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نبذة عن املؤلف
تعمل كريستني فاالسيك ( )Kristin Valasekفي منصب
مسؤول مشروع النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني في
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة .وقد
عملت فاالسيك في السابق منسق ًة لبرنامج تدريب وأبحاث
النوع االجتماعي ،والسالم والسياسة األمنية في معهد األمم
املتحدة للتدريب والبحوث الدولية من أجل النهوض باملرأة.
كما عملت في قضايا الرعاية املتعلقة بالنوع االجتماعي لدى
دائرة شؤون نزع األسلحة في األمم املتحدة .وفضالً عن ذلك،
عملت فاالسيك كوسيط معتمد .واكتسبت من خالل عملها
الطويل في املنظمات غير احلكومية خبرة واسعة في مجاالت
العنف األسري واالعتداء اجلنسي ومساعدة الالجئني .وحتمل
فاالسيك درجة املاجستير في تسوية النزاعات من جامعة براد
فورد ( ،)University of Bradfordودرجة البكالوريوس في
الدراسات الدولية ودراسات املرأة.
احملررون
ميجان باستيك ( )Megan Bastickوكريستني فاالسيك
( ،)Kristin Valasekمركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة
شكر وتقدير
يو ّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن
ُيع ِرب عن شكره وتقديره للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

(Spanish Agency for International Development
) )Cooperation (AECID

التي تك ّرمت بتمويل هذا املشروع.
كما نتقدم بالشكر للسادة التالية أسماؤهم إلسهاماتهم
وتعليقاتهم القيّمة التي قدموها على مسودات هذا التقرير،
وهم :بيتر ألبريشت ( ،)Peter Albrechtهيالري أندرسون
( ،)Hilary Andersonسانام ناراجي أندرليني (Sanam
 ،)Naraghi Anderliniأليسون بايليز (،)Alison Bailes
ميجان باستيك ( ،)Megan Bastickآالن برايدن (Alan
 ،)Brydenماريا باتريشيا جونزاليس شافيز (María Patricia
 ،)González Chávezإيدين كول ( ،)Eden Coleمارك داونز
( ،)Mark Downesأجنا إبنوثر ( ،)Anja Ebnötherجيجي جيا
( ،)Giji Gyaنيكوال بوبوفيتش ( ،)Nicola Popovicإليزابيث
بورتر ( ،)Elisabeth Porterمارجريت فيرويجك (Margret
 ،)Verwijkومارك وايت ( .)Mark Whiteكما نعرب عن شكرنا
لكل من بنيامني باكالند ( ،)Benjamin Bucklandوأنتوني
دراموند ( )Anthony Drummondوماجيهو تاكشيتا
( )Mugiho Takeshitaملساعدتهم في حترير هذا التقرير،
وألجنا إبنوثر ( )Anja Ebnötherللجهد الذي بذلته في توجيه
هذا املشروع.
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دليل النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
ميثل هذا التقرير حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
أحد أدلة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني .وتتضمن هذه
األدلة ،التي أُع ّدت كي تعرض لواضعي السياسات والقائمني على
إصالح القطاع األمني مقدم ًة حول قضايا النوع االجتماعي12 ،
تقريراً ،جنبا ً إلى جنب مع املذكرات العملية املتصلة بكل منها:
 -1إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
 -2إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي
 -3إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي
 -4إصالح نظام القضاء والنوع االجتماعي
 -5إصالح نظام العقوبات والنوع االجتماعي
 -6إدارة احلدود والنوع االجتماعي
 -7الرقابة البرملانية على القطاع األمني والنوع
االجتماعي
 -8إعداد سياسة األمن القومي والنوع االجتماعي
 -9رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع
االجتماعي
-10الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والنوع
االجتماعي
-11إعداد وتقييم ومتابعة إجراءات إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي
-12تدريب أفراد أجهزة األمن على املسائل املتعلقة
بالنوع االجتماعي
ملحق القوانني والوثائق الدولية واإلقليمية
كما يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ،ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا/مكتب املؤسسات
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب
والبحوث الدولية من أجل النهوض باملرأة بجزيل شكرهم
وامتنانهم لوزارة اخلارجية النرويجية ملساهمتها في إخراج هذه
األدلة إلى النور.
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة إلى
تعزيز احلكم الرشيد للقطاع األمني وإصالحه .كما يجري املركز
بحوثا ًحول املمارسات اجليدة في هذا اجلانب ويشجع على تطوير
املعايير املناسبة على كال املستويني احمللي والدولي .وباإلضافة
إلى ذلكُ ،يع ّد املركز التوصيات حول السياسات ويقدم استشارات
داخلية وبرامج مساعدة ملختلف الدول .وتتضمن قائمة شركاء
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة احلكومات،
والبرملانات ،ومؤسسات املجتمع املدني ،واملنظمات الدولية ،إلى
جانب عدد من اجلهات العاملة في القطاع األمني كقوات الشرطة،
والسلطات القضائية ،وأجهزة املخابرات ،وقوات حرس احلدود
والقواتالعسكرية.
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منظمة التعاون واألمن في أوروبا/مكتب املؤسسات
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
ميثل مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان أحد
املؤسسات الرئيسية التابعة ملنظمة التعاون واألمن في أوروبا.
ويركز املكتب في عمله على البعد اإلنساني في مجال األمن؛ وهو
مفهوم واسع يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات
الدميوقراطية .كما يولي هذا املكتب اهتماما ً خاصا ً لالنتخابات،
وبناء املؤسسات واحلكم ،باإلضافة إلى تعزيز سيادة القانون
وترسيخ االحترام احلقيقي والتفاهم املشترك بني األفراد وبني
الدول .وقد أسهم هذا املكتب مساهم ًة قيّمة في إعداد هذا الدليل.

واألمن في أوروبا/مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق
اإلنسان ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث الدولية من
أجل النهوض باملرأة (.2008 ،)UN-INSTRAW
قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
( )DCAFبالترجمة إلى اللغة العربية.
مراجعة اللغة العربية :انتصار ابوخلف

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث الدولية من أجل
النهوض باملرأة
هذا املعهد هو الهيئة الوحيدة من بني هيئات األمم املتحدة التي
ُيعهد إليها بإعداد برامج بحثية تُسهم في متكني املرأة وحتقيق
املساواة بني اجلنسني في جميع أنحاء العالم .ومن خالل بناء
التحالفات مع الدول األعضاء في األمم املتحدة واملنظمات
الدولية ،واألوساط األكادميية ،ومؤسسات املجتمع املدني
وغيرها من األطراف ،يسعى هذا املعهد إلى حتقيق األهداف
التالية:
إجراء أبحاث قابلة للتنفيذ من منظور النوع االجتماعي،
والتي تترك تأثيرا ً ملموسا ً على السياسات والبرامج
واملشاريع املنفذة في هذا اجلانب.
إعداد آليات مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات.
تعزيز قدرات األطراف املعنية الرئيسية من أجل العمل على
إدراج مفاهيم النوع االجتماعي ضمن السياسات والبرامج
واملشاريع ذات الصلة بالقطاع األمني.
صورة الغالف © :نيقوال ماسون ,حاجز تفتيش قلنديا ,الضفة
الغربية.2009,
حقوق الطبع محفوظة ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة ،ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا/مكتب
املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة
للتدريب والبحوث الدولية من أجل النهوض باملرأة.2008 ،
جميع حقوق الطبع محفوظة
رقم اإليداع الدوليISBN 978-92-9222-122-5 :

يرجى االقتباس من هذا الدليل االستشهاد به على النحو التالي:
كريستني فاالسيك ( ،)Kristin Valasek״النوع االجتماعي
وإصالح القطاع األمني» ،دليل النوع االجتماعي وإصالح
قطاع األمن .احملرران ميجان باستيك ()Megan Bastick
وكريستني فاالسيك ( .)Kristin Valasekجنيف :مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ،منظمة التعاون
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مقدمة

قلة عدد الشرطيات األفغانيات يهدد األمن القومي
״في هذه األيام ،تعمل شرطيتان في والية أوروزجان ،وهما
تداومان في مق ّر احملافظ في منطقة تارين كوت .وفي مقابلة
أُجريت معهم ،أشار املجندون اجلدد في الشرطة الوطنية
األفغانية الذين يعملون في الوالية إلى ضرورة زيادة عدد
أفراد الشرطة النسائية في أقسام الشرطة وعلى احلواجز...
فعناصر الشرطة املتواجدون على احلواجز يتعرضون للخطر
من قبل أفراد القوات املسلحة املعارضة الذين يتخفون في
زي النساء األفغانيات .ولذلك ،يتعذر إجراء التفتيش اجلسدي
ّ
نظرا ً لعدم وجود شرطيات في صفوف الشرطة.״
جاءت هذه العبارة على لسان مارجريت فيروييك ،كبير
مسؤولي إعداد السياسات في وزارة اخلارجية الهولندية
(.)2007
أولت احلكومات أهمية متزايدة إلصالح القطاع األمني ،كما
وضعته املجتمعات على أجندتها املتعلقة بالتنمية والسالم
واألمن .ويتيح إصالح القطاع األمني إدراج التغيير على
السياسيات واملؤسسات والبرامج األمنية ،مبا يضمن إفساح
املجال إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي فيها .وفضالً
عن اعتباره ممارسة في دقة التعبيرات السياسية ،فمن
املعروف أن إدراج قضايا النوع االجتماعي يتميز بأنه عنصر
رئيسي لضمان جناعة هذا القطاع وملكيته احمللية وفرض
الرقابة املشددة عليه .فمثالً ،تساهم زيادة معدل توظيف اإلناث
ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان والتعاون مع منظمات املرأة في
خلق قطاع أمني يتمتع بدرجة متقدمة من الكفاءة واملسؤولية
واملشاركة ،مما يكفل تلبية االحتياجات اخلاصة لكل من الرجل
واملرأة واألطفال.
مت إعداد هذا الدليل كي يعرض مقدم ًة أساسي ًة حول إصالح
القطاع األمني واملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي ،وهو
يستهدف موظفي احلكومات احمللية (مبن فيهم أولئك
العاملني من الدول املانحة) ،واألجهزة األمنية واملؤسسات
اإلقليمية والدولية الذين يتولون املسؤولية عن إعداد
السياسات الالزمة إلصالح القطاع األمني .كما يعود هذا
الدليل بالفائدة على مؤسسات املجتمع املدني واألوساط
األكادميية والباحثني العاملني في شؤون النوع االجتماعي
واألمن.

يشمل هذا الدليل:
مقدمة حول إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي.
األسباب التي تشرح كيف أن إدراج قضايا النوع االجتماعي
تعزز إجراءات إصالح القطاع األمني.
أساليب عملية إلدراج النوع االجتماعي في مجاالت إعداد
السياسات والبرامج الالزمة إلصالح قطاع األمن.
نظرة عامة حول بعض القضايا احملددة في إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي في املراحل التي تعقب النزاعات،
واملراحل االنتقالية وفي الدول النامية واملتقدمة.
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ما هو مفهوم ״إصالح القطاع األمني״؟

بالرغم من ظهور مفهوم إصالح قطاع األمن في أواخر
التسعينيات من القرن املاضي ،فال يوجد تعريف متعارف
عليه لقطاع األمن أو إصالح قطاع األمن .وتتبنى مختلف
األطراف املعنية فهما ً قد يضيق أو يتسع ملفهوم إصالح
قطاع األمن .وغالبا ً ما تستخدم مصطلحات متنوعة،
كإصالح قطاع األمن ،أو إصالح النظام األمني ،أو حتديث
قطاع األمن أو إحداث التحول فيه ،وغير ذلك من املسميات.
ومع ذلك ،يبدو أن هناك بعض التقارب حول التعريف
الذي اقترحته جلنة مساعدة التنمية التابعة ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية:
يعبّر إصالح القطاع األمني عن تغيير نظام/قطاع األمن ،״وهو
يشمل كافة األطراف املعنية العاملة فيه واألدوار املنوطة بها،
واإلجراءات اخلاصة بها ،والتي تعمل مع بعضها البعض إلدارة
وتشغيل النظام بطريقة تتسم بقدر أكبر التوافق مع املعايير
الدميوقراطية واملبادئ السليمة للحكم الرشيد 1،مما يعزز
اإلدارة اجليدة إلطار العمل األمني״.
كما ميثل إصالح القطاع األمني مدخالً شامالً يركز على الطبيعة
املترابطة ملؤسسات القطاع األمني ،ويسعى إلى حتقيق هدفني
7

رزمة  -النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

أساسيني :يتمثل أولهما في التأكيد على اإلدارة الدميوقراطية
واملدنية لقطاع األمن .فمثالً ،يتم هذا األمر عن طريق تعزيز
إمكانيات الوزارات احلكومية والبرملان ومنظمات املجتمع املدني
في إدارة هذا القطاع وفرض الرقابة عليه .أما الهدف الثاني فيسعى
إلى إنشاء قطاع أمني فعال وناجع ومج ٍد من ناحية تكاليفه ،كأن
2
تتم إعادة هيكلته أو بناء إمكانياته املادية والبشرية.
وقد ُيفهم قطاع/نظام األمن على أنه يضم جميع مؤسسات
الدولة واجلهات األخرى التي تضطلع بدور في ضمان أمن
الدولة ومواطنيها ،والتي تشمل األطراف التالية:
األطراف األمنية األساسية :كالقوات املسلحة (مبا فيها
القوات اإلقليمية والدولية) والشرطة ،والدرك ،والقوات
شبه العسكرية ،واحلرس الرئاسي ،واألجهزة األمنية،
واالستخبارات ،وخفر السواحل ،وحرس احلدود ،وسلطات
اجلمارك ،وقوات االحتياط ووحدات األمن الداخلي.

إدارة األمن وهيئات الرقابة :كالبرملان/السلطة التشريعية
واللجانالتشريعيةالتابعةلها،واحلكومة/والسلطةالتنفيذية،
مبا فيها وزارات الدفاع والهيئات االستشارية املختصة باألمن
القومي ،والسلطات التقليدية واملتعارف عليها ،ومؤسسات
اإلدارة املالية ،ومؤسسات املجتمع املدني ،مبا فيها وسائل
اإلعالم والسلك األكادميي واملنظمات غير احلكومية.

السلطة القضائية واملؤسسات املكلفة بإنفاذ القانون:
كوزارات العدل ،والسجون ،والتحقيقات اجلنائية ،والنيابة،
وجهاز القضاء (احملاكم واحملاكم اخلاصة) ،واألجهزة املكلفة
بتنفيذاألحكامالقضائية(مأموراإلجراءواملحُ ِ
ضرون)واألنظمة
القضائية التقليدية والعرفية ،وجلان حقوق اإلنسان ومحققو
الشكاوى.
القوات األمنية غير النظامية :كجيوش التحرير ،وجيوش
املقاتلني ،ووحدات احلرس الشخصي اخلاص ،والشركات
األمنية اخلاصة ،والشركات العسكرية اخلاصة وامليليشيات
3
التابعة لألحزاب السياسية.

مؤسسات املجتمع املدني غير النظامية :كاملؤسسات التي
تعمل في مجاالت مهنية معينة ،واإلعالم ،ومراكز األبحاث،
واملنظماتالتيتتولىالتأثيرفيالسياساتالعامة،واملؤسسات
4
الدينية ،واملنظمات غير احلكومية وجماعات اجلاليات.

الشكاوى ،وشروع القطاع العام في إجراء مراجعات
للنفقات العسكرية ،ومتكني مؤسسات املجتمع املدني من
فرض الرقابة على القطاع األمني.

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

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

 -4ترسيخ سيادة القانون ويتضمن :إعداد إطار عمل قانوني
ناجع ومستقل لفرض الرقابة الدميوقراطية واملدنية على
القطاعاألمنيوحتسنيأداءنظامالعقوبات،وتعزيزإمكانيات
السلطة القضائية ،إضافة إلى إنشاء نظام قضائي مستقل.

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

أن يركز على املواطنني ويتسم مبلكيته احمللية ويرتكز على
املعايير الدميوقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان وسيادة
القانون ،وأن يسعى ضمان احلرية من اخلوف واحل ّد من
أعمال العنف املسلح واجلرمية بصورة ملموسة.

أن ُينظر إلى إجراءات إصالح القطاع األمني باعتبارها
تشكل إطار عمل لتنظيم األفكار املتعلقة بكيفية التعامل مع
مختلف التحديات األمنية التي تواجه الدول وشعوبها من
خالل التطوير املتكامل وإعداد السياسات األمنية ،ومشاركة
املجتمع املدني فيها واالرتقاء برقابته.

صممت إجراءات إصالح القطاع األمني كي تتناول مجموعة
وقد ُ
من املشكالت التي يعاني منها القطاع األمني مثل الفساد ،ونقص
اإلمكانيات الفنية ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،واالفتقار إلى
الشفافية ،واملشاكل االجتماعية العامة كاجلرمية والعنف املسلح.
ومن الناحية العملية ،يشمل إصالح القطاع األمني مجموعة واسعة
5
من األنشطة التي ميكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية:

أن يرتكز إصالح القطاع األمني على استراتيجيات تشمل
مختلف القطاعات ،وأن يحتكم إلى تقييم شامل لالحتياجات
األمنية والعدالة الضرورية للمواطنني والدولة.

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

أن تنفذ إجراءات إصالح القطاع األمني من خالل عمليات
وسياسات واضحة تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية
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أن يتم تطوير هذا القطاع على أساس من االلتزام مببادئ
احلكم األساسية ،كالشفافية واملساءلة.
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إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

واملؤسساتية الالزمة للسياسة األمنية كي تعمل بفاعلية
وحتقق العدالة للجميع على قدم املساواة.

ويتم تنفيذ إجراءات إصالح القطاع األمني  -والتي تأتي في
الغالب في مراحل ما بعد النزاعات – في الدول النامية والدول
االنتقالية التي حتكمها أنظمة حكم تشتهر بتسلطها .وفي الدول
النامية ،تُنفَّذ هذه اإلجراءات في مؤسسات القطاع األمني على
الرغم من عدم إطالق اصطالح إصالح القطاع األمني عليها.
وتشمل التحديات العامة التي تعترض تنفيذ إصالح القطاع
األمني ما يلي:
الطبيعة السياسية التي تغلب على إجراءات إصالح القطاع
األمني ،وال سيما فيما يتعلق بالقوات املسلحة .ويشمل ذلك
املصالح الشخصية والقومية والدولية.

ضرورة التنسيق بني مختلف األطراف املعنية وتدعيمها
بخبرات اإلدارات احلكومية واملنظمات غير احلكومية.

يشمل إصالح القطاع األمني نشاطات واسعة التنوع ،ويخدم
عددا من األهداف .وقد يخلق هذا األمر كثيرا من التناقضات
7
واإلختالفات في إجراءات التنفيذ واملبادرات اخلاصة.
ميثل إصالح القطاع األمني عملية طويلة األمد قد تنطوي على
مشاكل تهدد استدامتها ،من قبيل توفر التمويل الكافي.

بينما تكتسب هذه التحديات أهمية خاصة ،يعمل إصالح القطاع
األمني على احلد من النزاعات املسلحة وتشجيع مشاريع التنمية
وتعزيز األمن اإلنساني .كما يؤدي إنشاء القطاع األمني الذي
يتسم مبهنيته (مبعنى خضوعه للمساءلة الدميوقراطية واإلدارة
اجليدة) إلى توفير قدر أفضل من األمن والعدالة لكافة املواطنني.
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ما هو النوع االجتماعي؟

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

الذكورة واألنوثة .ومن األمثلة الصحيحة على استخدام كلمة
״اجلنس״ في عرف العامة أو في مناذج الطلبات (اجلنس:
ذكر أو أنثى) أو عند اإلشارة إلى اإلحصائيات التي تقسم إلى
ذكر أو أنثى باعتبارها ״إحصائيات منفصلة على أساس النوع
االجتماعي״.
وباإلضافة إلى الثقافة ،تتأثر األدوار القائمة على أساس
النوع االجتماعي بالعديد من العوامل ،كالطبقة االجتماعية
واجلنسية ،والعرق ،وامليول اجلنسية والسن ,ففي النموذج
مثلي اجلنس
الكندي للذكورة ،مثالً ،يختلف الرجل األبيض
ّ
الذي ينتمي إلى الطبقة املتوسطة اختالفا ً جذريا ً عن النموذج
الليبيري الذي يصف الفرد األسود الذي ينتمي إلى اجلنس
اآلخر وينحدر من الطبقة الراقية .وتُستخدم صيغ اجلمع
للفظتي ״الذكورة״ و״األنوثة״ للداللة على أنهما تنطويان
ْ
على دالالت مختلفة بالنسبة لكل من املرأة والرجل في أزمنة
مختلفة 8.وتوجد داخل كل مجتمع تعريفات متعددة ملعنى
الذكورة واألنوثة ،غير أن بعضا ً منها يكتسب قيمة أكبر من
أقرانه (أنظر اإلطار .)1
لكل امرأة ورجل وفتاة وصبي جتارب أمنية واحتياجات
وأولويات وتصرفات مختلفة ترتبط بنوع وجنس كل واحد
منهم .كما أن هناك بعض أشكال العنف التي تعتمد على
االختالفات االجتماعية التي تسم الذكور واإلناث ،وهو ما
يعرف ״بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي״ 12.وهذا
النوع من العنف ليس موجها ً ضد املرأة دون غيرها ،بل قد
يكون الرجال واألوالد ضحايا لهذا العنف كذلك .فعلى سبيل
املثال ،قد يتعرض أي من الرجال والنساء والفتية لالغتصاب،
الذي يرتبط بالقوة وبجنس الشخص الذي تقع عليه هذه
اجلرمية؛ وبذلكُ ،يصنف االغتصاب كجرمية تقوم على أساس
النوع االجتماعي .كما ُيفهم هذا العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي على أنه ينطوي على العنف الذي يوجه ضد املثليّني
والسحاقيات بسبب ميولهم اجلنسية ،وضد املتحولني جنسيا ً
على أساس هويتهم اجلنسية ،وذلك ألن هذا النوع من العنف
يستند إلى عدم التوافق مع أدوار النوع االجتماعي املتعارف
عليها.
وفضالً عن ذلك ،تطال أشكال من العنف املستند إلى النوع
االجتماعي الرجال واألوالد أكثر من تلك التي تتعرض لها
النساء والفتيات (أنظر اإلطار  .)2ومع ذلك ،تشكل النساء
والفتيات غالبية الضحايا .وفي هذا السياق ،تشير الدراسات
الدولية إلى أن نسبة الفتيات الالتي يقعن ضحايا حلوادث
االعتداء اجلنسي تصل إلى  ،%20في حني تتراوح هذه النسبة
13
بني الفتيان من  %5إلى .%10

وفي مقابل النوع االجتماعي ،يشير مصطلح ״اجلنس״ إلى
االختالفات البيولوجية القائمة بني الذكور واإلناث .ويشيع
استخدام هذه اخلصائص البيولوجية ،كالهرمونات واألعضاء
التناسلية واالختالفات اجلينية ،للتمييز بني البشر من حيث
9

رزمة  -النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

اإلطار رقم 1

الرجال والذكورة واجليش

في العديد من الدول ،تتبنّى الثقافة املؤسساتية اخلاصة بالقوات املسلحة بعض القيم والسلوكيات ״الذكورية״ التي تؤثر على مفهوم
الذكورة في املجتمع بأسره .فعلى سبيل املثال ،كانت قوات الدفاع في جنوب أفريقيا في العقد الثامن من القرن املاضي مصدرا ً هاما ً لألفكار
حول طبيعة السلوك املالئم للرجال البيض في جنوب أفريقيا؛ حيث أكد عدد من مجندي قوات الدفاع على أن التدريب العسكري يرتكز على
9
غرس الشجاعة والقوة ومساواتها بالذكورة.
ينطوي التدريب العسكري أو ״معسكر التدريب״ على إجراءات صارمة تعزز االنضباط ،وتقضي على السلوك الفردي ،وتبني السلوك
العسكري الرسمي وتفرض الوالء للمجموعة .وتعتمد هذا اإلجراءات التي تربي هذا النوع من التواصل االجتماعي على النوع االجتماعي؛
فتربية اجلندي تسعى إلى إخراج ״رجل حقيقي״.
وفي كندا ،يزعم باحثون أن املجندين اجلدد يواجهون اإلهانة وعدم التقدير أثناء وجودهم في معسكرات التدريب؛ حيث يتعرضون لالعتداءات
اجلسدية والتهديد باستخدام العنف ضدهم والتعدي عليهم ،كنعت املجندات بـ״العاهرات״ واملجندين بـ״السيدات״ أو ״املثليني״ أو ״الزنوج״.
10
وترسخها.
تغض الطرف عن بعض أشكال العنف الذكوري
وتعكس هذه اإلهانات العنصرية واملثلية واجلنسية ثقافة مؤسساتية ّ
ّ
ومن األمثلة األخرى التي ترد في هذا السياق إسرائيل التي تفرض نظام التجنيد اإللزامي ملدة ثالث سنوات للرجال .ووفقا ً لداني كابالن،
״يحاول اجليش وضع جميع الرجال في مظهر موحد من الذكورة .وهو ينفذ ذلك من خالل ثقافة مؤسساتية تشجع مصادر القوة
النموذجية للجندية ،كالقدرة اجلسمية والتحمل واملهنية واالرتباط باجلماعة واملغايرة اجلنسية والعدو العربي .وتعتمد هذه الصفات على
11
األداء الذكوري مبقارنتها بصورة ״اآلخر״ مثل ״األنوثة واملثلية اجلنسية والعدو العربي״.
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االستراتيجيات املتبعة إلدراج
قضايا النوع االجتماعي في إجراءات
إصالح القطاع األمني
ميكن استخدم استراتيجيتني تكمل الواحدة منهما األخرى
إلدراج مسائل النوع االجتماعي – وهي احتياجات الرجال
والنساء والفتية وأدوارهم – في إجراءات إصالح القطاع األمني
واملؤسسات األمنية .وتتمثل هاتان االستراتيجيتان في تعزيز
قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في إجراءات إصالح القطاع
األمني ودعم املشاركة املتساوية للرجل واملرأة في هذا القطاع.
وميكن تطبيق هاتني اإلستراتيجيتني على عملية إصالح القطاع
األمني نفسها (من خالل تدريب املسؤولني عن إعداد سياسات
اإلصالح وخططها على قضايا النوع االجتماعي ،مثالً) ،كما
ميكن تطبيقهما على املؤسسات التي تخضع إلجراءات اإلصالح
(كتدريب املجندين اجلدد على قضايا النوع االجتماعي كجزء
من اإلجراءات التي تستهدف إصالح جهاز الشرطة).

 1-4تعزيز قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في
إجراءات إصالح القطاع األمني
״تبرز أهمية فهم دور املرأة عند إرساء دعائم االستقرار في
منطقة ما ...فإذا كانت النساء هن من يعول أسرهن ويوفرن لها
الغذاء واملاء ،فإن نشر الدوريات في املناطق التي تعمل املرأة
10

فيها سيزيد من مستوى شعورها باألمن ويتيح لها مواصلة
عملها .ويشكل هذا األمر تقييما ً تكتيكياً ...فمن وجهة نظر أمنية،
يعتبر خلق الظروف املواتية لسير احلياة اليومية أمرا ً ال غنى عنه
ألنه يوفر القاعدة الالزمة إلرساء دعائم االستقرار.״
العميد كارل إجنلبريكستون (– )Karl Engelbrektson
22
قائد القوة التابعة الحتاد قوات الشمال.
ويشير تعزيز قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في إجراءات
إصالح القطاع األمني إلى ״تقييم الدالالت التي ينطوي
عليها إدراج النساء والرجال في أية إجراءات .ويشمل ذلك
التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع املجاالت وعلى
كافة املستويات .كما يتضمن هذا األمر إعداد استراتيجية تكفل
حتويل اهتمامات النساء والرجال وجتاربهم إلى جزء ال يتجزأ
من تصميم السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ومراقبتها
وتقييمها كي تتمكن املرأة والرجل من االستفادة منها على قدم
23
املساواة واحليلولة دون استدامة انعدام املساواة بينهما״.
كما يعني تعزيز قضايا النوع االجتماعي وإدراجها في إجراءات
إصالح القطاع األمني بوجوب أخذ اآلثار التي تفرزها جميع
السياسات والبرامج املع ّدة إلصالح القطاع األمني على الرجال
والنساء واألطفال بعني االعتبار في كل مرحلة من مراحل تلك
السياسات والبرامج ،مبا فيها إجراءات التخطيط والتنفيذ
واملتابعة والتقييم .فمثالً ،يتطلب تعزيز قضايا النوع االجتماعي
في إجراءات إصالح القطاع األمني إدراج بعض األسئلة التي
تسعى إلى حتديد مختلف حاالت انعدام األمن التي يعاني منها
الرجال والنساء واألطفال .وقد تؤدي نتائج هذا التقييم بدورها
إلى ضرورة تبنّي״مبادرات النوع االجتماعي״ و/أو املبادرات
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أمثلة على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي

املرأة والفتاة

الرجل والصبي

العنف األسري

استخدام األسلحة النارية في أعمال العنف

االجتار بالبشر

سوء معاملة األطفال

العنف اجلنسي

االغتصاب

تظهر دراسة أجرتها منظمة الصحة العاملية أن  %62 - %29من تشير التقديرات في جميع أنحاء العالم إلى أن ما يزيد عن مليون
النساء في معظم الدول تعرضن للعنف اجلسدي أو اجلنسي من شخص تعرضوا لإلصابة باألسلحة النارية ،من بينهم 200,000
14
أقرانهم.
شخص قتلوا بهذه األسلحة و 50,000انتحروا 15باستخدامها.
ووفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية ،فإن  %90من اخلسائر
البشرية التي تُعزى إلى استخدام األسلحة هم من الذكور( .للمزيد
16
من املعلومات ،أنظر اإلطار رقم )7
يتم تهريب ما بني  500,000إلى  700,000امرأة وفتاة سنويا ً عبر تورد منظمة الصحة العاملية دراسات في وثائقها أن معدل سوء
18
17
معاملة األطفال تتراوح من  %5إلى .%10
احلدود الدولية.
تزداد نسبة العنف اجلنسي قبل اندالع النزاعات املسلحة وأثناءها يبني استطالع أُجري عام  2000شمل نزالء سبعة سجون أمريكية
وبعدها .ومن األمثلة على ذلك ما حدث في رواندا؛ حيث تشير مخصصة للرجال أن  %21منهم تعرضوا حلادثة اتصال جنسي
التقديرات إلى أن عدد النساء والفتيات الالتي تعرضن لالغتصاب واحدة على األقل باإلكراه أو بالقوة ،وأن  %7منهم تعرضوا
20
19
لالغتصاب.
يتراوح ما بني  15,700إلى  500.000امرأة وفتاة.
تشويه األعضاء التناسلية
املجازر التي ُترتكب على أساس النوع االجتماعي
وفقا ً لصندوق األمم املتحدة للسكان ،تعرضت  130مليون امرأة أسفرت مذبحة صربرنيتشا التي وقعت في شهر متوز/يوليو
وفتاة قد تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية .كما تتعرض مليونا  1995عن مقتل ما يقدر بـ 8,000من ذكور املسلمني البوسنيني.
فتاة لهذه العملية كل سنة.
العنف ضد مثل ّيي اجلنس

أظهرت دراسة أجرتها الشبكة الروسية للسحاقيات ومثليّي اجلنس وثنائيي اجلنس أو املتحولني جنسياً ،والتي شملت أكثر من 3,500
21
شخصا ً من مثليي اجلنس والسحاقيات ،أن  %26.5منهم تعرضوا للعنف اجلسدي املدفوع بكراهية امليول اجلنسية.
التي تتعامل مع االحتياجات األمنية اخلاصة للنساء والرجال
واألطفال في إجراءات إصالح القطاع األمني.
وتركز مبادرات النوع االجتماعي على زيادة وعي القطاع
األمني وضمان استجابته ملختلف التجارب واالحتياجات
واألدوار األمنية التي يفرضها الرجال والنساء واألطفال.

أمثلة
إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في إجراءات تدريب
أفراد جهاز القضاء ،مبن فيهم احملامون والقضاة واإلداريني.
إعداد حتليل من منظور النوع االجتماعي حول إنفاق احلكومة
من املوازنة على القطاع األمني العام لضمان توزيع املوارد
بصورة عادلة ومنصفة.
تعيني خبير في مسائل النوع االجتماعي كعضو في الفريق
املختص بتقييم إجراءات إصالح القطاع األمني.

إعداد مدونة لقواعد سلوك أفراد القوات املسلحة ،بحيث حتظر
مبا ال يدع مجاالً للبس أو الشك العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي وتفرض العقوبة على من ميارسونه منهم.
يتم إعداد املبادرات اخلاصة بالنساء والرجال واألطفال بحيث
تتعامل مع االحتياجات األمنية التي تتميز بها كل فئة منهم.

أمثلة
متويل إنشاء وحدات وأقسام للشرطة النسائية.

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

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

إجراء تقييم لإلجراءات املطبقة للحد من العنف بني الشباب
من الذكور والتعامل معه.
11
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 2-4دعم فرص التكافؤ في املشاركة بني الرجل
واملرأة
״كانت عملية البحث عن األسلحة مهمة منتظمة في إقليم
كوسوفو ...وتستحيل هذه املهمة دون وجود نساء في الفريق
املكلف بهذه املهمة ...ففي حالة االشتباه بوجود أسلحة مخبأة
في املنازل بإحدى القرى ،يكون الدخول إلى تلك املنازل أسهل
للفريق عند وجود أفراد من الرجال والنساء معاً .فبذلك،
تستطيع الشرطيات التحدث مع نساء املنزل ،مما يعزز الثقة
فيهن في معظم األحيان ويخفف من حدة التصعيد.״
سويدنت الرس ويترسكوج ( ،)Lars Wetterskogاملركز
24
الدولي للقوات املسلحة السويدية ()Swedint
تسعى إجراءات تشجيع املشاركة املتساوية للرجال والنساء
(ما يعرف كذلك بتوازن النوع االجتماعي) إلى دعم حقوقهم في
املشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بإصالح القطاع األمني واألمن
عامة .ومبا أن الرجال يستحوذون على إجراءات إصالح القطاع
األمني ويتبوأون موقع الصدارة في املؤسسات األمنية ،فان هذه
االستراتيجية تركز على زيادة توظيف املرأة وتثبيتها في عملها
في املؤسسة األمنية والنهوض بواقعها فيها ،إضافة إلى ضمان
مشاركة مؤسسات املجتمع املدني ،مبا فيها منظمات املرأة.

أمثلة
مراجعة الشروط املرجعية لسياسة إصالح القطاع األمني
والبرامج الالزمة لتنفيذه لضمان عدم انطوائها على التمييز.

اإلطار رقم 3

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

إعداد السياسات الالزمة إلعداد املوارد البشرية التي تتميز
بتعاطفها مع األسرة وتتجاوب مع احتياجات النوع االجتماعي
داخل األجهزة األمنية ،والتي تضمن املساواة في الرواتب
واملزايا ومعاشات التقاعد ،ومرونة ساعات العمل ،وتوفير القدر
الكافي من إجازات األمومة.
دعم إنشاء احتادات عمالية للمرأة أو الشبكات النسوية في
املؤسسات األمنية والقضائية ،مثل احتاد القضاة النسائي
واملؤمتراتاحلزبيةللبرملانيات.
متويل مجالس محلية ألمن املواطن ،والتي تشمل في عضويتها
ممثالت عن منظمات املرأة.

حتذير :ال يعني كون الفرد امرأة أنها مؤهلة ألن تكون
״خبيرة في قضايا النوع االجتماعي״ ،كما إن زيادة
عدد النساء املشاركات ال يضمن بالضرورة إعداد برامج
سياساتية تستجيب الحتياجات النوع االجتماعي .ومع
ذلك ،من شأن التوازن بني عدد الرجال والنساء على جميع
مستويات املؤسسات خلق فرص أكبر لتقييم مختلف
التأثيرات التي تتركها السياسات والبرامج على الرجل
واملرأة .وفي العديد من احلاالت ،ميثل وجود الذكور
واإلناث في البرامج املذكورة ضرورة عملية (انظر الفصل
.)2-5

حتديث جهاز الشرطة في نيكاراجوا

يبني تطوير جهاز الشرطة الوطنية في نيكاراجوا فوائد املبادرات التي ركزت على إدراج مسائل النوع االجتماعي وزيادة مشاركة املرأة
في جهاز الشرطة .فخالل العقد التاسع من القرن املاضي ،أُطلق عدد كبير إجراءات اإلصالح التي تستهدف خلق حت ّول في قضايا النوع
االجتماعي في جهاز الشرطة بنيكاراجوا ،وذلك عقب الضغوط التي مارستها احلركة النسائية والنساء العامالت في جهاز الشرطة في هذا
البلد .وفي إطار املشروع الذي رعته منظمة التنمية األملانية ( ،)GTZمت إطالق عدد من املبادرات شملت إنفاذ اإلجراءات التالية:

تقدمي التدريب ألفراد الشرطة حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في كليات الشرطة.

إنشاء أقسام شرطة نسائية تقدم خدمات واسعة النطاق للنساء واألطفال من ضحايا العنف بالشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني.

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

إعداد سياسات تكفل ألفراد الشرطة التوفيق بني وظائفهم وحياتهم األُسرية.

تأسيس مجلس استشاري مختص مبسائل النوع االجتماعي كمنتدى ملناقشة عمل الشرطيات والتباحث في ظروف عملهن.

في هذه األيام ،تبلغ نسبة الشرطيات  %26من مجموع أفراد الشرطة في نيكاراغوا ،وهي أعلى نسبة للشرطيات في أي جهاز للشرطة في العالم.
ويوصف جهاز الشرطة في نيكاراجوا بأنه اجلهاز ״األكثر صداق ًة و ُودا ً للمرأة״ على مستوى املنطقة ،كما نال هذا اجلهاز التقدير واالحترام بسبب
املبادرات الناجحة التي أطلقها ملواجهة العنف اجلنسي .وكذلك ،ساعدت هذه اإلصالحات جهاز الشرطة في توطيد شرعيته وترسيخ مصداقيته لدى
املواطنني .وفي أحدث استطالعات الرأي حول املؤسسات في نيكاراغوا ،احتل جهاز الشرطة املرتبة الثانية ،وتقدم كثيرا ًعلى الكنيسة الكاثوليكية.
12
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االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية

26

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

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 1979

مؤمتر ومنهاج عمل بكني لسنة 1995

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

للمزيد من املعلومات ،أنظر امللحق لهذا الدليل حول القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
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ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية
بالنسبة إلصالح القطاع األمني؟
باإلضافة إلى كونه يشكل التزاما ًمتليه القوانني واملواثيق اإلقليمية
والدولية ،يضمن إدراج قضايا النوع االجتماعي في إجراءات
إصالح القطاع األمني (انظر اإلطار رقم  ،)4امللكية احمللية لهذا
القطاع ،كما يكفل تقدمي اخلدمات األمنية بصورة ناجعة ،وفرض
الرقابة على املؤسسات األمنية وإخضاع أفرادها للمساءلة.

 1-5امللكية احمللية
״يعتبر وجوب قيام امللكية احمللية لقطاع األمن مسألة احترام
وضرورة عملية على حد سواء .ويتمثل بيت القصيد هنا في
أن عمليات اإلصالح التي تتولى اجلهات احمللية صياغتها أو
إدارتها لن يحالفها النجاح في التنفيذ ولن تكتب لها االستدامة.
بل يكون مصير إصالح القطاع األمني الفشل إذا ما غابت عنه
امللكية احمللية.״
لوري ناثان ()Laurie Nathan

27

من الناحية العملية ،تعني امللكية احمللية ״أنه يتعني على األطراف
احمللية في دولة ما القيام على إعداد السياسات واملؤسسات
واألنشطة األمنية وإدارتها وتنفيذها وإصالحها .وال يجوز أن
تضطلعبهذاالدورقوىخارجية.28وتتمثلهذهاألطرافاحملليةفي
مؤسسات املجتمع املدني املعنية باملرأة وبقضايا بالنوع االجتماعي
التيتضمنمشاركتهاامللكيةاحملليةإلصالحالقطاعاألمني.وامللكية
احمللية تعبر عن عملية تشاركية أفقية (تتم داخل اإلدارات احلكومية
واألحزاب السياسية) ورأسية (بحيث تشمل مؤسسات املجتمع
املدني) .ويعزز تبني امللكية احمللية كمبدأ توجيهي ملبادرات إصالح
القطاع األمني ،كما يعزز الصفة الشرعية ويوطد الثقة في إجراءات
إصالحقطاعاألمن.وتضمنامللكيةاحملليةكذلكإجراءاإلصالحات
األمنية بحيث تستجيب لالحتياجات واملتغيرات واملوارد احمللية

بصورة مباشرة .وعالو ًة على ذلك ،تساعد هذه امللكية على خلق
29
عمليةدميوقراطيةوتوفرفرصةأكبرالستدامتهاوجناحها.
هناك عدد ال يحصى من منظمات املرأة في جميع أنحاء العالم،
وهي تعمل على املستويات الشعبية والوطنية والدولية .وقد
تضطلع هذه املنظمات بدور في توفير األمن ،كأن توفر مالذا ً
ودعما ً لضحايا التعذيب من الرجال والنساء أو ضحايا العنف
األسري أو االعتداءات اجلنسية .ويكفل عمل منظمات املرأة
مع املجتمعات احمللية حصولها على معلومات مفصلة بشأن
االحتياجات األمنية لألفراد واملجتمعات .وبذلك ،تعمل هذه
املنظمات كحلقة وصل هامة بني املجتمعات احمللية واجلهات
القائمة على صياغة السياسات األمنية لتعزيز امللكية احمللية (أنظر
اإلطار رقم  .)5وفضالً عن ذلك ،متتلك منظمات املرأة اخلبرة في
إعداد البرامج األمنية وتنفيذها على مستوى املجتمع ،وذلك من
قبيل احلد من العنف الذي متارسه العصابات أو االجتار بالبشر.
كما تتمتع هذه املنظمات باملهارات التي متكنها من تقدمي التدريب
على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.
وبتعزيز امللكية احمللية إلجراءات إصالح القطاع األمني،
تستطيع منظمات املرأة حتقيق األهداف التالية:
حتديد التهديدات واملسائل األمنية التي تواجه األفراد
واجلماعات ،وال سيما ״اجلماعات املهمشة״.

تسهيل احلوار والتفاوض بني اجلماعات احمللية واجلهات
القائمة على إعداد السياسات الالزمة إلصالح القطاع األمني.
تقدمي االستشارات ،فيما يتعلق بالسياسات والبرامج
األمنية واخلبرات الفنية ذات الصلة.

إطالق املبادرات الكفيلة بإصالح القطاع األمني.

رفع مستوى الوعي بالسياسة األمنية وإجراءات إصالح
القطاع األمني.
أنظر امل
ذكرة بشأن فرض ر
قابة املجتمع املدني
على القطاع األمني
والنوع االجتماعي

13

رزمة  -النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

اإلطار رقم 5

منظمات املرأة وإجراءات مراجعة الدفاع في جنوب أفريقيا

30

من أهم املبادرات التي تكفل امللكية احمللية إلصالح القطاع األمني إجراء املشاورات املشتركة التي تسعى إلى فهم السياق األمني واألطراف العاملة فيه،
واالحتياجات واألولويات األمنية .وتعتبر مشاركة منظمات املرأة في عملية مراجعة الدفاع في جنوب أفريقيا بني عامي  1996و 1998من األمثلة
اجليدة التي تبني مدى التأثير الذي تفرزه مشاركة هذه املنظمات في التوصل إلى اإلجماع املنشود وتعزيز شرعية إجراءات اإلصالح األمني.
كانت عملية مراجعة الدفاع في جنوب أفريقيا تسعى إلى بيان التفاصيل العملياتية مثل العقيدة العسكرية ،وتصميم القوات األمنية ،والدعم
اللوجستي ،واألسلحة ،واملوارد البشرية والعتاد .ومع إحلاح النساء من أعضاء البرملان ،دعت اللجنة البرملانية املشتركة الدائمة بشأن
الدفاع إلى إجراء تشاور محلي كجزء من عملية مراجعة الدفاع .وقد اتخذت بعض التدابير لضمان مشاركة اجلمهور في هذه العملية؛
حيث استخدمت الطائرات واحلافالت العسكرية لنقل الزعماء الدينيني ،وزعماء املجتمع ،وناشطي املنظمات غير احلكومية وممثلي املنظمات
النسائية إلى أماكن اللقاءات وورش العمل التي عقدت في مختلف األقاليم.
وقد انصب دور منظمات املرأة على لفت انتباه املشاركني في عملية مراجعة الدفاع إلى املسائل التي أُغفلت فيما سبق ،من قبيل الفئات احملرومة التي
صادر اجليش أراضيها الستخداماته العسكرية ،وتأثير النشاطات العسكرية على البيئة ،واالعتداءات اجلنسية على النساء التي ارتكبها أفراد قوى
األمن .وحتى تتم االستجابة لهذه املسائلُ ،شكلت جلنتان فرعيتان جديدتان داخل األمانة العامة لوزارة الدفاع .وفي أعقاب املشاورات التي امتدت
لعامني ،كفلت مراجعة استراتيجية الدفاع املشتركة التوصل إلى إجماع وطني حول القضايا الدفاعية ،مما عزز من شرعية أجهزة األمن اجلديدة.

 2-5توفير اخلدمات األمنية الفعالة
مع أن التشريعات والسياسات الوطنية تفرض التزامات خاصة
على األجهزة األمنية ،يتمثل الهدف األساسي الذي يجب أن
تسعى هذه األجهزة إلى حتقيقه في توفير األمن والعدالة
لألفراد واجلماعات والدولة .ومن األهداف املركزية التي يركز
عليها إصالح القطاع األمني االرتقاء مبستوى توفير العدالة
واألمن .وفي هذا السياق ،يعزز إدراج قضايا النوع االجتماعي
من جناعة اخلدمات التي تقدمها أجهزة األمن:
إنشاء أجهزة أمنية متثل قطاعات متنوعة من املجتمع.

التعامل احلازم مع العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي.
االستفادة من التعاون مع املؤسسات التي تعنى بالنساء
والرجال.

األجهزة األمنية التي متثل قطاعات متنوعة من املجتمع

״ينبغي حتديد العقبات التي حتول دون مشاركة املرأة في
القطاع األمني والتغلب عليها؛ فمن شأن زيادة مشاركة
النساء – وال سيما في دوائر صنع القرار – تغيير جو العمل
في املؤسسة املعنية والثقافة السائدة فيها واحلد من التمييز
بني أفراد الشرطة من الذكور واإلناث ،باإلضافة إلى تفعيل
استجابة الشرطة لالحتياجات األمنية للمرأة.״
دليل إصالح القطاع األمني الصادر عن جلنة مساعدة التنمية
31
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أوروبا.
تعكس املؤسسات األمنية التي متثل قطاعات متنوعة من
املجتمع – بجميع مستوياتها – املواطنني الذين تخدمهم ،وذلك
14

من ناحية ال ِعرق والتوزيع اجلغرافي والدين واجلنس واللغة.
وتتسم مثل هذه املؤسسات بقدرتها الكبيرة على حتقيق األمن
والعدالة ملختلف فئات املواطنني وتوطيد ثقتهم بها وتعزيز
امللكية احمللية للقطاع األمني .كما متثل هذه املؤسسات مؤشرا ً
رئيسيا ً على احلكم الدميوقراطي في الدولة ،وال سيما في
32
أعقاب النزاعات الداخلية التي كانت تسودها.
متيل املؤسسات األمنية بصفة عامة – بدءا ً من الوزارات املعنية
إلى القوات املسلحة والشركات األمنية اخلاصة – إلى جتنيد
الرجال .وحتى في الدول التي نالت فيها املرأة حقوقا متساوية
في شغل جميع املناصب داخل القطاع األمني ،مبا فيها املناصب
العسكرية القتالية ،فال يزال متثيل املرأة منخفضاً .وغالبا ما
تحُ ال املرأة إلى األعمال اإلدارية األقل أهمية .وال تتقاطع النسب
املرتفعة ملشاركة املرأة بالضرورة مع مستويات التنمية .وميكن
حتسس هذا األمر في انخفاض نسبة مشاركة املرأة في الشرطة
ّ
اإليطالية (والتي تبلغ  ،)%0.4مقابل ارتفاعها النسبي في زامبيا
( .)%17.09وحتى في الدول التي ترتفع فيها املساواة في فرص
العمل للجنسني ،ال تزال املرأة ال حتظى مبا يكفي من التمثيل .ففي
النرويج ،مثالً ،ال تزيد نسبة متثيل النساء عن  %6.4من إجمالي
عدد أفراد الشرطة و %21.07من أفراد القوات املسلحة .33كما
يستحوذ الرجال على حصة األسد في عمليات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة ،فال تتعدى نسبة النساء املشاركات فيها %2
من القوات العسكرية و %5من قوات الشرطة .34أما على مستوى
احلكومة ،فنادرا ً ما يتم تعيني املرأة في منصب وزير ألدفاع
أو وزير العدل .ففي عام  ،2005بلغت نسبة وزيرات الدفاع
35
وشؤون احملاربني القدامى  %6.6ووزيرات العدل .%15.8
ومع ذلك ،هناك إدراك متنا ٍم يقضي بأن زيادة نسبة مشاركة املرأة
فيالقطاعاألمنيممكن،وضروريومفيدمنالناحيةالعملية(أنظر
اإلطار رقم  .)6وعلى وجه العموم ،يضمن فتح كافة املناصب أمام

إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

املرأة وأبناء املجموعات األخرى الذين ال يحظون بالقدر املطلوب من
التمثيل فيها يعزز من فرص توظيف موارد بشرية إضافية ،كما
يساعد في اختيار أفضل العناصر املؤهلة من بينها .وتكفل زيادة
عدد املجندات في أجهزة الشرطة حتقيق الفوائد التالية:

״تشير األبحاث التي أجريت في الواليات املتحدة وفي
غيرها من الدول حول العام مبا ال يدع مجاالً للشك أن
طبيعة عمل الشرطيات الذي يستخدم قدرا ً أقل من القوة
البدنية هو السبيل األفضل إلخماد العنف ،وتفادي
تصعيد املواجهات العنيفة مع املواطنني ،كما حتد
الشرطيات من احتماالت استخدام العنف في املشاكل
التي تُستخدم فيها القوة املفرطة .وفضالً عن ذلك،
تتمتع الشرطيات في أغلب األحيان مبهارات أفضل في
التواصل تفوق نظرائهن من الذكور ،كما ميتلكن القدرة
على تيسير التعاون وتعزيز الثقة التي تكفل بناء منوذج
36
مثالي للشرطة املجتمعية״.
وفي الغالب ،تتمتع الشرطيات مبجموعة من املهارات املفيدة
امللحة إلشراكهن في بعض
والفريدة .وفضال عن احلاجة
ّ
السياقات ،تفرض الضرورة العملية وجود مثل هذه املهارات
من أجل تنفيذ بعض املهام احلاسمة التي يجد الرجال صعوبة
بالغة تنفيذها أو التي يعجزون عن القيام بها بالكامل .فعلى
سبيل املثال ،يضمن جتنيد الشرطيات في عمليات حفظ السالم
متعددة األبعاد إجناز األهداف التالية:

املساعدة في معاجلة اآلثار املترتبة على العنف اجلنسي.

37

كما يشير الواقع العملي إلى أن قوات حفظ السالم التي تضم
مجندات من النساء تتمتع بقدرة أفضل على:
الفوز بثقة املدنيني.
ضمان املشاركة الكاملة للنساء في املناطق التي تعمل فيها القوات.
امتالك مهارات التواصل والسيطرة على التجمعات.

وزياد ًة على ما تقدم ،يعتقد الكثيرون أن املرأة تفرز تأثيرا ً
إيجابيا ً على معنويات وحدات حفظ السالم وسلوك أفرادها،
كما تعرض أمثلة واقعة على األدوار التي تضطلع بها النساء
املجندات في املؤسسات األمنية احمللية .38فمثالً ،يحدو األمل
مسؤولي األمم املتحدة واملسؤولني في ليبيريا في أن تساعد
وحدة حفظ السالم الهندية املكونة بالكامل من النساء ،والتي
يبلغ قوامها  103جندية ومتارس املهام الشرطية في مونروفيا
في إلهام النساء الليبيريات لالنضمام إلى قوات الشرطة واحلد
من االستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة التي ميارسها أفراد
قوات حفظ السالم .وفي احملصلة ،وصل عدد الطلبات التي
قدمتها النساء للعمل في صفوف الشرطة الليبيرية الوطنية إلى
ثالثة أضعاف العدد املعتاد خالل الشهر الذي تال انتشار هذه
الوحدة 39.وتشمل مهمة هذه الوحدة حماية وزارة اخلارجية،
وتسيير الدوريات في الشوارع والسيطرة على التجمعات
40
وتوفير اإلسناد املسلح للشرطة احمللية.

التحري عن احملاربات السابقات.
توسيع شبكة جمع املعلومات االستخباراتية.
تفتيش النساء.

اإلطار رقم 6

زيادة أعداد املجندات من النساء وتثبيتهن في القوات املسلحة في املجر

41

رفعت املجر من نسبة مشاركة النساء في القوات املسلحة من  %4.3عام  2005إلى %17.56عام  ،2006وهي ثاني أعلى نسبة على مستوى
الدول األعضاء في حلف الناتو (حتتل التفيا املرتبة األولى ،حيث تبلغ نسبة النساء املجندات في قواتها املسلحة .)%18.2
ومع إفساح املجال أمام املرأة لتولي املناصب العسكرية في عام  ،1966أصبح بإمكان املرأة املجرية أن تشغل أي منصب داخل القوات املسلحة في
بالدها .ومن اإلستراتيجيات التي تبنّتها املجر لزيادة معدالت جتنيد النساء وتثبيتهن في املناصب العسكرية ونشرهن مع أفراد القوات املسلحة:

قانون اخلدمة العسكرية الذي يعزز املساواة في احلقوق بني الرجال والنساء ،ويضمن ترقية جميع أفراد القوات املسلحة بنا ًء
على مهاراتهم املهنية وخبرتهم وأدائهم ومدة خدمتهم.
إنشاء فريق مختص برعاية املساواة في الفرص بني أفراد القوات املسلحة ،إلى جانب إعداد خطة لتعزيز املساواة في الفرص.

إنشاء اللجنة اخلاصة باملرأة في القوات املسلحة املجرية في عام  2003ملتابعة املساواة في الفرص بني الرجال والنساء في
هذه القوات .وتجُ ري هذه اللجنة األبحاث وتعقد االجتماعات مع النساء الالتي يخدمن في القوات املسلحة بهدف الوقوف
على جتاربهن .وبنا ًء على ذلك ،جتري هذه اللجنة التحليالت حول املساواة بني اجلنود واملجندات ،كما تقترح حلوالً للمشاكل
القائمة وتعد التوصيات الالزمة لتغيير الوضع القائم.
تأسيس نقاط مركزية تابعة لشبكة عمل املرأة على مستوى كل وحدة.
اتخاذ خطوات لتحسني أوقات الراحة والظروف الصحية في الوحدات.
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القضاء على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
والرد عليه وفرض العقوبات الرادعة على من ميارسونه

تشير دراسة صدرت عام  1997حول العنف األسري في
كلكوتا بالهند إلى أن  %79من النساء تعرضن للعنف اجلسدي
أو اجلنسي ،كما إن واحدة من بني خمس نساء تعرضت
إلصابات خطيرة ،مثل كسر العظام أو خلعها ،وضعف النظر،
42
واجلروح التي حتتاج إلى قطب ،واحلروق واجلروح الداخلية.
وكي يتم حتقيق األمن بفاعلية إلى األفراد واجلماعات فإنه
من الضروري األخذ بعني االعتبار أن الرجل واملرأة والفتاة
والصبي يواجهون حاالت انعدام أمن مختلفة بناء على أدوار
النوع االجتماعي الثقافية االجتماعية (أنظر اإلطار رقم .)2
وكما يعتبر العنف القائم على النوع االجتماعي مبا في ذلك
االجتار بالبشر والعنف من الشريك احلميمي واالعتداء اجلنسي
والعنف ضد املثليني جنسيا أحد أكبر التهديدات ألمن اإلنسان
في جميع أنحاء العالم .وعلى الصعيد العاملي ،فإن واحدة من
بني كل ثالث نساء تقع ضحية للعنف القائم على أساس النوع
االجتماعي ،43وذلك رغم ندرة اإلحصائيات العاملية في هذا
الشأن .وكما أن العنف القائم على النوع االجتماعي له تأثير
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مدمر على الضحية ،فضال عن انه يفرض تكلفة باهظة على
املجتمع ،ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال ،حيث تشير
التقديرات إلى وجود  1.3مليون امرأة تتعرض لالعتداء البدني
سنويا من شريكها احلميمي ،فقد بلغت الكلفة الصحية لذلك ما
ً 44
يقرب من  5.8مليار دوالر أمريكي سنويا.
وبالرغم من املعدل املرتفع للعنف القائم على النوع االجتماعي ،فإن
مبادرات القطاع األمني التي تتعامل مع هذه النوعية من اجلرائم ال
تلقى األولوية وال يتم متويلها التمويل الكافي .وعلى سبيل املثال،
تشير التقديرات إلى أن  10باملائة من حوادث االغتصاب في فترة
احلرب في البوسنة كانت ضد الرجال 45،غير أن برامج العنف
القائم على النوع االجتماعي التي تستهدف الرجال والصبيان
46
الناجني غير موجودة بالفعل بني السكان الذين تأثروا بالصراع.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها كجهات توفر األمن والعدالة ،يجب
على مؤسسات القطاع األمني واجلهات الرقابية ،مبا فيها الشرطة
وسلطات احلدود واملؤسسات القضائية واجلنائية والوزارات
احلكومية ذات الصلة ،أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء بفاعلية
على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وفرض عقوبات
على من ميارسه وتوفير الدعم للضحايا (أنظر اإلطار رقم .)7

التعامل احلازم مع جرائم العنف اجلنسي :آليات العدالة في مرحلة ما بعد النزاع
47
في سيراليون

ُيقدر عدد النساء الالتي تعرضن لالغتصاب بـ 250.000امرأة إبان احلرب األهلية التي امتدت لعقد من الزمان في سيراليون .وفي
الفترة التي تلت هذه احلرب ،أطلقت سيراليون مجموعة من اآلليات التي تهدف إلى إرساء دعائم العدالة ،من بينها إنشاء احملكمة اخلاصة
بسيراليون ،وتشكيل جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة ،باإلضافة إلى تفعيل آليات القضاء العشائري.
أُنشئت احملكمة اخلاصة في سيراليون مبوجب اتفاق بني األمني العام لألمم املتحدة وحكومة سيراليون .وال تزال هذه احملكمة ،التي باشرت
مهامها في عام  ،2002تواصل عملها حتى يومنا ،ويشمل اختصاصها ״محاكمة األشخاص الذين يتحملون املسؤولية األكبر عن االنتهاكات
اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني والقوانني السيراليونية أثناء فترة احلرب .ويقع مقر هذه احملكمة اخلاصة في سيراليون ،وتتألف هيئتها
من قضاة وموظفني إداريني سيراليونيني وآخرين من دول أخرى .وقد تبنى النظام الداخلي للمحكمة تعريفا ً واسعا ً للعنف اجلنسي ،بحيث
يشمل االغتصاب ،واالستعباد اجلنسي ،واإلجبار على البغاء ،واحلمل باإلكراه ،باإلضافة إلى أي شكل من أشكال العنف اجلنسي .كما دعت
احملكمة دون مواربة إلى تعيني طاقم مختص بقضايا النوع االجتماعي للتعامل مع جرائم العنف اجلنسي.
وقد اتخذت هذه احملكمة اخلاصة خطوات إيجابية للتأكيد على التعامل مع جرائم العنف اجلنسي ،من بينها:
إعداد إستراتيجية للمالحقة القضائية بحيث تشمل جرائم العنف اجلنسي من حلظة اقترافها.
تكليف مدعٍ عام بإعداد خطة ملالحقة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم العنف اجلنسي.
تعيني محققتينْ من ذوات اخلبرة (ضمن فريق يضم عشرة محققني) للتحقيق في جرائم العنف اجلنسي الواقعة على النساء.
اعتماد أسلوب إجراء املقابالت التي تأخذ قضايا النوع االجتماعي بعني االعتبار لضمان شعور الضحايا بالطمأنينة عند اإلبالغ عن
اجلرائم التي وقعت عليهم.
التأكيد على استعداد الشهود للتأكد من أنهم يدركون العواقب املترتبة على إدالئهم بشهاداتهم.
وعلى الرغم من أن التوصل إلى نتائج محددة حول تعامل احملكمة اخلاصة مع قضايا العنف اجلنسي سابق ألوانه ،فقد أدانت احملكمة في
األحكام األولى التي أصدرتها (بتاريخ  20حزيران/يونيو  )2007عددا ً من األشخاص الذين اقترفوا جرمية االغتصاب بحق النساء،
باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية وجرمية تنطوي على االستعباد اجلنسي (إلى جانب اإلدانة األولى الصادرة عن إحدى احملاكم الدولية
اخلاصة بشأن جترمي جتنيد األطفال واستخدام في األعمال العدائية).
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منظمة فيفا ريو ( – )Viva Rioالقضاء على العنف املسلح في البرازيل وإعداد الردود
48
الالزمة للتعامل معه

على مستوى العالم ،يشكل الرجال والصبيان األغلبية العظمى ملرتكبي العنف املسلح وضحاياه أيضا .وقد أكدت األبحاث أن النوع االجتماعي
عامل رئيسي في هذا النوع من العنف ،وهذا يرجع بشكل كبير إلى التقاليد الثقافية االجتماعية التي تربط بني العنف املسلح والذكورة .فقد
يعتبر حمل السالح طريقة إظهار ״الرجولة احلقيقية״ على املأل لنيل املكانة واالحترام كما يعتبر سوء استعمال الرجال والصبيان في أغلب
49
األحيان محل إعجاب في الثقافة الشعبية ومقبول أو متوقع اجتماعيا وخاصة بني الفئات املهمشة من الشباب والرجال.
وفي مدينة ريو دي جانيرو ،يكون الشباب الصغار أكثر عرضة للقتل باألسلحة النارية من غيرها من األسباب األخرى للوفاة مجتمعة مبا
في ذلك حوادث التهريب واملرض وأنواع اإلصابات األخرى ،وحتتل البرازيل املرتبة األولى من بني دول العالم في معدالت حوادث القتل
حيث سجلت ما يزيد عن  35.000حالة قتل باألسلحة النارية سنويا وأن البرازيليني أكثر عرضة من غيرهم من سكان العالم للموت بسب
األسلحة النارية ملا يصل ألربعة أضعاف.
وردا على العنف املدني املتصاعد في مدينة ريو دي جانيرو ،مت تأسيس منظمة فيفا ريو وهي منظمة غير حكومية عام  1993وتهدف إلى
دعم ثقافة السالم والتنمية االجتماعية .ولدى هذه املنظمة اآلن ما يزيد عن  500مشروع جاري تنفيذها حاليا ويركز العديد منها حتديدا
على تطوير القضاء على العنف املسلح والتعامل معه ،ويشمل ذلك ما يلي:
حمالت لزيادة توعية العامة بتقليل الطلب على األسلحة.
حمالت تطوعية جلمع األسلحة الصغيرة.
التخلص من األسلحة الزائدة بالتعاون مع الشرطة واجليش واحلكومة احمللية.
حتسني مستودعات التخزين األمنة.
الدعوة إلى إصدار قوانني أكثر صرامة بشأن األسلحة.
مراكز لتقدمي االستشارات القانونية بدون مقابل.
وللتركيز على القضاء على العنف املسلح بني الشباب في األحياء الفقيرة ،فقد دشنت منظمة فيفا ريو مشروعا للكفاح من اجل السالم .وبفتح
باب هذا املشروع اآلن أمام املرأة ،فهو يضم حاليا دروسا مشتركة متخصصة بالتعاون مع فئات مختلفة من املواطنني وكذلك مناقشات
جماعية مع أحد الرعاة االجتماعيني .وتتراوح املوضوعات املطروحة بني ضبط النفس عند الغضب واألمراض التي تنتقل باملمارسة اجلنسية
إلى احترام الذات .والهدف من ذلك هو مساعدة الشبان والشابات (من الفئة العمرية من  12إلى  25سنة) في مكافحة العنف الدائر من
حولهم وتقدمي بدائل لهم عن االنخراط في جتارة املخدرات املسلحة.
بالتعاون مع الشرطة العسكرية ،عقدت منظمة فيفا ريو دورة خاصة لتدريب املدربني في الشرطة بخصوص حقوق املواطن وأخالقيات
وعالقات املجتمع ،حيث مت تدريب ما يقرب من  200ضابط ،والذين سيعيدون تعليم هذا التدريب إلى ما يقرب من  10.000ضابط.

مزايا التعاون بني املنظمات التي تعنى بالنساء والرجال
ميكن أن يؤدي التعاون بني املنظمات التي تعنى بالنساء
والرجال (ومنظمات املجتمع املدني األخرى العاملة في مجال
مسائل النوع االجتماعي) توفير فعالية اكبر لألمن والعدالة.
ومتتع منظمات املجتمع املدني هذه بالقدرات واخلبرة الالزمة
للحصول على املعرفة التي سيكون لها مزايا هائلة ملؤسسات
القطاع األمني (أنظر اإلطار رقم .)8
وكما ميكن أن يثمر التعاون بني منظمات املجتمع املدني املتخصصة
في املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي عن النتائج التالية:
بناء قدرات مؤسسات القطاع األمني واألفراد العاملني فيها
لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات األمنية لألفراد واجلماعات.

 على سبيل املثال :توفير التدريب على املسائل املتعلقة بالنوعاالجتماعي مثل حتديد ومقابلة ضحايا االجتار بالبشر.

تقدمي خدمات تكاملية لضحايا العنف واألشخاص مسلوبي
احلرية وحتسني أحوالهم األمنية والصحية.
 على سبيل املثال :توفير منازل آمنة لضحايا العنفاألسري وتقدمي الرعاية النفسية لضحايا التعذيب أو
العنف ضد املثليني جنسيا أو احملاربني السابقني وأن
تقدم املنظمات الرجالية اخلدمات والرعاية للرجال في
السجون ذات اإلجراءات األمنية املشددة.
زيادة حتقيق العدالة

 على سبيل املثال :من خالل خدمات املساعدة القانونيةوبرامج التوعية القانونية.
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حتسني املعرفة

 على سبيل املثال :من خالل تقدمي معلومات عن األسلحةالصغيرة في املجتمع أو معلومات اإلنذار املبكر عن
الصراعات.
دعم األبحاث بشأن حتسني حتقيق األمن والعدالة

 على سبيل املثال :القيام بأبحاث على مستوى اجلماعاتحول املنع الفعال للعنف اجلماعي وكيفية التعامل معه.

تقدمي املشورة اخلاصة بالسياسة بشأن حتسني حتقيق
األمن والعدالة.
 على سبيل املثال :املشاركة في املجالس الوطنية ألمناملواطن وإتاحة إدالء خبراء النوع االجتماعي بشهاداتهم
أمام البرملان.

 3-5فرض الرقابة على القطاع األمني ومساءلته
״تعتمد املساءلة الدميوقراطية اللقطاع األمني والقضاء على
مبادئ الشفافية ومشاركة املواطنني واالستجابة الحتياجاتهم
ويجب أن يكون ممثلو هذين القطاعني مسئولني عن
تصرفاتهم وينبغي أن ميثلوا ملساءلتهم عن سوء تصرفاتهم.
وكما ينبغي تصميم آليات للرقابة لتتيح القيام بعمليات تفتيش
وموازنة حتول دون إساءة استعمال السلطة وضمان أن
املؤسسات تعمل بفاعلية وكفاءة مع احترام سيادة القانون.״
دليل إصالح القطاع األمني الصادر عن جلنة مساعدة التنمية
50
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أوروبا.
ويعتبر وضع الرقابة الدميوقراطية املساءلة على القطاع
األمني هدف شديد التعقيد لعملية إصالح القطاع األمني ،حيث
أن ضمان أن تكون مؤسسات القطاع األمني متسمة بالشفافية
واملساءلة جتاه السلطة املدنية الدميوقراطية يحول دون سوء
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استعمال السلطة ويضمن أن تلك املؤسسات تعمل بفاعلية
وكفاءة مع احترام سيادة القانون.
الرقابة النموذجية املشتركة
تلعب العديد من اجلهات دورا في الرقابة على القطاع األمني مبا
في ذلك مؤسسات القطاع األمني نفسها والسلطات التنفيذية
والبرملانية والقضائية واملستقلة ،مثل محققوا الشكاوى
ومنظمات املجتمع املدني 52.ويحتل الرجال النسبة األعلى في
التمثيل في العديد من هذه املؤسسات ومثال ذلك أن %83.1
53
من أعضاء البرملانات هم من الرجال.
انظر
التقرير اخلاص
با
لر
قا
بة
ا
لب
رمل
ان
ية
ورقا
بة املجتمع املدني
على القطاع األمني
والنوع االجتماعي

وتساعد زيادة مشاركة املرأة في الرقابة على جهات مثل
البرملان والسلطة التنفيذية والقضائية في تأكيد أنها ممثلة وأن
يبدو ذلك للعيان مبا يزيد من ثقة واستجابة العامة للرقابة على
اهتمامات جميع املواطنني .وكما يعمل إشراك املجتمع املدني
صاحب اخلبرة مبسائل النوع االجتماعي ومنها املنظمات
النسائية والرجالية وخبراء النوع االجتماعي على دعم آليات
الرقابة الرسمية وغير الرسمية على القطاع األمني (أنظر
اإلطار رقم  )9حيث تساعد هذه املنظمات واخلبرات في حتقيق
ما يلي:
تقدمي املشورة فيما يتعلق بالسياسة املتجاوبة مع النوع
االجتماعي حول حتسني الشفافية واملساءلة واالستجابة.
مراقبة تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن املساواة بني
الرجال والنساء من حيث تعلقها مبؤسسات القطاع األمني.

مشاركة منظمات املرأة في مراجعة سياسات األمن والدفاع في فيجي

54

جمهورية جزر فيجي ،أدلت منظمات املرأة غير احلكومية التي تعمل مع وزارة شؤون املرأة بدلوها في عملية مراجعة السياسة القومية
لألمن والدفاع لسنة  .2003وقد اجتمعت هذه املنظمات مع جلنة مراجعة السياسة القومية لألمن والدفاع ملناقشة املسائل التالية:
كيفية إجراء عملية املراجعة.
اجلهات التي كان التشاور يجري معها.
املسائل التي مت حتديدها على أنها تشكل تهديدات أمنية.

إدراج املعايير والقواعد الدولية ،كقرار مجلس األمن رقم ( ،)1325في البرامج املُع ّدة للدفاع.

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

منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتعامل معها

״يتضح من األبحاث التي أجريناها أن لدينا مشكلة (وهي
التحرش اجلنسي) التي يجب أن نتعامل معها على الفور
وهذا ليس حول دقة التعبيرات السياسية ولكن حول الفعالية
التنفيذية .ويعتمد جناحنا كقوات مسلحة بشكل كبير على
االحترام والثقة والتعاون املتبادل وأي شيء من شأنه أن يهدد
الثقة واالحترام سوف يضعف موقفنا كقوة مقاتلة.״
رئيس أركان الدفاع باململكة املتحدة :فريق أول طيار سير
55
جوك ستيراب ()Jock Stirrup
ويعتبر منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقدم عليها مؤسسات
وأفراد القطاع األمني والتعامل معها وفرض عقوبات على
من ميارسها هو أحد اجلوانب املهمة لعملية الرقابة .وتشمل
أشكال التمييز القائم على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق
اإلنسان التي تقدم عليها مؤسسات وأفراد القطاع األمني
التحرش اجلنسي والعنف األسري واالعتداء والتعذيب
اجلنسي وممارسة اجلنس باإلكراه واالجتار بالبشر والعنف
ضد املثليني جنسيا .وقد يكون أفراد مؤسسات القطاع األمني
ذكورا وإناثا وكذلك املدنيني من الرجال والنساء والفتيات
والصبيان ضحايا مباشرين لتلك االنتهاكات:
في عام  ،2006أظهرت دراسة مستقلة أجرتها وزارة الدفاع
باململكة املتحدة أن أكثر من ثلثي النساء العامالت في اخلدمة
56
قد عانني من التحرش اجلنسي.
في عام  2006أظهرت دراسة شملت طالب املعهد العسكري
األمريكي (املعروف بالقلعة) أن  %20من الطالبات في
57
الكليات العسكرية قررن أنهن تعرضن لالعتداء اجلنسي.

ذكر تقرير ملنظمة العفو الدولية صدر عام :2006
״بات من الثابت أن اغتصاب النساء والفتيات من جانب
الشرطة والقوات األمنية وكذلك داخل منازلهن ومجتمعهن
58
قد أصبح متوطنا في نيجيريا.״
وال يعتبر إزالة التمييز واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان
من جانب أفراد القطاع األمني التزاما مبوجب القانون الدولي
فحسب بل أنه يوجد الثقة والفاعلية في مؤسسات القطاع
األمني ،فالتحرش اجلنسي على سبيل املثال يقلل من شأن
أي مؤسسة بسبب خفض اإلنتاجية .وكما يعمل على تدني
املعنويات والغياب عن العمل والتأثير على حركة دوران العمالة
وكذلك يعوق التحاق املرأة باجلهات األمنية .وفي السياق
العسكري ،أظهرت إحدى الدراسات في الواليات املتحدة أن
هناك عالقة ترابط قوية بني ارتفاع معدل التحرش اجلنسي
59
وقلة االستعداد للقتال وضعف مناخ القيادة.

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

6

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

 1-6سياسة إصالح القطاع األمني التي تتجاوب
مع احتياجات النوع االجتماعي
قد يكون تطوير إطار عمل للسياسة الهادفة إلى قيادة عمليات
إصالح القطاع األمني هو اخلطوة األولى التي تتخذ نحو تنفيذ
عملية اإلصالح .وقد تقوم اجلهات املقدمة للمساعدات اخلارجية
للقيام بعملية اإلصالح بفعل نفس الشيء ضمن إطار عمل يقود
عملية اإلصالح .وإذا مت أخذ املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
في االعتبار في املرحلة األولى من وضع السياسة ،فإن هذا
يوجد أساسا صلبا لعمليات اإلصالح التي تتجاوب مع النوع
االجتماعي .وبناء على السياق احملدد ونوع السياسة ،فانه
ميكن إشراك العديد من القوى الفاعلة في صنع السياسة مبا
فيها اجلهات ذات املصلحة احمللية واإلقليمية والدولية .وتشمل
األنواع املختلفة من السياسات واالتفاقيات التي تتناول إصالح
القطاع األمني ما يلي:
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اإلطار رقم 10

اللجنة املختصة بضمان املساواة في الفرص واحلد من االعتداءات اجلنسية في
60
القوات املسلحة

متثل اللجنة املختصة بضمان املساواة في الفرص (والتي باتت تشكل جزءا ً من جلنة املساواة وحقوق اإلنسان) أول جهة عامة مستقلة التي
آلت على نفسها العمل من أجل إزالة التمييز ودعم الفرص املتكافئة للرجل واملرأة كما كانت مسئولة عن وزارة شئون املرأة واألمانة البرملانية
للمرأة واملساواة ووزارة املجتمعات واحلكومة احمللية.
في عام  ،2004وعقب تعدد حاالت التحرش اجلنسي التي انتشر خبرها وكذلك تعدد الشكاوى ،كتبت اللجنة إلى وزارة الدفاع معربة عن
قلقها إزاء تكرار وتواصل حوادث التحرش اجلنسي ضد النساء العامالت في خدمة القوات املسلحة .ويناء على املعلومات التفصيلية التي
حصلت عليها اللجنة من وزارة الدفاع والقوات املسلحة ،فقد خلصت اللجنة إلى أن القوات املسلحة لم تتخذ إجراءات كافية نحو الوفاء
مبسئولياتها القانونية في منع التحرش اجلنسي والتعامل معه .وقد بدأت اللجنة استنادا إلى السلطات املخولة لها مبوجب قانون التمييز
اجلنسي في إجراء حتقيق رسمي .وفيما بعد علقت اللجنة حتقيقاتها شريطة أن تتبنى القوات املسلحة اتفاقية وخطة عمل ملنع التحرش
اجلنسي داخل القوات املسلحة والتعامل معه .وتضم خطة العمل ثالث مراحل على ثالث سنوات وهي على النحو التالي:
 -1جمع املعلومات والتحقق منها.
 -2إتاحة بعض الوقت لوزارة الدفاع ملراجعة املعلومات التي مت جمعها واقتراح برنامج للعمل املستقبلي مبا في ذلك النتائج واألهداف
الواجب حتقيقها وتقدميها للجنة للموافقة عليها.
 -2مرحلة التنفيذ واملراقبة.
وعلى وجه التحديد ،تشمل خطة العمل القيام بدراسة بشأن التحرش اجلنسي وعقد مجموعات تعمل على التركيز وحتديد املعايير لتسجيل
شكاوى التحرش اجلنسي وتعيني مراجع خارجي لتحديد كيفية التعامل مع الشكوى وكذلك زيادة عدد املدربات من النساء .وفي شهر
يونيو  ،2008ستجري اللجنة مراجعة نهائية ألداء وزارة الدفاع والقوات املسلحة لتحديد مدى جناحها في اإلصالح املطلوب مبوجب
االتفاقية مبا في ذلك حتقيق النتائج املتفق عليها.

السياسات احمللية واإلقليمية والدولية
سياسات األمن احمللية

 أمثلة ذلك :تأمني مجتمع مفتوح :السياسة األمنية احملليةفي كندا ومفهوم جورجيا لألمن احمللي.
اتفاقيات السالم (إن لم تكن ״سياسات إلصالح القطاع األمني״
فهي تعمل كإطار عمل لعملية اإلصالح في العديد من سياقات ما
بعد الصراع)

 أمثلة ذلك :اتفاق السالم الشامل في ليبريا واتفاقياتالسالم في جواتيماال.
قواعد السلوك احمللية واإلقليمية والدولية

 أمثلة ذلك :قواعد السلوك ملنظمة األمن والتعاون فيأوروبا وقواعد السلوك للجوانب السياسية العسكرية
لألمن وقواعد السلوك لألمم املتحدة اخلاصة مبسئولي
تنفيذ القانون.
إستراتيجيات وسياسات الدول املانحة

 أمثلة ذلك :إصالح القطاع األمني :نحو منهج هولندي-خطة عمل احلكومة النرويجية لتنفيذ قرار مجلس األمن
رقم  1325لعام .2000
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أطر عمل سياسة املنظمات اإلقليمية والدولية

 أمثلة ذلك :البيان الوزاري للجنة دعم التنمية التابعةملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية :االلتزامات الرئيسية
للسياسة والتنفيذ من واقع تنفيذ إطار عمل إصالح
النظام األمني – مفوضية اجلماعات األوروبية :مفهوم
دعم االحتاد األوروبي إلصالح القطاع األمني.
السياسات التي تعدها املؤسسات والبلديات
التقارير حول األمن ،الدفاع ،املخابرات والشرطة.
خطط امن املواطن احمللي

واستنادا إلى نوع السياسة والسياق احمللي ،فانه ميكن اتخاذ
خطوات مختلفة لضمان إدراج قضايا النوع االجتماعي من
خالل مبادرات وإجراءات توجيه النوع االجتماعي للترويج
للمشاركة العادلة ما بني الرجل واملرأة.
انظر التقرير
املتعلق بوضع
سياسات األ
من الوطني و النوع
االجتماعي

إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

!

نصائح لتوجيه النوع االجتماعي
إشراك خبراء النوع االجتماعي في صياغة سياسة إصالح القطاع
األمني مثل املمثلني من وزارات شئون املرأة وأعضاء البرملان مع
خبرات وخبراء النوع االجتماعي من منظمات املجتمع املدني أو
األوساط الثقافية.
بناء قدرات النوع االجتماعي لدى املسئولني عن صياغة وتنفيذ
وتقييم السياسة األمنية على سبيل املثال من خالل التدريب على
مسائل النوع االجتماعي.
حتديد وتعبئة املدافعني عن مسائل النوع االجتماعي ،أي كبار
صانعي السياسة الذين يدعمون إدراج املسائل املتعلقة باجلنس.

 2-6دورة برنامج إصالح القطاع األمني
املتجاوب مع النوع االجتماعي
ميكن أن تختلف دورة برنامج إصالح القطاع األمني وفقا
للسياق احملدد برغم بقاء املراحل كما هي كما هو احلال في
معظم برامج التنمية:

التنفيذ
واملراقبة

إجراء تقييم لتأثير النوع االجتماعي في السياسة األمنية املقترحة
واالستمرار في مراقبة تأثير النوع االجتماعي على التنفيذ
والتقييم (أنظر اإلطار رقم ( )11أدناه).
مراجعة أطر العمل األمنية احلالية والقانونية لقضايا النوع
االجتماعي وضمان توافق سياسة إصالح القطاع األمني مع

!

االلتزامات احمللية واإلقليمية والدولية.

التصميم
والتخطيط

دورة البرنامج
التحديد

التقييم

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

التأكيد على متثيل املرأة والرجل في فرق العمل املسئولة عن
حتديد وصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات األمنية.

ميكن إجراء عمليات تقييم لتأثير النوع االجتماعي على
السياسات األمنية من جانب جهات الرقابة مثل أعضاء البرملان
ومنظمات املجتمع املدني لتحديد كيف ستؤثر السياسات األمنية
على الرجل واملرأة والفتاة والصبي بالتحديد (أنظر اإلطار
رقم  )11كما ميكن إجراء تلك العمليات بناء على السياسات
احلالية أو املقترحة .ومع ذلك ،فسوف تزيد فرص جناحها إذا
أجريت في مرحلة مبكرة حتى يتسنى تغيير السياسة أو إعادة
61
توجيهها.

انظر الدليل ح
ول حتديد ومراقبة
وتقييم القطا
ع األمني و النوع
االجتماعي

تقييم عملية إصالح القطاع األمني
يعتبر التحديد هو املرحلة األولى عند بدء إجراء اإلصالحات في
القطاع األمني لوضع مفهوم ثابت للموقف احلالي وأولويات
اإلصالح كما تعمل عمليات التحديد املبدئية كمؤشر أساسي
الذي يقاس به تأثير اإلصالحات ،وكذلك ميكن إدراج النوع
االجتماعي في أنواع عديدة من التحديدات األمنية من أجل
زيادة دقتها ومالءمتها.
وهناك أنواع مختلفة للتحديدات التي ميكن القيام بها وهي على
النحو التالي:
التحديد الكامل :وهو حتديد شامل للسياق احمللي لعملية
إصالح القطاع األمني التي تركز على جميع القوى الفاعلة في
القطاع األمني .وقد يتطرق األمر إلى تناول حتليل املسائل املتعلقة
باالقتصاد السياسي والصراعات واحلكم وصالحية املؤسسات
األمنية والقضائية وكذلك احتياجات املواطن األمنية والقضائية
63
وأيضا الروابط مع أطر العمل والبرامج األخرى.

التحديد اخلاص مبشكلة ما أو قطاع بعينه :وهو يركز
حتديدا على مؤسسة واحدة من مؤسسات القطاع األمني
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اإلطار رقم 11
املرأة والفتاة

حتديد تأثير النوع االجتماعي على السياسة األمنية

62

األسئلة املطروحة
ما هي السياسة املراد حتقيقها ومن املستفيد منها؟
هل تفي السياسة باالحتياجات األمنية املختلفة للرجل واملرأة والفتاة والصبي؟ هل مت تناول مسائل العنف
القائم على النوع االجتماعي مثل العنف األسري واالجتار بالبشر؟ وهل شملت القضاء عليه؟
هل التأكيد قائم على األمن احمللي أم اإلنساني؟

املرحلة األولى:
حتديد القضايا واألهداف

هل تتماشى السياسة مع االلتزامات الدولية واإلقليمية والدولية بشأن مسائل النوع االجتماعي؟
هل السياسة موجهة للقضاء على عدم املساواة بني اجلنسني أو إزالة العوائق؟ إذا كان األمر كذلك ،فهل
يتعني وجود هدف لتحقيق املساواة بني اجلنسني؟
هل شمل ذلك استخدام لغة خاصة وحساسة متعلقة بالنوع االجتماعي؟
ما هو رأي الرجل واملرأة ،ويشمل ذلك منظمات املجتمع املدني املختصة باملرأة  /النوع االجتماعي أو
وزارة شئون املرأة ،بخصوص هذه املواضيع واملسائل واملخرجات؟
كيف ستتم استشارة األطراف ذات املصلحة وجماعات الرجل واملرأة؟
هل يتوقع أن تستفيد املنظمات املمثلة التي تعكس بالفعل صوت املرأة والرجل من هذه السياسة؟ وإذا لم
يتحقق ذلك فما هي اإلستراتيجية املقترحة للوصول إليها؟

املرحلة الثانية:
جمع البيانات

ما هي صورة النوع االجتماعي لدى األشخاص الذين سيتأثرون بهذه السياسة؟
كيف سيتم جمع البيانات واإلحصائيات هل ستصنف باجلنس ،بالعرق ،باإلعاقة ،بالسن ،بالدين أم
بامليول اجلنسية؟
ما هي املعلومات األخرى غير البيانات املصنفة جنسيا الالزمة لفهم هذه املسالة؟
ما هي مخاطر االستشارة في مرحلة مبكرة؟ وكيف ميكن السيطرة على التوقعات واملصالح

املتصارعة؟

كيف تؤثر التوصية أو اخليار على املرأة والرجل إيجابا وسلبا؟
املرحلة الثالثة:
تطوير اخليارات

إلى أي مدى تدعم أو تتحدى التوصيات أو أية خيارات أخرى املفاهيم الراسخة أو التقليدية لدى الرجل
واملرأة؟
ما هو اخليار الذي يوفر للرجل واملرأة اختيارا فعليا وفرصة لتحقيق طموح كال منهما بالكامل في
املجتمع؟
هل هناك حاجة إلى بحث التخفيف عندما يلوح تأثيرا سلبيا على مجموعة أكثر من غيرها؟ وما هو اإلجراء
الواجب االتباع للحد من التأثير أو وضع سياسة أكثر توازنا من حيث النوع االجتماعي؟
ما هي الرسالة املراد توصيلها؟
كيف ستصل الرسالة ملختلف مجموعات املرأة والرجل؟

املرحلة الرابعة:
التواصل

هل هناك ضرورة للطرق املنفصلة؟
كيف تعكس السياسة التزام احلكومة باملساواة وهل سيشمل ذلك رسالة خاصة حول املساواة؟
هل مت استخدام لغة أو رموز أو أمثلة خاصة بالنوع االجتماعي في املواد التي سيتم بها توصيل
السياسة؟
كيف ميكن التحدث مع الرجل أو املرأة ممن يتحدثون لغة أخرى أو األميني منهم؟
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هل سيتم تنفيذ السياسة أو توصيل اخلدمة للرجل واملرأة بشكل مختلف؟ وهل سيتأثر االختالف
مبسائل مثل العرق أو اإلعاقة أو الدين أو امليول اجلنسية؟ وما هي الترتيبات احلالية للوصول ملن قد يتم
استبعادهم؟
املرحلة اخلامسة:
التنفيذ

هل ميكن توصيل اخلدمة بشكل مشترك ،أي هل ميكن أن تساعد الوزارات احلكومية األخرى أو املنظمات
احمللية أو اإلقليمية أو الدولية في توصيل اخلدمة للمستهدفني من الرجال والنساء؟
هل ميثل القائمون على تنفيذ السياسة أو توصيل اخلدمة تعددية املجتمع الذي تقدم فيه اخلدمة؟ وهل مت
إشراك املرأة بشكل متكافئ في التنفيذ؟
هل مت تخصيص موارد خاصة وكافية (مالية وبشرية) لتحقيق أهداف املساواة بني النوع؟
هل القائمون على التنفيذ يتجاوبون مع مسائل النوع االجتماعي ويدركون أبعادها اخلاصة؟
هل يشارك املنتفعون من الرجال والنساء بشكل متساوي في مراقبة العملية؟

املرحلة السادسة:
املراقبة

هل تشمل متطلبات املراقبة معيارا للمساواة بني اجلنسني أو معيارا لقياس رضا العميل وهل تظهر هذه
املعايير مدى جناح هذه السياسات في التعامل مع االحتياجات املختلفة لكل من املرأة والرجل؟
كيف ميكن للمنظمات اخلارجية التي متثل مجموعات مختلفة أن تساعد في مراجعة نتائج السياسات؟
هل اإلجراءات احلالية مالئمة لبدء التحقيق أو تغيير السياسة إذا لم حتقق هدف املساواة احملدد عند بدء
املشروع أو لم حتقق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل؟
هل تدعم السياسة وحتقق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل؟ وهل مت حتقيق األهداف بالنسبة لكل منهما؟
هل حققت أية مجموعة مزايا اكثر من غيرها ،إذا كان األمر كذلك فكيف ميكن معاجلة هذا اخللل؟ وهل مت
تخصيص املساهمات بالتساوي؟

املرحلة السابعة:
التقييم

ما هو األثر الكلي على وضع املرأة والرجل ونوعية احلياة لكل منهما؟
هل تتطلب العملية مشاركة املرأة والرجل ،وهل طلبت آراء كال منهما وقامت بتثمينها بالتساوي؟
هل هناك حاجة إلى جمع بيانات إضافية؟ وهل حتتاج األهداف أو املؤشرات إلى تعديل في ضوء اخلبرة؟
ما هي الدروس املستفادة لتحسني السياسات واخلدمات املستقبلية؟ ومن سيتم إبالغه بتلك املعلومات؟
وكيف سيتم عرض تلك املعلومات؟

كالشرطة مثال أو يتناول مشكلة خاصة والتي قد تتطلب
64
النظر في مؤسسات قطاع األمن املتعددة.
انظر التقرير اخلا
ص بإصالح الدفاع
و
النوع االجتماعي
وإصالح الشرطة
والنوع
االجتماعي وغيرها

دراسات املسح األمنية احمللية :ميكن تنفيذها إلدراجها في
صنع القرار األمني واألولويات والنشر وتخصيص املوارد
على املستوى احمللي .وكما ميكن إجراء ها من خالل اللقاء مع
عينة ممثلة من األفراد أو مجموعات التركيز أو منظمات املجتمع
65
حيث ميكن طرح أسئلة تتعلق باخلدمات والتهديدات األمنية.

ويتعني أن تشمل عمليات التحديد املتجاوبة مع النوع االجتماعي
العناصر التالية:
توجيهات النوع االجتماعي
فريق للتحديد مؤهل من حيث النوع االجتماعي.

اختصاصات التحديد التي تشمل املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي.
البيانات املصنفة من حيث اجلنس والسن.

الدراسات املسحية التي تتضمن أسئلة حول االجتاهات املختلفة
لكل من الرجل واملرأة والفتاة والصبي وتشمل ما يلي:
 -االحتياجات واملفاهيم األمنية والقضائية.

 -القدرة على حتقيق األمن والعدالة.
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 إتاحة الفرص لتطوير األمن والعدالة. -أولويات اإلصالح.

 -املشاركة في مؤسسات القطاع األمني.

حصر برامج ومشروعات األمن والعدالة املتجاوبة مع النوع
االجتماعي احلالية لتحديد القدرة احمللية وكذلك حتديد
الشركاء احملتملني مبا في ذلك مبادرات املجتمع املدني.
حتديد سياسة األمن والعدالة وأطر العمل القانونية املتجاوبة مع
النوع االجتماعي احلالية على املستوى احمللي واملؤسسي وعلى
املستويات الداخلية لتحديد املراجعات الالزمة وسد الثغرات.
حتديد فريق عمل يكون مسئوال عن إدراج املسائل املتعلقة
بالنوع االجتماعي.

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

اإلطار رقم 12

إجراء مشاورات شاملة مع املجتمع املدني ويشمل ذلك
ممثلني عن املرأة والرجل من املنظمات النسائية والرجالية.
تشكيل مجموعات تركيز وعقد لقاءات في املواعيد واألماكن
التي تتردد عليها املرأة واملجموعات األخرى املهمشة.

تشكيل مجموعات تركيز خاصة باملرأة فقط وأخرى خاصة
بالرجل فقط إذا لزم األمر لالستماع إلى النساء داخل
املجتمع مع توفير خدمات الرعاية لألطفال واملواصالت عند
احلاجة.
أدوات تواصل للمجموعات غير املتعلمة

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

توظيف املرأة وتثبيتها :دليل التتقييم الذاتي للمؤسسات املكلفة بإنفاذ القانون

تلقى املركز الوطني األمريكي للمرأة والعمل الشرطي منحة من وزارة العدل لوضع دليل التحديد الذاتي ملساعدة الوكاالت في سعيها إلى تعيني نسبة
أكبر من النساء واإلبقاء على عملهن في وظائف تنفيذ القانون احمللفة وقد مت تشكيل جلنة استشارية تضم مسئولي تنفيذ القانون من الدولة والوالية
واإلدارة احمللية وأعضاء من منظمات تنفيذ القانون .وأيضا ،فقد مت اختبار مسودة الدليل ميدانيا في إدارتني مختلفتني من دوائر الشرطة.
وقد أوصى الدليل بإجراء عملية حتديد للوكاالت املتوسطة والكبيرة على النحو التالي:

 -1إنشاء جلنة حتديد تضم مديري اجلهة وأفراد ميدانيني ميثلون مقطع مستعرض من الوحدات والوظائف ونساء من مختلف الرتب
وممثلني عن احتاد العمال وخبراء في مجال زيادة مشاركة املرأة في الوظائف غير التقليدية وممثلني من املجتمع وكذلك من اجلهات
العامة التي تدير ميزانية تنفيذ القانون إضافة إلى ممثلني آخرين.
 -2عقد اجتماعات طوال اليوم ملناقشة عملية التحديد والتعريف بجميع أعضاء اللجنة وحتديد واجبات اللجنة.

 -3إنشاءاللجانالعاملةمنحيثاملوضوع:فيمايتعلقمبسئولياتالعملواختيارالعمليةوالترويجلهاوالتوظيفوالتدريبوالتوجيه
وتقييم األداء والقرارات ثم املسائل املتعلقة باألسرة والتحرش اجلنسي واألعمال االنتقامية ونظام ضبط السلوك.
 -4وضع إطار زمني لعملية التحديد وعمل التوصيات ويفضل أن يكون ستة أشهر.
 -5تعيني فريق العمل املناسب لتقدمي املعلومات واملشاركة في عملية التحديد.

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

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

 -10حتديد التغييرات التي سيتم إدراجها وإعداد خطة زمنية  /مهمة مفصلة للتنفيذ والتي حتدد املسئوليات احملددة.

 -11إنشاء جلنة للتنفيذ وتعيني رئيس لها ملراقبة عملية تنفيذ التغييرات املوصى بها وإعداد تقرير ربع سنوي إلى رئيس الوكالة
واملسئولني املنتخبني.
وهذا الدليل منشور على شبكة اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.womenandpolicing.org/sag.asp :
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تصميم عملية إصالح القطاع األمني وإعداد
خططها
ميهد التحديد املبدئي عملية التصميم والتخطيط اإلستراتيجي.
ومن أجل ضمان امللكية احمللية ،يتعني استمرار إشراك األطراف
ذات املصلحة مبا في ذلك منظمات املجتمع املدني .ويتعني أن
توفر هذه املرحلة في أي برنامج من برامج إصالح القطاع
األمني إطار عمل منطقي متجاوب مع املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي لتصميم البرنامج:
األهداف
 هل تشمل األهداف :حتسني تقدمي خدمات األمن والعدالةللرجل واملرأة والفتاة والصبي؟ زيادة طبيعة التمثيل
واملشاركة ملؤسسات القطاع األمني؟ زيادة املساءلة
واحلد من انتهاكات حقوق اإلنسان؟
املستفيدون
 هل مت حتديد املستفيدين بوضوح مبا في ذلك حتديدهويتهم سواء كانوا رجاال أو نساء فتيات أو صبيان؟

 هل مت حتديد النساء والفتيات والرجال والصبياناملهمشني كمستفيدين على وجه الدقة؟

األنشطة
 هل مت إدراج مبادرات النوع االجتماعي (أنظر اإلطار رقم)14؟

 هل تتطابق األنشطة بوضوح مع األهداف؟ وهل ستعملعلى زيادة توفير األمن والعدالة للنساء والفتيات والرجال
والصبيان املهمشني.

النتائج
 هل مت توجيه نتائج محددة للمرأة والرجل والفتاةوالصبي؟
 هل هناك نتائج تركز على منع العنف القائم والتعامل معهومالحقة مرتكبيه؟
 هل هناك نتائج تزيد من توظيف املرأة وبقائها في العملوالنهوض بها؟

املؤشرات
 هل هناك مؤشرات معينة ملراقبة األهداف املتعلقة بالنوعاالجتماعي؟
 هل هناك مؤشرات معينة ملراقبة تأثير األنشطة املتعلقةبالنوع االجتماعي؟
 -هل املؤشرات مصنفة حسب اجلنس؟

اإلطار الزمني
 هل يتيح اإلطار الزمني املرونة واملراقبة وإشراك األطرافذات املصلحة؟
امليزانية
 هل مت تخصيص موارد مادية محددة لألهداف واألنشطةواملخرجات املتعلقة بالنوع االجتماعي؟
املراقبة والتقييم
 هل مت تخصيص الوقت والتمويل الكافي للتأكيد علىعمليات املراقبة والتقييم املشتركة؟

 هل تشمل متطلبات املراقبة تدابير للمساواة بني اجلنسنيورضا العميل؟

 هل ستظهر عمليات املراقبة والتقييم مدى جناح أيبرنامج في تناول مختلف االحتياجات األمنية والقضائية
للرجل واملرأة والفتاة والصبي؟
الشركاء
 هل مت إشراك منظمات املجتمع املدني النسائية والرجاليةواملنظمات املختصة مبسائل النوع االجتماعي كشركاء
محتملني في تنفيذ البرنامج؟
 هل لدى الشركاء احملددين االلتزام والقدرة على العملبطريق تتجاوب مع النوع االجتماعي؟
 هل مت حتديد املسئوليات والتوقعات بشأن النوعاالجتماعي بوضوح في وثائق واتفاقات وعقود
البرنامج؟
 قد يتطلب األمر إدراج بعض املبادرات اخلاصة بالنوعاالجتماعي في مرحلة تصميم وتخطيط البرنامج من
أجل ضمان إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي إلى
املستوى املقبول (أنظر اإلطار رقم .)13

تنفيذ عملية إصالح القطاع األمني
ميكن اتخاذ خطوات معينة لضمان أنه مبجرد إدراج املسائل
املتعلقة بالنوع االجتماعي في حتديد وتصميم البرنامج ال يتم
تهميشها في مرحلة التنفيذ وهي على النحو التالي:
إشراك خبراء بالنوع االجتماعي مثل وزارة شئون املرأة
ومنظمات املجتمع املدني النسائية واألفراد املختصون
باملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن.

اتخاذ تدابير لبناء الدعم والقدرة فيما يتعلق باملسائل
املتعلقة بالنوع االجتماعي كأن يكون ذلك من خالل مبادرات
״التدريب على النوع االجتماعي״ على مستوى اإلدارة
25
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مبادرات النوع االجتماعي ضمن برامج إصالح القطاع األمني
األنشطة اخلارجية

األنشطة الداخلية

التدريب الفني على إجراء املقابالت
مع ضحايا العنف القائم على النوع
االجتماعي ومنع االجتار بالبشر

تدريب التوعية بالنوع االجتماعي
تدريب خاص بالتحرش اجلنسي
توجيهات النوع االجتماعي

قواعد السلوك
بالنوع

بناء قدرات منظمات املجتمع املدني
املتعلقة بالنوع االجتماعي

املصادر مثل الكتيبات حول كيفية إدراج
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي

مبادرات محددة ملنع العنف القائم على
النوع االجتماعي والتعامل معه ومعاقبة
مرتكبيه.

النقاط املركزية
االجتماعي

املتعلقة

تدابير لزيادة عمل املرأة وبقائها في
العمل والنهوض بها
املشاركة املتساوية للمرأة والرجل

سياسات وممارسات املوارد البشرية
املتجاوبة مع النوع االجتماعي والصديقة
لألسرة
احتادات العمال /املؤمترات احلزبية/
االحتادات النسائية

العليا أو تقدمي تدريب على النوع االجتماعي ومواد  /أدوات
للعاملني باملشروع (أنظر اإلطار رقم .)15
إنشاء آليات للمساءلة لضمان حتمل جميع األفراد للمسئولية
عن إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

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

متابعة عملية إصالح القطاع األمني وتقييمها
تعتبر عملية املراقبة والتقييم الشاملة املتجاوبة مع النوع
االجتماعي لبرامج إصالح القطاع األمني ضرورية لتحديد
تأثير عمليات اإلصالح على املستفيدين منها من النساء والرجال
والفتيات والصبيان وكذلك حتديد الدروس املستفادة .ويعمل
املوعد األساسي واملؤشرات الرئيسية من التحديد املبدئي
وتصميم البرنامج كنقطة النطالق عملية املراقبة والتقييم،
كما ميكن استخدام املراقبة كأداة إلدارة البرنامج لتكييف
أنشطة إصالح القطاع األمني للتعامل مع السياقات املتغيرة
واالحتياجات احمللية واملمارسات اجليدة والسيئة احملددة،
وكذلك ميكن إدراج آليات املراقبة في البرنامج كعملية مستمرة
أو من خالل مراجعات دورية .وفي املقابل ،تأتي عمليات التقييم
في نهاية البرنامج لتحديد الدروس الرئيسية املستفادة من أجل
67
تكييف البرامج الالحقة وفقا لها.
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التعاون مع املنظمات النسائية والرجالية
جلمع املعلومات وتوجيه الضحايا
ووضع السياسة األمنية والرقابة على
القطاع األمني وغير ذلك
بناء قدرات املنظمات النسائية بشأن
إصالح القطاع األمني واملسائل األمنية
بصفة عامة

وتشمل معايير جلنة دعم التنمية التابعة ملنظمة التعاون
68
االقتصادي والتنمية ما يلي:
املالءمة :وهي مدى مالئمة النشاط ألولويات وسياسات
املجموعة املستهدفة واملتلقي واجلهة املانحة.
الفعالية :وهي عبارة عن معيار حتقيق النشاط ألهدافه.
الكفاءة :وهو معيار النتائج – كما ونوعا – فيما يتعلق باملكونات.
التأثير :التغييرات اإليجابية أو السلبية الناشئة عن تدخل التنمية
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد أو بدون قصد.
االستدامة :وهي معيار مدى احتمالية استمرارية مزايا النشاط

من عدمه بعد سحب اجلهة املانحة للتمويل.

دعم املشاركة املتساوية للمرأة والرجل

؟

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

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

هل مت تصنيف بيانات مراقبة وتقييم اجلنس والعمر؟

هل مت حتقيق األهداف واملؤشرات واملعايير املتعلقة بالنوع
االجتماعي؟ هل توجد تدابير حالية في حالة عدم حتقيق ذلك؟

إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

اإلطار رقم 14

فريق العمل املختص بالنوع االجتماعي في السويد :طريقة متعددة املراحل إلدراج
66
قضايا النوع االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني في السويد

اتخذت فريق العمل املختص بقضايا النوع االجتماعي في السويد من قرار مجلس األمن رقم ( )1325نقطة انطالق لعمله .وتتولى مبادرة
االحتاد األوروبي للمساواة متويل هذا الفريق ،الذي يعمل بالشراكة مع اجلهات التالية:
القوات املسلحة السويدية
الشرطة السويدية
وكالة خدمات اإلغاثة السويدية
منظمة املرأة للمرأة (إحدى منظمات املجتمع املدني النسائية)
احتاد ضباط اجليش في السويد
املنظمة السويدية للدفاع التطوعي عن املرأة
ومن أهداف املنظمة الرئيسية حتسني توازن النوع االجتماعي ودعم إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في اجليش السويدي وعمليات
اإلغاثة املدنية وفي عمليات حفظ السالم بعد الصراعات .ومن أجل حتقيق هذه الغايات ،فقد مت تدشني ثمانية مشروعات وهي:
 -1زيادة توظيف املرأة :مت حتديد عمليات التوظيف في املنظمات الشريكة من منظور النوع االجتماعي والتوصيات التي صدرت .وأحد
األمثلة على كيفية تغيير املنظمة لطرق التوظيف عن طريق اإلعالن في املجالت النسائية وقد جاء وفقا ملا ذكرته مستشارة املنظمة
لشئون النوع االجتماعي سوزان أكسماتشر حيث قالت ״نحن ندفع بالفعل باملزيد من النساء إلى العديد من مجاالت العمل حاليا״،
وهناك مثل آخر لذلك حيث حدد احتاد قوة مهمة الشمال هدف ليصل بنسبة تشغيل املرأة إلى  8باملائة (وتضم القوات املسلحة
السويدية حاليا ما يقرب من  5باملائة من النساء ضمن صفوفها).
 -2وثائق السياسة املتجاوبة مع النوع االجتماعي :خضعت وثائق السياسة املؤسسية واحلكومية للتحليل من حيث النوع االجتماعي
من أجل حتديد مجاالت التحسن على وجه الدقة في الهدف النهائي املتمثل في وضع التزامات عملية ومهنية حتتوي على توجيهات
صريحة بتبني املساواة بني اجلنسني واملشاركة النشطة للمرأة ،وقد اقترحت موضوعات جديدة إلعداد التقارير شملت :״ما هي
املنظمات احمللية املهتمة باملرأة التي مت االتصال بها من أجل املشاركة؟ وما هي التهديدات األمنية للمرأة التي لوحظت؟״
 -3التعاون العسكري واملدني في هذا املجال :أجرت كلية الدفاع الوطني السويدية دراسة لتوضيح األدوار املختلفة للقوى الفاعلة
العسكرية واملدنية وسبل التعاون املدني العسكري لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  1325وكان من بني توصيات الدراسة إنشاء شبكة
للقوى الفاعلة العسكرية واملدنية السويدية لدعم هذا التعاون.
 -4مستشار في مجال النوع االجتماعي :عقد برنامج تدريبي ملستشاري مجال النوع االجتماعي من أجل حشد اجلهود املشتركة للعمليات
الدولية.
 -5برامج التدريب على مسائل النوع االجتماعي :وقع االختيار على  12من كبار املسئولني باعتبارهم أعضاء اإلدارة العليا ممن لهم
الصالحية والقدرة على التأثير في هياكل وسلوكيات املنظمات إدارة برامج تدريبية متعلقة بالنوع االجتماعي .وقد ذكر اجلنرال
سفيركر جورنازون ،رئيس أركان اجليش السويدي ،أن البرنامج كانت له جتربة إيجابية وقد أسهم ضمن ما أسهم في تغيير الطريقة
التي يفكر ويخطو ويتحدث بها وكذلك في مزيد من التواصل الفعال.
 -6منع التهريب :عقد برنامج تدريبي ألفراد العمليات الدولية على كيفية التعرف على وسائل التهريب.
 -7التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي :أجرى تطوير على طرق وأدوات التدريب على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي وقرار مجلس
األمن رقم  1325وقد اعتمدت القوات املسلحة السويدية بالفعل هذا التدريب ليقدم إلى أفراد العمليات الدولية حلفظ السالم .وقد كان
الهدف كذلك هو إدراج التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي ضمن املناهج الدراسية في الكليات العسكرية وأكادميية الشرطة احمللية
وكلية الدفاع الوطني السويدية.
 -8متكني املرأة داخل املجتمع :صدر تقرير يركز على املمارسات اجليدة والسيئة إلشراك املرأة في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم
للعمليات اإلنسانية والعسكرية والهدف من ذلك هو تضمني النتائج في تدريب ما قبل االنتشار.
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ماذا كان التأثير الكلي للبرنامج على املرأة والرجل
والفتاة والصبي؟ هل زاد البرنامج من حتقق األمن
والعدالة لهم؟
ما هي املمارسات اجليدة والسيئة املتعلقة مبسائل النوع
االجتماعي التي ميكن حتديدها؟ وكيف ميكن االستفادة من
ذلك في البرامج املقبلة؟

كيف ميكن توصيل نتائج التقييم للرجال والنساء ممن
شاركن في عملية إصالح القطاع األمني وفي املجتمعات
املعنية؟
دعم املشاركة املتساوية للمرأة والرجل
هل شارك املستفيدون من الرجال والنساء في عملية املراقبة
والتقييم على قدم املساواة؟

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

هل عمل برنامج إصالح القطاع األمني مبا يكفي إلشراك الرجل
واملرأة؟ هل مت األخذ بوجهة نظر كال منهما في البرنامج؟
كيف أثر البرنامج على مشاركة الرجل واملرأة في مؤسسات
القطاع األمني وعلى الرقابة على القطاع األمني؟

7

القائمة أو بناء مؤسسات جديدة للقطاع األمني .وهناك دائما
متطلبات عامة للتغيير في هذه السياقات .كما أن دعم إصالح
قطاع األمن في احلكومات االنتقالية من شأنه أن يساعد على
التخلص من املاضي .ورمبا تبدي املنظمات الدولية واجلهات
املانحة اهتماما ً كبيرا ً بعملية دعم برامج إصالح القطاع األمني
من خالل عمليات املساعدة على التنمية ودعم السالم .وفي
السياق املتعلق مبراحل ما بعد انتهاء الصراعات يوجد عدد كبير
من الفرص الهامة للربط بني إصالح القطاع األمني واألنشطة
األخرى ذات الصلة والتي تتضمن املفاوضات وتنفيذ اتفاقيات
السالم و نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في
70
املجتمع والعدالة االنتقالية والتحكم في اجليوش الصغيرة.
ومتر أدوار النوع مبرحلة تغيير جذري خالل فترة الصراعات
حيث يتحمل الرجال والنساء مسؤوليات جديدة على عاتقهم
وهذا من شأنه أن يوفر فرص للمشاركة الكبيرة للمرأة في احلياة
العامة واالنخراط في املؤسسات األمنية وفي صنع القرار األمني
وهناك دائما ضغط في الفترة التي تلي انتهاء الصراعات للعودة
إلى أدوار النوع التقليدية ومن هنا فالبد لكافة عمليات إصالح
القطاع األمني أن تدعم التغييرات اإليجابية التي قد حتدث خالل
الصراعات عند السعي ملعاجلة املستويات املرتفعة من العنف
القائم على النوع خالل فترة ما بعد انتهاء الصراع.
التحديات التي تواجه عملية اإلدماج في القضايا املتعلقة
بالنوع االجتماعي:

إدراج قضايا النوع االجتماعي
في إجراءات إصالح القطاع األمني في
سياقات محددة

غالبا ما يفشل مسار نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة
اندماجهم في املجتمع في اشراك النساء والفتيات (أنظر
71
اإلطار رقم ( )15أدناه).

قد تسفر الضغوط الهادفة إلى تسريع بناء مؤسسات القطاع
األمني عن قضايا متعلقة بالنوع االجتماعي من حيث عدم
ترتيب األولويات بصورة غير كافية في مجاالت التوظيف
والتدريب والدعم اللوجستي.

يختلف برنامج إصالح القطاع األمني وفقا ً للسياق اخلاص
باإلصالح ،ومن حيث املبدأ فإن كل دولة تشارك في برنامج
إصالح القطاع األمني متثل حالة خاصة ومن ثم يتبعها سياق
إصالحي مختلف .وعلى الرغم من ذلك ومن أجل األغراض
التحليلية ،فإنه ميكن التمييز بني عدد كبير من سياقات برامج
اإلصالح للقطاع األمني مثل :سياقات الدول في مراحل ما
بعد الصراع أو الدول في املراحل االنتقالية أو الدول النامية أو
املتقدمة( .انظر اجلدول )1

 1-7الدول في مراحل ما بعد النزاعات
يعد برنامج إصالح القطاع األمني ضروريا في البيئات التي
تواجه مراحل ما بعد الصراع حيث تقوم مبنع تكرار الصراعات
وتعزيز األمن العام والذي يعد بدوره ضروريا لبدء أنشطة
إعادة اإلعمار والتنمية .ووفقا للسياق ،فإنه ينبغي أن يتضمن
برنامج إصالح القطاع األمني إصالح املؤسسات األمنية
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قد يؤدي االفتقار إلى البنية األساسية والقدرة إلى عدم
حتقيق العدالة للمرأة.
غالبا ما تفتقر مؤسسات القطاع األمني إلى ثقة املدنيني
بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان في السابق وهذا مما يزيد
من صعوبة توظيف املرأة.

!

قد تفتقر املرأة إلى املتطلبات التعليمية أو املهارات الالزمة
لاللتحاق بالعمل في مؤسسات قطاع األمن.
الفرص والنصائح اخلاصة بإدراج املسائل املتعلقة
بالنوع االجتماعي

قد يسهم اشراك املنظمات النسائية في عمليات السالم في
وضع األساس ملشاركة املرأة وإدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي في مسار إصالح القطاع األمني:

إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

جدول رقم 1

إصالح قطاع األمن في مختلف السياقات

69

الدول النامية

الدول في املراحل االنتقالية

الدول في مرحلة ما بعد
الصراع

الدول املتقدمة

مستوى التنمية االقتصادية

طبيعة النظام السياسي

املوقف األمني

اإلرادة السياسية

التحديات
الرئيسية

العجز في التنمية والنفقات
العسكرية املبالغ فيها
وسوء اإلدارة \والتحكم
في القطاع األمني من شأنه
أن يؤدي إلى توفير األمن
بصورة غير فعالة ومن ثم
تعوق الدول ذات املوارد
النادرة من التنمية

العجز الدميوقراطي .
العجز في األمن
اإلرادة السياسية
والدميوقراطية مع انهيار حيث يكون لديها في
توافر مجموعات صناعية
كل األوقات قوات
للحكومة وملؤسسات
عسكرية ضخمة متعددة
املجتمع املدني وسوء
مسلحة مبالغ في
املصادر مع وجود حكومة
توزيع السكان إلى
حجمها مع توافر
قوية إال أن مؤسسات املجتمع
جانب خصخصة القطاع مصادر متعددة لها
املدني تتسم بالضعف مع
األمني مع احتمال وجود
خلل في تنفيذ سياسات
مجموعات من املقاومة
اإلصالح في القطاع األمني
املسلحة وتوافر األسلحة
الصغيرة واأللغام
املضادة لألفراد.

املسئوليات
اخلاصة
بإجراء
برنامج
إصالح
قطاع األمن

متنوعة (بناء على التزام
القيادة السياسية بتنفيذ
اإلصالح ومدي ثقل
املؤسسات احلكومية
باإلضافة إلى دور ووضع
القوات األمنية والبيئة
اإلقليمية األمنية ووجهة
نظر اجلهة املانحة فيما
يتعلق ببرنامج إصالح
القطاع األمني وما إلى ذلك)

إلى حد ما جيدة (حيث
ضعيفة إلى حد ما (حيث
يوجد مؤسسات حكومية
أن املؤسسات احلكومية
قوية وقوات أمن محترفة
تتسم بالضعف والتنازع
وهناك اجتاه أوسع نحو
فيما بينها إلى جانب
الدميوقراطية ) ومن املمكن
خصخصة القطاع
أن تكون أفضل عند توافر
األمني واالعتماد على من
الدوافع اخلارجية (على
يدعمون السالم \ قوات
سبيل املثال النفاذ إلى االحتاد التدخل
األوروبي أو حلف الناتو)

املعايير
الرئيسية

متنوعة (بناء على
التزام القيادة
السياسية بتنفيذ
اإلصالح والقوة
النسبية للمجموعة
الصناعية العسكرية)
مع وجود مؤسسات
حكومية قوية
ومنظمات املجتمع
املدني إال أن هناك
تباعد بينهم كبير.

مسار عملية
اإلصالح

االنتقال من اقتصاد غير
متطور إلى اقتصاد متطور

االنتقال من نظام احلكم
االستبدادي إلى النظام
الدميوقراطي

االنتقال من مرحلة
الصراع العنيف إلى
السالم

االستجابة للتغيير في
البيئة األمنية

طبيعة
املشاركة
اخلارجية

هناك مساعدة على التنمية
مرتبطة بالتوافق السياسي

النفاذ إلى املؤسسات متعددة
األطراف كدافع لعملية
اإلصالح

املمثلني
األساسني
من اخلارج

ممثلي القطاع األمني :على
ممثلي التنمية – التمويل:
املستوي الدولي( :االحتاد
اجلهات املانحة املتعددة
األوروبي وحلف الناتو
األطراف (مثل منظمة
ومنظمة األمن والتعاون
التعاون االقتصادي
في أوروبا) على املستوى
والتنمية وبرنامج األمم
احلكومي واملمثلني غير
املتحدة للتنمية والبنك
احلكوميني (كمثال املنظمات
الدولي) باإلضافة إلى
اجلهات املانحة الثنائية وهي غير احلكومية الدولية
والشركاتالعسكريةاخلاصة).
املمثلني غير احلكوميني.

التدخل العسكري–
االحتالل–وفي الغالب
وجود عمليات دعم حفظ
السالم تقودها األمم
املتحدة.
القطاع األمني :قوات
التدخل :قوات حفظ
السالم حتت الرعاية
الدولية واملمثلني غير
احلكوميني (مثل
الشركات العسكرية
اخلاصة).

عادة ال يوجد

عادة ال يوجد
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املشاركة اجلماعية للمرأة في نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في
املجتمع في ليبريا

في األعوام األخيرة ،انبثقت احلاجة إلى إدراج النوع االجتماعي في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع ،وذالك
من خالل رفع مستوى الوعي باألشكال الهامة واملتعددة ملشاركة النساء والفتيات في الصراعات املسلحة مع االعتراف بأنهن قد استُبعدن من هذا
البرامج 72.فهناك ما يقدر بحوالي  %88من اجلنود من الفتيات قد تعرضن للحرمان من املشاركة في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة
اندماجهم في املجتمع في سيراليون في الفترة ما بني العام  1998والعام  73 2002ومن خالل القائمة املرجعية التي أعدها صندوق األمم املتحدة
اإلمنائي للمرأة والسالم واألمن  -واملتعلقة بالتوعية بدور النوع االجتماعي في نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع وكذا
معايير األمم املتحدة اخلاصة بنزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع .ميكن احلصول على مبادئ توجيهية تفصيلية فيما
74
يتعلق مبعاجلة االحتياجات الضرورية للنساء والفتيات خالل مسار برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع.
وفي ليبريا كانت منظمات املرأة احمللية الشريك األساسي في تصميم وتوزيع املعلومات اخلاصة ببرامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني
وإعادة اندماجهم في املجتمع 75.وقد قدرت التقييمات املبدئية لالحتياجات أن هناك حوالي  2000من املقاتلني من النساء يخضعن لبرامج
نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع .وفي عام  2003احتشدت مجموعات من النساء حتت شعار ״النساء املعنيات
في ليبريا״ وشاركن في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع 76.وقامت مجموعات النساء بالعمل مع بعثة
األمم املتحدة ووزارة النوع والتنمية بتصميم حملة توعية باستخدام وسائل اإلعالم املطبوعة والراديو لتشجيع النساء والفتيات على
املشاركة في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع .وبحلول فبراير  2005مت نزع األسلحة وتسريح حوالي
 22.370امرأة و  2.440فتاة من إجمالي  101.495من األشخاص املشاركني في برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم
في املجتمع .ومن ثم فقد مت حتديد النساء املرتبطات بالقوات احملاربة وكذا املقاتالت من النساء 77.وبحلول نهاية عام  2006مت دمج ما
78
يقارب من حوالي  13.223من هؤالء النساء في برامج التعليم الزراعي ،التعليم االساسي أو التدريب املهني.

 مشاركة املنظمات النسائية والرجالية في صناعةالسياسة األمنية وبناء قدرات النوع االجتماعي ملوظفي
القطاع األمني اجلدد.
إصالح شامل ملؤسسات القطاع األمني متضمنا ً التوظيف
على نطاق واسع وتدريب موظفي القطاع األمني مع ايجاد
فرص إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي:
 تقدمي تدريب حول النوع االجتماعي لكافة موظفي القطاعاألمني.
 تقدمي عرض للموظفني اجلدد حول انتهاكات حقوقاإلنسان مبا في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.

 إدراج قضايا النوع االجتماعي في برامج األمم املتحدةواملنظمات الدولية األخرى وكذا املمثلني الثنائيني اخلاصة
بالتدريب في مجال الشرطة واجليش والعدالة واجلزاءات
وموظفي احلكومة.

املرونة في أدوار النوع االجتماعي خالل الصراع املسلح
ميكن أن يعمل على ايجاد مساحة ملزيد من املشاركة النسائية
في القطاع األمني:
 حتديد األهداف الواضحة لتوظيف النساء واالحتفاظوالنهوض بها.

 توفير احلوافز للمقاتالت السابقات من أجل االنضمامإلى اجليش والشرطة.
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ميكن أن يكون مسار نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة
اندماجهم في املجتمع نقطة دخول ملعاجلة القضايا املتعلقة
بالنوع االجتماعي:
 ضمان أن عمليات نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادةاندماجهم في املجتمع الوفاء باحتياجات الرجل واملرأة
والفتاة والصبي.
 إدراج البرامج اخلاصة مبنع العنف القائم على النوعاالجتماعي ضد الرجال املقاتلني السابقني في عمليات نزع
األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم في املجتمع.

ميكن للمؤسسات الدولية واجلهات املانحة توفير املصادر
اخلاصة بدعم عمليات إصالح القطاع األمني ذات احلساسية
من حيث النوع االجتماعي:
 تشجيع اجلهات املانحة على متويل املبادرات اخلاصةبالنوع االجتماعي متضمنة اخلدمات اللوجستية واملعدات
الالزمة للنساء من موظفي القطاع األمني.

 2-7الدول االنتقالية
يقصد مبصطلح ״الدول في املراحل االنتقالية״ في املجال
االقتصادي أنها الدول التي متر باملراحل االنتقالية من االقتصاد
املركزي املوجه إلى اقتصاد السوق ،واكبر مثال على ذلك تلك الدول
في رابطة الدول املستقلة (الكومنويلث) وبعض الدول في جنوب

إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

شرق أوروبا 79،وهي غالبا ً ما تتميز بوجود مجموعات صناعية
عسكرية ضخمة متعددة املصادر ذات نظام حكومي مركزي قوي
مع وجود منظمات مجتمع مدني ضعيفة .80وتتضمن العوائق التي
تواجهبرنامجإصالحالقطاعاألمنيالقيادةالسياسيةالديكتاتورية
واحملاباة لألقارب في التوظيف وتورط رجال الشرطة في األعمال
اإلجرامية والفساد مع غياب شبه كامل للرقابة املدنية .وفي الغالب
تأتي برامج إصالح القطاع األمني من الضغط اخلارجي ،على
سبيل املثال من االحتاد األوروبي أو حلف الناتو .وتنطلق من خالل
81
الترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف.
التحديات التي تواجه إدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي
عند مواجهة الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان ال ميثل
إدراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي أولوية في عمليات
إصالح القطاع األمني.
االفتقار إلى آليات املساءلة

يؤدي تدني مستويات ثقة اجلمهور في القطاع األمني
إلى صعوبة توظيف النساء والتعاون مع املنظمات
النسائية.
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فرص ونصائح إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي
قد يكون احلصول على العضوية في حلف الناتو أو االحتاد
األوروبي أو العمل كممثل للشرطة أو القوات احلكومية
املشاركة في قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة حافز
على معاجلة القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي في عمليات
إصالح القطاع األمني.
ميكن أن ميثل االهتمام بانتشار االجتار بالنساء والفتيات نقطة
بداية ملعاجلة االحتياجات األمنية اخلاصة للنساء والفتيات
واحلاجة إلى وجود موظفات من النساء في القطاع األمني.
في بعض الدول التي مرت مبراحل انتقالية معينة ،مثل
االحتاد السوفيتي سابقا ،اسفر عن املشاركة املساوية
للمرأة والرجل في مؤسسات القطاع األمني مثل القوات
املسلحة والشرطة.

ميكن أن يؤدي االنتقال من مرحلة التجنيد اإللزامي إلى مرحلة
القوات املسلحة احملترفة وحصول املرأة على مستويات عليا
من التعليم إلى إتاحة الفرص أمامها للمشاركة وبالتالي فإن
زيادة معدالت البطالة قد جتعل من القوات املسلحة فرصة
عمل جذابة بالنسبة للمرأة أكثر من ذي قبل.

تدريب القضاة على النوع االجتماعي

83

يضم االحتاد الدولي للقاضيات أكثر من  4.000قاضية من  87دولة.
في عام  1997بدأ برنامج تدريبي للقضاة وللمشتركني احملترفني ملدة  3سنوات للتدريب على حقوق اإلنسان في خمسة دول في أمريكا
اجلنوبية حول تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية في الدعاوى املرفوعة باحملاكم احمللية والتي تنطوي على متييز أو العنف
ضد املرأة .ومنذ عام  2000امتد برنامج تشريع املساواة ليشمل أمريكا الوسطى وشرق وجنوب أفريقيا وبصورة إجمالية فقد شارك أكثر
من  1300قاضي وقاضية في البرنامج التدريبي لتشريع املساواة في  12دولة.
وقد أدت ورش العمل واملنتديات اخلاصة ببرنامج تشريع املساواة إلى التركيز على املعنى احملدد للضمانات املجردة للحماية املتساوية
وعدم التمييز .وقد شارك القضاة من خالل احلاالت الدراسية وتدريبات حل املشاكل اآلراء مع الزمالء مما أدى إلى تعميق تفهمهم للقانون
الدولي عند تطبيقه على السياقات احمللية.
وقد حقق برنامج تشريع املساواة ما يلي:

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

تغيير وجهات النظر واملمارسات حيث أثنى العديد من القضاة املتدربني على البرنامج وقد حذروا من أن طبيعة ومجال العنف
احمللي والتمييز بسبب النوع االجتماعي يرجع إلى حتامل خفي سواء منهم أو من اآلخرين إلى جانب وجود ترسبات تعزز هذه
التحامالت مع االجتاه نحو استخدام طرق فعالة وحساسة عند استجواب الشهود.
تعديل املناهج لكي تطبق على السياقات غير القضائية حيث قام املشاركون في برنامج تشريع املساواة بدمج املواد املستخدمة
في املناهج التي يقومون بتدريسها للطلبة في املدارس الثانوية والتعليم العالي وكذا في البرامج التدريبية للشرطة واحملامون
ومن يعملون في مجال اخلدمة االجتماعية واألطباء وأصحاب املهن األخرى.
احلصول على تأييد من احملاكم واجلهات احلكومية والهيئات القضائية حيث أعلن رئيس احملكمة العليا في كل من كينيا
وأوغندة وتنزانيا على العلن دعمه لبرنامج تشريع املساواة وتبني البرنامج كعرض رسمي ملعاهد التدريب القضائية لديهم.
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 3-7الدول النامية
يقصد مبصطلح ״الدول النامية״ بصفة عامة تلك الدول التي
لديها إجمالي دخل قومي منخفض والتي حتتل مكانة متدنية في
مؤشر التنمية البشرية حيث جند أن األمم املتحدة تصنف كل من
أفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى
وأوقيانيا (باستثناء استراليا ونيوزيلندا) وكذا دول أمريكا
اجلنوبية على أنها ״أقاليم نامية״ .82ويوجد دائما ندرة في التمويل
لبرامج إصالح القطاع األمني في الدول النامية إلى جانب االجتاه
نحو فقدان املوارد الالزمة للقطاع األمني الفعال مع االعتماد على
الفساد في غياب أجر يكفل حياة كرمية وغلبة املصالح الشخصية
وغياب الشفافية والروح الدميوقراطية .هذا وتركز عمليات إصالح
القطاع األمني في الدول النامية على املؤسسات املوجودة بالفعل
من أجل ايجاد قطاع أمني محترف متحمل للمسؤولية وفي حجمه
الطبيعي ،وذلك من خالل خفض الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان
وبناء اخلبرات الفنية وزيادة الرقابة الدميوقراطية.

قد يؤدي توارث مشروعات التنمية املفروضة إلى ايجاد جو
من اإلحساس بأن قضايا املساواة بني اجلنسني وعمليات
إصالح القطاع األمني هي أجندة أجنبية مفروضة.

!

فرص ونصائح إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي
ميكن أن متثل مبادرات التنمية انطالقة لزيادة األمن
وحصول الرجل واملرأة والفتاة والصبي على العدالة مع
معاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي ومشاركة
منظمات املجتمع املدني النسائية والرجالية.
قد تسد منظمات املجتمع املدني العديد من الفجوات احلكومية
في مجال توفير األمن مثل دعم السجناء وتقدمي مستوى
يرضي املجتمع في مجال الشرطة والقضاء وميكن أن تكون
شريكة في حتديد ومعاجلة االحتياجات اخلاصة بالرجل
واملرأة والفتاة والصبي.

التحديات التي تواجه إدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي

يعتبر وضع أية خطة أمنية على مستوى املواطن احمللي
ذات حساسية للنوع االجتماعي ،والتي تتضمن مشاركة
املنظمات النسائية ،إجراء فعال من ناحية التكلفة.

ميكن أن يسهم االفتقار إلى موارد الدولة والرقابة في ايجاد
مستويات متدنية غير قادرة على التصدي النتهاكات حقوق
اإلنسان من جانب أفراد القطاع األمني واملساءلة بشأنها
وبخاصة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

 4-7الدول املتقدمة

فيالعديدمنالدولاليتمتفعيلاللوائحالوطنيةاملالئمةاخلاصة
بتجرمي كافة أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.

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

نظرا ألن املرأة بصفة عامة تعاني من الفقر فتعوق مستويات
الفساد املرتفعة بصفة خاصة حتقيق العدالة للمرأة.
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أجندة عمليات إصالح القطاع األمني للشمال
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تعتبر احلكومات املانحة واملنظمات املتعددة األطراف عمليات إصالح قطاع األمن ضرورة ملحة حصريا ً في الدول النامية ،إال أن احلاجة إلى
اإلصالح األمني كبيرة جدا ً في العديد من الدول الصناعية مبا في ذلك العديد من الدول املانحة .ومن املمكن أن يتضمن تطوير أجندة عمليات
إصالح القطاع األمني في الشمال القضايا التالية:

انتهاك القوانني الدولية التي حتظر استخدام العنف أو التهديد به.

الدور احملدود للبرملان عندما تقرر احلكومات دخول احلرب وتالعب املخابرات والرأي العام في هذه القرارات.
الفشل في التوافق مع مواثيق جنيف ومنع التعذيب.

مبيعات األسلحة واألشكال األخرى من الدعم األمني لألنظمة القمعية .

التمويل السري للخدمات األمنية في الدول النامية وتأجيج الفساد والصراعات.

انتهاك احلريات املدنية في الدول الصناعية وتشجيع اإلجراءات القمعية في الدول النامية كجزء من احلرب ضد اإلرهاب.
ازدواج املعايير فيما يتعلق مبسألة أسلحة الدمار الشامل.

االحتفاظ مبوازين القوى التي عفى عليها الزمان والتي تتسم بعدم اإلنصاف في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.
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أوروبا والواليات املتحدة على أنها دول متقدمة .85وعلى
الرغم من أن مبدأ عمليات إصالح القطاع األمني ال يستخدم
بصفة عامة في الدول املتقدمة إال أن هناك دائما حاجة إلى
إصالح القطاع األمني وميكن أن يحدث ذلك على مستويات
مختلفة .وغالبا ً ما تكون عمليات اإلصالح في الدول املتقدمة
معنية باملؤسسات بصفة خاصة ،ومن املمكن أن تركز على
قضايا الكفاءة وزيادة الرقابة واإلدارة واإلجراءات التشغيلية
مثل تأسيس شرطة منبثقة عن اجلماعات نفسها .وقد جتري
الدول املتقدمة عمليات إصالح من أجل معاجلة االستثمار
املتدني أو الزائد في القطاع األمني اخلاص بها أو عند الفشل
في استخدام املوارد بفعالية .وفي كثير من االحيان لم يتمكن
القطاع األمني في الدول املتقدمة حتى الوقت املعاصر من منع
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له أو حتى
حتقيق املساواة بني الرجال والنساء العاملني في املؤسسات
األمنية.
وتعتبر الدول املتقدمة املمثلني األساسيني في دعم عمليات
إصالح القطاع األمني في السياقات التي تتبع مرحلة ما بعد
انتهاء الصراعات أو في املراحل االنتقالية أو الدول النامية.
التحديات التي تواجه إدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي

للعنف القائم على النوع االجتماعي داخل مؤسسات القطاع
األمني.

ميكن للصعوبات املتزايدة في التوظيف لدى بعض
مؤسسات القطاع األمني املساعدة في ايجاد حوافز إضافية
لزيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها.

من احملتمل أن يزيد نشاط منظمات املجتمع املدني املعنية
بالسحاقيات ومثليي وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا
من فرص ظهورها وأن تصبح شريكا في مكافحة العنف
والتمييز ضد األشخاص من هذه الفئات مبا في ذلك جهات
القطاع األمني (أنظر اإلطار رقم .)18
تتمتع الدول املانحة لبرامج إصالح قطاع األمن بالقدرة على
إدراج النوع االجتماعي في دعمهم لبرامج إصالح القطاع
األمني ،وفي سبيل ذلك يجب عليهم ،على سبيل املثال:
 التأكد من أن مبادرات إصالح القطاع األمني التييدعمونها تدمج بصورة كاملة القضايا املتعلقة بالنوع
االجتماعي وأن املرأة تشارك مشاركة كاملة في هذه
املبادرات.
 التأكد من أن موظفي برنامج إصالح القطاع األمني داخلوزارات التنمية الدولية والشؤون اخلارجية تستوفي
اخلبرات املطلوبة في مجال قضايا النوع االجتماعي.

ميكن أن حتتل التهديدات األمنية اخلارجية مثل اإلرهاب
أولوية على التهديدات األمنية الداخلية مما يؤدي إلى
استبعاد قضايا مثل العنف القائم على النوع االجتماعي من
األجندة األمنية.
قد يكون هناك شعور متزايد بالرضا جتاه احلاجة إلى
املساواة بني اجلنسني بالنسبة لكل من الرجال والنساء.

في بعض الدول تؤدي معارضة ״اإلجراءات اإليجابية״
التي تشجع على زيادة متثيل املرأة في الوظائف إلى
إعاقة املبادرات اخلاصة بزيادة توظيف املرأة واحتفاظها
بوظيفتها وتقدمها في مركزها في الوكاالت األمنية وأيضا
زيادة مشاركة املرأة في البرملان وصناعة القرار األمني.

!

فرص ونصائح إلدراج املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي
ميكن أن تكون مسئولية الدولة في إطار قوانني مكافحة
التمييز وجرائم الكراهية وحتقيق املساواة بني اجلنسني هي
أساس التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات مؤسسات القطاع
األمني في معاجلة القضايا املتعلقة مبسائل النوع االجتماعي
سواء داخليا أو عملياً.

قد يؤدي تطوير ممارسات املوارد البشرية بصورة أفضل
إلى التصدي للتحرش اجلنسي والتمييز واألشكال األخرى
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جمعية موظفي السحاقيات ومثليي وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا ً في نظام
86
السجون في اململكة املتحدة

تعتبر خدمات السجن امللكي لشبكة دعم العاملني من السحاقيات ومثليي وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا ً في اململكة املتحدة مثاالً يعكس
قدرة رابطة املوظفني في أن تكون فاعلة في مكافحة التمييز .وقد بدأت في عام  2000عن طريق أعضاء في فريق العمل في سجن املثليني
جنسيا ،حيث قامت مجموعة السياسة التنفيذية خلدمات السجون في اململكة املتحدة باالعتراف ودعم ومتويل الشبكة في عام 2004م.
وخالل تلك السنوات األربع مت تشكيل احلاالت التجارية وجتميع البحوث وتشكيل مجموعات عمل مع إجراء مسح لهؤالء الذين يرغبون في
املشاركة في الشبكة ،وكما مت عقد اجتماعات متهيدية ملناقشة احلاجة إلى شبكة لدعم هذه الفئات .ويتوفر لهذه الشبكة حاليا أربعة موظفني
متفرغني طوال الوقت وعضوية أكثر من  2000شخص.
وتهدف الشبكة إلى تقدمي الدعم احملترف لألعضاء من السحاقيات ومثليي وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا مع تقدمي الدعم لهم في
مكافحة أي متييز قد يقع في مصلحة السجون وللشبكة مجاالت متعددة من األنشطة منها:

إنشاء نقاط مركزية لها داخل العديد من السجون

عقد دورات تدريبية وفعاليات لزيادة الوعي لدى موظفي مصلحة السجون.

توفير خدمات هاتفية سرية للموظفني لإلبالغ عن مكافحة املضايقات والتحرش والتنمر من املثليني جنسيا وللحصول على
الدعم واملشورة بشأن كيفية املضي قدما ً في هذا الصدد.
دعم فرق العمل من الشرطة للتأكد من أن القضايا املتعلقة بهذه الفئات قد اندرجت ضمن سياساتها.

ايجاد الروابط عبر الدوائر احلكومية األخرى ووكاالت العدالة اجلنائية والشبكات والروابط األخرى داخل مجتمع هذه الفئات.

دعم مديري السجون ومن يتعاملون مع قضايا هذه الفئات في أماكن العمل .

8

التوصيات األساسية

 -1بناء امللكية احمللية وذلك من خالل املشاركة الكاملة
ملنظمات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات القومية واحمللية
النسائية في عملية تقييم وتصميم وتنفيذ ومراقبة /
تقييم برامج وسياسات اإلصالح للقطاع األمني.
 -2مراجعة وتنقيح اللوائح والسياسات والبروتوكوﻻت
احلالية املتصلة باألمن وذلك للتأكد من أنها غير متييزية
مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات األمنية اخلاصة
بالرجل واملرأة والفتاة والصبي.
 -3تنفيذ سياسات وآليات وبرامج محددة وذلك بغرض
القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي ضد
الرجل واملرأة والفتاة والصبي والتعامل معه ومعاقبة
مرتكبيه كجزء من برنامج إصالح قطاع األمن.
 -4إرساء قواعد السلوك والسياسات واآلليات الداخلية
األخرى التي من شأنها أن تنفذ قانون متشدد بشأن
العنف القائم على النوع االجتماعي متضمنة التحرش
اجلنسي من جانب أفراد القطاع األمني.
 -5وضع أهداف إستراتيجية ومبادرات محددة تهدف إلى
زيادة عمليات التوظيف واالستبقاء والنهوض باملرأة
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وغيرها من املجموعات األقل متثيال داخل مؤسسات
القطاع األمني.
 -6إدراج تدريب خاص بالنوع االجتماعي كجزء أساسي من
منهج تدريب أفراد القطاع األمني على كافة املستويات
مع دمج القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي في برامج
تدريب أفراد القطاع األمني.
 -7تشديد الرقابة على عمليات قطاع األمن والتأكد من أن
أجهزة الرقابة على القطاع األمني تستجيب للقضايا
املتعلقة بالنوع االجتماعي والتعاون مع منظمات املجتمع
املدني النسائية.
 -8إدراج بيانات تفصيلية وأسئلة حول قضايا النوع
االجتماعي مبا في ذلك االحتياجات األمنية واألولويات
وقدرات الرجل واملرأة والفتاة والصبي في عمليات تقييم
إصالح القطاع األمني والبحوث واملراقبة والتقييم.
 -9زيادة الوعي بالقضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي وتعزيز
قدرات العاملني املشاركني في برامج إصالح القطاع األمني
من خالل التدريب على القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي
والعمل مع اخلبراء املتخصصني وإدراج االستجابة لقضايا
النوع االجتماعي في االختصاصات الوظيفية باالضافة
إلى تقييم املوظفني.
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