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نبذة عن املؤلفة 
اخلبرات  بني  ما   )Tara Denham( دينهام  تارا  اآلنسة  جتمع 
الشرطة  قطاع  إصالح  مجال  في  عملها  في  والعملية  النظرية 
على  حاصلة  وهي  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  واملسائل 
نورمان  كلية  من  الدولية  العالقات  في  املاجستير  درجة 
 Norman Paterson School( الدولية  للشئون  باترسون 
إدارة  دينهام  اآلنسة  تولت  كما   .)of International Affairs
العديد من املشاريع التي يرعاها مركز بيرسون حلفظ السالم 
في  أفريقيا  غرب  في   )Pearson Peacekeeping Centre(
مجاالت تعزيز السالم وبناء إمكانيات قوات الشرطة والدرك. 
املائدة  نقاشات  تنسيق  دينهام  اآلنسة  تولّت  الصفة،  وبهذه 
النسائية  الشرطة/الدرك  “قوات  أُجريت حول  التي  املستديرة 
في عمليات حفظ السالم” عام 2006، حيث تركز عملها على 
املطبقة  املمارسات  وأفضل  املتاحة  والفرص  التحديات  دراسة 
املؤسسات  أعمال  ضمن  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  في 
حفظ  عمليات  في  املشاركة  على  التركيز  جانب  إلى  احمللية، 
الشؤون  وزارة  في  حالياً  دينهام  اآلنسة  وتعمل  السالم. 

اخلارجية والتجارة الدولية في كندا. 

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

القوات املسلحة.

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
الدولي للتعاون  اإلسبانية  للوكالة  وتقديره  شكره  عن  ُيعِرب 
)Spanish Agency for International Development 

Cooperation )AECID( (
التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

نتقدم بالشكر للسادة التالية أسماؤهم إلسهاماتهم وتعليقاتهم 
ماريا  وهم:  التقرير،  هذا  مسودات  على  قدموها  التي  القيّمة 
فراكوندو  وكادي   ،)Maria Christodoulou( كريستودولو 
 ،)Shobha Gautamm( جوتامن  وشوبا   ،)Kadi Fakondo(
 Nadine( جوب  ونادين   ،)Sylvio Gravel( جرافل  وسيلفيو 
 ،)Helen McDermott( ماكديرموت  وهيلني   ،)Jubb
مايرتينني  وهنري   ،)Eirin Mobekk( موبيك  وإيرين 
 Françoise( ندووميانا  وفرانسوا   ،)Henri Myrtinnen(
)Ivy Okoronkwo(، وتني  أوكورنكو  Nduwimana(، وآيفي 
 Daniel de( )Tony Sheridan(، ودانيال دي توري  شيريدن 
 ،)Anne-Kristin Treiber( تريبير  وآن-كريستني   ،)Torres
جانب  إلى   ،)Walentyna Trzcinska( ترجنسكا  ووالينتينا 
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث الدولية من أجل النهوض 
من  لكل  شكرنا  عن  نعرب  كما    .)UN-INSTRAW( باملرأة 
دراموند   وأنتوني   ،)Benjamin Buckland( باكالند  بنيامني 

 Mugiho( تاكشيتا  ماجيهو  و   )Anthony Drummond(
التقرير،  هذا  حترير  في  قدموها  التي  للمساعدة   )Takeshita
وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه 

هذا املشروع.

دليل النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني 
ميثل هذا الدليل حول إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي 
أحد أدلة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني. وتتضمن هذه 
األدلة، التي أُعّدت كي تعرض لواضعي السياسات والقائمني على 
إصالح القطاع األمني مقدمًة حول قضايا النوع االجتماعي، 12 

دليال، جنباً إلى جنب مع املذكرات العملية املتصلة بكل منها:

إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي   -1
إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي   -2

إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي   -3
إصالح نظام القضاء والنوع االجتماعي  -4

إصالح نظام العقوبات والنوع االجتماعي   -5
إدارة احلدود والنوع االجتماعي   -6

والنوع  األمني  القطاع  على  البرملانية  الرقابة   -7
االجتماعي 

إعداد سياسة األمن القومي والنوع االجتماعي   -8
والنوع  األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة   -9

االجتماعي 
والنوع  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  10- الشركات 

االجتماعي 
القطاع  إصالح  إجراءات  ومتابعة  وتقييم  11- إعداد 

األمني والنوع االجتماعي
املتعلقة  املسائل  على  األمن  أجهزة  أفراد  12- تدريب 

بالنوع االجتماعي 
ملحق القوانني والوثائق الدولية واإلقليمية

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
املسلحة، ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا/مكتب املؤسسات 
للتدريب  املتحدة  الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ومعهد األمم 
شكرهم  بجزيل  باملرأة  النهوض  أجل  من  الدولية  والبحوث 
إخراج  في  ملساهمتها  النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم 

هذه األدلة إلى النور.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة إلى 
تعزيز احلكم الرشيد للقطاع األمني وإصالحه. كما يجري املركز 
بحوثاً حول املمارسات اجليدة في هذا اجلانب ويشجع على تطوير 
املعايير املناسبة على كال املستويني احمللي والدولي. وباإلضافة 
إلى ذلك، ُيعدّ املركز التوصيات حول السياسات ويقدم استشارات 
داخلية وبرامج مساعدة ملختلف الدول. وتتضمن قائمة شركاء 
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة احلكومات، 
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والبرملانات، ومؤسسات املجتمع املدني، واملنظمات الدولية، إلى 
جانب عدد من اجلهات العاملة في القطاع األمني كقوات الشرطة، 
والسلطات القضائية، وأجهزة املخابرات، وقوات حرس احلدود 

والقوات العسكرية. 

املؤسسات  أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  منظمة 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

أحد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب  ميثل 
التعاون واألمن في أوروبا.  التابعة ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
ويركز املكتب في عمله على البعد اإلنساني في مجال األمن؛ وهو 
املجتمعات  وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  واسع  مفهوم 
الدميوقراطية. كما يولي هذا املكتب اهتماماً خاصاً لالنتخابات، 
القانون  سيادة  تعزيز  إلى  باإلضافة  واحلكم،  املؤسسات  وبناء 
وترسيخ االحترام احلقيقي والتفاهم املشترك بني األفراد وبني 

الدول. وقد أسهم هذا املكتب مساهمةً قيّمة في إعداد هذا الدليل.

أجل  من  الدولية  والبحوث  للتدريب  املتحدة  األمم  معهد 
النهوض باملرأة 

هذا املعهد هو الهيئة الوحيدة من بني هيئات األمم املتحدة التي 
ُيعهد إليها بإعداد برامج بحثية ُتسهم في متكني املرأة وحتقيق 
املساواة بني اجلنسني في جميع أنحاء العالم. ومن خالل بناء 
واملنظمات  املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  مع  التحالفات 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  األكادميية،  واألوساط  الدولية، 
األهداف  حتقيق  إلى  املعهد  هذا  يسعى  األطراف،  من  وغيرها 

التالية:

االجتماعي،  النوع  منظور  من  للتنفيذ  قابلة  أبحاث  إجراء   
والبرامج  السياسات  على  ملموساً  تأثيراً  تترك  والتي 

واملشاريع املنفذة في هذا اجلانب.
إعداد آليات مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات.  

تعزيز قدرات األطراف املعنية الرئيسية من أجل العمل على   
إدراج مفاهيم النوع االجتماعي ضمن السياسات والبرامج 

واملشاريع ذات الصلة بالقطاع األمني.

 Keystone، AP، :حقوق طبع صورة الغالف محفوظة لصالح
2006 ،Manish Swarup

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ملركز  محفوظة  الطبع  حقوق 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة،  القوات 
املتحدة  الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم  املؤسسات 

للتدريب والبحوث الدولية من أجل النهوض باملرأة، 2008.

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN  978-92-9222-122-5  :رقم اإليداع الدولي

النحو  على  به  االستشهاد  الدليل  هذا  من  االقتباس  يرجى 
التالي: تارا دينهام )Tara Denham(، ״إصالح أجهزة الشرطة 
قطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  دليل  االجتماعي״،  والنوع 
األمن. احملرران ميجان باستيك )Megan Bastick( وكريستني 
للرقابة  جنيف  مركز  جنيف:   .)Kristin Valasek( فاالسيك 
واألمن  التعاون  منظمة  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية 
في أوروبا/مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، 
أجل  من  الدولية  والبحوث  للتدريب  املتحدة  األمم  ومعهد 

.2008 ،)UN-INSTRAW( النهوض باملرأة

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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1  مقدمة
تتولى  فهي  املجتمع؛  في  هام  بدور  الشرطة  أجهزة  تضطلع 
سيادة  وتوطيد  والنظام  السلم  على  احملافظة  عن  املسؤولية 
بكل  عاتقها  على  امللقاة  الواجبات  تؤدي  كما  القانون، 
فيها.  تعمل  التي  املجتمعات  أفراد  جتاه  واحترام  مسؤولية 
حتسني  إلى  العالم  حول  الشرطة  أجهزة  تسعى  وحيث 
شريكة  باتت  فقد  وحمايتهم،  ومجتمعاتها  مواطنيها  معاملة 
أسهمت  وقد  تؤديها.  التي  واألعمال  السياسات  إصالح  في 
وذلك  اإلصالح،  إلى  احلاجة  إبراز  في  العوامل  من  العديد 
الرأي  ميارسه  الذي  والضغط  الداخلية،  املراجعات  قبيل  من 
الدولي و/أو عمليات  العام، والقرارات احلكومية واالهتمام 
وتفضي  النزاعات.  بعد  ما  مرحلة  في  جتري  التي  اإلصالح 
تخضع  شرطة  أجهزة  إنشاء  إلى  الشرطة  إصالح  إجراءات 
املساواة بني  بالنجاعة في عملها، وحتقق  للمساءلة، وتتحلى 
أن  الذين تخدمهم وحتترم حقوق اإلنسان. ويجب  املواطنني 
الشرطة  جلهاز  إصالح  عملية  ألية  األساسية  الركيزة  تقوم 
شرائح  ملختلف  األمنية  االحتياجات  تفّهم  ضمان  على 
العمليات  وتلك  الشرطة  هيكلية  ضمن  وإدراجها  السكان 

تنفذها. التي 

والنوع  الشرطة  أجهزة  ״إصالح  حول  الدليل  هذا  يستعرض 
االجتماعي״ أهمية تعزيز قدرة الشرطة على استيعاب مختلف 
الرجال  فيهم  )مبن  املواطنني  جلميع  األمنية  االحتياجات 
والنساء واألطفال( واالستجابة لها، باإلضافة إلى العمل على 
متارس  وال  املجتمع  فئات  كافة  متثّل  شرطة  أجهزة  إنشاء 
التمييز في عملها. تستند املعلومات التي يستعرضها هذا الدليل 
إلى البحوث الدولية والتجارب العملية، وهي تبحث في املسائل 
الداخلية )الثقافة املؤسساتية( واملسائل اخلارجية )السياسات 
إصالح  عملية  في  اجلرمية(  مكافحة  في  املتّبعة  واإلجراءات 

أجهزة الشرطة.

يعتبر هذا الدليل مفيداً لألطراف املعنية بإصالح قطاع الشرطة، 
واملسؤولني  التجنيد  ومسؤولي  الشرطة،  أفراد  فيهم  مبن 
ومؤسسات  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  احلكوميني، 
وقد  والباحثني.  البرملان  أعضاء  جانب  إلى  املدني،  املجتمع 
على  ثناياه  في  يشتمل  مرجعاً  يشكل  بحيث  الدليل  هذا  صيغ 
األطراف  تساعد  وإرشادات  عملية  وأمثلة  تاريخية  معلومات 
وال  وتنفيذها.  اإلصالح  إجراءات  إعداد  على  املذكورة  املعنية 
كمقياس  الدليل  هذا  يشملها  التي  املعلومات  بتبنّي  ننصح 

املتعلقة  املسائل  إلدراج  منها  االنطالق  يجب  بل  بحذافيره، 
بالنوع االجتماعي في إجراءات إصالح قطاع الشرطة، والتي 
يتوجب تعريفها كي تتواءم مع املجتمعات التي تخدمها أجهزة 

الشرطة.

يتطرق هذا الدليل إلى املسائل التالية:

مقدمة إلى إصالح قطاع الشرطة  
االجتماعي،  النوع  قضايا  إدراج  إلى  تدعو  التي  األسباب   
النوع االجتماعي من خاللها  التي تستطيع قضايا  والطرق 

تعزيز برامج إصالح قطاع الشرطة.
املدخل إلى إدراج قضايا النوع االجتماعي في مختلف جوانب   
اإلرشادات  استعراض  فيها  مبا  الشرطة،  أجهزة  إصالح 

واألمثلة العملية على ذلك.
وإصالح  االجتماعي  بالنوع  ترتبط  محددة  مسائل  دراسة   
وفي  النزعات،  تعُقب  التي  األوضاع  في  الشرطة  قطاع 

املراحل االنتقالية، وفي الدول النامية واملتقدمة.
التوصيات الرئيسية.  

مصادر إضافية.  

2 ماذا يعني إصالح قطاع الشرطة؟
األمن.  قطاع  إصالح  عملية  صلب  في  الشرطة  إصالح  يقع 
عملية  أنها  على  الشاملة  اإلصالح  إجراءات  تعّرف  ما  وغالباً 
هذا  يشمل  بحيث  األمن،  نظام  في  تغيير  إحداث  إلى  تهدف 
املعنية واملشاركة فيه، ودور كل منها،  التغيير كافة األطراف 
واملسؤوليات امللقاة على طرف منها، واإلجراءات التي تطبّقها 
التقاليد  مع  يتماشى  مبا  وتنظيمه  األمن  قطاع  إدارة  في 
الرشيد1.  احلكم  في  املرعيّة  السليمة  واملبادئ  الدميوقراطية 
الدولة،  في  األمنية  األجهزة  أهم  من  الشرطة  قطاع  أن  ومبا 
األمنية  األجهزة  مع  التنسيق  إلصالح  إجراءات  أية  تستدعي 
بعمومه  النظام  يشمل  متكامل،  منهج  إعداد  لضمان  األخرى 

وال يقتصر على جهاز بعينه. 

املعلومات،  من  املزيد  على  لإلّطالع 

القطاع  »إصالح  حول  الدليل  أنظر 

األمني والنوع االجتماعي«

إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي 
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الدولة  تتْبع  مدنية  قوة  الشرطة  جهاز  الشرطة:  جهاز  تعريف 
كما  اجلرائم.  ارتكاب  دون  احليلولة  عن  املسؤولية  وتتولى 
تتكفل الشرطة في حال وقوع جرمية ما بالكشف عن مرتكبيها 
هذا  يشمل  اإلطار،  هذا  وفي  العام2.  النظام  على  واحملافظة 
املصطلح جميع اجلهات املكلفة بإنفاذ القانون، كقوات الشرطة 
وقوات الشرطة التي تشبه في عملها قوات الدرك التي متارس 
االحتجاز  صالحية  سيما  وال  بالشرطة،  املنوطة  الصالحيات 

والتوقيف.3

تعريف إصالح قطاع الشرطة: يشير إصالح قطاع الشرطة إلى 
تغيير هذا القطاع أو حتويله إلى جهاز يتحلى باملهنية في عمله 
التي تكفل  ويتمتع بدرجة عالية من املصداقية، ويؤدي أعماله 

تلبية جميع احتياجات املواطنني الذين يخدمهم.4

قطاع  في  التغيير  إحداث  إلى  املطلوبة  اإلصالح  عملية  تسعى 
أفراده  مساءلة  آليات  تعزيز  كذلك  إلى  تهدف  وهي  الشرطة، 
عن األعمال التي يؤدونها واالرتقاء مبستوى احترامهم حلقوق 
الشرطة على فترة زمنية  اإلنسان. وقد يقتصر إصالح قطاع 
محددة، السيما في املراحل التي تتلو النزاعات، حيث تلقى هذه 
مبجريات  وتتأثر  الدولية،  املساعدات  خالل  من  الدعم  العملية 
قطاع  في  اإلصالح  إجراء  يتسم  وقد  اخلارجية.  األحداث 
املطلوب  احمللي  الدعم  له  توفر  ما  إذا  باالستمرارية  الشرطة 
)سواء كان سياسياً و/أو مالياً(. ومير إصالح قطاع الشرطة 

الذي يتسم بنجاعته باملراحل الرئيسية التالية:5 

حتليل الوضع القائم قبل الشروع في تنفيذ إجراءات   -1
جمع  املرحلة  هذه  في  يتم  حيث  وتقييمه:  اإلصالح 
احمللي  الصعيد  على  السائد  السياق  وفهم  البيانات 

وحتليله.
يجري  التحليل،  إلى  باالستناد  والتخطيط:  اإلعداد   -2
إعداد خطة أو خريطة واضحة املعالم ملباشرة إجراءات 
احملددة  األهداف  هدي  على  تسير  التي  اإلصالح 

بصورة واضحة.
خطة  توضع  حيث  اإلصالح:  إجراءات  تنفيذ  إدارة   -3
اجلهات  جميع  مبشاركة  التنفيذ  موضع  اإلصالح 

املعنية.
إجراءات  مراقبة  على  املرحلة  هذه  وتقوم  التقييم:   -4
اإلصالح وجمع املعلومات والبيانات بشأن التغييرات 
اجلارية، باإلضافة إلى وتقييم النجاحات التي حتققها 
هذه اإلجراءات وحتديد التحديات التي ينبغي جتاوزها 

في هذا املجال.

يتطلب كل سياق إجراءات إصالح ينفرد بها دون غيره. فقد يتم 
إصالح أجهزة الشرطة في املراحل التي تعقب النزاعات، أو قد 
ينفذ في الدول النامية أو في الدول التي تشهد مراحل انتقالية، 
أو في الدول النامية أو في الدول املتقدمة. )لإلطالع على املزيد 
ُيرجى  بعينها،  املتعلقة بسياقات  التوصيات  أو  اإلرشادات  من 
من  الرغم  وعلى  الدليل(.  هذا  من  اخلامس  الفصل  مراجعة 
النظر  ينبغي  املذكورة،  السياقات  بني  تسود  التي  االختالفات 

باعتبارهما  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  احترام  إلى 
التي  واخلارجية  الداخلية  الثقافة  إصالح  نحو  االنطالق  نقطة 

تتبنّاها الشرطة.

ومن األمثلة التي ترد في هذا اإلطار إصالح أجهزة الشرطة في 
مناطق مختلفة من العالم، منها: 

دول أمريكا الوسطى التي تعمل على إبعاد أجهزة الشرطة   
عن األنظمة العسكرية وتتجه نحو فرض رقابة مدنية على 

القوات األمنية.6
دول آسيا الوسطى التي تعمل على حتويل أجهزة الشرطة   
العاملة فيها من شرطة استعمارية إلى مؤسسات دميوقراطية 
ملصلحة  خدماتها  حتصر  وال  بعمومهم،  مواطنيها  تخدم 

األحزاب احلاكمة أو جماعات متنّفذة في مجتمعاتها.7
الفساد  قضايا  مع  تتعامل  التي  الشمالية  أمريكا  دول   
من  املتضررون  يرفعها  التي  والدعاوى  واالتهامات 
إلى  ذلك  خالل  من  تسعى  حيث  للقوة،  املفرط  االستخدام 
التي  املجتمعات  خلدمة  نفسها  تكرس  شرطة  أجهزة  إنشاء 
تعمل فيها، مبا يشمل تلبية احتياجات السواد األعظم من تلك 
املجتمعات. وال تستثني هذه األجهزة من خدماتها اجلماعات 
واملثلّيني،  كالسحاقيات،  تهميشها،  على  العادة  جرت  التي 

وثنائيّي اجلنس واملتحولني جنسياً.
احلقبة  نير  حتت  عاشت  التي  الشرقية/الدول  أوروبا  دول   
إلى  وتعمل  الفساد  الدول  هذه  تواجه  حيث  الشيوعية، 
احترام  وتضع  مجتمعاتها  تخدم  شرطة  أجهزة  تأسيس 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون نصب أعينها.

متثل هذه األمثلة مجرد عيّنات لألمناط الرئيسية من اإلصالح 
عني  في  نأخذ  أن  لنا  ينبغي  ذلك،  ومع  تنفيذها.  يجري  التي 
عمليات  بعض  فيه  ترتبط  قد  الذي  الوقت  في  أنه  االعتبار 
ميكن  أخرى  أمناط  فهناك  بعينه،  بسياق  أو  مبنطقة  اإلصالح 
إجراؤها في أي جهاز شرطة مبفرده. وتشمل األمثلة التي ترد 
التغييرات على أوضاع  إجراء  الشرطة  إطار إصالح قطاع  في 
تنمية مهاراتهم وتدريبهم وزيادة  الشرطة ورتبهم، من  أفراد 
وعيهم، إلى جانب العمل مع كبار املسؤولني بهدف تغيير الطبيعة 
العسكرية التي تتسم بها الشرطة، وإعادة حتديد الصالحيات 
التنفيذية التي تطبقها. وبغّض النظر  املمنوحة لها واإلجراءات 
عن املستوى الذي تنفذ به إجراءات اإلصالح ومنطها والسياق 
احمللية  والقدرات  اإلمكانيات  معرفة  يتعني  فيه،  تسير  الذي 
يجب  كما  التنفيذ،  موضع  املرجّو  اإلصالح  لوضع  املتوفرة 
األخذ باحلسبان احتياجات كل فئة من فئات املجتمع واحلرص 
على إجراء اإلصالح في الوقت املناسب لضمان اخلروج بخطة 
زمني  إطار  في  للتنفيذ  وبقابليتها  بواقعيتها  تتصف  إصالح 

محدد.
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2-1 التحديات الشائعة التي تواجه الشرطة في 
عملها

تواجه أجهزة الشرطة العديد من التحديات التي تستدعي دراستها 
ويشير  األجهزة.  هذه  أداء  مبستوى  االرتقاء  بهدف  الدوام  على 
الواقع إلى أن القليل من تلك األجهزة – إن ُوجد أصالً – قد َسلِم 
من تعرضه لالنتقاد واملطالبة بإصالحه. ويتساوى في هذا األمر 
أجهزة الشرطة التي تتمتع بباٍع طويل من اخلبرة، واألجهزة التي 
تتلقى تدريبات حديثة واألجهزة حديثة العهد. وبالرغم من الفروقات 
اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية الهائلة التي تسود بني الدول، 
إلى جانب تنوع هيكليات أجهزة الشرطة وتباين حجمها واألوضاع 
التي تعمل في ظلها، ال تزال هناك بعض املشاكل الشائعة التي تؤثر 
على عدد كبير من تلك األجهزة، خاصةً فيما يتصل بقضايا النوع 

االجتماعي. وفيما يلي نبذة مقتضبة حول هذه املشاكل:8

فئات  ضد  ُترتكب  التي  اجلرائم  مكافحة  نسبة  انخفاض   
اجتماعية دون غيرها.

سيما  وال  بعينها،  جماعات  ضد  للقوة  املفرط  االستخدام   
اجلماعات املهّمشة منها، كأبناء األقليات والسكان األصليني، 
والسحاقيات، واملثليني، وثنائيّي اجلنس واملتحولني جنسياً.

إقصاء مجموعات معينة داخل أجهزة الشرطة.  
إساءة السلوك وسوء استعمال السلطة.  

اإلحجام عن تسجيل الشكاوى التي ُترفع ضد أفراد الشرطة.   
ضعف الشرطة في مهارات التحقيق – حيث يتسبب ذلك في   

قلة احلاالت التي ُيدان فيها املجرمون.
االفتقار إلى املساءلة.  

االفتقار إلى ثقة املواطنني.  

2-2 ملاذا تدعو احلاجة إلى إصالح قطاع 
الشرطة؟

من أجل جتاوز التحديات التي تواجه أجهزة الشرطة في عملها، 
ميكن تنفيذ إجراءات اإلصالح املطلوبة لالرتقاء مبستوى فعالية 
العمليات التي تنفذها الشرطة، وتعزز مصداقيتها ومتكنها من 
إحقاق ألعدالة واحترام احلقوق العامة. ويستعرض اإلطار رقم 
)1( مناذج يوردها على سبيل املثال ال احلصر حول التغييرات 
في  وذلك  الشرطة،  قطاع  إصالح  عن  تتمخض  أن  ميكن  التي 

إطار اجلهود التي ُتبذل لتعزيز عمله. 

3  ملاذا يكتسب النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح قطاع الشرطة؟ 

يشير ״النوع االجتماعي״ إلى األدوار، والعالقات، والّسمات 
التي  اخلاصة  والقيم  والسلوكيات  واملواقف،  الشخصية، 
يشير  ذلك،  على  وبناًء  وللمرأة.  للرجل  املجتمع  يعزوها 
الرجل  بني  املعروفة  االختالفات  إلى  االجتماعي״  ״النوع 
مصطلح  يشير  االجتماعي،  النوع  مع  وباملقارنة  واملرأة. 
״اجلنس״ إلى االختالفات البيولوجية التي متيز الذكور عن 
داخل  كبيراً  تنوعاً  االجتماعي  النوع  أدوار  وتتنوع  اإلناث. 
الثقافات وفيما بينها، وقد تتغير هذه األدوار مبرور الزمن. 
بل  فحسب،  والرجل  املرأة  إلى  االجتماعي  النوع  يشير  وال 

يتعدى ذلك إلى العالقة التي جتمعهما ببعضمها.

التي  الدالالت  حتديد  إلى  االجتماعي  النوع  تعميم  ويشير 
يتركها أي إجراء مقرر بالنسبة للمرأة والرجل، مبا في ذلك 
املجاالت  جميع  في  البرامج  أو  السياسات  أو  التشريعات 

وعلى كل املستويات. 9

أنظر الدليل حول »إصالح القطاع 

األمني والنوع االجتماعي«

السلطة  انتزاع  االجتماعي  النوع  قضايا  إلى  التطرق  يعني  ال 
من الرجال ومنحها للنساء واملجموعات األخرى التي ال حتظى 
مبكانة كتلك التي يستحوذ عليها الرجال. فعلى العكس من ذلك، 
ميثل هذا األمر إجراًء يهدف إلى تعزيز كفاءة املؤسسات التي 

تخضع لإلصالح واالرتقاء بنجاعتها في عملها.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية 

يعتبر إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن إجراءات إصالح 
القوانني  بأحكام  للوفاء  ضرورياً  أمراً  الشرطة  مؤسسة 
والنوع  األمن  ملسائل  الناظمة  الدولية  واألعراف  واملواثيق 

االجتماعي. من املواثيق األساسية البارزة في هذا الشأن:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة   
1979

مؤمتر ومنهاج عمل بكني لسنة 1995  
والسالم  املرأة  بشأن   )1325( رقم  األمن  مجلس  قرار   

واألمن لسنة 2000
للمزيد من املعلومات، أنظر امللحق لهذا الدليل حول القوانني 

واملواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
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3-1 توفير األمن للرجال والنساء واألطفال 

مبا أن أجهزة الشرطة تتكفل باملسؤولية عن احملافظة على النظام 
العام وحماية املواطنني، يتعني عليها أن تستوعب كافة التهديدات 
األمنية التي تعتري املجتمع الذي تخدمه وأن تواجهها. كما يجب 
على هذه األجهزة أن تدرك أن العنف والتمييز يطال كال الرجل 
واملرأة بأساليب وبدرجات متفاوتة. فعلى سبيل املثال، ُترتكب 
اجلرائم ضد الرجل في معظم األحيان في األماكن العامة، بينما 
األسري،  العنف  جرمية  قبيل  من  للجرائم،  فريسة  املرأة  تقع 
العديد  تعتبر  ال  التي  األماكن  ذات  وهي  اخلاصة،  األماكن  في 
من مؤسسات الدولة نفسها مسؤولة عنها.10 في هذا السياق، 
التي  األمنية  التهديدات  من  مناذج   )2( رقم  اإلطار  يستعرض 

تواجه الرجال والنساء واألطفال.

يجب على أفراد الشرطة منع هذه األشكال من اجلرائم واحلّد 
منها ومواجهتها. ومن هذه اجلرائم العنف القائم في أساسه 
على النوع االجتماعي، والذي ُيعّد من أكثر التهديدات األمنية 
أجرتها  التي  الدراسات  إحدى  وتشير  العالم.  في  ذيوعاً 
النساء  من   %69 من  أكثر  أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة 
عليهن  أوقعها  جسدية  اعتداءات  من  عاننْي  أنهن  إلى  أشرن 
العنف  وميثل  حياتهن.13  من  ما  مرحلة  في  الذكور  أقرانهن 
أو  – سواء كان جسدياً  االجتماعي  النوع  القائم على أساس 
بأحد  األذى  إحلاق  إلى  يفضي  قد  عمالً   – نفسياً  أو  جنسياً 
األفراد بسبب جنسه. وينشأ هذا النوع من العنف الذي ميس 
السلطة  اختالل  عن  السواء  على  واألطفال  والنساء  الرجال 
القائم  الطفل والشخص  أو بني  الرجل واملرأة من جانب،  بني 

على رعايته من جانب آخر.

وقد تزيد نسبة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي جّراء 
التهديدات األمنية التي تفرزها عوامل أخرى، كاخللفية اإلثنية 

وامليول اجلنسية والدين. وفي هذا اإلطار:  

بلغت نسبة حوادث االعتداء ضد أبناء اجلالية املسلمة %67   
اجنلترا  في  الدين  أساس  على  القائمة  االعتداء  حوادث  من 

ومقاطعة ويلز خالل عامي 2005 و2006. 14
وتتعرض السحاقيات السود في جنوب أفريقيا لالغتصاب   

واالعتداءات اجلسدية واإلهانات بسبب ميولهن اجلنسية. 15
عن  التبليغ  عن  والنساء  الرجال  ُيحجم  األحيان،  أغلب  وفي 
الرجال  يخجل  األعم،  الغالب  ففي  عليهم.  الواقعة  اجلرائم 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  للعنف  يتعرضون  الذين 
إليهم  النظر  من  خوفاً  لها  يتعرضون  التي  احلوادث  ذكر  من 
يفتقرون  باعتبارهم  أو  جنسياً  مثليني  أو  ضعفاء  باعتبارهم 
باالعتداءات  الشرطة  إبالغ  عن  النساء  تتورع  كما  للرجولة. 
ووصمة  االجتماعية  احملظورات  بسبب  لها  يتعرضن  التي 
يواجه  تقدم،  عما  وفضالً  لذلك.  تبعاً  بهن  تلحق  التي  العار 
على  القائم  للعنف  ميّسهم  الذين  واألطفال  والنساء  الرجال 
الدول  االجتماعي حتديات وعقبات إضافية في  النوع  أساس 
لذا،  الظاهرة.  هذه  على  القضاء  تكفل  قوانني  تطبق  ال  التي 
كي   - ونساًء  رجاالً   – الشرطة  أفراد  جميع  تدريب  يتحتم 
لهذا  فريسة  يقعون  الذين  الضحايا  مع  التعامل  من  يتمكنوا 
املهارات  تعلم  الشرطة  أفراد  على  يجب  كما  العنف،  النوع 
التحقيقات  وإجراء  اإلجراءات  إنفاذ  من  متكنهم  التي  الالزمة 

املطلوبة في مثل هذه اجلرائم.

جناعة عمل أجهزة الشرطة اإلطار رقم 1
حتترم احلقوقحتقق املساواةتتسم بالنجاعة في عملهاتتمتع باملصداقية 

تقيم عالقات قوية مع املجتمع 
وتنشر املعلومات حول حقوق 
املواطنني ومسؤوليات الشرطة

تنّمي املهارات جميع األفراد 
واملوظفني العاملني فيها

توفر فرص عمل فيها جلميع 
أفراد املجتمع

ال تستخدم القوة بصورة 
مفرطة إال في حاالت قليلة

تتّبع آليات مستقلة للتحقيق 
في الدعاوى املرفوعة ضد 

أفرادها 

تصرف رواتب العاملني في تعمل على احلد من الفساد
على أساس مهاراتهم ورتبهم، 

وليس على أساس جنسهم

تعامل األفراد واملوظفني 
العاملني فيها على قدم املساواة 

تتبنّى آليات رقابة داخلية 
وخارجية

توفر التدريب ألفرادها على 
اختالف مستوياتهم 

تضمن حصول أفرادها على 
فرص متساوية للتقدم في 

مهنتهم 

تأخذ بعني االعتبار 
االحتياجات الصحية جلميع 

أفرادها

تستوعب اآلراء التي يدلي بها 
املعنيون حول العمليات واملهام 
التي تؤديها، كما تتلقى التغذية 

الراجعة حول ذلك 

تتفهم التهديدات األمنية 
املتنوعة ومتتلك القدرة على 

مواجهتها 

توزع املوارد بناًء على 
االحتياجات والتهديدات 

األمنية التي يجري حتديدها

تقدم خدماتها جلميع أفراد 
املجتمع على قدم املساواة 
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3-2 إنشاء أجهزة شرطة تتسم بعملها الفعال 
وبتمثيل املرأة فيها

״ال تعتبر زيادة مستوى التنوع أمراً مطلوباً أو ظاهرًة صحيًة 
فحسب، بل إن التنوع ضروري لنا كي نتمكن من تأدية عملنا؛ 
فمكان العمل الذي يتسم بالتنوع يتيح احلصول على مجموعة 

هائلة من املهارات واخلبرات واملعارف والثقافة، وهو ما 
يعزز من قدرتنا على تقدمي حلول متعددة متنوعة ملشاكلنا 

الداخلية״.

وزارة الداخلية باململكة املتحدة - نشرة حول التنوع في 
أجهزة الشرطة16

متّس التهديدات األمنية واجلرائم جميع شرائح املجتمع. ومع 
الشرطة  أجهزة  غالبية  في  العمل  على  الرجال  يستحوذ  ذلك، 
إال على  األخرى  الفئات  بينما ال حتظى بعض  العالم،  في دول 
العمل  عن  اشتهر  وقد  األجهزة.  هذه  في  ضئيلة  متثيل  نسبة 
في سلك الشرطة أنه ״عمل يقتصر على الرجال״؛ فهو يرتكز 
لألخطار  فيه  العاملون  ويتعرض  اجلرائم  عن  الكشف  على 
تعَمد  األحيان،  بعض  وفي  عملهم.17  في  القوة  ويستخدمون 
إجراءات التجنيد، مبا فيها إجراءات الفحص األمني واملقابالت 
الشخصية، إلى استبعاد املرشحني من النساء أو الرجال الذين 
ال يتحلون بسمات رجولية ״الئقة״، كـ״اخلشونة״ واالستقامة 
إنشاء جهاز شرطة حتظى فيه مختلف  إن  املْطلقة.18  اجلنسية 

فئات املجتمع بالتمثيل – بحيث يعكس التركيبة اإلثنية والدينية 
واجلغرافية واجلنسية والقبلية واللغوية لذلك املجتمع –يضمن 
تعزيز مصداقية هذا اجلهاز وترسيخ ثقة املواطنني به، وهو ما 
على  وعالوًة  مواطنيه.  نظر  في  الشرعية  صفته  بالتالي  يوطد 
ذلك، يترتب على زيادة عدد النساء في صفوف أفراد الشرطة 

مزايا ملموسة بالنسبة للعمليات التي ينفذها جهاز الشرطة.

يلقي اإلطار رقم )3( نظرة عامة على ارتفاع عدد أفراد الشرطة 
من الرجال على حساب النساء في عدد من الدول. 

عملها  في  فعالة  شرطة  مؤسسة  نحو  التحول  أجل  من 
املهمشة،  واجلماعات  للمرأة  األمنية  لالحتياجات  ولالستجابة 
يجب اتخاذ التدابير التي تكفل التغلب على الهوة الشاسعة بني 
ونستشهد  الشرطة.  سلك  في  العاملني  والنساء  الرجال  أعداد 
فيما يلي مبا أوردته وزارة الداخلية باململكة املتحدة حول بعض 

الفوائد املتأّتية من زيادة أعداد النساء في أجهزة الشرطة:33 

بالقدرة  اجلنس  مثليّي  من  الشرطة  أفراد  بعض  يتحلى  قد   
على اقتراح أساليب جديدة متّكن الشرطة من تعميم رسائل 
حول خفض نسبة اجلرائم في صفوف مثليي اجلنس وداخل 

جهاز الشرطة. 
وقد يقف أفراد الشرطة من الشباب على معرفة أكبر بالنوادي   
القدرة على اخلروج  أنهم قد ميلكون  واحلانات احمللية، كما 

بحلول جديدة لالضطرابات املتمخضة عن تناول الكحول.

التهديدات األمنية التي تواجه الرجال والنساء واألطفال اإلطار رقم 2
البناتاألوالدالنساءالرجال

السرقة )أستراليا: %75   
من الضحايا هم من 

الرجال(11
اإليذاء اجلسدي   

القتل  
االعتداءات البسيطة   

واخلطيرة
العنف اجلماعي  

إجبار األشخاص على   
اغتصاب ذويهم )خاصة 

في زمن النزاعات(
اإلغتصاب والتعذيب   

اجلنسي
االجتار بالبشر  

العنف األسري   
االعتداءات اجلنسية   

)الواليات املتحدة: %92 
من الضحايا في مكان 

العمل هم من النساء( 12
حوادث الوفاة التي   

تتعرض لها النساء بسبب 
عدم قدرتهن على توفير 

املهور إلمتام زواجهن 
التحرش اجلنسي  

االغتصاب  
جرائم القتل )جرائم   

الشرف(
التعرض للمطاردة   

العقم القسري  
االجتار بالبشر  

التعرض للعنف اجلماعي   
إساءة معاملتهم   

واغتصابهم
استضعافهم واالعتداء   

عليهم
تعرضهم لالختطاف   

واالحتجاز مقابل فدية 
التخلي عنهم  
االجتار بهم   

بيعهم أو شراؤهم بهدف   
ممارسة الدعارة

التعرض للقتل   
إساءة معاملتهن   

واغتصابهن 
االجتار بهن   

تعرضهن لالختطاف   
واالحتجاز مقابل فدية 

زواجهن في سن مبكرة   
بيعهم أو شراؤهم بهدف   

ممارسة الدعارة
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ومن األفضل أن تتولى شرطية مسلمة التعامل مع احلوادث   
التي تكون نساء مسلمات طرفاً فيها.

وميكن أن تترتب مزايا أخرى على زيادة نسبة متثيل املرأة ضمن 
صفوف أفراد الشرطة. وووفقاً ملا صدر عن املركز الوطني للمرأة 
والشرطة، تشير الدراسات احمللية والدولية إلى أن املرأة والرجل 
يتمتعان بقدر متساٍو من اإلمكانيات التي تؤهلهما لتأدية مهام 
الشرطة بكفاءة. وفي الواقع، تشير الدراسات إلى أن املرأة قادرة 
في الغالب على تعزيز عمل الشرطة بعدد من املهارات واإلمكانيات، 
من قبيل القدرة على احلّد من استخدام القوة واللجوء إليها عند 
عدوانياً.34 وتشمل  ُيبدون سلوكاً  الذي  التعامل مع األشخاص 
األساليب األخرى التي تستطيع أن ُتسهم املرأة من خاللها في 

االرتقاء بكفاءة جهاز الشرطة في املسائل التالية:35 

التي  املواقف  مع  التعامل  في  بكفاءتهن  الشرطيات  تتميز   
الذكور. أقرانهن من  باملقارنة مع  العنف  تنطوي على 

للتصرف  ميالً  أكثر  الشرطيات  أن  إلى  املواطنون  يشير   
بصورة ״غير الئقة״ من أقرانهن من الذكور.

قبيل  من  للقوة،  املفرط  لالستخدام  ميالً  أقل  الشرطيات   
حاالت إشهار السالح مثالً.

تواجه الشرطيات القليل من املعارضة أو املقاومة التي ُيبديها   
املجرمون الذكور عند اعتقالهم و/أو التحقيق معهم.

تتصرف الشرطيات كنموذج يحتذي به أفراد املجتمع فيما   
يتعلق بقدرة املرأة على العمل في املؤسسات األمنية.

تفوق  تواصل  مهارات  الشرطيات  متتلك  األعم،  الغالب  في   
التعاون  تيسير  على  قدرتهن  عن  فضالً  الذكور،  أقرانهن 
يشجع  خلق  إلى  ُيفضي  مما  بها،  الثقة  وتعزيز  الشرطة 

املواطنني على العمل في سلك الشرطة.36

نسبة أفراد الشرطة من الذكور واإلناث في بعض الدول اإلطار رقم 3
األفرادالشرطياتالسنةالدولة

الدول التي اجتازت مرحلة النزاعات
71%29%2006جنوب أفريقيا19

84%16%2006قبرص20
85%15%2006سيراليون21

86%14%2006كوسوفو22

الدول االنتقالية والدول النامية
82%18%2001جامايكا 23

88%12%2001جمهورية التشيك24
90%10%2002فنزويال25
92%8%2005رومانيا26

98%2%2006الهند27

الدول املتقدمة
71%29%2002أستراليا28

82%18%2006كندا29
82%18%2001السويد30

86-88%12-14%2006الواليات املتحدة31
90%10%2004فنلندا32
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ضرورًة  النساء  من  الشرطة  أفراد  عدد  زيادة  تشكل  كما 
على  الواقع  العنف  مع  الشرطة  جهاز  عمل  يحتّمها  عملياتية 
النساء والفتيات بسبب النوع االجتماعي. وال يقتصر األمر في 
هذه احلالة على تشجيع النساء على التبليغ عن حوادث العنف 
الشرطيات  من  لنظرائهن  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
سير  أثناء  مدربات  نساء  تواجد  كذلك  املفيد  من  بل  فحسب، 

التحقيقات في مثل هذه األمور.

3-3 ضمان إنشاء أجهزة شرطة ال متارس التمييز 
وتعزز حقوق اإلنسان وتسود فيها هذه الثقافة

التمييز  على  القضاء  على  الشرطة  أجهزة  عمل  شأن  من 
على  القائم  العنف  ذلك  في  مبا  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات 
بإنتاجيتها  تتسم  عمل  بيئة  خلق  االجتماعي،  النوع  أساس 
سواء.   حد  على  واملدنيني  الشرطة  ألفراد  بالنسبة  وجناعتها 
قبيل  من  انتهاكات،  الدول  بعض  في  الشرطة  أجهزة  ترتكب 
التحرش واالعتداءات اجلنسية، كما يشارك أفراد هذه األجهزة 
على  والتمييز  بالبشر  واالجتار  البغاء  على  اإلكراه  قضايا  في 
من  الشرطة  أفراد  يقع  وقد  اجلنسية.  وامليول  اجلنس  أساس 
الذكور واإلناث، مثلهم في ذلك مثل املدنيني من الرجال والنساء 
املثال،  سبيل  على  العنف.  من  األنواع  لهذه  فريسة  واألطفال، 
عام  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادرة  التقارير  أحد  يشير 
2006 إلى أن ״من املسلّم به أن اغتصاب النساء والفتيات من 
قبل أفراد الشرطة داخل منازلهن وفي أماكن عملهن بات يشكل 
ظاهرًة مستفحلًة في نيجيريا״37. وقد يْقدم عناصر الشرطة أو 
االنتهاكات. واألسوأ  ارتكاب هذه  العاملني فيها على  أفراد من 
التمييز قد ترسخ  القائمة على  املؤسساتية  الثقافة  أن  من ذلك 

تلك االنتهاكات  في بعض األحيان.

التي  توفير اخلدمات  التمييز في احليلولة دون  أعمال  تتسبب 
ترعاها أجهزة الشرطة جلميع املواطنني بصورة عادلة. فوفقاً 
التابعة  املرأة  ضد  العنف  على  القضاء  جلنة  مقررة  أوردته  ملا 
لألمم املتحدة، ذكرت نساء من جميع الدول أن الشرطة تفتقر 
في  التحقيق  في  تخفق  وقد  معهن،  التعامل  في  للحساسية 
اجلرائم الناشئة عن العنف بصورة ناجعة وفعالة. كما أشارت 
بعض النساء إلى أنهن عندما يتوجهن إلى الشرطة لإلبالغ عن 
لها، فإنهن ال يالقني سوى  التي يتعرضن  االغتصاب  حوادث 
السخرية من أفراد الشرطة. بل قد يصل األمر إلى سؤالهن ما 
إذا كن يستمتعن بتلك احلوادث أم ال.38 وقد يتضاعف التمييز 
القائم على أساس النوع االجتماعي بالتمييز على أساس اجلنس 
اجلسدية.  اإلعاقة  أو  السن  أو  االجتماعية  الطبقة  أو  الفئة  أو 
الشرطة  أفراد  ميارسانه  اللذين  والعنف  التمييز  أدى  فمثالً، 
بصورة مُمنهجة ضد مجتمعات الغجر في كرواتيا وجمهورية 
التشيك بنساء الغجر إلى اإلحجام عن طلب املساعدة من أجهزة 

الشرطة.39

ومع ذلك، ينبغي التنويه إلى أن تعزيز وجود املرأة واملجموعات 
التي ال حتظى بالتمثيل املناسب في مؤسسات الشرطة لن يفضي 
إلى قيام أجهزة ال متارس التمييز في عملها بصورة تلقائية. فقد 
بهن  والتحرش  النساء  ازدراء  تقوم  التي  السائدة  الثقافة  تدفع 
بأفراد الشرطة إلى التذرع بهذه الثقافة حلماية أنفسهم في أماكن 
عملهم. ومما ُيعرف عن الشرطيات أنهن يتصرفن بقدر أكبر من 
يقعن ضحايا اجلرائم ويستخدمن  الالتي  النساء  الصرامة مع 
القوة املفرطة مع املواطنني في محاولة من جانبهن لنيل القبول 
لدى املجموعات املسيطرة.40 وفي إطار إجراءات إصالح الشرطة، 
يجب التعامل مع العقبات التي تفرضها الثقافة املؤسساتية والعمل 
نحو إنشاء أجهزة شرطة يسود فيها االحترام بني أفرادها وبني 

املجتمعات التي تخدمها.

4 كيف ميكن إدراج قضايا النوع 
االجتماعي ضمن إجراءات إصالح قطاع 

الشرطة؟  

مشاركة  تستدعي  كما  بدقتها،  اإلصالح  عمليات  تتميز 
إستراتيجية تتسم بالتخطيط الدقيق كذلك. ومع األخذ باحلسبان 
أن مسؤولية الشرطة تتمثل في خدمة املجتمع وتوفير احلماية 
له، يجب أن تكون إجراءات اإلصالح املزمع وطنية في طابعها 
أن  ينبغي  وال  االستدامة.  لها  وتكتب  فعالة  بصورة  ُتنفذ  كي 
ينظر إلى أجهزة الشرطة أو املجتمعات التي تخدمها باعتبارها 
ذلك  كان  سواء  اإلصالح  عملية  في  تساهم  ال  سلبية  عناصر 
في الدول التي خرجت من نزاعات كانت تشهدها أو في الدول 
حول  التالية  واألمثلة  اإلرشادات  تعديل  يجب  لهذا،  النامية. 
إدراج النوع االجتماعي ضمن إجراءات إصالح قطاع الشرطة 
لتلبية االحتياجات واإلمكانيات التي يتميز بها كل سياق بعينه. 

ومن املهم كذلك أن يدرك الرجال أنهم يضطلعون بدور رئيسي في 
إجراءات إصالح قطاع الشرطة التي تراعي املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي، حيث يستطيع الرجال الذين يتبوؤون مناصب قيادية 
استخدام نفوذهم ملساندة إجراءات اإلصالح وتوجيهها. ويأخذ 
أفراد الشرطة على عاتقهم دور القادة واملدافعني واملوجهني داخل 
مؤسستهم باعتبارهم ״مناصرين״ إلجراءات اإلصالح. وعلى 
وجه التحديد، يستطيع أفراد الشرطة تشجيع احلوار حول املسائل 
احلساسة في أوساط الهيكلية اإلدارية في قطاع األمن.41 وعلى 
الرجال، الذين يؤمنون بوجود الفرصة التي تساعد جميع أفراد 
الشرطة على تولي دور ناجع، أن يقدموا مثاالً يحتذي به اآلخرون 
السياسات واإلجراءات اجلديدة. وميثل  تبنّي  في سلوكهم عند 
واملرأة  الرجل  بني  املساواة  مناقشة  في  الشرطة  رجال  إشراك 
لنشر املعلومات والوقوف على وجهات نظر املعترضني  فرصةً 
أجهزة  في  ومساندتها  األغلبية  تأييد  ضمان  ودون  بشأنها. 

الشرطة، فلن يكتب النجاح أو االستدامة لإلصالحات املزمعة.
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منوذج خطة عمل إلصالح قطاع الشرطة42اإلطار رقم 4

اإلطار الزمنياملسؤوليةاملهامالتوصيات

تعميم القيم املؤسساتية التي توجب على  1 -
أجهزة الشرطة االلتزام بالتنوع ومراعاة 

قضايا النوع االجتماعي.

إعداد بيان حول هذه القيم املؤسساتية.  

إعداد السياسات واإلجراءات الكفيلة  2 -
بإخراج هذه القيم املؤسساتية. 

فمثالً، ال يجوز التمييز بني أي فرد وآخر 
ألي سبب من األسباب، سواء كان ذلك 

على أساس األصل أو الدين أو اجلنس أو 
امليول اجلنسية.

ضمان إعداد بيانات سياساتية واضحة،   
بحيث تشكل مراجع مفيدة لتوجيه 

إجراءات إصالح قطاع الشرطة.

إنشاء جهة/هيئة تكفل إدراج النوع  3 -
االجتماعي كجزء ال يتجزأ في جميع 

جوانب سياسات وممارسات الشرطة.

تعديل الصالحيات املمنوحة للشرطة،   
وشروط عملها والتوصية بزيادة عدد 

أفرادها. 

إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز  4 -
التواصل الداخلي واخلارجي، بحيث 

تعزز األهداف املتمثلة بتحقيق املساواة 
بني اجلنسني في أجهزة الشرطة.

إعداد استراتيجية اتصاالت يتمكن   
املعنيون من الرجوع إليها بيسر وسهولة. 

حتديد األهداف التي تكفل حتقيق  5 -
املساواة بصورة ميكن قياسها، باإلضافة 

إلى إعداد آليات املتابعة الالزمة لذلك.

حتديد أنظمة املتابعة وتخصيص املوارد   
الضرورية.

إعداد أنظمة املتابعة وقواعد البيانات جلمع   
املعلومات في هذا اجلانب.

حتديد أهداف استراتيجية لتجنيد األفراد  6 -
في أجهزة الشرطة لزيادة قدرتها على 
تقدمي اخلدمات ملختلف فئات املجتمع.

إعداد مسح دميوغرافي لتحديد الظروف   
التي تضمن التنوع في أجهزة الشرطة. 

إعداد مراجعة شاملة إلجراءات التجنيد  7 -
بهدف الوقوف على العوائق التي حتول 

دون جتنيد املجموعات األقل متثيالً 
وإجراء حتليل للمتقدمني الذين لم يحالفهم 

النجاح في االنضمام لصفوف الشرطة.

الشروع في إجراءات املراجعة وتخصيص   
املوارد الالزمة لتنفيذها.

تبنّي آلية للتأكد من جميع أعضاء جلان  8 -
املقابالت على وعي باملساواة بني الرجل 

واملرأة والشرطة التي تركز في عملها 
على خدمة املجتمع.

استخدام سياسات حديثة  كأساس   
للتدريب.

إعداد خطة ملراجعة كافة السياسات  9 -
واإلجراءات لضمان اشتمالها على املسائل 

املتعلقة بالنوع االجتماعي والتنوع.

إعداد اخلطة وربطها بجدول زمني   
وحتديد املسؤوليات املنوطة بلجان 

املراجعة.

إدراج سياسات وإجراءات جديدة حول  10 -
قضايا النوع االجتماعي والتنوع ضمن 

برامج التدريب.

تدريب املدربني على السياسات اجلديدة.  
حتديد أوجه القصور في التدريب وإعادة   

تصميم برامج التدريب لتالفيها. 
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4-1 خطط العمل الالزمة بإدراج قضايا النوع 
االجتماعي 

التي  الطرق  بعض  حول  رؤية  التالية  الرئيسية  النقاط  متثل 
ميكن من خاللها إدراج النوع االجتماعي في إجراءات إصالح 
قطاع الشرطة. وقد يبدو إصالح قطاع الشرطة عملية مضنيًة 
التي  املجاالت  االنطالق بسبب تعدد  يصعب فيها حتديد نقطة 
النوع  ملسائل  األولي  التقييم  يوفر  وقد  معها.  التعامل  يتم 
االجتماعي فهماً لوضعها احلالي، كما يلقي الضوء على املسائل 
األمد. وبناًء على  إلى عناية عاجلة واهتمام طويل  التي حتتاج 
التي  واملهام  املسائل  تلك  حتدد  خطة  إعداد  ميكن  التقييم،  هذا 

يتعني إجنازها.

أنظر الدليل حول إصالح متابعة وتقييم 

القطاع األمني والنوع االجتماعي 

تعديلها  ميكن  عمل  خلطة  منوذجاً   )4( رقم  اإلطار  يوضح 
إجراءات  لتوجيه  واستخدامها  القائم  الوضع  مع  يتناسب  مبا 

اإلصالح.

ضمان العدالة للرجال والنساء واألطفال بصورة 
ناجعة

4-2 مراجعة البروتوكوالت واإلجراءات 
العملياتية 

حتدد البروتوكوالت واإلجراءات اإلطار العملياتي الذي يوجه 
ويجب  املؤسساتية.  ثقافتها  تشكل  كما  الشرطة،  أجهزة  عمل 
إعداد بروتوكوالت وإجراءات واضحة لتجاوز إجراءات التمييز 
ألفراد  الشخصية  األحكام  أساس  على  تقوم  التي  احلالية 
مراجعة  عند  التالية  االعتبارات  مراعاة  كذلك  ويجب  الشرطة. 

البروتوكوالت واإلجراءات املذكورة: 

املراجعة والتشاور
ال  أنها  من  للتأكد  واإلجراءات  البروتوكوالت  مراجعة   
تراعي  بطريقة  مصوغة  أنها  ومن  التمييز  على  تشتمل 
البروتوكوالت  هذه  تأخذ  أن  يجب  كما  االجتماعي.  النوع 
والنساء  للرجال  األمنية  االحتياجات  مختلف  واإلجراءات 

اإلطار الزمنياملسؤوليةاملهامالتوصيات

إعداد برنامج ملراقبة العاملني. اختيار موظفات من جميع املستويات - 11  
في جهاز الشرطة للمشاركة في برامج 

التدريب. 

مراجعة املبادرات التي تعنى بأسر أفراد  12 -
الشرطة والتي تعكس احتياجاتهم.

حتليل احتياجات كل من الرجل واملرأة   
وإعداد املبادرات أو السياسات الالزمة 

للتعامل مع هذه االحتياجات.
مراجعة املبادرات التي تعنى بأسر أفراد  13 -

الشرطة والتي تعكس احتياجاتهم.
حتديد اإلجراءات التأديبية وتدريب   

جميع املشرفني في مجال إنفاذ اإلجراءات 
التأديبية.

إعداد اإلجراءات الضرورية لتعزيز قدرة  14 -
املشرفني على مساءلة أفراد الشرطة عن 

السلوك غير الالئق الذي يسلكونه، من 
قبيل ممارسات التحرش والتمييز في 

مكان عملهم.

حتليل النظام املتّبع في مراجعة الشكاوى   
والتأكد من قدرة املواطنني على رفعها، 

خصوصاً تلك التي تقدمها النساء وأبناء 
األقليات.

إعداد اآلليات التي متّكن أعضاء جلان  15 -
مراجعة الترقيات من إدراك املساواة بني 

املرأة والرجل وااللتزام بها.

إعداد املؤشرات الالزمة لقياس مدى   
التزام أعضاء جلان املراجعة باملساواة بني 

الرجل واملرأة. 
تبنّي آلية لتخصيص املرافق واملعدات  16 -
وغيرها من األدوات التي تتناسب مع 
التعامل مع قضايا النوع االجتماعي.

حتديد االحتياجات من املرافق واملعدات.  
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واألطفال في عني االعتبار، بحيث يشمل ذلك صياغة أحكام 
تعالج العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

التأكد من أن البروتوكوالت واإلجراءات احلالية تعكس فهماً   
املجتمع  خدمة  في  تتمثل  الشرطة  مهمة  بأن  يفيد  واضحاً 

بكافة فئاته، مبن فيهم النساء واألقليات، وحمايتهم. 
النسائية،  الشرطة  فيها  الشرطة، مبا  التشاور مع جمعيات   

لتحديد اإلصالحات املطلوبة. 
املجتمع  مؤسسات  مع  واإلجراءات  البروتوكوالت  مناقشة   
واألطراف  العنف  وضحايا  املرأة  منظمات  فيها  مبا  املدني، 
والقضاء  والتعليم  الصحة  قطاعات  قبيل  من  األخرى، 
بني  حوارية  منتديات  عقد  خالل  من  اجلنائية،  واألنظمة 

الشرطة وهذه املؤسسات، أو من خالل وسائل أخرى.
البروتوكوالت واإلجراءات  لتعديل  إجراء مراجعة مستمرة   
واحتياجاته  املجتمع  اهتمام  مجاالت  تعكس  كي  املذكورة 

املتغيرة.43 

االلتزام 
واإلجراءات  للبروتوكوالت  العليا  اإلدارات  تأييد  ضمان   
التي خضعت للمراجعة والتأكد من تخصيص املوارد املالية 
جميع  في  اجلديدة  املعلومات  وإدراج  لتنفيذ  الضرورية 

الدورات التدريبية ذات الصلة.44

التواصل مع املجتمع
اللغات  إلى  املُعّدة  البروتوكوالت واإلجراءات  ترجمة جميع   
في  ووضعها  الشرطة  مراكز  على  وتوزيعها  الصلة  ذات 
أمكنة بارزة فيها، باإلضافة إلى إرفاق بيان التدريب وخطته 

معها.45
املجتمع  مع  بالتفاعل  تتعلق  التي  اإلجراءات  تعميم  يجب   
إلى األماكن التي تشهد قدراً كبيراً من التفاعل بني الشرطة 
لتعميم  العامة  للتوعية  حملة  إصالح  يجب  كما  واملواطنني، 

هذه اإلجراءات.

4-3 اإلجراءات واملبادرات املعّدة للتعامل مع 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي  

أكثر  ميثل  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  أن  مبا 
تتحمل   ،)  )1-3( الفصل  في  جاء  )كما  الشائعة  التهديدات 
الشرطة املسؤولية عن تنفيذ إجراءات صارمة تهدف إلى معاجلة 
في  ناجعة  إجراءات  اتخاذ  ذلك  ويشمل  العنف.  من  النوع  هذا 
مالحقة األشخاص الذي ميارسون هذا العنف والتحقيق معهم 
والتوجيه  الدعم  توفير  إلى  باإلضافة  واحتجازهم،  وتوقيفهم 

املالئمني جلميع ضحايا هذا النوع من العنف. 

على  القائم  العنف  مع  للتعامل  اجليدة  املمارسات  تشمل 
أساس النوع االجتماعي ما يلي:

املبادرات اإلجرائية
املفهوم  إعداد أساليب إلصالح أجهزة الشرطة كجزء من   
القوانني  تعديل  ذلك  في  مبا  القانون  لسيادة  األوسع 
تتبعها  أن  على  يجب  التي  األساليب  على  تنص  التي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  حاالت  مع  التعامل  في 
إذا ما توافرت  اإللزامي  االعتقال  االجتماعي مثل سياسة 
حوادث  عن  اإللزامي  التبليغ  نظام  أو  له  املنطقية  الدوافع 

األسري. العنف 
املتعلقة  للقضايا  شاملة  وإجراءات  بروتوكوالت  إعداد   
النوع االجتماعي، مبا في ذلك  القائم على أساس  بالعنف 
ضحايا  واستقبال  األسري  العنف  دعاوى  مع  التعامل 
ضحايا  وتوجيه  واإلناث  الذكور  من  اجلنسي  العنف 
اإلجتار  حاالت  في  والتباحث  اجلنس  مثليي  من  العنف 

بالبشر.
التعاون مع قطاعات الصحة والتعليم والقضاء واألطراف   
مع  الفعال  التعامل  لضمان  املدني  املجتمع  في  املعنية 
خطط  وإعداد  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
الضرورية  والبروتوكوالت  واألنظمة  املشتركة  العمل 

لتوجيهه.
تقوم  التي  العنف  جرائم  حول  موحدة  شاملة  بيانات  جمع   
على أساس النوع االجتماعي ألغراض املراقبة والدفاع عن 

املوارد الالزمة.

وتشمل املبادرات التخطيطية والهيكلية ما يلي: 
إنشاء وحدات تدريبية متخصصة داخل مؤسسات الشرطة   
للتعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي )انظر 

الفصل 5-3 أدناه(.
كيفية  حول  الشرطة  أفراد  جلميع  مكثف  تدريب  توفير   
إلى  يستند  الذي  العنف  أشكال  مختلف  مع  الناجع  التعامل 

النوع االجتماعي )انظر الفصل 12-4(.
العنف  حول  املكاملات  الستقبال  ساخنة  خطوط  تخصيص   

القائم على أساس النوع االجتماعي. 
إطالق حملة توعية عبر وسائل اإلعالم حول قضايا العنف   
الذي يستند إلى النوع االجتماعي لضمان تعريف الضحايا 
املجال  هذا  في  الشرطة  تقدمها  التي  وباخلدمات  بحقوقهم 
إزاء  الشرطة  تهاون  بعدم  تفيد  للجمهور  رسالة  ولتوصيل 

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.47
ملناهضة  واسعة  حمالت  خالل  من  اجلمهور  مع  املشاركة   

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. 
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عينة من اتفاق بروتوكولي بني إحدى املؤسسات املجتمعية ومؤسسة الشرطة اإلطار رقم 5
فيما يلي عينة من اتفاق بروتوكولي بني الشرطة وإحدى مؤسسات املجتمع التي متثل جماعة ال حتظى بالتمثيل املطلوب في جهاز 
الشرطة. ويسعى هذا االتفاق إلى توضيح التزام الشرطة بالتعاون وتلبية احتياجات هذه اجلماعة. وقد صيغ هذا االتفاق بناًء على 

مسودة اتفاقية أبرمت بني مركز وابانو لصحة السكان األصليني )Wabano Centre for Aboriginal Health( وجهاز 
الشرطة في أوتاوا.46

حتديد املبادئ الرئيسية

يحتل ضمان أفضل املصالح وتوفير احلماية والعيش الكرمي لكل فرد أهمية قصوى

يجب تقدير واحترام املعتقدات التقليدية والثقافية اخلاصة والتأكيد على أهميتها.  
يعود االحترام املتبادل بني أفراد الشرطة بالفائدة على املجتمع بأسره.  

يضمن احترام حقوق املواطنني زيادة مشاركتهم في حتديد أسباب اجلرمية واالضطرابات والنزاعات التي تسود املجتمع   
وإيجاد احللول لها.

على كافة املواطنني االلتزام بتحسني نوعية احلياة للجميع والقضاء على العنصرية.   

حتديد األدوار واملسؤوليات 

دور مؤسسات املجتمع

رفع مستوى الوعي الثقافي/التاريخي لدى أفراد الشرطة من خالل العديد من الطرق، مبا فيها تنظيم التدريب واللقاءات   -1
واحلوار الذي يهدف إلى توطيد العالقات معهم.

توفير املوارد/املعلومات حول الهيئات التي تتولى تقدمي اخلدمات للمواطنني.  -2
املشاركة في اللجان ذات الصلة إلطالع الشرطة على القضايا املستجدة.  -3

دور جهاز الشرطة

ضمان أمن جميع املواطنني وسالمتهم، واألخذ بعني االعتبار بعض اجلماعات التي تخضع ملراقبة حثيثة من قبل الشرطة   -1
وال حتصل على القدر املطلوب من احلماية.

العمل بالتعاون مع مؤسسات املجتمع وهيئاته لضمان تلبية احتياجاته من جانب الشرطة.  -2
تنظيم لقاءات جتمع أفراد الشرطة واملواطنني للتوعية الثقافية املتعمقة مع التأكيد على أهمية املشاركة فيها.  -3

تهيئة األجواء املناسبة داخل مؤسسة الشرطة لتعزيز التفاعل بني أفرادها وبني أفراد املجتمع.  -4

حتديد نوايا الطرفني

يعقد الطرفان عزمهما على حتقيق األهداف التالية:

إعداد برنامج لتقدمي املعلومات أو برنامج تعليمي أو تدريبي لتوفير الفرص للتعلم املتبادل بني الفريقني.  -1
تنظيم اجتماعات دورية لتبادل املعلومات حول البرامج واخلدمات والفعاليات لبحث التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد   -2

حتقيق أهداف هذا االتفاق البروتوكولي.
مراجعة هذا االتفاق رسمياً في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع عليه ومراجعته بعد ذلك سنوياً أو قبل ذلك بناًء على   -3

طلب أي من الطرفني.
االتفاق املتبادل على إجراء التسويات املالئمة ومبوافقة كال الطرفني.   -4
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4-4 مراكز الشرطة النسائية/الوحدات 
املتخصصة 

غالباً ما حتجم النساء عن تقدمي شكاوى إلى الشرطة ألسباب 
الرجال  بني  التفاعل  من  حتّد  التي  الثقافية  التقاليد  منها  عدة، 
بالتحدث  للمرأة  التي ال تسمح  االجتماعية  والعادات  والنساء، 
عن العنف داخل املنزل وعجز الشرطة عن التعامل مع مثل هذه 
الشكاوى.49 وعادًة ما تشعر النساء باخلوف واخلجل واالرتباك 
وعدم الرغبة في التورط في متاهات الشرطة والقضاء. وتشير 
تقارير الوكالة الوطنية لإلحصاءات في كندا إلى أن ما ال يزيد 
من   %10 و  اإلناث  من  الزوجي  العنف  ضحايا  من   %36 عن 
تلك  عن  الشرطة  بإبالغ  يقومون  اجلنسي  االعتداء  ضحايا 

اجلرائم.50

ورداً على ذلك، مت تأسيس أقسام الشرطة النسائية ووحدات 
والبرازيل،  كاألرجنتني،  الدول  من  عدد  في  األسري  العنف 
وليبيريا،  والهند،  واإلكوادور،  وكوستاريكا،  وكولومبيا، 
وجنوب  وسيراليون،  وأوروجواي،  وبيرو،  ونيكاراجوا، 
املرأة  تشعر  بيئة  توفير  أجل  ومن  املتحدة.  واململكة  أفريقيا 
عليها  تقع  التي  العنف  حوادث  عن  التبليغ  عند  بالراحة  فيها 
تشكل  املطلوبة،  املعاملة  ستنال  شكواها  أن  من  تتأكد  ولكي 
من  عدداً  غالبا  تضم  كما  األقسام.  هذه  في  أغلبية  الشرطيات 
الشرطيات املتخصصات مع عاملني من الصحة واألخصائيني 
يشكلون  حيث  آخرين  ومختصني  والقانونيني  االجتماعيني 
على  القائم  العنف  حاالت  مع  التعامل  ميكنه  عمل  فريق 
أساس النوع االجتماعي، مبا فيه العنف األسري واالعتداءات 
تركز  ذلك،  إلى  وباإلضافة  واألطفال.  النساء  على  اجلنسية 
داخل  املرأة  بحقوق  الوعي  مستوى  زيادة  على  األقسام  هذه 

املجتمع بأسره.

أو  الوحدات  هذه  مأسسة  على  املترتبة  النتائج  بعض  وتشمل 
األقسام ما يلي: 

للشرطة  قسم   188 إنشاء  مت  و1994،   1992 عامي  بني   
النسائية في الهند. وتفيد التقارير بأن هذا األمر ساهم في 
زيادة معدل التبليغ عن اجلرائم ضد النساء واألطفال بنسبة 

23% مع أعلى معدل لإلدانة في تلك اجلرائم.51
أوضحت اململكة املتحدة أنه منذ إنشاء وحدات العنف األسري   
معدالت  ارتفاع  مع  ملحوظة  زيادة  الشكاوى  أعداد  زادت 

االحتجاز واالدعاء مع انخفاض تكرار وقوع الضحايا.52
)انظر  األسرة  مساعدة  وحدات  أنشئت  سيراليون،  في   
الفصل 5-1 أدناه( ومنذ ذلك احلني أفادت التقارير بزيادة 

أعداد الشكاوى وعمليات االحتجاز.53

شرائح  ملعظم  مهمة  خدمة  النسائية  الشرطة  أقسام  تقدم 
بشكل  اخلدمة  تقدمي  نحو  العمل  أجل  ومن  املهّمشة،  املجتمع 
أكثر فاعلية، فانه يجب األخذ بعني االعتبار التحديات واملخاطر 
املخاطر   / التحديات  ببعض  قائمة  يلي  وفيما  واالحتياجات. 

التي مت حتديدها: 

املركزي  الهيكل  عن  املنفصلة  النسائية  الشرطة  أقسام  أن   
للشرطة ميكن أن تسهم في زيادة تهميش العنف اجلنسي 

وكذلك خدمات رعاية الضحايا.
أن أقسام الشرطة النسائية التي ال يتم ربطها بشكل كافي   
بالنظام القضائي ال تستطيع ضمان أن تشهد النساء الالتي 

يقدمن البالغات إحالة قضاياهن للمحاكمة.
أن اإلحصائيات تركز على متابعة الشكاوى التي يتم التقدم   
إليها  التوصل  يتم  التي  النتائج  على  بالضرورة  وليس  بها 

فيها أو على أشكال العنف ضد املرأة.
أن أقسام الشرطة النسائية املنفصلة عن باقي جهاز الشرطة   
- وهي غالبا تكون ذات إجراءات أقل تخصصا – تسهم في 
املسائل  مع  التعامل  أو  الشكاوى  مع  التعامل  سبل  تنوع 
شرطي  جهاز  في  أو  بعينة  قسم  داخل  في  حتى  األخرى 

محلي.
أنه بدون سياسات أو إجراءات واضحة املعالم، يكون تدريب   

األفراد الذين يعملون في هذه الوحدات محدودا.
إلى  يستند  الذي  النسائية  الشرطة  أقسام  أفراد  تدريب  أن   
حاالت  مع  التعامل  على  والقدرة  جيد״  مستمع  ״وجود 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي املتعاطف طبيعيا 

مع املرأة قد يؤدي إلى عدم كفاءة التدريب. 

الطرق  أحد  تشكل  النسائية  الشرطة  أقسام  أن  من  وبالرغم 
يظل  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  للتعامل 
التدريب وتنمية املهارات بشان التعامل مع هذا النوع من العنف 
معدل  ارتفاع  إلى  ذلك  ويرجع  الشرطة،  جهاز  داخل  ضرورة 
احلوادث وتنوع احلاالت التي يتم التعامل معها )انظر الفصل 

4-12 اخلاص بالتدريب على النوع االجتماعي(. 

قوة شرطة جيانا- التعامل اإلطار رقم 6
مع العنف الذي ميارس على 

أساس النوع االجتماعي  

املنظمات  مع  جيانا  شرطة  قوة  عملت  جيانا،  مرتفعات  في 
احلكومية وغير احلكومية على تأسيس شبكة تهدف إلى احلّد 
من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والعنف األسري. 
وأسفرت نتائج هذه املبادرة عن الدعوة إلى التدريب على قانون 
العنف األسري باعتباره مكوناً إلزامياً ملنهج التدريب في كلية 
شرطة جيانا وأقسام الشرطة التي خصصت فيها مكان ملقابلة 
تعهد  وقد  األسري.  العنف  حوادث  عن  يبلغون  الذين  األفراد 
األسري  بالعنف  متخصصة  وحدة  بتأسيس  الشرطة  مفتش 
القانون  تنفيذ  واجبات  أداء  لتحسني  جيانا  شرطة  قوة  داخل 

في تلك املنطقة.48
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4-5 الشرطة املجتمعية

عينيها  نصب  مجتمعها  خدمة  تضع  التي  الشرطة  عمل  ميثل 
إنه  حيث  الشرطة،  إصالح  عملية  تنفيذ  عند  عامة  إستراتيجية 
يؤكد على توطيد عالقات العمل بني املجتمع والشرطة. وهناك 
وأمن  النظام  على  واحلفاظ  اجلرائم  مع  للتعامل  جديدة  طرق 
النوع  القائم على أساس  العنف  املجتمع56. وعندما يتم حتديد 
الشرطة  تكون  الشرطي،  للعمل  منهجا  باعتباره  االجتماعي 
والنساء  للرجال  األمنية  االحتياجات  مختلف  فهم  إلى  بحاجة 

واألطفال وأخذها بعني االعتبار.

املجتمعية  الشرطة  على  يجب  التي  باألمور  قائمة  	P
مراعاتها عند التعامل مع النوع االجتماعي: 

ضمان وجود اإلرادة السياسية والدعم للتعامل مع املسائل   
مبادرات  إعداد  في  البدء  عند  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

اإلصالح.
االلتزام بتوفير املوارد املالية – وإن كانت محدودة – إلظهار   
النوع  مع  املتجاوبة  اإلصالح  بعمليات  املؤسسي  االلتزام 

االجتماعي.
الشرطة  داخل  ״املناصرين״  أو  املعنية  األطراف  حتديد   
املجتمع ككل  احتياجات  التعرف على  أهمية  لتأييد وإظهار 

والتعامل معها، مبا في ذلك متثيل املجتمع في جهاز الشرطة 
)مثل ضم أفراد الشرطة من النساء ومن املجموعات األقل 

متثيال(.
املنظمات  ذلك  في  مبا  املجتمع  مع  وثيقة  عالقات  توطيد   
النسائية ومجموعات املجتمع التي تعمل نيابة عن املجموعات 
األقل متثيال من خالل التدريب املشترك والدوريات املشتركة 

وخدمات التوجيه.
أماكن  في  واملجتمع  الشرطة  بني  دورية  اجتماعات  عقد   
أقسام  وليس  املجتمعية  املراكز  مثل  سياسيا  محايدة 
الذين  املجتمع  أفراد  مشاركة  زيادة  بهدف  وذلك  الشرطة، 

يترددون في حضورها وخاصة النساء.
على  واألفراد  األفراد  لتشجيع  الشرطة  داخل  أنظمة  إنشاء   
للمجتمع  تؤديها  التي  لتقدمي اخلدمات  اقتراح طرق جديدة 
احتياجات  مع  التعامل  ضمان  وكذلك  فاعلية.  أكثر  بشكل 
الدافع  إعطاء  بأن  اإلقرار  ومع  واألطفال.  والرجال  النساء 
مبادرات  إلى  احلاجة  تدعو  فقد  للتغيير،  الشرطة  ألفراد 
املستمر  واإلشراف  الهادف  التعليم  حمالت  مثل  عديدة، 
واإلجراءات التأديبية وإلى توافر الدعم واملساندة عن طريق 

عمليات املراجعة الداخلية أو الرقابة املدنية. 

دراسة حالة حول أقسام الشرطة النسائية في دول أمريكا الالتينية اإلطار رقم 7
وكوستاريكا،  وكولومبيا،  والبرازيل،  األرجنتني،  )وهي  الالتينية  أمريكا  دول  بعض  في   2003 عام  أجريت  دراسة  أظهرت 
اآلخر  عن  يختلف  النسائية  الشرطة  أقسام  من  قسم  بكل  اخلاصة  الهيكلية  أن  وأوروجواي(  وبيرو  ونيكاراجوا،  واإلكوادور، 
أقسم  تتميز  االختالفات،  تلك  من  وبالرغم  اجلنائية.  وقوانينها  الدولة  على  يعتمد  وهذا  املجتمع،54  من  مختلفة  شريحة  ويخدم 

التالية: النسائية55 باخلصائص  الشرطة 

أن معظمها يتعامل مع حاالت العنف األسري أو العائلي ضد النساء واألطفال.  
يتم تقدمي اخلدمات باملشاركة مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.  

معظم أفراد هذه األقسام هم من النساء.  
اخلدمات الشرطية تشمل اعداد التصريحات وإجراء التحقيقات وجتهيز االتفاقيات بالشراكة مع العاملني االجتماعيني.  

ال توجد تكلفة يدفعها املستخدم للحصول على اخلدمات متعددة األنظمة.  
وتهدف وحدات أقسام الشرطة النسائية إلى حتقيق األهداف التالية: 

حماية املرأة من التهديدات األمنية.   
توفير احلصول على خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني التي ال يتوافر للمستخدمني احلصول عليها بطرق أخرى   

وخاصة الفقراء منهم.
املساهمة في التركيز النوعي فيما يخص األمن بصفة عامة.  

املساهمة في اإلدارة الرشيدة من خالل التعاون املستمر بني احلركات النسائية واملنظمات غير احلكومية والشرطة، وفي   
بعض احلاالت، منظمات املرأة التي تديرها الدولة في مجاالت تقدمي اخلدمات والتنسيق واإلدارة.

جمع البيانات بشأن اجلرمية التي تتعامل معها أقسام الشرطة النسائية.  
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إنشاء جهاز شرطة ميثل جميع فئات املجتمع 
ويتسم بنجاعته 

4-6 التقييم واملراجعة 

ميكن أن يحدد التقييم واملراجعة بشأن عمليات اإلدارة وصنع 
النساء  توظيف  معدل  لزيادة  البدء  ونقاط  التحديات  السياسة 
في أجهزة الشرطة وتثبيتهن وتعزيز مكانتهن فيها. و كما ميكن 
أن تقوم الشرطة أو أية جهة محايدة مثل، محقق الشكاوى أو 
الوزارة املسؤولة عن الشرطة أو األطراف املشاركة في عملية 
أو  املراجعات  بهذه   - املدني  املجتمع  كمنظمات   - اإلصالح 
أو  التقييمات  هذه  جتمع  أن  يتعني  أولى،  وكخطوة  التقييمات. 
تأثير  لتتبع  معايير  وخصوصا  دقيقة،  معلومات  املراجعات 
عمليات اإلصالح. وفيما يلي مثال حول تقييم بيئة مكان العمل 
الشرطة، وهو يستند في  النساء في أجهزة  التي تناسب عمل 

جانب منه إلى تقييم مت إجراؤه في الواليات املتحدة.

انظر الدليل حول أثر النوع االجتماعي 

في متابعة وتقييم القطاع األمني

تقييم بيئة مكان العمل57

تشمل هذه الطريقة ما يلي: 
جمع املعلومات من خالل دراسات مسحية بدون بيان أسماء   

األفراد من الذكور واإلناث من مختلف املراتب.
إجراء مقابالت ومشاورات مع أهم اجلهات املعنية الداخلية   
اخلارجية  املعنية  واجلهات  واالختيار(  التجنيد  مدير  )مثل 
مبا  املدني  املجتمع  ومنظمات  املدنية  الشرطة  جلان  )مثل 
السحاقيات  ومجموعات  والرجالية  النسائية  املنظمات  فيها 

ومثليي اجلنس وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا(.
إجراء مراجعات للسياسات واإلجراءات وعلى وجه التحديد   

تلك املتعلقة بالتحرش اجلنسي.
فحص املعلومات اإلحصائية مثل أرقام التجنيد واالختيار.  

وينبغي جمع معلومات حول املناطق التي تواجه فيها الشرطيات 
عوائق تقليدية، مبا في ذلك ما يلي: 

التجنيد واالختيار  
مؤسسات التدريب  

التحرش اجلنسي  
نيل القبول من األقران واملشرفني  

احلمل ورعاية الطفل  
التجهيزات واملالبس  

التثبيت في العمل  
الترقيات  

كما يلزم جمع معلومات بشأن ما يلي: 
حجم ونوعية فعالية التدريب على النوع االجتماعي املتحصل   

عليه، وعلى وجه التحديد التحرش اجلنسي.

وتشمل نتائج التقييم ما يلي: 
معلومات وافية إلعداد تقرير يحدد فيه املشكالت والتحديات   

وخطة العمل املقترحة.

4-7 جتنيد النساء في مؤسسة الشرطة 

املتردي  الوضع  يعتبر  املثال،  أفغانستان على سبيل  ״في 
العوامل  من  تالزمها،  التي  العسكرية  والصفة  للشرطة، 
– مع  النظير  املؤهلة تأهيال منقطع  املرأة  التي تثبط همة 

– على  أفغانستان  الفصل بني اجلنسني في  التسليم بحقيقة 
يعتبر  والتي  الداخلية  والقضايا  األسرة  قضايا  مع  التعامل 

النساء  بهم من  املشتبه  للتعامل مع  وجودها ضروريا 
وتشمل  املتزايدة.  املعاملة  سوء  ملخاطر  يتعرضن  الالتي 

النساء إنشاء مبيت لإلناث  املبذولة جلذب مزيد من  اجلهود 
الشرطيات  للشرطة وتدريب مساعدات  كابول  أكادميية  في 

بالنسبة  وذلك  بجالن،  منطقة  في  منتظم  بشكل  منهن 
أسرهن  بعيدا عن  العيش  بإمكانهن  ليس  الالتي  للنساء 

طويلة.״  لفترات 
مجموعة األزمات الدولية58

التجنيد لضمان جذبها  كما يجب حتديث سياسات وإجراءات 
ملجموعة كبيرة من األفراد املؤهلني مبن فيهم أفراد املجموعات 
األقل متثيال، مثل املرأة واألقليات العرقية. كما حتتاج الشرطة 
إلى حتديد ماهية العوائق القائمة جلذب األفراد من مجموعات 
حمالت  حتتاج  وكذلك  التجنيد.  عمليات  تنقيح  وكيفية  محددة 
التجنيد ان تكون سهلة الوصول ومفهومة بشكل واضح وأن 
تهم  التي  القضايا  وتتناول  متثيال  األقل  املجموعات  إلى  تصل 

املجتمعات املستهدفة. 

ولذلك  التجنيد.  عملية  توجيه  على  الوظيفي  الوصف  ويعمل 
فهناك خطوة ال بد من اتخاذها لضمان عملية جتنيد أكثر انفتاحا 
لتحديث مسؤوليات الوظيفة لكي تعكس بدقة املهارات الالزمة 
في العمل احلديث الذي تؤديه الشرطة. وفيما يلي قائمة باملهام 

املقترحة لتوجيه العملية.
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إجراءات لزيادة معدالت التثبيت في العمل

شغل  أو  التدريب  في  املشاركة  نسب  أو  األهداف  حتديد   
املستويات الوظيفية.

التأكد من أن التجهيزات والدعم اللوجستي يفي باحتياجات   
وأماكن  الصحية  املرافق  التحديد  وجه  وعلى  األفراد  جميع 

اإلقامة والزي املوحد واملواد األخرى الالزمة للشرطيات.
فرد  كل  لدى  الفائدة  لنشر  مصممة  توجيهية  برامج  إعداد   
الذكور  من  عسكريني  أم  مدنيني  كانوا  سواء  األفراد  من 

واإلناث.60 
واملزايا  بالرواتب  خاصة  سياسات  إعداد  من  التأكد   
واملعاشات أو طرق املكافأة األخرى التي تعتمد على املساواة 

بني األفراد والشرطيات.
التمييز  على  للقضاء  املبادرات  وتقدمي  السياسات  تنفيذ   
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  والتحرش 
على  اإللزامي  التدريب  ذلك  في  مبا  ومعاجلته،  االجتماعي 
النوع  مبسائل  الوعي  ونشر  اجلنسي  التحرش  مواجهة 

االجتماعي.
تأسيس احتادات للعمال مبا في ذلك احتاد للعامالت وذلك   
لتقدمي الدعم إلى األفراد من املجموعات األقل متثيال والدفاع 
املسؤولني  على  التحسينات  اقتراح  وكذلك  حقوقهم  عن 
واإلسهام  لألفراد  التدريب  وتوفير  الشرطة  في  التنفيذيني 
متارس  التي  والضغوط  التمييز  مستويات  من  احلد  في 

عليهم بشأن بعض القضايا.
التأكد من عدم اإلفراط في متثيل املجموعات املستهدفة في   

املستوى األول أو في الوظائف األقل مكانة وراتبا.
مع  بالتزامن  املستهدفة  للمجموعات  مكثفة  برامج  إعداد   

التدريب الالزم.
مراقبة معدالت التثبيت في العمل لتحديد العقبات أو املجاالت   

التي ال تصل إليها املجموعات املستهدفة.
التعريف بكبار األفراد )داخل أو خارج الشرطة( من بعض   
منوذجا  باعتبارهم  عنهم  واإلعالن  املستهدفة  املجموعات 

يشهد على إمكانية الترقية في السلم الوظيفي.

4-9 املوارد البشرية

الشرطة  في  البشرية  املوارد  وممارسات  سياسات  عملت 
تركز  ما  وغالبا  الرجال.  احتياجات  مع  التعامل  على  تقليديا 
واملسائل  واإلجازات  العمل  بساعات  تتعلق  التي  السياسات 
خالل  من  التزامهم  يوضح  مبا  الرجال  األفراد  على  األخرى 
من  كان  حيث  بالورديات،  والعمل  طويلة  لساعات  العمل 
الشؤون  ترعى  زوجات  لديهم  الذكور  األفراد  أن  املفترض 
مستقلني.  أو  مبفردهم  يعيشون  أو  باألطفال  وتعتني  املنزلية 

قائمة باملهام املطلوبة لتحديث الوصف الوظيفي:59  	P
أن يعكس الوصف الوظيفي املسؤوليات التي يتوقع أن يقوم   

بها ضابط الشرطة.
الوصف  تطوير  عند  املجتمع  مدخالت  على  التعرف  يتم  أن   

الوظيفي.
قانوني  خبير  يد  على  الوظيفي  الوصف  مراجعة  تتم  أن   

لضمان صلته بالوظيفة.
أن يدل الوصف الوظيفي ويؤكد على األنشطة التي يقوم بها   
مع  الشرطة  تنفذها  التي  النشاطات  في  للمشاركة  املجتمع 

املسؤوليات اإلضافية لتنفيذ القانون.
أن يؤكد الوصف الوظيفي على اخلبرات واملهارات والصفات   

التالية: 
القدرة على التواصل مع مختلف شرائح املجتمع.  -

معرفة بقيمةالتنوع الثقافي.  -
القدرة على منع تصاعد أحداث العنف.  -

القدرة على تسوية النزاعات  -
القدرة على تنظيم العمل على نحو من التعاون مع فئات   -

املجتمع األخرى.
القدرة على التواصل مع مختلف جتمعات األفراد.  -

القدرة على اقتراح احللول وترتيب األولويات بالنسبة -   -
للجرمية ومشكالت احلياة اليومية داخل املجتمع.

القدرة على التفاهم مع من يتمسكون بقيم مختلفة.   -
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  العمل  على  القدرة   -

ووكاالت تقدمي اخلدمات االجتماعية األخرى.
القدرة على حتديد اإلجراءات الوقائية الكفيلة مبنع حدوث   -

املشكالت وحتسني األوضاع املعيشية في املجتمع.
القدرة على التعامل مع األولويات املتعارضة.  -

املسائل  بعض   )8( رقم  اإلطار  يوضح  تقدم،  عما  وفضالً 
النساء  جتنيد  إجراءات  خالل  االعتبار  بعني  أخذها  يجب  التي 

واملجموعات األقل متثيالً في قطاع الشرطة وتثبيتهم فيه.

4-8 تثبيت النساء في عملهن في قطاع الشرطة 

على  الشرطة  بقدرة  املستهدفة  التجنيد  حمالت  كفاءة  ترتبط 
تلك  لعمل  الباهظة  للتكاليف  ونظرا  جدد.  متطوعني  جذب 
إلى  بحاجة  الشرطة  في  التنفيذيني  املسؤولني  فإن  احلمالت، 
للنساء  بالنسبة  وخاصة  العمل  في  التثبيت  معدالت  حتسني 

واملجموعات األقل متثيال. 
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اإلستراتيجيات الالزمة لتجنيد النساء في سلك الشرطة وتثبيتهن فيه اإلطار رقم 8
معاهد التدريبفريق التجنيدحملة التجنيد 

تقييم سياسات التجنيد ومعايير   
االختيار بانتظام بهدف القضاء على 

احملاباة والتمييز في جتنيد النساء.
إعداد أهداف واستراتيجيات واضحة   
املعالم للتوظيف – ووفقاً خلطة بكني: 

يجب أن تصل نسبة متثيل املرأة إلى 
 .%30

تقدمي مواد تراعي النوع االجتماعي    
– وتشمل نشرات وملصقات 

إعالنات تصور قيام املرأة والرجل 
مبهام متنوعة.

توزيع معلومات عن فرص العمل في   
أماكن جتمع املرأة مثل محالت البقالة 

والنوادي الصحية وغيرها.
برامج تدريبية ملجموعات معينة   

للتأكد من تلبيتهم ملتطلبات الدخول 
مثل التدريب البدني للنساء

عمل مسح لألفراد احلاليني من   
التجمعات املستهدفة ملعرفة كيف مت 

توظيفهم وما هو الشيء األكثر رضا 
وجدوه في العمل كأفراد شرطة 

واستخدام تلك املعلومات في حمالت 
التجنيد .

  برامج حتفيزية خلدمة أفراد الشرطة 
الذي يعملون على جذب املتطوعني 

اجلدد من املجتمعات املستهدفة.
خطط مشاركة جانبية لتشجيع   

األفراد املؤهلني من املجموعات األقل 
متثيال لشغل املناصب العليا.

حمالت معلومات عامة تستهدف   
املجموعات األقل متثيال مبا في ذلك 

معارض املهن.

اختيار األفراد الذين يتفهمون   
ويدعمون سياسات التجنيد  اجلديدة.

تدريب األفراد على املسائل املتعلقة   
بالنوع االجتماعي  والتعددية.

ضمان أن فريق العمل يضم أفراد   
وشرطيات.

أن تسود عالقات الصداقة بني أعضاء   
الفريق وسهولة التحدث مع بعضهم 

البعض.
ضمان أن فريق العمل قادر    

على اإلجابة على األسئلة بشأن 
السياسات املالئمة.

ضم األفراد من ذوي املهارات املالئمة   
من املجتمع ومن بني اإلناث في جلان 

املقابلة الشخصية.
إعداد مجموعة من األسئلة ونظام   

منح الدرجات للجنة املقابلة 
الشخصية تعكس الوصف الوظيفي 

اجلديد وكذلك مراقبة أفراد الفريق 
لتحديد ما إذا كان أحد أفراد الفريق 

قد دأب على وضع درجات أقل 
ملجموعات معينة.

وجود مدربني رجاال ونساء.  
التدريب املشترك لألفراد اجلدد من   

الذكور واإلناث.
التأكد من أن التدريب يتفق مع   

مسؤوليات األسرة.
تخصيص تدريب لإلناث فقط إذا كان   

ذلك مالئما من الناحية الثقافية.
وجود مرافق خاص للنساء في أماكن   

التدريب.
أن تعكس االختبارات البدنية   

الواجبات الشرطية الفعلية – واختبار 
أفراد الشرطة احلاليني لتحديد معيار 

األداء.
التأكد من عدم انعزال النساء في   

أماكن اإلقامة مما يزيد من معدالت 
ترك الدراسة.

التركيز على بناء الثقة لدى األفراد   
اجلدد فيما يتعلق بكيفية التعامل مع 

املواجهات البدنية وليس مجرد القوة 
البدنية.

زيادة الثقة في مجاالت التدريب غير   
املعتادة تقليديا لبعض املجموعات 
)مثل تدريب النساء على األسلحة 

النارية(.
البعد عن ثقافة ״احتقرهم –   

افضحهم״ والتي تعتمد اإلهانة 
واملجافاة حيث قد تؤدي إلى التحرش 
اجلنسي واخلوف من التبليغ عن هذه 

احلوادث. 
تشكيل جلان للتدريب ملراجعة جميع   
مواد التدريب والتأكد من أنها تراعي 

مسائل النوع االجتماعي.

هذه  على  االعتراض  مت  العمل،  قوة  إلى  النساء  وبانضمام 
إصالح  عمليات  إجراء  الضروري  من  وبات  االفتراضات 
لضمان أال تكون سياسات املوارد البشرية قائمة على التمييز. 
قد  لكنها  فحسب،  للنساء  مفيدة  املراجعة  عمليات  تكون  ولن 
تعمل على حتسني التوازن بني العمل وممارسة احلياة لألفراد 
من الذكور، وكذلك ستزيد بدورها من مضاعفة فرص التثبيت 

في العمل والكفاءة. 

إجراءات ملضاعفة جتنيد النساء واملوارد البشرية الصديقة 
لألسرة

الوردية وخيارات  العمل بالنسبة للعمل في  مرونة ساعات   
اإلجازات.

الوظيفة  وتبادل  دوام  نصف  بنظام  العمل  فرص  إتاحة   
للرجال والنساء.
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تتسم  بوضوح  احلمل  بفترة  خاصة  سياسات  حتديد   
أو  اخلفيف  العمل  ذلك  في  مبا  واألمان،  والعدالة  باملرونة 

إجراء تعديالت على الواجبات احلالية.
منح إجازة كافية لرعاية األسرة لآلباء واألمهات.   

توفير مرافق رعاية يومية داخل أو خارج موقع العمل.  
توفير حضانات األطفال.  

تدريب على التغلب على الضغوط.  
احلصول على الدعم النفسي.  

توفير زي العمل املالئم، مبا في ذلك الزي اخلاص باحلمل.  

رسالة  الشرطة  مؤسسة  ترسل  املسائل،  هذه  مع  وبالتعامل 
خيار  هي  القانون  تنفيذ  مهنة  بأن  وخارجيا  داخليا  قوية 
تغيير  إلى  وباإلضافة  واآلباء.  لألمهات  للتطبيق  قابل  مهني 
السياسات، فإن مؤسسات الشرطة بحاجة إلى التأكيد على أن 
األفراد الذي يتمتعون مبميزات تلك اخليارات لن يتم تهميشهم 

مبا  اجلادين  األفراد  من  أقل  أنهم  على  معهم  التعامل  يتم  ولن 
يؤثر على فرص التقدم والترقية في الوظيفة لديهم.

 4-10 الترقية

وخاصة  متثيال،  األقل  املجموعات  توزيع  لكيفية  حتليل  أظهر 
املرأة، داخل مختلف املراتب في الشرطة، مدى النطاق الضيق 
بأعداد  املرأة  متثيل  استمرار  وأظهرت  حدثت.  التي  للتغييرات 
كبيرة في املناصب األقل مرتبة. وفي هندوراس، تشكل املرأة 

6% تقريبا من أفراد الشرطة و 2% فقط من املناصب العليا.62

إجراءات لزيادة فرص الترقية:63

للترقي  التمييز   على  قائمة  غير  موضوعية  معايير  إعداد   
تشمل مكافآت حلل املشكالت، العمل مع املجتمع، والتوجيه 
التقييم  معايير  من  احلد  وكذلك  االجتماعية،  اخلدمات  نحو 

والية اإلطار رقم  9 في  فيه  وتثبيتهن  الشرطة  سلك  في  للعمل  النساء  جتنيد  نسبة  زيادة 
نيومكسيكو بالواليات املتحدة األمريكية61

في إدارة شرطة ألبوكيرك، والية نيو ميكسيكو في الواليات املتحدة االمريكية، مت إطالق مشروع جديد يدعى ״مشروع مكان عمل 
التكنولوجيا  ومجاالت  االحتادات  في  للمرأة  احلكومية  غير  املنظمات  جمعية  وتديره  األمريكية  العمل  وزارة  متوله  للمرأة״  جديد 
والعلوم. وفي أقل من عام، أظهر املشروع جناحا كبيرا في جتنيد الشرطيات وإيجاد بيئة عمل داعمة لهن. وهكذا، فقد تضاعفت حصة 
جتنيد النساء في الكلية بنسبة 10-25% وتضاعفت فرص احتفاظ املرأة بوظيفتها بنسبة تعادل نسبة الرجال. وقد تضمن املشروع 

مبادرات بخصوص:

تقييم بيئة العمل: قامت به جمعية املنظمات غير احلكومية للمرأة في االحتادات ومجاالت التكنولوجيا والعلوم، وشمل ذلك    
ومراجعات  الهامة  املصالح  أصحاب  مع  مقابالت  وإجراء  واإلناث  الذكور  من  الشرطة  أفراد  اسم  غافلة  مسحية  دراسات 

للسياسات واإلجراءات وفحص املعلومات اإلحصائية.
خطة العمل وفريق التنفيذ: وضعت جمعية املنظمات غير احلكومية للمرأة في االحتادات ومجاالت التكنولوجيا والعلوم تقريرا   
وخطة عمل بناءا على التحديد الذي أجرته وشكلت إدارة شرطة ألبوكيرك فريقا من األفراد والشرطيات في مناصب قيادية 

ليكونوا مسؤولني عن التنفيذ. 
التأكد من وجود اإلرادة السياسية: أولت جميع القيادات في اإلدارة اهتماما لتجنيد الشرطيات وتثبيتهن في عملهن.  

التجنيد  الفعال للمرأة: مت نشر ذلك عن طريق معرض املهن الشرطية، املرأة والتغطية اإلعالمية لنشاطات الشرطة واملرأة:   
اإلعالنات وامللصقات والنشرات اإلعالنية إلظهار صورة أفراد الشرطة من اإلناث واألقليات، وقائمة التجنيد املستهدفة.

عملية االختيار: استبدال جلنة املقابلة الشخصية بفيديو يصور حادثة تفاعلية دقيقة تقوم برصد ردات فعل املشارك بهدف   
احلد من التحيز ضد املرأة. ويتم ترتيب مجموعة طلبات االلتحاق بناء على معايير اختيار مكتوبة وتشارك الشرطيات في 

عملية االختيار.
في  للمرأة  احلكومية  غير  املنظمات  جمعية  صممتها  االسم  مغفلة  مسحية  دراسة  أجريت  اجلنسي:  التحرش  على  القضاء   
مع  تتهاون  ال  سياسة  وجود  على  أكدت  حيث  ألبوكيرك،  شرطة  إدارة  وأدارتها  والعلوم  التكنولوجيا  ومجاالت  االحتادات 

التحرش اجلنسي وإجراء تدريب ملدة 8 ساعات خاص بالشرطة املشرفني على القضاء على التحرش اجلنسي. 
تغيير اإلجراءات التقليدية املعمول بها: طلبت إدارة شرطة ألبوكيرك من بعض املوردين توريد زي رسمي وجتهيزات مبقاسات   
البدنية  لإلصابات  املتطوعات  تعرض  ملنع  التدريب  نظم  بعض  بتعديل  البدنية  للتربية  معلمون  وقام  املرأة،  تناسب  صغيرة 

املؤذية ومت البدء في إجراء دراسة حول املسائل املتعلقة برعاية الطفل.
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املنحازة إلى مجموعات معينة، فعلى سبيل املثال، استعمال 
إلى  يؤدي  مفضل  كمعيار  واألقدمية  العسكرية  اخلبرة 

اإلجحاف باملرأة.
بالوضوح  تتسم  والتعيينات  األداء  لتقييم  معايير  إعداد   
األداء  لتقييم  مراجعات  وعمل  واملوضوعية  والشفافية 
مراجعته  متت  الذي  الوظيفي  الوصف  على  بناء  الوظيفي 
ومتطلبات املهارة وليس على مفاهيم املهارة الشرطية التي 
عفا عليها الزمن )انظر الفصل 4-7 ملزيد من املعلومات حول 

الوصف الوظيفي ومتطلبات املهارة(.
خارجية  جلان  وكذلك  للمراجعة  مستقلة  جلان  استخدام   
للمقابلة الشخصية للحد من التحيز الداخلي أو الترقيات من 

خالل ״شبكة املعارف״. 
ضمان احلصول املتكافئ على التدريب الوظيفي للتقدم في   

العمل.
إلى  متثيال  األقل  املجموعات  من  األفراد  وصول  ضمان   

املناصب التي تعتبر ذات قيمة للتقدم في العمل.
تشغلها  التي  املناصب  إلى  الترقيات  جلان  تنظر  أال  ضمان   
)العنف  حيث  من  ״قيمة״  أقل  أنها  على  تقليديا  الشرطيات 
الطفل  معاملة  وإساءة  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
واالعتداء اجلنسي والعمل مع األحداث( أو تفرض جزاءات 
في  النظر  عند  املرن  الوقت/الوقت  لنصف  العاملني  على 

الترقيات.
مراقبة صارمة على تقييمات الشرطيات الالتي اشتكني من   

التحرش اجلنسي في السابق.
على  القيادية  املناصب  يشغلن  ممن  الشرطيات  تشجيع   
بأهمية  يتعلق  فيما  النسائية  الشرطة  احتادات  إلى  التحدث 

التقدم لنيل الترقيات. 
مقارنة كيف يقيم املشرفون الشرطيات بالنسبة إلى األفراد   
من الذكور وفتح ابواب التحقيق فيما إذا كان تقييم النساء 

يتسم بصفة مستمرة بالدونية. 
إجراء دراسة مستقلة للنساء املؤهالت للترقية لتشكيل رؤية   

واضحة عن سبب النجاح/الفشل في التقدم.

ضمان إنشاء مؤسسات شرطية ال متارس التمييز 
وتعزز حقوق اإلنسان وتنشر هذه الثقافة

4-11 قواعد وسياسات السلوك بشأن التمييز 
والتحرش والعنف

إذا لم يحترم األفراد بعضهم البعض فمن الصعب  ״أوال: 
الذي  الثقافات  املجتمع متعدد  احترام  نتوقع منهم  أن 

يخدمونه״
والشرطة64 للمرأة  الوطني  املركز 

واضحة  للسلوك  وقواعد  سياسات  إعداد  إلى  حاجة  فهناك 
املعالم باستخدام عملية تشاورية شاملة من أجل القضاء على 
اإلنسان  حقوق  وانتهاك  والعنف  والتحرش  الداخلي  التمييز 
واملعاقبة عليه. كما ينبغي اتخاذ خطوات شاملة للحد من جميع 
أشكال انتهاك حقوق اإلنسان التي ترتكب على يد أفراد الشرطة 
أو ضد أفراد الشرطة اآلخرين واملدنيني واملعاقبة على ذلك، مبا 

في ذلك تطوير السياسات اخلاصة بالتحرش اجلنسي.

التحرش65  مع  بالتعامل  الكفيلة  بالسياسات  قائمة  	P
اجلنسي: 

عدم  في  فرد  كل  حقوق  تدعم  املؤسسة  أن  على  التأكيد   
تقبل  ال  وأنها  العمل  مكان  في  اجلنسي  للتحرش  التعرض 
النوع  أساس  على  القائم  التحرش  أشكال  من  شكل  أي 
االجتماعي أو اجلنس أو العرق أو امليول اجلنسية أو السن 

أو اإلعاقة أو أي ״اختالف״ آخر. 
تصرفات  مسؤولية  املخالفون  يتحمل  أن  على  التأكيد   
على  تأديبهم  يتم  وأن  عنهم  تصدر  التي  اجلنسي  التحرش 

النحو املناسب.
احلفاظ  عن  مسؤولون  واملديرين  املشرفني  أن  على  التأكيد   
على مكان العمل خاليا من التحرش وأن يتحملون املسؤولية 

عن وقف التحرش والتبليغ عنه بالشكل املناسب.
الذين  األفراد  ضد  االنتقامية  األفعال  اعتبار  على  التأكيد   
يتقدمون بشكاوى من التحرش اجلنسي كتصرفات تضاف 
وفقا  عليها  واملعاقبة  فيها  التحقيق  ويتم  السلوك  سوء  إلى 

لذلك.
التوضيح بأن القانون يحظر التحرش اجلنسي.  

تعريف سلوك التحرش وتقدمي أمثلة له ميكن فهمها بيسر   
وسهولة.

إتباع اإلجراءات الرسمية للنظر في شكاوى التحرش.  
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والنظر في شكاوى  املبكر  التدخل  لتشجيع  إجراءات عملية   
بيئة العمل العدائية، مثل برامج محقق الشكاوى.

ضمان سرية الشكاوى ألقصى حد ممكن.  
حالة  في  توقع  قد  التي  التأديبية  العقوبة  ملستوى  وصف   

انتهاك هذه السياسات.
إنشاء آلية لتقدمي الشكاوى مع التأكيد على توفير أماكن -   

متعددة لتقدميها مثل: 
مشرف اإلدارة   -

مكتب القائد  -
منسق التعددية املعني  -

قسم العالقات اإلنسانية التابع جلهة تنفيذ القانون  -
اللجنة التي تراقب جهة تنفيذ القانون  -

قسم العالقات اإلنسانية باملؤسسة الشرطية املعنية  -
القوانني  تنفيذ  عن  املسؤول  للدولة  التابع  العمل  قسم   -

املناهضة للتمييز
وضح جداول زمنية للتحقيق والنظر في شكاوى التحرش   

اجلنسي
بحقوقهم،  الشكاوى  مقدمي  إخطار  يتم  أن  على  التأكيد   
اجلهات  إلى  واإلحاالت  الشكاوى  لتقدمي  احملددة  اللوائح 

اإلدارية.
بهم  األفراد لالتصال  احلصول على أسماء وأرقام هواتف   

في حالة وجود أسئلة لدى  املستخدم بشأن السياسة.

اتخاذ  ينبغي  السلوك،  وقواعد  سياسات  تطوير  ومبجرد 
خطوات للتأكد من أن جميع أفراد الشرطة ومن يتفاعلون معهم 

على دراية بالسياسات والقواعد اجلديدة:

عدم  بسياسة  بيان  إصدار  الشرطة  جهاز  لرئيس  ميكن   
التهاون للداللة على االلتزام بالسياسة.

إطالق ونشر حمالت زيادة التوعية للعامة من خالل هيئات   
الرقابة املدنية أو مؤسسات املجتمع املدني.

)مثل  عنها  والتبليغ  السياسة  انتهاكات  ملراقبة  آلية  إعداد   
التبليغ دون احلاجة لذكر  إنشاء خطوط ساخنة أو عمليات 

االسم(.
نشر وتوزيع السياسة على أقسام الشرطة.  

واملتطوعني  األفراد  خلدمة  السياسة  على  تدريب  تقدمي   
وإدراج معلومات بشأن السياسة في برامج التدريب لألفراد 

اجلدد.

4-12 التدريب على مسائل النوع االجتماعي 

والثقافة  الشرطة  ممارسات  تغيير  في  املساهمة  أجل  من 
اإلصالح  عمليات  على  التدريب  إلى  حاجة  فهناك  املؤسسية، 
املؤسسية )السياسات واإلجراءات( أو تنمية املهارات للتعامل 
مع بعض اجلرائم احملددة )مثل العنف األسري أو االغتصاب 
الدورات  من  بدءا  املستويات  جميع  على  اجلنسي(  االعتداء  أو 
التمهيدية وحتى الدورات التنشيطية. كما يتعني إدراج املسائل 
ذات  التدريب  مجاالت  جميع  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
الصلة. وايضا، يجب أن يشمل التدريب مناهج تعليمية متعمقة 

بشان املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. 

انظر الدليل حول تدريب أفراد القطاع 

األمني على مسائل النوع االجتماعي

ما  االجتماعي  النوع  على  التدريب  موضوعات  وتشمل 
يلي: 

معلومات عامة عن النوع االجتماعي والتعددية  
قواعد وسياسات السلوك املؤسسية حول التمييز والتحرش   

اجلنسي
احترام ودعم حقوق اإلنسان مبا في ذلك حقوق املرأة  

بروتوكوالت وممارسات حول:   
العنف األسري  -

االغتصاب  -
االعتداء اجلنسي  -

املعاكسة  -
االجتار بالبشر   -

العنف ضد مثليي اجلنس  -
إساءة معاملة الطفل  -

وسائل لعقد مقابالت مع ضحايا العنف القائم على أساس   
النوع االجتماعي

التعامل  كيفية  حول  جديدة  مهارات  اكتساب  أجل  من  وانه 
توضيح  إلى  بحاجة  التدريب  فإن  اجلرائم،  أنواع  مختلف  مع 
الدقيقة  األمثلة  تساعد  كما  والتطبيق.  املمارسة  بني  العالقة 
هو  وما  أفضل  بشكل  واجباتهم  فهم  على  واألفراد  األفراد 

السلوك الشرطي املقبول في بعض املواقف.
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في  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  ساهم  هندوراس،  في 
تدريب أفراد الشرطة على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
التدريب  وعلى مساعدة ضحايا العنف األسري. وقد تركز 
على التعامل مع حاالت العنف األسري والتأكد فهم األفراد 
على  احلاالت  بعض  في  ركز  كما  اجلرائم.  هذه  خلطورة 
إلى توفير احلماية.66 ويقول أوسكار رييز، منسق  احلاجة 
״في  هندوراس:  في  األسري  العنف  على  التدريب  برنامج 
بادئ األمر كان هناك قدر من املعارضة من جانب الرؤساء 
إقناعهم  التعليم الشرطية، ولكننا جنحنا في  في مؤسسات 

بأن هذه مسألة مهمة وهم اآلن أقوى حلفاؤنا.״

! إرشادات حول إخضاع أفراد الشرطة لتدريب ناجع وفعال 
التدريب من أجل اإلصالح املؤسسي 

األفراد  كبار  ألحد  افتتاحية  بكلمة  التدريب  جلسات  بدء   
للنقاش  املطروحة  املوضوعات  أهمية  ممن ميكنهم توضيح 

والتأكيد على االلتزام باإلصالح املؤسسي. 
جوانب  جميع  في  اإلنسان  حقوق  مسائل  تضمني  ينبغي   

تدريب الشرطة وال يجب اعتباره موضعاً منفصالً.
التعامل مع اجلرائم بطريقة غير قائمة على التمييز: 

استخدام أساليب التدريب التشاركية عن طريق إدراج خبرة   
املسائل  توضيح  أجل  من  املسبقة  وأفكارهم  الشرطة  أفراد 

الواقعية وكيفية التعامل معها.
العمل على تقدمي أمثلة عملية للمهارات والسلوكيات الالزمة   
عند التعامل مع أفراد املجتمع ليتمكن أفراد الشرطة من ترجمة 
السياسات إلى واقع عملي. كما يجب دعوة األفراد الذين شاركوا 

في التحقيقات ذات الطبيعة اخلاصة للمساعدة مع األمثلة.
إشراك منظمات املجتمع مبا فيها املنظمات النسائية في الدورات   

التدريبية مع تقدمي أمثلة وعرض مختلف وجهات النظر.
التأكد من أن فريق التدريب يضم أفراداً من الرجال والنساء   
بالقوانني احمللية والدولية وبالسياسات  لديهم معرفة  ممن 

واإلجراءات اجلديدة التي يجري تنفيذها. 
الطبيعة  ذات  اجلرائم  مع  للتعامل  التدريب  مناهج  تطوير   
في  والتحقيق  للنظر  العملية  املهارات  وكذلك  اخلاصة 

الشكاوى على وجه املساواة.
تضمني دورات تخص األدوات واملنتدبني الشرعيني للتعامل   
لتسيير  العملية  املهارات  الى  إضافة  محددة،  جرائم  مع 

وفحص الشكاوى بإنصاف.
جميع  مع  التعامل  كيفية  على  والشرطيات  األفراد  تدريب   
أنواع اجلرائم وعلى وجه التحديد العنف القائم على أساس 

النوع االجتماعي.

4-13 الرقابة املدنية 

من املتعارف عليه أنه بإشراك املجتمع املدني والتعاون والشراكة 
في  املساعدة  ميكن  فانه  احمللية،  املجتمعات  مع  وكذلك  معه، 
عملية اإلصالح وإعادة صياغة العالقات التقليدية بني املجتمع 
فيها  واخلوف  الثقة  بانعدام  تتسم  والتي  والشرطة67  املدني 
بسبب بعض املمارسات التي تسود فيها. وبإعداد آليات مدنية 
رسمية  آليات  وإنشاء  اجلمهور  ثقة  زيادة  ميكن  فانه  للرقابة، 
يتم  رقابية  آلية  أية  وفي  واملجتمعات.  لألفراد  مالذا  تشكل 
املتكافئ من املجموعات األقل  للتمثيل  إنشاؤها تكون األولوية 

متثيال، مبا فيها املرأة.

وتشمل أشكال الرقابة املدنية ما يلي:68 

تضم  الوطني:  املستوى  على  الشرطة  ارتباط  جلنة   
غير  املنظمات  ممثلي  مثل  املدني،  املجتمع  من  ممثلني 
واحملامني  املثقفني  وأوساط  النسائية  واملنظمات  احلكومية 
بشأن  للشرطة  املشورة  لتقدمي  اإلنسان  حقوق  ونشطاء 

احتياجات املجتمع.
جلان ارتباط على املستوى احمللي: مثل احلكومات احمللية   
حتدد  التي  املدني  املجتمع  ومجموعات  الشرطة  وممثلي 
املسائل األمنية احمللية، وخاصة تلك التي تؤدي إلى العنف 
القائم على أساس النوع االجتماعي  والتمييز، وان يتم تبليغ 
هذه االجتاهات إلى الشرطة للمساعدة في إعداد خطة عمل 

إصالحية في ضوء ذلك.
محقق شكاوى مستقل للشرطة: ويعني للتحقيق في احلاالت   
اخلطيرة لسوء املعاملة من جانب الشرطة مبا في ذلك حاالت 

الوفيات أثناء االحتجاز واالستخدام املفرط للقوة.

!  إرشادات حول مساندة الرقابة املدنية 
عقد دورات تدريب مشتركة بني الشرطة واألفراد املشاركني   
لزيادة مستويات اخلبرة واحترام  املدنية  الرقابة  آليات  في 

كل شريك لدور شريكه.
إدراج طرق للمراقبة واالحتفاظ بالسجالت وكتابة التقارير   
في  األساسية  املؤسسية  واملهارات  االتصال  ووسائل 
صحيح  بشكل  املعلومات  جمع  لضمان  التدريبية  الدورات 

واالستفادة منها في عملية صنع القرار.
تدريب مجموعات املجتمع واحلكومات احمللية على األدوار   
وتقدمي  الشرطة  ملراقبة  وقدراتها  وعيها  وبناء  بها  املنوطة 

املعلومات إليها على الوجه الصحيح.
زيادة الوعي داخل املجتمع بشأن املسائل القانونية وحقوق   
يخص  فيما  الشكاوى  تقدمي  كيفية  ذلك  في  مبا  اإلنسان 

الشرطة.
والشرطة  املجتمع  داخل  السياسية  اإلرادة  من  التأكد   
قادة  مع  الوثيق  بالتعاون  والعمل  قوية  روابط  )تأسيس 
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في  التنفيذيني  واملسؤولني  الرئيسية،  املنظمات  املجتمع، 
الرقابة  آليات  وتعزيز  تطوير  في  العليا  واإلدارة  الشرطة 

املدنية( لزيادة إمكانية عمل آليات الرقابة املدنية بفاعلية.
إجراء أبحاث بشأن الشرطة ونشر النتائج على اجلمهور.  

نشر نتائج الرقابة على أوسع نطاق للمجتمع، وإذا اقتضت   
إلى  تصل  لكي  غيره،  أو  املسرح  أو  الراديو  عبر  الضرورة 

التجمعات التي جتهل القراءة والكتابة.

5  إدخال النوع االجتماعي في إصالح 
جهاز الشرطة في سياقات محددة

التي  اإلرشادات  والفرص  التحديات  التالي  الفصل  يتناول 
النامية  والدول  فيها  نزاعات  شهدت  التي  الدول  منها  تفيد 
إلى  وبالنظر  املتقدمة.  والدول  االنتقالية  املراحل  في  والدول 
اليسير، يطرح هذا  للتصنيف  الواقعية ال تخضع  الشواهد  أن 
الفصل نظرًة عامًة والتي من الضروري أن تكون مالئمة لكل 

سياق محدد.

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات

״تعد اجلهود املبذولة من أجل انخراط مزيد من النساء في 
ليس فقط  للغاية،ً  الوطنية في هاييتي مهمة  الشرطة  قوة 

إليها،  السكان  الشرطة ونظرة  أداء  من حيث تأثيرها على 
ولكن أيضا ألنه يشير إلى أن إدراج العنصر النسائي في 

املرأة في  الضوء على مشاركة  الوطنية سيلقي  الشرطة 
في  للتغيير  فاعل وكأداة  التقليدية كعنصر  غير  األدوار 

هاييتي״.

النوع في بعثة األمم  – كبير مستشاري  نادين بوتشجربال 
السالم في هاييتي.69 املتحدة حلفظ 

في  متر  التي  الدول  في  األمنية  التهديدات  تنتشر  ما  وعادة 
املراحل الالحقة للنزاعات انتشارا واسعا، وغالبا ما يكون ذلك 
مع  جنب  إلى  جنبا  العنف  أشكال  بعض  في  بزيادة  مصحوبا 
قوات  ترتكب  ما  وغالباً  السياسية.  للمؤسسات  واسع  تدمير 
اإلنسان  حلقوق  انتهاكات  النزاعات  هذه  في  املشاركة  األمن 
ضد السكان ومن ثم تنعدم الثقة فيهم متاماً. وقد يكون هناك 
أداة من  باعتبارها  الشرطة  استخدام  باالستمرار في  إغراءات 
أدوات القمع في مرحلة ما بعد النزاع بسبب انعدام األمن سواء 
الشرطة ذاتها. وغالبا ما تكون  أو  السياسية  القوى  من جانب 
القوانني  إصالح  ذلك  في  مبا  شامل،  إصالح  إلى  حاجة  هناك 
التعامل مع اجلرمية  التي حتكم تصرفات قوات األمن وكيفية 

وتصرفات املواطنني وكيفية حتديد ماهية اجلرمية.

لإلذالل  النزاع  أثناء  واألطفال  والرجال  النساء  وتتعرض 
والتصرفات العدوانية العنيفة. وفي املجتمعات التي متر مبرحلة 
ما بعد النزاع، ترتفع بشكل ملحوظ حوادث العنف القائم على 
فمثال،  العائلي.  العنف  ذلك  في  مبا  االجتماعي،  النوع  أساس 
فى سريالنكا، هناك روايات عديدة عن املقاتلني القدامى الذين 
أنهم أحلقوا األذى بزوجاتهم بطريقة  الديار وكيف  إلى  عادوا 
مماثلة لتلك التي كانت قد مرت بها النساء خالل احلرب70. وقد 
ساهم التواجد املتزايد للسالح في املنازل في زيادة حدة أشكال 
املنازل  في  السالح  تواجد  النساء  تعتبر  حيث  املنزلي:  العنف 

تهديدا وليس شكال من أشكال احلماية.

مرحلة  في  البيئات  في  متاحة  فرصة  توجد  أنه  املالحظ  ومن 
النوع  منظور  من  الشرطة  إصالح  ملعاجلة  النزاع  بعد  ما 
االجتماعي، فمع ارتفاع حوادث العنف القائم على أساس النوع 
ضد  اإلنسان  حلقوق  النطاق  واسعة  واالنتهاكات  االجتماعي 
الرجال والنساء واألطفال، تعتبر الشرطة من أكبر املؤسسات 

احملتاجة إلعادة بناء وتطوير.

في  االجتماعي  للنوع  االستجابة  تواجه  التي  التحديات 
إجراءات إصالح الشرطة

املتورطة في عمليات  ليست وحدها  الوطنية  الشرطة  قوات   
أجهزة  لديها  يكون  ما  كثيرا  الضعيفة  الدول  فإن  الشرطة، 
أمنية متعددة يتم تطويرها وهي حتتاج إلى تناولها في إطار 

اجلهود اإلصالحية املطروحة في القطاع األمني.
غالباً ما تضم قوات األمن رجال شرطة من مرتكبي جرائم   
ضد  اجلنسي  واالعتداء  االغتصاب  ذلك  في  مبا  العنف، 

أعضاء املجتمع.
غالباً ما تعمل الشرطة الوطنية في ظروف سيئة، حيث تفتقر   
يتوقع  الرواتب، في حني  إلى جانب ضعف  التجهيزات  إلى 
منهم القيام بأعمالهم املنوطة بهم. وهذا غالبا ما يؤدي إلى 
تفشي الفساد واإلحجام عن تنفيذ أولويات عمليات اإلصالح 

أو املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.71
تتراجع عملية االلتزام باالستجابة لقضايا النوع االجتماعي   
الشرطة  قوات  وعودة  اجلرمية  معدالت  في  لالزدياد  نظراً 
يضر  وهذا  للجرمية،  للتصدي  القمعية  املمارسات  إلى 

مبصالح بعض فئات املجتمع.72
غالباً ما ترتاب مؤسسات الشرطة في منظمات املجتمع املدني   
وحتجم عن العمل معها،  مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام 

منظمات املجتمع املدني للمشاركة في عمليات اإلصالح.73

!  فرص وإرشادات حول إجراءات إصالح الشرطة والتي 
تراعي مسائل النوع االجتماعي 

التي  واإلرشادات  الفرص  تبني  معقدة  غير  قائمة  يلي  ما  وفي 
ميكن االسترشاد بها عند البدء في إصالح جهاز الشرطة في 

الدولة في املراجل التي تتلو النزاعات: 
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عملية  على  املالي  والدعم  الدولي  االهتمام  يؤثر  أن  ميكن   
الرجل  الحتياجات  االستجابة  على  يشجع  مما  اإلصالح 
أن  املمكن  من  املثال،  سبيل  فعلى  السواء،  حد  على  واملرأة 
ميثل قوات الشرطة الدولية املدنية منوذج يحتذي به بالنسبة 

للقوات احمللية.
االجتماعية  والبنية  االجتماعي  النوع  ادوار  تغيير  مينح   
الشرطة  في  العمل  إلى  للنظر  النساء  من  ملزيد  مساحة 

كفرصة للمحترفني.
وفهم  متميزة  مبهارات  تتمتع  التي  املرأة  توظيف  ميكن   
السابقات، في  املقاتالت  السالم والنزاع، مبا فيهن  لقضايا 

منظمات الشرطة اجلديدة.
وأفراد  اجلديدة  التعيينات  أن  من  للتأكد  حتريات  عمل   
اجلرائم  أو  العنف  من  سابق  تاريخ  لديهم  ليس  الشرطة 
اخلطيرة، خصوصا عند ضم املقاتلني القدامى إلى صفوف 

جهاز الشرطة اجلديد.
النوع  أساس  على  القائم  العنف  وخطورة  بحجم  اإلقرار   
التدابير  وتفعيل  لألمن،  خطيرا  تهديداً  باعتباره  االجتماعي 
املناسبة، مبا في ذلك برامج تدريب جميع العاملني، وإنشاء 
وحدات متخصصة للتعامل مع العنف الذي يستند إلى النوع 

االجتماعي.
املهتمة  والدولية  احمللية  األطراف  مع  وثيق  بشكل  العمل   
أن  من  للتأكد  محدد  سياق  في  االجتماعي  النوع  بقضايا 
شرائح  جميع  احتياجات  تلبي  املعّدة  والبرامج  العمليات 

املجتمع.

الشرطة املدنية في عمليات حفظ السالم 

واالحتاد  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  بعثات  أتاحت 
أوروبا  في  والتعاون  األمن  ومنظمة  الناتو  وحلف  األفريقي 
واالحتاد األوروبي، بالتعاون مع عناصر الشرطة من املدنيني، 
الفرصة أمام قوات الشرطة لكي تكون مثاالً يحتذى به والعمل 
كمستشارين وموجهني للسكان احملليني أثناء أدائهم الواجبات 

الشرطية احملددة من خالل البعثة. 

في جنوب أفريقيا، ضمت بعثة مراقبي األمم املتحدة رجال   
ونساء من خلفيات عرقية متنوعة حتت قيادة سيدة سمراء 
تدعى أجنيال كينج حيث كان 46% من مراقبيها من النساء 
جنوب  في  للنساء  خاصة  قوية  برسالة  بعث  الذي  األمر 

أفريقيا.74
وفي سيراليون، عكس وجود شرطيات في بعثة األمم املتحدة   
رئيسي  دور  لها  وأن  كشرطية  العمل  على  قادرة  املرأة  أن 
تلعبه في تطوير قوات الشرطة اجلديدة إلى جانب أنه يجب 

أن تنال احترام زمالئها في العمل من أفراد الشرطة. 
النسائية  الشرطة  من  وحدة  أول  اكتسبت  ليبيريا،  وفي   
التي انتشرت في الهند اهتماماً دوليا، وهي تعكس مختلف 
الشرطيات وكذا قدراتهن في  تلعبها  أن  التي ميكن  األدوار 

الوطنية في  إطار عمليات حفظ السالم. وقد تلقت الشرطة 
في  للعمل  املتقدمات  من  املعتاد  العدد  أضعاف  ثالثة  ليبريا 

الشهر الذي تلى عملية االنتشار.75

يعتبر التأييد الدولي لعمليات حفظ السالم فرصة فريدة من نوعها 
للداللة على أهمية تعيني املرأة واجلماعات األقل متثيال في أجهزة 
االجتماعي،   بالنوع  املتعلقة  املسائل  القدرات في  الشرطة وبناء 
ملراجعة  املالي  الدعم  املانحة  وبخاصة عندما تخصص اجلهات 
سياسات التجنيد  لضمان إمكانية تلبية الفئات املستهدفة لشروط 
التجنيد وأن الوحدات املتخصصة للتعامل مع العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي مجهزة جتهيزاً كامالً.

وفي ليبيريا، قامت األمم املتحدة واحلكومة الليبيرية بتأسيس 
برنامج لدعم تعليم اإلناث لاللتحاق بالعمل في الشرطة الوطنية 
الليبيرية. ويهدف البرنامج السريع إلى رفع املستوى التعليمي 
الثانوي،  التعليم  من  التخرج  مستوى  حتى  املهتمة  للمرأة 
الوطنية  الشرطة  في  للتوظيف  التأهل  لها  يتسنى  لكي  وذلك 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  وجه  وقد  الليبيرية. 
״آالن دوس״ خطابه للشابات في ليبريا عند إطالق البرنامج 
قائال: ״إن ذلك العمل ال يعد فرصة لتعزيز التعليم فحسب، بل 
إذا اجتزمت االختبار بنجاح فمن املمكن االنضمام إلى صفوف 
قوات الشرطة احمللية الليبيرية واملساعدة في إحداث تغيير في 

ليبريا، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء في هذا البلد.76 

التحري 

الراغبني  األفراد  حول  حتري  إجراء  عملية  بالتحريات  يقصد 
في العمل كضابط شرطة، وهي تركز على حتديد مدى مالءمة 
أو  العنف  تاريخ في  لهم  ليس  املتقدمني  أن  الفرد وضمان  هذا 
اجلرائم اخلطيرة.77 ويعتبر إجراء التحري في املراحل الالحقة 
للنزاعات وسيلة هامة الستبعاد األفراد الذين يثبت مشاركتهم 
على  القائم  العنف  فيها  مبا  املجتمع،  ضد  املرتكبة  اجلرائم  في 
أساس النوع االجتماعي أو عند ضم املقاتلني القدامى إلى هيكل 
العملية،  تلك  الرغم من طول وصعوبة  الشرطة اجلديد. وعلى 
ميكن  كشوف  أو  بها  موثوق  معلومات  تتوافر  ما  نادراً  حيث 
االستبعاد على أساسها، اال ان التحري يعتبر خطوة هامة في 

استعادة أو بناء ثقة املجتمع في جهاز الشرطة.78

! إرشادات حول التحري79
يجب أن يتم التحري باستقاللية.   

إنشاء وحدة فعالة ميكن االعتماد عليها للتحري.  
يتعني على جميع األفراد اخلضوع لعملية التحري.   

تأسيس العملية على أساس من الشفافية، لفتح املجال امام   
اجلمهور لإلطالع على املعلومات وبالتالي تشجيع اجلمهور 

على املزيد من املشاركة. 
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وحدات دعم األسرة في سيراليون اإلطار رقم  10
على مدار عقد من الزمان عانت سيراليون من النزاعات واستخدام العنف القائم على أساس النوع االجتماعي كإستراتيجية للحرب، 
حيث تعرضت فيه النساء والفتيات لالختطاف واالستغالل واالغتصاب والتشويه والتعذيب، باإلضافة إلى جرائم احلرب. وأشارت 
دراسة أجرتها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في الفترة بني عامي 1998 و 2000 إلى أن 70% من النساء الالتي أجريت معهن املقابلة 

قد صرحن بأنهن تعرضن للضرب من شركائهن الذكور، فضال عن أن 50% منهن قد أجبرن على االتصال اجلنسي.

ونظراً ألن ثقافة السرية قد بدأت في االنحسار، فإن هناك إقراراً متزايدا بأنه يتعني على الضحايا التوجه للشرطة لإلبالغ عن اجلرائم، 
مع توفير احلماية لهن في مالجئ مؤقتة واحلصول على اخلدمات الطبية والنفسية واملساعدة القانونية85، إال أن مواقف الشرطة نحو 
ضحايا حوادث العنف اجلنسي لم تكن داعمة، مما أدى إلى إحجام النساء عن تقدمي بالغات إلى الشرطة عن اجلرائم التي تعرضن لها. 
وكبادرة حسن نية من احلكومة جتاه هذا املوضوع، قامت احلكومة بإنشاء أول وحدة لدعم األسرة في عام 2001م، وذلك للتعامل 
مع االعتداء اجلنسي وإساءة معاملة األطفال.86 هذا باإلضافة إلى عمل تدريب ألفراد الشرطة حول كيفية التعامل مع العنف األسري 

واجلنسي.

العمل املشترك 

النوع االجتماعي واألطفال  التفاهم املبرمة بني وحدة دعم األسرة في الشرطة ووزارة اخلدمة االجتماعية وشؤون  مذكرة   
أتاحت لهم العمل معاً ملراقبة ومتابعة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي واإلساءة إلى األطفال والتبليغ عنه.87

االعتراف باملنظمات الدولية واالتفاق معها على العمل معا من أجل التأكد من تقدمي اخلدمات بفاعلية وكفاءة. وقد دعم صندوق   
اإليطالية  الدولية  التعاون  ومنظمة  الدولية  الغوث  جلنة  أن  كما  األسرية.  اإلساءة  في  التحقيق  لتحسني  تدريبا  اليونيسيف 
ومنظمة الشؤون اإلنسانية الدولية بأيرلندا عملت بالتعاون مع وحدات دعم األسرة لتقدمي االستشارات النفسية وخدمات 

التدريب وأماكن إيواء مؤقتة وآمنة.88

اخلدمات التي تقدمها وحدات دعم األسرة 

تدريب النساء الالئي تعرضن لإلساءة على مهارات جديدة.  
تقدمي الدعم املالي للنساء الالتي أصبحن بال مأوى بعد قصف منازلهن.  

النوع  أساس  على  القائم  العنف  عن  التبليغ  على  النساء  تشجيع  أجل  من  البالد  ربوع  في  الوعي  زيادة  وأنشطة  حمالت   
االجتماعي. 

توفير خط ساخن ملساعدة النساء.   

النتائج 

بحلول عام 2005 كانت هناك 19 وحدة لدعم األسرة داخل وحدات قيادة قوات الشرطة احمللية.   
فيما بني عامي 2004 و 2005 كانت هناك 21 حالة إدانة مع السجن مدة تراوحت ما بني 6 أشهر إلى 12 شهر.89  

وبحلول عام 2005 مت تدريب 105 موظفا )مبا فيهم رجال الشرطة واألخصائيني االجتماعيني( على نشر الوعي وحقوق   
اإلنسان ووسائل اإلعالم ومهارات االتصال وحفظ السجالت والتحقيق في االعتداءات اجلنسية والتحقيقات املشتركة بني 

الشرطة واألخصائيني االجتماعيني في اجلرائم اجلنسية.90

التحديات 

وال تزال هناك أدلة تشير إلى أن النساء الالئي مت تشجيعهن على التبليغ عن حاالتهن في وحدات دعم األسرة قد وجدن أن   
أفراد الشرطة يترددون في التدخل في مسائل االعتداء األسري ما لم يصل األمر إلى صورة خطيرة، كأن يكون هناك تشويه 

أو جروح أو إعاقات.91
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يتم دراسة مستوى األدلة بعناية، وإذا كانت متطلبات عبء   
انتهاكات  مرتكبي  إدراج  يتم  فرمبا  جدا،  مرتفعة  اإلثبات 

حقوق اإلنسان في قوة الشرطة.
استبعاد األفراد ممن لهم تاريخ في ارتكاب العنف األسري أو   
اإلساءة لألطفال والتحرش اجلنسي والسلوك العنيف أو أي 
نوع من أنواع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.80

تطبيق فترة اختبار ألفراد الشرطة.  
إقالة أفراد الشرطة في حالة توافر معلومات موثوق بها عن   

ممارسات سابقة أو حالية لالنتهاكات.
نظرا  التحريات  عمليات  في  املجتمع  منظمات  مشاركة   

ملعرفتهم الوثيقة بكل أعضاء املجتمع.

جتنيد النساء 

اخلاضعة  الشرطة  أجهزة  في  النساء  دمج  عملية  تساهم 
في  السابقات،  املقاتالت  ذلك  في  مبا  جديدة،  إلصالحات 
عادة  يتوافر  حيث  الشرطة،  فاعلية  وزيادة  الشرعية  إضفاء 
فيما  جديدة  ومعارف  مهارات  السابقات  املقاتالت  لدى 
يتعلق بالقضايا األمنية.81 كما أنهن أكثر تفهما لألشياء التي 
يساهم  أن  شأنه  من  وهذا  بالشرطة،  النساء  التحاق  تعوق 
النسائي  العنصر  جتنيد  استراتيجيات  وتنفيذ  حتديد  في 

للشرطة.

؟  التساؤالت املطروحة لتشجيع جتنيد النساء82 
هل هناك التزام من السلطات على املستوي السياسي وكبار   
في  وتثبيتهن  النساء  توظيف  من  للتأكد  الشرطة  مسؤولي 

وظائفهن؟ 

هل هناك جهد فعال لتجنيد وتدريب املقاتالت السابقات من   
النساء للحصول على مناصب في أجهزة الشرطة؟

هل تتوفر اخلدمات النفسية واالجتماعية للنساء ممن يعملن   
تعرضن  التي  الصدمة  عايشن  الالتي  هؤالء  أو  كشرطيات 

لها مرة أخرى عند التعامل مع الشكاوى اجلنائية؟

هل متت مراجعة معايير االختيار األساسية، مثل متطلبات   
التجنيد  من  النساء  استبعاد  يتم  لم  أنه  من  للتأكد  التعليم 

بصورة مجحفة؟

هل مت تنفيذ البرامج التأهيلية للتأكد من أن النساء يستوفني   
املعايير األساسية؟

وحدات الشرطة املختصة بالعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي  

״ بطبيعة احلال، لن تروي املرأة لرجل أنها تعرضت 
حلادث اغتصاب من عصابة مكونة من خمسة عشر رجال،ً 
التحدث عن  النساء احملليات من  ففي بعض األحيان متكنت 

الالتي يعملن ضمن بعثة  النساء  القبيل مع  أشياء من هذا 
أفريقيا.״  املتحدة في جنوب  مراقبي األمم 

– عضو بعثة مراقبي األمم املتحدة في جنوب  هانا يلما 
أفريقيا83

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ينتشر  ما  عادة 
بعد  وحتى  النزاع،  من  تعاني  التي  البيئات  في  كبيرة  بصورة 
انتهاء النزاع، وهو األمر الذي دعا العديد من الدول إلى تأسيس 
عن  التبليغ  على  املواطنني  تشجيع  مهمتها  متخصصة  وحدات 
الشكاوى ومن ثم متابعة هذه الشكاوى بصفة شاملة. وغالباً ما 
يعمل في هذه الوحدات شرطيات وأخصائيات اجتماعيات ممن 
تدربن جيداً على التعامل مع القضايا املتعلقة باألسرة وحماية 
مهما  مدخال  باملوضوع  الوثيقة  املعرفة  وتشكل  الطفل84. 
الدعم  على  واحلصول  الصدمة  جتاوز  على  الضحايا  يساعد 
من أجل الشفاء التام من أثار تلك اجلرمية. ففي سيراليون زاد 
الوحدات وزيادة  تلك  نظراً جلهود  احلوادث  التبليغ عن  معدل 
الوعي فيما يتعلق بحقوق املرأة، وكذلك بسبب توافر اخلدمات 
اخلاصة بالتبليغ عن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
)انظر اإلطار رقم 10 أعاله(. وعلى الرغم من النجاح الذي مت 
مستمرة  عناية  تتطلب  حتديات  هناك  زالت  ما  أنه  إال  إحرازه 

)انظر الفصل 4-4(.

5-2 الدول في املراحل االنتقالية

الدول في مرحلة التحول هي تلك الدول التي تتحول من نظام 
سياسي إلى آخر ولكن دون حدوث عنف داخلي لفترة زمنية 
من  حتول  هناك  كان  أوروبا  وشرق  وسط  دول  ففي  طويلة، 
الشيوعية إلى مرحلة ما بعد الشيوعية. وفي ظل االقتصاديات 
الشرطة  جهاز  ارتبط  أوروبا  وشرق  وسط  لدول  املغلقة 
الصبغة  طغت  حيث  الدولة،  ومؤسسات  السياسية  بالقيادة 
للتسلط  ونظراً  املليشيات.  أو  الشرطة  مهام  على  السياسية 
الشديد لهذه األنظمة فقد كانت مساحة االستقاللية لدى أفراد 
الشرطة محدودة جداً، وكانت مهمتهم تعزيز مثاليات السلطات 

السياسية.92

التحديات التي تواجه عملية إصالح الشرطة املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي  

 1991 عام  في  استقاللها  على  أوكرانيا  حصول  مبجرد 
شرعت في عمليات إصالح في املجال االقتصادي واالجتماعي 
عمليات  في  الشرطة  قوات  استهداف  ومت  والسياسي.93 
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اإلصالح، مبا في ذلك دمج النساء في العمل كمحاولة للتغلب 
إلى  الفساد  من  املرتفعة  واملستويات  السيئة  السمعة  على 
جانب انعدام الثقة بني الشرطة واملجتمع. وتعكس هذه احلالة 
االنتقالية  املراحل  في  الدول  تواجه  التي  التحديات  من  بعضاً 
الشرطة والتي  النوع االجتماعي في إصالح  بأثر  يتعلق  فيما 

تتضمن ما يلي: 

بقاء الطبقة احلاكمة السابقة كما هي في السلطة مما قد ينتج   
عنه معارضة كبيرة للتغيير.

حتكم احملسوبية في عمليات الترقية عادة ما يقف حائالً أمام   
النساء، فنادراً ما تترقى لرتب أعلى من رتبة رقيب أو عقيد.

الالتي  النساء  عدد  لتحديد  الرسمية  غير  احلصص  نظام   
في  التدريبية  املؤسسات  تلقت  حيث  الشرطة،  في  يعملن 
أوكرانيا تعليمات من وزارة الداخلية بأن يكون عدد النساء 
القيادات  شجعت  كما  سنوياً.   %10 من  أقل  بها  امللتحقات 

العليا على أن ال يتعدى هذا %8. 
إحجام املنظمات غير احلكومية ومجموعات العمل املجتمعية   
عمليات  ملناقشة  واحلكومة  الشرطة  مبمثلي  االتصال  عن 

اإلصالح نظراً النعدام الثقة.94

مع  املتجاوبة  الشرطة  إلصالحات  وإرشادات  فرص   !
النوع االجتماعي

املجتمع  في  االجتماعي  النوع  أدوار  في  الثقافية  التحوالت   
الكبير والذي يتطلب تغيير في اآلليات املؤسساتية. 

اإلصالح  عمليات  على  تركز  مستمرة  عمل  خطة  تطوير   
قصيرة وطويلة املدى للتأكد من إحراز مكاسب فورية جنباً 

إلى جنب مع اإلصالح املؤسسي األوسع.
تكوين جهة مستقلة مهمتها مراقبة عمليات االختيار  وخفض   

احتمال وجود محسوبية.

5-3 الدول النامية 

الضروري  من  ليس  أنه  من  الرغم  وعلى  النامية،  الدول  في 
مرتبطة  الشرطة  أن  إال  آخر،  إلى  سياسي  نظام  من  التحول 
ما  وغالبا  الشعب.  وليس  احلكومة  باحتياجات  وثيقاً  ارتباطاً 
الشرطة  مؤسسات  من  االنتقال  على  اإلصالح  برامج  تركز 
مؤسسات  إلى  احلربي  أو  االستعماري  األسلوب  على  القائمة 
املجتمع.  وحماية  خدمة  إلى  تهدف  دميوقراطية  أكثر  شرطية 
هذا باإلضافة إلى أن الدول النامية تعاني من مستويات مرتفعة 
البنية  إلى  واالفتقار  احملدودة  االقتصادية  والفرص  الفقر  من 
األساسية وضعف املؤسسات الوطنية مما يؤدي بالنتيجة إلى 

التأثير على أجهزة الشرطة.

التحديات التي تواجه عملية إصالح الشرطة املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي  

بني  باملساواة  املتعلقة  املسائل  لتناول  العامة  املعارضة   
اجلنسني مثل احلقوق املتساوية والتجنيد.

اإلنسان  بحقوق  اخلاص  التشريع  وجود  من  الرغم  على   
ما  غالباً  احلقوق  هذه  على  احلصول  فإن  املرأة،  ومساواة 
وكذلك  املوضوع،  بهذا  املتعلقة  الدولة  قوانني  بسبب  يتعقد 
التشريعات الدينية والقوانني التقليدية التي عادة ما حتد من 

تنفيذ اإلصالحات التشريعية.95
على  القائمة  االعتداءات  عن  األمن  قوات  تتغاضى  ما  غالباً   

النوع االجتماعي بدال من منعها.96
جتاه  املتنوعة  الوظيفية  املستويات  على  السلبية  االجتاهات   
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  اإلصالح  عمليات  على  التركيز 
نظراً لالفتقار إلى املوارد الرئيسية كتوافر األقالم واألوراق 

والشعور بأن هناك قضايا أخرى ملحة ال بد من تناولها.97
افتقار القيادة لإلمكانيات وااللتزام بدعم وتنفيذ تغيير فعلى   

فيما يتعلق بعمليات اإلصالح املتعلقة بالنوع االجتماعي.

مع  املتجاوبة  الشرطة  إلصالحات  وإرشادات  فرص   !
النوع االجتماعي

أصبحت احلركات املدنية وبخاصة تلك املتعلقة باملجموعات   
وعيها  وزاد  املجتمع  في  قوة  أكثر  والنساء  متثيالً  األقل 
بحقوقها اإلنسانية وهم يدعون إلى إجراء تغيير في الهياكل 
الوطنية ومن املمكن قيامهم بدعوة ودعم عمليات اإلصالح 

املتعلقة بالنوع االجتماعي. 
املجتمع  لقطاعات  لتعليم  على  احلصول  فرص  زيادة   
التأهل  شروط  من  شرط  النساء،يعتبر  فيها  املختلفة،مبا 

للعمل كضابط شرطة.
بدرجة  مكلفة  غير  العمل  بطلب  التقدم  عملية  أن  من  التأكد   
على  الدخل  محدودي  األفراد  قدرة  زيادة  أجل  من  كبيرة 

التقدم.

 5-4 الدول املتقدمة 

في سياق الدول املتقدمة، تركز عمليات إصالح الشرطة عادة 
استجابتها  وكفاءة  الشرطة  لفاعلية  األقصى  احلد  زيادة  على 
والواليات  كندا  مثل  متقدمة،  دول  ففي  املجتمع.  الحتياجات 
في  الشعوب  ثقة  بفقد  تأثرت  أوروبا،  دول  من  وكثير  املتحدة 
وسوء  الشرطة  أجهزة  في  بالفساد  اخلاصة  الفضائح  أعقاب 
باإلساءة  خاصة  قضايا  ووجود  والوحشية  السلطة  استغالل 
الذي  األمر  وهو  الشرطة.98  أجهزة  في  والتحرش  اجلنسية 
أدى إلى انطالق دعاوى تطالب الشرطة بأن تكون ممثلة فعلية 
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للشعب الذي تخدمه، مع التركيز على خدمات الشرطة الوقائية 
الشرطة  أجهزة  تخضع  حيث  احمليط،  في  الشرطة  وأعمال 

للمساءلة عن أفعالها. 

التحديات التي تواجه عملية إصالح الشرطة املتجاوبة مع 
النوع االجتماعي  

عدد  أن  إال  احلمالت  من  العديد  هناك  أن  من  الرغم  على   
زال  ما  متثيال  األقل  املجموعات  من  املشاركني  األشخاص 
قليالً وهؤالء األفراد في أجهزة الشرطة قد يتبنون الثقافات 
وال  الثقافات  تتطور  فلن  ثم  ومن  للمالئمة  كآلية  السائدة 

العالقات داخل املجتمع.
عدم قدرة النساء املؤهالت تأهيالً عالياً على احلصول على   

وظائف في أجهزة الشرطة.
إجراء  اتخاذ  أو  احلصص  لنظام  املقاومة  من  شيء  وجود   
حول  خاطئ  فهم  هناك  أن  حيث  الدول،  بعض  في  إيجابي 

وجود مبدأ تكافؤ الفرص.

فرص وإرشادات حول إجراءات إصالح قطاع الشرطة   !
والتي تراعي مسائل النوع االجتماعي

جتنيد  حول  القائم  اجلدل  املكلفة  التقاضي  إجراءات  تدعم   
في  املتحدة  الواليات  ففي  وظائفهن،  في  وتثبيتهن  النساء 
دافعي  كبيرة  مدينة  في  الشرطة  ضابط  يكلف  املتوسط 
أضعاف  خمسة  إلى  ونصف  ضعفني  يعادل  ما  الضرائب 
مسؤولية  لتحمل  قضائية  دعوى  في  الشرطية  تكلفه  ما 

االستخدام املفرط للقوة.99

طويل  أمد  منذ  املستخدم  البدني  االختبار  صالحية  ضعف   
كوسيلة الستبعاد مجموعات بعينها، وذلك نظراً ألن أعضاء 
الشرطة يكونون قد أمضوا وقت طويل في اخلدمة  أجهزة 
غير قادرين على اجتياز االختبار على الرغم من قدرتهم على 

أداء األعمال املنوطة بهم.100
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6 التوصيات الرئيسية 
التخطيط

التزام ودعم القيادة العليا: حتتاج أية مبادرة إلى دعم   -1
وتأييد من مستويات القيادة العليا إذا كانت لتلك املبادرة 
ألجهزة  املؤسسي  الهيكل  تغيير  على  املدى  طويل  أثر 
إلى حمالت  العليا  القيادة  الشرطة، مبا في ذلك انضمام 

النوع االجتماعي.
تقييم النوع االجتماعي: حتتاج برامج إصالح الشرطة   -2
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل  أعمق  فهم  إلى 
الشرطة  قدرة  ذلك  في  مبا  األمني،  القطاع  وإصالح 

واملجتمع على تنفيذ التغييرات.
خطط العمل: استناداً إلى التقييم فهناك حاجة إلى تطوير   -3
وتنفيذ خطط وأطر العمل للتأكد من أن عملية اإلصالح تسير 

جنباً إلى جنب مع األهداف املؤسسية والتنظيمية الشاملة.

التنفيذ 

االجتماعي:  النوع  مع  التعامل  وإجراءات  سياسات   -4
مراجعة وتنقيح وإضافة سياسات وإجراءات جديدة من 
الرجال والنساء  أن تضع في االعتبار احتياجات  شأنها 
بالتحرش  اخلاصة  السياسات  ذلك  في  مبا  واألطفال 

اجلنسي وقواعد السلوك.
على  القائم  بالعنف  اخلاصة  واملبادرات  اإلجراءات   -5
إجرائية  مبادرات  إطالق  االجتماعي:  النوع  أساس 
النسائية  الشرطة  مراكز  تأسيس  مثل  وبرامج  وهيكلية 
أو خطوط الهاتف الساخنة التي من شأنها املساعدة على 
النوع االجتماعي  القائم على أساس  العنف  القضاء على 

والتعامل معه.
املستويات  كافة  على  تدريبية  برامج  تنفيذ  التدريب:   -6
تقدمي  مع  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  لتعزيز 
تدريب خاص حول زيادة املهارات املتعلقة بالعنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي وإيجاد أجهزة شرطة غير 

قائمة على التمييز  وحتترم حقوق اإلنسان.
فيه:  وتثبيتهن  الشرطة  قطاع  في  النساء  جتنيد   -7
النساء واملجموعات األقل متثيالً  مراجعة عملية توظيف 
بدء  مع  الشرطة  قطاع  في  مكانتهم  وتعزيز  وتثبيتهم 

البرامج اإلصالحية واملبادرات الالزمة الستهدافهم.
املجموعات  احتادات  دعم  النسائية:  الشرطة  احتادات   -8
األقل متثيال من منطلق أنها ميكن أن تكون مكاناً للدعوة 
حول  الدروس  من  واالستفادة  التجارب  وتبادل  ودعم 

كيفية التكيف والتميز في البيئة الشرطية.

عمليات التحري: استبعاد املتقدمني ألجهزة الشرطة من   -9
مرتكبي العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، مبا 

في ذلك العنف األسري.
مع  العمل  القطاعات:  مختلف  بني  املشترك  العمل   -10
قطاعات الصحة والعدل والتعليم وكذا منظمات املجتمع 
عن  واملدافعني  النسائية  املنظمات  ذلك  في  مبا  املدني، 
حقوق مجموعات السحاقيات، املثليني، الثنائيي اجلنس، 
واملتحولون جنسيا وكذا حقوق الطفل، وذلك للتأكد من أن 
عمليات اإلصالح مشتركة بينهم وتلبي كافة احتياجات 

قطاعات املجتمع.

املتابعة والتقييم 

الداخلية  االتصال  خطط  تطوير  التوعية:  حمالت   -11
واخلارجية للتأكد من أن أعضاء أجهزة الشرطة واملجتمع 
على دراية بالتعامل مع النوع االجتماعي في إطار عمليات 
أجهزة  ضد  الشكاوى  تقدمي  وكيفية  الشرطة  إصالح 

الشرطة.
وخارجية  داخلية  آليات  تأسيس  للمساءلة:  اخلضوع   -12
املتوافقة مع  املجموعات غير  أو  األفراد  ملراقبة ومساءلة 
خاص  اهتمام  إعطاء  ضرورة  مع  املؤسسي  اإلصالح 
في  مبا  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  باملساءلة 

ذلك العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
االتصال  مجالس  مثل  هياكل  تأسيس  املدنية:  الرقابة   -13
عملية  تسهيل  أجل  من  األفراد  تظلمات  تلقي  ومكاتب 
املراقبة. وقد حتتاج مجموعات املجتمع ومنظمات املجتمع 
ألجهزة  الفاعلة  املراقبة  أجل  من  والتدريب  للدعم  املدني 

الشرطة.
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