مذكرة التطبيق العملي السابعة

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني

الـنوع االجتماعي وأثره
في الرقابة البرملانية على القطاع األمني
احملتويات
ملاذا يعتبر النوع
االجتماعي أمرا ً مهما ً في
الرقابة البرملانية؟
كيف ميكن ادخال النوع
االجتماعي في الرقابة
البرملانية؟
التحديات والفرص
املتاحة إبان فترة ما بعد
النزاع
تساؤالت حول الرقابة
البرملانية
معلومات أخرى

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

ملاذا تعتبر النوع االجتماعي امرا مهما للرقابة البرملانية؟

يقصد بعبارة "النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني" أن تقوم السلطة
التشريعية مبمارسة الرقابة البرملانية عن طريق إقرار قوانني حتدد وتنظم اخلدمات األمنية وحدود
سلطاتها وعن طريق اعتماد املخصصات املالئمة لها في املوازنة .وقد تشمل هذه الرقابة تعيني
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محقق شكاوى أو جلنة برملانية يكون من مهامها التحقيق في الشكاوى املقدمة من اجلمهور.
ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات
والقيم التي يعزوها املجتمع للمرأة والرجل .وعلى ذلك يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى
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.

يساعد إدخال النوع االجتماعي في الرقابة البرملانية على القطاع األمني في إنشاء مؤسسات ووضع
سياسات أمنية تتسم بالشفافية والفعالية واملساواة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

السياسات األمنية الشاملة املستندة إلى االحتياجات
n nتقع على عاتق أعضاء البرملان باعتبارهم املمثلني املنتخبني لناخبيهم مسؤولية ضمان تلبية
االحتياجات األمنية للنساء والرجال واألوالد والبنات وادخالها في صلب السياسة األمنية،
حيث يواجه كل منهم تهديدات أمنية مختلفة .وعلى سبيل املثال ،يعتبر العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي ،مبا في ذلك االجتار بالبشر والعنف من الشريك في العالقة احلميمة
واالعتداء اجلنسي والعنف ضد مثلي اجلنس ،أحد أكثر التهديدات على األمن اإلنساني على
مستوى العالم.
n

nتساعد عمليات اتخاذ القرار التشاركية التي تساهم فيها مجموعة كبيرة من األطراف املعنية في
املجتمع املدني ،مبا فيها املنظمات النسائية ،في التوصل إلى إجماع عام على األولويات األمنية
ومضاعفة جتاوب وشرعية السياسات األمنية ،والهيئات األمنية والبرملان نفسه.
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هيئات القطاع األمني الفاعلة عمالنيا
n nبإمكان البرملان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة متثيل
املرأة داخل هيئات القطاع األمني واملناصب احلكومية
ذات الصلة ،والتي اثبتت متتعها مبزايا عملية متعددة.
n

nيلعب البرملان دورا ً حيويا ً في منع التمييز ،والتحرش
اجلنسي ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،ومساءلة هيئات
القطاع األمني عنها.

اتخاذ القرارات البرملانية املمثلة
 n nبإمكان املناصفة في اعداد النساء والرجال في عضوية
البرملانات ،مبا في ذلك عضوية اللجان املختصة باألمن
والدفاع ،العمل على تعزيز مشروعية وعدالة البرملانات.
وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2007م كانت
نسبة  %82.6من أعضاء البرملانات في العالم هم من
2
الرجال.
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وضع سياسات أمنية متجاوبة
مع النوع االجتماعي في جنوب
3
أفريقيا

وفي عام  1996وضع لوري ناثان ( )Laurie Nathanمن
جامعة كيب تاون صياغة الورقة البيضاء بشأن الدفاع
القومي جلمهورية جنوب أفريقيا ،وكانت املسودة األولى
للورقة قد جوبهت بتعليقات كثيرة من جانب منظمات
املجتمع املدني وأعضاء مجلس الدفاع .وقد تضمنت
تركيزا على األمن اإلنساني وأكدت على إيجاد ثقافة
مؤسسية غير عنصرية ،مبا في ذلك التزاما ً من جانب
وزارة الدفاع بتحديد املمارسات واملواقف التمييزية داخل
القوات املسلحة والقضاء عليها .كما ودعت إضافة إلى ذلك
إلى ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي إيجابي ووضع برامج
للفرص املتكافئة ،وكذلك اإلقرار بحقوق املرأة في شغل
جميع الرتب والوظائف ،مبا في ذلك األدوار القتالية.
كما ودعت الورقة البيضاء الى إجراء مراجعة للدفاع إللقاء
الضوء على التفاصيل العملياتية ،مثل املبادئ الرئيسية
وتشكيل القوات واخلدمات اللوجستية واألسلحة واملوارد
البشرية والتجهيزات .وفي ظل اإلحلاح الشديد من
جانب عضوات البرملان وجهات أخرى ،فقد نادت اللجنة
البرملانية املشتركة الدائمة إلى عقد مشاورات وطنية كجزء
من عملية مراجعة الدفاع .كما ومت اتخاذ عدة إجراءات
لضمان املشاركة العامة ،مبا في ذلك استخدام الطائرات
واحلافالت العسكرية لنقل قادة املجتمع والزعماء الدينيني
وناشطي املنظمات غير احلكومية وممثلي املنظمات
النسائية إلى االجتماعات وورش العمل اإلقليمية.
كما وكان للمنظمات النسائية ذات القاعدة الشعبية دورا ً
حيويا ً في جذب االنتباه إلى القضايا التي مت جتاهلها في
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العهد السابق ،مثل التأثير البيئي الستخدامات اجليش
والتحرش اجلنسي بالنساء من جانب أفراد اجليش.
ومن أجل التعامل مع هذه القضايا ،فقد مت تشكيل جلنتني
فرعيتني داخل سكرتارية الدفاع .وبعد عملية استمرت
لعامني ،ساعدت املراجعة التشاركية للدفاع في بناء إجماع
وطني حول قضايا الدفاع والشرعية العامة للمؤسسات
األمنية اجلديدة.
التخصيص العادل للموازنة وإدارة املوارد
n

nيؤدي حتليل النوع االجتماعي للموازنات وادارة
املوارد إلى تعزيز الشفافية ،واملساءلة والتوزيع العادل
للمخصصات في تلبية االحتياجات األمنية املختلفة
للرجال ،والنساء ،والبنات واألوالد.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق
الدولية
يعتبر ادخال النوع االجتماعي في الرقابة البرملانية
على القطاع األمني مسألة ضرورية لالنصياع للقوانني
واملواثيق واملعايير الدولية واإلقليمية اخلاصة بالنوع
االجتماعي وأثره على األمن ،ومنها:
n

nاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
()1979

n

nإعالن ومنهاج عمل بكني ()1995

ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى ملحق رزمة األدوات
بشأن القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية.

كيف ميكن ادخال النوع االجتماعي في الرقابة
البرملانية؟

تختلف طبيعة التحديات والفرص التي تتطلب الرقابة
البرملانية على القطاع األمني من دولة إلى اخرى .وعليه ،فكل
اقتراح من املقترحات التالية الداعية الدخال مسائل النوع
االجتماعي يحتاج إلى تكييفه وفقا ً لسياق اإلصالح احملدد
في كل دولة على حدة:
صياغة سياسات أمنية شاملة مستندة إلى االحتياجات
n nالعمليات التشاركية
–

–اجراء مشاورات عامة واسعة النطاق ،مبا في ذلك
املنظمات النسائية والرجالية ،بشأن السياسات
األمنية

–

–وضع آليات للحوارات العامة ،كاجللسات العامة.

–

–قيام أعضاء البرملان بتخصيص بعض وقتهم
لالستماع إلى هموم املنظمات النسائية في
املناطق احلضرية والريفية

n

n

nالقوانني
االجتماعي

والسياسات

املتجاوبة

مع

النوع

–

–إدخال مضامني متعلقة بالنوع االجتماعي في
القوانني والسياسات األمنية؛ كالتعامل مع
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
وتشجيع املشاركة الكاملة واملتساوية للرجل
واملرأة في مؤسسات القطاع األمني.

–

–استخدام لغة شاملة للنوع االجتماعي (ضباط
الشرطة) ولغة خاصة بالنوع االجتماعي (أفراد
اجليش للذكور واإلناث) كلما كان ذلك مالئما ً.

–

–طلب مشورة خبراء النوع االجتماعي في صياغة
ومراجعة السياسات األمنية.

–

–عقد مؤمتر حزبي خاص بالنوع االجتماعي ،يشمل
أعضاء البرملان اإلناث والذكور ،وذلك لنشر الوعي
مبسائل النوع االجتماعي.

–

–إجراء تقييم ملدى تأثير النوع االجتماعي على
السياسات األمنية احلالية واملقترحة.

n

n

–

–ضمان حصول أعضاء البرملان والعاملني معهم،
وخاصة أعضاء اللجان األمنية والعسكرية،
على تدريبات متعلقة مبسائل النوع االجتماعي
واألمن.

–

–ضمان إدخال مسائل النوع االجتماعي في
اختصاصات عمل اللجان األمنية والعسكرية.

–

–الدعوة لوضع أهداف محددة إلستقطاب املرأة
وتثبيت استمراريتها.

–

–تغيير سياسات وممارسات املوارد البشرية اليجاد
توازن أفضل في احلياة العملية.

–

–تكليف و/أو طلب بيانات مصنفة حسب اجلنس
بشأن توجيه النوع االجتماعي وتشكيل هيئات
القطاع األمني.

–

–طلب حتليل أسباب تسرب الطالبات اإلناث من
كليات الشرطة واجليش ،وكذلك في املراحل
الالحقة أسباب التسرب من العمل ،ومراقبة
املبادرات الهادفة إلى تثبيت إستمرارية املرأة في
وظيفتها.

nالتدريب على النوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني

nتشريع شامل للقضاء على العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي
–

–مراقبة تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية
واحمللية فيما يتعلق بالقضاء على العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي ،مبا في ذلك داخل
هيئات القطاع األمني.

–

–ضمان وضع تشريعات وسياسات وخطط عمل
وطنية هادفة للقضاء على العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي مع التركيز على
املسؤوليات احملددة املنوطة بتطبيق القانون
والقضاء ونظام العقوبات.

nإخضاع املؤسسات األمنية وأفرادها للمساءلة
ملنع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
ومعاجلته

– –ضمان وضع تشريعات ومدونات قواعد سلوك
واضحة بشأن مسؤولية أفراد القطاع األمني
عن التصدي الداخلي إلنتهاكات حقوق اإلنسان
والتجاوب معها ،مبا فيها اإلجراءات التأديبية.

nالتدريب على النوع االجتماعي واختصاصات
واضعي السياسات األمنية

تعزيز فعالية هيئات القطاع األمني
n nمبادرات زيادة استقطاب وتثبيت استمرارية
وترقية املرأة داخل هيئات القطاع األمني

n

–

–ضمان حصول جميع منتسبي القطاع األمني
على التدريب املناسب على النوع االجتماعي.

– –مراقبة الشكاوى والتحقيقات واملعاقبة على
انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد
القطاع األمني.
– –تقدمي استفسارات وإجراء دراسات حول طبيعة
ومعدالت حدوث التحرشات اجلنسية واألشكال
األخرى للعنف القائم على أساس النوع
االجتماعي داخل مؤسسات القطاع األمني.
n

nمحققو الشكاوى
–

–النظر في إنشاء وظيفة ،مثل وظيفة محقق
الشكاوى ،تكون له سلطات محددة للرقابة على
ادخال مسائل النوع االجتماعي ضمن مؤسسة
الدفاع واملؤسسات األمنية األخرى.

–

–ضمان متتع مكتب محقق الشكاوى بالصالحيات
واخلبرات املناسبة للتعامل مع العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي ،ويشمل ذلك
وجود فريق في النوع االجتماعي وخبراء في النوع
االجتماعي.

لزيادة متثيل املرأة ومشاركتها داخل البرملان
n nزيادة متثيل املرأة داخل البرملان

– –حتديد حصص سواء في الدستور أو التشريعات
أو اجملموعات التطوعية ،وإصالح النظم االنتخابية
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وتوفير الدعم للمرشحات اإلناث وبناء قدراتهن.
– –زيادة وعي ممثلي األحزاب السياسية واجلمهور
بشأن أهمية متثيل املرأة في مجال السياسة.
n

nحتقيق التوازن القائم على أساس النوع اإلجتماعي
في اللجان املختصة باألمن والدفاع
–

–إقرار تشريع يدعو إلى زيادة مشاركة أعضاء
البرملان اإلناث في اللجان اخملتصة باألمن (انظر
اجلدول رقم .)2

–

–النظر في وضع أهداف أو حصص إستراتيجية
ملشاركة املرأة في جميع تشكيالت اللجان.

لتعزيز التخصيص العادل للموازنة وإدارة املوارد
n nتخصيص موازنة النوع االجتماعي
–

–إجراء مراجعة نوع اجتماعي للموازنات املقترحة
واحلالية لضمان التمويل الكافي للتعامل مع
االحتياجات األمنية للنساء والرجال واألوالد
والبنات.

–

–إدخال مسائل النوع االجتماعي في املوازنة
املقترحة.

اإلطار رقم 2

إسرائيل :التمثيل العادل في إتخاذ
4
قرارات السياسات األمنية

في عام 2005م ،أقر الكنيست البرملان اإلسرائيلي
تعديال على قانون التمثيل املتكافئ للمرأة الصادر في
عام 1956م ،والذي يقضي بادخال املرأة في فرق
العمل املعينة لإلعداد للمفاوضات الداخلية أو اخلارجية
أو مفاوضات السالم والسياسة .وقد تقدمت اثنتني من
أعضاء البرملان بهذا القانون بالتعاون مع منظمة "إيشا
الـ.إيشا" ( ،)Isha L’Ishaوهي إحدى املنظمات النسائية
ذات القاعدة الشعبية العريضة .ومن أجل إقرار القانون،
مت تشكيل حتالف خاص من املنظمات النسائية والسالم
ومت إطالق حمالت ضغط وحمالت إعالمية واسعة لهذا
الغرض.
n

nالنوع االجتماعي ومشتريات الدفاع
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–

–ضمان تخصيص أموال لإلنفاق على املالبس
والتجهيزات التي تناسب املرأة وتخصيص مرافق
خاصة بها ،وكذلك متطلباتها للرعاية الصحية
التناسلية.

–

–ضمان حظر اللوائح اخلاصة بتجارة األسلحة
الوطنية التعامل مع األنظمة أو األفراد
الذين يرتكبون عنف قائم على أساس النوع
االجتماعي.

ويضم التقرير السابع أيضاً:
 أمثلة لألشكال املختلفة من احلصص املخصصةللمرأة.

 إستراتيجيات عملية للتعامل مع العنف القائم علىأساس النوع االجتماعي.

 -طرق تخصيص موازنات النوع االجتماعي.

التحديات والفرص املتاحة ما بعد النزاع

عادة ما يكون دور الرقابة البرملانية إبان مرحلة ما بعد النزاع
ضعيفا ً متاماً .ومع ذلك ،تكون أمام البرملان فرصة للقيام
بأدوار ايجابية لضمان إدخال مسائل النوع االجتماعي
في عملية إرساء دعائم األمن وإعادة هيكلة هيئات القطاع
األمني.
التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي
n nقد يضعف دور وسلطة البرملان بشدة ،وخصوصا ً فيما
يتعلق بالرقابة على املؤسسات األمنية ،كاجليش مثالً.
n

nنظرا ً ألن القطاع األمني غاية في التعقيد ،فليس من
السهل متتع جميع أعضاء البرملان بالوعي أو اخلبرات
الكافية للرقابة الفاعلة ،وخصوصا ً في مرحلة ما بعد
النزاع.

n

nقد ينظر أعضاء البرملان ومؤسسات القطاع األمني
إلى منظمات املجتمع املدني على أنها خصوم سياسية،
وبالتالي يدفعهم للتحسس منن التعاون مع املنظمات
النسائية.

n

nقد ينجم عن املشاركة في مجال السياسة وفي قوات
األمن أعراض جانبية سلبية ناشئة عن العنف وانتهاكات
حقوق اإلنسان املاضية .وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد
التوجهات الهادفة لزيادة مشاركة املرأة.

n

nقد تكون هناك مقاومة لوضع مسائل النوع االجتماعي،
مثالً العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،على
رأس األولويات ،خصوصا ً عند النظر إلى تهديدات أمنية
أخرى على أنها أكثر إحلاحاً. .

الفرص املتاحة إلدخال مسائل النوع االجتماعي
n nبإمكان أعضاء البرملان تأييد إشراك املرأة (من خالل
عضوات البرملان) في مفاوضات السالم وإدخال مسائل
النوع االجتماعي في اتفاقيات السالم .وغالبا ً ما تشكل
اتفاقيات السالم االطار العام إلصالح القطاع األمني.
n

nمتثل الرقابة على عمليات نزع األسلحة والتسريح
وإعادة الدمج نقطة البداية لضمان التلبية املناسبة
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تتغيرت أفغانستان من دولة تُنتهك فيها حقوق املرأة بشكل سافر إلى دولة تضمن مساواة النوع االجتماعي مبوجب القانون.
وفي مجال التمثيل السياسي ،يضمن الدستور اجلديد إشراك املرأة رسميا ً في عمليات اتخاذ القرار السياسي ،حيث تنص
املادة  83بأنه يتعني انتخاب مرشحتني على األقل من كل والية في البرملان .وقد مت تنفيذ هذه املادة من الدستور بنجاح .وفي
انتخابات سبتمبر عام  ،2005مت انتخاب  69امرأة متثلن ما نسبته  %27من  249هم عدد أعضاء مجلس الشعب األفغاني.
وباملثل ،يضمن دستور العراق ،املصادق عليه في شهر أكتوبر 2005م ،أن تشكل املرأة ربع مقاعد البرملان البالغ عددها 275
مقعداً .وكما مت العمل بنظام احلصة في العراق أيضاً .وعقب االنتخابات التي جرت في شهر ديسمبر عام  ،2005شكلت املرأة
ربع مجلس النواب الوطني .وتعتبر نتائج االنتخابات التي جرت في هاتني الدولتني ذات داللة وأهمية ،خاصة في منطقة يشيع
فيها قلة متثيل املرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية ،وفي بعض احلاالت تعاني من افتقادها لكامل حقوق املواطنة.
إلحتياجات قدامى احملاربني من الذكور واإلناث.
n

nبإمكان الدور التشريعي والرقابي وصالحيات
تخصيص املوازنة التي يتمتع بها أعضاء البرملانات
التأثير في اإلصالحات املتجاوبة مع النوع االجتماعي
في قطاع العدالة ونظام العقوبات.

n

nتوفر عمليات إصالح القطاع األمني فرصة ألعضاء
البرملان لضمان معاجلة مسائل النوع االجتماعي ،مبا
فيها العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،وكذلك
ضمان اتخاذ إجراءات محددة جلهة توظيف املرأة.

n

nيوفر التحول في السياسة االنتخابية في مراحل ما بعد
النزاعات ،والبرملان في حد ذاته ،فرصة لتنفيذ إجراءات
لزيادة نسبة أعضاء البرملان من اإلناث (مبا في ذلك
عضوية اللجان املختصة بالدفاع واألمن) ووضع آليات
للتشاور مع منظمات املجتمع املدني.

n

nقد ترغب اجلهات املانحة في دعم عمليات إصالح

متجاوبة مع النوع االجتماعي ،مبا في ذلك بناء قدرات
النوع االجتماعي لدى أعضاء البرملان من الذكور
واإلناث.

?

تساؤالت حول الرقابة البرملانية

تشمل التساؤالت الرئيسية املطروحة للتحقق من مدى
إدخال مسائل النوع االجتماعي في الرقابة البرملانية على
القطاع األمني ما يلي:
n

 nهل تلقى البرملانيون األعضاء في اللجان املختصة باألمن
والدفاع تدريبا ً لبناء قدراتهم على النوع االجتماعي،
كالتدريب وااليجاز حول مسائل النوع االجتماعي؟

n

nهل توجد هيكلية رسمية و/أو غير رسمية مالئمة
للتشاور مع منظمات املجتمع املدني بشأن القضايا
األمنية ،مبا في ذلك املنظمات النسائية؟

n

nما هي النسبة التمثيلية ألعضاء البرملان من الذكور
واإلناث في اللجان املختصة باألمن والدفاع؟

n

nهل مت إنشاء مكتب للتحقيق في الشكاوى وهل يتمتع
بالسلطة والقدرة على التعامل مع مسائل النوع
االجتماعي؟

n

nهل مت اتخاذ اإلجراءات املالئمة لزيادة متثيل املرأة داخل
البرملان ،مثل أنظمة احلصص لدعم املرشحات اإلناث؟

n

nهل مت إقرار التشريعات الالزمة لضمان املشاركة
الكاملة والعادلة للنساء والرجال داخل هيئات القطاع
األمني؟ وهل هناك تشريعات مناسبة ملعاجلة العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي؟

n

nهل مت عقد مؤمتر حول النوع االجتماعي  /نسائي؟ هل
متت مناقشة املسائل األمنية في هذا املؤمتر؟

n

 nهل مت تطبيق حتليل النوع االجتماعي للموازنة على
املخصصات املتعلقة باألمن؟؟
5

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني١- ١
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة٢- ٢
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع٣- ٣
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة٤- ٤
النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي٥- ٥
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود٦- ٦
النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على٧- ٧
القطاع األمني
النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي٨- ٨
النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على٩- ٩
القطاع األمني
 النوع االجتماعي وأثره في القوات العسكرية وشركات-10
األمن اخلاصة
 النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني-11
ومراقبته وحتليله
 النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني-12
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
ميكن احلصول على هذه التقارير ومذكرات التطبيق العملي
:لها من املواقع االلكترونية التالية
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