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ما هو املقصود بإصالح القطاع األمني؟

ما هو املقصود بإصالح القطاع األمني؟

ما هو النوع اإلجتماعي؟

يقصد بإصالح القطاع األمني ،بشكل عام ،اإلرتقاء بالقطاع األمني لتعزيز
أسس املساءلة فيه ،وفعاليته ،وإحترام حقوق اإلنسان ،وحكم القانون.
يستخدم مصطلح القطاع األمني لوصف البنية ،واملؤسسات ،واملوظفني
املسؤولني عن إدارة ،وتقدمي ،ومراقبة األمن في بلد ما (أنظر موجز مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية حول القوات املسلحة حول حكم القطاع األمني،
وإصالحه ملزيد من املعلومات)

ملاذا يعتبر النوع اإلجتماعي هام إلصالح القطاع
األمني؟
كيف ميكن دمج قضايا النوع اإلجتماعي في
عملية إصالح القطاع األمني ومؤسساته؟
ما هي بعض النقاط الرئيسة التي تعتبر مدخل
للنوع اإلجتماعي في عملية إصالح القطاع
األمني؟
ما هي التحديات الرئيسة التي تواجهها عملية
دمج قضايا النوع اإلجتماعي؟
كيف يتأثر النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع
األمني بالسياق العام؟
مزيد من املعلومات
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ما املقصود بالنوع اإلجتماعي؟
يعود مصطلح النوع اإلجتماعي إلى األدوار والهويات ،والعالقات بني الرجال
والنساء املبنية إجتماعياً ،بينما اجلنس يعود إلى اإلختالفات البيولوجية بني
كال اجلنسني (الذكور واإلناث) .ال يتحدد النوع اإلجتماعي بفعل اإلختالفات
البيولوجية ،وإمنا عن طريق التعلم حيث يتعلم الذكور واإلناث أدواراً،
وسلوكيات تختلف بنا ًء على اجلنس ،فعلى سبيل املثال ،يتحمل ،في العديد من
الثقافات ،الرجال مسؤولية تصليح السيارات بينما النساء تتحمل مسؤولية
إعداد الطعام .هذا ال يعني أن قدر الرجال تصليح السيارات ،وقدر النساء
إعداد الطعام ،إمنا املجتمع يعلمهم هذه األدوار.
أدوار النوع اإلجتماعي ليست ثابتة ،إمنا تتغير مع مرور الوقت ،وتختلف
داخل الثقافة نفسها ومن ثقافة إلى أخرى حيث تتأثر بالثقافة وبالعديد
من العوامل األخرى كالواقع اإلجتماعي اإلقتصادي ،والطبقة ،واجلنسية،
والعرق ،والتوجيه اجلنسي ،والعمر .ونتيج ًة ألدوارهم اإلجتماعية ،فإنهم
(الرجال والنساء ،والشباب والشابات) يواجهون أوجه مختلفة للشعور بعدم
األمن( .أنظر املربع  1ص.)2

ملاذا يعتبر النوع اإلجتماعي هام إلصالح القطاع
األمني؟
يدرك صانعوا سياسة إصالح القطاع األمني ،ومنفذوا هذه السياسة مدى
مساهمة برامج دمج قضايا النوع اإلجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني
في زيادة فعالية مؤسسات هذا القطاع .ويعتبر ذلك هاما ً لألسباب التالية.
تقدمي اخلدمات بشكل فعال .يوجد لدى النساء ،والرجال ،والشباب ،والفتيات
خبرات وأولويات أمنية مختلفة .إن أخذ هذه اإلختالفات أثناء عملية اإلصالح
األمني بعني اإلعتبار من شأنه تعزيز قدرات مؤسسات القطاع األمني على
مكافحة العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي ،وعلى اإلستجابة حلاجات
اجلمهور األمنية (أنظر املربع .)1

النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني
املربع  .1تهديد العنف القائم على أساس النوع
اإلجتماعي
هناك أشكال محددة للعنف وإنعدام األمن تقوم على أساس
النوع اإلجتماعي .وهذا النوع من العنف ال ينحصر ضد
النساء والفتيات فقط ،بل يقع الرجال والشباب ضحايا له
أيضا ً بحيث يعتبر أكثر أشكال التهديد التي تواجه اإلنسان
خطور ًة على مستوى العالم ،فعلى سبيل املثال ،سيدة من
كل ثالثة تقع ضحية لهذا النوع من العنف الذي تتعدد
أشكاله:
•

العنف احمللي .تعتمد نسبة ضحايا هذا النوع
من العنف على طبيعة البلد حيث أن  %71-15من
النساء يواجهن عنفا ً جسديا ً أو جنسيا ً من شركائهن
املقربني .إن نسبة النساء املشتكيات من إعتداءات
جنسية من شركائهن تتراوح من  %6في اليابان،
ومونتينيغرو ،وصيربيا إلى  %59في إثيوبيا .كما
يتأثر الرجال بهذا النوع من العنف ولكن املعلومات
حول ذلك ضئيلة.
العنف املسلح .يقتل عامليا ً 1000شخص ويجرح
 3000باألسلحة النارية يومياً ،وتتجاوز نسبة
الرجال من ضحايا هذا النوع من العنف .%90
العنف اجلنسي .يعاني هذا النوع من العنف النساء
والرجال واألطفال على مستوى العالم ،ولكن يتم اخفاء
هذه احلاالت خلوف الضحية من العار.
أشكال أخرى للعنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي
تشمل العنف املوجه ضد املثليني ،وختان النساء،
واإلغتصاب وتعنيف األطفال والتجارة بأعضاء البشر.

•
•
•

التمثيل :إن مؤسسات القطاع األمني التي تعكس الصورة
األكبر للمجتمع من حيث العرق واإلنتماء القبلي والدين
واجلنس واللغة حتظى بثقة وشرعية أكبر .نسبة متثيل
اجلدول ( )1نسبة الذكور العاملني في قوة الشرطة
البلد
بنغالدش ()2006
كندا ()2006
السلفادور ()2006
الهند ()2006
إيطاليا ()2006
البرتغال ()2006
سيريليون ()2006
جنوب أفريقيا ()2008
السويد ()2006
تيمور ليست ()2007
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نسبة الذكور %
98.7
81.4
93.0
97.6
99.6
93.1
84.0
69.5
79.4
81.0

الرجال في مؤسسات القطاع األمني تبقى هي الغالبة
بشكل كبير (أنظر املعلومات التي مصدرها األمم املتحدة،
وحلف الشمال األطلسي في اجلدولني  .)1،2ينطبق ذلك
على جهاز الشرطة ،واألجهزة العسكرية واإلستخباراتية،
وكذلك الوزارات املسؤولة عنها ،والبرملانات (يسيطر
الذكور على  %82من نسبة املقاعد البرملانية في العالم).
في تشرين أول 2008 ،بلغت نسبة الذكور من قوات األمم
املتحدة حلفظ السالم  ،%98وعندما متثل النساء في هذه
املؤسسات ،ال حتتل مواقع حساسة بالرغم من حقهن في
احلصول على فرص متكافئة ،كالرجال ،للمشاركة في
تقدمي اخلدمات األمنية ،وصنع القرار ،والرقابة (أنظر
املربع رقم  .)3إن مشاركة املرأة املتزايدة في مؤسسات
القطاع األمني أمر مرغوب فيه ،وعملي ،ومفيد .يوجد
حاجة لوجود املرأة في عمليات حفظ السالم للتعامل
وتصوير النساء املشاركات في الصراعات ،ولتوسيع
شبكة جمع املعلومات واإلستخبارات ،وتفتيش النساء،
ومساعدة اللواتي تعرضن للعنف اجلنسي.
إحترام حقوق اإلنسان .إن موظفي القطاع األمني الذين
يحترمون احلقوق اإلنسانية لزمالئهم وللمدنيني يعملون
على إيجاد مناخ عمل صحي وفعال ،ويحصلون على ثقة
املجتمع .تعزى السمعة السيئة ملؤسسات القطاع األمني
كالقوات املسلحة إلى نسبة التحرشات اجلنسية املرتفعة،
حيث نشرت وزارة الدفاع البريطانية ،عام  ،2006دراسة
مستقلة أوضحت أن أكثر من ثلثي النساء العامالت في
مؤسسات القطاع األمني تعرضن للتحرش اجلنسي.
في الكثير من البلدان كما هو موثق في تقارير األمم
املتحدة واملواقع اإللكترونية ملنظمة العفو الدولية ومنظمة
حقوق اإلنسان ،جند قوات األمن متورطة في إعتداءات
جنسية.
اجلدول ( )2نسبة الذكور في القوات املسلحة.
نسبة الذكور %
البلد
98.3
النمسا ()2006
99.6
بنغالدش ()2006
96.3
البرازيل ()2006
75.7
فينالند ()2006
96.3
كينيا ()2006
77.0
التيفيا ()2007
99.0
بولندا ()2007
96.9
تركيا ()2006
الواليات املتحدة األمريكية (89.5 )2006
76.7
زامبيا ()2006
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وتبني هذه التقارير تورط العاملني في القطاع األمني
في إعتداءات جنسية ،وجتارة أعضاء البشر ،والتردد
على بيوت الدعارة ،وممارسة العنف احمللي ضد النساء
املدنيات .ولذلك ،ال بد من إتخاذ اإلجراءات التي من شأنها
منع إنتهاكات حقوق اإلنسان ،ودمجها في عملية إصالح
القطاع األمني .وتشمل هذه العمليات مدونة السلوك،
والسياسات الالزمة ملنع التحرشات اجلنسية ،وآليات
الرقابة املستقلة والشكاوى.
امللكية احمللية .يعتبر إشراك املرأة ،واملنظمات النسوية
في عملية إصالح القطاع األمني جزء هام من امللكية احمللية
الفعالة .إن منظمات املجتمع املدني النسوية ،واملنظمات
العاملة في حقل النوع اإلجتماعي تلعب دورا ًهاما ًفي املجال
األمني احمللي حيث تقدم هذه املنظمات خدمات للضحايا،
وتنسق مع مؤسسات القطاع األمني ،وتعمل ملنع خرق
القانون .كما حتصل هذه املؤسسات على معلومات مفصلة
ذات عالقة باألمن احمللي ،واحلاجات القضائية ،وتعمل
كجسر بني املجتمعات ،وصانعي السياسات األمنية.
الرقابة واملساءلة .مشاركة الرجال والنساء بشكل
متساوي في أجهزة الرقابة كالبرملان ،ومؤسسات التحقيق
في الشكاوى التي يرفعها املواطنون ضد موظفي الدولة،
ومنظمات املجتمع املدني والقضاء ،كما تعمل مؤسسات
الرقابة واملساءلة على بناء الثقة وتعزيز اإلستجابة لكل
ما يهم املواطنني بشكل عام ،ويعتبر إشراك خبراء النوع
اإلجتماعي واملنظمات النسوية في أجهزة الرقابة أمر بالغ
األهمية ملنع إنتهاكات حقوق اإلنسان من قبل قوات األمن،
ومعاقبة كل من ال يلتزم بالقانون.

كيف ميكن دمج قضايا النوع اإلجتماعي
في عملية إصالح القطاع األمني
ومؤسساته؟
ميكن إستخدام إستراتيجيتني مكملتني
هما إستراتيجية اإلجتاه السائد للنوع اإلجتماعي
وتهدف إلى حتقيق التكامل بني إهتمامات وخبرات
الرجال والنساء بشكل ينسجم مع تصميم وتنفيذ
ومتابعة وتقييم برامج وسياسات إصالح القطاع األمني
ليستفيد منه الرجال والنساء سواء.
إجراءاتتعزيزمشاركةالنساءوالرجالبشكلمتساوي
لدعم حقوقالرجالوالنساءللمشاركةفيعمليةصنعالقرار
على مستوى إصالح القطاع األمني والقضايا األمنية بشكل
عام ،وبسبب عدم حصول املرأة على حقها الكامل في التمثيل
في عملية إصالح القطاع األمني ،ومؤسسات القطاع األمني،
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يجب أن تركز هذه اإلجراءات على تعزيز جتنيد ،وتطوير
املرأة ،وتشجيع مشاركة منظمات املجتمع املدني التي تقودها
املرأة،وتستجيبإلهتماماتها.
املربع  .2القضاء اإلنتقالي ،والعنف اجلنسي في
سيريليون.
تأسست احملكمة اخلاصة سيريليون عام  2002ومعها
صالحيات ״حملاكمة أشخاص مسؤولون بشكل كبير
عن إنتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي ولقانون
السيريليون أثناء احلرب״.
قامت احملكمة اخلاصة بخطوات إيجابية كثيرة لضمان
معاجلة جرائم العنف اجلنسي بشكل ٍ
كاف ،وتتضمن هذه
اخلطوات ما يلي:
• تطوير إستراتيجية قضائية خاصة بالتحقيق في
جرائم العنف اجلنسي
• تعيني سيدات ميتلكن خبرة جيدة للتحقيق في جرائم
العنف اجلنسي
• تبني أساليب تأخذ بعني اإلعتبار حساسية قضايا
النوع اإلجتماعي أثناء لقاء ضحايا العنف اجلنسي
وذلك لتخفيف حالة الضغط التي تعيشها الضحايا
أثناء تقدمي التقارير اخلاصة بتلك اجلرائم.
أدت هذه األساليب إلى نتائج إيجابية حيث أصدرت احملكمة
حكمها األول في  20حزيران .2007 ،حيث تتضمن إدانة
عمليات إغتصاب وعبودية جنسية ،وجرائم ضد اإلنسانية.

ما هي بعض النقاط الرئيسة التي متكن
دمج قضايا النوع اإلجتماعي في عملية
إصالح القطاع األمني؟
يوجد عدة نقاط مختلفة متكن دمج قضايا النوع اإلجتماعي
في عملية إصالح القطاع األمني ،ونظرا ً لتميز عمليات
إصالح القطاع األمني ،ال بد من مالءمة اإلقتراحات التالية
لوضع البلد والسياق العام الذي يحيط فيها.
التقييم .ميكن دمج قضايا النوع اإلجتماعي في تقييمات
عملية إصالح القطاع األمني لتساهم في زيادة درجة دقتها
بتحديد احلاجات القضائية واألمنية ودور الرجال والنساء
والشباب والشابات .ويجب أن حتوي طواقم التقييم نساء
ورجال لهم خبرة في النوع اإلجتماعي .بعض األساليب
املستخدمة قد حتوي مجموعات بؤرية من النساء فقط أو من
الرجال فقط ،وكذلك بيانات مفصلة حسب اجلنس والعمر.
السياسات األمنية والبروتوكوالت .السلم الوطني،
التنمية ،السياسات األمنية والدفاعية التي تأخذ بعني
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اإلعتبار حساسية النوع اإلجتماعي تعتبر أكثر شمولية،
وجناعة ،وتساعد في عملية صنع القرار التشاركية التي
يتم من خاللها إستشارة الوزارات واملنظمات النسوية،
والبرملانات التي تركز على مسألة النوع اإلجتماعي
لضمان تركيز السياسات التي يتم صياغتها على
حساسية قضايا النوع اإلجتماعي.
املوظفني .تصمم سياسة املوظفني بصورة تضمن تقوية
متثيل مؤسسات القطاع األمني التي يشارك فيها الرجال
والنساء على كافة مستويات عملية صنع القرار.
التجنيد .ميكن زيادة نسبة جتنيد النساء للخدمة في
القطاع األمني من خالل دمج بعض املبادرات ،واهم هذه
املبادرات :حتديد أهداف زيادة عدد النساء في الوظيفة
األمنية؛ وصف الشاغر املتوفر؛ أن تأخذ عملية التوظيف،
ومواد التجنيد قضية النوع اإلجتماعي باحلسبان؛
توظيف نساء في األقسام املسؤولة عن التوظيف،
ونشر املعلومات اخلاصة بفرص العمل عن طريق وسائل
اإلعالم احملببة للنساء وفي أماكن جتمعاتهن؛ وتدقيق
سجالت املرشحني للتوظيف من الرجال والنساء لضمان
خلو سجالتهم/ن من إنتهاكات حقوق اإلنسان مبا في
ذلك العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي.
اإلحتفاظ .يوجد مبادرات محددة ضرورية لضمان بقاء
مؤسسات القطاع األمني موظف جيد للنساء ،ومن أهم
هذه املبادرات :تنفيذ السياسات التي ال تتسامح بأي شكل
من األشكال مع مسائل التمييز ،والتحرشات اجلنسية
والعنف في أماكن العمل؛ ضمان األجر املتساوي للنساء
والرجال؛ اإلستفادة من برامج التقاعد ،واملكافآت
األخرى؛ مراقبة البرامج املخصصة للموظفات اللواتي
يعملن في مواقع متوسطة ،وممارسات وسياسات
املوارد البشرية الصديقة للعائالت ،واجلمعيات املهتمة
بتوظيف النساء.
الترقيات .ال حتصل النساء على فرصهن في الترقيات
الوظيفية مما يبقيهن في مواقع وظيفية متدنية .ميكن
التغلب على هذه املشكلة بوضع أسس ومعايير للتقييم
والترقيات خالية من كافة أشكال التمييز ،ومتكينهن
احلصول على دورات تدريبية لتطويرهن مهنياً.
التدريب .يساعد التدريب القائم على أساس النوع
اإلجتماعي في حتسني بيئة العمل ،وزيادة جناعة
العاملني في تقدمي اخلدمات األمنية والقضائية .إن دمج
قضايا النوع اإلجتماعي في برامج التدريب ذات الصلة
باإلضافة إلى توفير دورات تدريبية حول حقوق اإلنسان،
والبروتوكوالت والسياسات اخلاصة بالتحرش اجلنسي،
والتجارة في أعضاء البشر يعتبر أمر بالغ األهمية.
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املربع  :3قرارات مجلس األمن الدولي املتعلقة
باملرأة ،والسالم واألمن.
حتتاج قوانني دولية وإقليمية ومواثيق ومعايير خاصة باألمن
ومنظور النوع اإلجتماعي إلى منهج خاص يلبي متطلبات
القطاع األمني( .أنظر ملحق مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة و منظمة األمن والتعاون في أوروبا
ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد
األمم املتحدة للبحث والتدريب لتنمية املرأة وإصالح القطاع
األمني على املوقع ).http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit
ومن أهم هذه املواثيق قراري مجلس األمن الدولي
 ،)2000(1325و )2008(1820اخلاصة باملرأة والسالم
واألمن .وتشدد هذه القرارات على أهمية مشاركة املرأة في
تعزيز السالم واألمن واحلفاظ عليهما ( .)1325كما تطالب
جميع أطراف النزاعات املسلحة بالتوقف الفوري والكامل
عن جميع أشكال العنف اجلنسي ضد املدنيني» (.)1820
وتأتي قرارات مجلس األمن الدولي  ،1888و 1889الصادرة
عام  2009لتكمل وتدعم القرارين السابقني حيث يدعو القرار
1888إلى إتخاذ إجراءات جديدة تعالج قضية العنف اجلنسي
أثناء النزاعات املسلحة .وتتضمن هذه اإلجراءات شمل قضايا
العنف اجلنسي في ترتيبات عملية إصالح القطاع األمني،
وبرامج نزع السالح وتسريح اجليش وإعادة التوجيه ،وكذلك
تدقيق سلوك القوات املسلحة وقوات األمن ،وأعمال القضاء.
ويجدد القرار  1889التأكيد على أهمية مشاركة املرأة في
عمليات إحالل السالم ،وتطوير إستراتيجيات ملموسة ملعاجلة
حاجات املرأة في أوضاع ما بعد الصراع.
كما تدعو هذه القرارات إلى:
•
•
•
•

•
•
•

ضمان دول األعضاء زيادة نسبة متثيل املرأة في صنع
القرار لكل املستويات في املؤسسات الوطنية واإلقليمية
والدولية وآليات منع وإدارة وحل النزاعات(.)1325
أن تتضمن إتفاقات السالم بني األطراف املعنية حماية
وإحترام حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ،وحتديدا ً في
الدستور والنظام اإلنتخابي والشرطة والقضاء (.)1325
أن يأخذ مخططي برامج نزع السالح وتسريح اجليش
وإعادة التوجيه بعني اإلعتبار اإلحتياجات املختلفة
للنساء واملشاركني السابقني في النزاع ()1325
أن تستشير اجلهات العاملة في مجال إصالح القطاع
األمني والقضاء مبساعدة األمم املتحدة ،النساء واملنظمات
النسوية حول تطوير آليات فعالة حلماية املرأة والفتيات
من كافة أشكال العنف وحتديدا ًالعنف اجلنسي (.)1820
التحقيق في قضايا العنف اجلنسي ومعاقبة
مرتكبيها مدنيني أو عسكريني على السواء (.)1888
تنفيذ اإلصالح القانوني والقضائي لضمان العدالة
للناجني من العنف اجلنسي (.)1888
أن تعزز الدول األعضاء مشاركة املرأة في صنع القرار
اإلقتصادي والسياسي بهدف إستعادة الوضع السوي.
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البنيةاملؤسساتية.تعتبربنيةاملؤسساتضروريةملعاجلة
اإلحتياجات األمنية املختلفة للرجال والنساء والشباب
والشابات .وتشمل اإلصالحات تأسيس وحدات خاصة
للنوع اإلجتماعي ،ونقاط بؤرية أو مستشارين (أنظر املربع
 5كمثال) ،وآليات أخرى كاملؤسسات التي تتابع شكاوى
املواطنني ضد موظفي الدولة ،ومديريات الفرص املتكافئة،
وآليات التعاون بني الدوائر املختلفة .تساعد مراكز الشرطة
النسوية ووحدات مكافحة العنف احمللي التي أسست في
بعض البلدان ضحايا العنف عن طريق تشجيع التعاون
بني الشرطة املدربني ،والعاملني في املؤسسات اإلجتماعية
والصحية ،وكذلك قانونيني ومختصني في مجاالت أخرى.
العمليات .حتتاج املؤسسات األمنية ألخذ إعتبارات النوع
اإلجتماعي باحلسبان في عملياتها ،ويشمل ذلك توظيف
مستشارين في مجال النوع اإلجتماعي وخبراء في تخطيط
العملياتملعاجلةمسائلهوإهتماماته،وحتتاجهذهاملؤسسات
إلى فرق عمل متوازنة من حيث النوع اإلجتماعي خاصة في
العمليات التي تتطلب تفاعالً بني املجتمعات ،كما ميكنها فهم
أولويات هذه املجتمعات إلشراك املدنيني في احلوار البناء.
األمور اللوجستية والبنية التحتية .يحتاج ،بشكل
أساسي ،العامالت في القطاع األمني إلى معدات وبزات
عسكرية مناسبة إضاف ًة إلى مرافق منفصلة خاصة فيهن
كاحلمامات ،والثكنات واملرافق األخرى الضرورية.
الرقابة .تعيني نساء ،وخبراء في مجال النوع اإلجتماعي
للقيام بأعمال الرقابة على األجهزة املختلفة كاجلان
البرملانية ،ومؤسسات متابعة شكاوى املواطنني ضد
موظفي احلكومة ،وجلان حقوق اإلنسان والقضاء .إن
القيام مبثل هذه اخلطوة يساعد هذه املؤسسات في أن
تكون ممثلة وقادرة على اإلستجابة إلهتمامات النوع
اإلجتماعي .كما أن إستشارة منظمات املجتمع املدني
النسوية تسهل عملية الرقابة على عدة قضايا منها
إستغالل املرأة جنسياً ،والتعنيف،والتمثيل املتكافيء.

ما هي التحديات الرئيسة التي تواجه
عملية دمج قضايا النوع اإلجتماعي؟
أهم التحديات التي تواجه عملية دمج قضايا النوع
اإلجتماعي في برامج إصالح القطاع األمني:
التمييز والتنميط .حترم املرأة غالبا من اإلنضمام
ملؤسسات القطاع األمني أو العمل فيها .فثقافة املجتمع
السائدة ترى بالوظيفة األمنية والقضائية حكرا ً على الرجل
جتعل املجتمع والعائلة يرفضون فكرة عمل املرأة في
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القطاع األمني ،كما تواجه املرأة العاملة في القطاع األمني
مشكلة التمييز ضدها من قبل زمالئها بسبب هذه الثقافة.
املربع  .4إصالح جهاز الشرطة على أساس
منظور النوع اإلجتماعي في نيكاراغوا.
بدأت إصالحات جهاز الشرطة النيكاراغوي في التسعينيات
إستجاب ًة لضغط احلركة النسوية هناك والنساء العامالت
في اجلهاز ،وتشمل مبادرات اإلصالح النقاط التالية:
•
•
•
•
•
•

وضع وحدات تدريبية حول العنف القائم على أساس
النوع اإلجتماعي في املناهج اإلكادميية للشرطة.
إيجاد مراكز شرطة خاصة للنساء
إيجاد مجلس إستشاري خاص بالنوع اإلجتماعي
كمنتدى ملناقشة ظروف عمل النساء العامالت في
الشرطة ،والتحقيق فيها.
مراجعة معايير التوظيف اخلاصة بالشرطة بهدف
منح املرأة الفرصة الكافية للحصول على وظيفة في هذا
املجال (مثال .متارين تنسجم واملتطلبات اجلسدية).
سياسات موارد بشرية تألفها العائلة و؛
معايير ترقية شفافة

كان لهذه اإلصالحات حسب نشرات (Deutsche
 )Gesellschaftfur Technische Zusammenarbietنتائج

إيجابية جمة ،كمثال ،بلغت نسبة الضباط من النساء في
جهاز الشرطة النيكاراغوي عام  ،%26 ،2006وتعتبر هذه
النسبة هي األعلى في أي جهاز شرطة وطني على مستوى
العالم .كما وصف جهاز الشرطة النيكاراغوي كأفضل
جهاز من حيث عالقته مع املرأة في املنطقة ،وبهذا يكون قد
أسترد شرعيته ومصداقيته في أعني اجلمهور العام.

العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي،ال ينظر
إليه على أنه تهديد .بالرغم من اآلثار املدمرة لهذه الشكل
من العنف ،فإن السياسات واملؤسسات األمنية ال تتخذ
اإلجراءات الالزمة ملعاجلة هذه القضية .ويعزى هذا األمر
في بعض احلاالت إلى النظر إلى هذه القضية على أنها
قضية خاصة ،وليست جرمية ،أو إنتهاك حلقوق اإلنسان.
وفي حاالت أخرى ،تعطى األولوية لقضايا األمن اخلاصة
بالدولة كمحاربة اإلرهاب ،ليس ملا يهدد أمن اإلنسان.
غياب الفهم .إن عدم فهم أهمية قضايا النوع اإلجتماعي
يؤدي بالنهاية إلى عدم وضع هذه القضايا على أجندة
القضاء واألمن.
عيوب اجلهاز التعليمي .بسبب التمييز ضد املرأة في
مدارس وجامعات بعض البلدان ،حترم املرأة من حقها في
احلصول على املتطلبات العلمية التي تؤهلها لإلنضمام
إلى القطاع األمني.
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آليات الرقابة واملساءلة الضعيفة .ميكن أن يوفر
هذا الوضع احلصانة للذين ينتهكون حقوق اإلنسان
وميارسون التمييز في القطاع األمني ،ويقلل احلوافز
التي تشجع على جتنب التعنيف.
املربع  .5دمج النوع اإلجتماعي في بعثات حفظ
السالم السويدية.
في عام  ،2006ساهمت القوات املسلحة السويدية في
العملية العسكرية التي نفذها اإلحتاد األوروبي في جمهورية
الكونغو .وكانت هذه العملية األولى التي تضع نصب عينيها
على قضايا النوع اإلجتماعي ،وتنفيذ قرار مجلس األمن
الدولي رقم  1325وذلك بتعيني مستشار مختص بقضايا
النوع اإلجتماعي ملساعدة قائد العمليات في هذا املجال.
قام املستشار بتدريب القوات املشاركة في هذه البعثة
على دمج قضايا النوع اإلجتماعي في انشطتهم ،وأعلم
املنظمات غير احلكومية واملجموعات النسوية بأهداف
وأنشطة هذه البعثة .كما قامت البعثة نفسها بتأسيس
شبكة عمل ملستشارين في موضوع النوع اإلجتماعي في
جميع األقاليم التي تتواجد فيها قوات هذه البعثة.
نتائج عمل املستشار في موضوع النوع اإلجتماعي:
•

تدريب ورفع مستوى وعي فريق يتكون من 250
شخص يشاركون في البعثة األوروبية ،وتوزيع
بطاقات على اجلنود تتضمن جزءا ً يوضح أهمية منع
التحرشات اجلنسية والتعنيف.
تدريب حوالي  75شخص مشاركني في البعثة على
منع اإلعتداءات اجلنسية والتعنيف.
تدريب خاص لإلناث املشاركات في البعثة لتحسني
فرص مشاركتهن في أعمال الدوريات.
التعاون مع مجموعات نسوية محلية تزود البعثة
باملدخالت ،وساعد ذلك في حتسني صورة القوات
األوروبية املشاركة في العملية أمام املنظمات النسوية،
وكذلك تطوير موارد الدعم القانونية ،والطبية،
والنفسية لضحايا العنف اجلنسي.
مجموعة من الدروس التي مت تعلمها ،والتي عادت
بالفائدة لتعميم قضايا النوع اجتماعي في عمليات
حفظ السالم املستقبلية.

•
•
•

•

كيف يتأثر النوع اإلجتماعي وإصالح
القطاع األمني بالسياق العام؟
عملية إصالح القطاع األمني تختلف من بلد آلخر ووضع
آلخر ،وكذلك حتديات النوع اإلجتماعي .يوجد هنا بعض
األمثلةلتوضيحاملشاكلالرئيسةفيأوضاعمختلفة.ونشير
هنا إلى أنه ال يوجد بينها ما ميكن تخصيصه لوضع محدد.
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بلدان ما بعد الصراع .تتغير أدوار النوع اإلجتماعي
أثناء النزاع حيث يتولى الرجال والنساء مسؤوليات
جديدة .هذا التغيير يتيح الفرص إلشراك املرأة بصورة
أكبر في عملية صنع القرار داخل املؤسسات األمنية.
وبالوقت نفسه ،ميكن أن يؤدي الضغط من أجل حتقيق
اإلستقرار واألمن إلى إهمال قضايا النوع اإلجتماعي في
التوظيف والتدريب واألمور اللوجستية .تزداد فرص
دمج النوع اإلجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني عن
طريق إشراك املنظمات النسوية في مفاوضات السالم،
ومؤمترات املانحني ،وعمليات تخطيط إعادة البناء .يجب
التدقيق في سجالت جميع العاملني في القطاع األمني
لضمان خلو هذه السجالت من إنتهاكات حقوق اإلنسان،
والعنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي .كما يجب
تدريبهم بشكل مكثف في مجال النوع اإلجتماعي،
وميكن لبرامج نزع السالح ،وتسريح اجليش وإعادة
الوجيه أن توفر فرص تضع حدا ً للفجوة بني اجلنسني،
وميكن حتقيق ذلك في حال سمح للمشاركات السابقات
في النزاع اإلنضمام للعمل في املؤسسات األمنية.
البلدان اإلنتقالية .يتميز القطاع األمني في البلدان التي
تعيش أوضاعا ً إنتقالية بقلة آليات املساءلة ،والفساد،
وعدم ثقة اجلمهور فيه .ونادرا ً ما تركز عملية إصالح
القطاع األمني في هذه البلدان على قضايا النوع
اإلجتماعي إلنشغالها في التحديث ،ومواجهة الفساد
و إنتهاكات حقوق اإلنسان .بالرغم من تلك األوضاع،
تبقى املشاركة الوطنية في بعثات حفظ السالم ،والتعاون
الدولي في محاربة التجارة في أعضاء البشر ضرورية
لنشر الوعي بأهمية إشراك املرأة في املؤسسات األمنية.
البلدان النامية .تعاني البلدان النامية قلة املوارد وغياب
الرقابة ،إضاف ًة إلى وجود وباء الفساد ،وغياب األطر
القضائية والتشريعية الالزمة حملاكمة كل من ميارس العنف
على أساس النوع اإلجتماعي .بالرغم من هذه التحديات،
يوجد فرص لدمج قضايا النوع اإلجتماعي في برامج
إصالح القطاع األمني .فهناك مبادرات تركز على موضوع
احلكم الصالح ،والقضاء ،واألمن كأساس لزيادة مشاركة
املرأة واملنظمات النسوية في صياغة اإلستراتيجيات التي
تهدف إلى احلد من الفقر؛ كما تساعد مؤمترات املانحني في
إبراز قضايا إهتمام النوع اإلجتماعي.
البلدان املتقدمة .ال زالت البلدان املتقدمة بحاجة إلى عمل
الكثير لتمنع العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي،
وضمان تكافؤ الفرص ملشاركة املرأة في القطاع األمني.
ال بد من اإلشارة هنا إلى أن قوانني املساواة بني اجلنسني،
وقوانني منع اجلرمية التي ترتكب بسبب الكراهية
والتمييز ،في الدول املتقدمة تضع أسس واضحة لبناء
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

قدرات مؤسسات القطاع األمني في معاجلة قضايا النوع
اإلجتماعي.
وفي العديد من البلدان يوجد أطر قانونية تدعم مشاركة
املثليني ،والسحاقيات ،وثنائيي اجلنس في القطاع
األمني .فضالً عن ذلك كله ،فإن البلدان املتقدمة حترص
على وجود أجهزة رقابة عديدة لديها تساعدها في
توفير األسس الالزمة ملعاجلة قضايا النوع اإلجتماعي.
تعتبر الدول املتقدمة رائدة في دعم دمج قضايا النوع
اإلجتماعي في برامج إصالح القطاع األمني في الدول
الشريكة التي ميكنها اإلستفادة لتحسني سياسات النوع
اإلجتماعي اخلاصة فيها.

األمم املتحدة ،سياسة احلوار .تعزيز أثار عمليات حفظ
السالم .توازن النوع اإلجتماعي في املؤسسة العسكرية،
وأجهزة الشرطة املشاركة في بعثات األمم املتحدة حلفظ
السالم (نيويورك :األمم املتحدة ،آذار )2006 ،23

http://www.peacewomen.org/resources/
Peacekeeping/
DPKO/women_in_peacekeeping.pdf

إحتاد املرأة الدولي للسالم واحلرية

http://www.peacewomen.org

منظمة الصحة العاملية؛ دراسة حول صحة املرأة والعنف
احمللي املمارس ضد املرأة :تقرير ملخص (جنيف :منظمة
الصحة العاملية.)2005 ،

_http://www.who.int/gender/violence/who
multicountry_study/en/

ملزيد من املعلومات
مشروع النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني ملركز
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

http://www.dcaf.ch/gender-security-sectorreform/

شبكة العمل الدولية املعنية باألسلحة الصغيرة

http://www.iansa.org/

شكر وتقدير
عمل على تطوير مواد هذا املوجز كارين جرمي ،وبيتريس
موسيلو مبساعدة كريستني فاالسيك ،كما ساعد
بينجامني بكالند في التحرير.

مؤسسة فهم الصراع وبناء السالم (إنترناشينال أليرت)

http://www.international-alert.org/

منظمة األمن والتعاون األوروبية /مكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

http://www.osce.org/odihr

دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم ,ورقة بحث
موجزة .تعزيز أثارعمليات حفظ السالم :توازن النوع
اإلجتماعي في املؤسسة العسكرية ،وأجهزة الشرطة
املشاركة في بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
(نيويورك :دائرة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة)2006 ،

http://www.peacewomen.org/resources/
_peacekeeping/DPKO/women_in
peacekeeping.pdf

معهد األمم املتحدة للبحوث العاملية والتدريب ،وإصالح
القطاع األمني

http://www.un-instraw.org/en/gps/general/
gender-andsecurity-sector-rform-5.html

صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة ,مدخل حول املرأة
والسالم

http://www.womenwarpeace.org

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
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سلسلة التقارير املوجزة الصادرة عن مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
حول حكم وإصالح القطاع األمني
تقدم سلسلة موجز مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة مداخل موجزة حول قضايا معاصرة في حكم وإصالح
القطاع األمني .وقام بتحرير هذه السلسلة الزميل دافيد لو الذي يعمل في موقع رفيع املستوى في قسم العمليات ،ومستشارا ً
ملشروع إصالح القطاع األمني في مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ،إضاف ًة لعمله كمستشار رفيع املستوى
للمركز ضمن فريق مستشاري القطاع األمني ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة .ميكنكم إرسال تعليقاتكم،
وإقتراحاتكم على العنوان التاليbackgrounders@dcaf.ch :

التقارير املوجزة الصادرة
• اجلنود األطفال

• الرقابة البرملانية على أجهزة املخابرات

• التحديات املعاصرة ملجتمع املخابرات

• دور البرملان في وضع ميزانية الدفاع

• ملحقي الدفاع

• دور البرملان في التوريد اخلاص بالدفاع

• إصالح قوات الدفاع

• إصالح الشرطة

• الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

• الشركات العسكرية اخلاصة

• إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

• إصالح القطاع األمني ،واحلكم في هذا القطاع

• أجهزة املخابرات

• إصالح القطاع األمني ،واملنظمات ذات الصلة باحلكومة

• القضاء العسكري

• إصالح القطاع األمني ،وبناء السالم في مرحلة ما
بعد الصراع

• الرقابة العسكرية

• إرسال قوات عسكرية إلى اخلارج

• القوات املسلحة متعددة العرقيات

• حاالت الطواريء

• مجالس األمن القومي

• التجارة في البشر

• سياسة األمن القومي
• اللجان البرملانية اخلاصة بالدفاع واألمن.

•

تدقيق وضع القطاع األمني

www.dcaf.ch/backgrounders

DCAF

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFعلى تعزيز حكم وإصالح القطاع األمني حيث
ينفذ أبحاثا ً حول املمارسات الفضلى ،ويشجع تطوير املعايير الوطنية على املستويني الوطني والدولي ،ويضع توصيات
سياسية ،كما يقدم برامج في مجال املساعدات واإلستشارة تتالءم والبلد املعني .شركاء مركز مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة هم احلكومات ،البرملانات ،املجتمع املدني ،املنظمات الدولية ،ومؤسسات القطاع األمني
مبا في ذلك األجهزة العسكرية ،والشرطة ،والقضاء ،ووكاالت املخابرات ،وأجهزة حرس احلدود.
ميكنكم زيارتنا على املوقع التاليwww.dcaf.ch :

