مذكرة التطبيق العملي السادسة

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

الـنوع االجتماعي وأثره
في إصالح إدارة احلدود
احملتويات
ملاذا يعتبر النوع
االجتماعي أمرا ً مهما ً
لعملية إصالح إدارة
احلدود؟
كيف ميكن إدخال النوع
االجتماعي في عملية
إصالح إدارة احلدود؟
التحديات والفرص
املتاحة إبان فترة ما بعد
النزاع
تساؤالت حول عملية
إصالح إدارة احلدود
معلومات أخرى

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 إدارة احلدود ،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 يحتل النوع االجتماعي أهمية بالنسبة إلصالح إدارة احلدود؟

يقصد بعبارة "إدارة احلدود" تصريف أعمال احلدود ،ويتغير معناها الدقيق تبعا ً للسياق احمللي،
1
إال أنه يتعلق عادة بقواعد وأساليب وإجراءات تنظيم األنشطة وحركة املرور عبر مناطق احلدود.
وتعتبر خدمات حرس احلدود والهجرة واجلمارك األطراف الرئيسية املسؤولة عن إدارة حركة
األفراد والبضائع عبر احلدود.
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.

منع وكشف االجتار بالبشر والتهريب
n nيتيح تبني طريقة متجاوبة مع النوع االجتماعي ملنع االجتار بالبشر والتهريب والتحقيق فيها
والقضاء عليها زيادة التعرف على ضحايا االجتار بالبشر.
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان
n nيساعد أفراد إدارة احلدود على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للرجال والنساء والفتيات
والصبيان في زيادة ثقة العامة في خدماتهم ،حيث يترتب على هذه الثقة زيادة حركة األفراد
والبضائع واخلدمات مما تسهم بدورها في النمو االقتصادي واألمن اإلنساني ،كما تعزز عالقة
الثقة في املناطق احلدودية أيضا من قدرة سلطات أفراد احلدود على منع واكتشاف اجلرمية.
تشمل انتهاكات حقوق اإلنسان التي قد تقع عند نقاط مراقبة احلدود ما يلي
n nالعنف اجلسدي مبا في ذلك الضرب واالغتصاب والتعذيب.
n

nإنكار حق اللجوء السياسي أو إجراءات طلب حق اللجوء.
1

n

nالتحرش اجلنسي والتمييز على أساس اجلنس أو
امليول اجلنسية.

n

nالتصنيف العرقي/العنصري التمييزي الذي يحد من
احلق في حرية التنقل.

n

nالفساد وإساءة املعاملة والعنف بحق التجار العابرين
للحدود.

n

nإنكار احلق في احلصول على الرعاية الصحية.

اإلطار رقم  1نصائح من أجل تبني إجراءات
متجاوبة مع النوع االجتماعي تتعلق
بضحايا اإلجتار بالبشر من النساء
-1ال يحتمل أن تتجاوب املرأة ضحية االجتار مع
احملققني من الرجال .فاحملققات النساء هن املفضالت
إلجراء التحقيق وبخاصة لتوفير اإلحساس باألمان
للضحية.
-2يجب حضور املرأة بوصفها شاهدة في جميع األحيان.
وفي حالة عدم توافر أفراد من النساء فيمكن االستعانة
بإحدى املنظمات النسائية املوثوق بها للحضور بصفة
مراقب.
-3عزل الضحية عن املهرب.

-4يجب أن تقوم إحدى الضابطات بالتفتيش اجلسدي
وتفتيش األغراض.

-5إنشاء اتصال مباشر مع املنظمات النسائية ومناصري
الضحية.
-6ضمان توافر االحتياجات الطبية والطبيعية.

إيجاد مؤسسات ممثلة إلدارة احلدود
n

nقد يساعد ضمان زيادة متثيل املرأة ضمن أفراد خدمة
احلدود حيث تزيد حاليا ً نسبة متثيل الرجل بشكل
كبير.
 ضمان توجيه أسئلة مالئمة وإجراء االستجواباملالئم وكذلك عمليات التفتيش اجلسدية وإجراءات
املتابعة فيما يتعلق بجرائم مثل االجتار بالبشر
والتهريب.
 إيجاد مؤسسات أكثر متثيالً تعكس املجتمع الذيتخدمه فيما يتعلق بالعرق واللغة والدين وغير ذلك
تعمل على تعزيز الشرعية وخلق بيئة طبيعية على
احلدود.
 منع انتهاك حقوق اإلنسان عند احلدود مثل التحرشاجلنسي والتفتيش اجلسدي غير الالئق واستعمال
القوة املفرطة.

2

امللكية احمللية والرقابة املدنية والتعاون
n nزيادة مشاركة األطراف األساسية مثل منظمات املرأة
في عملية إصالح إدارة احلدود تعزز امللكية احمللية
والرقابة االجتماعية.
n

nقد يؤدي التعاون مع منظمات املرأة ومنظمات املجتمع
املدني األخرى إلى توافر معلومات محلية غاية في
األهمية بشأن األنشطة اإلجرامية واستشارة خبراء
في السياسة واخلبرات التدريبية اخلاصة بالنوع
االجتماعي .كما أن ملنظمات املجتمع املدني دور رئيسي
في إحالة ضحايا اجلرائم وتوفير خدمات الرعاية
املتكاملة.

اإلطار رقم  2السلوك األخالقي اآلمن لعمليات
2
استجواب ضحايا االجتار بالبشر
 -1عدم اإلقدام على اإليذاء وعامل كل انسان كما لو كان
احتمال اإليذاء غير وارد حتى يوجد ما يثبت العكس.
 -2اعرف هدفك وحدد املخاطر قبل إجراء أي استجواب.

 -3كن مستعدا ً لتقدمي اخلدمات القانونية والصحية
والرعاية والدعم االجتماعي ومعلومات اإلحالة
للخدمات األمنية.
 -4اعمل على اختيار وإعداد املترجني الفوريني بشكل
مالئم
 -5اضمن إخفاء األسماء والسرية.

 -6احصل على املوافقة الصريحة من كل شخص يخضع
لالستجواب.
 -7استمع جيدا ً لتقييم كل فرد للموقف واملخاطر التي
تهدد سالمته وأظهر له االحترام.

 -8ال تكن سببا ً في تكرار األسى ألي شخص بطرح
أسئلة يقصد بها إثارة رد مشحون عاطفياً.
 -9كن مستعدا ً للتدخل الطارئ.

 -10استخدم املعلومات التي يتم جمعها االستخدام اجليد
مبا يعود بالنفع على كل رجل وامرأة أو تساعد في
تطوير السياسات وعمليات التدخل اجليدة لضحايا
االجتار بالبشر.
االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق
الدولية
إن األخذ بزمام املبادرة إلدراج القضايا املتعلقة بالنوع
االجتماعي في عملية إصالح إدارة احلدود ضروري
لالنصياع للقوانني واملواثيق واملعايير الدولية واإلقليمية
فيما يتعلق باألمن والنوع االجتماعي .ومن املواثيق الرئيسية:
n

nمؤمتر وخطة عمل بكني ()1995

n

nبروتوكول منع وقمع اإلجتار باألشخاص ،وبخاصة
النساء واألطفال ،واملعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو)
()2000

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

كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في عملية
إصالح إدارة احلدود؟
جمع املعلومات
n

nجمع وحتليل ونشر بيانات بطريقة منظمة ودقيقة بشأن
حركة تدفقات الهجرة واإلجتار بالبشر وتهريبهم من
أجل حتسني سياسات وإجراءات إدارة احلدود .ويتعني
تصنيف هذه املعلومات كحد أدنى حسب اجلنس والسن
والوجهة والغرض من سفر الضحية.

وضع سياسات وبروتوكوالت وإجراءات متجاوبة مع
النوع االجتماعي
n nوضع سياسات وبروتوكوالت وإجراءات متجاوبة
مع النوع االجتماعي (أنظر اإلطار رقم  )1ألغراض
الكشف واالستجواب وعمليات التفتيش اجلسدية
والتحقيق واالحتجاز والعمليات األخرى تأخذ بعني
االعتبار االحتياجات املختلفة للمرأة والرجل والتفرقة
بني الهجرة واالجتار بالبشر والتهريب.
n

nوضع مدونات لقواعد السلوك :إجراءات للشكاوى
الداخلية واخلارجية والتحقيق واإلجراءات التأديبية
والتدابير وعمليات املراجعة اخلارجية.

n

nوضع خطوط إرشادية وسياسات واضحة متاحة
للعامة وإجراء استشارات بصفة منتظمة مع األطراف
املعنية األخرى في الرأي العام بشأن التهديدات األمنية
احملتملة وكيفية التعامل معها بالشكل املناسب.

n

nتنفيذ سياسات وإجراءات مالئمة ومتجاوبة مع النوع
االجتماعي خاصة باملوارد البشرية مبا فيها سياسات
التحرش اجلنسي.

n

nوفي خطوة مهمة للقضاء على الرشوة وأشكال الفساد
األخرى ،مراجعة معايير املرتبات وتنمية العاملني
واحلوافز األخرى إلدارة احلدود .وتتزايد احتماالت
جتاوب العاملني إلجراءات اإلصالح إذا كانت الرواتب
وظروف اخلدمة مالئمة.

إجراء تدريب خاص بالنوع االجتماعي
n nوضع مواد تدريبية خاصة بالنوع االجتماعي وبناء
القدرات تستهدف بالتحديد أفراد إدارة احلدود

والتحديات الفريدة التي يواجهونها ويشمل ذلك أيضا ً
حرس احلدود وسلطات اجلمارك والهجرة.
n

nإشراك منظمات املرأة في تطوير وتقدمي التدريب اخلاص
بالنوع االجتماعي ومبادرات بناء القدرات األخرى.

زيادة قدرات الكشف وحماية ضحايا اإلجتار بالبشر
n nتقدمي تدريب حول حقوق املرأة ( مستمد من القوانني
التأكد من أن أفراد إدارة احلدود لديهم القدرة على
التعرف على اإلجتار بالبشر وكشفه والتفريق بينه وبني
التهريب والدعارة وهجرة العمل الطوعية واألشكال
األخرى حلركة عبور احلدود:
 إجراء مراقبة دقيقة ومدروسة لعمليات التفتيش عندالعبور.

 التعرف على األغراض والتجارب املختلفة لإلجتاربالبشر بالنسبة للمرأة والرجل والفتاة والصبي.

 بناء القدرة على تقدمي ردود مالئمة لضحايا اإلجتاربالبشر (أنظر اإلطار رقم  )2والتعرف على نقاط
الضعف واملقاومة واحلاجات وإيالف األفراد على
إجراءات التشغيل القياسية لإلحالة والتحقيق.
 التعاون مع منظمات املرأة واملنظمات غير احلكوميةاألخرى لتوفير اخلدمات للضحايا.

إنشاء مؤسسات إلدارة احلدود أكثر متثيالً ومشاركة
n

nتخطيط واستهداف سياسة توظيف جتذب أعداد أكثر
من النساء للتقدم للعمل مبا في ذلك مراجعة معايير
االختيار وتطوير توصيفات وظيفية مالئمة وتدريب
مسؤولي التوظيف على قضايا النوع االجتماعي
ومراجعة وتدقيق مواد التوظيف وأشكال املقابالت.

n

nتعيني وترقية املرأة املؤهلة في الوظائف العليا في إدارة
احلدود (أنظر اإلطار رقم .)3

اإلطار رقم 3

عملية توظيف النساء في كوسوفو

في أعقاب احلرب في كوسوفو ،بذلت جهود كبيرة
لتوظيف املرأة كمجندات في برامج الشرطة األساسية
اجلديدة من جانب منظمة األمن والتعاون في أوروبا .وقد
شهدت الدورات في العام األول تخريج  %33من النساء،
لكن لم يحب اجلميع هذا العمل فمعظم النساء تركن العمل
مبجرد تكوين أسرة ووجدت األخريات عمل أفضل في
مكان آخر .أما اليوم فقد اقتربت نسبة النساء في شرطة
كوسوفو من  .%14وفيما بعد تشكلت شرطة حدود
كوسوفو .وفي كانون الثاني /يناير عام  ،2007كان عدد
النساء  76امرأة من إجمالي  1.009من شرطة احلدود
ويرأس اخلدمة امرأة برتبة لواء.
3

n

nزيادة إشراك الفاعلني احملليني كمنظمات املجتمع املدني
مبا فيها منظمات املرأة في حتديد ووضع وتنفيذ وتقييم
ومتابعة عمليات اإلصالح من أجل زيادة الشفافية
وامللكية احمللية (أنظر اإلطار رقم .)4

اإلطار رقم 4

رقابة املجتمع املدني

3

وضعت شبكة اإلجراءات احلدودية Border Action
 Networkباالشتراك مع منظمات املجتمع احمللي في

الواليات املتاخمة للحدود مع الواليات املتحدة مجموعة
"اخلطوط اإلرشادية لسياسات وممارسات التنفيذ
البديلة على احلدود" ،وتتناول هذه اخلطوط اإلرشادية
قضايا املساءلة وحقوق اإلنسان وأمن املجتمع.
في حزيران  /يونيو عام  ،2006قدمت شبكة احلدود
حلقوق اإلنسان في ألباسو وتكساس ونيومكسيكو
اجلنوبية تقرير متابعة إلى جلنة حقوق اإلنسان توثق فيه
انتهاك حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية في منطقة احلدود
بني الواليات املتحدة واملكسيك.

التحديات التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
n

nتظل مناطق احلدود عادة مشحونة بالنزاعات ورمبا
مناطق معادية لفترات طويلة بعد النزاع ،وقد تعتبر
"خطيرة للغاية" بالنسبة لعمل املرأة فيها.

n

nتزداد حدة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
ضد النساء والفتيات في بيئة يسودها نقص الرقابة
واحلصانة.

n

nزيادة معدالت اإلجتار بالبشر.

n

الفرص املتاحة أمام إدراج قضايا النوع االجتماعي
n

nقد يتطلب األمر مزيد من اإلرادة السياسية من جانب
أفراد املجتمع الدولي واملنظمات الدولية واحلكومات
املنشأة حديثا ً لالستثمار في عمليات اإلصالح.

n

nيوفر بناء وإصالح نظم إدارة احلدود فرصة لتحديد
األهداف من توظيف املرأة وإدراج قضايا النوع
االجتماعي في صياغة السياسات والبرتوكوالت
والبرامج العملية والتوظيف والتدريب.

n

nقد تتوافر أعداد كبيرة من النساء للعمل داخل خدمات
إدارة احلدود ،ويشمل ذلك النساء املعيالت ألسرهن
وربات البيوت واللواتي مت تسريحهن من ذوي املهارات
التنظيمية والقيادية.

املتابعة والتقييم
n

nإجراء دراسات من جانب جهات مستقلة "لقياس رضا
العميل" كجزء من عملية املتابعة.

يضم التقرير السادس أيضاً:

– –نصائح لإلجراءات التي تراعي قضايا النوع
االجتماعي.
– –استبيان منوذجي خاص بآلية اإلحالة احمللية.

– –نصائح لوضع مدونات لقواعد سلوك فاعلة.

– –أمثلة ملناهج التدريب اخلاصة بالنوع االجتماعي لشرطة
حدود كوسوفو.
– –نصائح لزيادة توظيف وتثبيت وترقية العامالت.

التحديات والفرص املتاحة ما بعد النزاع

تعتبر عملية إصالح إدارة احلدود في مرحلة ما بعد النزاع
أمرا ً غاية في احلساسية بسبب النزاعات على احلدود
والسيطرة عليها من جانب اجلماعات احمللية املسلحة .وفي
العديد من احلاالت ،يتعني بناء أنظمة إدارة احلدود من البداية.
ومن األولويات األساسية امللحة إلصالح إدارة احلدود
نزع األسلحة وإزالة األلغام من احلدود ومنع التهريب غير
املشروع لألسلحة والبشر وكذلك ضمان حماية الالجئني
واملشردين.

4

nتكون األولوية غالبا ً إلصالح الشرطة بينما يتم إرجاء
الشرطية املتخصصة مبا فيها إدارة احلدود وتتبخر
اجلهود املبدئية إلشراك املرأة في القوات األمنية.

?

تساؤالت حول إصالح إدارة احلدود

من أفضل الطرق لتحديد نقاط البدء ومواطن الضعف والقوة
إلدراج قضايا النوع االجتماعي في إصالح إدارة احلدود هي
أن جترى عملية تقييم .وفيما يلي بعض عينات من التساؤالت
املتعلقة بالنوع االجتماعي ذات األهمية والتي تدخل في
عمليات حتديد وتقييم ومتابعة إصالح إدارة احلدود.
n

n

nهل تلقى أفراد إدارة احلدود معلومات دقيقة وتدريب
مالئمة وكافية بشأن قضايا النوع االجتماعي؟
nهل مت إعداد أفراد إدارة احلدود بشكل ٍ
كاف حلماية
احلقوق وللتعامل مع احتياجات ضحايا االجتار و/أو
التهريب؟

n

nهل مت وضع إجراءات عملية قياسية إلحالة ضحايا
االجتار والتهريب؟

n

nهل توجد سياسات متجاوبة مع النوع االجتماعي
مالئمة مثل مدونات قواعد السلوك وسياسات خاصة

بالتحرش اجلنسي والتمييز؟
n

nهل يعكس أفراد إدارة احلدود تنوع املجتمع من حيث
اجلنس والعرق والدين واللغة وغير ذلك؟

n

nهل تتوافر فرص متكافئة للرجل واملرأة في العمل في
جميع مستويات مؤسسات إدارة احلدود؟

n

nهل يتم إشراك األطراف املعنية األساسية من الوزارات
احلكومية واملجتمع املدني مبا فيها منظمات املرأة في

معلومات إضافية
املصادر

ILO – Human Trafficking and Forced Labour
Exploitation: Guidance for Legislation and Law
Enforcement, 2005.
IOM – ‘Migration and Gender’, Essentials of
Migration Management, 2007.
IOM – Identification and Protection Schemes for
Victims of Trafficking in Persons in Europe: Tools and
Best Practices, 2005.
OSCE – National Referral Mechanisms: Joining
Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A
Practical Handbook, 2004.
UNODC – Toolkit to Combat Trafficking in Persons,
2006.
WHO – Ethical and Safety Recommendations for
Interviewing Trafficked Women, 2003.

املنظمات

CLEEN Foundation – www.cleen.org
– Coalition Against Trafficking in Women
www.catwinternational.org
Human Rights Watch – www.hrw.org
– International Organization for Migration
www.iom.int
No Border Network – www.noborder.org
OSCE – www.osce.org
UNIFEM – www.unifem.org

عمليات التحديد والتخطيط وصنع القرار واملتابعة
والتقييم بالنسبة إلدارة احلدود؟
n

nهل تتم مراجعة عمليات الكشف واالستجواب والتحقيق
من منظور النوع االجتماعي؟

n

nهل مت إنشاء سجالت مركزية جلمع وتبادل املعلومات
عند نقاط العبور؟ هل مت تصنيف جميع البيانات حسب
اجلنس والسن والعوامل األخرى ذات الصلة؟

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح
القطاع األمني

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
ميكن احلصول علي هذه التقارير ومذكرات التطبيق العملي
من املواقع االلكترونية التالية:

www.dcaf.ch

قامت بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه ناديا نيري (Nadia
 )Nieriمن معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من
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