رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

مذكرة التطبيق العملي الثامنة

الـنوع االجتماعي وأثره
في صناعة سياسة األمن القومي
احملتويات
ملاذا يعتبر النوع
االجتماعي أم ًرا مه ًما في
صناعة سياسة األمن
القومي؟
كيف ميكن إدخال النوع
االجتماعي في صناعة
سياسة األمن القومي؟
التحديات والفرص
املتاحة إبان فترة ما بعد
النزاع
تساؤالت حول صناعة
سياسات األمن القومي
معلومات أخرى

ٌ
قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجال
يسود
إعتراف ٌ
ُ
مفتاح فعالي ِة
االجتماعي
بالنوع
املتعلقة
املسائل
ل
إدخا
ر
يعتب
وكما
واألوالد.
والفتيات
والنساء
ُ
ُ
ِ
عمليات إصالح القطاع األمني.
ومسائل ِة القطاع األمني ،وامللكي ِة احمللي ِة ،وشرعي ِة
وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدم ٍة موجز ٍة ملزايا إدخال مسائل النوع االجتماعي في عملية
ٍ
معلومات عملي ٍِة لكيفية القيام بذلك.
صناعة سياسة األمن القومي .كما وتق ِد ُم
وتعتمد هذه املذكرة على تقري ٍر مطو ٍل ،وكالهما جز ٌء من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في
َ
الهدف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدم ٍة موجز ٍة عن املسائل
إصالح القطاع األمني .وحيث أن
املتعلقة بالنوع االجتماعي وتقدميها إلى ممارسي وصانعي سياسات إصالح القطاع األمني ،مت
ٍ
مذكرات عملية مك ّمل ٍة لها – أنظر معلومات أخرى.
تضمينها  12أدا ًة مع

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أم ًرا مه ًما في صناعة سياسة األمن القومي؟

تعكس سياسات األمن القومي نظر َة احلكومة إلى األمن وكيفية حتقيقه .وكما تشتمل هذه
ٍ
ٍ
وسياسات واسع ٍة لألمن القومي ،والتي قد يتم اإلشارة إليها كخط ٍة
إستراتيجيات
السياسات على
ِ
السياسات املخصص ِة لكل قطاع ،مث ُل
أو رؤي ٍة أو إستراتيجي ٍة أو مفهو ٍم أو مبدأٍ ،باإلضافة إلى
ِ
ِ
الكتابِ
بشأن الدفاع.
األبيض

ِ
ِ
ِ
ِ
والسلوكيات
واملواقف
والسمات الشخصي ِة
والعالقات
يشي ُر لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوا ِر
والقي ِم التي يعزوها املجتم ُع للمرأ ِة والرجل .وعلى ذلك يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى
ِ
ِ
االختالفات املكتسبة بني الرج ِل واملرأ ِة ،بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى
االختالفات البيولوجي ِة
وتتنوع أدوا ُر النوع االجتماعي تنو ًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير
بني األنثى والذكر.
ُ
ِ
فحسب ،بل يشمل العالقات
مبرور الزمن ،كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل
ُ
بينهما.
ويعمل إدخال مسائ ِل النوع االجتماعي في صناعة سياسات األمن القومي على زياد ِة مالءمتها
واستدامتها.

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

امللكية احمللية من خالل العمليات التشاركية في صناعة السياسات
ِ
االحتياجات واألولويات األمنية ،والتي تشمل مجموع ًة كبير ًة
n nتعمل املشاورات الواسعة بشأن
ِ
منظمات املجتمع املدني ،على تعزيز امللكية احمللية والشرعية وتساعد في بناء إجماعٍ وطني
من
املنظمات النسائية
بشأن القضايا األمنية .وكما تعتبر وجهات النظر املختلفة ،التي قد تثيرها
ُ
والرجالية ،على مائد ِة احلوار ذات أهمي ٍة كبيرة.
السياسات األمنية الشاملة التي تلبي االحتياجات األمنية املختلفة
n nيؤدي مراعاة إحتياجات األمن والقضاء املختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد إلى حتقيق
ٍ
سياسات أمني ٍة أكث ُر شمولي ًة وفعالية.
n

nيؤدي مراعا ُة مسائ ِل النوع االجتماعي في سياسات األمن القومي إلى لفت اإلنتباه إلى أهمية
1

ِ
تهديدات األمن الداخلي الفعلية ،مث ُل العنف
معاجل ِة
القائم على أساس النوع االجتماعي.
عدم التمييز في سياسات األمن ومؤسسات القطاع
األمني
n nيساعد احلد من التمييز الذي ميارسه أفرا ُد القطاع
األمني على بناء الثق ِة ،وتعزيز الشرعية ،وحتسني
ِ
مستويات توفير األمن والقضاء .وكما أنه بإمكان
ٍ
سياسات األمن وض ُع قواع َد حماية ضد التمييز داخل
مؤسسات القطاع األمني.
االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق
الدولية
يعتبر إدخال النوع االجتماعي في صناعة سياسة األمن
القومي مسأل ًة ضروري ًة لالنصياع للقوانني واملواثيق
واملعايي ِر الدولي ِة واإلقليمي ِة اخلاصة بالنوع االجتماعي
وأثره في األمن ،ومنها:
n

n

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في صناعة سياسة
األمن القومي؟
يتطلب وض ُع أو مراجعة سياسة األمن القومي مشاركة
مجموع ٍة واسع ٍة من األطراف الفاعلة ،مبا في ذلك احلكومة
الوطنية ،والبرملان ،واحلكومة احمللية ،ومنظمات املجتمع
ٍ
خطوات إلدخال
املدني .وميكن لكل من هذه األطراف اتخا ِذ
النوع االجتماعي في صناعة سياسة األمن القومي:
احلكومة احمللية
(مبا في ذلك هيئات التنسيق األمني وجلان صياغة
السياسات األمنية).
n

n

nاتفاقي ُة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
()1979

–

nقرا ُر مجلس األمن رقم  1325بشأن املرأة والسالم
واألمن ()2000

–

ُ
ني من الوزارة و/أو اجلهات احلكومية
–
إشراك ممثل َ
األخرى أو املؤمترات احلزبية البرملانية املسؤولة
عن مسائل النوع االجتماعي واملسائل النسائية.

اإلطار رقم 1

مسائل النوع االجتماعي الواجب
إدخالها في صناعة سياسات األمن
القومي

nاحلقُ املتساوي للمرأ ِة والرجل في املشاركة في
مؤسسات القطاع األمني.

n

ُ
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بإعتباره
n
تهدي ًدا داخليًا لألمن.

n

 nالقضا ُء على التمييز وإنتهاكات حقوق اإلنسان
األخرى داخ َل مؤسسات القطاع األمني أو في مجال
ِ
خدمات األم ِن والقضاء.
تقدمي

n

2

nزياد ُة مشارك ِة املرأة في عملية صناعة السياسات
األمنية ،وذلك عن طريق:
ني املرأة في مجالس األمن القومي وجلان
–تعي ُ
صياغة السياسات األمنية.

ملزي ٍد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى ملحق مجموعة
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمي ِة والدولية.

n

ِ
قدرات كبار املوظفني واملسؤولني وضمان التزامهم
nبنا ُء
بالتعامل مع النوع االجتماعي عند وضع السياسة
األمنية ،وذلك عب َر التدريب واحملاضرات والتقارير
املتعلقة مبسائ ِل النوع االجتماعي وبرامجِ التوجيه.

ٍ
آليات لضمان مشاركة املجتمع املدني ،مبا
nوض ُع
في ذلك املنظمات النسائية ،في الرقابة على تنفيذ
ِ
وعمليات إصالحِ القطاع األمني
سياسات األمن
ومؤسسات األمن.

–

n

n

ٍ
ني عن املنظمات
–وض ُع
آليات للتشاور مع ممثل َ
النسائية وخبرا ُء النوع االجتماعي بشأن القضايا
املتعلقة بالسياسات األمنية.

nإدخا ُل مسائل النوع االجتماعي بشكل صريح في
السياسات األمنية (انظر اجلدول رقم .)1
nاستخدا ُم لغ ٍة متجاوب ٍة مع النوع االجتماعي بهدف
ُ
"ضباط
جتنبِ التمييز واالستبعاد ،مث ُل اإلشارة إلى
الشرطة" بدالً من "رجال الشرطة" ،وإستعمال كلمة
الشخص الرئيس ( )chairpersonبدالً من لفظ ِة الرج ِل
الرئيس (.)chairman

دراسة احلالة  1سياسة األمن القومي في جاميكا:
1
عملية شاملة
في منتصف عام  ،2007تبنت حكومة جاميكا سياس ًة
شامل ًة لألمن القومي" :نحو أم ٍة آمن ٍة ومزدهر ٍة"،
استندت إلى الكتاب األخضر الستراتيجية األمن القومي.
وقد مت وضعه على جدول أعمال البرملان للمرة األولى في
شهر يناير من عام 2006م ،ومن ُثم تالها الكتاب األبيض
الستراتيجية األمن القومي.

وفي َبدء األمر خططت حكومة جاميكا إلجراء مراجع ٍة
منهجا
للدفاع ،ولكنها أدركت سري ًعا أن األم َر يتطلب
ً
ِ
التهديدات القائمة على األمن
أوس َع للتعامل مع مجموعة
َ
وعنف العصابات،
القومي ،وتشمل اجلرمي َة املنظمة،
ِ
واالهتمامات االجتماعية واالقتصادية ،والكوارثَ البيئية.
ٍ
وقد مت البد ُء في
مشاورات موسع ٍة ضمت جميع اجلهات
احلكومية املعنية ومنظمات املجتمع املدني ،مبا فيها
املنظمات النسائية.
وحتت ُعنوان "آثا ُر العنف في املجتمعات" ،نادت سياسة
األمن القومي بتركيز االهتمام باجتاه تأثير العنف في
َ
"العنف
األفراد واملجتمعات ،وفي املجتمع .وأشارت إلى أن
األسري" ،وهو أكثر أشكال العنف انتشا ًرا ،بال ٌء قد ابتُلي
به املجتمع و ُيسهم في تشكيل النموذج العام للجرمية
والعنف بسبب تأثيراته التي تعمل على إضعاف نسيج
املجتمع ،ودوره في اعتياد الشباب على العنف وسيل ًة
حلل النزاعات .وأكدت كذلك أن النساء واألطفال هم األكثر
عرض ًة للعنف األسري.

البرملان
ضمان الشمولي ِة والتشاركي ِة في صناعة السياسات
n n
ُ
األمنية الشاملة ،وذلك عن طريق:
–

–

ٍ
ونقاشات مفتوح ٍة،
–عق ُد جلسات استماعٍ برملانية،
ٍ
واجتماعات موسع ٍة في مقر البلديات لطلب
رأي الرجال والنساء من مختلف أطياف طبقات
املجتمع حول القضايا األمنية ،وملناقشة ِمسودات
السياسات األمنية.

دراسة احلالة  2إدخال النوع االجتماعي في عملية
صناعة السياسات األمنية :دور
املرأة داخل املؤمتر الوطني األفريقي
2
في جنوب أفريقيا.
يوضح حت ُّول جنوب أفريقيا إلى الدميوقراطية مدى تأثير
ِ
االحتادات النسائية،
تواص ُل البيئ ِة السياسية ،وتشكي ُل
وتأيي ُد مسائل النوع االجتماعي عبر مختلف التيارات
السياسية في عملية صياغ ِة سياس َة األمن القومي.
وقد عملت املرأة على إيجاد مساح ٍة سياسي ٍة لتناول مسائل
النوع االجتماعي داخل املجتمع املدني واألحزاب السياسية.
ِ
تهميش دور املرأة،
وعلى سبيل املثال ،بسبب املخاوف من
ٍ
إصالحات على املؤمتر الوطني األفريقي
فقد جرى إدخال
واحتاد املرأة عام  ،1990ومتت الدعوة إلى مشارك ِة املرأةِ
في املناصبِ القيادية ،وإدخا ُل مساواة النوع االجتماعي
في برامج وسياسات املؤمتر الوطني األفريقي .وقد جتلى
هذا التأيي ُد في صدور منشو ٍر عن املؤمتر الوطني األفريقي
عام  1992بعنوان "االستعداد للحكم :دليل السياسات
جلعل جنوب أفريقيا دول ًة دميوقراطي ًة" ،والذي أقر بأن
التميي َز القائم على أساس النوع االجتماعي قد عمل على :إما
ِ
املؤسسات
إستبعاد أو إخضاع املشارك ِة النسائية في كافة
االجتماعي ِة واالقتصادي ِة والسياسية 3.وقد دعت هذه
الوثيقة إلى ترسيخِ أرب َع ِقيَ ٍم يرتبط بعضها ببعض؛
وهي :الدميوقراطية والسلطة املدنية ،واألمن اإلنساني،
ومناهضة العسكرة ،ومساواة النوع االجتماعي .وفيما
يخص مؤسسات القطاع األمني ،شدد البيان على وجوب
احترامها ملبادئ الدميوقراطية ،وعدم التمييز العنصري،
تعكس التركيبة الوطنية
وعدم متييز النوع االجتماعي ،وأن
َ
والنوع االجتماعي للمجتمع اجلنوب أفريقي.

ٍ
اجتماعات منفصل ٍة مع بعض املجموعات من
–عق ُد
ِ
أطياف طبقات املجتمع والتي قد ال ميكنها
مختلف
أن تفصح عن رأيها في االجتماعات العامة ،مث ُل
ِ
املجموعات العرقي ِة واألقليات.

n

السعي لتحقيق املشارك ِة العادل ِة ألعضاء وعضوات
n
ُ
البرملان في عملية صناعة السياسة األمنية عن طريق
ما يلي:

n

–

n

ٍ
مشاورات عام ٍة واسع ِة النطاق (انظر اجلدول
–إجرا ُء
رقم .)2

البرملان واألحزاب السياسية (انظر دراسة احلالة
رقم .)2

–

–

–

احلكومة احمللية

–تعزي ُز مشارك ِة عضوات البرملان في اللجان
املختصة بالدفاع واألمن.
ِ
ِ
املهتمات منهن
عضوات البرملان و/أو
–تشجي ُع
مبسائل النوع االجتماعي االلتزام باخلطوط
احلزبية للتوصل إلى برنامجٍ موح ٍد بشأن القضايا
املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن.
ِ
املؤمترات احلزبية  /التكتالت داخل
–تعزيز تأسيس

n

ُ
n
ني
إشراك النساء ،وخبرا َء في النوع االجتماعي ،وممثل َ
ِ
ِ
ومجالس أم ِن املجتمع،
جلان
من املنظمات النسائية في
ِ
َ
ِ
تدقيق سالم ِة املجتمع.
عمليات
وكذلك
ِ
اإلحتياجات املختلف ِة لألم ِن والقضاء
nاألخ ُذ بعني االعتبار
لدى الرجال والنساء والفتيات واألوالد عند وضع
ِ
مبادرات احل ِد من اجلرمية احمللي ِة ومعاجلتها،
وتنفيذ
ِ
ِ
باإلضافة إلى ما يتعلقُ بالعنف القائ ِم على أساس النوع
االجتماعي.
ِ
ِ
والتخطيط داخ َل
تدقيق السالم ِة
nنش ُر نتائجِ عمليات
ِ
ِ
اجلهات األمني ِة القومية واإلقليمية ،بحيث يكون
ِ
باإلمكان إدخا ُل حقائقَ األم ِن احمللي اخلاص ِة بالرجا ِل
3

والنسا ِء في صناعة السياسات األمنية القومية.

اخلارجية.
n

اإلطار رقم 2

يجب إشتمال التشاور بشأن
سياسات األمن القومي على ما يلي:

nاملنظمات النسائية االجتماعية في الريف واحلضر.

n

احتادات العمال.
n
ُ

n

املنظمات الدينية.
n
ُ

n

nقاد ُة املجتم ِع ونشطا ُء العم ِل االجتماعي.

n

منظمات الشباب.
n
ُ

n

ِ
باألقليات األجنبي ِة والعرقي ِة
املنظمات اخلاص ُة
n
ُ
ِ
واألطياف األخرى.
منظمات العدال ِة اإلجتماعية.
n
ُ

n

n

احتادات املهاجرين.
n
ُ
االحتادات اخلاص ِة بذوي االحتياجات اخلاصة.
n
ُ

n
n

n

n

n

n

املنظمات الدولية.
n
ُ

n

n

n

nمتثي ُل وجهات نظر الرجال والنساء والفتيات واألوالد
ِ
املجموعات املهمشة ،في
داخ ِل املجتمع ،مبا في ذلك
عمليات صناعة سياسة األمن القومي.

n

n

n

nتوفي ُر اخلبر ِة الفني ِة والتدريبِ على مسائل النوع
ِ
السياسات
االجتماعي والقضايا األمني لواضعي
ِ
البرملان للسير على نهجها.
وأعضا ِء
ِ
السياسات
nمراقب ُة مسائ ِل النوع االجتماعي عند تنفيذ
األمنية.
ِ
ٍ
تدقيق وتقيي ٍم النوع االجتماعي للسياس ِة
عمليات
nإجرا ُء
ِ
ومؤسسات القطاع األمني.
األمني ِة

يعتبر التدريب على النوع االجتماعي أدا ٌة مهم ٌة لبناء
ٍ
ِ
سياسات أمني ٍة متجاوب ِة مع
القدرات بهدف تطوير وتنفيذ
ِ
النوع االجتماعي .وتشمل
املجموعات الرئيسي ِة املستهدف ِة
بالتدريبِ على النوع االجتماعي ما يلي:
n

ني بالوزارات املعني ِة في صناعة السياسة األمنية،
nالعامل َ
ِ
ِ
ِ
والشؤون
مبا في ذلك وزارات الدفاع والداخلية
4

ِ
ِ
منتديات الشرطة
املجالس احمللي ِة ألم ِن املواط ِن أو
nأعضا ُء
احمللية.
منظمات املجتم ِع املدني العامل ِة في السياسات األمنية.
n
ُ

n

nالتحلي ُل االجتماعي االقتصادي والنوع االجتماعي
ِ
وعالقات النوع االجتماعي القائمة ،وحتدي ًدا،
ألدوا ِر
فيما يتعلق باالختالفات في األنشطة ،واحلصول على
املوارد ،وصناعة القرارات ،واملعوقات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واملعوقات األخرى التي
يواجهها الرجال والنساء.

n

nتقيي ُم تأثير النوع االجتماعي في السياسات األمنية
للوقوف على مدى التأثير الفعلي واحملتمل لهذه
ِ
السياسات األمنية على الرجال والنساء والفتيات
واألوالد.

منظمات املجتمع املدني

nالدعو ُة إلى إدخال مسائل النوع االجتماعي في سياسات
األمن القومي.

ِ
ني في جلان الدفاع واألمن
nأعضا ُء
البرملان املشارك َ
والعاملني فيها.

ِ
عمليات التقييم املتجاوب ِة مع النوع االجتماعي
تعتب ُر
ِ
للسياسات األمنية ومراقبتها وحتليلها ضرورية لضمان
ِ
تلبي ِة
إحتياجات الرجال والنساء والفتيات واألوالد .وتشم ُل
اإلستراتيجيات املفيدة ما يلي:

ِ
حقوق األطفال.
منظمات
n
ُ
ُ
األوساط العلمي ِة والبحثية.
n

n

ِ
وجلان صياغ ِة سياسات
هيئات التنسيق األمني
nأعضا ُء
ُ
األمن القومي.

n

nحتلي ُل موازن ِة النوع االجتماعي لتحدي ِد ما إذا كان قد مت
تخصيص أموا ٍل عادل ِة وكافي ٍة لتلبية إحتياجات األمن
ُ
والقضاء لكل من الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

يضم التقرير الثامن أيضا:

– –أمثل ًة على اللغة املتجاوبة مع النوع االجتماعي في
سياسات األمن القومي.
ِ
خمس
– –عملي َة مراجع ٍة لسالمة املجتمع مؤلف ٍة من
خطوات.
اإلجراءات التي ميك ُن أن تتخ َذها منظمات املجتمع
– –
ُ
املدني لدعم صناعة سياسة األمن القومي املتجاوبة
مع النوع االجتماعي.
– –أسئل ٌة بشأن تقييم تأثي ِر النوع االجتماعي في
السياسات األمنية.
– –أسئل ٌة بشأن حتلي ِل النوع االجتماعي في املوازنات.
والفرص التي تواجه إدخا ُل مسائ ِل النوع
التحديات
– –
ُ
ُ
االجتماعي في صناعة سياسات األمن القومي في

ِ
والبلدان التي متر في
إبان فترة ما بعد النزاع،
البلدان َ
املراحل اإلنتقالية ،والبلدان النامية ،والبلدان املتقدمة.
التحديات والفرص املتاحة إبان فترة ما بعد النزاع
ِ
األولويات في الدول إبان
يعتبر إصالح القطاع األمني من أهم
ِ
أساسا ها ًما
السياسات األمنية
مراحل ما بعد النزاع ،وتشكل
ُ
ً
لبناء هذه العملية .وقد متث ُل عمليات صناعة سياسة األمن
القومي فرص ًة إلعادة مناقشة أدوار ومسئوليات األطراف
احلكومية وغير احلكومية الفاعلة فيما يتعلق باألمن.
التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي
مؤوسسات الدول ِة وبنيتها التحتي ِة ضعيف ًة ،مما
تكون
n nقد
ُ
ُ
ٍ
عمليات تشاوري ٍة
يؤدي إلى احلد من قدرتها على إجراء
موسعة .وهذا يؤدي بدوره إلى احلد من مشاركة
املنظمات النسائي ٍة وإدخا ٍل مسائل النوع االجتماعي.
n

nيعتب ُر انخفاض مستوى التعلي ِم عمو ًما ،ونقص اخلبرة
خصوصا ،من معوقات املشارك ِة العامة في
الفنية
ً
عمليات صناعة سياسة األمن القومي ،مما ُيؤثر على
ِ
املجموعات العرقي ِة ،حتدي ًدا.
املرأ ِة وبعض

اجلدول رقم 3
n

n

n

n

إشراك املنظمات النسائية في صناعة
السياسات األمنية

ِ
واجلهات
nتسهي ُل التفاعل بني املنظمات النسائية
كأن يكون ذلك
احمللي ِة املقدم ِة خلدمات األمن احملليةْ ،
من خالل إشرا ِكها في اللجان األمني ِة احمللية.
ِ
ِ
ِ
السياسات
املنظمات النسائي ِة بشأن قضايا
قدرات
nبنا ُء
األمنية ،مبا في ذلك التأيي ُد والرقابة.
ِ
ُ
املنظمات النسائي ِة كخبرا َء بالنوع
ني عن
n
إشراك ممثل َ
االجتماعي في جلسات البرملان.
nوغالبًا ما تنظر السلط ُة التنفيذي ُة
واملؤسسات األمني ِة
ُ
ِ
منظمات املجتمع املدني على أنها خص ٌم سياسي،
إلى
ِ
التعاون معها.
ولذلك تحُ ِجم عن

فرص إدخال مسائل النوع االجتماعي
ِ
ِ
ُ
فرض تطوي ِر سياسات أمن
اتفاقيات السال ِم
بإمكان
n n
ً
قومي متجاوبة مع النوع االجتماعي.
n

n

ِ
ِ
احلوارات الوطني ِة التشاركي ِة حو َل األمن
بإمكان
n
ِ
واملصاحلة أن تُفسح املجال للرجال والنساء ليكون لهم
ِ
ِ
وأولويات األمن القومي.
إحتياجات
رأ ًيا في حتديد

ِ
ِ
منظمات املجتمع املدني ،التي عملت من أجل
بإمكان
n
إبان
السالم ودعم األمن على مستوى املجتمع الداخلي َ
ٍ
خبرات قيم ٍة تساعد في صناعة
مراح ِل النزاع ،توفير
سياسات األمن القومي.

n

n

n

عمليات اإلصالح الدستوري واالنتخابي ،التي
nتساع ُد
ُ
ِ
ِ
ِ
تزيد من نسبة متثيل املرأة داخل البرملان ،في زيادة
ِ
هيئات صناعة
فرص املراة ألن تشغ َل مناصب في
ِ
القرارات األمنية.
ِ
معدالت العنف القائم على أساس
nتساع ُد الزياد ُة في
إبان مراح َل ما بعد النزاع ،على إظهار
النوع االجتماعيَ ،
مدى احلاج ِة امللح ِة إلى ضرورة إشتما ِل السياسات
ٍ
آليات للقضاء على العنف القائم على أساس
األمنية على
النوع االجتماعي والتجاوبِ معه بإعتبا ِره أولوي ًة أمنية.
واملنظمات الدولي ُة بتوفير الدعم
اجلهات املانح ِة
nقد تقو ُم
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لعمليات صناعة سياسات األمن املتجاوبة مع النوع
االجتماعي.

?

تساؤالت حو َل صناعة سياسة األمن
ٌ
القومي

التساؤالت الرئيسية ،التي تُطرح لضمان أنه قد مت
تشم ُل
ُ
إدخال مسائل النوع االجتماعي في صناعة سياسة األمن
القومي ،ما يلي:
n

n

n

n

n

n

n

n

 nهل التركيز على األمن القومي أم على األمن اإلنساني؟
ِ
ِ
والتهديدات
التهديدات األمنية الداخلي ِة
هل مت تناول
اليومية على األمن اإلنساني؟
السياسات بطريق ٍة تشاركية ،مبا في ذلك
nهل مت وض ُع
ُ
ومنظمات املجتمع املدني
مشار ُكة املنظمات النسائية
ُ
وعضوات
ني من وزارة شؤون املرأة،
األخرى ،وممثل َ
ُ
البرملان من اإلناث وخبرا ُء النوع االجتماعي؟

nكيف تتعام ُل السياسات مع االحتياجات األمني ِة احملدد ِة
للرجال والنساء والفتيات واألوالد؟
السياسات مع العنف القائم على أساس
 nكيف تتعام ُل
ُ
النوع االجتماعي؟
السياسات على أهمية أهداف مساوا ِة النوع
nكيف ترك ُز
ُ
االجتماعي ،مبا في ذلك عد ُم التميي ِز واملشارك ِة املتساوي ِة
للرجال والنساء.
ِ
السياسات بلغ ٍة متجاوب ٍة مع النوع
nهل متت صياغة
االجتماعي؟
ِ
ِ
والسياسات الدولية
التشريعات
السياسات مع
nهل تتفق
ُ
واإلقليمية واحمللية بشأن مسائل النوع االجتماعي؟
ِ
السياسات ومراقبتها وحتليلها بطريق ٍة
nهل سيتم تنفي ُذ
متجاوب ٍة مع النوع االجتماعي؟
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني

. النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني-1
. النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة-2
. النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع-3
. النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة-4
. النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي-5
. النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود-6
 النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع-7
.األمني
 النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن-8
.القومي
 النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على-9
.القطاع األمني
 النوع االجتماعي وأثره في القوات العسكرية وشركات-10
.األمن اخلاصة
 النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني-11
.ومراقبته وحتليله
النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع-12
.األمني
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
ِ
ِ
ومذكرات تطبيقها من
باإلمكان احلصو ِل على هذه التقارير
ِ
:املواقع االلكترونية التالية
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