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مذكرة التطبيق العملي الثالثة
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يسود اعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجل
واملرأة والفتاة والصبي .كما يعتبر إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي مفتاح فعالية ومسائلة
القطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.
وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في
عملية إصالح قطاع الدفاع ،كما وتق ّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.
وتعتمد هذه املذكرة على تقرير مط ّول ،وكالهما جزء من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في
إصالح القطاع األمني .وحيث أن الهدف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدمة موجزة عن املسائل
مت
املتعلقة بالنوع االجتماعي وتقدميها إلى ممارسي وصانعي سياسات إصالح القطاع األمنيّ ،
تضمينها  12أداة مع مذكرات عملية مك ّملة لها – أنظر معلومات أخرى.

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أمرا ً مهما ً لعملية إصالح قطاع الدفاع؟

يستلزم إصالح قطاع الدفاع إجراء حت ّول في قطاع الدفاع في دولة ما حتى يتسنى وضع املؤسسات
حتت الرقابة املدنية وأن تلتزم مببادئ املساءلة واإلدارة الرشيدة واالحتفاظ بعدد مناسب من
القوات وأن يكون تشكيلها ممثالً وأن تكون مد ّربة ومج ّهزة لتتناسب مع البيئة اإلستراتيجية وأن
تخضع للقانون الدولي وبذلك تسهم في حتقيق األهداف اإلقليمية والدولية للسلم واألمن.
ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات
والقيم التي يعزوها املجتمع للمرأة والرجل .وعلى ذلك يشير لفظ "النوع االجتماعي" الى
االختالفات املكتسبة بني الرجل واملرأة بينما يشير لفظ "اجلنس' إلى االختالفات البيولوجية
بني األنثى والذكر .وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنو ًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير
مبرور الزمن ،كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات
بينهما.

يتطلب إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في قطاع الدفاع إلى التعرف على خبرات ومعارف
واهتمامات املرأة والرجل في عملية وضع سياسات وأسس الدفاع الوطني وتنفيذ هذه السياسات
(من خالل عمليات وطنية ودولية) وتقييم النتائج .ويهدف إدخال النوع االجتماعي في إصالح
قطاع الدفاع إلى:
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

تلبية االحتياجات األمنية املختلفة داخل املجتمع
n nيجب أن تلبي عملية اإلصالح احتياجات جميع أفراد املجتمع ،حيث أن تلك االحتياجات تتنوع
بحسب عوامل مثل اجلنس والعرق والعمر والقدرات البدنية وامليول اجلنسية والوضع
االقتصادي ووضع املواطنة والدين.
n

nيظل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي تهديدا ً كبيرا ً على األمن اإلنساني على مستوى
العالم .كما يقع الرجال أيضا ً ضحايا لهذا النوع من العنف في أشكال مثل املذابح القائمة على اجلنس
واالغتصاب والعنف املرتبط بالعصابات .ويتعني أن يولى ضمان حماية املرأة والرجل والفتاة
والصبي أثناء وبعد النزاع على حد سواء األولوية في جدول أعمال أي من عمليات اإلصالح.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

تلبية االحتياجات املتغيرة لقطاع الدفاع
 طرأت على طبيعة احلروب تغييرات عظيمة التأثير ،مما
جعل قوات الدفاع  -في العديد من السياقات – تشارك
في بعثات حلفظ السالم وإعادة اإلعمار ذات مهام
معقدة تتطلب مهارات مثل التواصل والتفاهم والتعاون
مع املدنيني .وعلى ذلك متكن التعددية في تشكيل القوات
وتضمني النوع االجتماعي في عمليات قطاع الدفاع من
حتسني أداء املهام املستجدة املطلوبة منها بشكل أفضل
(أنظر اجلدول).
ميكن أن تزيد مشاركة املرأة في قوات
اجلدول 1
حفظ السالم من فاعلية البعثة لألسباب
التالية:
 احلاجة إلى وجود العنصر النسائي ضمن األفرادالعسكريني لتأدية عمليات التفتيش الذاتي للنساء على
نقاط التفتيش على الطرقات واملطارات وغير ذلك.
 شعور الرجال والنساء باالرتياح والتقارب عند رؤيةمجندات من العسكريني أكثر من الذكور في قوات حفظ
السالم.
 امكانيةاملشاركات في قوات حفظ السالم احلصولبسهولة على معلومات من النساء احملليات ما يوفر
مصدرا ً قيما ً للمخابرات.
 ميل الرجال والنساء من ضحايا االعتداء اجلنسيلإلفصاح أكثر عن ذلك للمشاركات في قوات حفظ
األمن.
 املشاركات في قوات حفظ األمن يقدمن منوذجا ً إيجابيا ًللنساء احملليات لاللتحاق بالقوات املسلحة واألمنية.
n

nقد يقدم أفراد القوات املسلحة على ارتكاب جرائم العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي ضد املدنيني وكذلك
ضد أفراد آخرين في القوات املسلحة .وعلى ذلك ،إن
وجود آلية لتعزيز حقوق اإلنسان تأخذ النوع االجتماعي
بعني االعتبار ،كأن يكون ذلك من خالل التدريب على
التجاوب مع النوع االجتماعي وإعمال قواعد السلوك،
قد يعزز القضاء على تلك اجلرائم والتجاوب معها
واملساءلة عنها.

إنشاء قوات دفاع ومؤسسات أمنية ممثلة
n nيقل متثيل املرأة في اجليوش ووزارات الدفاع وجهات
الرقابة العسكرية .وحتى بدون العوائق الرسمية ،غالبا ً
ما توجد حدود للترقيات في وظائف النساء.
n

nيعظم اإلدماج الكامل للمرأة في القوات املسلحة من
قدرات اجليش للقيام بدوره في حماية املجتمعات
الدميوقراطية ،مبا في ذلك الدفاع عن القيم األساسية
مثل املواطنة واملساواة.
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تعزيز الرقابة الدميوقراطية املدنية على قوات الدفاع
n nمن أهم جوانب إصالح قطاع الدفاع زيادة الرقابة املدنية،
حيث تساعد مشاركة املرأة وخبراء النوع االجتماعي
في أجهزة الرقابة على قطاع الدفاع على ضمان تلبية
سياسات وبرامج الدفاع الحتياجات الرجل واملرأة
والفتاة والصبي .كذلك ميكن أن توفر منظمات املجتمع
املدني النسائية فهما ً شامالً لألمن في عمليات الرقابة
املدنية.
االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق
الدولية
إن األخذ بزمام املبادرة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي في عملية إصالح قطاع الدفاع ليس مسألة
فاعلية تنفيذية فحسب ،بل إنه أيضا ضروري لالنصياع
للقوانني واملواثيق واملعايير الدولية واالقليمية املتعلقة
باألمن والنوع االجتماعي .ومن املواثيق الرئيسية:
n

nمؤمتر وخطة عمل بكني ()1995

n

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

للمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى ملحق مجموعة
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في إصالح
قطاع الدفاع؟

ينبغي تناول املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي على جميع
مستويات عملية إصالح قطاع الدفاع السياسية واملؤسسية
واالقتصادية واملجتمعية.
إدخال النوع االجتماعي على املستوى السياسي من
إصالح قطاع الدفاع
n

n

n

n

nضمان مشاركةاخلبراء من الرجال والنساء في األمور
املتعلقة بالنوع االجتماعي وممثلي الوزارات احلكومية
املسؤولني عن املسائل املتعلقة بحقوق املرأة والنوع
االجتماعي والشباب كجزء من جهات مراجعة الدفاع.
nبناء قدرة النوع االجتماعي ألجهزة الرقابة على قطاع
الدفاع من خالل التدريب والتوجيه حول املسائل املتعلقة
بالنوع االجتماعي واألمن والبرامج اإلرشادية ،الخ.
nبناء قدرات منظمات املجتمع املدني مبا في ذلك املنظمات
النسائية فيما يتعلق بسياسة الدفاع والرقابة على
القطاع األمني ،وكذلك إنشاء آليات لزيادة مشاركتها
في عمليات إصالح الدفاع.
nتشجيع احلوار بشأن الرؤية الوطنية للدفاع واألمن من
خالل:

اجلنسانية وأثرها في إصالح قطاع الدفاع

 املشاورات مع املجتمع املدني مبا في ذلك املنظمات النسائيةفي الريف واملدن.
 جلسات برملانية واحلوارات املفتوحة. -االتصال بوسائل اإلعالم.

إدخال النوع االجتماعي على املستوى املؤسسي
من إصالح قطاع الدفاع

n

وضمان متثيلها في جهات صنع القرار .وكذلك مراجعة
وتعديل السياسات التي حتد من مشاركة املرأة والرجل،
مبا في ذلك القيود على مشاركة املرأة في األدوار القتالية
أو على ترقيتها إلى أعلى املناصب (أنظر دراسة احلالة
.)1
n

nالعمل بفاعلية على إحلاق املرأة مبؤسسات الدفاع

دراسة حالة 1

nتنفيذ سياسات مالئمة للعائالت مثل منح إجازات
األمومة واألبوة وتوفير دور احلضانة وتسهيالت
الرعاية أثناء فترات النهار.

زيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها داخل القوات املسلحة املجرية

1

جنحت املجر في زيادة نسبة مشاركة املرأة ضمن صفوف قواتها املسلحة من  4.3باملائة عام  2005إلى  17.56باملائة عام
 .2006وعندما فتح باب املناصب القتالية أمام املرأة عام  ،1996متكنت املرأة من شغل أي منصب داخل القوات املسلحة
املجرية .وتشمل االستراتيجيات التي تبنتها املجر لزيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها ما يلي:
سن قانون اخلدمة العسكرية الذي يدعم حقوق الرجل واملرأة ويضمن الترقية غير التمييزية على أساس املهارة املهنيةواخلبرة واألداء ومدة اخلدمة.
 إنشاء وحدة تكافؤ الفرص وخطة تكافؤ الفرص داخل إدارات املوارد البشرية. تشكيل جلنة خاصة باملرأة داخل القوات املسلحة املجرية عام  2003لضمان تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة .جترياللجنة أبحاثا ً وتعقد اجتماعات مع املرأة داخل اخلدمة جلمع اخلبرات التي يتم من خاللها اإلعداد لتقييم وضع املساواة
بني النوع االجتماعي مبا في ذلك مشكالت وتوصيات التغيير.
 إنشاء شبكة نقاط مركزية للمرأة على مستوى كل وحدة. اتخاذ خطوات نحو حتسني أوقات الراحة والظروف الصحية داخل الوحدات.دراسة حالة 2

قواعد السلوك لقوات األمن والقوات املسلحة في غانا

2

تشارك غانا بشكل منتظم بواسطة قوات في بعثات األمم املتحدة وقد عملت على تضمني قواعد ولوائح األمم املتحدة التي حتدد
معايير سلوك القوات املسلحة في بعثات حفظ السالم في قواعد السلوك الوطنية:
االستغالل واالعتداء اجلنسي
يتعني جتنب ما يلي:

 -أي تبادل بالنقود أو العمل أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس.

 أي نوع من املمارسات اجلنسية مع األطفال (األفراد حتت سن الثامنة عشرة). -أي شكل من أشكال اإلهانة أو السلوك االستغاللي أو احلاط من الكرامة.

 -أية ممارسة جنسية مقابل املساعدة...

 -أي نوع من أنواع سوء السلوك اجلنسي حتطم صورة ومصداقية وحياد ووحدة القوات التي تتبع لها.

العالقة بني الذكور واإلناث

يتم تشجيع العالقات الصحية واملهنية بني الذكور واإلناث ،وال يسمح بأي عالقة غير أخالقية بني صفوف القوات.
قواعد السلوك

يحظر إتيان أفعال جنسية الأخالقية أو االستغالل أو اإلساءة البدنية أو النفسية.

يجب احترام ومراعاة حقوق اإلنسان للجميع.

3

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

n

nضمان اشتمال التدريب والتثقيف على احلساسية
الثقافية واملسؤولية املدنية وحقوق اإلنسان والتجاوب
مع النوع االجتماعي.

n

nوضع وتعزيز ومراقبة قواعد سلوك أفراد قوات الدفاع
التي حتظر كل من التمييز والتحرش واالستغالل
واالعتداء اجلنسي (أنظر دراسة احلالة .)2

إدخال النوع االجتماعي على املستوى االقتصادي من
إصالح قطاع الدفاع
n nإجراء تقييم مخصصات النوع االجتماعي في ميزانيات
قطاع الدفاع لتعزيز الشفافية واملساءلة واإلدارة املالية
العامة في قطاع الدفاع (أنظر دراسة احلالة .)2
n

nبناء قدرات أعضاء البرملان واملجتمع املدني إلجراء
تقييم مخصصات النوع االجتماعي في ميزانيات قطاع
الدفاع.

اجلدول  2أسئلة تطرح كجزء من تقييم مخصصات
النوع االجتماعي في ميزانيات قطاع
الدفاع
 هل توفر املخصصات العامة األمن للمرأة والرجلوالفتاة والصبي بشكل متساوي؟
 هل تخصص امليزانية بنود متويل للمرأة والرجلوالفتاة والصبي؟ (مثل متويل توظيف املزيد من
النساء وإجازات األمومة واألبوة واخلدمات الصحية
للمرأة والرجل)
 هل تخصص امليزانية بنود لألنشطة واملدخالتوالتكاليف املتعلقة بالنوع االجتماعي؟ (مثل التوعية
على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي والتدريب على
تنمية اإلحساس بالنوع االجتماعي)

إدخال النوع االجتماعي على املستوى املجتمعي من
إصالح قطاع الدفاع
n nإظهار صورة املرأة داخل قوات الدفاع في وسائل
اإلعالم إلبراز القيمة املضافة للمرأة في قطاع الدفاع
وتغيير نظرة املجتمع ملؤسسات الدفاع.
n

nالوصول إلى منظمات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات
النسائية العاملة في مجال املسائل املتعلقة بالسلم
واألمن للتعرف على وجهات النظر واملعلومات لتوطيد
أواصر التعاون.

يضم التقرير الثالث أيضاً:
 نصائح لكيفية إدخال النوع االجتماعي في عمليةإصالح قطاع الدفاع.
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 الطرق التي ميكن من خاللها ألعضاء البرملان مراقبةإصالح قطاع الدفاع.

 -نصائح حول زيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها.

 أمثلة لكيفية التعامل مع املسائل املتعلقة بالنوعاالجتماعي في إصالح قطاع الدفاع من جمهورية
الكونغو الدميوقراطية ،استونيا ،فيجي ،أمريكا
الالتينية ،جنوب أفريقيا والسويد.

حتديات وفرص ما بعد النزاع

يعتبر إصالح الدفاع أحد اجلوانب املهمة لعملية االستقرار
ما بعد النزاع .كما أن هناك أولوية ملحة لنزع السالح
والتسريح وإعادة إدماج احملاربني السابقني في العديد
من احلاالت .وحيث أن املرأة بوصفها مشاركة في النزاع
وضحية له في آن واحد ،فمن املهم التعامل مع احتياجاتها
وأدوارها وضمان مشاركتها بشكل كامل منذ بدء العملية
السلمية مرورا ً بعملية نزع السالح والتسريح وإعادة
اإلدماج وانتها ًء بإصالح القطاع األمني.
فرص دمج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
n nيساعد توسيع قاعدة التشاور مبا في ذلك التشاور مع
املنظمات النسائية بشأن الدفاع وإصالح القطاع األمني
على خلق إجماع وطني حول أولويات اإلصالح.
n

nميكن أن يكون «مؤيدو النوع االجتماعي» من الرجال
داخل اجليش وفي مواقع النفوذ األخرى شركاء أقوياء
في التغيير.

n

nتستفيد عمليات التحري للجيوش الوطنية اجلديدة
من التشاور مع منظمات املرأة واملقاتالت السابقات
القادرات في أغلب األوقات توفير معلومات عن مرتكبي
انتهاكات حقوق اإلنسان.

عند إجراء عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،
يتعني إتباع ما يلي:
n

nإشراك خبراء النوع االجتماعي في عملية التخطيط
والتنفيذ والتقييم.

n

nتلقي جميع العاملني في عمليات نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج تدريبا ً خاصا ً على املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي لتكون لديهم القدرة على تخطيط وتنفيذ
وحتديد البرامج بطريقة تتجاوب مع النوع االجتماعي.

n

nجمع البيانات املنفصلة على أساس اجلنس واستخدامها
في وضع صورة واضحة املعالم للمحاربني السابقني
واملعولني واألفراد اآلخرين ممن ينتمون إلى اجلماعات
املسلحة.

اجلنسانية وأثرها في إصالح قطاع الدفاع

n

nإتاحة املعلومات للمنظمات النسائية حول اجلوانب
التقنية واإلجرائية لعمليات نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج حتى ميكنها املساعدة في ضمان
مشاركة املرأة في صنع القرار والوعي بحقوقها.

n

nتبني مبادرات إلحلاق احملاربات السابقات بقوات
الدفاع.

؟

تساؤالت حول عملية إصالح الدفاع

n

nهل مت حتديد األهداف واآلليات املالئمة لزيادة توظيف
املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها داخل مؤسسات
قطاع الدفاع مبا فيها القوات املسلحة ووزارة الدفاع؟

n

nهل توجد إجراءات دقيقة – مبا فيها قواعد السلوك
وآليات املراقبة وإعداد التقارير ملنع جرائم التحرش
اجلنسي وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد
قوات الدفاع والتجاوب معها ومعاقبة مرتكبيها؟

n

nهل مت إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في
التدريبات التقليدية على جميع مستويات أفراد قوات
الدفاع؟ وهل هناك تدريب إلزامي على التوعية باملسائل
املتعلقة بالنوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء
اجلنسي جلميع األفراد؟ هل يشترك الرجال في تقدمي
التدريب؟ هل تتوافر املوارد املناسبة للتدريب؟

n

nهل حتتل حماية املرأة والرجل والفتاة والصبي ضد
جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
أثناء وبعد النزاع على حد سواء األولوية في أجندة
إصالح قطاع الدفاع؟

n

nهل مت إجراء تقييم ملخصصات النوع االجتماعي في
ميزانية قطاع الدفاع؟

ميكن إدخال النوع االجتماعي في عملية إصالح قطاع الدفاع
من أجل زيادة فاعليتها ،وتشمل التساؤالت الرئيسية التي
تطرح كجزء من عمليات التحديد واملراقبة والتقييم ما يلي:
n

 nهل أجريت مشاورات للتأكد من أن جدول أعمال عملية
إصالح قطاع الدفاع يعكس اهتمامات النساء من جهة
والرجال املهمشني من جهة أخرى؟ وهل مت إشراك
منظمات املجتمع املدني في عمليات مراجعة الدفاع؟

n

nهل توجد مبادرات لبناء قدرات النوع االجتماعي جلهات
مراجعة الدفاع وأعضاء البرملان ومنظمات املجتمع
املدني املشاركة في مراقبة الدفاع مثل التدريب على
النوع االجتماعي والتوجيهات حول النوع االجتماعي
واملسائل املتعلقة باألمن؟
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قام بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه موجيهو تاكيشيتا
) من معهد األمم املتحدة الدولي للبحثMugiho Takeshita(
والتدريب من أجل النهوض باملرأة استنادا ً على التقرير
Cheryl( الثالث الذي أعده كالً من تشيريل هيندركس
) من معهدLauren Hutton( ) ولورين هتونHendricks
.الدراسات األمنية
التذييل

١١ Committee on Women in the NATO Forces and
the Women’s Research & Education Institute,
‘Percentages of Female Soldiers in NATO
Countries’Armed Forces’; Committee on Women in
the NATO Forces, ‘Percentages of Military Service
Women in 2006’, and ‘Hungarian National Report for
2006’.

٢٢ Extract from presentation by Klutsey, E.A. (Col.),
on the Code of Conduct of Ghana, presented at
the Preparatory Meeting on the Draft West African
Code of Conduct for the Armed and Security Forces,
24-26 Oct. 2005.
http://www.dcaf.ch/awg/ev_accra_051024_
presentation_Klutsey.pdf

6

