتامعي؛ مراجعة
قواعد املشاركة  ،وضامن التق ّيد
بنسبة  20باملئة من النساء يف
األجهزة األمنية؛ العمل عىل
إدراج الهجرة بشكل كامل يف
إصالح القطاع األمني

جني ،مارثا ،إلن

تأمني تغذية راجعة
(" )"feedbackحول سياسة
األمن القومي

طلب لقاء مع تجمع برملاين
نسايئ ،وتحديد أفضل مسار
للعمل ،وسيحصل ممثل مؤسسة
كزاندر عىل نسخ من هذه
السياسة ،كام ستلتقي األمن
للمرأة من خالل الدعوة إىل
اإلئتالف ( )SWACOملراجعته
(للتنسيق مع جهات اإلتصال
الربملانية النسائية الرئيسة)
تأمني تغذية راجعة (")"feedback
حول سياسة األمن القومي

ممثل مؤسسة
كزاندر

لقاء املفتش العام يف
الرشطة ورئيس كل
وحدات الرشطة النسائية
يف الهند
التأكد من أن
السياسات
واملخططات األمنية
تعكس أولويات
املرأة

		
املنسق
ّ
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الجدول الزمني

 التخطيط

للعمل

األداة رقم - 13 #منوذج عن برنامج عمل لورشة عمل متتد عىل يومني وتهدف إىل التخطيط
للعمل لتشكيل إئتالف
اليوم األول
9:45-9:00
10:15-9:45

الرتحيب والتعارف

التعريف بورشة العمل وبأهدافها ومراجعة جدول األعامل

التعريف مبفهوم التخطيط للعمل

يقدم امليسرّ غايات التخطيط للعمل .أما بالنسبة إىل العوامل التي يجب أن يشملها هذا التقديم فهي:
الغايات ،األهداف ،النشاطات ،املوارد ،املتابعة والتقييم ،إلخ.

اإلتفاق عىل هدف اإلئتالف

11:00-10:15

يقدم امليسرّ الجلسة ،ويتم تقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية (خلط األشخاص من مختلف املنظامت) بغية
مناقشة الهدف املحتمل لإلئتالف

11:15 -11:00

إسرتاحة

11:45-11:15
1:00-11:45
2:00-1:00
4:00-2:00
4:20-4:00

اإلتفاق عىل هدف اإلئتالف (تتمة)

تعرض كل مجموعة صغرية أفكارها عىل كل املشاركني .ويدير امليسرّ النقاش بغية مساعدة املجموعة عىل
الوصول إىل هدف مو ّحد.

مترين جامعي لتحديد األهداف التي تشكّل األولوية

يع ّرف امليسرّ باملهمة والتمرين .وتقوم املجموعات الصغرية بعملية عصف ذهني حول األهداف التي من شأنها
أن تحقق الهدف املتفق عليه ،والتصويت ألفضل األهداف ،ومناقشتها ضمن املجموعة.
الغداء

مترين جامعي لتحديد األهداف التي تشكّل أولوية (تتمة)

تعرض كل مجموعة صغرية أفكارها عىل كل املشاركني .بعد ذلك يص ّوت كل املشاركني عىل أفضل األفكار
ويناقشونها ،ويستمر التصويت والنقاش إىل حني التوصل إىل أهداف متوافق عليها.

املالحظات الختامية لليوم األول

ملخّص صغري حول ما تم إنجازه ،مراجعة جدول أعامل اليوم الثاين ،التأكيد عىل وقت بداية الجلسة ،إلخ.

اليوم الثاين
9:15-9:00

الرتحيب ومراجعة جدول أعامل اليوم الثاين
كيفية تنظيم اإلئتالف

11:00-9:15

نقاش ميسرّ حول مسائل اإلدارة داخل اإلئتالف ،مبا يف ذلك العضوية والهيكلية التنظيمية ،وصناعة القرار،
والتواصل ،واملدة التي يتم خاللها مراجعة خطة العمل ،إلخ.

11:15-11:00

إسرتاحة
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1:00-11:15

ينقسم املشاركون إىل مجموعات صغرية القرتاح النشاطات التي تندرج يف إطار كل هدف من األهداف املتفق
عليها ،بغية البدء بإمتام منوذج األعامل بالنشاطات ،والجداول الزمنية ،واملسؤوليات.

الغداء

اإلتفاق عىل نشاطات اإلئتالف للسنة القادمة ( 12شهراً) (تتمة)

4:00-2:00

بعد جمع األفكار ضمن املجموعة الكربى ،يتفق اإلئتالف عىل النشاطات التي ميكن الرتكيز عليها .وتقوم
املجموعة بإمتام مخطط العمل لهذه النشاطات :الجداول الزمنية ،املسؤوليات ،الرشكاء ،املوارد ،وكيفية متابعة
وتقييم هذه النشاطات .ثم يتفق اإلئتالف عىل الخطوات التالية التي سيتم العمل عليها مبارشة.

4:20-4:00

املالحظات الختامية وتوجيه الشكر
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للعمل

• طرح السؤال بشكل واضح من خالل أسئلة مثل" :ماذا علينا أن
نفعل لتحقيق هدفنا؟" أو "ما هي األنشطة التي يجب علينا القيام
بها لتحقيق هدفنا ()x؟"
• يف حال ضمت مجموعتك أكرث من ستة أشخاص ،قومي بتقسيمها
إىل مجموعات أصغر ،من ثالثة إىل ستة أشخاص.
• تحصل كل مجموعة صغرية عىل ورقة كبرية ويتم تكليف شخص
واحد بالكتابة عليها.
• يف مرحلة أوىل ،تقوم كل مجموعة صغرية بعملية "عصف ذهني"
لألفكار بغية اإلجابة عن السؤال .مام يعني أن كل شخص يطرح
أفكاره – لكن يف هذه املرحلة ال تتم مناقشة أو إنتقاد هذه
األفكار .ويتم تشجيع األفكار غري اإلعتيادية .وكلام كانت األفكار

أكرث كلام كان ذلك أفضل! وتُكتب كافة األفكار عىل الورقة (بضع كلامت
لكل منها).
• يحصل كل عضو يف املجموعة عىل ثالثة ملصقات ليضعها عىل الورقة
إىل جانب األفكار التي يفضّ لها عن غريها.
• بعد ذلك ،تناقش املجموعة هذه األفكار األكرث شعبية.
• وبعد املناقشة" ،تص ّوت" املجموعة مرة أخرى عىل األفكار التي تفضلها
من خالل إستخدام امللصقات.
• ثم يتم عرض هذه األفكار األكرث شعبية عىل املجموعة الكربى (يف حال
وجدت).
• من املمكن أن تستمر عملية التصويت واملناقشة هذه إىل حني توصل
املجموعة إىل عدد معقول من األفكار لتشكيل خطة عمل.

 التخطيط

األداة رقم - 14 #مترين جامعي حول تحديد األولويات

للعمل

2:00-1:00

اإلتفاق عىل نشاطات اإلئتالف للسنة القادمة ( 12شهراً)

 التخطيط

اليوم الثاين (يُتبع)

وضع التوصيا ت

األداة رقم - 15 #وضع ورقة العمل للتوصيات
يقدم الرسم البياين التايل أفكاراً حول كيفية وضع توصيات محددة وقابلة للتنفيذ .إبديئ من أعىل الرسم البياين
وتابعي نحو أسفله.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ؟

ﻣﺜﺎل :ﻋﺪد ﻏري ٍ
ﻛﺎف ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؟

ﻣﺜﺎل :ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﴩﻃﺔ

ﻣﻦ ﻫﻲ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻬﺎ دﻋﻢ
اﻟﻌﻤﻞ؟

ﻣﻦ ﻫﻲ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻬﺎ
اﳌﺒﺎدرة؟

ﻣﺜﺎل :ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻹﺻﻼح
اﻟﴩﻃﺔ

ﻣﺜﺎل :وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﺘﻲ
ميﻜﻨﻬﺎ إﺗﺨﺎذﻫﺎ؟

ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﺘﻲ
ميﻜﻨﻬﺎ إﺗﺨﺎذﻫﺎ؟

ﻣﺜﺎل :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ 10

ﻣﺜﺎل :ﺗﺄﻣني متﻮﻳﻞ ﺧﺎص ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻟﺰ ّﻳﻬﻦ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻦ

ﺑﺎﳌﺌﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء

ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟني إﻟﻴﻬﺎ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ؟

ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟني إﻟﻴﻬﺎ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ؟

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻷﻃﺮاف ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ ،ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺨﻄﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻷﻃﺮاف ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ ،ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺨﻄﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺜﺎل :ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﺜﺎل :ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮايت ﺗﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﳌﻮﻇﻔﺎت
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توصيات ضعيفة (مبهمة ،غري محددة)		

توصيات جيدة (محددة ،محددة زمنياً ،قابلة للتحقيق)

يحتاج املسؤولون األمنيون إىل املزيد من التدريب حول حقوق
املرأة.

يجب عىل أكادميية الرشطة الوطنية أن تط ّور وتضع قيد التنفيذ
دورة حول حقوق املرأة لكل املجندين الجدد خالل العام املقبل.

ال بد للسياسات األمنية من تعميم مراعاة النوع االجتامعي.

ينبغي عىل مجلس األمن القومي أن يشرتط القيام مبشاورات مع
النساء يف املجتمع املدين يف كل محافظة ،مرة واحدة يف السنة،
ليستعلم حول تطور إسرتاتيجية األمن القومي املقبلة .ويُذكر
أنه يجب عىل هذه املشاورات أن تضم  50إمرأة عىل األقل ،وأن
تستمر ملا ال يقل عن ثالث ساعات.

يجب عىل القوى املسلحة أن تضم عددا ً أكرب من النساء.

يجب عىل الحكومة وضع آليات بغية تعزيز مشاركة املرأة يف
املؤسسات األمنية ،وتشمل هذه اآلليات:
أ .حصة بنسبة  30باملئة للنساء املجندات الجدد،
ب .رعاية األطفال،
ج .خدمات التطوير املهني لتشجيع ترقية املرأة إىل مناصب رفيعة
املستوى.

أمثلة عن توصيات من الحياة الواقعية ألطراف القطاع األمني وقد طورتها نساء يف املجتمع املدين:
• شبكة املرأة األفغانية  ، Afghan Women’s Networkأمن وانتقال املرأة يف أفغانستان :قياس مدى نجاح اإلنتقال من خالل الحامية الدامئة
ألمن املرأة Women’s Security and Transition in Afghanistan: Measuring the success of transition by lasting protections for
 ،women’s securityكابل ،مايو 2012
http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/09/Position-Paper-Impact-of Transition-on-WomensSecurity-English.pdf
• معهد األمن الشامل  ،Institute for Inclusive Securityتوصيات إئتالف األمن والنساء ( :)Amn-o-Nisaاإلئتالف النسايئ الباكستاين ضد
التطرف  ،The Pakistan Women’s Coalition Against Extremismواشنطن العاصمة ،سبتمرب 2011
http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/09/Recommendations-for-PWCAE-FINAL.pdf
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وضع التوصيا ت

األداة رقم  - 16 #أمثلة عن توصيات

وضع التوصيا ت

األداة رقم  - 17#نسخات منوذجية لتوصيات الدعوة إىل التغيري
ميكن لهذه النسخة القياسية أن تساعدك عىل تنظيم توصياتك املتعلقة بإصالح القطاع األمني وعىل تقدميها.
إذ تركّز عىل الدور القيادي للمرأة وعىل مشاركتها .وتجدر اإلشارة إىل أنه ميكنك إعتامد هذه النسخة متاماً كام
هي واردة أو تعديلها لوضع نسخة قياسية تتناسب مع اإلئتالف الخاص بك .وتذكّري دامئاً أن تذكري اإلسم
ومعلومات اإلتصال (الربيد اإللكرتوين أو رقم الهاتف) الخاصة بشخص معينّ بهدف املتابعة.

توصيات لتعزيز األمن
لقد ط ّور هذه التوصيات [إسم اإلئتالف الخاص بك]،
وهو إئتالف مجموعة من النساء اللوايت يعملن عىل إنشاء قطاع أمني أكرث فعالية يف [ املكان ]،
وذلك يف [ الزمان].
[ موضوع أمني محدد ]
مثال :توصيات لتعزيز اللجوء إىل الرشطة وزيادة فعاليتها،
للتأكد من حصول ضباط الرشطة عىل التدريبات املناسبة ،عىل وزارة الداخلية القيام بالخطوات التالية:
.1
.2
.3
.1
.2
.3

للتأكد من الحصول عىل التمويل املناسب ،عىل الربملان القيام بالخطوات التالية:

لتشجيع مشاركة السكان يف مبادرات الرشطة ،عىل أطراف املجتمع املدين القيام بالخطوات التالية:
.1
.2
.3

ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال ب [ إسم الشخص وكيفية اإلتصال به ]
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[ التاريخ ]
حرضة السيد [ ...لقب وإسم املسؤول ]،
أنا من سكان [ مدينتك/بلدتك ] وأنا ممتنة جدا ً لجهودكم املتفانية لخدمة مجتمعنا [.معلومات شخصية أخرى حول
كيفية معرفتك بالشخص ،أو أمور محددة تعجبك فيه ،أو أي تفاصيل تربطك بالقطاع األمني].
أكتب هذه الرسالة بالنيابة عن [ إسم منظمة املجتمع املدين التي تنتمني إليها ] لطلب لقاء قصري مع حرضتكم ملناقشة
بعض املسائل األمنية الهامة التي يواجهها مجتمعنا يف الوقت الحايل .وأذكر أن [ إسم منظمة املجتمع املدين التي
تنتمني إليها ] هي عبارة عن إئتالف يضم نساء قائدات يعملن عىل تعزيز األمن من خالل الحوار بني املسؤولني األمنيني
واملجتمعات املحلية.
ونشري إىل أن املرأة تستطيع أن تق ّدم املعرفة املحلية الرضورية عىل صعيد املخاطر األمنية ،كام ميكنها تشكيل مواقف
األرس والشباب ،والتي تلعب دورا ً هاماً جدا ً يف الحفاظ عىل القانون والنظام.
ونحن جد حريصون عىل التعاون مع وكالتكم لنتمكن من مساعدتكم عىل التأكد من توفري األمن الحقيقي للجميع.
وال بد من اإلشارة إىل أن أعضاء اإلئتالف الخاص بنا يتمتعون بأفكار عملية وبحلول تهدف إىل تحسني العمل عىل قضية
[موضوع أمني هام] ،وهو موضوع أدرك جيدا ً أنه يشكل مصدر قلق كبري بالنسبة إليكم وإىل جهازكم األمني[ .كيف
ميكن للنساء يف مجتمعك عىل وجه التحديد املساعدة يف معالجة هذه املشكلة].
فهل من املمكن أن نجتمع يف [املكان والزمان]؟ سأتصل قريباً مبكتبكم ملناقشة الوقت املناسب لإلجتامع.
نتطلع إىل لقائكم.
تفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،
إسمك
[إسم منظمة املجتمع املدين التي تنتمني إليها]
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الدعوة إىل التغيري

األداة رقم - 18 #منوذج عن رسالة إىل مسؤول كبري يف األمن لطلب االجتامع

الدعوة إىل التغيري

األداة رقم - 19 #نصائح حول التعامل مع اإلعالم
يف إطار عملك الذي يهدف إىل املشاركة يف القطاع األمني ،قد تبحثني عن فرص يف وسائل اإلعالم املطبوعة أو
اإلذاعية أو حتى التلفزيونية .وبالتايل ،فإن اإلقرتاحات الواردة أدناه قد تساعدك يف توجيه مقابالتك مع املراسلني
والصحفيني.
نصائح خاصة باملقابالت
• حددي وط ّوري ما ال يزيد عن ثالث رسائل رئيسة تريدين إيصالها.
• فكّري يف الوقت الذي سيتم فيه نرش تعليقاتك -هل املقابلة
ستكون ضمن البحث املبارش؟ هل سيتم إقتباس تعليقاتك ونرشها يف
وقت الحق من ذلك اليوم ،أو يف وقت الحق من ذلك األسبوع ،أو يف
وقت الحق من ذلك الشهر؟
• و ّجهي رسائلك إىل جمهورك الذي تستهدفينه.
• أشريي إىل رشكتك  /منظمتك باإلسم (عىل سبيل املثال ،نحن يف
[منظمة املجتمع املدين التي تنتمني إليها]  ...إن سياسة [منظمة
املجتمع املدين التي تنتمني إليها] تقوم عىل  ...إلخ).
• نظّمي النقاط التي تهدفني إىل تحقيقها .ميكنك استخادم بطاقات
الفهرسة لتسهيل التذكر يف حال إحتجت إليها .غري أنه من األفضل
عدم اللجوء إليها.
• إستخدمي لغة التخاطب واللغة البسيطة والواضحة.
• ليكن موقفك واض ًحاً ورصيحاً .إذ أن أي تحريف طفيف يف الحقائق
من شأنه أن يؤدي إىل مشكلة كبرية.
• ق ّدمي أي تفسريات معقدة يف ملخصات مكتوبة حول املوضوع
املطروح.
• إسمحي لنفسك بلحظة تفكري من دون أن تضعي نفسك يف موقف
حرج ،وذلك من خالل تكرار السؤال أو إعادة صياغته قبل اإلجابة
عنه .كام ميكنك إستخدام عبارات تردد مثل "أنا سعيدة ألنك طرحت
هذا السؤال  ...هذا سؤال جيد  ...قد يكون جمهورك مهتامً بأن
يعرف "...إلخ.
• إقرتحي أن تتحققي من املصدر املناسب أو أن تجري بحوثاً إضافية
يف حال إحتجت إىل ذلك ،وأن تطلعي املراسل عىل نتيجة هذه
البحوث يف أقرب وقت ممكن.
• أخربي املراسل فقط مبا تريدين أن ترينه مطبوعاً أو عىل الهواء.
جميع النقاط التي متت اإلشارة إليها قابلة للنرش.
• توقّعي األسئلة األكرث صعوبة ومت ّرين عىل اإلجابة عىل األسئلة.
• تحديث بإيجابية ،ومبصطلحات ب ّناءة.
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• إذا كنت تعملني يف ائتالف ،تأكدي من أن جميع األعضاء قد فهموا
الرسائل التي سيتم نقلها إىل الصحافة ،ولكن يف الوقت عينه ال بد من
ترشيح متحدث باسم اإلئتالف لتبسيط الرسائل.
• كوين دامئاً متأكدة  100باملئة من الحقائق التي تذكرينها.
• أحرضي معك بياناً صحفياً يلخّص النقاط الرئيسة التي ستذكرينها.
• كوين مدركة أن وسائل اإلعالم غالباً ما تكون غري حيادية وأنها قد تتبع
برنامجاً سياسياً.

كيفية التعامل مع األسئلة الصعبة
اإلنتقال
• تعاميل مع السؤال بصدق وباختصار ،ومن ثم انتقيل بشكل منطقي
إىل الرسالة التي تودين إيصالها .ولكن قبل هذا اإلنتقال ،يجب عليك
اإلجابة عن السؤال .أمثلة" :وباإلضافة إىل ذلك " ،"...اسمحوا يل بأن
أرشح " ، "...الوضع هو " ،"...الحقائق هي "...

تسليط الضوء
• خالل حديثك إىل املراسل شددي عىل النقاط التي تريدين منه أن
يسلط الضوء عليها ،وهي املعلومات التي تريدينه أن ينرشها أو أن
يبثها ،وذلك عن طريق وضع "عالمة النجمة" عىل دفرت مالحظاته .أمثلة:
"العامل األكرث أهمية هو " ،"...هنا يكمن بيت القصيد" ،"...وهذه
النقطة هي " ،"...إذا كنت لتتذكر أمرا ً واحدا ً حول اإلئتالف النسايئ ،"...
"ومن املهم أن يدرك (الق ّراء  /املستمعون  /املشاهدون) "...

الربط
• ميكنك إستدراج السؤال التايل من خالل إنهاء ردك بعبارات "ربط"
مثل" :وهذا احتامل واحد فقط" " ،لقد قمنا مبا مل تقم به أي منظمة
أخرى"...
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الدعوة إىل التغيري

األداة رقم - 20 #نسخة منوذجية عن بيان صحفي

بيان صحفي
[إسم املنظمة أو اإلئتالف الذي تنتمني إليه]
[إسم الشخص واملعلومات الخاصة لإلتصال به/بها]
تعلن [املنظمة أو اإلئتالف] عن [املبادرة ،الحدث ،البحث ،والخرب ،إلخ]
(أو ،إذا مل يكن إعالناً ،وضع مقدمة مع عنوان فرعي مثل:
تحث النساء يف أج ّد دولة يف العامل عىل املشاركة الكاملة يف وضع جدول األعامل األمني لجنوب السودان
ستساهم الندوة حول النوع اإلجتامعي يف جوبا يف املؤمتر األمني الدويل حول جنوب السودان
(South Sudan International Security Conference

للنرش الفوري:

[املدينة ،الوالية /اإلقليم ،البلد ،التاريخ] – أعلنت [املنظمة] اليوم عن [املبادرة ،الحدث ،البحث ،الخرب ،إلخ] .وسوف
تدخل/يدخل حيز التنفيذ يف [التاريخ][ .املنظمة الرشيكة يف حال وجودها].
الفقرة األوىل:
إن [املبادرة ،الحدث ،البحث ،الخرب ،إلخ] هو/هي [تعريف باملبادرة ،بأهميتها ،وبفرادتها .يف حال كانت عبارة عن
مبادرة ،تحديد هدفها وغايتها].
الفقرة الثانية:
[تحديد الخطوط العريضة حول تاريخ املبادرة ،الحدث ،البحث ،الخرب ،إلخ].
[إقتباس قول عن املدير التنفيذي ملؤسستك ،أو عن املنظم ،أو أي شخص آخر مهم].
الفقرة الثالثة:
[ملحة عامة عن املنظمة التي تنتمني إليها واملنظامت الرشيكة ،إذا كان ذلك ممكناً].
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الدعوة إىل التغيري

األداة رقم - 21 #وضع إطار للرسالة :نقاط الكالم عن األمن
ميكن للنقاط التالية أن تكون مفيدة بالنسبة إليك يف العديد من املواقف ،من الفرص يف وسائل اإلعالم وصوالً إىل
الدعوة إىل اإلجتامعات .كام أنها تح ّول األفكار األكرث تعقيداً يف الترصيحات إىل أفكار بسيطة وال تُنىس .وما هذه
النقاط سوى بعض األمثلة ،إذ قد تكون لديك نقاط خاصة تتامىش بشكل أكرب مع السياق املحدد.
• "ال يؤدي إنفاق نسبة أكرب من امليزانية عىل األمن تلقائياً إىل رفع
مستوى األمن .فال بد من وجود األشخاص املناسبني واإلجراءات
املناسبة يف املكان املناسب".

• "عىل صعيد األمن ،ال تتحدث املرأة فقط بالنيابة عن النساء ،بل
تتحدث باسم املجتمع ككل ،بصوت مختلف ،ومن منظور مختلف".
• " ال يتمحور األمن فقط حول الدبابات والجنود ،بل هو عبارة
عن القدرة عىل الذهاب إىل املدرسة ،وعىل الحصول عىل املساعدة،
وتأمني الغذاء ،وعىل تأدية األعامل التجارية يف السوق".

• "إن الرقابة املدنية عىل القوات املسلحة والقوات األمنية أمر حاسم،
عىل املستوى املحيل ،وذلك لضامن محاسبة املجتمعات املحلية لهذه
القوات .فنحن نشكّل العيون واآلذان التي ترى وتسمع ما يجري عىل
أرض الواقع".

• "يُعترب النقص يف التواصل بني املدنيني ومؤسسات القطاع األمني
فرصة ضائعة .إذ إن مشاركة املجتمع املدين تعزز من األمن يف
املجتمعات .عىل سبيل املثال ،يؤدي إرشاك املجتمع املحيل يف القطاع
األمني إىل:

• إن املطالبة بالرقابة عىل القطاع األمني ال يعني أنني ضد رجالنا
الزي املوحد .فأنا أريدهم أن يحصلوا عىل
ونسائنا ممن يرتدون ّ
الدعم من مجتمعاتنا وأن يستفيدوا من املعرفة التي نقدمها لهم".

 تحسني نوعية القرارات من خالل تعدد املداخالت؛ التقليل من التكاليف ومن التأخري ،وذلك عرب اكتشاف األخطاءوإصالحها بالتعاون مع أفراد من املجتمع يتمتعون مبستوى عا ٍل من
املعرفة املحلية؛
 املساعدة عىل الوصول إىل توافق يف اآلراء؛ تسهيل عملية تنفيذ القرارات األمنية؛ تجنب املواجهات؛ -إستباق القلق العام حول التغيريات من خالل توعية كل املعنيني".
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• "يعترب األجانب أنه ال بد للقيادة الوطنية من أن ترشف عىل إصالح
القطاع األمني يف بلدنا ،ولكن من الذي يشارك يف هذه العملية؟
تحتاج املرأة إىل أن تكون طرفاً يف هذه املحادثات ".
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يف ما ييل بعض الحجج التي تعارض إدماج املرأة يف القطاع األمني والردود التي تضحدها:
أ" .نواجه يف مرحلة أوىل مخاوف أمنية طارئة ال بد لنا من معالجتها،
وبعد ذلك ميكننا ترشيك املرأة واملجتمع املدين".
من الرضوري إرشاك املرأة واملجتمع املدين بغية معالجة تلك املخاوف
الطارئة .إذ ميكن للمرأة وللمجتمع املدين أن يساهام يف التوصل إىل
حلول أذىك وأكرث فعالية من شأنها أن توفر املال والوقت عىل املدى
الطويل .وبالتايل ،فإن تجاهل مداخالت النساء واملجتمع املدين يف
الوقت الحارض قد يؤدي إىل عواقب كبرية يف وقت الحق ،وذلك ألنك
لن تصل إىل إدراك شامل ملا يجري فعلياً ،وملا من شأنه أن يغيرّ هذا
الوضع.
ب" .بصفتي ضابط ،أنا هنا إلنقاذ األرواح وحامية بلدنا .فام هو
الدليل الذي يشري إىل أن ترشيك املرأة واملجتمع املدين يساعدنا عىل
تأدية هذه املهمة؟"
ميكن للمرأة يف املجتمع املدين أن توفّر املعلومات الهامة حول
التهديدات األمنية يف مجتمعها املحيل .إذ ُعرفت املرأة مبساعدتها عىل
التعرف عىل مخابئ األسلحة ،وطرق التجارة غري املرشوعة ،ونشاطات
املتمردين .من جهة أخرى ،ميكن للنساء التأكد من أن قوات األمن
والقوات املسلحة هي قوات رشيفة .أما بالنسبة إىل الرقابة املدنية
عىل قوات األمن والقوات املسلحة عىل املستوى املحيل ،فهي تشكل
عامالً هاماً لضامن محاسبة املجتمعات لهذه القوى.
ج" .نحن بالفعل نعمل مع النساء واملجتمع املدين".
إن بعض اإلجتامعات العشوائية هنا وهناك ليست بالكافية .فبغية
التوصل إىل تعاون حقيقي بني املجتمع املدين ومؤسسات القطاع
األمني ،ال بد من بناء عالقات وطيدة ،ومن وضع هيكليات يف السياق
نفسه ،إذ أن اإلتصاالت العادية من شأنها أن تعزز من مستوى األمن.
د" .دامئاً ما تربز رصاعات بني هذه املجموعات النسائية .فالنساء
بحاجة إىل اإلجتامع إليصال صوت واحد ".
لقد أسست النساء مجموعات مثل إئتالفنا لتحديد أولوياتنا
وتقاسمها .ولكن ،ال ميكنك أن تتوقع من النساء أن يتفقن عىل كل
األمور يف كافة األوقات .حتى أنه ال ميكن لك أن تتوقع هذا من

23

الرجال ،أو من أي مجموعة تضم مثل هذه األعداد الكبرية ومن
األشخاص املختلفني .فتعدد واختالف وجهات النظر ،ال يعود سوى
بالفائدة عىل أطراف القطاع األمني التي ميكنها عند إذن أن تسمع
اآلراء ووجهات النظر املختلفة.
ه" .نحن ال منتلك امليزانية أو الصالحية ملثل هذه األمور".
إن غالبية الحلول التي نقرتحها ناد ًرا ما تتطلب أي دعم مادي.
وبعضها ال يتطلب أمواالً جديدة ،بل مجرد إعادة تخصيص األموال
املوجودة .إذ أن التحاور مع نساء من املجتمع املدين ،أو زيارة
الرشطة املحلية ألماكن تجمع النساء ،أو عقد إجتامعات دورية يف
مقر الرشطة ،كلها عبارة عن مهامت ال تتطلب األموال .فكر باألمر من
هذا املنظور :إن الفشل يف الوصول إىل النتيجة التي تهدف إليها أمر
مكلف وذلك ألن الربامج ال تستخدم أموالها بأفضل طريقة ممكنة.
و" .إن عدد النساء اللوايت يتمتعن بخربة يف مجال األمن غري ٍ
كاف
بالنسبة إلينا ملناقشة املوضوع".
يف حني أن بعض النساء (والرجال!) قد ال يفهمون املصطلحات
العسكرية أو اإلجراءات التقنية ،فقد شهدت العديد من النساء
رصاعات عنيفة وقدن مجتمعاتهن املحلية أثناء الحرب .فالنساء
يتمتعن مبفهوم راسخ حول تأثري العنف عىل حياة األشخاص العاديني،
وبأفكار حول أولويات الجهات األمنية التي من شأنها تعزيز السالمة.
ز" .من غري املالئم أن تعمل املرأة يف الرشطة ويف املؤسسات املشابهة
يف بلدنا هذا".
قل هذا للنساء اللوايت يردن اإلنضامم إىل هذه القوات! فإن شاركن بشكل
صحيح ،ستكون هذه املشاركة مالمئة جدا ً من الناحية الثقافية .عىل سبيل
املثال ،تحتاج النساء إىل زي خاص وإىل تسهيالت خاصة بهن .كام أن
العديد من البلدان التي تسودها أعراف إجتامعية صارمة حول أدوار
النوع اإلجتامعي سمحت للمرأة بااللتحاق بقوات األمن .عىل سبيل املثال،
23
تخصص بعض املدن يف الهند حصة  30باملئة لضباط الرشطة النسائية.
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الدعوة إىل التغيري

األداة رقم - 22 #كيفية مواجهة املشككني

املشاركة يف القطاع األمني

األداة رقم - 23 #منوذج عن برنامج عمل لجلسة تدريبية مدتها يومني حول النوع اإلجتامعي
وإصالح القطاع األمني
يف ما ييل جدول أعامل لجلسة تدريبية حول النوع اإلجتامعي وإصالح القطاع األمني قام بها ممثلون عن
املجتمع املدين إىل جانب اللجان األمنية عىل صعيدي املحافظة والبلدية (لجان نزع السالح واألمن الدويل
 DISECSواللجان األمنية يف املحافظات  )PROSECSيف سرياليون يف كانون الثاين /يناير .2012
وقد قام بهذه الدورة التدريبية كل من وزارة الشؤون اإلجتامعية يف سرياليون ،وشؤون النوع اإلجتامعي واألطفال
( ،)MSWGCAواملنظمة الدولية للهجرة ،ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF
اليوم األول
		
الوقت

الجلسة

9:00-8:30

وصول املشاركني وتسجيلهم

10:00-9:00

الجلسة اإلفتتاحية

10:30-10:00

ملحة عامة حول التدريب وأهدافه

11:00-10:30

تعريف املشرتكني عن أنفسهم وعن توقعاتهم

11:20-11:00

إسرتاحة

1:00-11:20

الجلسة األوىل :النوع اإلجتامعي وإصالح القطاع األمني

2:00-1:00

الغداء

2:30-2:00

الجلسة الثانية :إطار العمل القانوين والتنظيمي

3:30-2:30

الجلسة الثالثة :الهيكلية األمنية يف سرياليون

املالحظات التمهيدية
يقوم أمني املحافظات باالفتتاح الرسمي وبتقديم العنوان الرئييس

تبدأ هذه الجلسة بالتعريف مبفهومي النوع اإلجتامعي وإصالح القطاع األمني ،إىل جانب العديد من النقاط
التمهيدية إلدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف إجراءات إصالح القطاع األمني .ييل ذلك نقاشات ضمن املجموعة
حول متثيل النساء يف املجتمع ومشاركتهن يف القطاع األمني ،إىل جانب الفرص الهامة والعقبات التي تندرج يف
إطار تعزيز مشاركة النساء يف القطاع األمني.

تزيد هذه الجلسة من وعي املشاركني ومن فهمهم ملختلف النصوص القانونية والسياسية حول النوع اإلجتامعي
والقطاع األمني ،وأهمية هذه النصوص كأدوات للدعوة واملشاركة.

تركز هذه الجلسة عىل فهم هيكلية األمن القومي ،إىل جانب نقاط متهيدية حول مشاركة نساء املجتمع يف هذه
العملية.
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3:45-3:30

إسرتاحة

5:15-3:45

الجلسة الرابعة :كيفية إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف إجراءات إصالح القطاع األمني بطريقة
عملية

5:30-5:15

حوصلة وختام

تقدم هذه الجلسة املشاركني الذين يتمتعون باسرتاتيجيات إلدماج مقاربة النوع االجتامعي يف إجراءات إصالح
القطاع األمني ،إىل جانب مترين نقاش جامعي حول تطبيق أهم التوصيات إلصالح هذا القطاع.

اليوم الثاين
			
الوقت

الجلسة

9:00-8:30

وصول املشاركني وتسجيلهم

9:45-9:00

تذكري بعمل اليوم األول

10:15-9:45

إسرتاحة

11:15-10:15

الجلسة الثانية :دور املجتمع املدين يف الرقابة عىل القطاع األمني

12:00-11:15

الجلسة الثالثة :تحديد مختلف اإلحتياجات األمنية

1:30-12:00

الغداء

2:00-1:30

تحديد مختلف اإلحتياجات عىل املستوى األمني (تتمة)

3:00-2:00

الجلسة الرابعة :إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف لجان نزع السالح واألمن الدويل  DISECSواللجان
األمنية يف املحافظات PROSECS

3:30-3:00

إسرتاحة

4:00-3:30

تقييم ومالحظات ختامية

تسلط هذه الجلسة الضوء عىل دور املجتمع املدين يف الرقابة عىل القطاع األمني.

تشمل هذه الجلسة مترين نقاش جامعي حول تحديد مختلف اإلحتياجات األمنية واملصالح املختلفة للنساء
والرجال يف مجتمعاتهم املحلية ،إىل جانب إستجابة مؤسسات الدولة وقدرتها عىل التعامل بشكل مناسب مع
العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي واالنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان ،فضالً عن السبل التي ميكن من خاللها
للمجتمع املدين أن يساهم يف الحؤول دون مخاطر العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي ويف التعامل معه.
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املشاركة يف القطاع األمني

اليوم األول

مالحظات ختامية
.1

منظمة الصحة العاملية" ،األسلحة الصغرية والصحة العاملية :مساهمة
منظمة الصحة العاملية إىل األمم املتحدة .مؤمتر حول التجارة غري
الرشعية يف األسلحة الصغرية أو األسلحة الخفيفة،
Small Arms and Global Health: WHO Contribution
to the UN Conference on Illicit Trade in Small Arms
 and Light Weapons 9-20يوليو( "2001 ،منظمة الصحة العاملية:
3 ،)2001

http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NMH_VIP_01.1.pdf

 .2كالوديا غارسيا مورينا  Claudia Garcia-Morenaوغريها ،منظمة
الصحة العاملية ،دراسة حول صحة النساء والعنف املنزيل ض ّد
النساء يف عدد من البلدان Multi-country Study on Women’s
( Health and Domestic Violence against Womenمنظمة
الصحة العاملية )2005 :
�http://www.who.int/gender/violence/who_multicoun
.try_study/Introduction-Chapter1-Chapter2.pdf
 .3مبادرة االتفاق العاملي يف األمم املتحدة ،لقطة للنساء حول العامل:
الحقائق واألرقام Snapshot of Women Worldwide: Facts
( and Figuresالألمم املتحدة 5 :مارس ،)2009
�http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/hu
man_rights/Meetings_x_events/05Mar2009_PPT_Snap.shot_Facts_and_Figures.pdf
.4

آيرين موبيك " ،Eirin Mobekkالنوع اإلجتامعي والنساء وإصالح
القطاع األمني" Gender, Women and Security Sector
 Reformحفظ األمن العاملي ،International Peacekeeping
املجلد  ،17رقم .278-291 :)2010( 2

 .5اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تلبية احتياجات النساء املعرضات
للنزاع املسلح Addressing the Needs of Women Affected by
( Armed Conflictالصليب األحمر 2مارس ،)2004
 http://w w w.icrc .org/eng/ass ets/files/ot her/
icrc_002_0840_women_guidance.pdf
 .6ستيفاين شعبان  ،Stephanie Chabanرميا دراغمة Reema
 ،Daraghmehوغارانس ستاتلري  ،Garance Stettlerالنساء
الفلسطينيات واألمن :ملاذا ال تشعر النساء والفتيات الفلسطينيات
باألمان Palestinian Women and Security: Why Palestinian
(Women and Girls Do Not Feel Secureمركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة و الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنايئ
الدويل )AECID: 2010
 .7تعني عبارة "قوات شبه عسكرية" هنا قوات األمن النظامية املنفصلة
عن الجيش والرشطة ،مثل الجامرك أو حرس السجون .ت ُستخدم هذه
العبارة يف بعض البلدان لتعني القوات "غري النظامية" مثل جامعات
الثوار املسلّحة.
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 .8سانام ناراغي أندرليني  Sanam Naraghi Anderliniوكاميل
كوناواي  ،Camille Conawayالتفاوض حول االنتقال الدميقراطي
وإصالح القطاع األمني :املساهامت األساسية للنساء يف جنوب
إفريقيا Negotiating the Transition to Democracy and
Reforming the Security Sector: The Vital Contributions
( of South African Womenواشنطن العاصمة :مبادرة األمن
الشامل ( Initiative for Inclusive Securityاملعروف اآلن مبعهد
األمن الشامل )Institute for Inclusive Security) ،2004
 .9أعطت باندانا رانا  Bandana Ranaتعليقاتها خطيًا إىل املؤلفني يف
 13أغسطس 2012
 .10مراجعة املوقع التايل للمزيد من املعلومات
http://marwopnet.org
 .11مراجعة املوقع التايل للمزيد من املعلومات

 .12ألني جونسون سريليف  Ellen Johnson Sirleafوإليزابيث رن
 ،Elizabeth Rehnالنساء والحرب والسالم :تقييم الخبري املستقل
Women, War and Peace: The Independent Expert’s
( Assessmentهيئة األمم املتحدة للمرأة،)2002 :
_http://www.unifem.org/attachments/products/217
chapter05.pdf
 .13ميغان باستيك " ،Megan Bastickإدماج النوع اإلجتامعي يف إصالح
القطاع األمني ما بعد النزاعاتIntegrating Gender in Post-
 ،”conflict Security Sector Reformمعهد ستوكهومل الدويل
ألبحاث السالم ،الكتاب السنوي  :2008التسليح ونزع السالح واألمن
الدويل SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament
( and International Securityأوكسفورد :أوكسفورد يونيفريسيتي
بريس )Oxford: Oxford University Press 163 ،2008
 .14لورا بايكون " ،Laura Baconبناء رشطة وطنية مستجيبة :إصالح
مراعي للنوع االجتامعي يف ليبرييا2005-2011 :
Building an Inclusive, Responsive National Police Service:
"Gender-Sensitive Reform in Liberia: 2005- 2011
إبتكارات ملجتمعات ناجحة Innovations for Successful
( ،Societiesجامعة برينستون  Princeton University: 15أبريل
)2012
http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/
data/policy_note/PN_id191/Policy_Note_ID191.pdf
 .15املركز الوطني للنساء والرشطة National Center for Women
 ،and Policingتوظيف النساء والحفاظ عليه ّن :دليل تقييم ذايت
إلنفاذ القانون Recruiting and Retaining Women: A Self-
( Assessment Guide for Law Enforcementاملركز الوطني
للنساء والرشطة National Center for Women and Policing:
)2001، 22
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/185235.pdf
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 .16إ ّن تحالف ألتس العاملي  Altus Global Allianceهو تحالف
مؤلف من منظامت يف املجتمع املدين وينظّم حدث ًا عامليّا تحت
عنوان "أسبوع زيارة مراكز الرشطة"
" "Police Stations Visitors Weekمن أجل تقييم نوع ّية الخدمة
التي تق ّدمها الرشطة .واستخدم املواطنون املحليون بروتوكوالً ونظا ًما
مشرتكًا لوضع النقاط تحت عنوان "ع ّدة أسبوع زيارة مراكز الرشطة"
"( "Police Station Visitors Week Kitوهي مدرجة يف املوارد
اإلضافية) ووضع تحالف ألتس العاملي Altus Global Alliance
هذا الربوتوكول والنظام كام متّت ترجمته إىل اللغات املحلية.
للمزيد من املعلومات ،ميكن زيارة املوقع.http://www.altus.org
يت ّم اتباع خطّة مختلفة يف اململكة املتحدة للسامح ألعضاء املجتمع
املحيل بالتحري عن مراكز الرشطة .ميكن مراجعة "النوع االجتامعي
وإصالح القطاع األمني :أمثلة من الواقعGender and SSR: ،82 ،
 Examples from the Ground, 82من مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،DCAF
http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-and-Security-
Sector-Reform-Examples-from-the-Ground

 .21الجيش األمرييك" ،سرياليون والعميد كابيا :صوت تقدمي للنساء
اإلفريقيات يف الجيش
Sierra Leone and Brig. Gen. Kabia: A progressive voice
for African military women,” May17, 2010
www.army.mil
_http://www.army.mil/article/39230/Sierra_Leone_and
Brig__Gen__Kabia__A_progressive_voice_for_Afri/can_military_women
 .22لجنة هويرو  ،Huairou Commissionدليل املوارد للحوار املحيل-
املحيل :دليل ألساسيات التعامل مع الحكومة املحلية وصناع القرار
بقيادة املرأة
The Local-to-Local Dialogue Resource Manual: A guide
for grassroots women-led engagement with local
( government and decision makersنيويورك،107 ،)2011 :
�http://www.huairou.org/locallocal-l2l-dialogue-re
source-manual

 .17ميكن مراجعة :ماري ألسبورغ  Mary Ellsbergولوري هايس Lori
 ،Heiseالبحث يف مسألة العنف ض ّد النساء :دليل عميل للباحثني
والناشطني
Researching Violence Against Women: A Practical
Guide for Researchers and Activists
واشنطن العاصمة :منظمة الصحة العاملية(2005 ،PATH(،

U.S. Civil Society Working Group Expert Statement for the U.S.
National Action Plan on Women, Peace and Security

 .18إيدن كول  Eden Coleوكرستني أبريت  Kerstin Eppertوكاترين
كينزلباخ  ،Katrin Kinzelbachاإلرشاف العام عىل القطاع األمني:
كتيّب ملنظامت املجتمع امل��دين Public Oversight of the
Security Sector: A Handbook for Civil Society Organisations
(مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة  DCAFو
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)2008 :68
http://www.dcaf.ch/Publications/Public-Oversight-of-
the-Security-Sector

 .24أجاي أنيفستان " ،Ajai Areevatsanمييل عدد النساء يف الرشطة
إىل التصاعد" " ،Policewomen number likely to go upذي
هيندو" The Hindu ،15شباط /فرباير .2012
�http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/arti
cle2893875.ece

 .23هذه الالئحة مستوحاة من " بيان فريق عمل خرباء املجتمع
املدين يف الواليات املتحدة ،يف إطار خطة العمل الوطنية األمريكية
( )NAPحول املرأة والسالم واألمن" 28 ،نوفمرب .2011
http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/
_uploads/2012/09/2119_u_s_civil_society_working
group_expert_statement_master_copy.pdf

 .19وضع مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة DCAF
دليالً عن الجمعيات املهنية النسائية العاملة يف القطاع األمني وقد
يتض ّمن تفاصيل االتصال بهذه الجمعيات يف بلدك .روث مونغومري
 ،Ruth Montgomeryدليل للجمعيات املهنية النسائية متّت
مراجعته لألوراق العرضية "الجمعيات املهنية النسائية يف القطاع
األمني :فاعالت من أجل التغيري؟"
Inventory of Female Staff Associations Reviewed for
the Occasional Paper “Female Staff Associations in the
”Security Sector: Agents of Change
(جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
)DCAF ،2011
http://www.dcaf.ch/Publications/Inventory-of-Female-
Staff-Associations-Reviewed-for-the-Occasional-Paper-Female-Staff-Associations-in-the-Security-SectorAgents-of-Change
تذكر هذه املنظامت املعلومات الرضورية لالتصال بها عىل مواقعها
اإللكرتونية:
http://www.unwomen.org/about-us/contact-us/officesw
orldwide/#liaisonoffices/ and http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/contact-us.html
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املالحظات اخلتامية

Belgrade Centre for Security Policyمركز بلغراد لسياسة األمن 

مخترص األسامء

			
BCSP

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
			
CEDAW
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women				

Civil Society Organizationمنظمة املجتمع املدين	
			
CSO

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
			
DCAF
The Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces				

Disarmament, Demobilization, and Reintegrationنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج 
			
DDR

Democratic Republic of the Congoجمهورية الكونغو الدميقراطية 
			
DRC

The Economic Community of West African States الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
		ECOWAS

					
European Union االتحاد األورويب
			
EU

European Union Police Mission بعثة الرشطة التابعة لالتحاد األورويب
			
EUPOL

Mano River Women’s Peace Network شبكة نساء حوض نهر مانو للسالم
		
MARWOPNET

North Atlantic Treaty Organization منظمة حلف شامل األطليس
			
NATO

Non-Governmental Organization منظمة غري حكومية
			
NGO

Organization for Security and Cooperation in Europe منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
			
OSCE

Security Sector Reform إصالح القطاع األمني
			
SSR

Security for Women through Advocacy Coalition األمن للمرأة من خالل الدعوة إىل اإلئتالف
			
SWACO

United Nations األمم املتحدة
			
UN

		
United Nations Development Programme برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
			
UNDP
United Nations Security Council مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
United Nations Security Council Resolution قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
Voice of Libyan Women منظمة صوت املرأة الليبية
النساء يف برنامج بناء السالم لشبكة غرب إفريقيا لبناء السالم
Women in Peacebuilding Program of the West Africa Network for Peacebuilding
Women Peace and Security Network—Africa شبكة النساء للسالم واألمن يف إفريقيا
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UNSC

			
UNSCR

			
VLW

		WIPNET
				

		WIPSEN
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موارد إضافية

موارد عامة

ميغان باستيك  ،Megan Bastickدليل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة للتقييم الذايت حول النوع االجتامعي املوجه إىل الرشطة والقوات
املسلحة والقضاء
DCAF’s Gender Self Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector
جنيف؛ مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة  DCAF؛ 2011
http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Self-Assessment-Guide-for-the-Police-Armed-Forces-and-Justice-Sector
ميغان باستيك  Megan Bastickوكرستني فاالسيك  ،Kristin Valasekرزمة أدوات النوع االجتامعي وإصالح القطاع األمني .جنيف :مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا و مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدويل للبحث
والتدريب من أجل النهوض باملرأة2010 ،
http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Security-Sector-Reform-Toolkit
إيدن كول  Eden Coleوكرستني أبريت  Kerstin Eppertوكاترين كينزلباخ  ، Katrin Kinzelbachاإلرشاف العام عىل القطاع األمني :كتيب ملنظامت املجتمع
املدين ( Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil Society Organisationsمركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة  DCAFو برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)2008 :
http://www.dcaf.ch/Publications/Public-Oversight-of-the-Security-Sector
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة  .DCAFرزمة أدوات النوع االجتامعي واصالح القطاع األمني.http://www.gssrtraining.ch
منظمة التنبية الدولية  International Alertوشبكة النساء املناضالت من أجل للسالم Women Waging Peace
(املعروفة اآلن مبعهد األمن الشامل  ،)Institute for Inclusive Securityاألمن الشامل والسالم املستدام :رزمة للدعوة والعمل.
 Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Actionواشنطن العاصمة2004 :
http://www.international-alert.org/publications/ pub.php?p=41
معهد األمن الشامل  ،Institute for Inclusive Securityاألمن الشامل :منهج للنساء املناضالت من أجل للسالم
 .Inclusive Security: A Curriculum for Women Waging Peaceواشنطن العاصمة2009 :
http://www.inclusivesecurity.org/publication/inclusive-security-a-curriculum-for-women-waging-peace
 ،Huairou Commissionدليل املوارد للحوار املحيل -املحيل :دليل ألساسيات التعامل مع الحكومة املحلية وصناع القرار بقيادة املرأة (نيويورك،)2011:

لجنة هويرو
The Local-to-Local Dialogue Resource Manual: A guide for grassroots women-led engagement with local government and decision makers
http://huairou.org/local-local-l2l-dialogue-resource-manual

ريناغ أولريي  Renagh O’Learyوكلبانا فيسواناث  .Kalpana Viswanathبناء مدن آمنة وشاملة للنساء :دليل عميل Building Safe Inclusive Cities for
 .Women: A Practical Guideنيو دلهي :منظمة جاغوري Jagori ،2011
http://jagori.org/BUILDING-SAFE-AND-INCLUSIVE-CITIES-FOR-WOMEN-A-PRACTICAL-GUIDE
كليبي ،تويكو تونيسون  .Toiko Tonisson, Kleppeتدريب حول النوع االجتامعي ملوظفي القطاع األمني :دروس مكتسبة ومامرسات حسنة
 ،Gender training for security sector personnel: lessons learned and good practicesرزمة أدوات النوع االجتامعي وإصالح القطاع األمني،
تحرير ميغان باستيك  Megan Bastickوكرستني فاالسيك  .Kristin Valasekجنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة و منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا و مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة2008 ،
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ( )UN-HABITATالتقييم العام لسالمة املرأة  .Global Assessment on Women’s Safetyنريويب :برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية.2008 ،
http://www.unhabitat.org/downloads/ docs/7380_832_AssesmentFinal.pdf
مركز املعرفة اإلفرتاضية لألمم املتحدة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات UN Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls
http://www.endvawnow.org/en/modules/view/13-security.html
وليام ويلويب Willoughby Williamو رديكة بهرية  Radhika Behuriaو نيكوال وليامز  ، Nicola Williamsمحررون .وجهات نظر النساء حول السالم واألمن
 Women’s Perspectives of Peace and Securityمنظمة أن بيس N-Peace 2012
http://n-peace.net/uploads/default/publications/files/4e95f818bec4cc1a4bad375467dbcb1b.pdf
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املوارد اإلضافية

تقنيات البحث
.Altus Global Alliance  من إئتالف ألتس العامليPolice Station Visitors Week Kit عدّة أسبوع زائري مراكز الرشطة
http://www.altus.org/pdf/kit_en.pdf
Council for the Development of Social Science Research in Africa منظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحث يف العلوم االجتامعية يف إفريقيا
Monitoring and Reporting Human Rights Abuses in Africa:  كت ّيب للناشطني يف املجتمعات:متابعة انتهاكات حقوق اإلنسان يف إفريقيا والتقرير عنها
2002 ، منظمة العفو الدولية: اململكة املتحدة.A Handbook for Community Activists
http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_id=2808&category_id=9&category_type=3&group=
 موارد للباحثني: رزمة ترجمة املعرفة لسد الثغرة بني املعرفة والعمل.Nasreen Jessani  ونرسين جساينBennett Gavin غافني بنيت
The Knowledge Translation Toolkit Bridging the Know–Do Gap: A Resource for Researchers, IDRC
.2011  مركز بحوث التنمية الدولية: الهند،Sage دار
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=851
 كتيّب ملنظامت املجتمع: اإلرشاف العام عىل القطاع األمني،Katrin Kinzelbach  وكاترين كينزلباخKerstin Eppert  وكرستني أبريتEden Cole إيدن كول
 (مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القواتPublic Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil Society Organisations املدين
)2008 : و برنامج األمم املتحدة اإلمنايئDCAF املسلحة
http://www.dcaf.ch/Publications/Public-Oversight-of-the-Security-Sector
Researching Violence Against Women: A  دليل عميل للباحثني والناشطني: البحث يف العنف ض ّد املرأة.L. Heise  هايس. ولEllsberg, M  إلسربغ.م
PATH،  برنامج اعتامد التكنولوجيا املالمئة يف مجال الصحة، منظمة الصحة العاملية: واشنطن العاصمةPractical Guide for Researchers and Activists
.2005
 الوكالة األمريكية.Conducting Mini-Surveys in Developing Countries  القيام بإستطالعات صغرية يف البلدان النامية.Kumar Krishna كومار كريشنا
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadg566.pdf.2006 ،للتنمية الدولية
.Toolkit for Conducting Focus Groups  رزمة لتنظيم مجموعات الرتكيز.OMNI منظمة أومني
http://www.omni.org/docs/ FocusGroupToolkit.pdf
 مالحظة قصرية حول املنهجية العامة والتطبيق: بطاقة تدوين النقاط والتقدّم للمجتمع.Paramesh Shah  وباراميش شاهJanmejay Singh جامنجاي سينغ
. البنك الدويل.Community Score Card Process: A Short Note on General Methodology and Implementation
http://siteresources.worldbank.org/INTPCENG/11433331116505690049/20509286/comscorecardsnote.pdf
Tools for Policy Impact: A Handbook for  كت ّيب للباحثني: أدوات لتأثري السياسات.Ingie Hovland  وإنجي هوفالندDaniel Start دانيل ستارت
.Overseas Development Institute، 2004  معهد التنمية الخارجية: لندن.Researchers
http://www.odi.org.uk/publications/156-tools-policy-impact-handbook-researchers?id=156&title=tools-policy-impact-handbookre�
searchers
 الرتكيز عىل الخدمات: كتيّب حول التدقيق يف سالمة النساء يف األحياء املدنية ذات الدخل املنخفض.Tandon Mehrotra, Surabhi سورابهي تاندون ميهروترا
األساسية
 منظمة، نيو دلهي،A Handbook on Women's Safety Audits in Low-Income Urban Neighbourhoods: A Focus on Essential Services
.Jagori، 2010 جاغوري
http://jagori.org/a-handbook-on-womens-safety-audits-in-low-income-urban-neighbourhoods-a-focus-on-essential-services/
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/index.aspx .The Community Tool Box  عدّة عمل املجتمع.جامعة كانساس
 نصائح حول.USAID Center for Development Information and Evaluation .مركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمعلومات حول التنمية والتقييم
 إجراء املقابالت مع املخربين األساسيني عرب استخدام وسائل التقييم الرسيعة؛ إجراء مقابالت ملجموعات الرتكيز:التقييم ومتابعة األداء
Performance Monitoring and Evaluation Tips:Conducting Key Informant Interviews; Using Rapid Appraisal Methods; Conducting
Focus Group Interviews
1996 ، مركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمعلومات،واشنطن العاصمة
.)2004  (فرباير91  مالحظة عن التنمية االجتامعية رقم، مالحظة وجيزة حول املنهجية العامة والتطبيق: استطالعات حول تقارير املواطنني.البنك الدويل
"Citizen Report Card Surveys" – A Note on the Concept and Methodology
http://siteresources.worldbank.org/INTPCENG/1143380-1116506267488/20511066/reportcardnote.pdf
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السالمة واألمن ملنظامت النساء والناشطني
Kvinna till Kvinna ،2011  كفينا تيل كفينا.Integrated Security: The Manual  الدليل: األمن الشامل.Jane Barry جاين باري
http://www.integratedsecuritymanual.org
 منظمة الخط األمامي.Protection Manual for Human Rights Defenders  دليل الحامية للمكافحني لحقوق اإلنسان،Enrique Eguren أنرييك إغويرين
Front Line ،2005
http://www.peacebrigades.org.uk/fileadmin/user_files/groups/uk/files/Publications/Frontline_Manual_pdf.pdf
 منظمة كري إنرتناشينول.Safety and Security Handbook  دليل األمن والسالمة.Bennett Pafford  وبنيت بافوردRobert Macpherson روبرت ماكفريسون
Care International
http://ngolearning.org/courses/availablecourses/CARE%20Safety%20Course/Shared%20Documents/English_CARE_International_
Safety_and_Security_Handbook.pdf

املنظامت التي تنرش أبحاثا حول القطاع األمني وإصالح القطاع األمني وإدارة القطاع األمني
www.accord.org.za،ACCORD منظمة أكورد
www.africansecuritynetwork.org،African Security Sector Network شبكة القطاع األمني يف إفريقيا
www.amnesty.org،منظمة العفو الدولية
www.arab-reform.net،مبادرة اإلصالح العربية
www.carnegieendowment.org،مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل
www.c-r.org،Conciliation Resources منظمة تنسيق املوارد
www.dcaf.ch،DCAF مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
www.flacso.org،Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile( كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتامعية يف تشييل
www.ssrnetwork.net،The Global Facilitation Network for Security Sector Reform الشبكة العاملية لتسهيل إصالح القطاع األمني
www.hrw.orgهيومن رايتس ووتش 
www.inclusivesecurity.org،The Institute for Inclusive Security معهد األمن الشامل
www.iss.co.za،The Institute for Security Studies معهد الدراسات األمنية
iwpr.net/report-news ،معهد صحافة الحرب والسالم
www.international-alert.org/ourwork/themes/security،International Alert منظمة التنبية الدويل
www.crisisgroup.org،International Crisis Group مجموعة األزمات الدولية
www.kvinnatillkvinna.se/en/security،Kvinna Till Kvinna منظمة كفينا تيل كفينا
www.nsi-ins.ca،The North-South Institute الجنوب-معهد الشامل
www.peacewomen.org،Women’s International League for Peace and Freedom  عصبة النساء الدولية للسالم والحرية،Peacewomen Project مرشوع نساء السالم
www.prio.no،PRIO منظمة بريو
www.saferworld.org.uk،Saferworld منظمة عامل أكرث أمانًا
www.ssrresourcecentre.org،Security Sector Reform Resource Centre مركز موارد إصالح القطاع األمني
www.sipri.org،SIPRI منظمة سبريي
www.smallarmssurvey.org،Small Arms Survey الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية
www.un.org/en/peacekeeping/issues/security.shtml،إدارة عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage.htmlبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
www.unifem.org/gender_issues/women_war_peace/security_sector_reform.php،هيئة األمم املتحدة للمرأة
United States Institute of Peace، www.usip.org/programs/centers/security-sector-governance-initiative معهد الواليات املتحدة للسالم
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املوارد اإلضافية

أمثلة عن منظامت دولية تشارك يف إصالح القطاع األمني
اإلتحاد اإلفريقي
اإلتحاد األورويب ()EU
حلف شامل األطليس ()NATO
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ()OSCE
األمم املتحدة ( ،)UNغالبًا من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPوإدارة عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم ( )DPKOو مكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات والجرمية وهيئة األمم املتحدة للمرأة
البنك الدويل

أمثلة عن حكومات تقدّ م الدعم الدويل إلصالح القطاع األمني
الوكالة األوسرتالية للتنمية الدولية
 (Australian Agency for International Development (AusAID
الوحدة البلجيكية للشؤون الخارجية و التجارة الخارجية والتعاون يف التنمية
Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade, and Development Cooperation Unit
الوزارة الكندية للشؤون الخارجية و التجارة الخارجية و الوكالة الدولية للتنمية
(Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade and International Development Agency (DFAIT, CIDA
الوكالة األملانية للتعاون
(German Development Cooperation (GIZ
وزارة الخارجية الهولندية
Netherland’s Ministry of Foreign Affairs
وزارة الخارجية الرنويجية والوكالة الرنويجية للتعاون يف التنمية
(Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD
الوكالة السويدية للتنمية الدولية
(Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA
وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة
()DFIDUnited Kingdom Department for International Development
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
(United States Agency for International Development (USAID
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