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نبذة عن املؤلفة
مستقلة  مستشارة  هي   )Angela Mackay( ماكاي  أجنيال 
وحقوق  االجتماعي  والنوع  النزاع  إدارة  في  متخصصة 
اإلنسان واالجتار بالبشر. حتى شهر متوز / يوليو 2007، 
عملت ضمن فريق املركز الدولي لتنفيذ تنمية سياسة الهجرة 
اخلاصة  التدريب  مواد  وتطوير  تأسيس  على  عمل  الذي 
عملها  وأثناء  كوسوفو.  في  احلدود  شرطة  تدريب  بوحدة 
السابق كمديرة برامج في مركز بيرسون للتدريب على حفظ 
السالم )كندا(، عملت على تطوير واختبار مواد التدريب األول 
عمليات  إلدارة  السالم  وحفظ  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. وفي عام 2002، عملت 
االجتماعي  النوع  شؤون  مكتب  كرئيسة   )Angela( أجنيال 
في بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة في كوسوفو، كما قامت 
أيضا بوضع وعقد تدريبات ملكافحة االجتار لصالح املنظمة 

الدولية للهجرة في مقدونيا وكوسوفو.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
)Kristin Valasek(، مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على 

القوات املسلحة.

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
ُيعِرب عن شكره وتقديره للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي 

)Spanish Agency for International Development
Cooperation )AECID((

 التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

إلسهاماتهم  أسماؤهم  التالية  للسادة  بالشكر  نتقدم  كما 
التقرير،  التي قدموها على مسودات هذا  القيّمة  وتعليقاتهم 
فار  فنيسا   ،)Martha L. Cottam( كوتام  ل.  مارثا  وهم: 
 ،)Werner Fasching( فاستشنج  ويرنر   ،)Vanessa Farr(
)Hermann Fuertmueller(، مارسلني  هيرمان فيرمتيولر 
األمم  ومعهد   ،)Marcelyn L. Thompson( تومبسون  ل. 
باملرأة.  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
 Benjamin( كما نعرب عن شكرنا لكل من بنيامني باكالند 
 )Anthony Drummmond( وأنتوني دراموند ،)Buckland
في  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا  وماجيهو 
حترير هذا التقرير، وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد 

الذي بذلته في توجيه هذا املشروع. 

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني 

يعتبر هذا التقرير ادارة احلدود والنوع االجتماعي جزًءا من 
مجموعة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
لوضع  والتي صممت  هذه،  األدوات  رزمة  وتشمل  األمني. 

ملمارسي  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة 
إصالح القطاع األمني وصانعي السياسات اخلاصة به، 12 

أداة ومالحظة عملية عليها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة ٤   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي ٥   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود ٦   

على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  7   
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي ٨   
النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على  ٩   

القطاع األمني
العسكرية  القوات  في  وأثره  االجتماعي  النوع    10

وشركات األمن اخلاصة
القطاع  إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع    11

األمني ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع    12

األمني 

ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة، 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم  شكرهم  بجزيل 

ملساهمتها في إخراج هذه األدلة إلى النور.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يساعد 
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة. 
في  اجليدة  املمارسات  حول  أبحاثاً  املركز  ويجري  كما 
هذا  في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع  املجال  هذا 
اخلصوص على املستويات احمللية والدولية ويقدم التوصيات 
املساعدة  بالسياسات كما ويقدم املشورة والبرامج  املتعلقة 
شركاء  بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في 
املدني  املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز: 
واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني مثل 
االستخبارات  القضائية ووكاالت  والسلطة  الشرطة  أجهزة 

وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان إحدى 
أوروبا  في  والتعاون  األمن  ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 

٤
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٥

وهو  األمن،  مجال  في  اإلنساني  بالبعد  عمله  يتعلق  والذي 
وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  النطاق  واسع  مفهوم 
باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميقراطية  املجتمعات 
دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات  وإدارة  وبناء 
املشترك  التفاهم  وتعزيز  احلقيقي  االحترام  ودعم  القانون 
بني األفراد والدول أيضاً. وقد أسهم املكتب في تطوير رزمة 

األدوات هذه.

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل 
النهوض باملرأة  

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

وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

إجراء أبحاث قابلة للتنفيذ من منظور النوع االجتماعي  n 
والبرامج  السياسات  على  فاعالً  تأثيراً  تؤثر  والتي 

واملشاريع؛
وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ n 

دعم قدرات أصحاب املصالح الرئيسيني إلدخال املفاهيم  n 
حول النوع االجتماعي عند وضع السياسات والبرامج 

واملشاريع.
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يكون االقتباس على هذا النحو:

االجتماعي  ״النوع   ،)Angela Mackay( ماكاي  ״أجنيال 
االجتماعي  النوع  أدوات  رزمة  احلدود״،  إدارة  في  وأثره 
ميجان  احملرران  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
 Kristin( فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك 
على  الدميوقراطية  للرقابة  مركز جنيف  Valasek(. جنيف: 
القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون األوروبية / مكتب 

األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة.

قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة 
)DCAF( بالترجمة إلى اللغة العربية

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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قائمة احملتويات
قائمة املختصرات

9 1-مقدمة           

9 2- ما هو مفهوم إدارة احلدود؟         

10 3- ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية بالنسبة إلصالح إدارة احلدود؟     
11 ٣ 1 منع االجتار بالبشر والتهريب وكشفها        
11 ٣ 2 صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان        
 12 ٣ ٣ مؤسسات ممثلة إلدارة احلدود        
1٤ ٣ ٤ امللكية احمللية والرقابة املدنية والتعاون        

14 4- كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في عملية إصالح إدارة احلدود؟     
1٤ ٤ 1 حتسني منع وكشف االجتار بالبشر        
1٤ اإلجراءات والبروتوكوالت والسياسات املتجاوبة مع النوع االجتماعي      
1٦ اآلليات املتعددة القطاعات           
1٦ التدريب على مكافحة االجتار بالبشر          
1٨ التعاون مع منظمات املجتمع املدني          
20 ٤ 2 تدعيم صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان       
20 مدونات قواعد السلوك           
21 التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي          
 22 ٤ ٣ إيجاد مؤسسات أكثر متثيالً إلدارة احلدود        
22 عمليات التقييم            
22 وضع سياسات وممارسات للتوظيف شاملة ومخصصة للمرأة       
2٣ تثبيت العامالت في العمل            
2٣ ترقية العامالت            
2٤ ٤ ٤ دعم رقابة املجتمع املدني         

25 5- إدراج قضايا النوع االجتماعي في إجراءات ادارة احلدود في سياقات محددة   
2٥ ٥ 1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات         
2٦ ٥ 2 الدول االنتقالية          
27 ٥ ٣ الدول النامية          
2٨ ٥ ٤ الدول املتقدمة          

30 6-التوصيات الرئيسية          

31 7-مصادر إضافية          
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قائمة املختصرات

وحدة تدريب شرطة احلدود في كوسوفو    :BBPTU

منظمات املجتمع املدني    :CSO

بعثة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   :ECOWAS

االحتاد األوروبي     :EU

الفيروس املسبب لنقص املناعة املكتسبة )اإليدز(   :HIV / AIDS

ICMPD:   املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

املنظمة الدولية للهجرة    :IOM

NATO:   منظمة حلف شمال األطلسي 

منظمة غير حكومية    :NGO

OSCE:   منظمة األمن والتعاون في أوروبا

UN:   األمم املتحدة

US:   الواليات املتحدة

٨



النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

1 مقدمة
״تعتبر خدمات إدارة احلدود الفعالة واملتكاملة ذات أهمية 
خاصة لضمان أمن وأمان املواطنني وتعزيز االستقرار 

اإلقليمي وكذلك لتسهيل التجارة والتنمية״. 
دليل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية 1

لألفراد  السلس  التدفق  بفعالية  تدار  التي  احلدود  تضمن 
االقتصادي  النمو  في  تساهم  التي  واخلدمات  والسلع 
والتحقيق  والكشف  املنع  عمليات  وتؤدي  اإلنسان.  وأمن 
النشطة التي تقوم بها خدمات احلدود إلى احلد من األنشطة 
اإلجرامية، بينما تعمل اجلهود الدولية للتعامل مع اجلرمية 

العابرة للحدود على تعزيز التعاون اإلقليمي.
والطرق  احلدود  إدارة  إصالح  على  األداة  هذه  تركز 
حياة  على  احلدود  على  التعامالت  بها  تؤثر  التي  املختلفة 
مختلف  يشمل  وهو  والصبيان.  والفتيات  والرجال  النساء 
القانون  وتنفيذ  والهجرة  اجلمارك   – احلدود  مراقبة  مهام 
النوع  قضايا  إدراج  لضمان  العملياتية  املزايا  ويوضح    
إدارة  وممارسات  وإجراءات  سياسيات  في  االجتماعي 

احلدود. 
وقد ُوضعت هذه األداة لتوفر مقدمة أساسية إلدارة احلدود 
وقضايا النوع االجتماعي للعاملني في احلكومات احمللية )مبا 
فيها الدول املانحة( واملنظمات الدولية واإلقليمية )مثل األمم 
املتحدة ومنظمة األمن والتعاون األوروبية واملنظمة الدولية 
ووضع  تطوير  عن  املسؤولة  األوروبي(  واالحتاد  للهجرة 
أعضاء  كذلك  يجد  وسوف  احلدود.  إدارة  سياسة  برامج 
األوساط  في  والعاملون  املدني  املجتمع  ومنظمات  البرملان 
األكادميية والباحثون في مجال إدارة احلدود و/أو قضايا 

النوع االجتماعي هذه األداة مفيدة للغاية.
ويشمل الدليل ما يلي:

مقدمة نظرية للنوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود. n 

النوع  إدراج  يعزز  خاللها  من  التي  بالطرق  ملخص  n 
االجتماعي إدارة احلدود.

إجراءات إلدراج النوع االجتماعي في إدارة احلدود. n 

بحث القضايا اخلاصة املتعلقة بالنوع االجتماعي وإدارة  n 
االنتقالية  والدول  النزاع  بعد  ما  سياقات  في  احلدود 

والدول النامية والدول املتقدمة.

التوصيات األساسية. n 

املصادر اإلضافية n 

وبرامج  سياسات  تشكيل  مصدر  الدليل  هذا  يعتبر 
النوع االجتماعي، كما يعتبر  التي تراعي  إدارة احلدود 
على  وأثره  االجتماعي  النوع  بشأن  املصادر  أول  أحد 
إدارة احلدود، كما يضم دراسات حالة ونصائح وأمثلة 
مستقاة من املجاالت األخرى لتنفيذ القانون والتي ميكن 
بإدارة احلدود،  السياقات اخلاصة  لتتالءم مع  تكييفها 
خبرة  تعكس  كوسوفو  من  أمثلة  استخدام  مت  وكذلك 
الذي  االهتمام  ومدى  كوسوفو  في  الشخصية  املؤلفة 

حظي به إصالح القطاع األمني هناك.

2 ما هو مفهوم إدارة احلدود؟ 
يتغير  وقد  احلدود.  أمور  بتصريف  احلدود  إدارة  ُتعنى 
معناها الدقيق وفقا للسياق احمللي وهي عادة تتعلق بقواعد 
وأساليب وإجراءات تنظيم األنشطة وحركة املرور عبر مناطق 
أو أحزمة حدودية معينة. 2 وتتنوع احلدود فهي تتراوح ما 
وأطنان  األفراد  آالف  تتعامل مع  التي  النقاط احلدودية  بني 
الشحنات يومياً إلى النقاط املمتدة املنعزلة. ويفرض إصالح 
إدارة احلدود بوصفه جزء من عمليات إصالح القطاع األمني 
حتديداً فريداً وذلك ألنه يجب أن يصل إلى توازن مالئم بني 
للتجارة  مفتوحة  احلدود  وإبقاء  القانوني  غير  الدخول  منع 

والعمل بشكل قانوني.

واجلمارك  الهجرة  وخدمات  احلدود  حرس  خدمة  وتعتبر 
األطراف املعنية الرئيسية املسؤولة عن إدارة حركة األفراد 

والبضائع عبر احلدود، وبصفة عامة:

أو  املدنية  للسلطة  عادة  احلدود  حرس  خدمات  تخضع 
على  مهمتها  وتنصب  العسكرية.  القانون شبه  تنفيذ  خدمة 
عن  والكشف  القانونية  غير  للحدود  العابرة  األنشطة  منع 
احلدود  ومراقبة  رصد  خالل  من  القومي  األمن  تهديدات 
في  واملركبات  األفراد  حركة  في  والتحكم  والبحرية  البرية 

نقاط عبور احلدود املعينة.٣

أما خدمات الهجرة فهي مسؤولة عن تنفيذ القيود املفروضة 
الدخول واخلروج مبا يضمن شرعية وقانونية وثائق  على 
وتوفير  فيها  والتحقيق  اإلجرامية  األنشطة  وحتديد  السفر 

احلماية ملن يحتاجون إليها.

وهي   – الرسوم   / والضرائب  اجلمارك  خدمة  وتختص 
البضائع  حركة  تنظيم  مبهمة  خاص  بشكل   – مالية  خدمة 
الوقت  نفس  وفي  التجارة  تسهيل  ووظيفتها  احلدود.  عبر 
القيود على دخول وخروج البضائع وإعمال الرسوم  تنفيذ 
وحماية صحة  التجارية  الضرائب  أنظمة  وتنفيذ  اجلمركية 

األفراد واحليوانات والنباتات.
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بحركة  التحكم  مبهمة  ُيعهد  ما  عادًة  املتقدمة،  الدول  في 
النزاع  وأثناء  الداخلية.  وزارة  إلى  احلدود  عبر  األفراد 
املسلح أو االضطراب اإلقليمي، ينصرف التركيز إلى احتواء 
وغالباً  األعداء،  تسلل  احلدود خشية  عن  والدفاع  املواطنني 
يحمل  وقد  ثانوياً.  دوراً  لتحتل  املدنية  الهيئات  إبعاد  يتم  ما 
موروث إدارة احلدود في العديد من الدول في مرحلة ما بعد 
النزاع والدول االنتقالية معه تشديداً متفاوتاً على التحكم في 

احلدود باعتباره شأناً دفاعياً / أمنياً.

وتشمل التحديات التي تواجه إدارة احلدود ما يلي 
حراسة  دوريات  فيها  تتواجد  ال  التي  املمتدة  احلدود  n 

واملفتوحة أمام حركة األفراد واملركبات.

الدعارة  )مثل  احلدود  مناطق  في  اإلجرامية  األنشطة  n 
واالجتار بالبشر وتهريب األفراد واإلرهاب(.

الفساد. n 

عدم ثقة العامة في خدمات احلدود.  n 

التهميش االجتماعي واالقتصادي ملناطق احلدود. n 

وميكن إجراء مجموعة إصالحات للتعامل مع هذه التحديات. 
وقد تتطلب عمليات اإلصالح، على سبيل املثال، عقد اتفاقيات 
إقليمية إلدارة احلدود )مثل اتفاقية شنجن اخلاصة باالحتاد 
منظمة  وإنشاء   ))EU Schengen Acquis( األوروبي 
ضحايا  لتحديد  القدرات  بناء  أو  احلدود  حلرس  مستقلة 
االجتار بالبشر. ويحدد السياق التاريخي وكذلك األولويات 
طبيعة  املتاحة  واملوارد  املكان  وجغرافية  السائدة  األمنية 
عدة  هناك  أن  كما  احلدود.  إدارة  إصالح  عمليات  ونطاق 

عوامل تساعد في عملية إصالح احلدود وتشمل ما يلي:
وحق  التأشيرات  ملنح  موحد  منهج  وضع  إلى  احلاجة  n 

اللجوء السياسي وتوحيد سياسات الهجرة.

ترسيم احلدود املتنازع عليها في السابق. n 

السياسية  االحتادات  في  املستقبلية  العضوية  استثمار  n 
واجلماعة  األوروبي  االحتاد  )مثل  االقتصادية   /

االقتصادية لدول غرب أفريقيا(.

املشاركة في األمن اإلقليمي واالستفادة منه. n 

زيادة املساهمات من املؤسسات التمويلية. n 

إنشاء بنى حتتية وأطر عمل قانونية. n 

تتطلب التعددية املوروثة للمهام واملسؤوليات وتعدد الهيئات 
موحد  منهج  وضع  الصلة  ذات  واملصالح  والدولية  احمللية 
إنشاء  هدف  حتقيق  أن  كما  احلدود.  إدارة  إلصالح  متاماً 
حدود مفتوحة ويتم التحكم فيها بشكل جيد وآمنة إمنا هي 

عملية معقدة وتتطلب التزاماً دقيقاً.

3 ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح إدارة احلدود؟

ويشير لفظ ״النوع االجتماعي״ إلى األدوار والعالقات 
والقيم  والسلوكيات  واملواقف  الشخصية  والسمات 
ذلك يشير  والرجل. وعلى  للمرأة  املجتمع  يعزوها  التي 
املكتسبة  االختالفات  الى  االجتماعي״  ״النوع  لفظ 
إلى  ״اجلنس״  لفظ  يشير  بينما  واملرأة  الرجل  بني 
وتتنوع  والذكر.  األنثى  بني  البيولوجية  االختالفات 
الثقافات  ضمن  هائالً  تنوًعا  االجتماعي  النوع  أدوار 
لفظ  يشير  ال  كما  الزمن،  مبرور  تتغير  وقد  وعبرها 
بل  فحسب  والرجل  املرأة  إلى  االجتماعي״  ״النوع 

يشمل العالقات بينهما.

حتديد  عملية  على  االجتماعي״  ״النوع  توجيه  يقوم 
االحتياجات الالزمة للمرأة والرجل في أي عمل يخطط 
له، ويشمل ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج في 

جميع املجاالت وعلى كل املستويات.٤ 

يعزز إدراج قضايا النوع االجتماعي في عمليات إصالح 
إدارة احلدود من الفعالية التشغيلية من خالل ما يلي:

حتسني منع االجتار بالبشر والتهريب والكشف عنه. n 

تعزيز حماية وتدعيم حقوق اإلنسان. n 

إنشاء مؤسسات أكثر متثيالً إلدارة احلدود. n 

تعزيز امللكية احمللية والرقابة والتعاون. n 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية 

إن األخذ بزمام املبادرة إلدراج القضايا املتعلقة بالنوع 
مهم  يعتبر  احلدود  إدارة  عملية إصالح  في  االجتماعي 
لالنصياع للقوانني واملواثيق واملعايير الدولية واإلقليمية 

ومنها:

باألشخاص،  االجتار  وقمع  منع  بروتوكول  n 
املكمل  عليه  واملعاقبة  واألطفال،  النساء  وبخاصة 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 

الوطنية )2000(

أشكال  جميع  على  بالقضاء  اخلاصة  االتفاقية  n 
التمييز ضد املرأة )1٩7٩(

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني 
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

قرار مجلس األمن رقم n 1٣2٥ بشأن املرأة والسالم 
واألمن )2000(

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

3-1 منع االجتار بالبشر والتهريب وكشفهما 
بالبشر  االجتار  منع  على  القادرة  احلدود  إدارة  تعتبر 
والتهريب وكشفهما حاسمة لكونها تشكل رادعاً من ناحية 
والعابرة  واإلقليمية  احمللية  اجلرمية  ملالحقة  وصل  وهمزة 
للدول من ناحية أخرى. وقد أشارت تقديرات منظمة العمل 
يتم  البشر  من  مليون   2.٤٥ من  يقرب  ما  أن  إلى  الدولية 
القسري في مختلف  العمل  على  ويجبرون  تهريبهم سنوياً 
العائدات السنوية من عمليات االجتار  العالم.٥ وتقدر  أنحاء 
جتد  أن  ومبجرد  دوالًرا،٦  مليار   ٤٤ بنحو  حالياً  بالبشر 
إحدى  داخل  قدم  موطئ  املنظمة  بالبشر  االجتار  عمليات 
وسريعاً  ثابتاً  منواً  تشهد  أن  تلبث  فما  املناطق،  أو  الدول 
املتضررة.  الدول  استقرار  على  خطيرة  تهديدات  وتفرض 

ومن آثارها األساسية ما يلي:
تزايد أعمال العنف بني جماعات اجلرمية املنظمة مع  n 
مخاطر مالية على اجلنس املوجود وأسواق العمل: 
حيث يتم نقل الضحايا الذين يتم االجتار بهم إلى أسواق 
مبا  املشروع  غير  اجلنس  ملمارسة  تقدميهم  أو  العمل 
يدخل  حيث  العنيف  احلروب״  ״سباق  إلى  يؤدي  قد 
اإلجرامية  العناصر  مع  مواجهة  في  بالبشر  املتاجرون 
احمللية من أجل السيطرة على هذه األشكال املربحة من 

أشكال االستغالل البشري.

شبكات  متارس  ال   n :املنظمة اجلرمية  وتنوع  تنامي 
اآلخرين.  عن  مبعزل  نشاطها  املنظمة  بالبشر  االجتار 
عالقات  وتطوير  تنويع  على  تعمل  إنشاءها  فبمجرد 
القائمة  املنظمة  اجلرمية  جماعات  مع  متبادلة  منافع 
اإلرهابية  األنشطة  مثل  أخرى  مجاالت  في  تعمل  التي 

واملخدرات وتهريب األسلحة.

أنشطة  تنامي  خالل  من  االقتصادي  االستقرار  عدم  n 
ظهور  إلى  لالجتار  املالي  الربح  يؤدي  األموال:  غسل 
الداخلية  األموال  غسل  من  متقدمة  ألشكال  سريع 
املالية  إلى تدهور األوضاع  التي قد تؤدي  واخلارجية، 
االستقرار  عدم  في  وتتسبب  األسواق  في  والتجارية 

االقتصادي.

تفشي الفساد في القطاع العام: n تعمل الطبيعة املتعددة 
فرص  خلق  على  والتهريب  بالبشر  لالجتار  الطبقات 
عديدة للفساد بني املسؤولني في مختلف اجلهات، ويوفر 
اإلمداد النقدي اليومي الذي تدره هذه األنشطة وسيلة 

لتقويض دور جهود تنفيذ القانون في محاربتها.

بطريقة   n :والنفوذ السطوة  وشراء  السياسي  الفساد 
األنشطة  هذه  حتققها  التي  الثروات  متكن  قد  مماثلة، 
اإلجرامية مرتكبيها من شراء النفوذ السياسي وإفساد 

النظام السياسي ملصلحتهم الذاتية.

عدم استقرار االستثمار االقتصادي الداخلي: n قد تؤثر 
األموال  غسل  إلى  تؤدي  التي  املنظمة  االجتار  أنشطة 
فقدان  من  ذلك  يتبع  وما  العام  القطاع  وفساد  املتوطن 
الثقة في النظام االقتصادي األساسي تأثير سلبياً على 
الشركات  الحتادات  الداخلي  االستثمار  استراتيجيات 

الكبرى في العالم.7

بالنوع  تتأثر  ״التي  األنشطة  من  بالبشر  االجتار  يعتبر 
االجتماعي״ حيث يتنوع الغرض الذي يتم من أجله االجتار 
والفتيات  بالنساء  االجتار  ويتم  املناطق،  بني  فيما  بالبشر 
بشكل أساسي بغرض االستغالل اجلنسي وللعمل في خدمة 
البيوت. وغالباً ما تكون النساء أكثر عرضة على نحو خاص 
لالجتار عند الهجرة للبحث عن عمل وخاصة إذا لم يكن معهن 
مرافقاً أو ذوات املستوى التعليمي املنخفض أو ممن يعانني 
من العوز وال ميكنهن التعرف على حيل وأساليب املهربني، 
فالنساء تنقصهن في أغلب األحوال وثائق السفر الشخصية 
اللواتي  النساء  األسرة(. وتعتبر  عادة موافقة  تتطلب  )التي 
مهاجرات  احلاالت  بطبيعة  سفر  وثائق  دون  من  يسافرن 
وكذلك  لالستغالل.  فريسة  يقعن  ما  وغالباً  شرعيات  غير 
يتم االجتار بالرجال والصبيان ويكون ذلك بشكل رئيسي 
الزراعة  أعمال  في  والسخرة  باإلكراه  العمل  أنشطة  في 
والبناء والصناعة. وفي غرب أفريقيا على سبيل املثال، فمن 
تتلقى رشاوى  احلدود  على  احلراسة  دوريات  أن  املعروف 
من املهربني للسماح لهم بأخذ أعداد كبيرة من الصبيان عبر 
املتجاوبة  اإلجراءات  تساعد  االسترقاق.٨  بغرض  احلدود 
عن  الكشف  في  احلدود  عند  واملتبعة  االجتماعي  النوع  مع 
ضحايا االجتار وهي كذلك ضرورية لصون حقوق اإلنسان 

للضحايا واألفراد الذين يتم تهريبهم. 

3-2 صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان  
״لقد أصبح التحرش باملسافرين والتجار وابتزازهم جزًءا 

من الواقع اليومي في املناطق احلدودية״.
مجموعة األزمات الدولية بشأن وسط آسيا٩

يجب معاملة جميع األفراد مبن فيهم ضحايا االجتار والذين 
عند  والالجئني  السياسي  اللجوء  وطالبي  تهريبهم  يتم 
فعندما  اإلنسانية.  حقوقهم  وتعزز  تصون  بطريقة  احلدود 
يحترم العاملون حقوق اإلنسان يثق العامة بهم. ويترتب عن 
هذه الثقة زيادة حركة األفراد والبضائع واخلدمات، لتسهم 
تعزز  كما  اإلنساني.  واألمن  االقتصادي  النمو  في  بدورها 
سلطات  قدرة  من  أيضاً  احلدودية  املناطق  في  الثقة  عالقة 

احلدود على منع واكتشاف اجلرمية.
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قد  التي  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املتعددة  األنواع  تشمل 
حتدث في نقاط مراقبة احلدود ما يلي:

حق  طلب  إجراءات  أو  السياسي  اللجوء  حق  إنكار  n 
اللجوء. 

التصنيف العرقي/العنصري التمييزي.  n 

طلب الرشوة من التجار العابرين للحدود.   n 

في طاجيكستان على سبيل املثال، عندما يخضع التجار 
من الذكور لطلبات الرشوة من مسؤولي احلدود، يتحول 
عبء التجارة ونشاط السوق إلى النساء واألطفال وكبار 
البدنية.  لإلساءة  عرضة  أقل  أنه  يالحظ  الذين  السن 
ويستخدم كبار جتار املخدرات النساء في نقل املخدرات 
اعتقاداً منهم أنهن أقل عرضة للتفتيش الدقيق عند نقاط 

التفتيش على احلدود.10
الرعاية  إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص  السماح  عدم  n 

الصحية في عبور احلدود أو نقاط التفتيش. 
أوردت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن حاالت لم جتد 
فيها النساء الفلسطينيات سبيالً سوى وضع مواليدهن 
أو  األجرة  اخللفية لسيارات  املقاعد  أو في  األرض  على 
اإلسرائيلي  اجليش  تأخر  بسبب  األسرة  سيارة  داخل 
في إنهاء اإلجراءات األمنية وعمليات التفتيش أو رفض 
السماح لألفراد وسيارة اإلسعاف عبور نقاط التفتيش 

احلدودية. 11 

امليول  أو  اجلنس  أساس  على  والتمييز  التحرش  n 
اجلنسي. 

العنف اجلسدي مبا في ذلك الضرب والتعذيب.  n 

االستغالل اجلنسي، عندما يطلب اجلنس مقابل العبور  n 
أو منح حق اللجوء أو التوثيق القانوني. 12

ومثال  األخرى  اجلنسية  اإلساءة  وأشكال  االغتصاب  n 
ذلك: 

اإلساءة على احلدود األمريكية املكسيكية التي تستهدف 
النساء املكسيكيات بشكل رئيسي.1٣

اجلنود  يد  على  اغتصابهن  اللواتي مت  والنساء  الفتيات 
على احلدود بني كوسوفو وألبانيا. 1٤

قيام املسؤولني على إجبار النساء على مشاهدة لقطات 
جنسية على احلدود التايالندية البورمية.1٥

االدعاء باالعتداء واإلذالل اجلنسي لرجل من بنجالديش 
على يد قوات األمن الهندية على احلدود الهندية.1٦

الدعارة القسرية حول مناطق احلدود.  n 

النساء والرجال النتهاكات حقوق اإلنسان عند  قد يتعرض 
املناطق  ففي   .)1 رقم  اإلطار  )أنظر  مختلفة  بطرق  احلدود 

عمليات  من حدوث  اخلوف  أو  التوتر  فيها حدة  تزداد  التي 
لالحتجاز  عرضة  أكثر  والصبيان  الرجال  يكون  إرهابية، 
هجمات  أعقاب  وفي  املرأة.  مع  مقارنة  الدخول  من  املنع  أو 
احلادي عشر من أيلول / سبتمبر، تعرض الرجال والنساء 
من األصول الشرق أوسطية / العربية لتمييز عنصري في 
والنساء  الرجال  يتعرض  ما  وغالباً  احلدود.  مناطق  بعض 
الهوية  وثائق  فقدان  بسبب  لإلساءة  والصبيان  والفتيات 
أثناء  احلكومية  اخلدمات  ونقص  الفقر  إلى  ذلك  يرجع  وقد 
بها  االحتفاظ  أو  سرقتها  أو  تلفها  بسبب  أو  املسلح  النزاع 
آخرين  أي أشخاص  أو  األسرة  أفراد  الذكور من  من جانب 
يرغبون في تقييد تنقالتهم. وقد متنع النساء من العبور إذا 
كن حوامل بسبب املخاوف من احتياجهن للرعاية الصحية 
واالجتماعية. كما قد متنع األمهات اللواتي ال يستطعن إثبات 
جنسية أطفالهن أيضاً من العبور حيث أن إثبات دليل األبوة 

هو الوسيلة احلاسمة في إثبات اجلنسية.
العابرين،  أعداد  تدفق  زيادة  عند  األزمات  أوقات  وخالل 
متيل سلطات احلدود في أغلب األحيان إلى استعمال العنف. 
وتكون غالبية جتمعات الالجئني من النساء واألطفال وكبار 
الذكور،  من  البالغني  غياب  في  يتعرضون،  والذين  السن 
احلدود  عبور  النساء  محاولة  وعند  واإلساءة.  للتمييز 
التماساً لألمان قد يقعن ضحايا لقوات حرس احلدود. وعند 
تواجدهن في املناطق اجلديدة، مينعهن اخلوف من الترحيل 
وأعمال  اإلجرامية  األنشطة  عن  اإلبالغ  من  االحتجاز  أو 
يتنقلن  اللواتي  النساء  النزاع،  أعقاب  في  أو  العنف. وخالل 
مع اجلماعات املسلحة احملظورة أو بصحبة اجلنود العائدين 
ال يستطعن لدى عودتهن عبور احلدود أو العودة لديارهن.
ويعمل إدراج النوع االجتماعي في إدارة احلدود على خفض 
النساء  حقوق  احترام  وحتسني  اإلساءات  وقوع  احتمالية 
اجلنود  ألفراد  الطيبة  السمعة  وتعزيز  واألطفال  والرجال 

باعتبارهم مقدمي خدمات عادلة ومتساوية.

3-3 مؤسسات ممثلة إلدارة احلدود 
يقل متثيل النساء بشدة حالياً داخل خدمات حرس احلدود 
على  احلصول  صعوبة  وبرغم  والهجرة.  واجلمارك 
في  احلدود  شرطة  من   %7.٥ املرأة  متثل  اإلحصائيات، 
واجلمارك  احلدود  حماية  قوات  من  و٥.٤%   1٩ كوسوفو 
النسبة متثل تقريباً نصف نسبة متثيل  20، وهذه  األمريكية 
املرأة في جهات تنفيذ القانون، فعلى سبيل املثال متثل املرأة 
أفراد  من  و1٣ %1٤  كوسوفو  شرطة  خدمة  من   %1٤

الشرطة األمريكية. 21

وقد حدد املركز القومي األمريكي للمرأة والشرطة ٦ مميزات 
للهيئات التي توظف وتثبت املزيد من النساء، والتي قد تنطبق 

أيضاً على إدارة احلدود: 22

مثل زمالئهن  مثلهن  الكفاءة  لديهن  الضابطات  أن  ثبت  n 
من الذكور.
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

أن الضابطات أقل استخداماً للقوة املفرطة. n 

جتاوب  على  في.احلصول  املساعدة  للضابطات  ميكن  n 
املجتمع. 

سياسة  حتسني  على  الضابطات  تواجد  زيادة  تعمل  n 
تنفيذ القانون في التعامل مع العنف ضد املرأة. 

املشكالت  الضابطات على احلد من  تواجد  زيادة  تعمل  n 
املتعلقة بالتمييز والتحرش اجلنسي.

وجود املرأة قد يؤدي إلى تغييرات مفيدة في السياسة  n 
لكل الضباط.

ميكن أن يكون وجود املرأة عنصراً أساسياً لتأمني احلدود في 
بعض املواقف، مبا يزيد من كفاءة الكشف والتحقيق. وعلى 
بعمليات  للقيام  ضرورياً  يعتبر  املرأة  فوجود  املثال،  سبيل 
الرجال في  للمنقبات لضمان عدم تخفي  التفتيش اجلسدي 
زي النساء لعبور احلدود بشكل غير قانوني أو التحقق من 
قد  كما  قانونية.  غير  املالبس إلخفاء بضائع  استخدام  عدم 
يكون لوجود العنصر النسائي قدرة أفضل من الرجال على 
حتديد ضحايا االجتار من النساء ويطلب منهن مقابلة هؤالء 

الضحايا.

بني اإلطار رقم 2 احلدود  تأهيل  إعادة  مشروع 
دوشانبي وقرغيزستان 23 

واالقتصادي  التجاري  النمو  تعزيز  إلى  املشروع  يهدف 
الطرق  شبكة  من  يتجزأ  ال  جزء  تأهيل  إعادة  خالل  من 
عاصمة  دوشانبي  تربط  التي  آسيا  وسط  في  اإلقليمية 
طاجيكستان مباشرة بجمهورية قرغيزستان. كما يتوقع 
أيضاً منح مزايا للمرأة بزيادة توفير اخلدمات األساسية 
القرى  داخل  احلال  وكذلك  والصحة  التعليم  مثل  لها 
لتعزيز تسويق منتجاتها وحتسني ظروف عملها. كما أن 
هناك مميزات أخرى ترتبط باملشروع، وهو تبني طريقة 
مع  بالتعامل  خاصة  احمللي  املجتمع  على  قائمة  متكاملة 
التي  للرجال  املوسمية  الهجرة  مع  جتاوباً  اإليدز  مرض 
تشكل خطراً كبيراً على املرأة احمللية نتيجة انتقال املرض 

إليها وكذلك األمراض األخرى املنقولة جنسياً. 

وسوف تراقب وزارة النقل بالتعاون مع احلكومة احمللية 
تأثير املشروع  املرأة واملنظمات غير احلكومية  ومنظمات 
على املرأة. وإضافة إلى ذلك، فسوف تضمن وزارة النقل 
مشاركة املرأة في تنفيذ املشروع وتشجيع املتعاقدين على 
للرجل  آمنة  عمل  ظروف  وتهيئة  متساٍو  براتب  توظيفها 

واملرأة.

مسؤولو احلدود يعطلون بروتوكوالت املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية احلركة اإلطار رقم 1
لألفراد والبضائع في غرب أفريقيا 17

قامت منظمة كلني )CLEEN Foundation( وهي منظمة غير حكومية مقرها نيجيريا مبراقبة أنشطة مسؤولي تنفيذ القانون 
لبروتوكوالت  التام  التنفيذ  معوقات  حتديد  بغرض  وتوجو  ونيجيريا  وغانا  بنني  بني  التسع  الرسمية  احلدود  طول  على 
املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية حركة األفراد والبضائع في غرب أفريقيا. وقد شملت الدراسة بعض 
التجار واملواطنني اآلخرين جلمع معلومات بشأن حتديد نوع ونطاق ومكان اإلساءات التي يرتكبها مسؤولي احلدود. وبناًء 
لتلك  األمثل  التنفيذ  لضمان  فيها  األعضاء  والدول  املجموعة  جانب  من  مالئمة  عملية  إجراءات  بوضع  أوصت  النتائج،  على 

البروتوكوالت.

والتهديدات  والوحشية  واالبتزاز  التحرش  هو  احلدود  على  األمن  أيدي مسؤولي  على  أفريقيا  مواطنو غرب  يعانيه  ما  ״إن 
بالترحيل والتأخيرات املأسوية في نقل البضائع عبر احلدود والتي قد متتد في بعض األحيان إلى أسابيع بسبب... العدد الذي 
الطرق احلدودية وبعضها يديرها مسؤولون غير مفوضني. وقد أظهرت دراسة مبدئية  ال يحصى من نقاط احلدود بطول 
أجريت على اجلانب النيجري من احلدود بني نيجيريا وبنني... أن إجمالي اجلهات األمنية املنتشرة على نقاط التفتيش وحواجز 
الطرق قد بلغ عددها 2٥ جهة في محيط 10 كيلومترات من نقطة عبور احلدود، منها ٥ نقاط تفتيش أمنية فقط ميكن أن يقال 

عنها أنها شرعية وضرورية لتأمني احلدود״. 1٨

وقد شملت اخلصائص الدميوغرافية االقتصادية في الدراسة اجلنس والوظيفة والتعليم وبلد املنشأ. ومن بني 7٥٨ من الردود 
الصحيحة التي مت استالمها، ٦7.٤% من الردود من الرجال و٣2.٦% من النساء. وعلى الرغم من أن عدد من شملتهم الدراسة 
من الذكور يفوق عدد النساء، فقد أظهرت املالحظة امليدانية أن عدد النساء اللواتي يتنقلن بني احلدود في تزايد مستمر حيث 
تهاجر النساء كإستراتيجية للبقاء. وقد أبلغ ٤٨% من إجمالي عدد املسافرين عن تعرضهم ملستويات مختلفة من التحرش، 
تتنوع ما بني التأخيرات املمتدة عند نقاط العبور إلى طلب دفع أموال أو االدعاءات بتزوير وثائق السفر أو افتعال الشجار خللق 
فرص تقدمي الرشاوى. كما أشارت مالحظة أخرى أن النساء بصفة خاصة يتعرض ملخاطر سوء املعاملة من جانب مسؤولي 

احلدود. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

إلدارة  التشغيلية  الفعالية  من  يعزز  ما  ذلك،  على  وعالوة 
املجتمع  املؤسسات ممثلة وتعكس  احلدود هو ضمان كون 
الذي تخدمه من حيث اجلنس والعرق واللغة والدين. وغياب 
ثقة  تقل  فقد  شرعيتها.  من  يقلل  احلدود  خدمات  عن  املرأة 
مع  العمل  في  النساء  واملسافرين وخاصة  احملليني  السكان 
ضمان  في  املوظفات  وتسهم  الرجال.  من  قوامها  جل  قوة 
وجود بيئة ״طبيعية״ على احلدود، وقد يلعنب دوراً مميزاً في 
حل مواقف النزاع وتظهر مهارات ومفاهيم وخبرات بديلة.

3-4 امللكية احمللية والرقابة املدنية والتعاون
فيها  مبا  املدني،  املجتمع  منظمات  مشاركة  تعزز  أن  ميكن 
امللكية  احلدود،  إدارة  إصالح  عمليات  في  املرأة،  منظمات 
احمللية والرقابة املدنية، وتكون مصدراً للخبرة بشأن قضايا 
تأمني احلدود. وقد تعمل منظمات املرأة واملنظمات األخرى 
احمللية  املجتمعات  بني  وصل  كحلقة  املجتمع  على  القائمة 
واالهتمامات  االحتياجات  بتلبية  سواًء  احلدود،  وسلطات 
العامة مببادرات  لألفراد واملجتمعات وبزيادة وعي  األمنية 
منظمات  تسهم  أن  2(. وميكن  رقم  اإلطار  )أنظر  اإلصالح 
منع  في  خبرة  من  لها  مبا  املرأة  )ومنظمات  املدني  املجتمع 
وتوثيق العنف القائم على أساس النوع االجتماعي( إسهاماً 

قيماً في عمليات الرقابة الرسمية.
الدولة،  وعلى الرغم من أن إدارة احلدود هي من مسؤولية 
األخرى  احلكومية  غير  واملنظمات  املرأة  منظمات  أن  إال 
واملنظمات الشبابية والدينية واملهنية والزراعية واالحتادات 
بيئة  وبتوفير  احلدود.  خلدمات  قيمة  مصادر  تصبح  قد 
توفير  املرأة  ملنظمات  ميكن  والتعاون،  باالحترام  تتميز 
األنشطة  بشأن  الهامة  احمللية  املعلومات  على  احلصول 
وميكنها  بالبشر.  واالجتار  الدعارة  وخاصة  اإلجرامية 
بشأن  والتدريب  بالسياسة  املتعلقة  االستشارات  توفير 
قضايا النوع االجتماعي التي تتراوح ما بني التجاوب العام 
للنوع االجتماعي والبروتوكوالت اخلاصة بإجراء املقابالت 
آلية للشكاوى بشأن  إنشاء  إلى  مع ضحايا االجتار بالبشر 
إحالة  منظمات  تعتبر  وهي  والتمييز.  اجلنسي  التحرش 
دعم  خدمات  توفير  ميكنها  وقد  اجلرائم  لضحايا  أساسية 
تكميلية مثل االستشارات القانونية والنفسية وتوفير املأوى 

اآلمن. 

4 كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في 
عملية إصالح إدارة احلدود؟

في الوقت الذي لقي فيه إدراج النوع االجتماعي في إصالح 
الشرطة اهتماماً كبيراً، هناك القليل من املعلومات املوثقة على 

املمارسة اجليدة في عملية إصالح إدارة احلدود.

استراتيجيات  توفير  في  األولى  اخلطوة  القسم  هذا  يأخذ 
عملية لزيادة كفاءة إدارة احلدود من خالل مراعاتها لقضايا 
للسياق،  تبعاً  احلدود  إدارة  تنوع  ومع  االجتماعي.  النوع 
لذلك.  تبعاً  تكييفها  إلى  االستراتيجيات  هذه  حتتاج  سوف 
أنظر القسم ٥ للمعلومات والنصائح اخلاصة بإدارة احلدود 
النامية  والدول  االنتقالية  والدول  النزاع  بعد  ما  الدول  في 

والدول املتقدمة. 

4-1 حتسني منع وكشف االجتار بالبشر   

مع  التعامل  في  مزدوجة  حتديات  احلدود  خدمات  تواجه 
القانون  تنفيذ  جهات  تتطلب  ناحية،  فمن  بالبشر.  االجتار 
بالبشر ومالحقة مرتكبيه. وفي  االجتار  للحد من  إجراءات 
هذه  لكشف  التعامل  يركز  بأن  توقعات  هناك  الوقت،  نفس 
التوازن  على  احلفاظ  يتطلب  كما  الضحايا.  على  اجلرمية 
بالبشر  االجتار  احتياجات ضحايا  بني  والضروري  الدقيق 
املؤسسات  مع  موسعاً  تعاوناً  القانون  تنفيذ  واحتياجات 
احلكومية  غير  األطراف  مع  وأيضاً  األخرى  احلكومية 

املتعددة.   
من  احلدود  إدارة  متكن  التي  األساسية  العناصر  تشمل 
ما  فعال  بشكل  معه  والتعامل  بالبشر  االجتار  عن  الكشف 

يلي:

عند  التفتيش  لعمليات  ومدروسة  دقيقة  مراقبة  إجراء  n 
العبور.

بالبشر  االجتار  ممارسات  على  التعرف  على  القدرة  n 
وحتديدها.

التجاوب احلساس مع ضحايا االجتار بالبشر: التعرف  n 
على نقاط الضعف واملقاومة واالحتياجات. 

لإلحالة  املعتمدة  العملية  اإلجراءات  على  االعتياد  n 
والتحقيق.

احلكومية  غير  واملنظمات  املرأة  منظمات  مع  التعاون  n 
األخرى لتوفير اخلدمات للضحايا. 

جمع وحتليل ونشر البيانات اخلاصة باالجتار بالبشر  n 
بشكل واضح.

املجتمعات  مع  املخابرتية  املعلومات  وتبادل  التعاون  n 
احلدودية.

التعاون مع املجتمع احمللي وخدمات الشرطة األخرى. n 

التعرف على اجتاهات ومناذج وحيل ومسارات االجتار  n 
والطرق التي يتبعها املتاجرون بالبشر.

اإلجراءات والبروتوكوالت والسياسات املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي

إدارة  وإجراءات  وبروتوكوالت  سياسات  تعكس  ما  غالباً 
أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره في إصالح الشرطة 
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

نصائح من أجل تبني إجراءات متجاوبة مع النوع االجتماعي اإلطار رقم 3

املرأة
قد تسافر املرأة التي تقع ضحية االجتار مبفردها أو في مجموعات مع املتاجرين بالبشر أو من دونهم. ومهما تكن الظروف، 
فهي تقع ضحية ويتم استغاللها بطريقة أو بأخرى. ويشعر الضحايا باخلوف والذنب والعار والغضب والراحة وتؤثر جميعها 

على سلوكهم وهو ما ال ميكن التنبؤ به، ولكن هناك خطوات يوصى بها في مثل هذه الظروف وهي:
ال يحتمل أن تتجاوب النساء الضحايا االجتار مع احملققني من الرجال. وعلى الرغم من عدم وجود ضمان بأن احملققات  n 
باألمان  اإلحساس  لتوفير  وبخاصة  التحقيق  بإجراء  يقمن  أن  يفضل  ولكن  أكبر،  تعاون  على  منهن  يحصلن  سوف 

للضحية. 
يجب حضور امرأة على أنها شاهدة في جميع األحيان. وفي حالة عدم توافر أفراد من النساء )في فترة دوامهن الرسمي  n 
أو في غيره(، ميكن االستعانة بإحدى املنظمات غير احلكومية أو منظمات املرأة املوثوق بها للحضور بصفة مراقب. وهذا 

أمر ممكن حدوثه فقط في حالة الوثوق مبسؤولي احلدود وتوفير بيئة آمنة.
عزل الضحية عن املهرب. n 

يجب أن تقوم إحدى الضابطات بالتفتيش اجلسدي وتفتيش األغراض. n 

إنشاء اتصال مباشر مع منظمات املرأة ومناصري الضحية. n 

ضمان توافر االحتياجات الطبية والطبيعية. n 

الرجل
يجب على أفراد احلدود إعادة النظر في االفتراضات العامة بشأن قدرة وسلطة واستقاللية الرجل. ففي حالة تهريب الرجل 
العمل /  لغرض  ذلك  كان  إذا  أما  للغاية.  عار وإذالل شديدين  يعاني من  على وجه اخلصوص لالستغالل اجلنسي فسوف 
العيش  الغالب هو توفير  العيش، فيكون دافعهم األساسي في  أو أي شكل آخر من أشكال االسترقاق لكسب  االلتزام بدين 
ألسرهم. وفي حالة اكتشافهم فسوف يعتريهم شعور بالفشل الشخصي والقلق ألنهم لن يستطيعوا االستمرار بالقيام بدور 

العائل. 

سوف متلي بعض ظروف االجتار احملددة ردود فعل الرجل، إال أنهم قد ال يرغبون في الرد على احملققني من الرجال. n 

محققات  استخدام  يراعى  األحوال  هذه  وفي  الرجل ״ضحية״،  اعتبار  الرجال  من  احملققني  على  الصعب  من  يكون  قد  n 
يرافقهن أحد املراقبني.

عزل الضحية عن املهرب. n 

إنشاء اتصال مباشر مع منظمات املرأة ومناصري الضحية )يندر وجود خدمات أو مأوى آمن للرجل أو ينعدم وجودها  n 
أصالً(.

ضمان توافر االحتياجات الطبية والطبيعية.  n 

األطفال
الفتية ضحية  بينما يقع  الفتيات من االستغالل اجلنسي،  ما تعاني  الفتية والفتيات أشكال متعددة من االجتار. غالباً  يواجه 

للعمل القسري في الغالب. ويجمع بينهما اخلوف وعدم الثقة في البالغني وهو أمر يجب أن يولى رعاية خاصة.

يجب االتصال على الفور مبناصري رعاية الطفل ويجب حضورهم في جميع األوقات عند إجراء التحقيقات واملقابالت  n 
والتي يجب أن يقوم بها متخصصون مدربون.

يجب توفير بيئات خاصة صديقة لألطفال كأماكن آمنة خالل إجراء املقابلة. n 

قبل إجراء املقابلة، يتعني توفير احلصول على أية خدمة طبية أو مساعدة ضرورية يحتاجها األطفال وعلى احملقق التأكد  n 
ما إذا كان الطفل يشعر باجلوع أو العطش أو يحتاج للذهاب إلى املرحاض أو النوم. وفي مثل هذه األحوال، يجب تلبية 

احتياجات الطفل قبل بدء أي مقابلة. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

وتعجز  النمطية  األساليب  بالبشر  باالجتار  املتعلقة  احلدود 
التي مير  االجتار  بني جتارب  االختالفات  على  التعرف  عن 
بها النساء والرجال والفتيات والفتية. فالضحايا من النساء 
الضحايا  أما  اجلنس.  في  العامالت  من  غالباً  أنهن  يفترض 
من الرجال فغالباً ال يتم التعرف عليهم بسبب نقص الوعي 
بشأن  السائدة  واملعتقدات  والصبيان  بالرجال  باالجتار 
التعرف  يتم  التنقل. كما ال  الرجال وحريتهم في  استقاللية 
املتعلقة بالبالغني املرافقني  على األطفال بسبب االفتراضات 
ومستهلكة  معقدة  مهمة  هي  الهوية  حتديد  عملية  إن  لهم. 
احلدود.  إدارة  أفراد  موارد  على  ثقيالً  عبئاً  وتشكل  للوقت 
املتجاوبة  واإلجراءات  البروتوكوالت  للسياسات  كما ميكن 
مع النوع االجتماعي أن تسهل عملية حتديد الهوية وتضمن 

سالمة األفراد املتاجر بهم. 

وإضافة إلى السياسات على املستوى احمللي، ميكن أن تشمل 
التدريب  بالبشر  االجتار  يخص  فيما  اإلقليمية  األساليب 
العملي  التعاون  وأشكال  املشتركة  والعمليات  املشترك 

األخرى مبا في ذلك تبادل أفضل املمارسات. 2٤ 

!   نصائح عند وضع السياسات والبروتوكوالت 
واإلجراءات املتجاوبة مع النوع االجتماعي 

من الضروري مراجعة عمليات حتديد الهوية واملقابالت  n 
هذه  من  مرحلة  ولكل  منفصل.  بشكل  والتحقيقات 
املراحل تأثير مختلف اعتماداً على خبرات األفراد املتاجر 
بهم. على سبيل املثال، قد تستغرق عمليات حتديد الهوية 
وقتاً طويالً اعتماداً على الصحة البدنية والذهنية للفرد 
أو  احلدود  خدمة  أفراد  إلى  للحديث  استعداده  ومدى 
جتاوبه مع خيار إتاحة مدة ״للتفكير واالسترجاع״. 

يعتبر التركيز على حتديد الهوية باعتباره عامالً أساسياً  n 
في التحقيق واإلحالة. وحتتاج قيود عملية التحقيق من 
جانب ضباط التجاوب األولي إلى تعزيز تنفيذها بشكل 
إجراء  مهارات  لديهم  تكون  أن  احملتمل  غير  فمن  قوي، 
استجواب دقيق. وتنحصر مسؤوليتهم في ضمان أمن 
اإلحالة  بعمليات  والقيام  بها  املشتبه  الضحية  وسالمة 
املالئمة ملساعدة خدمات وحدات التحقيق املتخصصة. 
خبرة  ذوي  مستجوبني  تواجد  إلى  احلاجة  وتدعو  n 
ومتخصصني )ميكن استقدامهم من وحدة متخصصة 
كل  تلبي  نتيجة  حتقيق  أجل  من  بالبشر(  االجتار  في 
من احتياجات الضحايا ومتطلبات تنفيذ القانون )أنظر 

اإلطار رقم ٤(. 
الشركاء  مع  واإلجراءات  البروتوكوالت  مراجعة  n 
األطفال  وخدمات  االجتماعية  الرعاية  وخاصة خدمات 
وجهات أخرى لتنفيذ القانون ومنظمات املرأة وجماعات 

الناجني في حال تواجدها.

اآلليات املتعددة القطاعات
املشتركة  واإلجراءات  واخلطط  السياسات  وضع  يضمن 
إيجاد منهج شامل ومتكامل لالجتار بالبشر. وبصفة عامة، 
تطوير  مسؤولية  العام  األمن  أو  الداخلية  وزارة  على  تقع 
األفراد  وحتديد  املؤسسات  مختلف  بني  العمل  عالقات 
إدارة  مؤسسات  إلى  وإضافة  فيها.  للمشاركة  التنفيذيني 
التعامل مع  احلدود، هناك جهات أخرى يتعني إشراكها في 
وخبراء  اخلاصة  الشرطة  وحدات  وتشمل  بالبشر  االجتار 
األطفال  رعاية  وخدمات  الشرعيني  الطبي/األطباء  الفحص 
ودور رعاية املرأة واخلدمات النفسية االجتماعية ومنظمات 
املساعدة  وخدمات  عنهم  واملدافعني  الضحايا  مساعدة 
القانونية والقطاع اخلاص )كقطاع السياحة والنقل مثالً(. 

تعاوني  عمل  إطار  احمللية  اإلحالة  آليات  تشكل  أن  ميكن 
االلتزام بحماية وتعزيز  األطراف احملليني على  يحث جميع 
املجتمع  أطراف  مع  بالتنسيق  االجتار  ضحايا  األفراد  حق 
نحو  على  تصميمها  عند   – اآلليات  هذه  تعمل   2٦ املدني. 
ومجاالت  أدوار  حتديد  على   – عملية  كأدوات  التعاون  من 
املسؤولية ومبادئ التعاون واإلجراءات )مبا في ذلك إجراءات 
التنفيذ القياسية إلحالة ضحايا االجتار( لتنفيذها من جانب 
اإلطار  يقدم  املدني.  املجتمع  وأطراف  احلكومية  املؤسسات 
الشرطة كجزء من حتليل  رقم ٥ مثاالً الستبيان تستخدمه 

املوقف والذي ميكن تكييفه ليتالءم مع إدارة احلدود.  

جمع  عملية  وهي  أخرى  أساسية  مؤسسية  آلية  وهناك 
البيانات املنظمة. يعتمد الكشف عن عمليات االجتار بالبشر 
بيانات  ونشر  جمع  على  فعال  لنحو  على  معها  والتعامل 
موثوقة بطريقة منظمة ودقيقة حيث أن عمليات عبور احلدود 

هي من املصادر الهامة جلمع واستخدام البيانات2٨.

!   نصائح جلمع البيانات بطريقة متقدمة 
وتطوير  إنشاء  اإلصالح  إجراءات  تشمل  أن  يتعني   n 
سجالت مركزية للمعلومات عند نقاط عبور احلدود. 

يتعني تصنيف هذه املعلومات كحد أدنى حسب اجلنس  n 
والسن والوجهة/ الغرض من سفر الضحية. 

حقوق  يحترم  مبا  املعلومات  واستخدام  تبادل  ضمان  n 
الضحايا فيما يتعلق بالسرية.

التدريب على مكافحة االجتار بالبشر
يعتبر التدريب املتخصص أمًرا ضرورًيا خلدمات إدارة احلدود 
الضحايا.  مع  الالئق  والتعامل  بالبشر  االجتار  عن  للكشف 
وينبغي  كافيًا  ليس  أهميته  على  التدريب  أن  تذكر  ويجب 
أثرها.  وتقييم  دوري  بشكل  التدريبية  االحتياجات  مراقبة 

أنظر التقرير اخلاص بالتدريب اخلاص 

بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني
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!   نصائح للتدريب الفعال واملتجاوب مع النوع 
االجتماعي على االجتار بالبشر 

مع  املتجاوب  بالبشر  االجتار  على  التدريب  يتطلب  n 
للخدمات  النوع االجتماعي وضعه على عدة مستويات 
جهات  تدريب  في  إدراجه  يتم  أن  ينبغي  كما  املتعددة. 

سواء  حد  على  واملتخصص  األساسي  القانون  تنفيذ 
وفي جميع تدريبات خدمات احلدود )مبا فيها خدمات 
تدريبات  وفي  احلدود(  وحرس  والهجرة  اجلمارك 

وحدات التحقيق اخلاصة )أنظر اإلطار رقم ٦(. 
يتعني تقدمي تدريب متخصص ألفراد استجواب ضحايا  n 

االجتار. 

املبادئ اإلرشادية العشرة للسلوك األخالقي اآلمن لعمليات استجواب ضحايا االجتار بالبشر25 اإلطار رقم 4

1-ال تقدم على اإليذاء
عامل كل امرأة أو رجل أو طفل واملوقف كما لو كان احتمال اإليذاء غير وارد حتى يوجد ما يثبت العكس. وال جتِر أي استجواب 

يؤدي مبوقف الضحية إلى األسوأ سواء على املدى القصير أو البعيد. 

2-اعرف هدفك وحدد املخاطر
تعرف على املخاطر املصاحبة لعملية االجتار وحالة كل فرد قبل إجراء أي استجواب. 

3-أعد معلومات اإلحالة- ال تعِط وعوداً ال ميكنك الوفاء بها
والصحية  القانونية  اخلدمات  عن  اختالفهما(  حال  )في  احمللية  واللغة  األصلية  الضحية  بلغة  معلومات  لتقدمي  مستعداً  كن 

والرعاية والدعم االجتماعي واخلدمات األمنية املالئمة واملساعدة في اإلحالة في حال طلبها. 

4-اعمل على اختيار وإعداد املترجمني الفوريني واملشاركني في العمل على النحو املالئم
اعمل على تقدير املخاطر واملزايا املصاحبة الستخدام املترجمني الفوريني واملشاركني في العمل أو أي أشخاص آخرين وحدد 

الطرق املناسبة لالختبار والتدريب. 

5-اضمن إخفاء األسماء والسرية
وفر احلماية لهوية املستَجوب وسرية املعلومات التي يدلي بها طوال عملية االستجواب – منذ حلظة االتصال به حتى نشر 

تفاصيل القضية. 

6-احصل على املوافقة الصريحة
تأكد أن كل شخص يخضع لالستجواب يفهم محتوى االستجواب والغرض منه ووجهة استخدام املعلومات التي يدلي بها 
إنهاء االستجواب في أي وقت ووضع قيود على كيفية استخدام تلك  وحقه في االمتناع عن اإلجابة عن األسئلة وحقه في 

املعلومات. 

7-استمع جيداً وباحترام لتقييم كل فرد للموقف واملخاطر التي تهدد سالمته 
عليك إدراك أن لكل شخص اهتمامات مختلفة وبأن نظرته لهذه االهتمامات قد تختلف عن تقديرات اآلخرين. 

8- ال تكن سبباً في تكرار األسى ألي شخص
ال تطرح أسئلة يقصد بها إثارة رد مشحون عاطفياً، وكن مستعداً للتجاوب مع الضغط الذي تتعرض له املرأة أو الرجل وحاول 

إظهار نقاط قوتها أو قوته. 

9-كن مستعدا للتدخل الطارئ
كن مستعداً للتجاوب إذا أخبرك أي من الضحايا أنه معرض خلطر وشيك. 

10-استخدم املعلومات التي يتم جمعها لالستخدام اجليد
استخدم املعلومات التي تعود بالنفع على كل رجل وامرأة أو تساعد في تطوير السياسات وعمليات التدخل اجليدة لضحايا 

االجتار بالبشر بصفة عامة. 
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منوذج استبيان آلليات اإلحالة احمللية – حتليل لألطراف الفاعلة واملنظمات 27اإلطار رقم 5

تنفيذ القانون )الشرطة(
املوارد

هل توجد وحدات شرطة خاصة مدربة للتعامل مع االجتار بالبشر؟ n 

هل تضم هذه الوحدات النساء؟ وما هو مدى مشاركتهن؟ n 

هل تستخدم الشرطة الضابطات عند الضرورة لالتصال بالضحايا من النساء؟ n 

هل تزود احلكومة هذه الوحدات بالعدد الكافي من األفراد )مبن في ذلك املترجمني( واملوارد املالية؟ n 

التدريب
هل مت تدريب قوات الشرطة على الكشف عن الضحايا احملتملني؟ n 

حماية  جماعات  مع  والتعاون  الضحية  ومشاعر  االجتماعي  النوع  قضايا  على  الشرطة  لتدريب  منشآت  توجد  هل  n 
الضحايا؟

هل تقوم الشرطة بتدريب أفرادها على مبادئ وآليات حقوق اإلنسان؟ n 

ما مستوى التدريب الالزم الكتساب مهارات التحقيق مع املجموعات اإلجرامية ومالحقتهم أو مع الشبكات العاملة على  n 
املستوى احمللي والدولي ومصادرة أموالهم؟

آليات اإلحالة القائمة
هل يتم إشراك الشرطة في آليات اإلحالة القائمة؟ n 

كيف ميكن تنفيذ هذا التعاون بشكل جيد؟  n 

التعاون اإلقليمي
هل تتعاون الشرطة عبر احلدود وتعمل مع املنظمات اإلقليمية والدولية كاليوروبول واإلنتربول مثالً؟ n 

يتعني أن يشمل التدريب زيارات أو اتصاالت مع أفراد  n 
وخدمات  اخلاصة  والوحدات  املدني  املجتمع  منظمات 
التعاون  تعزيز  أجل  من  واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
احلماية  تقدمي  أهمية  وفهم  اإلحالة  آليات  خالل  من 

واملساعدة.
دراسة امكانية تقدمي تدريب مشترك مع خدمات إدارة  n 
احلدود األخرى والشرطة ومنظمات املجتمع املدني. كما 
״املتتابع״  التدريب  أو  املدربني  تدريب  يكون  أن  ميكن 
بالتعاون مع ممثلي منظمات املجتمع املدني الرائدة فعاالً 

ويؤدي إلى تعظيم االنتشار. 
تعتبر الدورات التدريبية التنشيطية ضرورية. n 

لتعكس  بانتظام  محدثة  التدريب  مواد  تكون  أن  يلزم  n 
التغييرات في أمناط واجتاهات االجتار.

التعاون مع منظمات املجتمع املدني  
ميكن أن تكمل منظمات املجتمع املدني وخدمات إدارة احلدود 
أنشطة بعضها البعض؛ فاألولوية لشرطة احلدود تكمن في 
احلصول على معلومات بشأن عمليات االجتار من أجل حتديد 

هوية املتاجرين والكشف عنهم، وفي املقابل جند أن منظمات 
املجتمع املدني احمللية أو القائمة على املجتمع – والتي تتكون 
واخلبرة  القدرة  من  لديها   – النسائية  املنظمات  من  معظمها 
ضحايا  احتياجات  مع  مباشر  بشكل  التجاوب  لها  يتيح  ما 
االجتار. )أنظر اإلطار رقم 7(، كما ميكن أيضا لهذه املنظمات 

القيام مبا يلي:
تقدمي معلومات محلية بشأن قضايا االجتار.  n 

املساعدة في حتديد املتاجرين والكشف عنهم. n 

القانون  تنفيذ  جهات  بني  الثقة  بناء  في  املساعدة  n 
والضحايا واملجموعات املستضعفة.

تقدمي تدريبات بشأن قضايا االجتار بالبشر. n 

بالنيابة  التدخل  املدني  املجتمع  منظمات  حملامي  ميكن  n 
القانون عبر  تنفيذ  الناجني واملساعدة في  الضحايا  عن 
اللغة  خدمات  وتوفير  الضحايا  حقوق  احترام  تأكيد 
إلجراء  املراقبني  وتوفير  بذويهم  الهاتفية  واالتصاالت 

التفتيشات، الخ.
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

ميكن لهذه املنظمات القيام بحمالت توعية ونشر قضايا  n 
الصلة  ذات  األخرى  اإلنسان  حقوق  وقضايا  االجتار 

بإدارة احلدود. 

وشرطة اإلطار رقم 7 املدني  املجتمع  بني  التعاون 
في  بالبشر  االجتار  بشان  احلدود 

نيبال30
تشير التقديرات أن 1٥0.000 إلى ٣00.000 من الفتيات 
والنساء النيباليات يتم االجتار بهن سنوياً إلى الهند. تعمل 
منظمة مايتي نيبال )Maiti Nepal(، وهي إحدى منظمات 
وإنقاذ  بالبشر  االجتار  على  القضاء  على  املدني،  املجتمع 
في  تشترك  وهي  النساء.  من  الضحايا  تأهيل  وإعادة 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من األنشطة تشمل توفير املالذ 
اآلمن والقروض الصغيرة والتعليم غير الرسمي ومهارات 
القوانني لوضع  بحمالت  القيام  وكذلك  الدخل  زيادة 

الضحايا  ويعمل  بالبشر.  لالجتار  املناهضة  والسياسات 
الرقابة  فرق  من  كجزء  احلدود  شرطة  مع  الناجون 
احلدودية التي تعمل على حتديد وكشف ضحايا االجتار 

من النساء والفتيات.

الفساد  كشف  عن  احلدود  مع شرطة  تعاونهم  أثمر  وقد 
بهن  االجتار  من  والفتيات  النساء  وإنقاذ  الشرطة  في 
فريق  مع  للعمل حتديداً  النسائية  الشرطة  وحدة  وإنشاء 
مع  التواصل  يعتبر  كما  للمنظمة.  التابع  احلدود  مراقبة 
الزعماء  ذلك  ويشمل  العمل  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الرجال 
الدينني املوثوق بهم والعاملني في املنظمات غير احلكومية 
ومسؤولي  احلافالت  وسائقي  واملدرسني  والشرطة 
احلدود ومالكي الفنادق املعنيني بسلسة عملية االجتار. 

التدريب على االجتار بالبشر لشرطة احلدود بكوسوفو 29 اإلطار رقم 6

التدريب األساسي: ملستوى القبول في شرطة احلدود بعد إكمال التدريب األساسي ملدة ٦ أشهر خلدمة شرطة كوسوفو.

تدريب ملدة يومني أو ثالثة ضمن مقرر ״العمليات״.  n 

تشمل موضوعات التدريب ما يلي: n 

  مقدمة عن االجتار بالبشر: تعريفات والفروقات املميزة ين االجتار والتهريب.
  اخلصائص العاملية واإلقليمية واحمللية: النماذج واالجتاهات. 

شرطة  أمام  املتاحة  واخليارات  واإلجراءات  واألسئلة  اللفظي  غير  املرئي  التواصل  واستخدام  الضحايا  هوية    حتديد 
احلدود.

  التركيز على املهام واملسؤوليات واملهارات الفعلية الالزمة للضباط في املستوى األساسي. 

تدريب قادة املجموعات: للمستوى اإلشرافي

تدريب ملدة يوم ونصف أو يومني ضمن مقرر ״العمليات״.  n 

تشمل موضوعات التدريب ما يلي n 

  مراجعة للفروقات املميزة بني االجتار والتهريب. 
  تضمينات االجتار بالبشر: فهم العملية ومفرداتها والتعريفات والتشريع – سواء على املستوى الدولي أو احمللي وأثر 

اجلرمية املنظمة.
  مبادئ وتطبيقات حتديد الهوية والتحقيق واالستجواب واإلحالة. 

واملمارسات  املهارات  اإلنسان وتطبيق  لقوانني ومبادئ حقوق  املباشرة بني حماية شرطة احلدود  العالقة  على  التركيز  n 
الصحيحة.

خالل جلسات التدريبات األساسية وتدريبات قادة املجموعات، مت ما يلي:
جعل مواد التدريب تفاعلية وتطبيقية ألقصى حد ممكن مع التركيز على احلاالت الواقعية على احلدود. n 

التوسع في تقدمي األمثلة والسيناريوهات وكيفية حل املشاكل. n 

تضمنت مناهج التدريب وحدات دراسية بشأن ״حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود״. n 
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4-2 تدعيم صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان

يعانون  الذين  العبور  نقاط  عند  احلدود  أفراد خدمة  يخضع 
من ضعف الراتب والتدريب لقدر محدود للغاية من التدقيق 
والرقابة  املتابعة  نظام  كفاية  وعدم  املنعزل  موقعهم  بسبب 
والتأديب وتعرض األفراد العابرين للحدود النتهاكات حقوق 
اإلنسان على يد أفراد إدارة احلدود. لهذا يعتبر وضع مدونات 
قواعد السلوك والتدريبات اخلاصة بحقوق اإلنسان والنوع 
االجتماعي أداة غاية في األهمية ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان. 
وتشمل عمليات التدخل األخرى لضمان احترام أفراد خدمة 
احلدود لألشخاص عند النقاط واملجتمعات احلدودية حلقوق 

اإلنسان وتعزيزها ما يلي. 

في  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  نواحي  إدراج  n 
خطط إدارة احلدود وسياسات وبرامج وزارات الداخلية 
التأكيد على  واخلارجية والقضاء والسلطات احمللية مع 
منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والعنف 

ضد املهاجرين. 

مع  بالتعاون  واملساءلة  املتابعة  آليات  وتنفيذ  إنشاء  n 
منظمات املجتمع املدني واملجتمعات احلدودية )والتي قد 

تشمل إجراء دراسات لقياس ״رضاء العميل״(. 

واحلوافز  العاملني  وتنمية  املرتبات  معايير  مراجعة  n 
الرشوة  على  القضاء  نحو  أساسية  كخطوة  األخرى 
جتاوب  احتماالت  وتتزايد  األخرى.  الفساد  وأشكال 
العاملني إلجراءات اإلصالح إذا كانت الرواتب وظروف 

اخلدمة مالئمة. 

احلدود  في خدمات  التوظيف  إجراءات  استبعاد  ضمان  n 
العنف  العنف مبا في ذلك  ألي فرد له سجل في جرائم 

األسري. 

مدونات قواعد السلوك
مدونات قواعد السلوك هي عبارة عن مجموعة قواعد تلخص 
العاملني  للمؤسسة واألفراد  الصحيح  والتطبيق  املسؤوليات 
فيها. وهدفها دعم اخلدمة العامة بأنشطتها املهنية وتعزيز ثقة 

العامة في نزاهة هذه اخلدمة )أنظر اإلطار رقم ٨(.

قدمت هيئة سالمة احلدود في كندااإلطار رقم 8

مدونة قواعد سلوك مخصصة. n 

إنشاء موقع ״القيم والسلوك األخالقي״ على الشبكة  n 
الداخلية للعاملني ويشمل مراجع بشأن ما يلي:

أمام  الوزارات  مساءلة  مثل  الدميقراطية  القيم    
البرملان وتنفيذ القرارات الوزارية القانونية. 

  القيم املهنية وتشمل العمل وفق القانون وممارسة 
الصحيح  واالستخدام  واحليادية  املوضوعية 

لألموال العامة. 
  القيم األخالقية مثل اتخاذ القرارات للصالح العام 

وحتسني اخلدمات للكنديني وتعزيز الشفافية.
األشخاص  جميع  معاملة  وتشمل  اإلنسانية  القيم    
أساس  على  التعيينات  تتم  وأن  واحترام  بكرامة 

الكفاءة. 
عن  اإلفصاح  بشأن  للخدمات  عامة  سياسة  وضع  n 
مكان  في  املخالفات  مبرتكبي  املتعلقة  املعلومات 

العمل.٣1

!  نصائح لوضع مدونات قواعد السلوك الفعالة 
ميكن أن تعتمد مدونات قواعد السلوك خلدمات احلدود  n 

على القواعد اخلاصة بجهات تنفيذ القانون.
السلوك مع مسؤولية  تتعامل مدونات قواعد  أن  يتعني  n 
والعامة  الزمالء  ومعاملة  اإلنسان  حقوق  تعزيز 
باالحترام الالئق من دون متييز على أساس اجلنس أو 

األصل أو الدين وغير ذلك. 
للشكاوى  املعالم  واضحة  إجراءات  وضع  يتعني  n 
بانتهاكات هذه  التأديبية خاصة  والتحقيق واإلجراءات 
القواعد )مبا في ذلك آليات شكاوى العاملني من التحرش 

اجلنسي أو التمييز(. 
وإجراءات  السلوك  قواعد  مدونات  عن  اإلعالن  يتعني  n 
احلدود  عبور  نقاط  على  ظاهر  مكان  في  الشكاوى 

واملوانئ واملطارات بجميع اللغات املتاحة.
يتعني إجراء تدريب إلزامي على قواعد السلوك وإجراءات  n 

الشكاوى جلميع األفراد املستجدين واحلاليني. 
يجب تنفيذ إجراءات تأديبية للقضاء على احلصانة. n 

دوري.  بشكل  تنفيذها  وكيفية  القواعد  مراجعة  يتعني  n 
العامة״  ״رضا  قياس  دراسات  نتائج  نشر  يجب  كما 
أفراد  من  والتنفيذيني  املسؤولني  كبار  مستوى  على 

احلدود وإدراجها في عملية املراجعة. 
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النوع االجتماعي والتدريب على ادارة احلدود في كوسوفو32اإلطار رقم 9

في العام 200٦، أدخلت وحدة تدريب شرطة احلدود التابعة خلدمة الشرطة في كوسوفو في مواد دوراتها التدريبية وحدة 
دراسية متهيدية مدتها نصف يوم خاصة بالنوع االجتماعي وإدارة احلدود على مستوى التدريب األساسي ومستوى تدريب 

قادة املجموعات والقادة.

في الوقت احلالي، مت تخصيص نصف يوم لهذا التدريب كجزء من الدورات التدريبية املنعقدة ملدة أسبوعني إلى خمسة  n 
أسابيع. 

مت تبني طريق البحث من خالل التدريب لتمكني أفراد خدمة احلدود الربط ما بني النوع االجتماعي واملمارسة اليومية  n 
النوع االجتماعي؟ ما هي مميزات استخدام  اخلاصة بهم بطرح أسئلة على أنفسهم وتعلم اإلجابة عليها مثل: ما أهمية 

منظور النوع االجتماعي؟ ما سبب االهتمام بإدراج النوع االجتماعي؟ وما هي املميزات التشغيلية؟
تبدأ جميع املستويات الثالثة بجلسة تبادل أفكار ومناقشة حول سؤال ״ما هو النوع االجتماعي؟״ يعقبها مناقشة حول  n 

״مدى أهمية النوع االجتماعي في إدارة احلدود؟״. 

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي
يتعني إدخال التدريب اإللزامي على احلساسية للنوع االجتماعي 
والتحرش اجلنسي واالجتار بالبشر وحقوق اإلنسان مبا في 
املنهج  النساء والفتيات في  السياسي من  اللجوء  ذلك طالبي 
التدريبي جلميع أفراد حرس احلدود وخدمة اجلمارك والهجرة 
)أنظر اجلزء اخلاص بالتدريب على االجتار بالبشر في القسم 
٤ 1(. ومبساعدة املعلومات احلديثة والدقيقة وأدوات التطبيق 
العملي واإلجراءات الواضحة، سيتمكن أفراد خدمة احلدود من 
تطوير قدرتهم على كشف انتهاكات حقوق اإلنسان وتفاديها، 
وستكون لديهم الكفاءة األفضل في محاربة األنشطة اإلجرامية 

)أنظر اإلطار رقم ٩(. 
وحتى يكون للتدريب اخلاص بالنوع االجتماعي األثر الفعال، 
فيتعني أن يقوم على حتليل احتياجات التدريب وإجراء عمليات 
املعرفة  مستوى  التي حتدد  التدريبية  الدورة  قبل  ما  حتديد 
وفقاً  احملتوى  ويتعني صياغة  املتدربني.  واحتياجات  احلالية 
للسياق وأن يكون عملياً ومتصل باملوضوع. كما إنه من املهم 
ربط التجاوب مع النوع االجتماعي مع املزايا التشغيلية. ويجب 
أن تعقد الدورات على فترات مناسبة وكافية وأن تنظم وفًقا 
للسياق الواقعي وأال تأخذ شكل البرامج السريعة ״اخلاصة״.
 هناك طرق مختلفة لتنفيذ التدريب الفعال. ويعتمد االختيار على 
ومتطلبات  املتدربني  ووظيفة ووضع  ومنصب  املوارد  توافر 
السياق اخلاصة. وإذا كانت الدورات التدريب اقتصادية التكلفة 
والوقت، فيمكن أن تشمل اخليارات األخرى الزيارات الدراسية 
وتبادل األفراد وطاوالت حوار مستديرة والتوجيه والتدريب 
والتنشيط واجلمع بني أحد اخلبراء وأحد كبار املسؤولني لتقدمي 
التوجيهات واالستشارات داخل العمل. ووضع نظام لإلثابة 
واإلعالن عن ״أبطال״ النوع االجتماعي من الرجال والنساء 

يؤدي إلى ميزة مضافة لتقدمي مناذج للعاملني اآلخرين.

!  نصائح لتدريب أفراد إدارة احلدود 
عدم تقدمي النوع االجتماعي في خواء مبفرده: فسوف  n 
ُتفهم مدى عالقته فقط إذا استطاع أفراد خدمة احلدود 
املوكولة  مهامهم  تنفيذ  في  سيسهم  كيف  يتفهموا  أن 

إليهم. 
أو غير عادي،  لتجنب النظر إليها باعتبارها أمراً خاصاً  n 
التدريب،  من  يتجزأ  ال  جزًءا  باعتبارها  إليها  النظر  بل 
التدريب  محتوى  في  االجتماعي  النوع  إدراج  فيتعني 
في  املتخصصة  الدراسية  الفصول  إلى  إضافة  بأكمله 

املناهج التدريبية.
يجب أن تكون مواد التدريب مالئمة للسياق احمللي. n 

يجب تعديل مواد التدريب تبعاً ملنصب ومهام املجموعة  n 
عملي  محتوى  على  تشتمل  أن  ويتعني  املستهدفة 
من  تأكد  املثال،  سبيل  على  بالعمل.  مرتبط  تعليمي 
خطة  أساس  على  للعمل  اإلدارية  املستويات  حتدي 
وسياسة وإجراء متجاوب مع النوع االجتماعي وحتدي 
بالنوع  املتعلقة  املشكالت  حلل  اإلشرافية  املستويات 
املمارسات  لتحديد  التنفيذية  واملستويات  االجتماعي 

املالئمة املتجاوبة مع النوع االجتماعي.
إشراك منظمات املرأة ومنظمات املجتمع املدني األخرى  n 
احمللية  للقضايا  متنوعة  وأمثلة  رؤى  لتقدمي  كمصادر 

ولتخطيط عمليات اإلحالة.
مبوضوع  االلتزام  من  املسؤولني  كبار  حضور  يعزز  n 

التدريب.
والتأكد  دورية  بصفة  تنشيطية  تدريبية  دورات  تقدمي  n 

من مردود وتقييم ومراجعة التدريب. 

أنظر التقرير اخلاص بالتدريب اخلاص 

بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني
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يتنوع بعد ذلك محتوى الدورة تبعاً الحتياجات التصنيف والتنفيذ بناًء على السؤال ״كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي  n 
في إدارة احلدود؟״ ثم التأكيد على االرتباط الفعال واملبادرة وليس املالحظة السلبية.

يركز التدريب األساسي على: حتديد املخاطر والتهديدات التي تواجه الرجل واملرأة على احلدود ومدى تشابهها أو اختالفها 
وعلى املسؤوليات املصاحبة لذلك امللقاة على عاتق شرطة احلدود.

أما تدريب قادة املجموعات فيركز على: املواقف الشائعة من منظور النوع االجتماعي واملقترحات والطلبات التي ميكن طرحها 
على مستوى القيادة للمساعدة في حل املشاكل. 

بينما يركز التدريب على مستوى القادة على: السياسات واإلجراءات واملمارسات التي ميكن وضعها للتعامل مع املوضوعات 
الرئيسية في رزمة األدوات هذه وهي: االجتار بالبشر وحماية حقوق اإلنسان واملؤسسات املمثلة. 

4-3 إيجاد مؤسسات أكثر متثيالً إلدارة احلدود   
تتعرض خدمات احلدود ومؤسسات القطاع األمني األخرى 
لضغوط من أجل توظيف وترقية مرشحني ذوي كفاءة، غير 
أن استراتيجيات التوظيف التقليدية غالباً ما تتغاضى املرأة 
باعتبارها متقدم محتمل للوظيفة. وكما أوضحنا في القسم 
وتثبيتهن  النساء  توظيف  لزيادة  عديدة  مزايا  هناك   ،٣ ٣
خطوات  اتخاذ  املرأة  مشاركة  زيادة  وتتطلب  وترقيتهن. 
أقسام  اثنان من  املثال، عمل  فعلية لكنها ممكنة. على سبيل 
الشرطة وهما ألبوكيرك وتاكسون في الواليات املتحدة على 
زيادة توظيف املرأة بنسبة تتراوح من 10 إلى 2٥% ومن 10 
التوالي وذلك عن طريق تنفيذ استراتيجيات  إلى 2٩% على 

محددة لتوظيف وتثبيت الضابطات.٣٣

عمليات التقييم
احلدود،  إدارة  داخل  ممثلة  وتثبيت  توظيف  عملية  لضمان 
فإن إجراء أنواع مختلفة من التقييم قد يكون نافعاً. ويجب أن 
تركز عمليات التقييم على مناخ العمل ومعدالت وأنواع حوادث 
التحرش اجلنسي واملعوقات أمام فرص زيادة توظيف املرأة 
التقييم مجموعة  أن تضم عمليات  يتعني  وتثبيتها وترقيتها. 
مستويات  كافة  من  واملرأة  الرجل  مثل  املشاركني  من  كبيرة 
املوظفني  من  احملتملة  املجموعات  من  مدنيني  وكذلك  اخلدمة 
بالنسبة  العمل  ملناخ  املفاهيم اخلارجية  تكون  أن  حيث ميكن 

ألفراد خدمة احلدود عوامل فاعلة وقوية للتوظيف الفعال.
عندما يطلب من العاملني الكشف عن معلومات حساسة تتعلق 
سرية  ضمان  يجب  وباإلدارة،  وبزمالئهم  شخصياً  بهم 
إجراء  يتعني  كما  التقييم.  أثناء  جمعها  يتم  التي  املعلومات 
التقييمات من جانب مؤسسات أو خبراء خارجيني كلما أمكن. 
ومع ذلك، ينبغي إجراء التقييمات مع التأييد العلني من جانب 

اإلدارة العليا ا

وضع سياسات وممارسات للتوظيف شاملة 
ومخصصة للمرأة

إدارة  املرأة في جهات  توظيف  زيادة  أمام  توجد حتديات  قد 
احلدود. إذا كانت جهات تنفيذ القانون تشوبها سمعة العداء 
املرأة للعمل  والتمييز والتحرش جتاه الضابطات، فلن تتقدم 
احلدود  خدمات  داخل  أخرى  محددة  حتديات  وهناك  فيها. 
وتشمل احتمال التعيني في أماكن نائية منعزلة، وقد يكون ذلك 
في ظروف غير مواتية صعبة حيث تندر وسائل املواصالت 
والعمل إلى جانب مجموعة كبيرة من الزمالء من الذكور. وفي 
العديد من الدول، تعتبر هذه الظروف غير مناسبة لعمل املرأة.

!  نصائح لزيادة توظيف املرأة 
املهارات  تعكس  أنها  لضمان  االختيار  معايير  مراجعة  n 

واملعرفة الفعلية التي تطلبها الوظائف.
ضمان أن التوصيفات الوظيفية تشمل مجموعة متكاملة  n 
تعتبر  التي  املهارات  ذلك  في  مبا  املطلوبة  املهارات  من 
التواصل  القدرة على  بأنها خاصة باإلناث مثل  تقليدياً 
مع التشكيلة املتنوعة ألفراد املجتمع احمللي والقدرة على 
وكذلك  النزاعات  في  والتوسط  العنيفة  املواقف  إخماد 
األخرى  اجلهات  مع  متعاون  بشكل  العمل  على  القدرة 

ومهارات حل املشاكل.
وضع مستوى مستهدف لنسبة توظيف املرأة كتحديدها  n 

بنسبة 20% مثالً.
صور  تظهر  أنها  من  للتأكد  التوظيف  مواد  مراجعة  n 
متساوية لكل من املرأة والرجل وتأكيد هذه املساواة في 

التعامل وتنوع املسؤوليات واملهام.
توظيف  استراتيجيات  على  التوظيف  مسؤولي  تدريب  n 
جميع  من  أمكن  )وإن  واملرأة  الرجل  وإشراك  املرأة 
كمسؤولي  والدينية(  واجلغرافية  العرقية  املجموعات 

توظيف وفي جلان املقابالت.
ضمان حصول القائمني على املقابالت على تدريب حول  n 
تكافؤ الفرص وعدم طرح أسئلة تنطوي على متييز على 

أنظر التقرير اخلاص بعمليات حتديد 

ومتابعة وتقييم عملية النوع االجتماعي 
وأثره في إصالح القطاع األمني
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

أساس اجلنس )كسؤال ״هل تخططني إلجناب طفل؟״ 
مثالً(.

املرأة  تشجيع  على  تعمل  عامة  معلومات  حملة  إطالق  n 
سلبية  اجتماعية  مواقف  أية  وتغيير  للوظائف  للتقدم 

جتاه مشاركة املرأة في العمل في خدمات احلدود.
دراسة وضع ترتيبات جديدة للتوظيف واالنتشار مثل  n 
إنشاء وحدات كل قوامها من النساء وتشكيل فرق عمل 
املجتمعات  في  واألخت  األخ  أو  والزوجة  الزوج  تضم 
قبوالً  األفضل  هي  الطريقة  هذه  تكون  أن  يحتمل  التي 

لدى املرأة لالنخراط في إدارة احلدود.
تقدمي دورات تدريبية قبل االختيار ملساعدة املجموعات  n 
البدنية  التدريبات  )مثل  باملتطلبات  للوفاء  متثيالً  األقل 

اخلاصة باملرأة والتدريبات على القيادة(.
توظيف  زيادة  تأثير  وتقييم  ملتابعة  موارد  تخصيص  n 

املزيد من النساء في أدوار إدارة احلدود.

تثبيت العامالت في العمل
خدمة  أفراد  ضمن  املرأة  عمل  ضد  التحيز  أسباب  أحد  من 
احلدود هي عملية التثبيت في العمل حيث تثار ادعاءات بأن 
العمل  تترك  ما  غالباً  فهي  الرجل  التزام  لها  يكون  لن  املرأة 
لرعاية األسرة واألطفال. ومع ذلك، يشير واقع سوق العمل 
العمل،  على  احلفاظ  إلى  بحاجة  والرجل  املرأة  من  كال  بأن 
املالئمة  والسياسات  للتثبيت  حوافز  العمل  أرباب  قدم  وإذا 
فهذا في صاحلهم وصالح العاملني. وينتج عن فقدان العمالة 
املؤسسية  والذاكرة  اخلبرة  فقدان  تشمل  باهظة  تكاليف 

واالستمرارية وروح الفريق واملهارات املتخصصة.

!  نصائح لزيادة تثبيت املرأة في العمل  
ضمان املساواة في الراتب واملزايا واملعاشات واملكافآت  n 

غير املدرجة في الرواتب للمرأة.
على  للحصول  قابلة  مناصب  في  املرأة  عمل  ضمان  n 
املستوى  من  وظائف  إلى  فقط  إبعادها  وليس  الترقية 

املبتدئ ومتدنية املكانة والراتب.
وضع أهداف محددة للتثبيت. n 

اإلطار  )أنظر  للعامالت  متابعة  برامج واحتادات  وضع  n 
رقم 10(.

للمرأة مبا  املالئمة  والتجهيزات  املنشآت  وجود  ضمان  n 
في ذلك حمامات وغرف تبديل مالبس منفصلة والزي 

الرسمي املالئم.
ضمان حصول املرأة على مهارات قيادة جميع وسائل  n 

النقل املتاحة في خدمة احلدود.
وضع ترتيبات لالنتشار تضمن تواجد املرأة مع امرأة  n 

العمل  ظروف  حتسني  على  يعمل  األقل  على  أخرى 
بالنسبة لها.

دراسة إنشاء وحدات نسائية أو فرق عمل حيثما أمكن  n 
مثل  خاصة  واجبات  لها  يكون  الثقافية  الناحية  من 

التعامل مع فرق الكالب البوليسية.
املرأة  ترك  أسباب  لتحديد  اخلروج  عند  مقابالت  إجراء  n 

للخدمة. 
وإبقاء  للعائالت ضرورية جلذب  املالئمة  السياسات  تعتبر 

املرأة املؤهلة والرجل املؤهل لتعزيز كفاءة العمل وتشمل:

نصف  العمل  خيارات  مع  متاحة  مرنة  عمل  ساعات  n 
الوقت وتبادل الوقت.

منح إجازات أمومة وأبوة كافية. n 

تقدمي زي خاص لألمهات. n 

الترقية  مع  احلوامل  للعامالت  خفيف  عمل  تخصيص  n 
العادية وزيادة الراتب وسياسات منح املزايا األخرى.

في  ترغب  التي  للمرأة  العمل  استعادة  سياسة  تبني  n 
العودة بعد الوالدة.

تخصيص دور حضانة ومنشآت الرعاية اليومية خارج  n 
املوقع.

ترقية العامالت 
تشمل إجراءات ضمان توفير الفرص املتكافئة للرجل واملرأة 

للترقي في عملهم بخدمات احلدود ما يلي:
مراجعة معايير الترقي لضمان اشتمالها على مجموعة  n 
والتعامل  املشاكل  حل  كمهارة  املطلوبة  املهارات  من 
اخلدمات  إلى  واإلحالة  اجلرمية  ومنع  املجتمع  مع 

االجتماعية.
أهداف  لتقييم  وشفافة  واضحة  معايير  وضع  ضمان  n 

العمل واألداء القائم على التقييم.
النوع  على  التحيز  ناحية  من  الترقي  اختبارات  تقييم  n 

االجتماعي.
في  متكافئة  فرص  على  واملرأة  الرجل  ضمان حصول  n 

الوظائف املرغوبة والتدريب في مجال العمل.
إجراء  يتم  الترقية،  لفرص  املرأة  تقدم  عدم  حالة  في  n 
على  للتغلب  إجراءات  وتنفيذ  السبب  لتبني  دراسة 

املعوقات التي يتم حتديدها.
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الشبكة األوروبية للشرطيات 34اإلطار رقم 10

 European Network( للشرطيات  األوربية  الشبكة 
لضابطات  إقليمية  منظمة  هي   )of Policewomen
مع  املشترك  العمل  جاهدة  املنظمة  القانون، حتاول  تنفيذ 
نظيراتها من مؤسسات تنفيذ القانون في الدول األعضاء 
بإدراج  يتعلق  فيما  اإليجابية  التغييرات  إجراء  لتسهيل 
املرأة. وضع  وتعزيز  التنوع  وإدارة  االجتماعي   النوع 

األهداف األساسية للشبكة:
زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على املرأة وتفهمها  n 

داخل خدمات الشرطة في أوروبا.

الضباط  من  كل  تهم  التي  املناقشات  عقد  تسهيل  n 
والضابطات واملشاركة فيها.

حتفيز املساهمة جتاه التمثيل املتكافئ للرجل واملرأة  n 
على جميع املستويات داخل مؤسسات الشرطة.

داخل  املمارسات  أفضل  بشأن  املعلومات  تبادل  n 
الراهنة  القضايا  وبشأن  القانون  تنفيذ  مؤسسات 

واملقاربات اجلديدة واملبادرات واملقاييس.

العمل كمركز خبرة أوروبي لتحفيز وتدعيم التعاون  n 
بني مختلف مؤسسات الشرطة والشبكات ذات الصلة 
بشأن إدراج النوع االجتماعي وإدارة التنوع وقضايا 

املساواة.

4-4 دعم رقابة املجتمع املدني
املدني مبا  املجتمع  التعاون مع منظمات  متت مناقشة مزايا 
باالجتار  يتعلق  وفيما   ٣ ٤ القسم  في  املرأة  منظمات  فيها 

بالبشر في القسم ٤ 1.

ميكن أن يكون تعزيز رقابة املجتمع املدني على إدارة احلدود 
عامالً بالغ األهمية كجزء من عمليات اإلصالح التي تضمن 
تشمل  احلدود.  خدمات  في  العامة  الثقة  وبناء  املساءلة 
املدني  للمجتمع  فرصة  توفر  قد  التي  املدني  املجتمع  رقابة 
املستقلة وجلان حقوق  املساهمة جلان مراجعة احلدود  في 
إعداد  يساعد  أن  ميكن  كما  الشكاوى.  ومحققي  اإلنسان 
في  اإلنسان  حقوق  منظمات  إلى  لتقدميها  متابعة  تقارير 
إثارة قضايا حقوق اإلنسان على احلدود في احملافل الدولية 
املدني.  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  بني  املفتوح  واحلوار 
التمثيل  توفير  هو  احلدود  خدمات  على  الرقابة  يعزز  ومما 
ومشاركة  الرقابة  مؤسسات  في  واملرأة  للرجل  املتكافئ 
منظمات املرأة وإدراج قضايا النوع االجتماعي مثل االجتار 

بالبشر والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي. 

احلدود اإلطار رقم 11 على  املدني  املجتمع  مراقبة 
األمريكية املكسيكية 35

 Border Action احلدودية  اإلجراءات  شبكة  وضعت 
في  احمللي  املجتمع  منظمات  مع  باالشتراك   Network
مجموعة  املتحدة  الواليات  مع  للحدود  املتاخمة  الواليات 
التنفيذ  وممارسات  لسياسات  اإلرشادية  ״اخلطوط 
اإلرشادية  اخلطوط  هذه  وتتناول  احلدود״،  على  البديلة 
التالية:  العناصر  وتشمل  والرقابة  املساءلة  قضايا 
التحتية ومنافذ  والبنى  والتكنولوجيا  العمليات احلدودية 
احلدود  وتزويد  القانون  تنفيذ  موارد  وتخفيف  الدخول 

باألسلحة وأمن املجتمع واالحتجاز والترحيل.
تقرير  الشبكة  قدمت   ،200٦ عام  يونيو   / حزيران  في 
انتهاك حقوق  إلى جلنة حقوق اإلنسان توثق فيه  متابعة 
اإلنسان واحلقوق املدنية في منطقة احلدود بني الواليات 
البلدان  جلنة  إلى  شكاوى  قدمت  كما  واملكسيك.  املتحدة 

األمريكية حلقوق اإلنسان.

!  نصائح لزيادة رقابة املجتمع املدني املتجاوبة 
مع النوع االجتماعي 

فرص  لها  تتوافر  املدني  املجتمع  منظمات  أن  ضمان  n 
على  للتعرف  احلدودية  املواقع  من  مجموعة  زيارة 

األحوال واملالبسات واملهام.
املرأة  منظمات  فيها  مبا  املنظمات  لتلك  التدريب  توفير  n 

على ممارسات إدارة احلدود.
على  القائم  العنف  بشأن  البيانات  جلمع  معها  العمل  n 
على  مبنية  تقييمات  وإجراء  االجتماعي  النوع  أساس 
وخدمات  احلدود  حلرس  االجتماعي  النوع  أساس 

اجلمارك والهجرة.
وجعل  للترويج  املدني  املجتمع  منظمات  مع  العمل  n 

اجراءات تقدمي الشكاوى سهلة البلوغ.

أنظر أداة املجتمع املدني على النوع 
االجتماعي وإصالح القطاع األمني
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

5 إدراج قضايا النوع االجتماعي في 
إجراءات إدارة احلدود في سياقات محددة

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاع 
في أوقات النزاع املسلح أو النزاعات فيما بني الدول، ميكن 
بالنزاعات  مشحونة  عسكرية  مناطق  احلدود  تصبح  أن 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  للعنف  ومواقع  حّد  أقصى  إلى 
من  العريض  القطاع  حتركات  على  الشديد  والتركيز 
قبل  ما  احلدود  وإدارة  الشرطة  قوات  تضم  وقد  السكان. 
قوات شبه  أو  التدريب  قدر ضئيل من  النزاع مجندين على 
هي  لهم  بالنسبة  األولوية  تكون  التسليح  شديدة  عسكرية 
ما  أما في سياقات  الدفاع وليس سالمة وتأمني اجلماهير. 
القطاع األمني مبا  النزاع، فيحتمل أن تتسم مؤسسات  بعد 
فيها خدمات احلدود باالرتباك، وغالباً ما يترك أفراد القطاع 
أو  املنفى  إلى  الهرب  أو  العقاب  من  خوفاً  مناصبهم  األمني 
ومن  املسلحة،  املليشيات  إلى  ينضمون  أو  كالجئني  يفرون 

الشائع أن تتكون خدمات احلدود من الذكور فقط.

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

الالجئني واملشردين. ٣٦ 

ويشيع في أوقات احلروب عبور احلدود غير املؤمنة بشكل 
غير مشروع، ولكن بالنسبة للمحاربني – الذين يتم التعرف 
عليهم بأنهم من يحملون السالح – فقد يسمح لهم بالعودة 
الدولة  في  وضعهم  عن  النظر  بغض  األصلية  لبالدهم 
املضيفة كجزء من برنامج نزع األسلحة والتسريح وإعادة 
البرامج  هذه  من  املرأة  استبعاد  يتم  املقابل،  وفي  اإلدماج. 
وتكون في أمس احلاجة إلى حماية حقوق اإلنسان من جانب 
سلطات احلدود وضمان استخراج وثائق السفر الالزمة مع 
املساعدة  لتقدمي  احمللية  املرأة  ملنظمات  التعاونية  اإلجراءات 

لها.

وغالباً ما تصاحب زيادة مستويات الدعارة واالجتار بالبشر 
ما  بيئات  تتميز  ذلك،  ومع  املسلحة.  النزاعات  بعد  ما  بيئات 
ذلك  ويرجع  االجتماعي  النوع  أدوار  في  بزيادة  النزاع  بعد 
واملقاتالت  املعيالت  النساء  أعداد  زيادة  إلى  منه  جزء  في 
يفسح  مبا  املستمرة  اإلصالح  عمليات  خضم  في  القدامى 

املجال لتغييرات في التشريعات والسياسة واألفراد.

النوع االجتماعي  التي تواجه إدراج  التحديات  تشمل بعض 
في عملية إصالح إدارة احلدود في مرحلة ما بعد النزاع ما 

يلي:

ورمبا  بالنزاعات  مشحونة  عادة  احلدود  مناطق  تظل  n 
تعتبر  وقد  النزاع  بعد  طويلة  لفترات  معادية  مناطق 

״خطيرة للغاية״ بالنسبة لعمل املرأة فيها.

من  كبيرة  أعداد  تواجد  بسبب  آمنة  غير  احلدود  تكون  n 
وقطاع  املهاجمني  من  يصاحبونهم  من  مع  املشردين 

الطرق واملتاجرين بالبشر.

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  تزداد حدة  n 
الرقابة  نقص  وجود  عند  والفتيات  النساء  ضد 

وحصانة.

إرجاء  يتم  بينما  الشرطة  غالباً إلصالح  األولوية  تكون  n 
إصالح الشرطة املتخصصة مبا فيها حرس احلدود.

تتبخر اجلهود املبدئية إلشراك املرأة في القوات األمنية  n 
ويفتر عزمها مبجرد عودة احلياة إلى ״طبيعتها״ و/أو 

تراجع الضغوط الدولية للتمثيل املتكافئ.

احلدود اإلطار رقم 12  شرطة  جهاز  في  التوظيف 
في كوسوفو

كبيرة  جهود  بذلت  كوسوفو،  في  احلرب  أعقاب  في 
اجلديدة  األساسية  البرامج  في  كمجندات  املرأة  لتوظيف 
للشرطة. وكما هو احلال في سياق ما بعد النزاع، اختفى 
العديد من ضباط الشرطة السابقني أو مت قتلهم وآخرون 

تورطوا في أعمال متييزية وانتهاكات.
وكانت احلاجة ملحة في نشر أفراد الشرطة في الشوارع 
بأسرع ما ميكن. وكان لزم عمل حتريات عن الذين تقدموا 
للعمل وفي أغلب األحيان يثبت أنه من الصعب القيام بها 
بسبب فقدان أو تلف سجالت العمالة وثائق حتديد الهوية. 
دورات  عن  عبارة  املبدئية  التدريبية  الدورات  وكانت 
للشرطة  عملية  مهمات  يعقبها  أسابيع  ستة  ملدة  أساسية 
خلدمات  ميدانية  وتدريبات  املتحدة  لألمم  التابعة  املدنية 

لشرطة.
كوسوفو  حترير  جيش  أفراد  من  عدد  تعيني  مت  وقد 
املسرحني ومعظمهم من الرجال، ولكن كانت هناك أيضاً 
األولى  األعوام  في  الدورات  شهدت  وقد  مدنيات.  نساء 
تخريج ٣٣% من النساء. ومن ثم تضاءلت هذه النسبة، فلم 
يحب اجلميع هذا العمل وبعض النساء تركن العمل مبجرد 
تكوين أسرة ووجدت األخريات عمل أفضل في مكان آخر. 
واليوم اقتربت نسبة النساء في شرطة كوسوفو من %1٤.
وتتميز  الحق.  وقت  في  كوسوفو  حدود  شرطة  تشكلت 
البلقان  دول  في  النزاعات، وخاصة  هذه  ظل  في  احلدود 
السياسة.  باحلساسية  حل،  دون  من  الوضع  بقاء  مع 
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الشرطة  جانب  من  يقدم  التدريب  كان  األمر،  بادئ  وفي 
عام  وفي  احلدود.  خلدمات  املتحدة  لألمم  التابعة  املدنية 
متويالً  اإلعمار  إلعادة  األوروبية  الوكالة  قدمت   ،200٦
سياسة  لتنمية  الدولي  املركز  ينفذه  عام  مدته  ملشروع 
وقد  احلدود.  شرطة  تدريب  وحدة  لتطوير  الهجرة 
واختيار  للوحدة  القياسية  العملية  اإلجراءات  ذلك  شمل 
املدربني. لتدريب  ثمانية مدربني وتقدمي دورة مخصصة 
ثالث  تطوير  هو  املشروع  من  الرئيسي  الهدف  وكان 
األساسي  للمستوى  تقدم  متخصصة  تدريبية  دورات 

وقادة املجموعات والقادة.
ولم يكن للمرأة وجود داخل وحدة تدريب شرطة احلدود 
على الرغم من وجود التزامات بإشراكها من جانب اإلدارة 
املركز.  بذلها  التي  واجلهود  احلدود  العليا خلدمة شرطة 
امليداني  التدريب  ضباط  2٦%من  املرأة  متثل  ذلك،  ومع 
يقدمن  أن  يتوقع  والالتي  احلدود  مناطق  في  العاملني 
اجلهود  فشلت  وقد  املستقبل.  في  العمل  داخل  تدريبات 
بني  من  وكان  الوحدة  إلى  باالنضمام  النساء  إقناع  في 
في  احلالي  بعملهن  سعيدات  أنهن  ذكرنها  التي  األسباب 
املوقع أو أن أسرهن لن تسمح لهن بالعمل بعيداً عن املنزل 
أو أنهن تزوجن وأن أزواجهن يريدهن أن تعملن في مكان 

قريب من املنزل. 
النساء  عدد  كان   ،2007 عام  الثاني/يناير  كانون  في 
7٦ امرأة من إجمالي 1.00٩ من شرطة احلدود ويرأس 

اخلدمة امرأة برتبة لواء.

!  الفرص / النصائح
قد تسهم عمليات اإلصالح امللزمة في اتفاقيات السالم  n 
أو التي تتعهد بها بعثات حفظ السالم واالهتمام الدولي 
ترغب  وقد  احلدود.  إدارة  إلصالح  املوارد  توفير  في 
األطراف الدولية على وجه اخلصوص في دعم إجراءات 
املرأة  توظيف  وزيادة  االجتماعي  النوع  قضايا  إلدماج 

في إصالح إدارة احلدود.

ميكن أن يقدم مستشارو النوع االجتماعي في املنظمات  n 
الدولية ومؤسسات الدولة الدعم ملبادرات إدراج النوع 

االجتماعي في إدارة احلدود.

فرصة  البداية  من  احلدود  إلدارة  نظام  تأسيس  يوفر  n 
النوع  قضايا  وإدراج  املرأة  توظيف  أهداف  لتحديد 
االجتماعي في وضع السياسة والبروتوكول والبرامج 

العملية والتدريب )أنظر اإلطار رقم 12(.

واملؤسسات  املتغيرة  االجتماعي  النوع  أدوار  تعمل  قد  n 
االجتماعية على تسهيل توظيف املرأة وقد تكتسب املرأة 

املهارات القيادية والتنظيمية خالل فترة النزاع. 

5-2 الدول االنتقالية
تتضمن املرحلة االنتقالية في هذا السياق عادًة االنتقال من 
نظام حكم  من  وغالباً  آخر،  إلى  اقتصادي   / نظام سياسي 
السوق  ونظام  دميقراطية  أكثر  نظام  إلى  املركزي  الفردي 
االنتقال  يكون  والشرقية  الوسطى  أوروبا  دول  احلر. وفي 
جديد  ليبرالي  رأسمالي  نظام  إلى  االشتراكي  النظام  من 
كما هو احلال في وسط آسيا )أنظر اإلطار رقم 1٣(. وفي 
مع  الوثيق  االرتباط  من  تاريخ  للشرطة  كان  السياق  هذا 
وظيفة  لها  وكان  الدولة  ومؤسسات  السياسيني  القادة 
احلدود  على  احملكمة  الرقابة  يعني  وهذا  أساسية.  سياسية 
املواطنني والتركيز على  القمعية للسيطرة على  والسياسات 
التصدي للتأثيرات اخلارجية. كما كانت هناك قيود مشددة 
على حركة تدفق التجارة اخلارجية وحتركات األفراد. وفي 
دول مثل املجر، كان اجليش يقوم مبهام حماية حدود الدولة 
الفترات  بعض  وفي  احلدود.  عبور  حركة  على  والسيطرة 
ومحاطة  باأللغام  مزروعة  احلدود  من  أجزاء  هناك  كانت 
״مناطق  إنشاء  ومت   ٣7 املكهربة.  واألسوار  باألسالك 
على  مقصور  إليها  الدخول  كان  حيث  شاسعة  محظورة״ 

مرافقة الشرطة أو مبوجب تصريح خاص.
الدميقراطية  إلى  التحول  ومع  احلاالت،  من  العديد  وفي 
أوروبا  شرق  في  املرأة  عانت  احلر،  السوق  واقتصاديات 
ودول القوقاز ووسط آسيا من فقدان عملها والعمل بوظائف 
برواتب متدنية في القطاعات الرسمية وغير الرسمية ونقص 
كبير في الرعاية االجتماعية حيث تدهورت اخلدمات الصحية 
وزادت معدالت الفقر بنسبة كبيرة بالتزامن مع انتعاش الدور 

التقليدي للمرأة كمقدمة للرعاية وتدبير شؤون املنزل. 
النوع االجتماعي  التي تواجه إدراج  التحديات  تشمل بعض 

في إصالح إدارة احلدود في الدول االنتقالية ما يلي. 
السلطة  فقد  من  املنتقلة  الكبرى  احلدود  أنظمة  خشية  n 

والنفوذ.
املناطق  في  الكافية  غير  األلغام  إزالة  عمليات  حتد  n 
باألنشطة  واملرأة  الرجل  من  كل  قيام  من  احلدودية 

األسرية واالجتماعية.
اجلديدة  احلدود  خدمات  قدرات  تقدير  في  املغاالة  n 
على  بالسلب  يؤثر  مبا  واجلمارك  الهجرة  تنظيم  في 

املهاجرين.
جماعات  جانب  من  احلدود  أفراد  على  الضغوط  تزايد  n 
واملمارسات  التنازالت  بعض  لتقدمي  املنظمة  اجلرمية 

غير القانونية.
 n تكون الدول االنتقالية غالبًا مصدراً لالجتار بالبشر.

يحتمل أن تعامل املرأة باعتبارها ״شخص غريب״ في  n 
خدمات احلدود.
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اكتسبت  استقاللها،  آسيا  وسط  جمهوريات  نالت  عندما 
أهمية  دولية  حدود  إلى  أن حتولت  لبثت  ما  التي  احلدود 
املواصالت  الصناعية ووسائل  الروابط  وأصيبت  كبيرة. 
مبثابة  احلدود  في  التحكم  يعني  وكان  بالشلل.  القدمية 
كما  االستراتيجية.  األوضاع  املوارد وحتسني  في  حتكم 
مت اآلن عزل املجموعات العرقية التي كانت تتمتع بحرية 
احلدود  عبور  مبجرد  والعائلة  األصدقاء  مع  التواصل 
ويواجهون متطلبات التأشيرة والصعوبات األخرى التي 

تواجههم عند العبور.٣٨ 
وقد واجهت اجلمهوريات االشتراكية السوفييتية السابقة 
احلدود  إلدارة  القدرات  تطوير  آسيا  وسط  في  اخلمس 
والصني  أفغانستان  مع  تربطها  التي  وخاصة  اجلديدة 
وإيران. وقد تطلب حتسني حركة التجارة والترانزيت في 
للحدود،  العابرة  اجلرمية  مع  التعامل  ومتطلبات  املنطقة 
باملخدرات  واإلجتار  األموال  وغسل  السرية  كالهجرة 

وتهريب األسلحة واإلرهاب، مساعدة وتعاون دوليني.
من  التمويل  في  هاماً  دوراً  األوروبي  االحتاد  ويلعب 
خالل مشروع احلدود بوجه إنساني.٣٩ وتتمثل األهداف 
الرئيسية للمشروع في ضمان االستقرار واألمن اإلقليمي 
والقضاء على الفقر وتطوير التعاون اإلقليمي الوثيق مع 
االجتار  توسع  من  املخاوف  وكانت  األوروبي.  االحتاد 
وراء  من  السياسي  الدافع  هي  املنطقة  في  املخدرات  في 
املشروع. وقد قدم االحتاد األوروبي طرق متكاملة إلدارة 
احلدود للتركيز على التجارة املشروعة وحركة الترانزيت 
مع تكثيف اإلجراءات األمنية باستخدام ״النوافذ املوحدة״ 
أفراد  تدريب  ومت  واملركبات.  السفر  وثائق  من  للتحقق 
النمط  ذي  العسكري  احلرس  من  للتحول  احلدود  خدمة 
متنقلة  قوة  إلى  ثابتة  مسافات  على  الرابض  السوفييتي 
املهارات  مع  املختلفة  اجلهات  بني  ما  تعمل  واحترافية 

الالزمة للتواصل واملعلومات. 

!  الفرص / النصائح
ميكن أن تكون مبادرة إصالح إدارة احلدود املصاحبة  n 
األوروبي  االحتاد  أو  الناتو  حللف  االنضمام  ألغراض 
وزيادة  االجتماعي  النوع  قضايا  إلدراج  انطالق  نقطة 

متثيل املرأة.
الكالب  أن يعهد بتقدمي خدمات جديدة مثل فرق  ميكن  n 
البوليسية التي تتطلب طرق وتدريبات جديدة إلى فرق 

قوامها من النساء أو فرق مشتركة.
في بعض الدول االنتقالية، يشمل ميراث ما بعد االحتاد  n 
في  والرجل  للمرأة  مساواة  أكثر  مشاركة  السوفييتي 

مؤسسات القطاع األمني والتي قد تشكل أساساً ينطلق 
منه زيادة توظيف املرأة في خدمات إدارة احلدود. 

5-3 الدول النامية
״يتميز املشهد على احلدود بني ]نيجيريا وبنني] دائماً 

بالفوضى والعداء والعدوانية ويدل على مستوى مرتفع من 
انعدام األمن״ ٤0

إلصالح  املخصصة  املوارد  نقص  يعتبر  النامية،  الدول  في 
ينتج  التمويل  فنقص  اخلطورة.  بالغة  مشكلة  احلدود  إدارة 
التجهيزات  عنه عدم كفاية أعداد أفراد خدمة احلدود ونقص 
وتدني مستوى التدريب، ما يسهم بوجود بيئة يستشري فيها 
الفساد بني مسؤولي احلدود وطلب أموال غير مشروعة مقابل 
املرور اآلمن لألفراد والبضائع بسبب غياب الرواتب واملميزات 
األخرى. تسمح احلدود التي يقل فيها تواجد الشرطة مع ضعف 
الرقابة بالتواطؤ بني مسؤولي احلدود واملجرمني واالتفاقيات 
غير القانونية األخرى. وفي بعض احلاالت، يظل املجرمون على 
قمة التقدم التكنولوجي ولديهم اإلمكانيات املختبرة للنقل املرن 

واملوارد املالية ״لرشوة״ حرس احلدود.
قد تؤدي البينة التحتية األقل تطوراً لوسائل املواصالت إلى 
السفر  طريق  هي  التي  احلدود  نقاط  أمام  طويلة  صفوف 
األساسي وبخاصة للتجار. ويدعم االبتزاز وفترات االنتظار 
الطويلة من مخاوف حدوث سرقات وتهديدات لسالمة البضائع 
واألفراد. واألشخاص الذين يعملون كسائقي مسافات طويلة 
واحلاملني مبالغ طائلة من النقود لدفع الرشاوى و«الرسوم« 
غير القانونية هم األكثر عرضة للسرقة. ومتثل البطالة حتدياً 
كبيراً في املجتمعات النامية ذات االقتصاد الضعيف مبا يؤدي 
إلى تزايد أعداد العابرين للحدود سعياً للتعليم والعمل وبحثاً 

عن فرص معيشية أفضل في أي مكان.
أشارت النساء، اللواتي شملتهن الدراسة التي أجرتها منظمة 
كلني )CLEEN( في غرب أفريقيا عام 2007، واآلتيات من الدول 
الثالث )بنني وغانا ونيجيريا( بشكل مماثل، إلى أنهن عانني 
جتارب سلبية على يد عمالء تنفيذ القانون أكثر من الرجال. 
من شملتهن  إجمالي  من  اللواتي ميثلن ٣٨%  النساء  وكانت 
الدراسة – وهي الشريحة األكبر من مجموعة الدراسة –هن 
التسويق وهو ما يعتبر  العامالت في مجال  أو  التاجرات  من 
في  أهميتها  ومدى  النساء  حركة  تزايد  إلى  أخرى  إشارة 

االقتصاد احمللي.٤1
ال تتوافر اإلحصائيات في معظم احلاالت ولكن يعتقد أن نسبة 
املرأة العاملة في خدمات احلدود في الدول النامية تتراوح من 

القليلة إلى املعدومة.
تشمل بعض التحديات التي تواجه إدراج النوع االجتماعي في 

عملية إصالح إدارة احلدود في الدول النامية ما يلي:
الرقابة  وضعف  احلكومية  املوارد  نقص  يؤدي  قد  n 
يتعلق  فيما  املساءلة  الفساد وضعف  معدل  ارتفاع  إلى 

27



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

إدارة  أفراد  جانب  من  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات 
احلدود.

واستبعاد  الرجال  كبيرة  أعداد  توظيف  تفضيل  يتم  قد  n 
النساء متاماً.

ميكن أن يحول عدم احترام القانون والعنف واجلرمية  n 
املرأة  رغبة  دون  منها  بالقرب  أو  احلدودية  املناطق  في 

في العمل في تلك املناطق.

إلى  تؤدي  أعباء  األسرة  معيشة  ومتطلبات  الفقر  آثار  n 
من  العديد  متناول  عن  بعيدة  التعليمية  املتطلبات  جعل 

النساء.

غياب تشريع يضمن املساواة بني اجلنسني. n 

!  الفرص / النصائح
على  تركز  التي  التنمية  مبادرات  تشكل  أن  ميكن  n 
انطالق  نقطة  احلدود  إدارة  أو  احلدودية  املجتمعات 

لزيادة إدراج النوع االجتماعي وتوظيف املرأة.
كن  سواء  املسافرات  أعداد  زيادة  من  االستفادة  ميكن  n 
تاجرات أو مهاجرات وتوسع االجتار بالنساء والفتيات 

كفرص سانحة لتوظيف العامالت وتثبيتهن.

5-4 الدول املتقدمة
األخيرة  األعوام  في  احلدود  إدارة  ركزت  النامية،  الدول  في 
على أن تكون أكثر متثيالً للمجتمعات التي تخدمها واألفراد 

الذين يضطرون إلى التعامل معهم عند النقاط احلدودية. وفي 
أعقاب االنتقادات بالتصنيف العنصري، يظل هناك حتدياً أمام 
إنشاء توازن مالئم بني احلاجة إلى التتبع اإليجابي والكشف 
عن أفراد اجلماعات املتطرفة أو اإلرهابية أو اإلجرامية وبني 

ضمان احترام احلريات املدنية وحقوق اإلنسان.
التحرش  للقوة وفضائح  املفرط  واالستعمال  الفساد  يؤدي 
بسمعة جهات  واإلضرار  املالية  التكلفة  زيادة  إلى  اجلنسي 
املتقدمة. ففي كندا على  الدول  العديد من  القانون في  تنفيذ 
سبيل املثال، أسهم سوء التعامل مع إحدى القضايا اخلاصة 
من  بعد  فيما  وترحيله  اإلرهاب  بتهمة  بهم  املشتبه  بأحد 
الشرطة  دخول  في  سوريا  في  وتعذيبه  املتحدة  الواليات 
العام حول  القلق  وأثار  ارتباك شديدة  دوامة  االحتادية في 
احلدود  شرطة  بني  املعلومات  وتبادل  الشخصي  األمن 

وجهات الشرطة األخرى.٤2
نحو  واالجنذاب  األفراد  حركة  تنوع  زيادة  إلى  العوملة  أدت 
الهجرة بطريقة شرعية أو بطرق أخرى من جانب من يعيشون 
في الفقر. كما تتزايد هجرة املرأة إلى الدول املتقدمة بحثاً عن 
وطرق  الهجرة  سياسات  تزال  ال  كما  األسرة.  إلعالة  العمل 
تنفيذها تشكل صعوبة خلدمات احلدود وهي في أغلب األحيان 
القانوني  باالحتجاز  املتعلقة  واملسائل  للجدل.  مثيرة  قضايا 
واملهاجرين  السياسي  اللجوء  وطالبي  الالجئني  وحقوق 
واألسلحة  للحدود  العابرة  املخدرات  جتارة  في  والتحكم 

واألفراد تثير مخاوفاً كبيرة )أنظر اإلطار رقم 1٤(.
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– وهي اتفاقية جتارة بني كندا واملكسيك والواليات املتحدة  يتمثل الهدف الرئيسي التفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 
– في تسهيل حركة البضائع ورأس املال واخلدمات وليس األفراد. ويصل نسبة التجارة اليومية بني الواليات املتحدة وكندا 
إلى 1.2 مليار دوالر مقارنة بـ 7.٣ مليون دوالر بني الواليات املتحدة واملكسيك. وقد اختلفت عمليات اإلصالح على هاتني 

املنطقتني احلدوديتني اختالفاً كبيراً.

بالنسبة للواليات املتحدة، فقد حازت جتارة املخدرات غير املشروعة واألسلحة واملهاجرين على التركيز األكبر من عالقتها مع 
املكسيك. وتتميز املنطقة احلدودية بينهما بتواجد أعداد غفيرة من حرس احلدود ووفرة األسلحة.

وفي املقابل، فد اتفقت الواليات املتحدة وكندا على طريقة ״احلدود الذكية״ التي اشتملت على عملية املوافقة املسبقة للحركة 
التجارية )FAST( ونظام خاص باألفراد للموافقة املسبقة على العبور )NEXUS( مما أدى إلى إنهاء إجراءات احلركة التجارية 
بطريقة سلسلة ومنسقة. كما أدى إنشاء مجموعات العمل فيما بني الوكاالت وفرق املهام واملوقع املجمع خلدمات اجلمارك 
والهجرة وتنسيق الوثائق وجتريب مشاريع كشف الهوية متساوية القياسات )مسح بصمة العني وبصمات األصابع( إلى 
تسريع وتيسير حركة املسافرين. وفي داخل الواليات املتحدة، ال تزال االختصاصات املتداخلة بني الهيئات املختصة املتعددة 

مثيرة للجدل. أما في كندا، فقد مت إنشاء وزارة للسالمة العامة مسؤولة عن خدمات اجلمارك واحلدود عام 2002.

ال تزال إدارة احلدود األمريكية الكندية – وهي احلدود األطول في العالم حيث يبلغ طولها ٨.٨٥0 كيلومتراً مع 1٣2 منفذ 
للدخول غير مترابطة نسبياً، بينما تظل احلدود األمريكية املكسيكية التي يبلغ عدد املنافذ فيها 2٥ منفذ مكبلة باخلوف من 

اجلرمية والعنف. 
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النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 

النوع االجتماعي  التي تواجه إدراج  التحديات  تشمل بعض 
في عملية إصالح إدارة احلدود في الدول املتقدمة ما يلي:

مراكز القوى وقيم ومناهج إصالح القطاع األمني التي  n 
تؤكد على التسليح على حساب األمن اإلنساني.

االنهماك السياسي في اإلرهاب ومخاوف من تقويض  n 
فيما  وخاصة  احلدود  على  اإلنسان  حلقوق  املهاجرين 
من  املهاجرين  وحقوق  العنصري  بالتصنيف  يتعلق 

العمال.

يتعلق  فيما  احلدود  إدارة  داخل  امللحة  املتطلبات  n 
بالتكنولوجيا املتقدمة واملراقبة وأدوات التحقيق وتنويع 

املوارد من املبادرات املتجاوبة مع النوع االجتماعي.

الدول  في  التصحيحي/احلصص  اإلجراء  من  النفور  n 
أو  حلها  مت  قد  االجتماعي  النوع  مشاكل  أن  ترى  التي 

أنها مجال ال يتعني على احلكومة التدخل فيه.

!  الفرص / النصائح  
العامة  للخدمة  املوجهة  واملهارات  القيم  على  التركيز  n 

يرتبط تقليدياً باملرأة.
الضغط العام من أجل إدراج النوع االجتماعي والتنوع  n 
العنصري والعرقي في جهات تنفيذ القانون يولد عزماً 

على التعامل مع قضايا النوع االجتماعي.
وجود بنية قانونية لضمان احلقوق املتساوية في العمل  n 
الكاملة  املشاركة  يعزز  أن  والرجل ميكن  املرأة  لكل من 

املتساوية لكل منهما في خدمات احلدود.
الثقافية״  وضع وتنفيذ تدريبات خاصة ״باحلساسية  n 
لضمان  احلدود  إلدارة  التقليدي  التدريب  من  كجزء 

حماية حقوق اإلنسان للرجل واملرأة.
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6 التوصيات األساسية
املجتمع الدولي 

االجتماعي  النوع  في  وخبراء  املرأة  إشراك  إلى  الدعوة  1 .
وممثلي منظمات املرأة في حتديد ووضع وتنفيذ ومراقبة 

وتقييم ومتابعة عمليات إصالح إدارة احلدود.
توظيف  وزيادة  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  تعزيز  2 .
املرأة وتثبيتها وترقيتها في جميع عمليات إصالح إدارة 

احلدود.
وضع برامج لبناء وتعزيز قدرات منظمات املرأة ومنظمات  ٣ .
املجتمع املدني األخرى للرقابة الفاعلة على خدمات حرس 

احلدود واجلمارك والهجرة.

احلكومات 
مراجعة وتدقيق سياسات إدارة احلدود وبروتوكوالتها  ٤ .
وضمان  االجتماعي  النوع  قضايا  لدمج  وإجراءاتها 

سياسات خدماتية موجهة. 
خلق وتنفيذ مدونات السلوك التي تتعامل بشكل واضح  ٥ .
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  التحرش  مع 

االجتماعي.
وجهات  التشاركية  اإلصالح  عمليات  تشمل  أن  ضمان  ٦ .

إدارة احلدود ما يلي:
املرأة  ومنظمات  االجتماعي  النوع  خبراء  أ. إشراك 
واملجتمعات  األخرى  املدني  املجتمع  ومنظمات 

احلدودية بشكل فعال.
احلدود  خدمات  في  العاملة  املرأة  مع  ب. التشاور 

واخلدمات األمنية األخرى. 
ج. االلتزام بزيادة الوعي العام بشأن إجراءات احلدود 

وحقوق اإلنسان.
النوع  قضايا  إدماج  لضمان  مؤسسية  آليات  إنشاء  7 .

االجتماعي تشمل ما يلي: 
أ. وضع نظام مركزي خاص بالنوع االجتماعي ملتابعة 

وتعزيز تقدم سياسات املساواة بني اجلنسني.
ب. عقد منتدى خاص بالنوع االجتماعي داخل اخلدمة 
في  بنود  تخصيص  وضمان  السياسات  لتنفيذ 

امليزانية ولتكون وسيلة للمرأة لطرح أرائها.
تنفيذ وتقييم التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي ألفراد  ٨ .

إدارة احلدود يشمل:
إلدماج  أوسع  استراتيجيات  على  تدريبات  أ. إدخال 

النوع االجتماعي.

ب. التركيز على قانون حقوق اإلنسان الدولية واحمللية 
وخاصة فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي واالجتار بالبشر.
ذلك  في  مبا  املردود  وقياس  تقييم  عمليات  ج. إجراء 
املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي وإدخالها في 
التدريب ومستويات إدارة املشروع، يعقبها عمليات 
قياس رضا  واملراجعات ودراسات  الثغرات  لتحليل 
اإلجراءات  وعمل  النتائج  جلمع  وغيرها  العميل 

التصحيحية والتحسينات.
زيادة توظيف املرأة وتثبيتها وترقيتها: ٩ .

أ. وضع أهداف استراتيجية للتوظيف والتثبيت.
ب. إطالق حمالت خاصة بالتوظيف.

ج. وضع برامج ملتابعة ومساعدة العامالت اجلدد.
د. إنشاء احتادات للعامالت.

كإنشاء  لالنتشار  جديدة  ترتيبات  إنشاء  ه. دراسة 
وحدات نسائية خالصة.

و. تعيني املرأة املؤهلة في الوظائف العليا. 
وضع وتنفيذ مبادرات محددة للقضاء على االجتار بالبشر  10 .

تشمل:
أ. آليات التعاون اإلقليمية.

ب. املشاركة في آليات اإلحالة احمللية.
ج. تنظيم جمع البيانات.

عليها  تكون  الوزارات  بني  فيما  مجموعات  د. تشكيل 
مسؤولية احلفاظ على معلومات ذات دالالت واضحة 
على  للقضاء  احلكومية  املبادرات  بشأن  ومحدثة 

االجتار بالبشر.
جميع  في  واملرأة  للرجل  املتكافئ  التمثيل  ه. ضمان 
بالنوع  خبرة  لديهم  أعضاء  وإشراك  اجلهات 

االجتماعي.
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