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نبذة عن املؤلف
د .إجلا لوسياك ( )Ilja Luciakهو أستاذ ورئيس قسم
العلوم السياسية مبعهد فيرجينيا للعلوم املتوعنة وجامعة
الوالية ،وتتركز أبحاثه على السياسة املقارنة والسياسة في
أمريكا الالتينية ونظريات التنمية والنوع االجتماعي وتعميم
الدميوقراطية والتغيير السياسي املصحوب بالعنف .وكما
نشر عددا ً من الكتب واملقاالت حول العديد من القضايا مثل
املساواة بني النوع االجتماعي واتفاقيات السالم والنوع
االجتماعي والدميوقراطية في دول أمريكا الالتينية واحلكم
الدميوقراطي وبناء احتادات املرأة في مراحل اإلعمار ملا بعد
احلرب في أمريكا الوسطى .وهو حائز على شهادة الدكتوراة
في العلوم السياسية من جامعة أيوا.
احملررون
ميجن باستيك ( )Megan Bastickوكريستني فاالسيك
( )Kristin Valasekمن مركز 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 اآلتية أسماؤهم نظرا ً إلسهاماتهم
وتعليقاتهم القيّمة على مسودات هذا التقرير وهم :هانز
بورن ( ،)Hans Bornويليام إف .فان إيكلني (William F.
 ،)van Eekelenماهيتاب مكاوي (،)Mahitab Mekkawi
ريتا تابهورن ( ،)Rita Taphornتوني تنجسجارد (Tone
 ،)Tingsgardومعهد األمم املتحدة الدولى للبحث والتدريب
من أجل النهوض باملرأة, .كما نتقدم بالشكر إلى بنيامني
باكالند ( )Benjamin Bucklandوأنتوني دراموند
( )Anthony Drummondوماجيهو تاكشيتا (Mugiho
 )Takeshitaملساعدتهم في عملية التحرير وإلى أجنا إبنوثر
( )Anja Ebnötherللجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.
العديد من أقسام هذا التقرير مستوحاة من تقرير استشاري
بعنوان "النزاع والتجاوب البرملاني املتحيز للنوع
االجتماعي" الذي قام باعداده إجلا لوسياك ()Ilja Luciak
لصالح مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشان تعزيز
دور الرقابة البرملانية في منع األزمات ومواجهتها (نيويورك:
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي)  -أبريل 2006م.
رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع
األمني
ميثل هذا التقرير حول النوع االجتماعي وأثره في الرقابة
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البرملانية على القطاع األمني جز ًءا من رزمة أدوات النوع
االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني .ورزمة األدوات
هذه ،املصممة لوضع مقدمة عملية للمسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي وتقدميها إلى ممارسي إصالح القطاع األمني
وصانعي السياسات ،تشتمل على  12أداة ومذكرات
تطبيقها:
١- ١النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني
٢- ٢النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة
٣- ٣النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع
٤- ٤النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة
٥- ٥النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي
٦- ٦النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود
٧- ٧النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على
القطاع األمني
٨- ٨النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي
٩- ٩النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على
القطاع األمني
 -10النوع االجتماعي وأثره في القوات العسكرية
وشركات األمن اخلاصة
 -11النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع
األمني ومراقبته وحتليله
 -12النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع
األمني
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية.

ويتقدم كل من مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب
املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم
املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة
بجزيل الشكر واالمتنان إلى وزارة اخلارجية النرويجية
ملساهمتها في إنتاج رزمة األدوات هذه.
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
يساعد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة.
كما ويجري املركز أبحاثا ً حول املمارسات اجليدة في
هذا املجال ويشجع على تطوير املعايير املناسبة في هذا
اخلصوص على املستويات احمللية والدولية ويقدم التوصيات
املتعلقة بالسياسات كما ويقدم املشورة والبرامج املساعدة
في هذا الشأن على املستوى الداخلي .ومن بني شركاء
املركز :احلكومات والبرملانات ومنظمات املجتمع املدني
واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني مثل
أجهزة الشرطة والسلطة القضائية ووكاالت االستخبارات
وخدمات أمن احلدود واجليش.
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منظمة األمن والتعاون األوروبية /مكتب املؤسسات
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
يعتبر مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان إحدى
املؤسسات الرئيسية ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا والذي
يتعلق عمله بالبعد اإلنساني في مجال األمن ،وهو مفهوم
واسع النطاق يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات
الدميوقراطية مع االهتمام اخلاص باالنتخابات وبناء وإدارة
املؤسسات وكذلك العمل على تعزيز دور القانون ودعم
االحترام احلقيقي وتعزيز التفاهم املشترك بني األفراد والدول
أيضاً .وقد أسهم املكتب في تطوير رزمة األدوات هذه.

الرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ومنظمة التعاون
واألمن في أوروبا  /مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق
اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة – 2008م.
قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
( )DCAFبالترجمة إلى اللغة العربية
مراجعة اللغة العربية :انتصار ابوخلف

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
يعتبر معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة الهيئة الوحيدة من بني هيئات األمم املتحدة
التي يعهد إليها بتطوير برامج بحثية تسهم في تعزيز مكانة
املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني عبر العالم .ويعمل
املعهد من خالل بناء حتالفات مع الدول األعضاء في األمم
املتحدة واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية واملجتمعات
املدنية إضافة إلى األجهزة األخرى الناشطة في هذا املجال،
وذلك بهدف حتقيق ما يلي:
n

n
n

nإجراء أبحاث قابلة للتنفيذ من منظور النوع االجتماعي
والتي تؤثر تأثيرا ً فاعالً على السياسات والبرامج
واملشاريع؛
nوضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛
nدعم قدرات أصحاب املصالح الرئيسيني إلدخال
املفاهيم حول النوع االجتماعي عند وضع السياسات
والبرامج واملشاريع.
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مقدمة

تلعب البرملانات دورا ً هاما ً ورئيسيا في عملية إصالح
القطاع األمني،وباعتبار أعضاء البرملان ممثلني ملصالح
املواطنني فيقع على عاتقهم دور تشريعي ورقابي كبير،
فضال عن مساءلة املسؤولني .ومن مهام البرملانات املوافقة
على املوازنة ومراجعة وتنفيذ التشريعات اخلاصة بالقطاع
األمني ،وكذلك ممارسة دور هام في التواصل بني احلكومة
واملواطنني من أجل صياغة حوار وطني حول األمن .وهي
كذلك اجلهات احمللية الوحيدة املنتخبة محليا ً والتي ميكنها
مخاطبة جميع املواطنني والدفاع عن احتياجاتهم األمنية.
وعندما يأخذ أعضاء البرملان مسائل النوع االجتماعي بعني
االعتبار  -ويشمل ذلك استيعاب مختلف االحتياجات األمنية
للرجل واملرأة والفتاة والصبي  -فعندئذ تكون لديهم القدرة
على تعزيز رقابتهم على القطاع األمني ،نظرا ً الشتمال الرقابة
املتجاوبة مع النوع االجتماعي على وضع سياسات أمنية
تستند الى االحتياجات وتعزيز الفعالية العملياتية ملؤسسات
القطاع األمني ومساءلتها لضمان تخصيص موازنة عادلة لها.
ويسعى هذا التقرير إللقاء الضوء على مدى أهمية الرقابة
البرملانية واملزايا التي تعود على أعضاء البرملان جراء ادخال
منظور النوع االجتماعي في عملهم .ويشمل اجلمهور
األساسي املستهدف على املستوى احمللي أعضاء البرملان
وأعضاء الهيئات البرملانية واألحزاب السياسية .وكما يدخل
ضمن هذا اجلمهور على املستوى اإلقليمي أعضاء االحتادات
البرملانية اإلقليمية والعاملني بها مثل :البرملان اإلفريقي
وبرملان امريكا الوسطى والبرملان األوروبي ومنظمة األمن
والتعاون األوروبية والهيئات البرملانية التابعة حللف شمال
األطلنطي (الناتو) ،ومثلها املؤسسات واالحتادات البرملانية:
مثل احتاد البرملانات األوروبية ألفريقيا التي تتعهد بتقدمي
أنشطة املؤازرة البرملانية .وكما سيتوصل املسئولون عن
إصالح القطاع األمني وإدارة املشروع والباحثون واألوساط
األكادميية العاملني في القطاع األمني والبرملانات والنوع
االجتماعي إلى أن هذا التقرير مفيدا ً لهم.
وبعد مناقشة موجزة لطبيعة الرقابة البرملانية على القطاع
األمني ،يوضح هذا التقرير أهمية ومزايا ادخال النوع
االجتماعي في عمل أعضاء البرملان بشأن القضايا املتعلقة
باألمن .وكما يقدم مقترحات بشأن كيفية ادخال النوع
االجتماعي في رقابة البرملان ،ويشمل قسما يتناول النوع
االجتماعي وأثره على الرقابة البرملانية في سياقات محددة
في مرحلة النزاع وفي الدول املتقدمة .وينتهي هذا التقرير
إلى توصيات رئيسية ويقدم قائمة باملصادر اإلضافية
للممارس.

2

ما الدور الذي تلعبه الرقابة البرملانية في
الرقابة على القطاع األمني؟

يتمثل التعريف الراسخ للرقابة البرملانية على القطاع األمني
في" :أن متارس السلطة التشريعية الرقابة البرملانية ،وذلك
بإقرار قوانني حتدد وتنظم اخلدمات األمنية وسلطاتها وعن
طريق اعتماد املخصصات الالزمة في بنود املوازنة .وتشمل
هذه الرقابة أيضا ً إنشاء مكتب للتحقيق في الشكاوى أو
جلنة يجوز لها بدء التحقيقات في الشكاوى التي يقدمها
1
املواطنون".

ويستلزم احلكم الرشيد الرقابة البرملانية ،فالبرملان يقع في
مكان القلب من الدميوقراطية وهو مبثابة احلصن احلصني
ضد حكم الفرد .ويتمتع البرملان بسلطة التصرف في
األموال ،وهو بذلك يحدد بنود املوازنة التي يعتمد القطاع
األمني عليها .وكما أن له حق وضع املعايير القانونية
للقضايا األمنية .واستنادا ً إلى السياق احملدد لكل دولة،
ميارس البرملان دوره الرقابي على القطاع األمني بناء على
2
اإلجراءات التالية:
n

nاملوافقة على تعديالت السياسات األمنية والقوانني
الدفاعية أو رفضها أو تقدمي مقترحات بشأنها.
 -عقد حوارات برملانية.

 تقدمي استجوابات برملانية وطلبات إحاطة (أن يطلبمن املسؤول احلكومي توضيح بعض التصرفات أو
السياسات).

 الدعوة إلى استشارات محلية بشأن القضايا األمنية. -التكليف بعمل األبحاث.

n

nإقرار بنود املوازنة املتعلقة باألمن والرقابة عليها.

n

nتفويض الدولة بفرض الطوارئ أو شن احلروب
وإنهاؤها.

n

nاملوافقة أو رفض مقترحات الدولة بشأن ما يلي:
 املعاهدات الدولية وعقد التحالفات وإرسال القواتإلى خارج البالد.
 تعيني املسؤولني األمنيني رفيعي املستوى. -املشتريات الضخمة من األسلحة.

n

nالرقابة وتقييم السياسات والبرامج األمنية.
 تقدمي االستيضاحات واالستجوابات البرملانية.9
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 طلب تقييم سياسات/برامج التنفيذ من احلكومةأو االستعانة مبستشارين إلجراء عمليات تدقيق
خاصة.
 وضع ومراجعة عمل آليات التدقيق ،كمحقق شكاوىالدفاع مثالً.

وتشمل مجموعة األطراف الرئيسية داخل النظام البرملاني
ما يلي:
n

nالبرملانيون أو أعضاء البرملان وهم املمثلون الذين وقع
اختيار الناخبني عليهم لدخول البرملان .وهم من ميكنهم
ضمان أخذ مصالح املواطن بعني االعتبار عند وضع
السياسات املتعلقة باألمن املقترحة من جانب السلطة
التنفيذية ،وكما يستطيعون عقد جلسات عامة وتزويد
منظمات املجتمع املدني باملعلومات ذات الصلة ،وفي
بعض احلاالت يستخدم بعض أعضاء الهيئة التشريعية
اجتماعات املجالس احمللية ملناقشة سياسة احلكومة مع
جموع ناخبيهم .وتعزز هذه املهمة ،وهي مبثابة جسر
للتواصل مع العامة – سواء على مستوى العضو أو
احلزب – كثيرا ً من شرعية اتخاذ القرارات املتعلقة
باملسائل األمنية.

n

nاألحزاب السياسية وهي املكونات الرئيسية لكيان
البرملان ،وعليها يقوم بنيان الهيكل التنظيمي ملعظم
البرملانات .وفي معظم األنظمة السياسية ،متثل األحزاب
السياسية – بخالف البرملان نفسه – قنوات التواصل
الرئيسية بني واضعي السياسات واملجتمع املدني،
فاألحزاب السياسية لها مواقفها احملددة بشأن القطاع
األمني وتستخدم الهيئة التشريعية كساحة لعرض
أرائها على اجلمهور.

n

n

nيلعب أعضاء الهيئات البرملانية دورا ً مركزيا ً في أداء
مهام العمل البرملاني ،وهم مبثابة مستودع للخبرة ينهل
منها أعضاء البرملان واألحزاب السياسية .ويضمن
احملترفون منهم استمرارية النقاشات حول القضايا
األمنية املعقدة وتهيئة السياقات التاريخية لها .ولذلك،
فهم يشكلون دعامة مهمة تساعد في توفير الرقابة
الفعالة على القطاع األمني.
nيشيع وجود محققو الشكاوى البرملانيون في أوروبا
باعتبارهم من ضمن آليات تأكيد مهام الرقابة البرملانية.
وفي أوروبا الغربية ،باستثناء أملانيا واليونان وإيطاليا
ولوكسمبيرج وسويسرا ،جميع الدول لديها محققني
للشكاوى على املستوى احمللي .وفي إيطاليا وسويسرا
يوجد محققو شكاوى على املستوى اإلقليمي أو البلدي،
بينما أملانيا لديها جلنة للتظلمات تؤدي مهام مماثلة
ملهام محققي الشكاوى العسكريني الذين يتعاملون مع
3
الشكاوى من القوات املسلحة.
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n

nقد يكون املجتمع املدني شريكا ً فاعالً في دعم جهود
أعضاء البرملان املبذولة من أجل إصالح القطاع األمني،
حيث ميكن للبرملانات أن تسلك سبالً مختلفة للتفاعل مع
املجتمع املدني .ويشمل ذلك عقد حوارات وطنية وتنظيم
اجللسات البرملانية العلنية بشأن القوانني املقترحة أو
طلب استيضاحات من اخلبراء .وهذه العالقات هي
تقاليد راسخة منذ عهد بعيد في العديد من املجتمعات.

وتتباين قدرة الرقابة البرملانية تباينا ً واضحا ً على مستوى
العالم ،فالبرملانات التي لها تاريخ حافل من سلطات فاعلة في
وضع القوانني واملستندة إلى الشرعية على مستوى عريض
من التأييد الشعبي وسجل حافل من الرقابة القوية والفاعلة
على السلطة التنفيذية هي األقدر واألكثر تأثيرا ً في ممارسة
الدور الرقابي على إصالح القطاع األمني من البرملانات في
العديد من الدول النامية والدول االنتقالية التي تعمل في ظل
هذه الظروف املواتية ،حيث تواجه الهيئات التشريعية في
املجتمعات التي تعاني من النزاعات واملجتمعات االنتقالية
عوائق سياسة ودستورية وأخرى تتعلق باملوارد .وبغض
النظر عن أوجه اخللل التنظيمية واملؤسسية ،فإن للبرملانات
دورا ً تؤديه في ضمان إجراء عملية إصالح القطاع األمني
الشاملة.
وتواجه جميع البرملانات معوقات تسببها التعقيدات املوروثة
بشأن القضايا املتعلقة بإصالح القطاع األمني ،وهي بذلك
تواجه حتديات شائعة في جهودها ملمارسة الرقابة الفاعلة.
وسواء كان األمر يتعلق بسعي الكوجنرس األمريكي إلى
إعادة صياغة قانون املواطنة األمريكي للسيطرة على الوضع
في ظل النزعة احلماسية الزائدة لدى الهيئة التشريعية في
أعقاب هجمات  9/11أو احدى البرملانات األوروبية املعنية
بسياسة الدفاع األوروبية أو إحدى الهيئات التشريعية
العربية التي تسعى لتكريس سلطتها عقب حدوث أي نزاع،
فإن جميع الهيئات التشريعية تشترك في ادراك ما تواجهه
البرملانات عند محاوالتها ترسيخ رقابتها على قوات اجليش
والشرطة .ومما يحد من دور البرملانات هو افتقارها إلى
اخلبرة والهيمنة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في املجال
األمني ،فغالبا ً ما يلجأ الرؤساء ومجالس وزاراتهم  -على
سبيل املثال  -إلى استخدام قوانني السرية لتقويض حرية
البرملانات في احلصول على املعلومات.
وفي بعض األحيان ،تخرج الفرص الكبيرة من رحم التحديات
الكبيرة ،فعلى سبيل املثال توفر سياقات النزاعات للبرملانات
فرص سانحة ومهمة للمشاركة بفاعلية في إصالح القطاع
األمني .وفي أعقاب احلروب األهلية أو األشكال األخرى من
التحوالت السياسية املتسمة بالعنف ،يكون للبرملان تفويضا ً
قويا ً لتمثيل مصالح املواطنني وذلك مبمارسة دورها الرقابي
ومهامها التشريعية من أجل حتسني األمن اإلنساني.

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني

3

ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في
الرقابة البرملانية على القطاع األمني؟
يشير 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.
يقوم توجيه النوع االجتماعي على عملية حتديد االحتياجات
الالزمة للمرأة والرجل في أي عمل يخطط له ،ويشمل ذلك
التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع املجاالت
4
وعلى كل املستويات.
مل
زيد من املعلومات أنظر إلى التقرير
ا
خلاص بالنوع االجتماعي وأثره في
إ
ص
الح القطاع األمني

 1-3القوانني والسياسات الشاملة املستندة إلى
االحتياجات
تستفيد البرملانات التي تشترك في إصالح القطاع األمني من
ادخال مسائل النوع االجتماعي في جوهر عملها ،فالبرملانيون
– باعتبارهم املمثلني املنتخبني لناخبيهم – تقع على عاتقهم
مسؤولية ضمان تلبية االحتياجات األمنية للمرأة والرجل
والفتاة والصبي وادخالها في صلب السياسة األمنية ،حيث
يواجه كل منهم تهديدات أمنية مختلفة .ويعتبر العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي أحد أكثر التهديدات على األمن
اإلنساني على مستوى العالم .وكما تختلف املرأة عن الرجل
االطار رقم 1

في طريقة احلصول على الرعاية الصحية والتعليمية وسلطة
اتخاذ القرار ،وكذلك املوارد األخرى التي تؤثر على جميع
مناحي أمنهم .وغالبا ً ما تركز عمليات اتخاذ القرار بشأن
األمن القومي على التعامل مع التهديدات اخلارجية كاإلرهاب
وأسلحة الدمار الشامل وجهوزية وتأهب القوة العسكرية،
وفي الغالب تتم صياغة القوانني والسياسات التي تنظم
عمل الشرطة والقضاء والسجون وخدمات إدارة احلدود
واالستخبارات وقوات الدفاع وشركات األمن اخلاصة من
دون االنتباه إلى مدى األثر الذي قد حتدثه بشكل مختلف
على الشرائح املختلفة في املجتمع احمللي .ومع ذلك ،فيمكن
ألعضاء البرملان استخدام سلطاتهم في سن التشريعات
وتخطيط املوازنة والسلطات الرقابية األخرى لضمان تلبية
القوانني والسياسات األمنية الحتياجات جموع ناخبيهم،
مع األخذ بعني االعتبار العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي وجميع النواحي األخرى التي تهم املرأة والرجل
من حيث توفير األمن لهم بطريقة مختلفة.
وتثير زيادة مشاركة املرأة في القطاع األمني تساؤالت
جديدة يتعني على أعضاء البرملان أخذها بعني االعتبار ،مبا
في ذلك القضايا املتعلقة بالتدريب وقواعد الزي واإلقامة.
وفي نفس الوقت ،فهناك احتياجات تقليدية للقطاع األمني
نالت اهتماما ً متزايدا ً في اآلونة األخيرة :كالتدريب الكافي
ألفراد الشرطة للتعامل مع العنف األسري واألشكال
األخرى من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،نظرا ً
ألن االهتمام بتلك القضايا املهمة يولد الثقة واملصداقية بني
القطاعات املهمشة تقليديا في املؤسسات احلكومية ،وكما
يعزز الشرعية البرملانية.
وعالوة على ذلك ،فعندما تضم البرملانات مجموعة كبيرة
من األطراف ،مثل منظمات املجتمع املدني ،مبا فيها ممثلني
عن املنظمات النسائية في عمليات وضع السياسات وسن
القوانني ،فإن هذا يضاعف من مدى جتاوب وشرعية
السياسات األمنية واملؤسسات األمنية والبرملان نفسه
(انظر اجلدول رقم .)1

وضع سياسات أمنية متجاوبة مع النوع االجتماعي في جنوب أفريقيا

5

غالبا ما يشار إلى جتربة جنوب أفريقيا كنموذج يحتذى في إصالح القطاع األمني في مرحلة ما بعد نظام التمييز العنصري
جلهة شمولية ومشاركة النوع االجتماعي.

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 .وكما دعت 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.
وكما دعت الورقة البيضاء إلى 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.
11
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وكما مت 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.
وكما كان للمنظمات النسائية ذات القاعدة الشعبية دورا ً حيويا ً في جذب االنتباه إلى القضايا التي مت جتاهلها في 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.
 2-3هيئات اقطاع األمني الفاعلة واملمثلة
ميكن للبرملانات ممارسة الرقابة على أداء املؤسسات األمنية
وأفرادها وذلك بتشجيع التعليم ووضع مدونات قواعد
السلوك وإنشاء آليات املساءلة ومراجعة سياسات املوارد
البشرية .وكما ان ادخال مسائل النوع االجتماعي أمر
ضروري للكفاءة والفعالية العملياتية داخل القطاع األمني،
مبا في ذلك داخل القوات املسلحة والشرطة وسلطات
احلدود والسلطة القضائية ونظام العقوبات ،حيث يستدعي
كل ذلك مثل هذه الرقابة البرملانية .وقد ثبت أن املؤسسات
األمنية تزداد كفاءتها من الناحية العملية إذا عملت على زيادة
مشاركة املرأة وخفض معدالت التمييز والتحرش اجلنسي
والعنف .وكما تعتبر مشاركة املرأة في اخلدمات األمنية من
اجلوانب الرئيسية إلنشاء مؤسسات أمنية ممثلة تنال ثقة
القواعد الشعبية العريضة التي تقوم بخدمتها.
أنظر إلى التقرير اخلاص بالنوع
االجتماعي وأثره في إصالح قطاع
الش
رطة والنوع االجتماعي وأثره في
إصالح الدفاع

وميكن ألعضاء البرملان وضع إجراءات احترازية للمساءلة
لزيادة مشاركة املرأة واحلد من التمييز والعنف .فعلى
سبيل املثال ،يتمثل احد ادوار البرملان في إقرار القوانني التي
تضمن فتح جميع املناصب داخل مؤسسات القطاع األمني،
مبا فيها القتالية منها ،أمام املرأة .وفي العام 2000م ،أقر
البرملان اإلسرائيلي تعديال على قانون اخلدمة العسكرية
يسمح بفتح جميع املناصب العسكرية أمام املرأة 6.وعند
ممارسة البرملانات لدورها الرقابي على تشكيل وتفويض
بعثات حفظ السالم ،تكون لديها فرصة للمطالبة بزيادة
مشاركة املرأة.
هناك وعي متزايد بأن هذه البعثات سيكون لها مزيد من
الفاعلية إذا تلقى أفرادها تدريبا خاصا بالنوع االجتماعي
وإذا مت ادخال املرأة ضمن هيكل القيادة ،باالضافة الى
ادخالها في القوة الفعلية .وعادة تعتبر املجندات أكثر
ادراكا لالحتياجات املتعلقة بالنوع االجتماعي في املجتمع
الذي يقمن بخدمته ،واكثر قربا من القطاعات املهمشة في
7
ذلك املجتمع.
وللبرملانات أيضا دور أساسي في منع التمييز والتحرش
اجلنسي والعنف ومساءلة مؤسسات القطاع األمني عن ذلك.
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ومرورا بفضائح بعثات حفظ السالم املتورطة في االستغالل
اجلنسي واالجتار بالبشر وزيادة معدالت التحرش اجلنسي
باملرأة داخل القوات املسلحة ،وانتهاء باالعتداء اجلنسي على
يد العاملني بالسجون ،فهذه األنواع من العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي هي أفعال إجرامية حتد من فاعلية
اخلدمات األمنية .وميكن للبرملانات في مقابل ذلك إقرار
سياسات لوضع مدونات لقواعد السلوك وسن التشريعات
املتعلقة باإلجراءات التأديبية وإنشاء مكتب للتحقيق في
شكاوى النوع االجتماعي أو الدفاع فيها وطلب تقدمي
استيضاحات وافية ومراقبة تنفيذ العقوبات املطلوبة.
ومن أمثلة ذلك قرار االحتاد األوروبي بشأن مشاركة املرأة
في التسوية السلمية للنزاعات ،والذي مت إقراره عام 2000م.
وهو يدعو الدول األعضاء إلى اتخاذ مجموعة متنوعة من
اإلجراءات لزيادة مشاركة املرأة ومراعاة النوع االجتماعي
في سياق مبادرات السالم وتلك املتعلقة باألمن .وهذا فضال
عن جعل التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي إلزاميا ألفراد
اجليش والعاملني املشاركني في وضع السياسات املتعلقة
بالنزاعات .وكما يدعو القرار إلى توظيف وترشيح مزيد من
النساء في اخلدمات الدبلوماسية ،وتشجيع استخدام قوات
حفظ السالم املؤلفة بالكامل من النساء ،وكذلك في جلان
تقدمي املساعدات وتقصي احلقائق .وفيما يتعلق بانتهاكات
حقوق اإلنسان ،أدان القرار سوء السلوك اجلنسي للجنود
املشاركني في عمليات حفظ السالم ،ودعا إلى اتخاذ
إجراءات حيال اإلجتار بالبشر وأوصى بأن يقوم مراقبوا
حقوق اإلنسان مبرافقة بعثات حفظ السالم لضمان احترام
القانون الدولي.
 3-3التخصيص العادل للموازنة وإدارة املوارد
يقر البرملان ويراقب بنود املوازنة املتعلقة باألمن ،فمراقبة
املوازنة هي إحدى أهم الطرق التي قد تؤثر على سياسة
احلكومة 11.وكما أن اللجان البرملانية ،أيضا ،لها دور مهم
في البت في موضوع شراء األسلحة والتجهيزات العسكرية.
وقد تكون دراسة وحتليل املوازنة لقوات الشرطة واجليش
من منظور النوع االجتماعي – وهو ما يعرف بتخصيص
موازنة قائمة على أساس النوع االجتماعي  -أداة حاسمة
ملساعدة البرملانات في التعرف على االحتياجات األمنية
املختلفة للمرأة والرجل والفتاة والصبي والتأكد من أنها تنال
األولوية املناسبة وتتوافر لها املوارد الالزمة .وكما ميكنها

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني

االطار رقم 2

مشاركة عضوات البرملان في رواندا في إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد النزاع

بعد اإلبادة اجلماعية التي حدثت في رواندا ،ساعدت اإلصالحات في تشريعات االنتخابات ،والتي ادخلت نظام احلصص
النسبية ،في جعل رواندا الدولة األولى في العالم من حيث متثيل املرأة في البرملان ،حيث بلغت نسبة النساء داخل البرملان
 %48.8وتوضح هذه التجربة في رواندا الفرق الذي قد يعكسه هذا العدد الكبير من عضوات البرملان على اإلعمار في
مرحلة ما بعد النزاع .وقد أنشأت املرأة في رواندا أول مؤمتر حزبي برملاني وصل إلى جميع األطياف احلزبية ،وضم ممثلني
عن قبليتي الهوتو والتوتسي ،حيث تناول قضايا أمن املرأة بغض النظر عن العرق أو االنتماء احلزبي ،ووضع قوانني بحق
املرأة في امليراث وحق األرامل في املطالبة باإلرث من االقارب الذكور ألزواجهن املتوفني ،وعمل على معاجلة العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي 9.وقد أنشأت احلكومة وزارة مختصة لتعزيز دور املرأة ،ومتت صياغة سياسة وطنية خاصة
بالنوع االجتماعي عام 2001م .وقد مهد ذلك الطريق أمام حتديد النوع االجتماعي باعتباره أحد اضالع مثلث األولويات
امللحة في عملية مراجعة إستراتيجية القضاء على الفقر .وقامت احلكومة برعاية أبحاث موسعة حول االجتاهات املختلفة
املتعلقة باملساوئ القائمة على النوع االجتماعي .واستخدمت النتائج في إذكاء املناقشات داخل كل وزارة وإدارة حكومية
حول معوقات املساواة بني النوع االجتماعي وكيفية التغلب عليها .وبناءا عليه ،التزمت وزارة الزراعة بزيادة عدد النساء
اللواتي يتم الوصول إليهن عن طريق برامجها املتشعبة ،وكما التزمت وزارة التربية والتعليم باحليلولة دون تسرب الفتيات
من املدارس ،والتزمت املؤسسات احلكومية بتعزيز متثيل املرأة في عمليات اتخاذ القرارات احمللية ،وتطبيق سياسة تخصيص
موازنة قائمة على النوع االجتماعي لتدريب املوظفني احلكوميني على ترجمة قرارات السياسات إلى أفعال ملموسة من خالل
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تخصيص املوارد.
أن توضح ما إذا كانت املبادرات اخلاصة بالنوع االجتماعي،
مثل توفير التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع
األمني ،قد مت تخصيص األموال الكافية لها ام ال.

ويظل تخصيص موازنة قائمة على أساس النوع االجتماعي
حتديا قائما ،حيث أن اتخاذ القرارات االقتصادية بعيد
كل البعد عن توازنات النوع االجتماعي .وكما هو احلال
بالنسبة للمناصب الرئيسية في القطاع األمني ،فإن متثيل
املرأة يتراجع كثيرا عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات
االقتصادية .ومنذ عام 2005م ،بلغ عدد النساء الالتي
يتقلدن مناصب متعلقة بالتمويل واملوازنة12على مستوى
العالم عشرون إمرأة فقط .ومع ذلك ،فقد أقرت أكثر من
خمسني دولة مبادرات لتخصيص موازنة خاصة قائمة على
أساس النوع االجتماعي .وقد تأسس ما يقارب نصف هذا
العدد لهذه البرامج 13.وقد عملت الدول األعضاء في مجلس
أوروبا – وهي ما تعرف بدول الشمال – النمسا وبلجيكا
وفرنسا وأملانيا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وبولندا وأسبانيا
وسويسرا وتركيا على تنفيذ مبادرات لتخصيص موازنات
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قائمة على أساس النوع االجتماعي.
 4-3املساواة القائمة على أساس النوع االجتماعي في
اتخاذ القرارات البرملانية
لتعزيز الصفة الشرعية والتمثيلية للرقابة البرملانية على
القطاع األمني ،تدعو احلاجة إلى زيادة عدد األعضاء اإلناث
في البرملانات .وال تزال مساواة النوع االجتماعي في اتخاذ
القرار السياسي ،رغم بعض التحسن الذي طرأ على متثيل
املرأة في األعوام األخيرة ،هدفا بعيد املنال .وقد انخفض عدد
البرملانات التي تضم في متثيلها أقل من  %10من النساء
انخفاضا ملحوظا من  %63عام  1995إلى ما يقرب من

 %30عام  15 .2007ومع ذلك ،فال تزال هناك سبع دول (من
بينها الدول التي تقدم بيانات إلى االحتاد البرملاني الدولي)
ليس لدى أي منها حتى امرأة واحدة حتت قبة البرملان.
في عام  ،2007بلغت نسبة متثيل املرأة في البرملان أقل من
( %20انظر اجلدول رقم .)1
وتعتبر الدول الشمالية وحدها التي لديها تشكيل برملاني يقترب
بشكل مناسب من مساواة النوع االجتماعي .وقد انضمت
رواندا مؤخرا إلى مجموعة الصفوة ،فانتخبت برملانا ذا صفة
متثيلية حتقق مساواة النوع االجتماعي بني الرجل واملرأة
(انظر اجلدول رقم .)2وبالرغم من حدوث تقدم ملحوظ منذ
عام 1995م في هذا اجلانب ،إال ان هذا التحسن الطفيف في
متثيل املرأة في البرملان بنسبة ال تزيد اال قليال عن  %11يعني أن
الفجوة القائمة على أساس النوع االجتماعي ما زالت كبيرة.
ويعتبر العجز عن حتقيق التوازن القائم على أساس النوع
االجتماعي في هيئات اتخاذ القرارات التشريعية والتنفيذية
على مستوى العالم مبثابة حجر عثرة أمام جعل اتخاذ القرارات
البرملانية املتعلقة باألمن والدفاع ذا صفة متثيلية فعلية .وبصفة
عامة ،فاملرأة تشغل عدد قليل من املناصب الوزارية في أنحاء
العالم ،وهو ما يعتبر إخالال بتوازن النوع االجتماعي ،ويظهر
ذلك جليا وبشكل خاص في مجاالت الدفاع والعدالة .وفي
العام 2005م ،من بني  183دولة مت حتديدها ،تترأس 12
إمرأة فقط وزارات الدفاع وشؤون قدامى احملاربني ،وتشغل
 29امرأة فقط منصب وزير العدل .ومن بني  97برملانا ،تقدمت
ببيانات حول تشكيلة النوع االجتماعي في جلانها البرملانية
للعام  ،1997بلغت نسبة النساء الالتي يترأسن جلان الدفاع
 %3فقط .وعالوة على ذلك ،فقد بلغت نسبة متثيل املرأة بني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني

اجلدول رقم 1

التشكيلة القائمة على أساس النوع االجتماعي للبرملانات العاملية كما في العام ( 2007في
16
املجلس الواحد أو مجلس النواب)

املنطقة

نسبة العضوات االناث ()%

نسبة األعضاء الذكور ()%

الدول الشمالية

41.6

58.4

لدول األوروبية األعضاء في منظمة األمن 20.4
والتعاون األوروبية (مبا فيها الدول الشمالية)

79.5

20.0

80.0

الدول األوروبية األعضاء في منظمة األمن 18.4
والتعاون األوروبية (بدون الدول الشمالية)

81.6

آسيا

16.6

83.4

منطقة احمليط الهادي

13.1

86.9

الدول العربية

9.6

90.4

املتوسط على مستوى العالم

19.6

80.4

األمريكيتني

املسؤولني الذين يرأسون كافة اللجان البرملانية  %20فقط.
وبناءا عليه ،فان أحد التحديات هو ضم عدد أكبر من عضوات
البرملان اإلناث إلى اللجان األمنية وتعيني املرأة في املناصب
الرئيسية في مجاالت الدفاع والشرطة والقضاء.
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وتعزز املشاركة األكثر مساواة بني املرأة والرجل في عملية
الرقابة الدميوقراطية من شرعية اتخاذ القرارات البرملانية.
ولهذا ،فان البرملانات نفسها قد تستفيد من قيامها مبعاجلة
عالقاتالسلطةغيراملتوازنةالقائمةفياملجتمعوفينفسالوقت
سعيها لضمان املساواة الرسمية والقانونية بني املرأة والرجل.
"بامكان املرأة ،بصفتها عضو في البرملان ،أن تؤدي دورا
رئيسيا في مطالبة اخلدمات األمنية بتوفير املصداقية
والشفافية ،وكذلك تسهم في تخصيص موازنة ووضع
سياسات تضمن عدم استحواذ اإلنفاق العسكري على
املوارد وعلى حساب القضايا التنموية؛ مثل التعليم والبيئة
واخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية ،وذلك من خالل
إشراك اجلمهور في املناقشات واحلوارات حول هذه القضايا،
وفي نفس الوقت تضمن التمثيل الدميوقراطي في الهيكليات
األمنية اجلديدة .وفي جنوب أفريقيا ،عملت عضوات البرملان
على تعزيز مشاركة اجلمهور في عمليات اإلصالح ،وذلك
عبر إشراك املنظمات غير احلكومية في صياغة السياسات
اجلديدة .وكانت األعضاء اإلناث يعبرن عن آرائهن ويطالنب
باملصداقية والشفافية عند ابرام أية صفقة أسلحة دون نقاش
عام ويثرن املزاعم حول اكتنافها على الفساد .وكما كن ينتقدن
احلكومة إلنفاقها املوارد القليلة على األسلحة بدال من تخفيف
حدة الفقر ،وتقدمت إحدى العضوات الفاعالت في البرملان
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باستقالتها احتجاجا على مثل هذه الصفقات".
14

باختصار ،تعتبر عملية ادخال النوع االجتماعي في الرقابة
البرملانية على القطاع األمني عملية ضرورية لتعزيز احلكم
الرشيد والتنمية املستدامة ،فعلى سبيل املثال ،هناك عالقة بني
مساواة النوع االجتماعي وبني انخفاض معدالت النزاعات
املسلحة الداخلية ،حيث ان أخذ مسائل النوع االجتماعي بعني
االعتبار بشكل كامل عند البدء في إصالح القطاع األمني يقلل
من احتماالت حدوث نزاعات إلى أدنى معدالتها .ويستفيد
جميع أفراد املجتمع من مساواة النوع االجتماعي في عملية
اتخاذ القرارات ،مبا في ذلك القطاع األمني .وكما أكدنا سابقا،
فانه كلما زاد معدل متثيل املرأة في البرملان كلما انخفضت حدة
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النزاعات املسلحة على املستوى الدولي والداخلي.
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

n

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

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

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني
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كيف ميكن ادخال النوع االجتماعي في
الرقابة البرملانية على القطاع األمني؟

على جميع الدول ،سواء التي تتمتع بتاريخ حافل من السالم
واحلكم الدميوقراطي أو اخلارجة حديثا من نزاعات عنيفة،
أن تتولى مواجهة قضايا معقدة وصعبة متعلقة بالقطاع
األمني .وفي نفس الوقت ،فان طبيعة التحديات والفرص
التي تتطلب الرقابة البرملانية على القطاع األمني تختلف من
دولة إلى اخرى .وعليه ،فكل إستراتيجية حتتاج إلى تكييفها
وفقا لسياق اإلصالح احملدد .فعلى سبيل املثال ،في العديد
من املجتمعات املتقدمة تكون األولوية لقضايا إشراك املرأة
بصورة كاملة ومتزايدة في قوات اجليش والشرطة ،وكذلك
املساواة في الراتب أو فرص الترقي ،بينما في املجتمعات
املتأثرة بالنزاعات ميكن أن تسيطر مسائل اخرى على سلم
االولويات؛ مثل كيفية حماية النساء والفتيات من العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي والذي استشرى بفعل
احلروب .ويتعرض هذا اجلزء لبعض اإلستراتيجيات العملية
بينما يتناول اجلزء رقم " "5سياقات محددة.
 1-4صياغة القوانني والسياسات الشاملة املستندة إلى
االحتياجات
متارس البرملانات ادوار عديدة ،منها متثيل املصالح دائمة
التشعب للمجتمع واستخدام قدرته على بناء العالقات داخل
البرملان نفسه وداخل املجتمع اخلارجي االوسع 20.وعند هذه
النقطة حتديدا ،غالبا ما يقصر البرملان في اشراك األطراف
غير احلكومية بشكل كافي 21.فالبرملانات في املجتمعات
املتأثر بالنزاعات ،على وجه التحديد ،متيل إلى إنشاء عالقات
واهنة مع جموع الناخبني ،حيث يسعى العديد من أعضاء
البرملان إلى االتصال بالناخبني وقت االنتخابات فقط.
ولتعزيز شرعيتهم ،يحتاج أعضاء البرملان إلى الوصول إلى
جموع ناخبيهم وتوطيد العالقات بني البرملان والشركاء
22
اآلخرين في احلكم كاملجتمع املدني مثال.
وفي سياق الدول املتأثرة بالنزاعات والدول في املراحل
االنتقالية ،يبدأ املجتمع املدني في لعب دور أكثر فاعلية .وقد
عملت العديد من البرملانات األفريقية ،مبا فيها البرملانات في
ليبيريا والصومال وزميبابوي ،على زيادة إشراك منظمات
املجتمع املدني في حتمل مسؤولياتها .وفي أمريكا الوسطى
أيضا ،جند مشاركات مماثلة بني البرملانات واملنظمات غير
احلكومية ،غير أن املبادرة لعقد هذه احلوارات نادرا ما تأتي
23
من جانب البرملان.
ومن منظور النوع االجتماعي ،تعتبر املنظمات النسائية
حليفا أساسيا في جهود البرملانات لتعزيز مساواة النوع
االجتماعي .وغالبا ما تأتي السياسات املتجاوبة مع النوع
االجتماعي ،التي يقرها البرملان ،نتيجة املقترحات التي يقدمها
املجتمع املدني والذي تكون له بدوره مصلحة في تسهيل

تنفيذها .وعلى سبيل املثال ،تشترك املنظمات النسائية في
العديد من الدول بنشاط فاعل في احلمالت املناهضة للعنف
القائم على أساس النوع االجتماعي .ونتيجة لذلك ،ميكن
لهذه البرملانات التي قامت بتعزيز القوانني التي أقرتها بهدف
مناهضة العنف األسري أن تعتمد على املنظمات النسائية في
مراقبة تنفيذ هذه القوانني.
وتلعب البرملانات دورا هاما وحاسما في توفير األمن الشامل
وذلك بإقرار سياسات وتشريعات أمنية متجاوبة مع النوع
االجتماعي ،وتشمل اإلستراتيجيات العملية ما يلي:
العمليات التشاركية
n

nعند حدوث تغيير جوهري في املوقف االستراتيجي
وضع آليات للحوارات العامة ،كاجللسات العامة،
لتسهيل مساهمة املجتمع املدني في السياسات املتعلقة
بقضايا الدفاع والشرطة وإدارة احلدود والقضاء
والعقوبات.

n

nتشجيع املنظمات النسائية على املشاركة في العمليات
التشاورية بشأن السياسة.

n

nقيام اعضاء البرملان بتخصيص بعض وقتهم لالستماع
إلى هموم املنظمات النسائية في املناطق احلضرية
والريفية.

القوانني والسياسات املتجاوبة مع النوع االجتماعي
n

nإدخال 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.

n

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

n

nطلب مشورة خبراء النوع االجتماعي في صياغة
ومراجعة السياسات األمنية.

n

nإجراء تقييم ملدى تأثير النوع االجتماعي على السياسات
األمنية احلالية واملقترحة.

التدريب على النوع االجتماعي واختصاصات واضعي
السياسات األمنية
n

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

n

nضمان إدخال مسائل النوع االجتماعي في اختصاصات
عمل اللجان األمنية والعسكرية.
انظر التق
رير حول النوع االجتماعي وأثره
في وضع سياسة األمن القومي
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني

 2-4بناء هيئات في القطاع األمني فاعلة وممثلة

تشمل اإلستراتيجيات العملية ما يلي:

املؤسسات األمنية الفاعلة هي املؤسسات املمثلة والتي تتفهم
االحتياجات األمنية اخلاصة بالنوع االجتماعي في املجتمعات
التي تخدمها .وكما ميكن تعزيز الكفاءة والفاعلية إذا مت اخذ
النوع االجتماعي بعني االعتبار ،والسيما من خالل اجلهود
املبذولة لزيادة متثيل املرأة وتنفيذ التدريب اخلاص بالنوع
االجتماعي.

توفير تدريب على النوع االجتماعي ألفراد القطاع
األمني
n nضمان تلقي جميع أفراد القطاع األمني تدريبات على
مراعاة النوع االجتماعي.

وتفضل املرأة ان تكون أقلية مميزة داخل مؤسسات
القطاع األمني ،مبا فيها قوات الشرطة واجليش والقضاء
واملؤسسات العقابية وخدمات إدارة احلدود ،فعلى سبيل
املثال ،متثل نسبة الضباط اإلناث  %4فقط من قوة الشرطة
الوطنية الرواندية 24.وكما ميكن ألعضاء البرملان املطالبة
بتحديد حصص وإجراءات أخرى للتمييز اإليجابي إلحداث
تغيير في تشكيلة جهاز األمن .فقبل احلرب في كوسوفو،
مثال ،لم تكن هناك شرطة نسائية 25.ومت تطبيق نظام
احلصص بنجاح ،فصارت املرأة تشكل اآلن  %14من قوة
الشرطة في املناطق التي تديرها األمم املتحدة .ويرجع
الفضل في ذلك إلى وضع نظام احلصص اإللزامي 26.وفي
ظل النظام اجلديد ،يتعني أن تكون نسبة متثيل املرأة %20
من إجمالي عدد املجندين اجلدد 27.وكما تبنت ليبيريا نظام
احلصص بنسبة  %20من اجل تشجيع ادخال املرأة في
قوات الشرطة واجليش .وفي عام 2004م ،كان عدد النساء
من قضاة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  11قاضية فقط
مقابل  32قاضيا ،وقد اصدرت اجلمعية البرملانية األوروبية
قرارا يقضي بعدم قبول قوائم املرشحني التي ال تضم
مرشحا واحدا على االقل من كل جنس .وقد جرى تغيير على
هذه القاعدة بعد عام واحد من اصدارها يسمح بتقدمي قوائم
للجنس الواحد شريطة أن يكونوا من النوع االجتماعي األقل
متثيال في احملكمة (وهو النساء حاليا).
وبعيدا عن التركيز على زيادة استقطاب املرأة ،فمن
الضروري تقدمي مبادرات إضافية اليجاد ثقافة مؤسسية
غير متييزية تساعد في ضمان استمرارية وترقية املرأة.
ومن بني هذه املبادرات الرئيسية التدريب اخلاص بالنوع
االجتماعي .وتوافق البرملانات على ميزانيات مخصصة
لبرامج تدريب القطاع األمني ،وميكنها استخدام دورها
الرقابي للدعوة إلى إدخال تدريب خاص بالنوع االجتماعي
وكذلك ادخال مسائل النوع االجتماعي في قلب املناهج
التدريبية .وعلى سبيل املثال ،دعت القيادات النسائية في
بوروندي ،أثناء محادثات السالم ،إلى ضرورة تزويد قوات
األمن "بتدريبات فنية واخالقية ومدنية  ...مع تركيز خاص
28
على حماية النساء واألطفال".
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انظر التقرير اخلاص حول
تدر
يب أفراد القطاع األمني على مسائل
النوع االجتماعي

مبادرات زيادة استقطاب وتثبيت استمرارية وترقية
املرأة
n nمراقبة تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية واحمللية فيما
يتعلق باملشاركة الكاملة املتساوية للمرأة.
n

nضمان أن التشريعات التي حتكم املشاركة في
مؤسسات القطاع األمني تساعد في تعزيز مشاركة
املرأة واملجموعات األخرى األقل متثيال واملهمشة.

n

nممارسة الرقابة على سياسات التوظيف واملوارد
البشرية والتدريب وإدارة مؤسسات القطاع األمني.
وهذه العناصر على درجة قصوى من األهمية في
ضمان قيام مؤسسات القطاع األمني بتعزيز املشاركة
الكاملة املتساوية للمرأة والرجل ،والتنفيذ الفاعل غير
التمييزي ،ومعاجلة حاالت انعدام األمن القائمة على
النوع االجتماعي.

n

nالدعوة إلى وضع أهداف اجبارية تساعد في زيادة
متثيل املرأة في املؤسسات األمنية.

 3-4التعامل مع العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي
يحتاج أعضاء البرملان املشاركون في عملية إصالح القطاع
األمني إلى االنتباه بشكل خاص إلى العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي إضافة إلى القوانني التي حتكم امللكية احمللية
وامليراث والزواج وامليول اجلنسية.
انظر قسم إصالح القوانني
من
تقرير النوع االجتماعي وأثره في
إصالح قطاع العدالة

وقد أكدت كارولني موزر ( )Caroline Moserبأن"املرأة
والرجل باعتبارهما طرفي املجتمع يعانيان من العنف
29
والنزاع بشكل مختلف ،فكالهما يكون الضحية واجلاني".
ويحتمل أن تكون القوات األمنية املمثلة أكثر إدراكا ومراعاة
لتأثير العنف القائم على أساس النوع االجتماعي سواء فيما
يتعلق منه بالعنف األسري في أوروبا الغربية والواليات
املتحدة أو بتأثير االغتصاب اوقات احلروب في أفريقيا
ودول البلقان.

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني

وقد أكد كال من بوتا فيركس وبانون (Bouta, Frerks and
 )Bannonعلى أنه "يتعني أن تركز سياسات العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي على كل من الرجل واملرأة من
أجل الوصول إلى جميع األطراف املعنية (الضحايا وأسرهم
والشهود واجلناة)" 30.وبالرغم من االقرار بتأثر الرجال من
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،اال أن السياسات
احلالية قد عجزت عن أخذ احتياجات الضحايا من الذكور
بعني االعتبار" 31.وبذلك ودعما لألمن الشامل ،يتعني على
أعضاء البرملان االنتباه املباشر إلى ضحايا العنف من الذكور
واإلناث.

وتتطلب السياسات اجلديدة أن يكون التدريب أكثر فاعلية
في التعامل مع اجلرائم القائمة على النوع االجتماعي.
وإقرارا بهذا الواقع ،فقد مت تنفيذ برامج تدريبية مخصصة
في العديد من الدول على مستوى العالم؛ فعلى سبيل املثال،
في عام  ،2002تلقى ثلث افراد قوات الشرطة في رواندا
تدريبات لتعزيز جتاوبها مع احلاالت املتعلقة باجلرائم
اجلنسية واجلرائم القائمة على النوع االجتماعي 32.وكما
يتعني وضع السياسات املالئمة للقضاء على العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي الذي يرتكبه أفراد القطاع
األمني ومساءلتهم عن هذه اجلرائم.
تشمل اإلستراتيجيات العملية ما يلي:
إقرار تشريع شامل للقضاء على العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي واملعاقبة عليه
n nضمان اعتبار جميع أشكال العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي ،مبا فيها االغتصاب الزوجي
واغتصاب الرجال للرجال واحلمل واإلجهاض باإلكراه
وجرائم الشرف ،على انها جرائم يعاقب عليها القانون
مبا يتناسب وخطورتها.
n

nضمان أن التعريفات القانونية لالغتصاب واجلرائم
اجلنسية األخرى محايدة بالنسبة للنوع االجتماعي،
وأن يتم التعامل مع اجلرائم اجلنسية مبوضوعية مطلقة
سواء وقعت داخل أو خارج العالقة احلميمة.

n

nمراقبة تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية واحمللية فيما
يتعلق بالقضاء على العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي.

إخضاع املؤسسات األمنية وأفرادها للمساءلة ملنع
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومعاجلته
n nضمان وضع تشريعات ومدونات قواعد سلوك واضحة
بشأن مسؤولية أفراد القطاع األمني عن انتهاكات حقوق
اإلنسان ،مبا فيها اإلجراءات التأديبية.
n

nمراقبة الشكاوى والتحقيقات واملعاقبة على انتهاكات

حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد القطاع األمني ،وذلك
بهدف القضاء على احلصانة فيما يتعلق بالعنف القائم
على أساس النوع االجتماعي.
n

nتقدمي استفسارات وإجراء دراسات حول طبيعة
ومعدالت حدوث العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي والتمييز داخل مؤسسات القطاع األمني.

محققو الشكاوى
n nالنظر في إنشاء وظيفة ،مثل وظيفة محقق الشكاوى،
تكون له سلطات محددة للرقابة على ادخال مسائل
النوع االجتماعي ضمن مؤسسة الدفاع واملؤسسات
األمنية األخرى ،و/أو ضمان أن يقوم من يشغل هذه
الوظائف الرقابية بالتدقيق في املسائل املتعلقة بالنوع
االجتماعي .ومت تعيني محققي الشكاوى في البرملانات
في العديد من الدول ،ففي أملانيا ،على سبيل املثال،
يوجد محقق شكاوى مختص بالنظر في القضايا
املتعلقة بالقوات املسلحة ،وميكن حملققي الشكاوى أن
يكونوا محامني فاعلني ويؤدون دورا مهما في التركيز
على تأثير كل من العنف األسري واجلرائم املتعلقة
بالنزاعات.
 4-4زيادة متثيل املرأة في البرملانات وفي اللجان
البرملانية املخصصة التخاذ القرارات األمنية
بإمكان البرملانات اتخاذ العديد من االجراءات املتنوعة لزياد
أعداد عضوات البرملان االناث ،وكذلك زيادة مشاركتهن في
اللجان املختصة بالدفاع واألمن .وعلى سبيل املثال ،ميكن
ألعضاء البرملان إجراء إصالح انتخابي لضمان املشاركة
الكاملة للمرأة واألقليات في العملية السياسية .وتشتمل
االعتبارات املهمة ألعضاء البرملان نوعية النظام االنتخابي
الواجب تطبيقه وحتديد احلصص االنتخابية واحلزبية.
ويلعب نظام احلصص االنتخابية دورا مهما في تغيير تشكيلة
البرملانات على مستوى العالم من حيث النوع االجتماعي.
ويبلغ عدد الدول التي لديها حصص انتخابية أو دستورية
خاصة بالنوع االجتماعي في االنتخابات البرملانية  40دولة.
 33وكما ذكرنا مرارا من قبل ،فمن املهم لتمثيل املرأة في
البرملان هو حتقيق "كتلة مؤثرة" تصل نسبتها الى حوالي
 .%30وان الهدف من هذه "الكتلة املؤثرة" بالنسبة للمرأة هو
أن يكون لها تأثير حقيقي في اتخاذ القرارات البرملانية .وحتى
يتسنى لها حتقيق ذلك ،فهي حتتاج إلى التواجد بأعداد كبيرة.
ومنذ شهر أغسطس 2007م ،وصلت  18دولة إلى نسبة
 %30املذكورة لتمثيل املرأة في البرملان أو جتاوزتها (انظر
اجلدول رقم .)2
وتتيح اللجان البرملانية الفرصة للمشرعني لتنظيم عملهم
والتركيز على اخلبرات ،وميكن ألعضاء البرملان استخدام
17
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جلان الدفاع واألمن في ممارسة مهامهم الرقابية عن طريق
الطلب الى أعضاء املؤسسة األمنية باالدالء بشهاداتهم
بخصوص الكفاءة العملياتية للقوات األمنية أو بطلب
مشاركة خبراء خارجيني مختصني بشئون االمن .ومن أهم
جوانب املشاركة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرارات األمنية
هو مشاركة عضوات البرملان في هذه اللجان.
وميكن تقدمي عدد من املبادرات لضمان التوازن بني النوع
اإلجتماعي في اللجان البرملانية ،مبا فيها نظام احلصص.

وعلى سبيل املثال ،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

اجلدول رقم  2التحول البرملاني :الدول التي حققت نسبة 2007 - %30م
الدولة

النظام االنتخابي

رواندا

التعددية :نظام الفوز نعم،
لألكثر أصواتا

السويد

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

فنلندا

التمثيل النسبي :نظام ال
القائمة

34

وجود نظام احلصص ()1
النوع  :1يحدد الدستور حصة للمرأة.
النوع  :2تخصيص  24مقعدا للمرأة من
أصل  80مقعد في اجلمعية العمومية.
النوع  :3تخصيص  %20من أعضاء
املجالس احمللية للمرأة.

النوع  :4تخصيص  %40للمرأة في
حزب العمل الدميوقراطي االشتراكي،
احلزب اليساري ،حزب اخلضر

)206( 47.3

)2007( 42.0

كوستاريكا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

النرويج

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

الدمنارك

التمثيل النسبي :نظام ال،
القائمة

النوع  :2تخصيص حصة %40
للمرأة في جميع االنتخابات العامة.
النوع  :4تخصيص حصة %40
للمرأة في حزب التحرير الوطني
وحزب الوحدة االشتراكية املسيحية
و %50في حزب حركة املواطن.
النوع  :4تخصيص حصة  %40للمرأة
في حزب اليسار االشتراكي وحزب
العمل النرويجي وحزب الوسط وحزب
الشعب املسيحي

بلجيكا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

النوع  :2تخصيص حصة الثلث على
األقل لكل جنس وال ميكن أن يشغل
عضوين من نفس اجلنس وظيفتني
كبيرتني في احلزب.
النوع  :4تخصيص حصة  %50للمرأة
في احلزب االشتراكي الفلمنكي واحلزب
االشتراكي الفرنسي.
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نسبة املرأة في اجلمعية
العمومية ()2
)2004( 48.4

كان يستخدم النوع .4
مت التخلي عن نظام احلصص منذ عام
1996

)2006( 38.6

)2005( 37.7

)2005( 36.9
)2007( 36.7

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني

النوع  :4يخصص حزب العمل حصة
 %50للمرأة ويخصص حزب اخلضر
اليساري حصة للمرأة (النسبة غير
مؤكدة).

هولندا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

كوبا

األغلبية :نظام الدورتني ال

)2005( 36.0

أسبانيا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

)2005( 36.0

األرجنتني

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

موزمبيق

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

النوع  :4يخصص حزب العمال
االشتراكي اإلسباني حصة  %40لكال
اجلنسني.
النوع  :1يحدد الدستور حصة للمرأة)2005( 35.0 .
النوع  :2يجب أن تشمل  %30من قائمة
احلزب املرأة في املناصب الفائزة.
النوع  :3تشمل القوانني الرئيسية
واحمللية نظام احلصص.
النوع  :4تخصص معظم األحزاب حصة
 %30للمرأة.
النوع  :4تخصص جبهة حترير
موزمبيق حصة  %30للمرأة.

)2005( 34.8

جنوب أفريقيا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

النمسا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
القائمة

النوع  :4يخصص املؤمتر الوطني
اإلفريقي حصة  %30للمرأة وحصة
 %50للمرأة على قوائم األحزاب على
املستوى احمللي.

)2005( 32.8

نيوزلندا
أيسلندا

نظام العضوية النسبي نعم،
املختلط

النوع  :4يخصص حزب البديل األخضر )2006( 32.2
حصة  %50للمرأة ويخصص حزب
الشعب النمساوي حصة %33.3
وحزب النمسا الدميوقراطي االجتماعي
حصة .%40

التمثيل النسبي :نظام نعم،
العضوية املختلط

النوع  :4حصص حتددها األحزاب
طواعية

)2005( 31.6

أملانيا

التمثيل النسبي :نظام نعم،
العضوية املختلط

النوع  :4حصة مبوجب التشريع بنسبة )2005( 30.5
 %30للمرأة.

النوع  :4يخصص حزب االشتراكية
الدميوقراطية واخلضر حصة %50
وحزب االحتاد الدميوقراطي املسيحي
 %33.3وحزب أملانيا الدميوقراطي
االجتماعي .%40

)2005( 36.7

)2005( 32.2

مالحظة  :1تؤخذ أنواع احلصص التالية في االعتبار:
النوع  :1يحدد الدستور حصة للبرملان الوطني.
النوع  :2احلصة مبوجب قانون االنتخابات أو تشريع البرملان الوطني.
النوع  :3حصة دستورية أو تشريعية للحكومة احمللية.
النوع  :4حصة األحزاب السياسية للمرشحني السياسيني.
مالحظة  :2سنة آخر انتخابات مذكورة بني قوسني.
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ومت إطالق حمالت ضغط وحمالت إعالمية واسعة لهذا
35
الغرض.
وميكن استخدام اإلستراتيجيات التالية لزيادة مشاركة
املرأة (واملجموعات األخرى األقل متثيال) داخل البرملان
وداخل اللجان األمنية والدفاعية:
زيادة مشاركة املرأة داخل البرملان
n nحتديد حصص سواء في الدستور أو في لوائح األحزاب
السياسية أو اللوائح االنتخابية وتخصيص مقاعد للمرأة
في البرملان.
n

nالعمل مع منظمات املجتمع املدني لتنفيذ البرامج على
مستوى البرملان وكذلك على مستوى األحزاب السياسية
لتشجيع وإعداد املرأة لتولي مسئولية املنصب (انظر
اجلدول رقم .)3

n

nتقدمي حوافز لألحزاب السياسية لترشيح املرأة
للمناصب.

n

nإنشاء مؤمتر حزبي برملاني للمرأة حتى يتسنى
للعضوات التعاون فيما بينهن واالتفاق على وضع
سياسات لتعزيز مسائل النوع االجتماعي و/أو إنشاء
مؤمتر حزبي برملاني للرجل/املرأة يكرس جهوده
لتعزيز مسائل النوع االجتماعي والنهوض بها (انظر
اجلدول رقم .)5

n

nإجراء مراجعة ألدوار النوع االجتماعي للنظام
االنتخابي.

n

nميكن للبرملانيات من ذوات اخلبرة تقدمي املشورة ملن هن
أقل خبرة أو من لديهن تطلعات من عضوات البرملان.

زيادة مشاركة املرأة داخل اللجان األمنية والدفاعية
وفي اتخاذ القرارات األمنية
n nإقرار تشريع يدعو إلى زيادة مشاركة املرأة في اللجان
األمنية والدفاعية.
n

nدراسة حتديد حصص خاصة بالنوع االجتماعي جلميع
تشكيالت اللجان.

n

nطلب تعيني مزيد من النساء في املناصب التنفيذية العليا،
وحتديدا في مجلس الوزراء وفي مجلس األمن القومي.

االطار رقم 3

كان لغياب التعاون فيما بني األحزاب في كمبوديا وهيمنة
احلزب الواحد نتائج سلبية على االحتادات النسائية
داخل األحزاب ألغراض تعزيز مسائل النوع االجتماعي
وخاصة على املستوى احمللي .وبالرغم من ذلك ،كانت
املرأة الكمبودية ،بالعمل مع املنظمات غير احلكومية ،في
طليعة من أسهموا في بناء جسور التواصل بني مختلف
التيارات احلزبية .وكانت منظمة املرأة من أجل الرخاء
( )Women for Prosperityمن أكثر املنظمات تأثيرا
في هذا املجال .وبقيادة العائد بوك ناندا (،)Pok Nanda
وضعت منظمة املرأة من أجل الرخاء برنامجا ال يهدف إلى
تشجيع ومتكني املرأة من دخول عالم السياسة فحسب ،بل
يهدف أيضا إلى مد جسور التواصل مع مختلف األحزاب
املنقسمة على املستوى احمللي .وبني الشبكة التي أنشأتها
كانت عضوات املجلس احمللي من جميع اجلهات ،مبا فيها
األحزاب السياسية .وفقد ركزت املنظمة على التحديات
العامة التي تواجه املرأة في مجال السياسة ،بغض النظر
عن األيديولوجية ،وتقدمي التدريب املستمر بغرض تنمية
مهاراتهن مع مرور الوقت .واستعدادا النتخابات املجالس
احمللية لعام  ،2000دعمت املنظمة  5.527مرشحة ،وذلك
من خالل تقدمي اإلرشادات في اخلطابات العامة ،واملساعدة
في صياغتها ،واإلجابة على األسئلة املوجهة من الناخبني،
ومواجهة التحديات من جانب أعضاء األحزاب األخرى من
الذكور ممن ال يبدون تعاطفا مع مشاركة املرأة ،وكذلك
36
تقدمي منوذج فعال ومؤثر للتعاون فيما بني األحزاب.
 5-4تنفيذ املوازنة واملشتريات العادلة
ميكن ألعضاء البرملان تنفيذ مبادرات خاصة مبوازنة النوع
االجتماعي لتعزيز االستخدام املتكافئ واملالئم لألموال.
وان تخصيص موازنة النوع االجتماعي هو تطبيق عملي
لتوجيه النوع االجتماعي لعملية إعداد املوازنة .وهذا يعني
تقييم للموازنة قائم على أساس النوع االجتماعي وإدخال
قضاياه على جميع مستويات عملية إعداد املوازنة وإعادة
هيكلة العوائد وبنود اإلنفاق من أجل دعم مساواة النوع
37
االجتماعي.
وميكن للبرملان املشاركة في إعداد املوازنة املتعلقة باألمن
38
في املراحل الرئيسية األربع لدورة املوازنة النموذجية.
n
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املنظمات غير احلكومية الكمبودية:
تعزيز مشاركة املرأة والتعاون فيما بني
األحزاب

nإعداد املوازنة :وهذه املرحلة خاصة بالسلطة التنفيذية
لتقدمي املخصصات املقترحة من األموال للعديد من
األغراض ،إال أنه ميكن للبرملان وأعضاؤه املشاركة
في العملية من خالل اآلليات الرسمية وغير الرسمية
املختلفة.

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني

n

n

n

nاملوافقة على املوازنة :يتعني أن يكون البرملان قادرا
على دراسة وحتديد املصلحة العامة ومالئمة تخصيص
األموال .ويجوز له – في سياقات محددة – أن يكمل
املخصصات املتعلقة باألمن بتوجيهات محددة.
nالتنفيذ أو اإلنفاق :يقوم البرملان مبراقبة اإلنفاق
احلكومي .ويجوز له االجتهاد لتعزيز الشفافية
واملساءلة .وفي حالة طلب توفير موازنة إضافية ،يقوم
البرملان مبراقبة وتدقيق هذه الطلبات للحيلولة دون
جتاوز حدود اإلنفاق.
nالتدقيق أو املراجعة :يقوم البرملان بالتحقق فيما إذا
كان هناك سوء استخدام من جانب احلكومة لألموال
املخصصة .وكما يقوم بصفة دورية بتقييم مجمل
املوازنة وتدقيق العملية لضمان املساءلة والكفاءة
والدقة.

وهناك أداة تستخدم عادة في عملية تخصيص موازنة النوع
االجتماعي وهي بيان املوازنة املراعي للنوع االجتماعي.
وميكن تطوير هذا استنادا الى مجمل املوازنة أو استنادا
الى قطاعات محددة ،مثل القطاع األمني .وكما يتم حتليل
ودراسة بنود اإلنفاق والعوائد من حيث األثر احملتمل على
مختلف مجموعات النساء والرجال ،واالوالد والبنات.
والهدف من ذلك هو ضمان أخذ احتياجات الرجل واملرأة
39
بعني االعتبار بصورة عادلة.
االطار رقم 4

ويوضع املجلس األوروبي أن البرملانات تناقش املوازنات
املقدمة من السلطات التنفيذية ،وتقوم باجراء التعديالت
عليها وفي النهاية تقوم باقرارها .ومع ذلك ،ميكنها أيضا
تقدمي طلبات للمشاركة في أنشطة املشاورات ،حيث ميكنها
بذلك املشاركة في تشكيل اإلرادة السياسية وتعزيز التزامات
احلكومات بتخصيص موازنة النوع االجتماعي 40.وفي
داخل احلكومات ،تلفت مبادرات موازنة نوع االجتماعي
االنتباه إلى قضية مساواة النوع االجتماعي في عملية
تخصيص املوارد .وأما بالنسبة لناشطي املجتمع املدني
وأعضاء البرملان ،فانها متثل أدوات ذات فائدة للدعوة إلى
املزيد من الشفافية في القرارات املتعلقة باملوازنة واملساءلة
جتاه املرأة 41.وتهدف مبادرات موازنة النوع االجتماعي إلى
تغيير عملية إعداد املوازنة في حد ذاتها ،وذلك بزيادة دور
42
املجالس التشريعية واملجتمع املدني.
ومتت الدعوة إلى تبني أنظمة املوازنة املراعية للنوع االجتماعي
وتنفيذها في عدد من الدول حول العالم ،ففي البرازيل ،على
سبيل املثال ،تعمل منظمات املجتمع املدني مع عضوات البرملان
لتأييد نظم املوازنة املراعية للنوع االجتماعي 44.وفي الفلبني،
عملت املنظمات النسائية على زيادة الوعي بأهمية تخصيص
موازنة للنوع االجتماعي والتأكيد على الدور احلاسم الذي
تلعبه النصوص التشريعية في ترسيخ مساواة النوع
االجتماعي 45.وكانت جنوب أفريقيا من بني أوائل الدول التي
تبنت مسائل النوع االجتماعي عند اتخاذ القرارات االقتصادية

أدوات وطرق البرملان لوضع موازنة النوع االجتماعي
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حتليل بنود اإلنفاق/العوائد .من أجل حتليل املواقف الراهنة لكل من املرأة والرجل والفتاة والصبي في قطاع محدد – أو
تقييم أثار النوع االجتماعي السياسات أو إجراءات السياسة – فقد مت وضع إجراءات إضافية تربط مابني املوازنة والسياسات
وتركز على مختلف اجلوانب (العوائد أو بنود اإلنفاق أو اخلدمات العامة أو استهالك الوقت).
حتليل معدل العائد املصنف حسب النوع االجتماعي ،وهو عبارة عن أسلوب يتم به فحص الضرائب املباشرة وغير
املباشرة وكذلك الرسوم التي يدفعها كل من الرجل واملرأة.
حتليل اإلنفاق العام املصنف حسب النوع االجتماعي ،وهو عبارة عن مقارنة للمصروفات العامة في برنامج معني ويتم
عادة باستخدام بيانات من الدراسات احمللية للكشف عن كيفية توزيع املصروفات بني املرأة والرجل والفتاة والصبي.
تقييم املستفيدين مبعزل عن النوع االجتماعي ،وهو عبارة عن طريقة بحثية تستخدم لسؤال املستفيدين الفعليني أو
احملتملني عن مدى تلبية البرامج احلكومية و/أو اخلدمات العامة الحتياجاتهم ورغباتهم وأولوياتهم.
تقييم تأثير النوع االجتماعي ،وهو عبارة عن تقييم الحق للموازنة أو سابق على مقترحات املوازنة .وهو تقريبا أكثر أدوات
موازنة النوع االجتماعي شمولية وأكثرها تعقيدا ،حيث يشير إلى تأثير املوازنة على املدى القريب والبعيد بشأن توزيع املوارد
واحلصول عليها (مبا في ذلك الوقت) ،وكذلك على أدوار ومعايير النوع االجتماعي.
تقييم السياسة املراعية للنوع االجتماعي ،وهو يتطلب تدقيق السياسات اخلاصة مبختلف األعمال والبرامج والتركيز على
مسائل النوع االجتماعي الصريحة والضمنية ذات الصلة .وكما تقوم بالتدقيق في الفرضية القائلة بأن السياسات "محايدة
بالنسبة للنوع االجتماعي" في تأثيراتها ،وبدال من ذلك تقوم بالتحري عن الطرق التي تؤدي فيها السياسات ومخصصات
املوارد املصاحبة لها الى تقليص او مضاعفة عدم مساواة النوع االجتماعي.
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للبالد ،فكانت مبادرة تخصيص موازنة للمرأة في البالد
نتاج جهد مشترك بني عضوات البرملان والعديد من منظمات
املجتمع املدني .وقد ركزت املبادرة على أبعاد النوع االجتماعي
عند فرض الضرائب وحتديد اإلنفاق .وكما سعت إلى ضمان
انسجام عملية وضع املوازنة مع مبادئ مساواة النوع
االجتماعي ،وقد تطلب تضافر هذه اجلهود عقد مناقشات على
املستويني احمللي والوطني في احلكومة باالضافة الى دعوة
املواطنني للمشاركة .وقد بدأت منظمات املجتمع املدني في
حتليل املوازنة والسياسات التي حتركها لتحديد تأثير النوع
االجتماعي ،واستخدم أعضاء البرملان نتائج هذه األبحاث
46
لتشكيل املناقشات اخلاصة باملوازنة داخل البرملان.
تشمل إستراتيجيات تخصيص موازنة ومشتريات عادلة ما
يلي:
موازنة النوع االجتماعي
n nإجراء مراجعة النوع االجتماعي جلميع بنود املوازنة
املقترحة واحلالية لضمان إيجاد التمويل الكافي
للتعامل مع االحتياجات األمنية للمرأة والرجل والفتاة
والصبي.
االطار رقم 5

n

nإدخال مسائل النوع االجتماعي في املوازنة املقترحة.

النوع االجتماعي ومشتريات الدفاع
n nضمان تخصيص أموال لإلنفاق على املالبس والتجهيزات
التي تناسب املرأة وتخصيص مرافق خاصة بها ،وكذلك
متطلباتها للرعاية الصحية التناسلية.
n

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

5

إدخال النوع االجتماعي في إجراءات
الرقابة البرملانية على القطاع األمني في
سياقات محددة
 1-5الدول في مراحل ما بعد النزاع
تواجه املجتمعات التي مزقتها احلروب حتديات في تلبيتها
لالحتياجات األمنية ملجتمعاتها ،وميكن للبرملان أن يقدم

بناء التحالفات

من ضمن مسؤوليات أعضاء وعضوات البرملان العمل على ادخال مسائل النوع االجتماعي في عملهم ،وتؤكد دونا بانكهارست
( )Donna Pankhurstعلى ذلك بقولها" :تزداد فرص النجاح كثيرا إذا لم تترك كامل مسؤولية تغيير ثقافة املؤسسات للنساء
فقط ،بل تصبح مسؤولية الرجل أيضا" 47.ومن أجل إدراك النجاح في حتويل البرملان إلى مؤسسة تراعي النوع االجتماعي،
فعلى الرجل واملرأة تبادل التفاهم بشأن حتليل ودراسة النوع االجتماعي.
وهذا التحول نحو التوسع في املساواة بني النوع االجتماعي يكون ممكنا فقط إذا تعاون الرجل واملرأة معا لتغيير الوعي
املجتمعي .ونظرا النهم مجموعة ،فهم مييلون إلى التميز في تسلسل السلطة احلالي ،ولذلك ،من املتوقع منهم مقاومة هذا
التغيير .ولهذا ،فانه من املهم بوجه خاص توضيح أهمية دراسة النوع االجتماعي بالنسبة للرجال .وحتصل االستفادة ألعضاء
البرملان عند تطبيق منظور النوع االجتماعي في عملهم البرملاني ،حيث سيساعدهم حتليل النوع االجتماعي في التعرف بشكل
أفضل على احتياجات جموع الناخبني من الرجال والنساء .ويؤكد كل من تسجارد بوتا ( )Tsjeard Boutaوجورج فريكس
( )Georg Frerksعلى أن سياسات مراعاة النوع االجتماعي تتطلب حتليل دقيق للنوع االجتماعي ،مبا يوضح العالقة بني
النوع االجتماعي ووضع النزاع احملدد والتأثير املختلف احملتمل للتدخالت اخلارجية على املرأة والرجل 48.وعلى سبيل
املثال ،يكشف حتليل النوع االجتماعي عن الطرق املختلفة التي يتعرض من خاللها الرجال والنساء للعنف اجلنسي أثناء
النزاعات املسلحة ،وكما يسلط الضوء على االحتياجات املتميزة إلعادة ادماج الفتيات والصبيان الذي يتم اختطافهم وإجبارهم
على اخلدمة في احلركات املسلحة العاملة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
ومن بني األمثلة الناجحة ألعضاء وعضوات البرملان ،ممن انضموا للقوات املسلحة لتعزيز مساواة النوع االجتماعي ،املجموعة
البرملانية املشتركة في اململكة املتحدة اخلاصة باملرأة والسالم واألمن .وقد تركز عمل املجموعة على التنفيذ الفعال لقرار
مجلس األمن رقم " ."1325وتضم اللجنة التي تتزعمها جوان رادوك ( ،)Joan Ruddockعضو مجلس العموم عن حزب
العمل 16 ،امرأة و 6رجال .وقد اتضحت جليا تشكيلة النوع االجتماعي والتركيز الكبير للمجموعة عليه ،أخذا في االعتبار
التشكيل التقليدي للجان البريطانية األخرى ،مبا فيها تلك اخلاصة باألمن .وفي املقابل ،جند أن اللجنة املشتركة اخلاصة
بالدفاع في البرملان البريطاني تضم في تشكيلتها امرأة واحدة من إجمالي  15عضوا .وباملثل ،تضم جلنة الدفاع املعينة من
قبل مجلس العموم البريطاني امرأة واحدة.
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دورا ايجابيا في ضمان إدخال مسائل النوع االجتماعي
في النصوص املتعلقة باألمن من عمليات السالم :مثل نزع
األسلحة والتسريح وإعادة اإلدماج وآليات العدالة االنتقالية
وأخذها بعني االعتبار عند التعامل مع العنف واجلرمية في
مراحل ما بعد النزاع .وتوفر سياقات ما بعد النزاع أيضا
فرص لزيادة عدد عضوات البرملان كجزء من عملية اإلصالح
االنتخابي والسياسي.
وانه باالضافة إلى التعامل مع اجلرائم التي يتم ارتكابها
أثناء احلروب ،فانه بإمكان أعضاء البرملان األخذ بزمام
املبادرة في التعامل مع البيئة األمنية التي تنشأ في أعقاب
النزاعات .وعادة ما يستشري العنف في مراحل ما بعد
احلروب ،سواء مت ارتكابه على املستوى اخلاص أو العام ،في
العديد من الدول .وميكن ألعضاء البرملان التعامل مع قضايا
األمن املجتمعية من خالل إصالح قوات اجليش والشرطة
والقضاء والسجون ،وذلك من خالل إقرار تشريعات تعمل
على معاجلة اجلرمية بشكل أفضل.
عمليات السالم
يلعب البرملان بالفعل دورا هاما في منع النزاعات أو حتقيق
األمن الوقائي ،فبمجرد اندالع النزاع ميكن ألعضاء البرملان
تقدمي دور ايجابي أثناء محادثات السالم واتفاقيات السالم
الالحقة .وغالبا ما تكون اتفاقيات السالم هذه مبثابة أطر
عمل إلصالح القطاع األمني ،ولهذا يكون إدخال مسائل
النوع االجتماعي في مرحلة مبكرة ضروري للغاية .وميكن
ألعضاء البرملان أن يقحموا أنفسهم في عملية التفاوض،
ويشكلون منتدى مهم لزيادة وعي اجلمهور بعمليات السالم
الرسمية وغير الرسمية التي جتري في بالدهم.
وميكن ألعضاء البرملان ،على سبيل املثال ،أن يناصروا عملية
التفاوض التي تضم املرأة بشكل كامل .وفي حالة حصول
البرملان نفسه على متثيل في مائدة املفاوضات ،فيتعني أن
يضم وفده إليها مجموعة من املشرعني االناث ،حيث إن
التشكيلة األكثر توازنا لفرق التفاوض تكون مبثابة داللة
مبدأية مهمة بأن أبعاد مسائل النوع االجتماعي ألي نزاع
ستؤخذ في احلسبان خالل عملية التفاوض ،ويساعد ذلك
في زيادة فرص احتمالية إدخال منظور النوع االجتماعي في
اتفاقيات السالم والترتيبات األمنية املنبثقة عنها .وألعضاء
البرملان كل التأثير في ذلك ،حيث بامكانهم حجب املوافقة
عن االتفاقيات املبنية على اسس ال تراعي النوع االجتماعي،
وهذه عملية مشروعة .فالبرملان الذي يؤكد على مسائل
النوع االجتماعي في تسوية أي نزاع هو برملان مدعوم
بإجماع دولي واضح ينص على ان أية عملية سالم "تفشل
في إشراك املرأة في إعداد أجندة أعمالها ومحور مباحثاتها
49
وتنفيذها ،لن تتمتع باية شرعية ميوقراطية".
وعند استبعاد املرأة من ذلك ،يكون هناك نزوع طبيعي نحو
التركيز على اخلبرات الذكورية للنزاع وتوقعاتها لتسوية

النزاع بدال من دراسة احتياجات جميع األطراف من الذكور
واإلناث وأوضاعها في البنية املجتمعية 50.وتثري مشاركة
املرأة هذه العملية ،حيث يحتمل أن تقدم املرأة إسهامات
مختلفة في العملية السلمية .ومقارنة بالرجل ،تكون املرأة
أكثر استعدادا إلدخال مسائل النوع االجتماعي في أجندة
األعمال ،وتقدمي خبرات أخرى متعلقة بالنزاع ،وحتديد
أولويات مختلفة لبناء السالم وإعادة التأهيل .وكما أنه
51
بإمكانها التغلب على االنقسامات السياسية بشكل أفضل.
وفي الدول املتأثرة بالنزاعات ،تتطلب مرحلة تنفيذ اتفاقيات
السالم انتباه البرملان إلى الشق االجتماعي ،حيث تتيح
اتفاقيات السالم ومرحلة بناء املؤسسات فرصا جوهرية
للدول اخلارجة حديثا من مرحلة النزاع إلى مرحلة التغيير
في أنظمتها السياسية نحو مساواة النوع االجتماعي.
وميكن للبرملان مراقبة مفاوضات السالم الرسمية واالدالء
بدلوه في املبادرات غير الرسمية النابعة من داخل املجتمع
املدني.
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
يستتبع تسوية النزاع العنيف نزع السالح وتسريح القوات
املتحاربة .ولقد اثبتت عمليات نزع السالح ،وتسريح
املقاتلني ،وإعادة اندماجهم الفعالة ،بأن احلروب تؤثر
بشكل مختلف على كل من املرأة والرجل وتعمل على تلبية
احتياجات قدامى احملاربني من الرجال والنساء ،باالضافة
الى النساء واألطفال ااملرافقني للقوات املسلحة واجلماعات
املتناحرة .وميكن أن يلعب أعضاء البرملان دورا ايجابيا
كمدافعني عن عملية نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة
اندماجهم القائمة على النوع االجتماعي (انظر االطار رقم
 .)6وفي الغالب يتم جتاهل احتياجات النساء والفتيات
اللواتي يشتركن مع القوات غير النظامية أو املصاحبات لها
في هذه العمليات ،وتشمل جوانب النوع االجتماعي األخرى
االستشارات والتعليم واالندماج الفعال للمحاربني القدامى،
وذلك من أجل تخفيف مخاطر إقدامهم على العنف األسري أو
األشكال األخرى للعنف في حياتهم في مراحل ما بعد النزاع.
وتعتبر إعادة هيكلة القطاع األمني في أعقاب النزاع فرصة
مهمة للبرملان إلنشاء قوات أمنية ممثلة ،ففي الفترة التي تعقب
النزاع عملت دول مثل السلفادور وجواتيماال وموزمبيق
وليبيريا على إعادة اندماج املقاتلني القدامى في قوات الشرطة
واجليش التي مت تشكيلها .وتشير بيانات تسريح القوات
التي قامت بجمعها بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة في
أنحاء العالم إلى أن املرأة متثل  %3من املقاتلني في العديد من
القوات املتمردة ،ولذلك فهناك مجموعات ترشيح للتوظيف
تتيح حتويل قوات اجليش والشرطة التقليدية إلى تشكيل
أكثر توازنا من حيث النوع االجتماعي.
أنظر أ

داة إصالح النوع االجتماعي وأثره
في إصالح قطاع الدفاع
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تفعيل عمليات نزع األسلحة وتسريح
املقاتلني وإعادة اندماجهم :دور
52
البرملانات

توفر املهام التشريعية والرقابية املوكلة إلى البرملانات
دورا مؤسسيا مهما في ضمان أخذ النوع االجتماعي
بعني االعتبار ،حسب االصول ،في عمليات نزع األسلحة
وتسريح املقاتلني وإعادة اندماجهم .وبإمكان أعضاء
البرملان التأكد من االعتراف باالحتياجات اخلاصة
باحملاربني واحملاربات منذ البداية .وكما يتعني االنتباه،
بشكل خاص ،إلى التأكد من مراعاة عملية نزع السالح
نفسها للنوع االجتماعي .ففي أوغندا ،اضطلع البرملان
بدور فعال متثل في زيارة معسكرات نزع األسلحة
للتحقق من أوضاع احملاربني واحملاربات ،ومن ثم طالب
احلكومة باتخاذ االجراءات .وفي أمريكا الالتينية ،اهتم
املشرعون اهتماما خاصا مبشاكل نزع األسلحة التي
تواجه جموع ناخبيهم .وللقيام بدور فاعل في عملية نزع
أسلحة احملاربني ،فانه يجب على أعضاء البرملان ادراك
التعقيدات احمليطة بدور املرأة والرجل في أوقات احلروب،
باالضافة الى احتياجات كل منهم النوع االجتماعي وقت
السلم.
العدالة االنتقالية
تلعب البرملانات دورا مهما في ضمان االهتمام باعتبارات
النوع االجتماعي عند إدارة العدالة في مراحل ما بعد النزاع.
وتعتبر احملاسبة العامة على اجلرائم التي يتم ارتكابها أثناء
احلروب ،مبا فيها اجلرائم القائمة على النوع االجتماعي،
عملية ضرورية من أجل جناح إعادة الهيكلة املدنية .وفي
الوقت الذي تعتبر فيه املرأة بأنها املستفيد الرئيسي من
مبادرات عدالة النوع االجتماعي ،اال ان النظرة من منظور
النوع االجتماعي تساعد في التعرف بشكل أفضل على
ضحايا العنف من الرجال .وتوفر املهام الرقابية والتشريعية
للبرملانات ،وكذلك ادوارها في إعداد املوازنات ،ألعضاء
البرملان فرصة سانحة للتعامل مع قضايا العدالة في مراحل
ما بعد احلروب .وكما انه بامكان البرملان أيضا ان يكون مقرا
لعقد النقاشات املفتوحة للجمهور بشأن قضايا االنقسامات
في مراحل ما بعد النزاعات ويؤدي دورا رائدا في تعزيز
53
روح التسامح.
وتشترك البرملانات في مسؤولية إنشاء جلان لتقصي
احلقائق ،والتي تعمل على انشاء سجل يوثق للجرائم التي
مت ارتكابها أثناء النزاع ،وكذلك إنشاء محاكم خاصة ملالحقة
املجرمني .وكما انه بإمكان البرملانات أن تطالب باملشاركة
العادلة للنوع االجتماعي في هذه الهيئات واالسترشاد
مبنظور النوع االجتماعي في سياساتها وممارستها.
وتتمتع البرملانات أيضا بحق الرقابة الفاعلة على عمل هذه
اللجان ،نظرا الن هذه اللجان هي التي تقوم بتوجيه توصيات
24

بالتشريعات املساعدة ،واملشاركة في تعيني أعضاء اللجان،
وتخصيص التمويل الالزم للتشغيل ،وكذا مراقبة تنفيذ
54
نتائج وتوصيات هذه اللجان.
وعلى مدى الثالثني سنة املاضية ،مت إنشاء  24جلنة لتقصي
احلقائق على املستوى احمللي والدولي للتحقيق في انتهاكات
حقوق اإلنسان التي مت ارتكابها أثناء النزاعات 55.وقد
ترأست املرأة جلنتني من هذه اللجان؛ وهما بعثة التحقيق
الدولية التابعة لألمم املتحدة التي حققت في انتهاكات
قانون اإلنسان الدولي في تيمور الشرقية ،وجلنة سريالنكا
56
اخلاصة باملقاطعات الغربية واجلنوبية.
وكما ميكن للبرملانات أيضا التأكد من املداخل املتكافئة
إلجراءات جلان احلقيقة واملصاحلة بان تكون مراعية
لالحتياجات اخلاصة للضحايا من الرجال والنساء (انظر
االطار رقم .)7
االطار رقم 7

جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب
أفريقيا :إدخال مسائل النوع االجتماعي

تقدم التجربة اجلنوب أفريقية حالة ناجحة للمشاركة
البرملانية في إدخال مسائل النوع االجتماعي في إنشاء
جلنة احلقيقة واملصاحلة ،حيث شكل أعضاء البرملان في
جنوب أفريقيا ،الذي ميثل األحزاب السياسية في البالد،
بالتعاون مع قادة منظمات املجتمع املدني ،جلنة لالختيار
والتي لعبت دورا رئيسيا في حتديد تشكيلة جلنة احلقيقة.
ومن بني  300مرشح مت تلقي طلباتهم في إجراءات علنية،
أعدت جلنة االختيار قائمة تضم  25متنافسا 57.وقد اختار
الرئيس نيلسون مانديال ( 15 )Nelson Mandelaعضوا
من أعضاء اللجنة من هذه القائمة ،كان ثلثهم من النساء.
 58وقد عكست هذه النسبة النسائية التزاما من جانب
املؤمتر الوطني األفريقي بتخصيص ثلث مراكز اتخاذ
القرار للمرأة .ومتت ترجمة االلتزام بتعزيز مساواة النوع
االجتماعي في جنوب افريقيا عن طريق ايجاد توازن بني
النوع اإلجتماعي اكبر داخل البرملان ،حيث حصلت املرأة
على  %33من مقاعد البرملان بحلول عام 2006م.
وبالرغم من املشاركة الكبيرة للمرأة في اللجنة ،إال أن
األفضل من ذلك كان مشاركتها في حتقيقاتها عندما
شجبت املنظمات النسائية انفراد الرجل مبيزة الوصول
إليها وتهميش جتارب املرأة في هذا اجلانب .وكانت
النساء حتجم عن مناقشة حوادث االغتصاب والعنف
اجلنسي أمام أعضاء اللجنة من الذكور .وقد ساهمت
حركات املرأة بنجاح في إدخال مسائل النوع االجتماعي
على جدول أعمال اللجنة 59.وفي جهد منها ألن تكون أكثر
مراعاة الحتياجات املرأة ،فقد تلقت جميع اللجان تدريبا
خاصا على النوع االجتماعي وقامت اللجنة بتنظيم عدة
60
جلسات خاصة باملرأة.
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وعلى سبيل املثال ،ميكن للمشرعني اإلصرار على تخصيص
جلسات خاصة لسماع شهادات الضحايا من اإلناث و/أو
تخصيص فصل من تقرير اللجنة للعنف القائم على أساس
النوع االجتماعي .ومقارنة بالضحايا من الرجال ،تقل
احتماالت وصول الضحايا من النساء إلى العدالة ،ويرجع
ذلك غالبا إلى سوء حالتهن االقتصادية وضخامة األعباء
األسرية واملعيشية التي يواجهنها ،مما يحد من قدرتهن على
التنقل 61.وكما انه بامكان البرملانات وضع ترتيبات تعويض
للضحايا على أجندة األعمال احمللية ،وهو ما فعلته السلطة
التشريعية في ساحل العاج ،عندما عجزت السلطة التنفيذية
عن فعل ذلك 62.وقد عملت مجموعة من املشرعني كمحامني
عن الضحايا ،وضغطت على البرملان للقيام بذلك .وكما يتعني
وضع برامج للتعويضات بطريقة مراعية للنوع االجتماعي،
والتعرف على االنتهاكات التي عانى منها كل من الرجل
واملرأة ،والتعرف على احتياجات كل منهم اخلاصة ألغراض
إعادة التأهيل.
انظر التقرير حول
النوع
االجتماعي وأثره في إصالح قطاع
العدالة

العنف واجلرمية في مراحل ما بعد النزاع
حيث أن اجلرائم القائمة على النوع االجتماعي قد مت ارتكابها
خالل فترة احلرب ،فقد مت تصنيفها على أنها جرائم حرب،
اال ان الطريقة التي تؤثر فيها الظروف املتعلقة بالنزاع على
استمرار وتيرة العنف الداخلي عقب توقف املشاحنات لم
تسترعي اال القليل من االهتمام 63.وقد يساعد الفهم املتزايد
ملسائل النوع االجتماعي أعضاء البرملان على تقدير أهمية
التعامل مع العنف األسري والتوتر في مراحل ما بعد النزاع،
والذي عانى منه قدامى احملاربني واحملاربات واملشردين من
الرجال والنساء على حد سواء .وكشفت دراسات لألمم
املتحدة عن وجود زيادة مفاجئة للعنف األسري في املناطق
املتأثرة بالنزاع ،تغذيها وفرة السالح ،والعنف الذي عانى
منه أفراد األسرة من الذكور ،ونقص فرص العمل واملأوى
واخلدمات الرئيسية .وكان األفراد املشردين ،بشكل خاص،
64
هم األكثر عرضة لذلك.
وتقدم أمريكا الوسطى افضل مثال للتحول من العنف
املرتبط باحلرب إلى موجة من اجلرائم التي لها تأثيرها
65
على املستويني العام واخلاص ،في مراحل ما بعد النزاع.
وفي الوقت الذي خبت فيه جذوة العنف السياسي عقب
عقد اتفاقيات السالم ،فقد تزايد العنف اجلنائي .وكثيرا ما
وقع كل من الرجل واملرأة ضحايا لهذا العنف .وقد سجلت
جواتيماال مقتل  383امرأة عام 2003م ،بزيادة مقدارها
 %135مقارنة مع عام 2002م .ومت اغتيال  527امرأة عام
2004م .وخالل األشهر الثماني األولى من عام 2005
وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من  427شخص،
وهو ما يعد دليال على الزيادة املضطردة في معدل حوادث

االغتيال 66.وبينما يعد العنف املوجه ضد املرأة جزء من موجة
عامة للجرائم التي جتتاح البالد ،إال أن معدل حوادث اغتيال
النساء يفوق معدل حوادث االغتيال التي يتعرض لها الرجال.
وبالرغم من أن املرأة تعاني كثيرا من ظروف العنف في
مراحل ما بعد النزاع ،اال انه من املهم االعتراف بأن العنف
الذي يجتاح املجتمعات التي مزقتها احلروب يؤثر على
الرجال ايضا ،ولكن بوتيرة مختلفة .ففي كولومبيا على
سبيل املثال ،يرجع ربع عدد وفيات الرجال إلى حوادث
العنف ،حيث كانت  %60من الوفيات للذكور ما بني سن
 15و 44سنة 67.وتبلغ معدالت وفيات الرجال االناجمة
عن حوادث عنف في كولومبيا أربعة أضعاف مثيلتها عند
النساء 68.وبصفة عامة ،يشكل الرجال األغلبية العظمى
من ضحايا عنف العصابات والسالح ،فضال عن انهم هم
انفسهم ميثلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف.
وقد تزايدت مخاوف أعضاء البرملان في أمريكا الوسطى
ومناطق أخرى من العالم بشأن انتشار األسلحة الفردية
الصغيرة ،والتي تستخدم في معظم حوادث القتل هذه .وقد
بدأ أعضاء الكوجنرس في جواتيماال مؤخرا في إجراء دراسة
حول هذه املوجة املستعرة من قتل النساء في جواتيماال .ومت
عرض هذه الدراسة في عدد من املنتديات بهدف تسليط
الضوء على مشكلة عنف الرجال املسلح وضحاياه.
البرملانات املمثلة
تعتبر مسارات ما بعد النزاع مسارات واعدة فيما يتعلق
بتحول البرملانات نفسها ،فهي توفر للهيئات التشريعية
فرص كبيرة للتغيير سواء على مستوى التشكيلة او
التمثيل الفعلي (انظر اجلدول رقم  .)3وتعتبر التحوالت في
البرملانات ،نحو تشكيلة أكثر متثيال جلهة النوع االجتماعي،
مؤشرا مهما على أن مساواة النوع االجتماعي حتتل أولوية
في عملية إعادة الهيكلة املجتمعية.
اجلدول رقم  3إجراء التغيير في أعقاب احلرب:
تشكيلة النوع االجتماعي في
69
البرملانات في مراحل ما بعد النزاع
نسبة
نسبة الرجال
البلد
النساء
52.2
48.8
رواندا ()2003
موزمبيق ()2004

34.8

65.2

30.5

69.5

جنوب أفريقيا ()2004

32.8

أوغندا ()2006

29.8

بوروندي ()2005

تيمور الشرقية (27.7 )2007
أفغانستان ()2005
العراق ()2005

27.3
25.5

67.2
70.2
72.3
72.7
74.5
25
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وميثل التركيز الدولي على زيادة دور املرأة في اتخاذ
القرارات السياسية حافزا للحكومات ،في املجتمعات املتأثرة
بالنزاعات ،للعمل على تعزيز توازن النوع االجتماعي في
برملاناتها .وغالبا ما يتم حتقيق ذلك مبساعدة نظم احلصص
الدستورية والتشريعية ،ومتثل كال من أفغانستان والعراق
أحدث النماذج الناجحة للعمل بنظام احلصص الدستورية
(انظر االطار رقم .)8
االطار رقم 8

تنفيذ احلصص الدستورية:
اإلصالحات في أفغانستان والعراق

70

تغيرت 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 ميثلن ما نسبته
 %27من  249هم عدد اعضاء مجلس الشعب األفغاني.
وباملثل ،يضمن دستور العراق ،املصادق عليه في شهر
أكتوبر 2005م ،أن تشكل املرأة ربع مقاعد البرملان البالغ
عددها  275مقعدا .وكما مت العمل بنظام احلصة في العراق
أيضا .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.
 2-5الدول املتقدمة
تواجه البرملانات في العديد من املجتمعات املتقدمة نفس
التحديات الداخلية املتعلقة بإصالح القطاع األمني ،املوجودة
في نظيراتها في الدول النامية ،ولكن بصورة مختلفة .وعلى
سبيل املثال ،تتولى البرملانات في أوروبا وأمريكا الشمالية
استخدام سلطتها في الرقابة على بعثات حفظ السالم أو
التدخالت العسكرية ،ومن هذه األمثلة بعثات حلف الناتو
في أفغانستان ودول البلقان والتدخل العسكري بقيادة
الواليات املتحدة في العراق أو التدخل اإلنساني بقيادة األمم
املتحدة في هايتي .وكما تفرض اتفاقيات التعاون األمني
اإلقليمية والدولية حتديات أمام الرقابة البرملانية الفعالة.
وفي جميع األحوال ،حتتاج البرملانات إلى ضمان تنفيذ
السياسات األمنية مبا يتفق مع القانون اإلنساني الدولي
واملبادئ الدولية 71.وتعتبر املواثيق الدولية ،وحتديدا قرار
مجلس األمن رقم  ،1325التي تفرض مراعاة مسائل النوع
26

االجتماعي في جميع العمليات األمنية والسلمية ،بانها احد
الركائز الرئيسية في هذا السياق.
وقد استخدمت العديد من الدول قرار مجلس األمن رقم
 1325كنقطة بداية مهمة لإلصالح وعملت على تطوير
خطط عمل وطنية خاصة بها لتنفيذه أو انها في مخاض
التحضير لذلك .وتتعامل هذه اخلطط في أغلب األحوال مع
كل من مسائل النوع االجتماعي في القطاع األمني داخل
البالد املعنية ومع مسائل النوع االجتماعي املتعلقة بحفظ
السالم وإعادة اإلعمار في مراحل ما بعد النزاع (وفي بعض
احلاالت تشمل إصالح القطاع األمني) .وقد عملت كل من
النمسا والدامنرك والنرويج والسويد وسويسرا واململكة
املتحدة على وضع خطط عمل متكاملة بشأن القرار ،1325
وأما كندا فهي في مخاض تطوير خطتها.
وينصب تركيز خطة العمل اخلاصة بالسويد التي بدأت
عام  2006على عمليات حفظ السالم .وقد وجهت اخلطة
تعليماتها للقوات املسلحة لبذل "جهود واعية لزيادة عدد
النساء بني صفوف املجندين والضباط القادرات على
املشاركة في عمليات حفظ السالم" وإنشاء مشروعات مثل
مشروع قوة النوع االجتماعي ( )Gender Forceلتطوير
إجراءات "إلدخال منظور النوع االجتماعي في العمليات
الدولية" .وعلى نفس املنوال ،بذل مجلس الشرطة الوطني
"جهودا خاصة لزيادة مشاركة املرأة في قوات الطوارئ
السويدية في عمليات تعزيز السالم" 72.وعالوة على ذلك،
فمن املفترض أن يتلقى جميع أفراد قوات عمليات حفظ
السالم تدريبا خاصا على مسائل النوع االجتماعي.
ويشارك أعضاء البرملان في مسولية وضع خطط العمل
الوطنية .وتعمل اجلهود املبذولة لوضع اخلطة الكندية على
التركيز على أهمية دعم وتعزيز أعضاء البرملان للجهود
الهادفة لوضع اخلطة ،وان يطلبوا من اللجنة الدائمة للشؤون
اخلارجية والتجارة الدولية واملؤمتر احلزبي لعضوات
البرملان "املساهمة في هذا امللف وكذلك القيام بدور فعال
73
في التنفيذ".
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6

التوصيات الرئيسية ألعضاء البرملان

١ ١تأييد توقيع وتصديق وتنفيذ االتفاقيات واملعاهدات
اإلقليمية والدولية الداعية إلدخال مسائل النوع
االجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني ،مثل معاهدة
القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة.
٢ ٢زيادة متثيل عضوات البرملان من خالل تنفيذ نظام
احلصص وإصالح األنظمة االنتخابية وتعزيز قدرات
املرشحات.

١ ١١طلب املشاركة الكاملة للمرأة وضمان ادخال مسائل
النوع االجتماعي في جلان تقصي احلقائق واحملاكم
اخلاصة وبرامج إعادة التأهيل ،مبا في ذلك إقرار
تشريع يدعم تشكيل هذه الهيئات.
١ ١٢إصالح النظام القضائي للقضاء على العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي بشكل أكثر فاعلية.

٣ ٣زيادة متثيل عضوات البرملان في اللجان املختصة
بالدفاع واألمن من خالل إقرار تشريعات خاصة
باملساواة في التمثيل للمرأة والرجل أو من خالل نظام
احلصة في اللجان البرملانية.
٤ ٤بناء القدرات املتعلقة بالنوع االجتماعي لعضوات
وأعضاء البرملان وخاصة أعضاء اللجان املختصة
بالدفاع واألمن من خالل التقارير املوجزة والتدريب
واملبادرات األخرى الهادفة لزيادة الوعي.
٥ ٥إشراك املجتمع املدني وخاصة املنظمات النسائية
في اتخاذ القرارات األمنية من خالل توسيع قاعدة
املشاورات واجللسات العامة واآلليات الرسمية وغير
الرسمية األخرى.
٦ ٦إنشاء مؤمتر حزبي خاص بالنوع االجتماعي ويشمل
ذلك املرأة والرجل من أجل زيادة الوعي باملوازنة
والتشريعات املتجاوبة مع النوع االجتماعي وتعزيزها.
٧ ٧تقدمي وتعزيز مبادرات املوازنة املخصصة للنوع
االجتماعي وإجراء عمليات لتقييم أثر النوع االجتماعي
على السياسات األمنية.
٨ ٨توفير وطلب بيانات مصنفة حسب اجلنس بشأن إدخال
النوع االجتماعي وتشكيل مؤسسات القطاع األمني
حتى يتمكن واضعو السياسات من إصدار قرارات
مستنيرة.
٩ ٩مراقبة نشر وتشكيل بعثات حفظ السالم لضمان
التمثيل اجليد للمرأة في قوات حفظ السالم ،والتأكد
من اتخاذ اإلجراءات ملنع االستغالل واإلساءة اجلنسية،
وبناء قدرات أفراد بعثات حفظ السالم عن طريق إدخال
مسائل النوع االجتماعي.
في سياقات ما بعد النزاعات على وجه اخلصوص:
١ ١٠استخدام البرملان كمنتدى إلدخال مسائل النوع
االجتماعي لضمان مشاركة املرأة في عمليات السالم.
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