
  رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

رقابة املجتمع املدني على القطاع 
األمني والنوع االجتماعي  

 )Karen Barnes( كارن بارنز
)Peter Albrecht( بيتر ألبريتشت

األداة 9  

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
من أجل النهوض باملرأة

DCAF
مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة





رقابة اجملتمع املدني

 على القطاع األمني والنوع االجتماعي 
 )Karen Barnes( كارن بارنز
  )Peter Albrecht( بيتر ألبريتشت

DCAF
مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
من أجل النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

نبذة عن املؤلفة
 Karen Barnes and Peter( ألبريتشت  بارنز وبيتر  كارن 

Albrecht( من منظمة اإلشعار الدولية 

تتّخذ  حكومية  غير  منظمة  هي  الدولية  االشعار  منظمة  إن 
من لندن مقًرا لها، وقد عملت على مدار ما يزيد عن عشرين 
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التي تعاني من جراء النزاعات املسلّحة. يركز منهج املنظمة 
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السالم  لبناء  الضرورية  املتشابكة  القضايا  على  التركيز 
والنوع  واالقتصاد  األعمال  مجاالت  ذلك  ويشمل  املستدام، 

االجتماعي واحلكم واملساعدات واألمن والقضاء.
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الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من   )Kristin Valasek

على القوات املسلحة.

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

)Spanish Agency for International Development
Cooperation )AECID((

التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

إلسهاماتهم  نظًرا  أسماؤهم  اآلتية  للسادة  بالشكر  نتقدم 
وتعليقاتهم القيّمة على مسودات هذا التقرير وهم: شارون 
بهجوان رولز )Sharon Bhagwan-Rolls( ومارينا كاباريني 
)Marina Caparini( وسام كوك )Sam Cook( وليماه جبوي 
وفرانك   )Giji Gya( جيا  وجيجي   )Leymah Gbowee(
 )Nick Killick( )Franck Kamunga( ونيك كيليك  كاموجنا 
بورتر  وإليزابيث   )Minna Lyytikäinen( ليتيكانني  ومينا 
للبحث  الدولى  املتحدة  األمم  ومعهد   )Elisabeth Porter(
إلى  بالشكر  نتقدم  كما  باملرأة.  النهوض  أجل  من  والتدريب 
)Benjamin Buckland( وأنتوني دراموند  بنيامني باكالند 
 Mugiho( تاكشيتا  وماجيهو   )Anthony Drummond(
Takeshita( ملساعدتهم في عملية التحرير وإلى أجنا إبنوثر 
)Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.
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األمني 

األمني  للقطاع  املدني  املجتمع  رقابة  عن  األداة  هذه  تعتبر 
النوع االجتماعي  أدوات  والنوع االجتماعي جزًءا من رزمة 
هذه،  األدوات  ورزمة  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
بالنوع  املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  املصممة 
األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي 
ومذكرات  أداة   12 على  تشتمل  السياسات،  وصانعي 

تطبيقها:
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة ٤   

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

على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  ٧   
القطاع األمني

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

القطاع األمني
العسكرية  القوات  في  وأثره  االجتماعي  النوع    10

وشركات األمن اخلاصة
القطاع  إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع    11

األمني ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع    12

األمني 
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من  كل  يتقدم 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 

ملساهمتها في إنتاج رزمة األدوات هذه.

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

٤
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مثل أجهزة الشرطة والسلطة القضائية ووكاالت املخابرات 
وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

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

األدوات هذه.

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل 
النهوض باملرأة 

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

وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

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

واملشاريع؛

وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ n 

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

واملشاريع.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

1 مقدمة
يعتبر هذا التقرير مقدمة ألهمية ومزايا إدخال مسائل النوع 
األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  في  االجتماعي 
أن يسهم  أمثلة عملية وتوصيات حيث ميكن  ويشمل كذلك 
من  األمني  القطاع  على  الرقابة  عملية  في  املدني  املجتمع 
أوجه عدة مبا في ذلك اآلليات الرسمية وغير الرسمية. كما 
سيضمن تناول املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي وإشراك 
املرأة واملنظمات النسائية بشكل كامل في جعل هذه اآلليات 
املجتمع  رقابة  آليات  ستسهم  وكذلك  وشاملة.  تشاركية 
لضمان  أكثر  بفاعلية  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  املدني 
بعني  وأخذها  والرجل  املرأة  واهتمامات  احتياجات  تلبية 
االعتبار ولوقوع على عاتق القطاع األمني مسؤولية حماية 

جميع أفراد املجتمع.
ويعتبر القطاع األمني الذي يتسم بالشفافية واملساءلة والذي 
الدميوقراطية،  للعملية  احليوي  احملور  فاعلة  قواعد  حتكمه 
كما أن رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني إمنا هي آلية 
مهمة لدعم حتقيق هذه القيم من خالل توضيح االحتياجات 
صانعي  إلى  وتوصيلها  للمجتمع  األمنية  واالهتمامات 
السياسة وكذلك من خالل توفير اخلبرة واملراقبة من جانب 
القوات  تتسبب  أن  ميكن  املقابل  وفي  الدولة.  أمن  خدمات 
األمنية ضعيفة التنظيم وغير املسؤولة إلى زيادة انعدام األمن 
الرشيدة.  املوارد وتقويض جهود اإلدارة  وسوء تخصيص 
التي  األمنية  القوات  تستخدم  أن  فيمكن  ذلك،  على  وعالوة 
تدار بطريقة غير دميوقراطية بكل سهولة لألغراض احلزبية 
الدولة الستخدام  احتكار  أو قد تتسبب كذلك في استفحال 
وبرامج  ومؤسسات  سياسات  على  الرقابة  أن  كما  القوة.1 
وإجراءات وعمليات إصالح القطاع األمني هي إحدى الطرق 
لضمان تعزيز القطاع األمني ملعايير حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون.
وقد وضع هذا التقرير ليكون مصدًرا تستقي منه منظمات 
املجتمع املدني املنخرطة في رقابة القطاع األمني واملنظمات 
التي تسعى للعب دور أكثر فاعلية في هذا الشأن. كما يعني 
واملسؤولني في احلكومات  السياسات  التقرير صانعي  هذا 
حول  املانحة  والدول  والدولية  االقليمية  واملنظمات  احمللية 
العالم والضالعة في صياغة وتنفيذ عمليات إصالح القطاع 
إشراك  تعزيز  في  فاعل  دور  لها  يكون  قد  والتي  األمني 

املجتمع املدني ودعمه.
ويشمل هذا التقرير:

وصف لدور املجتمع املدني في آليات املراقبة. n 

املغزى من وراء إدخال مسائل النوع االجتماعي والطرق  n 
التي ميكن من خاللها تعزيز الرقابة ودعمها.

مختلف  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  االنطالق  نقاط  n 
النصائح  ذلك  في  مبا  املدني  املجتمع  رقابة  جوانب 

العملية واألمثلة.

رقابة  في  االجتماعي  النوع  إدخال  على  شاملة  نظرة  n 
بعد  ما  مراحل  في  متّر  التي  الدول  في  املدني  املجتمع 
النامية  والدول  انتقالية،  مراحل  في  املارة  وتلك  النزاع 

والدول املتقدمة.

التوصيات الرئيسية n 

املصادر األخرى  n 

2 ما الدور الذي يلعبه املجتمع املدني في 
الرقابة على القطاع األمني؟ 

2-1 ما هو املجتمع املدني؟
األفراد  بني  السياسي  احليز  أنه  على  املدني  املجتمع  يفهم 

واحلكومة:

املجتمع املدني هو عبارة عن نطاق موازي للدولة والسوق 
املواطنون بحرية  أنه منفصل عنهما حيث يتجمع فيه  غير 
تبًعا الهتماماتهم اخلاصة فهو بذلك يشمل قطاع تطوعي 
رسمي  بشكل  يتحدون  أفراد  من  مكون  بذاته  مستقل 
ألغراض غير هادفة للربح في شكل منظمات غير حكومية 
مهنية  واحتادات  دينية  وهيئات  مجتمعاتية  ومنظمات 
ثقافية  ورابطات  طالبية  ومجموعات  عمالية  واحتادات 

وغيرها.2 

ويضطلع املجتمع املدني مبجموعة من املهام في أي مجتمع 
تتمثل فيما يلي:

متثيل املكونات املتنوعة داخل املجتمع. n 

تقدمي اخلبرة الفنية إلى صانعي السياسة واملؤسسات  n 
احلكومية.

بناء قدرات املنظمات غير احلكومية واجلهات األخرى. n 

توصيل وتقدمي اخلدمات بدالً من الدولة. n 

 n توفير مساحة للتفاعل والتواصل االجتماعي.٣
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

كما مت إدراج وسائل اإلعالم في هذا التقرير اعتراًفا بدورها 
احليوي في توصيل مسؤوليات الدولة وأدوارها إلى املجتمع 
ومطالب  اهتمامات  لتوصيل  كقناة  العمل  في  وكذا  املدني 

املجتمع املدني إلى صانعي السياسة.

2-2 كيف يتم إشراك املجتمع املدني في الرقابة على 
القطاع األمني؟

تتم  أو خارجية، وقد  املدني داخلية  املجتمع  قد تكون رقابة 
على مستويات مختلفة وقد حتدث على عدة مستويات مختلفة 
ومن خالل عدة جهات. وميكن القيام باملراقبة اخلارجية على 
القطاع  األولى من خالل جعل  القطاع بطريقتني رئيسيتني؛ 
من  والثانية  املجتمع،  أمام  مباشر  بشكل  مسؤوالً  األمني 
داخل  احلكوميني  واملسؤولني  السياسيني  مساءلة  خالل 
القطاع األمني. ومن بني أهم جهات  احلكومة عن تصرفات 
وجهات  الدستورية  واحملاكم  البرملانات  املعروفة  الرقابة 

املساءلة ومكافحة الفساد العامة وأمناء املظالم.

األمني،  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  إدخال  يتطلب 
األمني،  القطاع  على  املدني  املجتمع  رقابة  ذلك  في  مبا 
في  األمني  املجتمع  منظمات  جانب  من  الفعالة  املشاركة 
حتديد السياسات األمنية واإلشراف على مؤسسات القوى 
إلى  ذلك  ويهدف  وممارساتها.٤  األمني  القطاع  في  الفاعلة 
ورؤيته  الشعبية  القاعدة  واهتمامات  املجتمع  دمج  ضمان 
في ما يتعلق بتوفير األمن الداخلي واخلارجي ودعم امللكية 
احمللية واالستدامة. باإلضافة إلى ذلك، تدعم رقابة املجتمع 
عامليًا  املقبولة  الدميوقراطية  املعايير  بشكل منوذجي  املدني 
املجتمع  رقابة  تدخل  أن  واملساءلة. وميكن  الشفافية  بشأن 
املدني في املستويات احمللية والوطنية واالقليمية والدولية، 
وميكن أن تشمل مشاركة منظمات املجتمع املدني في آليات 

الرقابة الرسمية وغير الرسمية.

ويضم القطاع األمني ما يلي:

القوات  وتشمل:   n الفاعلة الرئيسية  األمنية  القوى 
العسكرية  والقوات  والدرك  الشرطة  وقوات  املسلحة 
وحرس  األمنية  واخلدمات  واالستخبارات  املساعدة 

احلدود وسلطات اجلمارك.

البرملان  وتشمل:   n الرقابة وجهات  األمنية  اإلدارة 
واحلكومة/السلطة  له  التابعة  التشريعية  واللجان 
التنفيذية وتشمل وزارات الدفاع والداخلية واخلارجية 
وجهات األمن القومي االستشارية والسلطات التقليدية 

والعرفية وجهات اإلدارة املالية.

مؤسسات القضاء وسيادة القانون n وتشمل: وزارات 
واالدعاء  اجلنائي  التحقيق  وخدمات  والسجون  العدل 
والعرفي  التقليدي  القضاء  وأنظمة  القضائية  والسلطة 

األخرى ومفوضيات حقوق اإلنسان وأمناء املظالم.

القوات األمنية غير النظامية n وتشمل: جيوش التحرير 
اخلاصة  احلراسة  ووحدات  العصابات  وجيوش حرب 
اخلاصة  اجليوش  وشركات  اخلاصة  األمن  وشركات 

وميلشيات األحزاب السياسية.٥.

للقطاع  أساسيًا  عنصًرا  والشفافية  املشاركة  ثقافة  وتعتبر 
من  ذلك  تسهيل  وميكن  والفاعل،  الدميوقراطي  األمني 
املدني  املجتمع  املدني. وتوفر خبرة  املجتمع  خالل مشاركة 
فيما  مهمة  وتوازنات  ضوابط  بذاتها  املستقلة  واهتماماته 
وما  والدفاعية.  األمنية  األمور  لتحديد  الدولة  يتعلق بسلطة 
يفوق ذلك أهمية أن إدخال القوى الفاعلة في املجتمع املدني 
في الرقابة يقّدم إلى صانعي السياسة مجموعة واسعة من 
وجهات النظر واالهتمامات واملعلومات والبدائل. ومع ذلك، 
دائًما  ليست  املدني  املجتمع  منظمات  بأن  اإلقرار  املهم  فمن 
دميوقراطية أو ممثلة الحتياجات املجتمع واهتماماته،ولذلك 

فإن إشراكها لن يؤدي تلقائيًا إلى الرقابة الفعالة.

وفيما يلي الطرق الرئيسية التي ميكن أن تشارك بها منظمات 
املجتمع املدني في الرقابة على القطاع األمني: 

 n تشكيل مصدًرا استشارًيا للسياسة واخلبرة الفنية
إلطالع صانعي السياسة والتعريف باحتياجات املجتمع 

واهتماماته املتعلقة باملسائل األمنية.

مشاركة  خالل  من   n واإلدماج احمللية  امللكية  تعزيز 
املجموعات املتنوعة في املناقشات حول املسائل املتعلقة 

باألمن.

من  تصرفاتها  عن   n السلطات ملساءلة  كمراقب  العمل 
خالل الضغط وحمالت التوعية العامة أو توجيه الضغط 

املباشر من قبل املجتمع.

السياسة  صانعي  بني   n والتفاوض احلوار  تسهيل 
ومؤسسات ومسؤولي القطاع األمني وبني املجتمع.

ما  في  الوعي  زيادة  على  تعمل  التي   n التأييد حمالت 
يتعلق باملشكالت واملخاوف األمنية الرئيسية وانتهاكات 
حقوق اإلنسان واختالس األموال أو االنتهاكات األخرى 

من هذا القبيل.

البديلة  والعدالة  األمن  موارد  وتأمني   n اخلدمات تقدمي 
في احلاالت التي تكون فيها الدولة غير قادرة و/أو ال 
نية لها باالضطالع بهذه األدوار، أو عندما يكون املجتمع 

املدني هو أفضل من يقّدم هذه اخلدمات.

2-3 ما هي التحديات التي تواجه إشراك املجتمع املدني 
في الرقابة على القطاع األمني؟

املدني  التحديات أن حتّد من قدرات املجتمع  ميكن لعدد من 
على املشاركة في الرقابة على القطاع األمني، وتتلخص فيما 

يلي:
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

من  تزيد  األمني  بالقطاع  حتيط  التي   n الكتمان ثقافة 
على  إطالعها  أو  العامة  تنظيم  محاوالت  صعوبة 

سياسات القطاع وأنشطته. 

حساب  على   n األولوية القومي  األمن  مخاوف  منح 
نطاًقا  خلق  تيعني  اإلنسان  وحقوق  املدنية  احلريات 

أضيق للمطالبة مبساءلة القطاع األمني.

نقص اخلبرات والقدرات n بني منظمات املجتمع املدني 
للمشاركة في املسائل املتعلقة بالقطاع األمني.

املجتمع  منظمات  بني   n الشفافية و/أو  الثقة  فقدان 
وصول  صعوبة  إلى  يؤدي  قد  األمني  والقطاع  املدني 
هذه املنظمات إلى صانعي السياسة الرئيسيني والتأثير 
في وضع السياسات األمنية والقضائية والبرامج، كما 
نفسها  املنظمات  هذه  بني  والتعاون  الثقة  فقدان  يعتبر 

عامل تقويض.

إما  أنها  املدني حيث   n املجتمع منظمات  استقاللية  قلة 
ممولة أو مملوكة من أعضاء في القطاع األمني، ما يهدد 

استقالليتها.

ودميوقراطية  بشفافية  يتعلق  فيما   n املانحني دعم  قلة 
مساءلة للقطاع األمني لصالح املساعدة الفنية والكفاءة 
ضمن القطاع األمني والتي تستبعد التأكيد على تعزيز 

رقابة املجتمع املدني.٦

التعاون  املنظمات عن  انقسام املجتمع املدني n مع عجز 
أو التأييد اجلماعي بشأن املسائل املتعلقة بالرقابة على 
املجتمع  منظمات  تقع  أن  املمكن  فمن  األمني.  القطاع 
املدني حتت سيطرة بعض اجلماعات واملنظمات األخرى 
املجموعات  أو  املنظمات  إلى تهميش دور  قد يؤدي  مما 
النسائية أو الريفية، ويكون من الصعب عليها املشاركة 

في آليات الرقابة.

إن منظمات املجتمع املدني غير متجانسة وقد تتنوع طبيعتها 
وقدرتها وتركيبتها تنوًعا كبيًرا في بعض السياقات احملددة. 
منظمات  فتنوع  والفرص.  التحديات  يقّدم  التنوع  وهذا 
املدني،  املجتمع  في  القوة  نقاط  أهم  أحد  هو  املدني  املجتمع 
النظر  ووجهات  واخلبرة  املعرفة  من  ثروتها  متكنها  حيث 
واألولويات املختلفة من تقدمي إسهامات مهمة في العديد من 
املجاالت واملسائل. وعالوة على ذلك، ميكن أن تكون منظمات 
املجتمع املدني أداة جيدة للرقابة على القطاع األمني انطالًقا 
من أن وضعها املستقل قد ميكنها من أن تلعب دوًرا حاسًما 

في أمن الدولة والقوى الفاعلة فيه.

املانحة  املؤسسات  تواجهها  التي  التحديات  أحد  من  وهذا 
أهم  مع  بالتعاون  األسباب،  من  للعديد  ينتهي،  قد  والذي 
وأكبر املنظمات املدنية على الرغم من أنها قد ال متثّل مصالح 
تلك  كانت  فإذا  احمللية.  الفاعلة  القوى  من  األعظم  السواد 

املنظمات ال تتمتع بالشرعية من القطاع األكبر من املجتمع، 
أو من احلكومة أو من األطراف املعنية األخرى، فهذا يقوض 
آليات  في  بناء  بشكل  املساهمة  على  وقدرتها  فعاليتها  من 
الرقابة. ومن املهم أن يكون ملنظمات املجتمع املدني املشاركة 
في الرقابة شبكات متتد إلى ما وراء املدن الكبرى وجماعات 
املؤسسات  على  الغالب  في  تسيطر  أن  ميكن  التي  النخبة 

الرسمية.

ويعتبر استخدام تنوع وجهات النظر لضمان متثيل وشرعية 
املجتمع  منظمات  بعض  بأن  اإلقرار  مع  واسع،  نطاق  على 
آليات  على  والنفاذ  والقدرة  اخلبرة  باملزيد من  تتمتع  املدني 
الرقابة ما يفوق غيرها، يعتبر حتدًيا يواجه منظمات املجتمع 
املدني نفسها وكذلك القوى الفاعلة الداخلية واخلارجية التي 

تسعى إلى دعم مشاركتها في القطاع األمني.

3 ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في 
رقابة املجتمع املدني للقطاع األمني؟

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

املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات بينهما.

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

وعلى كل املستويات. ٧

األول، في  املقام  إمنا هو، في  أية عملية رقابية  ويكمن دور 
لضمان  القائمة  واآلليات  والسياسات  املؤسسات  تعزيز 
خضوع القطاع األمني للمساءلة عن األمور املالية وتصرفاته. 
وهناك طرق مختلفة ميكن من خاللها إدخال املسائل املتعلقة 
النسائية  للمنظمات  الكاملة  واملشاركة  االجتماعي  بالنوع 
األمني مبا في  القطاع  املدني على  املجتمع  التي تعزز رقابة 

ذلك دعم املشاركة احمللية والفاعلية واملساءلة.

ملزيد من املعلومات أنظر إلى التقرير 
اخلاص بالنوع االجتماعي وأثره في 

إصالح القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
االجتماعي في رقابة املجتمع املدني للقطاع األمني مسألة 
الدولية  واملعايير  واملواثيق  للقوانني  لالنصياع  ضرورية 
األمن،  على  وأثره  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  واالقليمية 

ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  n 
)1٩٧٩(

) n 1إعالن ومنهاج عمل بكني )٩٩٥

والسالم  املرأة  بشأن   n 1٣2رقم ٥ األمن  قرار مجلس 
واألمن )2000(

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

3-1 تعزيز امللكية احمللية 
"إن إشراك املجتمع املدني في برامج إصالح القطاع األمني 

إمنا هو شرط ضروري لضمان توسيع قاعدة امللكية 
احمللية وشموليتها لنصل في األخير إلى االستدامة حيث 
تلعب منظمات املجتمع املدني دوًرا مهًما نظًرا إلمكانياتها 

على توصيل مصالح اجلزء األكبر من املجتمع واهتماماته، 
وتشجيع عمليات اإلصالح التي تتجاوب مع االحتياجات 

األمنية والقضائية للعامة"
دليل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان 
اإلقتصادي بشأن إصالح نظام األمن٨.

بعض  احمللية  امللكية  فيه  تأخذ  أن  ميكن  الذي  الوقت  في 
بني  فيما  واالتفاق  والتعاون  املستمر  واحلوار  الوقت 
حاسًما  عامالً  تشكل  فهي  الفاعلة،  القوى  من  مجموعة 
بالدميوقراطية  يتّسم  الذي  األمني  القطاع  إيجاد  أجل  من 
تزال اجلهات  ذلك، فال  للمساءلة. ومع  والشفافية ويخضع 
األحيان مناذج  والقوى اخلارجية تفرض في بعض  املانحة 
وسياسات وبرامج على األطراف احمللية املعنية حتى إذا لم 
تكن تعكس أولوياتها أو مصاحلها.٩ كما أن للمناهج املتفارقة 
املستويات، من املستوى األعلى الى املستوى األدنى، عواقب 
احترام  مسألة  هو  احمللية  امللكية  إمالء  أن  حيث  وخيمة 
عمليات  أن  تفضي  األساسية  فالقاعدة  واقعية،  وضرورة 
احمللية  القوى  جانب  من  تدار  وال  توضع  ال  التي  اإلصالح 
النحو الصحيح املستدام. وفي حالة  ال يحتمل أن تنفذ على 
غياب امللكية احمللية فإن فشل إصالح القطاع األمني هو أمر 

حتمي".
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  يؤدي  أن  وميكن 
إلى إيجاد امللكية احمللية ودعمها، وذلك بالتأكيد على إشراك 

كّل من املرأة والرجل في تطوير عملية إصالح القطاع األمني 
يؤكد  أو إصالحها كونها تعكس مجتمعاتهم وبلدانهم. كما 
النسائية كطرف معني رئيسي  املنظمات  على أهمية إشراك 
امللكية  وجود  دون  ومن  ذلك،  على  وعالوة   .)٣ ٣ )أنظر 
احمللية، وخاصة من دون إشراك وجهات نظر القوى الفاعلة 
احمللية في إصالح أو تعزيز القطاع األمني، ستصبح عملية 
شبه  عملية  االجتماعي  النوع  مع  متجاوب  منهج  إدخال 
املتعلقة  املسائل  إدخال  عملية  ضرورات  ومن  مستحيلة. 
بالنوع االجتماعي في القطاع األمني املشاركة مع جميع أفراد 
املجتمع لتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم وقدراتهم والتعرف 
على احتياجاتهم واهتماماتهم، ذلك ألن كل ذلك يتعلق بتقدمي 
اخلدمة األمنية وميكن التوصل إلى عملية بلورة هذا املفهوم 
فقط في حالة إشراك القوى الفاعلة احمللية بقوة في املسائل 

املتعلقة باألمن.
أقّرت اجلهات املانحة، مثل وزارة التنمية الدولية في اململكة 
املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، أنه 
من دون امللكية احمللية ال ميكن لعملية إصالح القطاع األمني 
كبير  جزء  فيه  يعتمد  الذي  الوقت  وفي  أن حتقق جناًحا.10 
قدرة  على  األمني  القطاع  إلصالح  احمللية  امللكية  نطاق  من 
املجتمع في املشاركة واإلرادة السياسية للحكومة في وضع 
منهج شامل، ميكن أيًضا أن تلعب القوى اخلارجية دوًرا في 
دعم مشاركة أوسع في البرامج واملشروعات التي تقوم بها 

القوى احمللية.11

3-2 وضع آليات رقابة فاعلة وشاملة من خالل إدخال 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 

تعتبر املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي ذات أهمية بالنسبة 
بسبب  فقط  ليس  عدة،  ألسباب  املدني  املجتمع  لرقابة 
مجموعة  من  يتكّون  ال  املجتمع  أن  إدراك  على  مساعدتها 
مختلف  على  التعرف  على  أيًضا  تساعد  لكنها  متجانسة، 
تختلف  أن  ميكن  كما  األمنية.  واالهتمامات  االحتياجات 
أدوار ومسؤوليات الرجل واملرأة فيما يتعلق بالقطاع األمني 
اختالًفا كبيًرا، ويكون ذلك في الغالب نتاج األفكار املتراكمة 
ما  غالبًا  املثال،  االجتماعي. فعلى سبيل  النوع  اجتماعيًا عن 
األمن ألسرهم ومجتمعاتهم واألكثر  الرجال موفري  يعتبر 
أمنية  احتياجات  فلديها  املرأة  أما  املسلح،  للعنف  عرضة 
يتعامل  ال  والذي  األسري  العنف  من  احلماية  مثل  محددة 
معه القانون أو النظام القضائي على النحو املناسب. ومبا أن 
العدالة  األمنية وحتقيق  بتقدمي اخلدمة  األمني ملزم  القطاع 
عمليات  تضم  أن  الضروري  فمن  والرجل،  املرأة  من  لكل 
رقابة املجتمع املدني املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
القائمة  واملؤسسات  األنظمة  عمل  لضمان  الرقابية  املهمة 
على حماية احتياجات اجلميع وليس فقط الشرائح املعروفة 

واملميزة داخل املجتمع.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

ميكن للمجتمع املدني، من خالل مهامه في التقييم واملراقبة 
واإلشراف، أن يظهر املبعدين عن صناعة القرار في القطاع 
إلى أو مشاركة في  األمني، وشرائح املجتمع األقل وصوالً 
أو ملكية آليات وبرامج حماية القطاع األمني. كما أن ضمان 
دوًرا  يلعب  العملية  من  كجزء  املهمشة  األصوات  مشاركة 
إلى  بدوره  يؤدي  قد  مما  الرقابة،  آليات  من  كّل  في  مهًما 

إشراك املنظمات النسائية في العمليات األمنية.12 

اخلدمة  تقدمي  في  املشاركني  واألفراد  للمؤسسات  وميكن 
لعموم  األمن  النعدام  مصدًرا  أحياًنا  تشّكل  أن  األمنية 
املجتمع وخاصة املرأة واملجموعات املهمشة التي تعاني من 
يتضمن  الذي  العنف،  وهذا  األمن.  قوات  أيدي  على  العنف 
سببه  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  أيًضا 
التشريعية  اإلجراءات  عن  ناشئ  أو  األمني  القطاع  أفراد 
القانون. وفي  التي تشكل سيادة  واملؤسسات  والسياسات 
املسائل  أخذ  عن  املدني  املجتمع  رقابة  آليات  عجزت  حال 
تستمر  فقد  االعتبار،  بعني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
مؤسسات وسياسات وإجراءات القطاع األمني املتوارثة في 
غض الطرف عن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
بني  املساواة  وعدم  والصبي،  والفتاة  والرجل  املرأة  ضد 
النوع االجتماعي واملمارسات االستثنائية، وهذا في حد ذاته 
يعد مبرًرا قوًيا إلدخال وجهات نظر جميع املجموعات داخل 

املجتمع في آليات رقابة املجتمع املدني.

كما أنه من األهمية مبكان اإلشارة إلى أن الرقابة ال تقتصر 
تتعدى  بل  فحسب،  الرسمية  واإلجراءات  املؤسسات  على 
ذلك إلى النظر في العوامل األقل حتديًدا مثل التقاليد والثقافة 
السياسية وقواعد السلوك األخرى غير الرسمية التي تلعب 
وتعتبر  األمني.1٣  القطاع  مساءلة  مدى  حتديد  في  دوًرا 
قوى النوع االجتماعي احملركة قوة فعالة في تشكيل جميع 
األمني  القطاع  على  تأثيرها  فهم  وبالتالي  العوامل،  هذه 
وتسليطها الضوء على نقاط االنطالق واآلليات تضفي مزيًدا 

من املمارسات املسؤولة والشفافة.

3-3 تعزيز الرقابة من خالل إشراك املنظمات النسائية
تعتبر منظمات املجتمع املدني النسائية في الغالب موارد غير 
مستغلة عندما يتعلق األمر بضمان الرقابة الفاعلة على القطاع 
األمني. وفي احلاالت التي تعجز فيها الدولة عن توفير األمن 
املرأة  ملنظمات  املجتمع، ميكن  أفراد  العدالة جلميع  وحتقيق 
على  القائم  العنف  لضحايا  آمنة  أماكن  توفير  في  املشاركة 
أساس النوع االجتماعي وتأييد اإلصالح القانوني املتجاوب 
مع النوع االجتماعي وزيادة الوعي بني الرجل واملرأة بشأن 
حقوقهم اإلنسانية ومسؤولية الدولة في توفير احلماية لهم 
األخرى وبناء قدراتهم داخل مجتمعاتهم  وتوفير اخلدمات 
بحيث ال ميكن التغاضي عن خبراتها ووجهات نظرها بشأن 
وتعزز  املجموعات.  ملختلف  والقضائية  األمنية  االحتياجات 
االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  الرقابة  النسائية  املنظمات 

على القطاع األمني من خالل ما يلي:
النوع  مع  املتجاوبة  السياسة  بشأن  املشورة  تقدمي  n 

االجتماعي لدعم الشفافية واملساءلة والتجاوب.
مراقبة تنفيذ االتفاقيات الدولية واالقليمية والسياسات  n 
فيما  اجلنسني  بني  املساواة  بشأن  واملؤسسية  احمللية 

يتعلق مبؤسسات القطاع األمني.
بشأن  الرقابية  واجلهات  احلكومة  قدرات  بناء  توفير  n 

املسائل املتعلقة باألمن والنوع االجتماعي.
وجتاوبها  الرقابة  شمولية  ضمان  في  املساعدة  n 
التهديدات  حتديد  خالل  من  املجتمع  احتياجات  مع 
األفراد واملجتمعات وال  التي تواجه  األمنية  واملشكالت 

سيما املجموعات املهمشة.
تسهيل احلوار والتفاوض بني املجتمعات احمللية وجهات  n 

الرقابة على القطاع األمني.
مؤسسات  إخضاع  كيفية  حول  العامة  وعي  زيادة  n 
القطاع األمني للمساءلة من خالل اإلبالغ عن جتاوزات 

الشرطة على سبيل املثال.
دعم دور املرأة في صنع القرار والقيادة داخل مؤسسات  n 

القطاع األمني وجهات الرقابة.
وهناك ميزة أخرى من إشراك املنظمات النسائية في الرقابة 
التي  التجمعات  على  قدرتها  وهي  أال  األمني  القطاع  على 
يصعب الوصول إليها. وبفرض ما يقال عن أن املرأة هي األقل 
تهديًدا، فيمكن لها أن تشارك بشكل أكبر في سياقات النزاع 
حيث يكون لديها مزيد من املعلومات الدقيقة ووجهات النظر 
تضرًرا.  األكثر  املجتمع  ألفراد  األمنية  االحتياجات  بشأن 
لكن، بينما يعتبر ضمان املشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة 
واملنظمات النسائية خطوة واحدة نحو جعل منظمات املجتمع 
بتحقيق  كفيالً  وحده  ذلك  يكون  فلن  بالفعل،  ممثلة  املدني 
املسائل  تضمني  املهم  من  أنه  كما  اجلنسني.  بني  املساواة 
املجتمع  رقابة  مراحل  في جميع  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
املدني على القطاع األمني لضمان أخذ اهتمامات واحتياجات 
املعلومات  من  )ملزيد  االعتبار  بعني  واملرأة  الرجل  ومصالح 

في هذا الشأن، أنظر إلى القسم ٥(.
وفي الواقع، من الصعب ضمان إدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي بشكل كامل في رقابة املجتمع املدني بسبب نقص 
اخلبرات واملوارد واإلرادة السياسة والوقت وعوامل أخرى. 
لكن قد يكون لتطوير استراتيجيات إلدخال املسائل املتعلقة 
أكثر  بشكل  النسائية  املنظمات  وإشراك  االجتماعي  بالنوع 
فاعلية في هذه العمليات أثر إيجابي على مجمل فعالية رقابة 

املجتمع املدني، وتشمل بعض هذه النتائج ما يلي: 
والعمليات  للتنظيمات  شمولية  أكثر  فهم  إلى  التوصل  n 
داخل  املعنية  األطراف  جميع  إشراك  خالل  من  األمنية 
حيث  املهمشة،  واملجموعات  املرأة  ذلك  في  مبا  املجتمع 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

وجتارب  ومعارف  مختلفة  نظر  وجهات  تضيف  أنها 
االستيعاب  مانحة  األمني  القطاع  على  الرقابة  إلى 
برمتها  األمنية  العملية  لتحسني  بديلة  واستراتيجيات 
في أي سياق معني. كما أن تضمني أدوار املرأة قد يجعل 
الرجال أن يعيدوا النظر في صورتهم كمقدمي اخلدمة 

األمنية وفي مخاوف انعدام األمن لديهم.
املرأة  العنف ضد  مثل  الرئيسية  األمنية  املسائل  إظهار  n 
أن  من  الرقابة  آليات  ميكن  ما  وضوًحا،  أكثر  بصورة 
حتدد وتراقب وتناصر هذه املسائل بشكل أكثر فاعلية.
تعزيز شرعية آليات الرقابة من خالل مشاركة ومتثيل  n 
التي  تلك  بدل  بأسره،  املجتمع  ومصالح  احتياجات 

تخص الفئات املهيمنة. 

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني؟

املسائل  إدخال  أجل  من  االنطالق  نقاط  من  العديد  هناك 
على  املدني  املجتمع  رقابة  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
بفاعلية.  األمني  القطاع  إصالح  وعمليات  األمني  القطاع 
ويجب إدراك أن هذا لن يحدث تلقائيًا فمن الضروري وجود 
السياسية واملوارد والقدرات حتى  درجة معينة من اإلرادة 
تتم عملية إدخال النوع االجتماعي. وإضافة على ذلك، وكما 
فإن  الفعالة،  للرقابة  حسم  عامل  يعتبر  الكافي  التمويل  أن 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدماج  إلى  حتديًدا  املوجه  التمويل 

االجتماعي هو أيًضا أمر ضروري.

في  االجتماعي  النوع  إلدخال  االنطالق  ونقاط  فرص  إن 
املدني تتنوع بحسب السياق احملدد،  عمليات رقابة املجتمع 
واالحتياجات  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  ذلك  ويشمل 
وقد  املعنية.  األمني  القطاع  ومؤسسة  والقضائية  األمنية 
على  الرقابة،  عملية  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يشمل 

اإلجراءات التالية ولكنه ال يقتصر عليها فقط: 

التأكيد على الشفافية واإلجراءات التأديبية املتكافئة. n 

حتديد احلد األدنى من معايير قواعد السلوك واألخالق  n 
ألفراد اخلدمة األمنية.

بالنوع  اخلاصة  االحتياجات  حتديد  على  التأكيد  n 
االجتماعي وإدماجها في مؤسسات وممارسات القطاع 

األمني.

األمنية  اخلدمات  في  النساء  من  املزيد  التحاق  تأييد  n 
وخاصة على مستويات اتخاذ القرار العليا.

عامة  بني  الرئيسية  األمنية  باملسائل  الوعي  زيادة  n 
املجتمع وبوجه خاص عندما تتعلق باملرأة واملجموعات 

املهمشة.

أو  الفرد  إلى  العامة  من  املقدمة  الشكاوى  توصيل  n 
املؤسسة املختصة داخل القطاع األمني.

إن التوصيات الواردة في هذا القسم إمنا هي توصيات عامة، 
إشراك  بشأن  التفصيلية  واملعلومات  التوصيات  من  وملزيد 
سياقات  في  األمني  القطاع  على  الرقابة  في  املدني  املجتمع 
النامية  والدول  االنتقالية  املرحلة  في  والدول  النزاع  بعد  ما 

واملتقدمة أنظر إلى القسم ٥.

4-1 جهات مراقبة القطاع األمني   

رسمية  جهات  عدة  في  املدني  املجتمع  يشارك  أن  ميكن 
املدنية  املراجعة  هيئات  مثل  األمني  القطاع  على  للرقابة 
الفنيني ومجموعات  اخلبراء  العامة وفرق  الشكاوى  وجلان 
الدولة  إلى  املوكلة  التقييم  عمليات  وكذلك  املستقلة،  الرقابة 
وسلوكيات  السجون  مثل  األمني  القطاع  نواحي  جلميع 
مبهمة حتديد  اجلهات  هذه  إلى  ويعهد  ذلك.  وغير  الشرطة 
ومراقبة وتقييم مؤسسات القطاع األمني، وهي بذلك تعتبر 
نقطة انطالق حاسمة لضمان تناول املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي وضمان مشاركة املرأة واملنظمات النسائية. كما 
البرملانية  الرقابة  آليات  في  املشاركة  املدني  للمجتمع  ميكن 
بالعمل مع أعضاء البرملان لوضع استجوابات برملانية حول 

املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي أو التباحث بشأنها.

ومعرفتها  بخبرتها  االعتراف  النسائية،مع  للمنظمات  ميكن 
في ما يختص بتوفير األمن واحتياجات املرأة داخل املجتمع، 
أو  تشاركي  بدور  تكليفها  مت  إذا  مضافة  قيمة  تضفي  أن 

تشاوري داخل اجلهات الرقابية.   

النسائية  املدني  املجتمع  منظمات  التقت   ، n فيجي في 
األمن  مسؤولي  مع  املرأة  شؤون  وزارة  مع  املتعاونة 
من  كجزء  الدفاع  مراجعة  وجلنة  باحلكومة  القومي 
كانت  حيث   200٣ عام  أجريت  التي  املراجعة  عملية 
املنظمات النسائية في وضع يتيح لها إثارة مسائل مهمة 

تشمل ما يلي:

  الطريقة التي اعتمدت إلجراء هذه العملية.

  األشخاص الذين أخذت مشورتهم.

  املسائل التي مت حتديدها على أنها تهديدات أمنية.

  كيفية إدخال املعايير واألعراف الدولية مبا فيها قرار 
مجلس األمن رقم 1٣2٥ في هذه العملية.

وكانت نتيجة ذلك تقدمي ورقتني إلى اللجنة شملت توصيات 
األمن  مجلس  في  دائم  بشكل  املرأة  شؤون  وزيرة  بتعيني 

أنظر التقرير اخلاص بالرقابة البرملانية، 

النوع االجتماعي وأثره على القطاع األمني 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

مستوى  على  األمنية  اللجان  في  املرأة  ومتثيل  القومي 
املجالس احمللية واالقليمية.1٤   

واملجموعات  النسائية  املنظمات  تتعاون   ، n كمبوديا في 
لدعم  الكمبودية  كالرباطة  اإلنسان  بحقوق  تعنى  التي 
حقوق اإلنسان والدفاع عنها مع جهات الرقابة احلكومية 
في التحقيق في ادعاءات إساءة املعاملة ومراقبة التزام 
كمبوديا بالقانون الذي مت إقراره مؤخًرا بشأن القضاء 
هذا  مينح  حيث  الضحايا  وحماية  األسري  العنف  على 
حاالت  في  للتدخل  أوسع  سلطات  الشرطة  القانون 
للضحايا.  القانونية  املوارد  وتعزيز  األسري  العنف 
وإضافة إلى أعمال املراقبة، تقدم منظمات املجتمع املدني 

املساعدة القانونية واألماكن اآلمنة للضحايا.1٥

وعالوة على إشراك املنظمات النسائية، يتعني أن يكون هناك 
الرقابية،  للرجل واملرأة في اجلهات  بالفعل  متثيل متساوي 
معوقات  عن  املرأة  مشاركة  في  احلالي  النقص  ينشأ  وقد 

تتمثل على سبيل املثال فيما يلي:   

للمشاركة  للمرأة  املؤاتية  الفرصة  أو  الوقت  إتاحة  عدم  n 
بسبب مسؤولياتها األسرية.

عن  املرأة  تعيق  التي  والثقافية  االجتماعية  املواقف  n 
املشاركة في مؤسسات القطاع األمني في الشأن العام.

نقص املهارات لتقدمي مدخالت بناءة.  n 

وميكن التغلب على العديد من هذه املعوقات من خالل التدريب 
منظمات  جانب  من  الدفاعية  والسياسات  الوعي  وزيادة 
املجتمع املدني املشاركة في جهات املراقبة والرقابة، ويسهم 
ذلك في استفادة جميع آليات املراقبة من خالل التأكيد على 

حتديد مجموع أشمل من اخلبرات واملعارف واملوارد.

خالل  االجتماعي  النوع  تضمني  يتم  أن  أيًضا  املهم  ومن 
وعمليات  مؤسسات  وتواجد  املراقبة  جهات  أنشطة  جميع 
يكون  فقد  ذلك،  ومع  ذلك.  حتقيق  من  للتأكد  كافية  قائمة 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  عن  للتغاضي  اجتاه  هناك 
االجتماعي في مراقبة القطاع األمني أو عدم إدراك أهميتها 
التي  الطرق  بني  األمنية. ومن  باملسائل  الصلة  وثيقة  كونها 
للمشاركني  التدريب  تقدمي  هي  ذلك  مع  التعامل  بها  ميكن 
من حتديد  لتمكينهم  األمني  القطاع  على  الرقابة  جهات  في 
وتزويدهم  االجتماعي  النوع  إلدخال  السانحة  الفرص 
باملهارات العملية مثل كيفية مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان 
إدخال  قوائم مهام وإرشادات  تفيد  والفتاة، وقد  املرأة  ضد 

النوع االجتماعي في هذا الصدد )أنظر اإلطار 1(.  

االجتماعي اإلطار رقم 1 النوع  مهام  لقوائم  مثال 
اخلاصة بجهات مراقبة القطاع األمني 

في سياقات ما بعد النزاع16

والفتاة  والرجل  املرأة  على  األمني  الوضع  يؤثر  هل  9 
والصبي بشكل مختلف؟

معروفة  والرجل  باملرأة  املتعلقة  األمنية  املسائل  هل  9 
وهل يتم التعامل مع هذه املخاوف؟

هل تشارك املرأة في قوات حفظ السالم؟ إذا كان األمر  9 
كذلك فعلى أي مستوى؟ 

هل تتلقى قوات حفظ السالم تدريبات خاصة بالنوع  9 
االجتماعي قبل نشرها وخالل مهمتها؟

واملجموعات  اجليش  في  املرأة  تؤديه  الذي  الدور  ما  9 
أخرى  أمنية  مؤسسات  أية  أو  والشرطة  املسلحة 
واجلمارك  احلدود  وشرطة  املخابرات  خدمات  مثل 
والهجرة وخدمات تنفيذ القانون األخرى )وما نسبة 

متثيلها في القوات/املجموعات بالدرجة والفئة(؟

هل ميكن أن تعتبر إجراءات دعم ضمان جعل املرأة جزء  9 
من اجليش أو الشرطة أو املؤسسات األمنية األخرى؟

ما هي االحتياجات األمنية للمرأة والرجل في اجليش  9 
واملجوعات املسلحة؟

هل يتم تقدمي تدريب خاص بالنوع االجتماعي للجيش  9 
أو القوات األمنية؟

القدرة  لديها  التي  املدني  املجتمع  ميكن االستعانة مبنظمات 
على البحث والتحليل مثل املراكز األكادميية وبيوت اخلبرة 
على  الرقابة  جهات  إلى  نتائجها  لتقدمي  السياسة  ومعاهد 
القطاع األمني، وقد يكون من املهم بوجه خاص طلب مشورة 
منظمات املجتمع املدني التي لديها اخلبرة الفنية على سبيل 
املثال في إصالح التشريعات التمييزية بشأن املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي التي تنظر فيها جهات الرقابة.

!  نصائح بشأن إشراك منظمات املجتمع املدني في 
اجلهات الرقابية من أجل إدخال النوع االجتماعي  
الرقابة  جلهات  االجتماعي  النوع  بشأن  تدريب  تقدمي  n 
على القطاع األمني مبا في ذلك املشاركني من منظمات 
املجتمع املدني لتعزيز قدراتهم وإدخال املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي.
ملختلف  االجتماعي  بالنوع  خاصة  مهام  قوائم  وضع  n 
الرقابة والتقييم لضمان إدخال املسائل املتعلقة  أنشطة 

بالنوع االجتماعي بشكل منظم.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

التأكيد على مشاركة املنظمات النسائية و/أو استشارتها. n 

اجلهات  في  واملرأة  للرجل  املتساوية  باملشاركة  املناداة  n 
الرقابية.

4-2 األبحاث وجمع املعلومات 
تعتمد الرقابة الفعالة والدقيقة بشكل كبيرعلى وجود بحث 
وسلوك  أنشطة  بشأن  وشاملة  وممثلة  واضحة  وبيانات 
تلعب  أن  املدني  املجتمع  ملنظمات  وميكن  األمني.  القطاع 
املعلومات  وجمع  املستقلة  املراقبة  عملية  في  رئيسيًا  دوًرا 
التي ميكن أن تستخدم في نهاية األمر إما في كشف النقاب 
بشأن  للمساءلة  األمني  القطاع  وإخضاع  االنتهاكات  عن 
تعزيز  بكيفية  تتعلق  مقترحات  حتديد  في  أو  مسؤولياته 
وجمع  البحث  عملية  تبوء  ما  فغالبًا  ذلك،  ومع  القطاع. 
املسائل  أخذ  في  بالفشل  األمني  بالقطاع  اخلاصة  البيانات 

املتعلقة بالنوع االجتماعي بعني االعتبار.

وكما أوضحنا في بداية هذا التقرير، تتنوع اخلبرة والقدرة 
على فهم طبيعة القطاعني األمني والقضائي فيما بني الرجل 
سواء  والبيانات  البحث  عملية  تعكس  أن  أجل  ومن  واملرأة. 
الرقابية  اجلهات  جانب  من  استخدامها  أو  جمعها  مت  التي 
على  تصنيفها  الضروري  فمن  بدقة،  النظر  وجهات  جميع 
املتعلقة  للمسائل  خاًصا  اهتماًما  تولي  وأن  اجلنس  أساس 
بالنوع االجتماعي. كما أنه من املهم أيًضا أن حتوي مؤشرات 
ومعايير للتغيير متجاوبة مع النوع االجتماعي لتعزيز تقدم 

عملية املراقبة والتقييم.1٧ 

البيانات املصنفة على أساس اإلطار رقم 2
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تعتبر البيانات املصنفة على أساس اجلنس )أي املعلومات 
مساهمة  واملرأة(  الرجل  بني  ما  تفّرق  التي  اإلحصائية 
بشأن  املعلومات  وجمع  البحث  عملية  إلجراء  ضرورية 
االجتماعي،  النوع  مع  متجاوب  بشكل  األمني  القطاع 
األمنية  واالحتياجات  التهديدات  توضح  أن  ميكنها  حيث 
والقضائية املختلفة وكذلك املفاهيم واملوارد التي لدى كل 
من املرأة والرجل والتي تعتبر بدورها قيّمة للغاية إلجراء 

إصالحات متجاوبة مع النوع االجتماعي.

اجلنس  أساس  على  املصنفة  البيانات  استخدام  وميكن 
فيما يلي:

التي  املختلفة  والقضائية  األمنية  التهديدات  حتديد  n 
مبا  والصبي  والفتاة  والرجل  املرأة  من  كل  يواجهها 

في ذلك التهديدات التي تتغير مبرور الوقت.

تقّدم  والقضائية  األمنية  اخلدمات  كانت  إذا  ما  تقييم  n 
بالتساوي بني املرأة والرجل والفتاة والصبي.

ووضع  املشكالت  ورصد  حتديد  عامة،  وبصفة  n 
منها  واالستفادة  فعالية  األكثر  واختيار  اخليارات 

للرجل واملرأة.

تخصيص املوارد بطريقة أكثر مساواة. n 

مراقبة وتقييم السياسات والبرامج األمنية من حيث  n 
والرجل  املرأة  على  اخلصوص  وجه  على  تأثيرها 

والفتاة والصبي. 

وميكن االستفادة من عملية البحث والبيانات بشأن القطاع 
األمني كأساس دقيق لتحديد تأثيرات السياسات والبرامج 
بقدرة  تتمتع  املجتمع  في  الفاعلة  القوى  أن  وحيث  األمنية. 
تتمتع  التي  تلك  من  احمللية  املجتمعات  إلى  للوصول  أكبر 
في وضع  بذلك  تكون  فهي  للدولة،  التابعة  األمن  قوات  بها 
أفضل ميّكنها من جمع هذا النوع من املعلومات، ويكون ذلك 
التي  والتشاورية  التشاركية  العمليات  خالل  من  منوذجيًا 
تضم جميع أفراد املجتمع. كما ميكن طرح مبادرات لضمان 
املشاركة الكاملة للنساء والفتيات وكذلك الرجال والصبيان 
من املجموعات املهمشة. ففي أفغانستان على سبيل املثال، 
املشاورات  في  املشاركة  النساء  على  الصعب  من  يكون  قد 
من دون وجود مرافقني لهن من الذكور. ومن املهم في هذه 
املوارد  املدني  املجتمع  منظمات  تخصيص  ضمان  احلاالت 
والغذاء  املأوى  توفير  )أي  املشاركة  من  لتمكينهن  الكافية 
البيانات  وجود  إلى  وإضافة  السفر(.  في  املرافقني  من  ألي 
املصنفة على أساس اجلنس، من املهم أيًضا أن تتسم طريقة 
نطاق  على  النتائج  تنشر  وأن  بالشفافية  املعلومات  جمع 
النسائية في عمليات  املنظمات  إشراك  يكون  قد  كما  واسع. 
املرأة  وصول  لزيادة  الطرق  أحد  وحتليلها  املعلومات  جمع 
الوعي باالحتياجات واملخاوف  املجتمع وكذلك زيادة  داخل 

األمنية اخلاصة.

التي يتم جمعها على  البيانات  وعالوة على ضمان تصنيف 
عملية  في  والفتيات  النساء  مشاركة  وعلى  اجلنس  أساس 
البحث، ميكن تركيز هذه العملية على توثيق انتهاكات حقوق 
كما ميكن   .)٣ اإلطار  )أنظر  والفتيات  النساء  اإلنسان ضد 
مساعدة املنظمات النسائية التي لديها خبرة في دعم ضحايا 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي إلجراء دراسات 
تشمل  أن  أيًضا  املهم  من  أنه  غير  الصدد.  هذا  في  متعمقة 
انتهاكات حقوق اإلنسان  العامة وعمليات توثيق  الدراسات 
املرأة والفتاة والصبي وأن تطرح أسئلة خاصة بشأن العنف 
جترى  أن  ويتعني  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم 
األبحاث حول انتشار ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان داخل 
أفراد  يرتكبها  التي  االنتهاكات  وكذلك  عامة  بصفة  املجتمع 

القطاع األمني حلقوق اإلنسان.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

انتهاكات اإلطار رقم 3 توثيق  بشأن  إرشادات 
حقوق اإلنسان 

الفاعلة  القوى  جانب  من  املرأة  حقوق  انتهاكات  "توثيق 
غير التابعة للدولة: استراتيجيات مقدمة من ناشطني من 
املجتمعات اإلسالمية" – جان بوير )Jan Bauer( وأنيسا 
واملرأة  والدميوقراطية  احلقوق   –)Anissa Hélie( هيلي 

التي تعيش في ظل القوانني اإلسالمية، 200٦.

واإلبالغ  أفريقيا  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  "مراقبة 
العفو  منظمة  املجتمع"،  لناشطي  خاص  كتيب  عنها: 

الدولي، 2002.

إليزابيث شرادر )Elizabeth Shrader( "طرق قياس أبعاد 
النوع االجتماعي للجرمية والعنف" البنك الدولي، 2001.

للباحثني  عملي  دليل  املرأة:  ضد  العنف  في  "البحث 
ولوري   )Mary Ellsberg( إيلسبرج  ماري  والناشطني" 
وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة   –  )Lori Heise( هيس 

.200٥ ،PATH إدخال وتكييف وسائل منع احلمل

بالنوع  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  جمع  ومبجرد 
االجتماعي، يتعني نشرها بالشكل الفعال لضمان تأثيرها من 
املستوى األدنى داخل املجتمعات احمللية إلى املستوى األعلى 
لصانعي القرار داخل القطاع األمني وبقية أجهزة احلكومة. 
وفي أغلب األحيان، وفي حالة جمع هذه البيانات، قد ال يتم 
القطاع  أو حتديدات  تقارير  أو  سياسات  في  فعليًا  إدخالها 
األمني، ولهذا، فمن املهم أن يطالب املجتمع املدني باستخدام 
ذلك  إجراء  فعال، وميكن  نحو  على  والبيانات  األبحاث  هذه 

بعدة طرق منها على سبيل املثال:

االتصال املباشر مع صانعي القرار املعنيني العاملني في  n 
مختلف مؤسسات القطاع األمني.

إطالق حمالت عامة بشأن املسائل الرئيسية املبينة على  n 
األبحاث والبيانات التي مت جمعها.

جمع هذه األبحاث والبيانات في شكل تقارير تقييم أو  n 
حتليالت أو تقارير موجزة جلميع نواحي القطاع األمني، 
واستخدامها  واسع  نطاق  على  تبادلها  ميكن  والتي 
كأداة لتأييد ومناصرة املشاركة مع مسؤولي احلكومة 

واألطراف املعنية األخرى.

كاإلذاعات  املعلومات  لنشر  املبتكرة  الطرق  استخدام  n 
مراكز  أو  االنترنت  شبكات  أو  مجتمع  بكل  اخلاصة 

املعلومات اخللوية.

نقل األبحاث والبيانات بشكل غير مكتوب )كامللصقات  n 
واألغاني  واملسرحيات  الكرتونية  والرسوم  اإلعالنية 

وغيرها( لتوصيلها إلى شرائح املجتمع األميّة.

لتحسني  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
املتعلقة  البيانات  وجمع  البحث  عمليات  استخدام 

بالنوع االجتماعي   
تدريب العاملني مبنظمات املجتمع املدني على طرق إجراء  n 

األبحاث وجمع البيانات املتعلقة بالنوع االجتماعي.
اجلنس  أساس  على  املصنفة  البيانات  إدخال  ضمان  n 
حتليالت  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  واألبحاث 

القطاع األمني.
لتدشني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  األبحاث  استخدام  n 
حمالت عامة بشأن املسائل املتعلقة بشكل خاص باملرأة 
استخدام  )كسوء  والرجل  مثالً(  األسري  )كالعنف 

األسلحة اخلفيفة(.
األبحاث  لنشر  متعددة  مبتكرة  استراتيجيات  وضع  n 
املجتمعات  في  وخاصة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

الريفية األميّة والتجمعات النسائية.

4-3 عمليات املراجعة اخلاصة بالنوع االجتماعي
وسيلة  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املراجعات  تعتبر 
مخصصة لتحليل عملية أو مؤسسة أو سياسة أو جهة ما من 
منظور النوع االجتماعي. وتقدم هذه املراجعات تقييًما ملا قد 
مت إجنازه بالفعل وما ميكن حتديده كنقطة انطالق أو فجوات 
بالنوع  اخلاصة  التحديد  عمليات  وتعتبر  املستقبلي.  للعمل 
في  مفيدة  األمني،  القطاع  على  تطبيقها  عند  االجتماعي، 
حتديد مدى تلبية مؤسسات القطاع األمني الحتياجات املرأة 
والرجل والفتاة والصبي، ومدى التمييز في العمل، واملعوقات 
املستوى  حتديد  وكذلك  املرأة،  مشاركة  زيادة  تواجه  التي 
العام للتجاوب مع النوع االجتماعي في السياسة والتطبيق. 
كما ميكن االستفادة من منظمات املجتمع املدني سواء بصفة 
مشارك في اجلهات الرقابية أو بشكل مستقل على حد سواء 
كانت  إذا  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املراجعات  إجراء  في 
إلى  الوصول  على  والقدرة  املطلوبة  واملوارد  اخلبرة  لديها 

مسؤولي القطاع األمني.

إلى  الساعية  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
إجراء املراجعات اخلاصة بالنوع االجتماعي  

إدخال املراجعات اخلاصة بالنوع االجتماعي كجزء من  n 
عمليات حتديد وتقييم إصالح القطاع األمني.

أنظر التقرير اخلاص بتحديد ومراقبة 

وتقييم النوع االجتماعي وأثره على 
القطاع األمني
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

عمليات  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  دمج  n 
حتديد أوتقييم آليات القطاع األمني الدورية.

فيما  الرئيسية  املعنية  األطراف  إشراك  في  االستمرار  n 
عملية  على  تأثيرها  لضمان  املراجعة  بنتائج  يتعلق 

اإلصالح.

4-4 تقييم موازنة النوع االجتماعي
حتليل  وهي  األمني  القطاع  على  للرقابة  أخرى  أداة  وهناك 
فيما  االجتماعي.  النوع  منظور  من  واألمن  الدفاع  موازنة 
متثل موازنة الدفاع في الغالب نسبة كبيرة من مجمل إنفاق 
الدولة، تلعب جهات الرقابة دوًرا رئيسيًا في تعزيز الشفافية 
والرقابة املالية التي ميكن أن تدعمها أيضا منظمات املجتمع 
الدفاع من احتياجات  التي تنفق على  املدني. وتأخذ األموال 
يكون  وقد  التنمية.  أو  املدنية  اخلدمة  تقدمي  مثل  أخرى 
الرجل  على  مختلفة  تأثيرات  احلكومة  موازنة  لتخصيص 
واملرأة والفتاة والصبي ممن يأملون في االستفادة بقدر زاد 
أو كثر من بعض أنواع اإلنفاق. وقد ظهر تقييم موازنة النوع 
االجتماعي  للنوع  املختلف  التأثير  لتقييم  كأداة  االجتماعي 
اخلاص باإلنفاق احلكومي والذي ميكن تطبيقه بشكل عملي 
فيما  يؤدي  أن  التقييم ميكن  هذا  ومثل  األمني.  القطاع  على 
بعد إلى تخصيص األموال بشكل يتّسم باملساواة واملساءلة 
والشفافية، باإلضافة إلى جميع عمليات النمو والتنمية حيث 
ستستفيد مجموعات كثيرة داخل املجتمع بشكل أكثر إيجابية 

من اإلنفاق احلكومي.20

وحيث أن القطاع األمني قد جبل في الغالب على التدقيق، فقد 
بشأن  الدقيقة  والبيانات  املعلومات  على  احلصول  يصعب 

مقدار اإلنفاق على الدفاع وتخصيص املوارد، واحلصول على 
املعلومات املصنفة على أساس اجلنس أكثر صعوبة. وبينما 
النوع  موازنة  تقييم  إجراء  البرملانات  أو  للحكومات  ميكن 
االجتماعي في معدالت إنفاقها، فيمكن أيضا ملنظمات املجتمع 
والتدخل  املوارد  تخصيص  عمليات  وتقييم  مراقبة  املدني 
لدى صانعي السياسة لتغيير أمناط اإلنفاق احلكومي. وعلى 
ومعاهد  املدني  املجتمع  منظمات  تستطيع  اخلصوص،  وجه 
األمني  القطاع  مع  املنخرطة  الرقابية  واجلهات  األبحاث 
تأسيس حتالفات لتعزيز تقييم جميع أوجه اإلنفاق احلكومي 
ووضع برامج مبتكرة للمطالبة مبزيد من املوارد املخصصة 

للنوع االجتماعي.

التي  العمليات  من  االجتماعي  النوع  موازنة  تقييم  ويعتبر 
حتتاج إلى خبرات فنية ولهذا فقد يتعني على منظمات املجتمع 
اخلبرة  توفير  ميكنها  خارجية  مساعدةقوى  طلب  املدني 
املجتمع  قد يكون ملنظمات  الصدد،  الالزم. وفي هذا  والدعم 
املدني الدولية دوًرا مهًما في مساعدة املنظمات احمللية الساعية 

إلى تقييم تأثير إنفاق القطاع األمني على املجتمع. 

! نصائح خاصة ملنظمات املجتمع املدني من أجل 
تخصيص موازنة خاصة بالنوع االجتماعي  

تطوير املهارات في مجال تقييم موازنة النوع االجتماعي  n 
على  األمني  القطاع  إنفاق  لتأثير  أفضل  لفهم  للتوصل 
النتائج  والفتاة والصبي واستخدام هذه  والرجل  املرأة 

كأداة للرقابة والتأييد.

مراحل إجراء مراجعة النوع االجتماعي وأثره على إصالح القطاع األمني 19اإلطار رقم 4

القطاع  إصالح  عملية  إجراء  فعند  االجتماعي.  النوع  ملراجعة  مهمة  انطالق  نقطة  التاريخية  املراجعة  تشكل  1-املراجعة: 
توفير  على  املراجعة  هذه  وتعمل  املراجعة.  بإجراء  الدولة  داخل  من  االجتماعي  بالنوع  اخلبراء  أحد  يقوم  أن  يتعني  األمني، 
نظرة شاملة على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي، والتي تتصل ليس فقط بعالقات النوع االجتماعي في الدولة التي جترى 
فيها املراجعة، بل أيًضا بجوهر املراجعة. وتشمل املراجعة التاريخية معلومات متعمقة ميكن عادة اإلستعانة بها كمرجع في 

املراجعة القادمة.

املقابالت  من  واسعة  مجموعة  واقع  من  املراجعة  محتوى  تطوير  يتم  التركيز:  ومجموعات  املوجزة  التقارير  2-تقدمي 
ومناقشات مع مجموعات التركيز. وتعتبر مراجعة املقابالت املعمقة مع القوى ذات الصلة داخل ذلك اجلزء احملدد من القطاع 

األمني مكوًنا مهًما من مكونات جمع املعلومات.

3-مراجعة التوثيق: تكمل مراجعة التوثيق مقابالت ومناقشات مجموعة التركيز وميكن أن توفر مصدًرا مهًما وتفصيليًا 
للمعلومات التجريبية، وكذلك أساًسا للمقارنة مع مصادر البيانات األخرى.

وتتمثل التحديات في هذا الصدد في الوصول إلى الوثائق الضرورية وامللفات غير املكتملة وتكاليف العاملني والتغييرات في 
أسماء البرامج/املشروعات خالل التنفيذ أو إعادة التخطيط وخاصة برامج إصالح القطاع األمني التي تقف وراءها اجلهات 

املانحة مما يصعب حتديد الوثائق ذات الصلة.

4-نشر النتائج: مبجرد االنتهاء من مراجعة النوع االجتماعي، من املهم نشر النتائج على األطراف املعنية وخاصة املشتركة 
في القطاع الذي جترى مراجعته. 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

4-5 التأييد وزيادة الوعي
تلعب منظمات املجتمع املدني دوًرا مهًما في الرقابة من خالل 
القطاع  والتزامات  ومسؤوليات  بدور  العامة  وعي  زيادة 
األمني، وكذلك االرتباط املباشر مع مؤسسات القطاع األمني 
واجلهات احلكومية. وميكن استخدام األبحاث وجمع البيانات 
مبا في ذلك عمليات حتديد وتقييم ميزانية النوع االجتماعي 

كأدوات ملبادرات زيادة الوعي والتأييد.

وميكن ملنظمات املجتمع املدني تأييد عمليات اإلصالح لتعزيز 
شفافية ومساءلة وفعالية القطاع األمني. وحيث أن املشاركة 
القطاع  أنشطة  في  املدني  املجتمع  ملنظمات  عموًما  محدودة 
القائمة نقاط انطالق  التأييد  األمني، فيمكن أن تكون قنوات 
مجاالت  بعض  وتتعلق  األمني.  القطاع  داخل  للتأييد  مهمة 
املتعلقة  املسائل  بإدخال  خاص  بوجه  تتصل  التي  التأييد 
بالنوع االجتماعي في الرقابة على اإلصالح القانوني وزيادة 
اإلنسان  حقوق  واحترام  األمني  القطاع  داخل  املرأة  متثيل 
واحلاجة إلى التدريب على مهارات النوع االجتماعي. وميكن، 
بل يتعني أن يكون التأييد املتعلق برقابة املجتمع املدني على 
أن  ميكن  كما  مختلفة.  مستويات  عدة  على  األمني  القطاع 
التأييد الضغط املباشر من جانب كبار مسؤولي  يشمل هذا 
أو  احلكومية  والوزارات  البرملان  وأعضاء  األمني  القطاع 
اجلهات املانحة جنبًا إلى جنب مع أنشطة التأييد املتمثلة فيما 

يلي:

مراجعة  وعمليات  املشاورات  خالل  املقدمة  الوثائق  n 
القطاع األمني.

املبادرات اإلعالمية. n 

التظاهرات. n 

املباحثات السياسية. n 

صياغة تقارير السياسة. n 

يبدو أن املجتمعات العامة في معظم البلدان غير واعية متاًما 
بحقوقها في األمن والعدالة أو بالسياسات والعمليات احملددة 
داخل القطاع األمني التي وضعت من أجل تعزيز حقوقها. وعن 
طريق زيادة وعي العامة ببعض املسائل بدًءا من الوصول إلى 
النظام القضائي وتقدمي الشكاوى ضد الشرطة وصوالً إلى 
التأثير في سياسات إصالح القطاع األمني من خالل  كيفية 
أيًضا  الشعب  عامة  إشراك  البرملان، ميكن  بأعضاء  االتصال 
في إخضاع القطاع األمني للمساءلة بشأن تلبية احتياجاتهم 
بطريقة فاعلة ومحترمة. وتشمل أمثلة اإلجراءات التي ميكن 
أن تتخذها منظمات املجتمع املدني لزيادة وعي العامة باملسائل 

املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن ما يلي:
أو حلقات دراسية بشأن  عقد طاوالت حوار مستديرة  n 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي والسياسة األمنية.

عن  اإلبالغ  كيفية  حول  النشرات  مثل  مواد  إصدار  n 
على  القائم  العنف  فيها  مبا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
القطاع  أفراد  يرتكبها  التي  االجتماعي  النوع  أساس 

األمني. 

ومن األهمية مبكان تذكر أن املنظمات النسائية ليست فقط من 
يلعب دوًرا في زيادة الوعي ومناصرة املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي واألمن، بل إن دور الرجل واملنظمات الرجالية في 
املتعلقة  املسائل  ومناصرة  األمنية  املؤسسات  على  الرقابة 

إشراك الرجل في القضاء على العنف ضد املرأةاإلطار رقم 5

املرأة  العنف ضد  إنهاء  يؤيدون  الذين  الرجال  من  مجموعة  جانب  من   1٩٩1 عام  كندا  في  األبيض  الشريط  حملة  انطلقت 
ويسعون إلى تثقيف غيرهم من الرجال بشأن هذه املسألة. ومن خالل حمالت زيادة الوعي والبيانات العامة وتنامي شبكة 
للرجل  اإليجابي  للدور  كذلك منوذًجا  ويقدمون  للعنف،  مؤيد  كغير  للرجل  مغايرة  نظرة  املنظمة  هذه  أعضاء  يقدم  املنظمة، 
والصبي داخل املجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وحيث أن هذه املنظمة ال تتعامل بشكل مباشر مع القطاع األمني، فقد متثلت 
اإلجراءات التي اتخذتها في املساهمة في تغيير املواقف وثقافة العنف التي ترسخ للعنف ضد املرأة مبا في ذلك داخل الشرطة 
واجليش. وتقدم املنظمة طريقة مبتكرة للتعامل مع جذور العدوان والعنف داخل األسر واملجتمعات، وهي طريقة فعالة جلذب 
انتباه العامة وزيادة وعيهم واالعتراف بوجود املشكلة، وفي نفس الوقت لتناول األدوار والعالقات غير املتساوية في مسائل 

النوع االجتماعي.21

املصادر األخرى إلشراك الرجل في التعامل مع العنف ضد املرأة:

القضاء على العنف ضد املرأة بالشراكة مع الرجل«: املرأة في قطاع التنمية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط  n 
الهادئ، 200٦.

  n )Dean Peacock( الرجل كشريك: الرجال في جنوب أفريقيا يتجاوبون مع العنف ضد املرأة ومرض اإليدز دين بيكوك
.2002 ،EngenderHealth منظمة

منظمة املرأة من أجل املرأة الدولية  n  – »القضاء على العنف ضد املرأة في شرق الكونغو: إعداد الرجال ملناصرة حقوق املرأة
.200٧
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

أسئلة تطرح عند التخطيط حلمالت التأييدجدول البيانات 1

استخدام السياسات واملوازنات وغيرها لتحديد املشكلة واحلصول على البيانات الدقيقة.ما هي املشكلة وما هي أسبابها؟

بني ما هي األهداف والغايات؟ اجلمع  خالل  من  حتقيقه  سيتم  والذي  املدى  البعيد  احلملة  هدف  إلى  الهدف  يشير 
للقياس  التأييد واألنشطة العملية، أما الغاية فهي هدف آنّي ويتعني أن يكون دقيًقا وقابالً 
استشارية  آلية  إنشاء  احلكومة  "تعتزم  أمثلته  ومن  مقترح(،  كنشاط  )وليس  كنتيجة 
بحلول عام 2010 ملنظمات املجتمع املدني بشأن وضع موازنة للدفاع متجاوبة مع النوع 

االجتماعي".
ما هي التغييرات الواقعية املرجي 
أو  املعرفة  أو  )الوعي  بلوغها 
صانعي  وسلوك  مواقف  تغيير 
السياسة أو القوى الفاعلة داخل 

القطاع األمني(؟

بعبارة أخرى، ما هو االختالف الذي سينشأ عن التأييد؟

ما هي املؤشرات املستخدمة في 
تتبع التقدم نحو حتقيق النتائج؟

التداول  التأييد مثل  التي ترغب في متابعتها طوال حملة  املختلفة  التقدم  التفكير في طرق 
والتأثير والنتائج ومثل التغيير في سياق العمل.

من هي األطراف املعنية الرئيسية 
والغايات  األهداف  وضع  في 
اخلاصة  واملؤشرات  والنتائج 

باالستراتيجية املتبعة؟

الثانوية  املعنية  األطراف  هي  ما 
منها واملهمة؟

ولكنها  التغيير  تفعيل  سلطة  لديها  التي  األطراف  تلك  الرئيسية  املعنية  األطراف  تشمل 
حتتاج إلى إقناع للقيام بأي فعل، وتشمل األطراف املعنية الثانوية املجموعات التي ميكن 
حشدها. أما األطراف األساسية فتشمل املستفيدين من التغييرات، وتشمل األطراف املهمة 
األخرى املجموعات املستهدفة من بني القوى األمنية الفاعلة التي قد تعارض االستراتيجية؛ 
كما أن أخذ بعض الوقت في التفكير بشأن كيفية العمل مع كل طرف من األطراف املعنية 

والتأثير فيها يزيد من فرص النجاح.

ما هي األبحاث املطلوبة إلختبار 
املعرفة  بشأن  االفتراضات 

واملواقف وغيرها؟

كيف سيتم التوصل إلى عينة ممثلة من اجلمهور املستهدف، وما هي األساليب التي ستتبع 
في حتري وجهات نظره بشأن هذه املسائل؟ وكيف ميكنه الوصول إلى معلومات بشأن هذا 

املوضوع؟
الرئيسية  الرسائل  هي  ما 
من  لكل  توجيهها  املطلوب 
املعنية  األطراف  من  مجموعة 
)مثل  املنشود  التغيير  حلصول 
زيادة املعرفة وتغيير املمارسات 

اخلاصة بها(؟

استخدام مجموعات تركيز مع محترفي اإلعالم وأنواع أبحاث اإلعالم األخرى للتوصل إلى 
فهم السياق وبناًء عليه فهم هدف الرسائل.

ما هي أنواع التواصل )كالطبعات 
وتقارير  النتائج  من  الشعبية 
االتصال  وقنوات  احلقائق( 
لوجه  وجها  التواصل  )مثل 
ووسائل  الدراسية  واحللقات 
األنسب  واألنشطة  اإلعالم( 

ملعظم األطراف املعنية؟

أبحاث  إجراء  املطلوب منهم، وكذلك  العمل  املستهدفني وتوضيح  األشخاص  الوضوح مع 
تاريخية حول املجموعات واستهدافهم بالرسائل املناسبة، وكذلك التفكير بشأن األشخاص 
على  القدرة  باملصداقية/لديهم  يتمتعون  من  إشراك  على  والعمل  االتصال  عن  املسؤولني 

التأثير في األطراف املعنية الرئيسية.

العمل/اخلطة  خطة  هي  ما 
التأييد  الستراتيجية  الزمنية 
األحداث/ هي  وما  املتبعة؟ 
لتوجيه  الرئيسية  املناسبات 

الرسائل واملواد املطبوعة؟

وضع جدول زمني عند التخطيط لالستراتيجية املطلوبة حتى يتم االلتزام بها ويتم توزيع 
املهام بشكل فعال، كما حتدد اجلداول الزمنية واملواعيد احملددة لنشر وتوزيع املطبوعات.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

بالنوع االجتماعي، والسيما العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي، هو أمر غاية في األهمية ويوجه رسالة قوية إلى 
القوى الفاعلة داخل القطاع األمني التي يهيمن عليها الرجال. 
لدى  املتوارثة  والسياسات  واألفكار  املواقف  تغيير  أن  كما 
الوعي  زيادة  أهداف  أهم  من  هو  الرئيسية  املعنية  األطراف 
والتأييد للمسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي، وميكن للرجل 

تأدية هذا الدور بفاعلية كبيرة. 
ومن أجل ضمان جتاوب حمالت التأييد مع النوع االجتماعي، 
واللغة  احملتوى  أن  من  التأكد  املدني  املجتمع  ملنظمات  ميكن 
لزيادة  تهدف  احلملة  وأن  االجتماعي  النوع  مع  متجاوبني 
حتقيق األمن والعدالة للمرأة والفتاة وكذلك للرجل والصبي، 
املرأة  إشراك  النسائية وضمان  املنظمات  بني  فيما  والتعاون 
املنظمات  لتلك  ميكن  ذاته  السياق  وفي  مستوى،  أعلى  على 
االجتماعي على  بالنوع  متعلقة  تغييرات خاصة  إجراء  تأييد 

القطاع األمني، وتشمل تلك التغييرات ما يلي:

وضع وتنفيذ سياسات وخطط خاصة بالنوع االجتماعي  n 
تشمل قواعد السلوك ملؤسسات القطاع األمني.

والقوات  الشرطة  لقوات  املعايير  موحد  تدريب  تقدمي  n 
املسلحة وكذلك أفراد األمن اآلخرين.

إصالح التشريعات التمييزية للعمل بكفاءة على القضاء  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي والتعامل معه ومعاقبة 

مرتكبيه.
توظيف عدد أكبر من النساء واإلبقاء على عملهن والنهوض  n 

بهن داخل املؤسسات األمنية واجلهات احلكومية.
املالية والبشرية واملادية  املوارد  تخصيص ما يكفي من  n 
التي  اخلاصة  األمن  انعدام  حاالت  بعض  مع  للتعامل 

تواجه املرأة والفتاة.
األمني  القطاع  أفراد  إخضاع  على  فعال  بشكل  العمل  n 
للمساءلة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها العنف 

القائم على أساس النوع االجتماعي.

! نصائح لتخطيط منظمات املجتمع املدني وأنشطة 
لزيادة الوعي   

ميكن أن تكون حمالت زيادة الوعي التي تستهدف عامة  n 
الشعب عامالً حاسًما في استهداف التأثير في سياسات 

وبرامج القطاع األمني. 

األطراف  حتديد  مع  بعناية  التأييد  حلمالت  التخطيط  n 
الرسالة  إليهم  توجه  التي  واألهداف  الرئيسية  املعنية 
بناء أسس  التأكد من  السياسة وكذلك  مبا فيها صانعي 
التأييد على أبحاث موثوقة وشاملة ومتجاوبة مع النوع 

االجتماعي.

الدفاع  أو  األمني  القطاع  مراجعات  مثل  فرص  انتهاز  n 
إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في احلصول 

على التأييد من جانب املجتمع املدني. 

إشراك الرجال في حمالت التأييد وخاصة ممن يتعاملون  n 
مع العنف ضد املرأة.

4-6 العمل مع وسائل اإلعالم 
تعزيز  اإلعالم دوًرا مهًما على نحو خاص في  تلعب وسائل 
املعلومات  تبادل  وفي  األمني  للقطاع  العام  الدقيق  الفحص 
أن تتعاون منظمات  الدفاع واألمن. كما ميكن  بشأن إصالح 
حمالت  تعزيز  أجل  من  اإلعالم  وسائل  مع  املدني  املجتمع 

زيادة الوعي والتأييد التي تطلقها.
العاملني  الصحفيني واآلخرين  أن يكون  الضروري  ليس من 
املسائل  في  النزاع  بجوانب  دراية  على  اإلعالم  مجال  في 
إلى  التحدث  معتادين  أو  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  األمنية 
املرأة أو احلصول على معلومات منها، فهناك خطوط إرشادية 
 .2٣ نفسها  اإلعالمية  املؤسسات  داخل  قليلة  سياسات  أو 
ولذلك ميكن ملنظمات املجتمع املدني العمل مع وسائل اإلعالم 
بشأن  التقارير  وإعداد  املعلومات  جمع  كيفية  على  لتدريبها 
وقد  االجتماعي.  النوع  مع  متجاوبة  بطريقة  األمنية  املسائل 

وجود  إلى  احلاجة  مدى  ما 
التأييد  الستراتيجية  موازنة 
واملواد  املهارات  هي  وما  املتبعة 
واخلبرات الضرورية املطلوبة؟ 

تشمل املوارد األموال واألشياء العينية واملوارد البشرية وخبراتها وسمعة املنظمة )رأس 
املال( املتعلقة مبوضوع معني مطلوب تأييده ومناصرته.

ونشر  حتديد  يتم  كيف 
والدروس  االستراتيجية 
املستفادة من واقع التجارب؟ 

التفكير بشأن كيفية استفادة حمالت التأييد اإلضافية واملنظمات األخرى من اخلبرات في 
هذا املجال.

كيف سيتم التأكيد على استدامة 
استراتيجية التأييد؟

في حال السعي الناجح إلحداث التغيير، يجب التفكير الدائم بشأن التغيير لضمان استدامة 
هذه التغييرات، فإذا كانت احلملة تركز على مستوى السياسة تكون احلاجة إلى النظر في 
التفكير بشأن تنفيذ السياسة أمر ذا أهمية حاسمة؛ ومن سيضمن التدخل وما هي الطرق 

الفعلية األكثر فاعلية؟ 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

إلى  الوصول  أيضا  اإلعالم  وسائل  على  الصعب  من  يكون 
االغتصاب  اإلنسان مثل  انتهاكات حقوق  أو ضحايا  شهود 
على أيدي قوات األمن، وبذلك ميكن ملنظمات املجتمع املدني 
الرعاية  وتوفير  العملية  هذه  تسهيل  في  دوًرا  تلعب  أن 
واملساعدة الالزمة للضحايا ممن يرغبون في اإلفصاح عما 

حدث لهم.

الستخدام  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
وسائل اإلعالم بطريقة أكثر فاعلية    

إلى  التأييد  رسائل  لنشر  اإلعالم  وسائل  استخدام  n 
الصغيرة  الصحف  مع  والعمل  اجلمهور  من  عدد  أكبر 
ومحطات اإلذاعة والقنوات التلفزيونية احمللية ووسائل 

اإلعالم التابعة للدولة.

نصائح للعمل مع وسائل اإلعالم للحصول على تأثير مضاعف 22اإلطار رقم 6

الرسائل الرئيسية
حتديد وإتباع النقطتني 2 ٣ n املطلوب إتباعها. 

احلرص الدائم على استناد املقابالت/املناقشات على هاتني النقطتني. n 

التحدث بصوت واحد
إذا كان العمل يجري مع مجموعة، فيتم التأكد من فهم جميع األفراد للرسالة التي تصل إلى الصحافة. n 

ينصح بتعيني متحدث رسمي. n 

االتصال الدائم بالصحافة
يجب اليقظة بحيث ال يتم تناول مسائل وردت بالفعل في األخبار ولكن يتم تقدمي حتقيقات وبيانات إعالمية. n 

كتابة رسائل إلى احملرر لتنشيط النقاش، ويجب أن تكون هذه الرسائل موجزة ومحددة الهدف. n 

تسهيل األمر على املشاركني
تقدمي معلومات مختصرة وواضحة في صيغة مكتوبة مثل البيانات والتقارير الصحفية. وميكن أن يشمل ذلك معلومات  n 
املعارضة  النظر  وجهات  بشأن  معلومات  وكذلك  وخلفياتها،  تأييدها  املطلوب  باملسألة  املتعلقة  واملعلومات  االتصال 

واحلقائق واإلحصائيات.

البيانات والتقارير الصحفية
معرفة التوقيتات الزمنية وأفضل األوقات املناسبة لالتصال بالصحافة. n 

وجود ملفات صحفية في جميع املناسبات. n 

تقدمي موجزات تاريخية حتى يتمكن الصحفيني من إجراء حتقيقاتهم.  n 

أن تكون العملية مصدًرا موثوًقا به
املعلومات  أجل احلصول على  للمنظمة من  الصحافة عليه وتلجأ  تعتمد  به حتى  العملية مصدًرا موثوًقا  تكون  أن  يجب  n 
القطاع  في  الفاعلة  القوى  مع  التعامل  عند  املصداقية  ترتبط  ما  األمني. وغالبًا  القطاع  نواحي  الصحيحة بشأن مختلف 

األمني ارتباًطا وثيًقا مبستوى اخلبرة الفنية.
تتم دعوة وسائل اإلعالم فقط عند وجود خبر هام. n 

عند استخدام اإلحصائيات، يتم التأكد من مدى صحتها. n 

الظهور في القنوات التلفزيونية واإلذاعية
االلتزام بالرسائل الرئيسية. n 

n .استغالل التدريب على أساليب إجراء املقابالت

تقييم احلملة
يتم توثيق وتقييم التغطية الصحفية واالستفادة من احلمالت السابقة. n 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

تدريب وتنمية شعور الصحفيني واألشخاص اآلخرين  n 
العاملني في وسائل اإلعالم بشأن املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي وكذلك استخدام لغة حساسة )أنظر االطار ٧(.

التقارير اإلعالمية املتجاوبة مع النوع اإلطار رقم 7
االجتماعي 24

الصحفيني  من  االجتماعي  النوع  مفهوم  توصيل  يتطلب 
األفراد  تهميش  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  مالحظة 
بسبب النوع االجتماعي، ويتطلب األمر طرح أسئلة مثل:

من الذي يقوم بالتغطية؟ n 

من أي منظور؟ n 

من أية زاوية؟ n 

ما هي األمناط التقليدية لألفراد؟ n 

هل تساعد التقارير اإلخبارية على تقّدم املساواة بني  n 
تطويعها  يتم  هل  أو  املجتمع  في  االجتماعي  النوع 

بطريقة تعزز املواقف والقيم التقليدية؟
اهتمامات  عن  واملرأة  الرجل  اهتمامات  تنفصل  هل  n 

املجتمع بصفة عامة؟

4-7 تدريب أفراد القطاع األمني على املسائل املتعلقة 
بالنوع االجتماعي

يعتبر التدريب على النوع االجتماعي من أهم االستراتيجيات 
اليومية.  مبهامهم  للقيام  األمني  القطاع  أفراد  قدرات  لبناء 

وتعتبر قدرات النوع االجتماعي مهارة مثل أية مهارة أخرى، 
الطرق  أحد  التدريب  يكون  أن  كما ميكن  تعليمها.  لذا وجب 
وهو  األمني،  القطاع  أفراد  وسلوك  مواقف  لتغيير  املؤثرة 
أيًضا مكّون أساسي في تعزيز الرقابة على القطاع األمني. 
املشترك  التفاهم  لتعزيز  أن يستخدم كذلك كوسيلة  وميكن 
وتسهيل التعاون بني منظمات املجتمع املدني وأفراد القطاع 
بالنوع  اخلاص  التدريب  يدخل  وال  املستقبل.  في  األمني 
أو  اجليش  في  الرسمي  النظام  من  كجزء  دائما  االجتماعي 
التدريب اخلاص  أو في  األمن اخلاصة  أو شركات  الشرطة 
األخرى  القوى  الذي يستهدف  األمني  القطاع  بالرقابة على 
غير  املنظمات  أو  الدفاع  وزارة  وأفراد  البرملان  أعضاء  مثل 
احلكومية. وإذا وجد هذا النوع من التدريب، فال يأخذ الشكل 

الرسمي أو اإللزامي كما ال يكون شامالً. 

في  املتخصصة  اخلبرة  من  النسائية  للمنظمات  يكون  قد 
يؤهلها  ما  والتجارب  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 
بشكل جيد لتقدمي مدخالت في مناهج التدريب القائمة ألفراد 
بشأن  بذاتها  قائمة  تدريب  مناهج  أو وضع  األمنية  القوات 
االستغالل  وخاصة  به  املتعلقة  واملسائل  االجتماعي  النوع 
واالعتداء اجلنسي. وعالوة على التعاون في تقدمي التدريب 
اخلاص بالنوع االجتماعي، ميكن ملنظمات املجتمع املدني التي 
لديها خبرة باملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي القيام مبا يلي:

أنظر التقرير اخلاص بالتدريب اخلاص 

بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني

منغوليا – إدخال ثقافة الصحة اجلنسية في مناهج تدريب اجليش 25اإلطار رقم 8

منظمة النظرة املنغولية هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1٩٩٨ وهي تعنى بأنشطة الصحة اإلجنابية مبا فيها القضاء 
والسيطرة على مرض اإليدز واألمراض األخرى املنقولة جنسيًا وترّكز املنظمة أنشطتها على الرجل، مبن فيهم ضباط وجنود 
القوات املسلحة املنغولية، وتسيّر العمل اللجنة اإلدارية لسياسة الصحة العامة باملنظمة والتي تضم نائب قائد القوات املسلحة 

املنغولية.

اإليدز واألمراض  الريف، مبرض  القادمني من  املسلحة، وخاصة  القوات  في  املجندين اجلدد  تنعدم معرفة  أو  تقّل  املسألة: 
املنقولة جنسيًا. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل اإلصابة بتلك األمراض بني اجلنود والضباط.

الهدف: احلصول على دعم وزارة الدفاع والقوات املسلحة املنغولية لزيادة الوعي مبرض اإليدز واألمراض املنقولة جنسيًا 
والصحة اإلجنابية بني اجلنود والضباط.

األطراف املعنية الرئيسية: وزارة الدفاع وقيادة القوات املسلحة املنغولية.

األطراف املعنية األساسية: الضباط / اجلنود وشركاؤهم اجلنسيني.

الطرق املتبعة والتواصل: مت توجيه خطابات إلى وزارة الدفاع وقيادة القوات املسلحة ومت عقد لقاءات رسمية وغير رسمية 
وأطباء  الضباط  قادة  قدم  املسؤولني حيث  كبار  مع  بالتعاون  تدشني مشروع  وكذلك مت  املسؤولني  كبار  مع  عمل  وورشة 

الوحدات العسكرية تقريًرا بشأن الوضع احلالي لألمراض املنقولة جنًسيا بني أفراد القوات املسلحة.

مؤشرات النجاح واالستدامة: مت إدخال الصحة اجلنسية في مناهج التعليم الرسمية ألفراد اجليش والعمل على زيادة وعي 
كبار املسؤولني وكذلك زيادة الدعم املقدم من وزارة الدفاع.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

وضع مناهج تدريبية قياسية خاصة بالنوع االجتماعي  n 
ضباط  تدريب  مثل  األمني  القطاع  مؤسسات  ملختلف 
تخصيصه  ميكن  الذي  األسري  العنف  على  الشرطة 

واستخدامه من جانب املدربني.

الضغط من أجل وضع سياسات تلزم بالتدريب الشامل  n 
اخلاص بالنوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني.

وكتيبات  وأدلة  إرشادات  وضع  في  واملشاركة  التأييد  n 
عملية  كمصادر  لتستخدم  االجتماعي  بالنوع  خاصة 

ألفراد القطاع األمني.

االجتماعي  للنوع  اختصاص  إيجاد  أجل  من  الضغط  n 
داخل مؤسسات القطاع األمني لتنسيق وتنفيذ ومراقبة 

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي. 2٦

وفي نقاش أجرى على شبكة اإلنترنت ضم ما يزيد عن 1٤0 
من صانعي السياسة واملمارسني في املجال، مت التوصل إلى 
10 توصيات في مجال التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي 

ألفراد القطاع األمني متثلت فيما يلي:
التعامل مع األدوار واألعراف الذكورية التقليدية. 1 .
إشراك الرجال كمدربني على النوع االجتماعي. 2 .
إعطاء أولوية لتدريب كبار املديرين واملسؤولني. ٣ .

إدخال النوع االجتماعي في التدريب املنتظم في القطاع  ٤ .
األمني.

تنفيذ التدريب كجزء من االستراتيجية األشمل لتضمني  ٥ .
أدوار النوع االجتماعي.

التدريب  تشمل  مؤسسية  أو سياسة  عمل  خطة  وضع  ٦ .
اخلاص بالنوع االجتماعي.

تنظيم تدريب ما قبل االنتشار ألفراد حفظ السالم.  ٧ .
املدني  املجتمع  منظمات  بني  التعاون  من  االستفادة  ٨ .

ومؤسسات القطاع األمني.
التأكد من استخدام لغة متجاوبة مع النوع االجتماعي. ٩ .

القيام بتقييم طويل املدى وحتديد املؤشرات. 2٩. 10

في  املشاركة  املدني  املجتمع  ملنظمات  نصائح   !
تدريب أفراد القطاع األمني

يحتاج تنظيم التدريب إلى إجراء تقييم لتحديد الثغرات  n 
في التدريب احلالي ومجاالت التحسني.

للمجندين  موحدة  تدريبية  مناهج  تطوير  في  املشاركة  n 
اجلدد والضباط احلاليني في الشرطة واجليش.

وضع قائمة مبدربي املجتمع املدني املؤهلني داخل الدولة  n 
والذين ميكنهم تدريب أفراد القطاع األمني.

والشراكة  للربط  كأساس  التدريبية  الفرص  استغالل  n 
مع مسؤولي احلكومة واجليش والشرطة.

ويتم  بالفعل،  موجود  هو  فيما  الوقت  إضاعة  عدم   n 
استخدام ووضع مناهج تدريبية مطورة من قبل.

4-8 املنظمات النسائية
املجتمع،  ومتثيل  والكفاءة  بالشمولية  الرقابة  تتسم  وحتى 
من املهم إشراك املنظمات النسائية في جهود رقابة املجتمع 
املدني. وغالبًا ما يفهم أن املسائل األمنية هي "مجال سيطرة 
الرجال" ومع ذلك وكما سبق وأن ناقشنا في القسم ٣ ٣، 

مصادر التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي 27اإلطار رقم 9

ميكن أن تكون رزمة األدوات والتقارير التالية بشأن النوع االجتماعي مصدر إلهام لتقدمي تدريب وثيق الصلة:
األمن الشامل والسالم الدائم: تقرير بشأن التأييد والعمل n  ويشمل تقارير تستهدف املرأة فيما يتعلق باملسائل األمنية 

والقضاء واحلكم واملجتمع املدني وحماية املجموعات املهمشة وغير ذلك.
http://www.international-alert.org/our_work/themes/gender_training.php

وتشمل  n  – مجموعة تقارير بشأن العمل مع الرجل والصبي للقضاء على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
قراءات ودراسات حالة وكتيبات ومتارين.

http://toolkit.endabuse.org

واحلماية  والتحديد  الدولية  القوانني  بشأن  تقارير  وتشمل   n :اإلجتاربالبشر على  بالقضاء  خاصة  تقارير  مجموعة 
والتثقيف العام واملراقبة والتقييم وغيرها.

http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf

الضوء  تلقي  تاريخية  معلومات  وتشمل  n  – مجموعة املصادر اخلاصة بالنوع االجتماعي في عمليات حفظ السالم
على املسائل الرئيسية املتعلقة بالنوع االجتماعي وأأدوات التطبيق العملي.

http://pbpu.unlb.org/pbpu/genderpack.aspx
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

أن  ميكن  فاعالً  دوًرا  تلعب  أن  النسائية  للمنظمات  ميكن 
الرقابية بشكل فعال. ونظًرا الختالف  تستفيد منه اجلهات 
أولويات وطريقة عضوية املنظمات النسائية، فيمكنها تقدمي 

الكثير من اإلسهامات املهمة في عمليات الرقابة ومنها:  
املتعلقة  باملسائل  املعنية  املدني  املجتمع  منظمات  أن  n 
بالنوع االجتماعي تعتبر مصدًرا للخبرات بشتى أنواع 
حاالت انعدام األمن التي يعاني منها الرجل واملرأة على 

حد سواء.
إلى  الوصول  على  القدرة  الغالب  في  املنظمات  لهذه  أن  n 
املجموعات املهمشة وكذلك جمع املعلومات التي قد يتم 

إغفالها لسبب أو آلخر.
خاصة  نظر  وجهات  جلب  النسائية  املنظمات  إمكانية  n 
بالنوع االجتماعي وثيقة الصلة بسياسات وممارسات 

القطاع األمني.
مبعايير  التحديد  وجه  على  تهتم  النسائية  املنظمات  أن  n 
ضد  اخلطيرة  االنتهاكات  تتناول  التي  السلوك  قواعد 
أفراد  املرأة مثل االغتصاب والتحرش اجلنسي على يد 

القطاع األمني.

ومع ذلك، فمن املهم اإلقرار بأن جميع املنظمات النسائية ال 
متثل بالضرورة احتياجات مجموعات املرأة املتنوعة بشكل 
باملسائل  اخلاصة  اخلبرة  دائًما  لديها  تكون  ال  وقد  فاعل، 

املتعلقة بالنوع االجتماعي.

عمليات  في  كامل  بشكل  النسائية  املنظمات  مشاركة  بدون 
الرقابة، لن يتمكن املجتمع املدني من االستفادة من اخلبرات 
املراقبة  أجل  من  االنطالق  نقاط  جميع  استغالل  أو  املتاحة 
على  النسائية  املنظمات  قدرة  أن  غير  الفعال.  والتحليل 
املشاركة بفاعلية في الرقابة على القطاع األمني ترتبط ببناء 
قدراتها، حيث أن هناك حاجة ملحة لزيادة وحتسني "الثقافة 
األمنية" لدى املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية. وقد 
للمنظمات  القدرات شكل تدريب مخصص  بناء  تأخذ عملية 

النسائية في مجاالت مثل:

والنظرية  األمني  القطاع  على  الرقابة  مصطلحات  n 
األساسية.

سياسات القطاع األمني. n 

مبسائل  املتعلقة  واملعايير  الدولية  السياسة  عمل  أطر  n 
كأدوات  استخدامها  وكيفية  االجتماعي  والنوع  األمن 

للتأييد.
اتخاذ  وإجراءات  والتزاماتها  األمني  القطاع  مؤسسات  n 

القرار.
إصالح  على  وأثره  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  n 

القطاع األمني/الرقابة.
النوع  مع  متجاوبة  األمني  للقطاع  موازنة  وضع  n 

االجتماعي.
n عمليات حتديد تأثير النوع االجتماعي. ٣٣

خطة العمل الوطنية في اململكة املتحدة بشأن قرار مجلس األمن رقم 1325 والتدريب اخلاص اإلطار رقم 10
بالنوع االجتماعي ألفراد القوات املسلحة 

الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  املتحدة عن خطة عملها  اململكة  أعلنت حكومة  في مارس/آذار من عام 200٦، 
1٣2٥. وعند وضع اخلطة، عملت املجموعة املشتركة املعنية من قبل احلكومة البريطانية بالقرار 1٣2٥ )واملكونة من ممثلي 
النوع  أجل  من  العمل  منظمة  استشارة  على  الدولية(  التنمية  وإدارة  الدفاع  ووزارة  والكمنولث  اخلارجية  الشؤون  مكتب 
االجتماعي والسالم واألمن، وهي شبكة مقرها اململكة املتحدة تضم القوى الفاعلة في املجتمع املدني ويرتكز عملها على قضايا 

املرأة والسالم واألمن.
بدأت املنظمة عملها حتت اسم مجموعة عمل اململكة املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن وعملت في منتصف العام 200٤ حتت 
تنفيذ حكومة  االجتماعي واألمن ومساعدة ومراقبة  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  الوعي  لزيادة  الدولية  إشراف منظمة اإلشعار 
اململكة املتحدة للقرار 1٣2٥، وقد تأسست املنظمة رسميًا في يونيو/حزيران من عام 200٦، وهي تضم حاليًا 1٤ عضًوا من 
املنظمات واألفراد. 2٨ وقد سنحت الفرصة للمنظمة لإلسهام مبدخالت في أولويات خطة العمل الوطنية وقد اعتبر التشاور 

املستمر مع املجتمع املدني كأحد أهداف اخلطة نفسها.
وقد مت حتديد التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي باعتباره حاجة رئيسية. وعقب اإلعالن عن اخلطة، مت اتخاذ خطوات نحو 
التخطيط لتنظيم تدريب للقوات البريطانية وحتديد طرق حتسينه، كما عملت املنظمة بالتعاون مع أعضاء البرملان واملجموعة 
التي  القليلة  املجموعات  إحدى  وهي   1٣2٥ القرار  بشأن  املشتركة  البرملانية  املجموعة  تأسيس  على   1٣2٥ بالقرار  املعنية 
سمحت للمجتمع املدني والعاملني املدنيني بالعمل إلى جانب أعضاء البرملان. وقد حثت املنظمة على تأسيس مجموعة فرعية 
تعني بالتدريب اخلاص بالنوع االجتماعي حيث تساعد هذه املجموعة الفرعية اآلن وزارة الدفاع في اجلهود املبذولة لتعزيز 
تقدمي التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي وفي جمع املعلومات واألبحاث بشأن هذا النوع من التدريب. وحيث إنه لم تتوافر 
أي بيانات إلى اآلن بشأن التدريب، فسوف يعتبر منوذًجا قيًما محتمالً للتدريب اخلاص بالنوع االجتماعي في اجليش للدول 

األخرى.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

املنظمات النسائية تضغط إلصالح دميوقراطي للقطاع األمني في العراق وروسيا وغرب أفريقيااإلطار رقم 11 

تأسس احتاد جلان أمهات اجلنود في روسيا بهدف جذب االنتباه إلى انتهاكات حقوق اإلنسان داخل اجليش الروسي، ولتأييد 
أيضا حملة عامة مناهضة  االحتاد  أعضاء  أطلق  الشيشان. كما  تعزيز احلماية ورفاهية اجلنود وخاصة خالل حرب  آليات 
للتجنيد اإللزامي والعفو عن اجلنود. وقد جنحت املنظمة في بعض جهودها في التأثير على سياسة اجليش في روسيا وتوفير 

احلرية واحلماية للعديد من املجندين. ٣0
في سياقات ما بعد النزاع، تتحد املنظمات النسائية مًعا على املستوى الوطني لتحديد أولوياتها الرئيسية في املجاالت األمنية 
العاصمة، حددت منظمة نسائية من  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. ففي عام 200٣ وفي مؤمتر عقد في واشنطن 
العراق والتي ضمت ممثلني من منظمات املجتمع املدني والوزارات احلكومية وأفراد القطاع األمني عدًدا من املجاالت الرئيسية 
مثل زيادة تأمني احلدود وزيادة عدد أفراد الشرطة في أنحاء البالد وحتسني اإلضاءة في الشوارع والتدريب على املسائل 
املرأة ولنجاح عملية  أموًرا ضرورية ألمن  باعتبارها  الشرطة واجليش  اإلنسان لضباط  االجتماعي وحقوق  بالنوع  املتعلقة 
إصالح القطاع األمني في البلد. ٣1 وتعتبر هذه املعلومات قيمة لصانعي السياسة األمنية واجلهات الرقابية، ولذلك ينبغي بذل 

اجلهود لضمان إشراك املنظمات النسائية في املراجعة األمنية الرسمية وصناعة السياسة.
 ،)Friedrich Ebert Stiftung( بالشراكة مع شبكة غرب أفريقيا لألمن واحلكم الدميوقراطي ومنظمة فريدريك إيبرت ستيفاجن
وضعت شبكة املرأة في بناء السالم في غرب أفريقيا منهجية متخصصة لتضمني أدوار النوع وخاصة قضايا املرأة في إصالح 
القطاع األمني. وكجزء من متابعة النشاط، يتوقع أن تقوم الشبكة بتدريب اخلبراء ومنظمات املرأة على "النوع االجتماعي 

وأثره على إصالح القطاع األمني". ٣2

املجتمع  منظمات  أو  النسائية  للمنظمات  الضروري  من 
املدني األخرى أن تؤسس نفسها كجهة خبرة من أجل تعزيز 
فإذا  األمني،  القطاع  في  الفاعلة  القوى  مع  واعية  مشاركة 
املتعلقة  املسائل  في  العاملة  املدني  املجتمع  منظمات  كانت 
الفنية،  القدرة على تقدمي املساعدة  بالنوع االجتماعي لديها 
على  الرقابة  جهات  في  قيمة  ذات  شريكة  بذلك  فتصبح 
القطاع األمني وكذلك مؤسسات الدولة التي تهدف إلى إجراء 
فهناك  وباملثل،  القضاء.  أو  األمني  القطاع  في  إصالحات 
منظمات  لدى  االجتماعي"  النوع  "ثقافة  تعزيز  إلى  حاجة 
املسائل  إلى  االلتفات  عدم  وأن  عامة.  بصفة  املدني  املجتمع 
أبعاد  أخذ  احتمال  عدم  يعني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
األمني،  القطاع  في إصالح  االعتبار  بعني  االجتماعي  النوع 
في  االجتماعي  النوع  إدخال  على  واخلبرة  القدرة  توّفر  أو 
إشراك املجتمع املدني في آليات الرقابة القائمة )أنظر القسم 
النوع  مع  املتجاوبة  املدني  املجتمع  مبنظمات  اخلاص   ٤ ٩
يحّد من مدى مساهمة  قد  فهذا  أيًضا،  االجتماعي(. وباملثل 

املنظمات النسائية في عملها.
تربط  التي  التحالفات  وبناء  املنتديات  عقد  ميثل  أن  وميكن 
الوزارات احلكومية ذات  املدني مع  املجتمع  ما بني منظمات 
الصلة لوضع استراتيجيات لتعزيز فعالية ومساءلة القطاع 
املتعلقة بالنوع االجتماعي أحد  األمني فيما يتصل باملسائل 
اململكة املتحدة، قام أعضاء منظمة  الطرق للقيام بذلك. في 
بتقدمي  واألمن  السالم  أجل  من  االجتماعي  النوع  عمل 
اململكة  في  الدفاع  لوزارة  االستشارية  واخلبرات  التدريب 
املتحدة ومعاهد تدريب اجليش/الدفاع واملنظمات االقليمية. 
وفي سييراليون، شاركت منظمات املجتمع احمللية والدولية 
الطبية  اخلدمات  مقدمي  بفاعلية  املقاطعات  من  العديد  في 
األسرة  الشرطة اخلاصة مبساعدة  املقاطعات ووحدات  في 

األسري  العنف  ضحايا  تلقي  لضمان  القضائي  والقطاع 
واإلبالغ  اجلرائم  ومتابعة  الكافية  والنفسية  الطبية  الرعاية 
بناء  في  ذلك  يساعد  أن  ميكن  كما   ٣٤ فيها.  والتحقيق  عنها 
ومؤسسات  املدني  املجتمع  منظمات  بني  والثقة  الشفافية 

القطاع األمني.

! نصائح إلشراك املنظمات النسائية في الرقابة 
على القطاع األمني

النسائية  للمنظمات  الرسمية  غير  األنشطة  في  البحث  n 
األمني  القطاع  تأييد  و/أو  األمن  بتوفير  املرتبطة 

وإدراجها في آليات الرقابة الرسمية.

املنظمات  إلى  األمن"  "ثقافة  بـ  خاص  تدريب  تقدمي  n 
في  فاعلية  أكثر  بشكل  املشاركة  من  لتمكينها  النسائية 
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي مع منظمات املجتمع 

املدني واحلكومة واألطراف املعنية األخرى.

إنشاء آليات لربط املنظمات النسائية باإلدارات احلكومية  n 
النقاشات  في  وتأثيرها  وصولها  لتعزيز  الصلة  ذات 

اخلاصة بالسياسة املتعلقة باألمن. 

4-9 شبكات املجتمع املدني 
بصفة عامة، تصبح منظمات املجتمع املدني أشد قوة عندما 
تتحدث بصوت واحد. وتوفر الشبكات قوة عددية وميكنها 
من  حمايتها  في  الفردية  املدني  املجتمع  منظمات  مساعدة 
االستهداف بإساءة املعاملة أو الضغط السياسي. ومن أهم 
أجل  من  املساعدة  أهمية  توضيح  هو  الشبكات  تلك  مهام 

اإلصالح ملختلف املجموعات في املجتمع.
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

غير  املنظمات  إحدى  تشكلت  حيث  جليًا  هذا  اتضح  وقد 
احلكومية العاملة في مجال املرأة والسالم واألمن في مايو/
أيار عام 2000 من 11 منظمة لتأييد تبني قرار مجلس األمن 
مت  وقد  الدوليني.  واألمن  والسلم  املرأة  بشأن   1٣2٥ رقم 
إقرار هذا القرار باإلجماع في ٣1 ديسمبر/كانون األول من 
عام 2000، ومنذ ذلك احلني انصرف تركيز هذه املنظمة إلى 
دعم تنفيذ القرار 1٣2٥ مبا يعزز مفهوم النوع االجتماعي 
وإدارة  ومنع  املبادرات  جميع  في  اإلنسان  حقوق  واحترام 

النزاع وبناء السالم للدول األعضاء في األمم املتحدة.
قد يكون من الصعب على منظمات املجتمع املدني في العديد 
املتعلقة  املسائل  في  مباشر  بشكل  تشارك  أن  الدول  من 
املستوى  على  األمنية  السياسات  وتطوير  والقضاء  باألمن 
العدائية.  حتى  أو  املنغلقة  السياسة  البيئة  بسبب  الوطني 
وقد تصبح املشاركة في املناقشات واآلليات املتعلقة باألمن 
على  الضغط  ملمارسة  جيدة  وسيلة  االقليمي  املستوى  على 
صانعي السياسة على املستوى الوطني. وينظر إلى منظمات 
إذا  باعتبارها األكثر مصداقية  املستقلة عادة  املدني  املجتمع 
انضمت لعضوية إحدى الشبكات االقليمية أو الدولية أو كان 
الدعم كدافع  استخدام هذا  دوليني، كما ميكن  لديها شركاء 
السياسات  تطوير  بشأن  احلكومات  مع  احمللية  للمشاركة 

األمنية.
وقد يتم إنشاء هذه الشبكات عن طريق احلوار على املستوى 
احمللي واالقليمي والدولي، ومن خالل مشاركة مجموعة كبيرة 
األطراف املعنيني في سلسلة من ورش العمل وقد يتم تطوير 
فهم أشمل للمسائل املتعلقة بسياسة أمنية محددة. كما ميكن 
ونظًرا  التدريجي.  التغيير  بدعم  املهتمني  من  سلسلة  إنشاء 
لكون السياسة األمنية احمللية تسعى إلى احتواء احتياجات 
االجتماعي،  النوع  مع  التعامل  عند  وخاصة  ككل،  املجتمع 
يلي: ما  بتحقيق  نسبيًا  الشبكات  شرعية  تزداد  فسوف 
حيث  الشبكة  في  املمثلة  املجموعات/املنظمات  تنوع   n 
يتعني السعي إلى هذه املجموعات والوصول إليها بوعي 

تام.

املساس  لتجنب  للشبكة  عامة  مبادئ  مجموعة  وضع   n 
مبجاالت العمل املستقلة لكل عضو.

األمني  القطاع  عمل  كيفية  بشأن  املتخصصة  املعرفة  n 
وعمليات صناعة السياسة ومتثيل النوع االجتماعي في 

الدليل االستراتيجي للشبكة.

نشر املعرفة املتخصصة داخل إطار عمل الشبكة والتي  n 
ال تصل بشكل مباشر إلى صانعي السياسة.

صانعي  احترام  ينالون  الذين  واألفراد  اخلبراء  متثيل  n 
السياسة.

4-10 منظمات املجتمع املدني املتجاوبة مع النوع 
االجتماعي  

على  الرقابة  في  املشاركة  املدني  املجتمع  منظمات  تلتزم 
الداخلية  واملمارسات  السياسات  مبراجعة  األمني  القطاع 
يعتبر  وهذا  اجلنسني.  بني  املساواة  مناذج  تعكس  حتى 
وكذلك  الكاملة،  ومشاركتها  متثيلها  لضمان  ضروري  أمر 

لإلسهام في مجمل فعالية منظمات املجتمع املدني.
في  نقص  من  تعاني  املدني  املجتمع  منظمات  معظم  أّن  غير 
فيها  العاملني  يتمتع  ال  وقد  اإلجتماعي،  النوع  بني  التوازن 
باملهارات الضرورية والقدرة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
بذل  ينبغي  الوضع،  هذا  ولتحسني  عملهم.  في  االجتماعي 
للموارد  وسياسات  وترقي  توظيف  عمليات  لتبني  اجلهود 
أيًضا  ينبغي  كما  االجتماعي،  النوع  مع  متجاوبة  البشرية 
تبني بعض اآلليات اخلاصة للقضاء على التمييز أو التحرش 
اجلنسي في مكان العمل. وتعتبر قواعد السلوك والسياسات 
استيفاء  تضمن  التي  الطرق  بني  من  الداخلية  واإلرشادات 
هذه املعايير )أنظر االطار 1٣(. كما ميكن أن يسهم الربط بني 
املعايير املتعلقة بالنوع االجتماعي وبني عمليات تقييم األداء في 
تعزيز مساءلة أعضاء فريق العمل للتعامل مع املسائل املتعلقة 
املجتمع  منظمات  وتستطيع  عملهم.  في  االجتماعي  بالنوع 

الشراكة مع املؤسسات احلكومية في بوجانفيل للقضاء على العنف 35اإلطار رقم 12 

طريق  عن  أو  مباشر  بشكل  سواء  الصراع  إنهاء  في  مهًما  دوًرا  اجلديدة  وغينيا  بوجانفيل  في  النسائية  املجموعات  لعبت 
التفاوض مع القوات املتحاربة، وأيًضا من خالل إعادة احملاربني السابقني والتثقيف السلمي داخل املجتمعات. وبشكل خاص، 

فقد انخرطت تلك املنظمات حتديًدا مع القطاع األمني في العديد من املبادرات ومنها:

قدمت املرأة تدريبات للتعريف بحقوق املرأة إلى احملاربني السابقني من الرجال وكان لذلك نتيجة مباشرة في احلد من  n 
وتيرة العنف األسري من جانب الرجل.

عملت املجموعات النسائية على توظيف وتدريب الرجال لتثقيف احملاربني السابقني بحقوق املرأة ومرض اإليدز وتسوية  n 
النزاعات في املدارس والقرى. 

قدمت وكالة ليتانا نيهان لتنمية املرأة تدريبًا خاًصا بالنوع االجتماعي للمجندين اجلدد في الشرطة بالتعاون مع الشرطة،  n 
مختلف  في  واألطفال  املرأة  ضد  للعنف  السلبي  التأثير  على  الضوء  وتسليط  الوعي  لزيادة  عمل  ورش  ونظمت  كما 

املجتمعات. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

سياسة احتاد منظمات أوكسفام اخلاصة بالنوع االجتماعي 37اإلطار رقم 13 

في  وكذلك  املنظمة  عمل  داخل  االجتماعي  النوع  إدماج  في  طريقتها  تطوير  نحو  هامة  خطوات  أوكسفام  منظمة  أحرزت 
االجتماعي  بالنوع  املنظمة سياسة خاصة  والتعددية، فقد وضعت  الفرص  تكافؤ  الداخلية. وعالوة على سياسة  ممارستها 
حتوي التزامات محددة على املنظمة نفسها وعلى العاملني بها. وميكن االستفادة من هذه السياسة لضمان املساءلة والشفافية 
والتمثيل املتكافئ، وكذلك كمعيار تقاس عليه مراقبة مدى تقدم وجناح املنظمة في إدماج النوع االجتماعي في عملها. وعلى 
الرغم من أن املنظمة ال تعمل حتديًدا في القضايا األمنية، فهي تعتبر مثاالً يحتذى به ملنظمات املجتمع املدني العامل في الرقابة 

على القطاع األمني، ومن بني النصوص الواردة في سياسة النوع االجتماعي ما يلي:

يشجع املدراء املجموعات والتجمعات داخل املنظمة على تبادل التعلم وأفضل املمارسات بشأن املساواة بني اجلنسني، كما  n 
تقدم التدريبات إلى العاملني واملتطوعني.

العمل املالئم وحتديد األهداف  التزاًما باملساواة بني اجلنسني من خالل تشكيل فريق   n سنظهر في جميع نواحي عملنا 
الفردية، وكذلك من خالل تخصيص فريق العمل املناسب واملوارد لتمكننا من الوفاء بسياسة املساواة بني اجلنسني.

بالنوع  تتعلق  بشأنها  تقارير  وإعداد  املساواة  بسياسة  تتعلق  عمل  وخطط  للقياس  قابلة  أهداف  األقسام  مدراء  يضع  n 
االجتماعي، وستسّهل سياستنا وتسهم في إدارتنا في نظم التمويل واملوارد البشرية..

سيتم استخدام التوعية بالنوع االجتماعي وفهمها كمعيار لتوظيف وتنمية العاملني واملتطوعني. n 

وفي داخل املنظمة، سوف نتبع ممارسات عمل مالئمة متكن املرأة والرجل من املشاركة الكاملة في العمل وفي احلياة  n 
األسرية.

املدني العاملة في الرقابة على القطاع األمني تعزيز جهودها 
خالل  من  عملهن  على  واإلبقاء  النساء  وتشغيل  جذب  في 
حتسني سياسات العمل واحلفاظ على التوازن في بيئة العمل.
ومن املهم أيًضا إدماج النوع االجتماعي في جميع السياسات 
في  العاملة  املدني  املجتمع  ملنظمات  املؤسسية  والبرامج 
مجال املسائل األمنية. ومن أجل القيام بذلك، فيعتبر التمويل 
والقدرات  االجتماعي واخلبرة  بالنوع  املتعلق  للعمل  الكافي 
الداخلية أمر ذو أهمية حاسمة؛ كما يتعني أيًضا تقدمي تدريب 
واخلبرات  القدرات  ليكتسبوا  العاملني  جلميع  متخصص 
الفنية لالضطالع بالعمل املتعلق بالنوع االجتماعي. ويعتبر 
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  الداخلية  املراجعات  إجراء 
كيفية  حتديد  نحو  مهمة  خطوة  التحسني  مجاالت  وحتديد 

تعزيز إدماج النوع االجتماعي. ٣٦

! نصائح للمنظمات النسائية لتكون أكثر جتاوًبا 
مع النوع االجتماعي

االجتماعي  بالنوع  خاصة  شاملة  سياسات  وضع  n 
وتكافؤ الفرص تغطي املسائل املتعلقة باملوارد البشرية 
ومتطلبات األداء الوظيفي والتحرش اجلنسي والتمييز 

مبا في ذلك وضع قواعد للسلوك.

عدم  لضمان  واملتطلبات  الوظيفي  التوصيف  تقييم  n 
متييزها ضد املرأة أو الرجل.

تقدمي تدريب خاص بالنوع االجتماعي جلميع العاملني  n 
واملتطوعني.

إجراء مراجعة داخلية خاصة بالنوع االجتماعي لتحديد  n 
قدرات املنظمة.

ميكن للجهات املانحة التي تدعم مشاركة أي من منظمات  n 
مساءلة  األمني  القطاع  على  الرقابة  في  املدني  املجتمع 

هذه املنظمة جتاه جتاوبها مع النوع االجتماعي.

5  إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع 
املدني على القطاع األمني في سياقات محددة 
ال يوجد منوذج للرقابة على القطاع األمني كونها عملية جتري 
على مختلف املستويات وتتنوع تبًعا للمناطق والسياقات.

5-1 الدول في مرحلة ما بعد النزاع
تعتبر املرأة والفتاة األكثر عرضة حلاالت انعدام األمن أثناء 
أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  للعنف  نتيجة  النزاع 
النوع االجتماعي. وقد يستمر التعرض لهذه املخاطر، حتى 
على  األمني  القطاع  أفراد  يقدم  وقد  النزاع.  انتهاء  بعد  ما 
انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، وقد يستمرون  اقتراف 
في ارتكاب االنتهاكات حتى في أوقات السلم. وعالوة على 
ذلك، قد تنهار اخلدمات األمنية والقضائية التي تقدمها الدولة 
في بعض املناطق أو تفقد شرعيتها بسبب األدوار التي قاموا 

بها أثناء النزاع.

وعالقاتها  االجتماعي  النوع  أدوار  أن  األدلة  أوضحت  وقد 
باًبا  يفتح  قد  مما  وبعده،  النزاع  أثناء  الغالب  في  تتغير  قد 
واسًعا أمام التفاوض بشأن التغيير. على سبيل املثال وعقب 
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رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي 

انتهاء النزاع واالنتخابات التي أدت إلى انتخاب أول رئيسة 
أفريقية، أصدرت ليبيريا تشريعات جديدة قاسية، جتسدت 
موضع  وضع  والذي  االغتصاب"  قانون  "مشروع  في 
لعبت  وقد  عام 200٦.  من  فبراير/شباط  في شهر  التنفيذ 
دوًرا  ليبيريا  محاميات  احتاد  مثل  النسائية  املنظمات  بعض 
مهًما في صياغة مشروع قانون االغتصاب اجلديد، وزيادة 
ذلك،  ومع   ٣٨ ليبيريا.  أنحاء  في  املجتمعات  داخل  به  الوعي 
في  سبق،  ما  بعكس  التغييرات،  هذه  أيًضا  تسهم  أن  ميكن 
مع  التعامل  على  القدرة  وإضعاف  جديدة  تهديدات  ظهور 
حاالت انعدام األمن القائمة أو في احلّد من األدوار التقليدية 

عقب انتهاء النزاع. ٣٩ 

أو  أو مؤسسات  قوانني  يندر وجود  ما سبق،  على  وعالوة 
األمنية  التهديدات  من  والفتاة  املرأة  حلماية  مالئمة  آليات 
املتعددة، أو ال يتم استغاللها استغالالً صحيًحا مبا يحّد من 
املالذ املتاح لضمان حمايتهن. وغالبًا ما تكون قدرة مؤسسات 
وال  سياسية،  إرادة  وجود  حال  ففي  جًدا،  ضعيفة  الدولة 
حيث  من  والقضائية  األمنية  اخلدمات  لتقدمي  سبل  تتوافر 
الوقت  البشرية. وفي نفس  الفنية واملالية واملوارد  اجلوانب 
القطاع  إصالح  أن  تذّكر  املهم  من  حتدًيا،  فيه  تشّكل  الذي 
زيادة  لدعم  قد ميثل فرصة  النزاع،  ينّفذ عقب  الذي  األمني 
داخل  والشمولية  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  مستويات 

مؤسسات أو عمليات القطاع األمني املعني.

أثناء  وقد يصيب منظمات املجتمع املدني االنشقاق والوهن 
ال  أو  الشرعية  إلى  التوصل  لذلك ال ميكنها  ونتيجة  النزاع، 
بفاعلية.  الرقابية  مبهامها  القيام  على  القدرة  لديها  تكون 
وفي حاالت أخرى، قد يزيد تعاون منظمات املجتمع املدني 
في فترة ما بعد النزاع حيث يعتبر فيها انعدام األمن املستمر 
وإصالح اجليش والشرطة من االهتمامات الرئيسية للعديد 
من املنظمات مبا يتيح لها فرصة التعاون والعمل مع بعضها 

البعض.

املسائل  إلدماج  املتاحة  والفرص  النصائح   !
املتعلقة بالنوع االجتماعي

النوع  أساس  على  القائم  العنف  أن  املعروف  من  n 
االجتماعي يستخدم كاستراتيجية أثناء النزاع ويحتمل 
مراقبة  وستكون  أعقابه.  في  احلاالت  بعض  تظهر  أن 
كيفية تعامل القوات األمنية مع العنف القائم على أساس 
أهمية  ذو  أمًرا  اليومي  عملها  في  االجتماعي  النوع 
قصوى، وكذلك مراقبة أفراد اجليش والشرطة لضمان 

عدم تورطهم في ارتكاب هذه اجلرائم.

يتم العمل، متى كان ذلك ممكنًا، على إدخال التوصيات  n 
املشاورات  عن  الصادرة  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
أوسع  تأييد  في شكل  الوطني  أو  احمللي  املستوى  على 

للمسائل األمنية.

واملجتمعي  الوطني  املستوى  على  العام  النقاش  تعزيز  n 
للتأكد من تواجد املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
األمني  القطاع  قوات  وبناء  تشكيل  إعادة  عمليات  قلب 
منذ بدايتها، وليست مجرد عناصر مكّملة عندما تكون 

عمليات اإلصالح في مرحلة التأييد واملساندة. 

التي  الرسمية  وغير  التقليدية  املؤسسات  حتديد  n 
في صانعي  والتأثير  الضغط  من ممارسة  املرأة  متّكن 
السياسة و/أو أفراد املجتمع، وكذلك السعي،كلما أمكن، 

لتعزيزها.

قد  والتي  القانون،  نطاق  خارج  منظمات  مع  العمل  n 
تضمن درجة من درجات الرقابة على حتقيق العدالة في 
السياقات التي تكون فيها مؤسسات الدولة غير قادرة 
العنف  حاالت  لدعم  وخاصة  اخلدمات  هذه  تقدمي  على 

ضد املرأة. 

لعمليات إصالح  بالنوع االجتماعي  تقييم خاص  إجراء  n 
بشكل  والتوصيات  النتائج  ونشر  األمني،  القطاع 
املسؤولني  إلى  لتصل  اإلعالم  من خالل وسائل  واسع 

احلكوميني واجلهات املانحة املستهدفة.

5-2 الدول في املرحلة االنتقالية والدول النامية
مجموعة  النامية  والدول  االنتقالية  املرحلة  في  الدول  متثل 
يتعلق  فيما  كبير  بشكل  تختلف  التي  السياقات  من  كبيرة 
حيث  من  وكذلك  والفنية  واالقتصادية  االجتماعية  بالقدرة 
املوارد البشرية. كما أن عملية االنتقال إلى الدميوقراطية هي 
عملية طويلة األجل وال يلزم فيها بالضرورة استفادة جميع 
النمو  فيه  مييل  الذي  الوقت  وفي  متساوي.  بشكل  األفراد 
االقتصادي نحو االرتفاع، ميكن أن تصبح عدم املساواة على 
املدى القصير أكثر وضوًحا، وقد تعاني املرأة بشكل خاص 
القائم على أساس  من تزايد انعدام األمن متمثالً في العنف 

النوع االجتماعي أو اإلجتار أو االستغالل اجلنسي. ٤0
حد  على  النامية  والدول  االنتقالية  املرحلة  في  الدول  وفي 
تابعة  غير  وهي   – اخلاصة  األمن  شركات  تصبح  سواء، 
مبوجب  أو  تشريع  ظل  في  تعمل  كانت  وإن  حتى  للدولة 
اخلدمات  تقدمي  في  مهمة  فاعلة  قوى   – البرملان  موافقة 

األمنية وبالتالي ينبغي أن تخضع لرقابة املجتمع املدني. 
مجموعة  االنتقالية  املرحلة  في  الدول  بعض  لدى  يكون  قد 
كبيرة جًدا من األفراد ذوي التعليم اجليد، مرشحني لالنضمام 
نفس  وفي  الدولة.  ومؤسسات  والشرطة  املسلحة  للقوات 
واإلجراءات  الهياكل  إلى  املؤسسات  هذه  تفتقر  قد  الوقت، 
والشفافية.  واملساءلة  بالدميوقراطية  تتميز  التي  اإلدارية 
ومن الناحية السياسية، تشمل التحديات التي تواجه رقابة 
من  املوروثة  التقاليد  األمني  القطاع  على  املدني  املجتمع 
النظام االستبدادي واملعارضة البيروقراطية القوية للتغيير، 
وفي بعض األحيان العالقات املتوترة بني مؤسسات الدولة 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

مكاتب اتصال املنظمات غير احلكوميةباعتبارها أحد نقاط االنطالق املمكنة 41اإلطار رقم 14 

لنماذج  للمنظمات غير احلكومية وفًقا  البلطيق مكاتب اتصال  العديد من احلكومات في شرق ووسط أوروبا ودول  أنشأت 
مختلفة منها: 

في كرواتيا وتشيكيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا: تنّفذ مهام هذه املكاتب من قبل وحدة تابعة للحكومة وجّهة استشارية  n 
ممثلة على نطاق واسع تعمل بناًء على مفهوم الشراكة وفًقا للقوانني والقرارات واملواثيق.

جهة  إشراك  دون  واحلكومة  احلكومية  غير  املنظمات  بني  التعاون  احلكومية  اجلهات  تراقب  ورومانيا:  املجر  في   n 
استشارية.

في استونيا والتفيا: تقوم اإلدارات احلكومية القائمة مبهام االتصال بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة إضافة إلى  n 
مسؤولياتها األخرى التي تشمل احلكومة احمللية واإلدارة االقليمية.

حدود  في  احلكومية  غير  املنظمات  بني  فيما  التنسيق  عن  املسؤولة  هي  املتعددة  احلكومية  فاإلدارات  ليتوانيا:  في  أما  n 
السلطات املتاحة لها. 

ينصّب عمل مكاتب اتصال املنظمات غير احلكومة في الدول سالفة الذكر على تعزيز الروابط بني املجتمع املدني واحلكومة ولم 
تنشأ هذه املكاتب حتديًدا بغرض التعامل مع القطاع األمني أو املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي. لكنها مع ذلك ميكن أن تشكل 
نقاط انطالق مهمة ملنظمات املجتمع املدني ليكون له وجهة نظر في هذا الشأن، كما ميكن أن تستخدم لدعوة كبار املسؤولني في 
احلكومة للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي داخل سياسات وممارسات القطاع األمني. وبناًء على اآلليات القائمة، 
متثل هذه املكاتب أحد اجلوانب املهمة في تنمية القدرة على إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني 

حيث ميكن أن يكون إنشاء جهات جديدة استهالًكا للوقت واستنزاًفا للموارد.

بشكل  األوضاع  هذه  وتؤثر  املدني.  املجتمع  ومنظمات 
مباشر على قدرة تلك املنظمات على رقابة مؤسسات القطاع 
األمني وعلى إمكانية إقامة حوار بني منظمات املجتمع املدني 

واملؤسسات احلكومية بشأن املخاوف األمنية املشتركة. 
األكبر،  التحدي  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء  ويبقى 
في  الدول  من  العديد  في  وكذلك  النامية  الدول  في  خاصة 
املرحلة االنتقالية. ومن الواضح بعد عدة عقود من مساعدة 
احمللية  اخلبرة  في  النقص  يزال  ال  أفريقيا،  في  التنمية 
حتقيق  عدم  أسباب  أحد  أنه  كما  الهواجس،  أحد  املستدامة 
أهداف التنمية. وواجهت عمليات إصالح القطاع األمني التي 
اململوكة  العمليات  لصالح  معارضة  املانحة  اجلهات  تدعمها 
محليًا. ويحتمل أن تعارض معظم الدول في املرحلة االنتقالية 
الضغوط اخلارجية من أجل اإلصالح، حتى على الرغم من 
وجود عضوية االحتاد األوروبي وحلف الناتو كحافز مهم 
قد  السياقني،  هذين  وفي  الدول.  هذه  بعض  في  لإلصالح 
يكون هناك جتاوز في عدد القوات املسلحة التي تقوم مبهام 
عواقب  لذلك  يكون  وقد  الداخلي.  األمن  أدوار  في  واسعة 
كثيرة تتعلق باألمن بالنسبة للمرأة والرجل وكذلك بالنسبة 

الحتمالية التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة. 
القوى  تقوم  قد  النزاع،  بعد  ما  وكما هو احلال في سياقات 
غير احلكومية في العديد من الدول النامية بتقدمي اخلدمات 
األمنية والقضائية وتتداخل مع األنظمة الرسمية في الدولة، 
نطاق  خارج  واخلدمات  العرفية  احملاكم  ذلك  يشمل  وقد 
القانون ووحدات الدفاع احمللية. وقد يكون ملنظمات املجتمع 
مراقبة  في  مهًما  دوًرا  احمللي  املستوى  على  العاملة  املدني 

القطاع  تصرفاتها وتأييد طرق إدخالها في عمليات إصالح 
األمني الوطنية، وكذلك في برامج املساعدة الدولية. وبوجه 
خاص، ينبغي أن يكون هناك تأكيد على كيفية إدارة السلطة 
تسعى  التي  الشرعية  وماهية  اخلدمات،  تقدمي  وكيفية 
الكتسابها من املرأة والرجل على حد سواء باعتبارها آليات 
لتسوية النزاعات ال تتسم بالعنف. وكل هذا يصبح ذا صلة 
حيث ال تستطيع الدول النامية تقدمي الدعم املالي لعدد كبير 
من األفراد القانونيني مثل احملامني ذوي التعليم االحترافي. 
وإضافة على ذلك، فقد يقل تواجد الشرطة في بعض املناطق 
بسبب محدودية املوارد أو بسبب االنفالت األمني املفرط.  

!  نصائح وفرص إدماج املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي 

املشاركة مع مؤسسات  إلى وجود مساحة من  الدعوة  n 
لتوضيح  بالفعل    وجودها  عدم  حال  في  الدولة   
اتصال  مكاتب  مثل  الشائعة  األمن  انعدام  حاالت 
املنظمات غير احلكومية )أنظر االطار 1٤(، وللتأكد من 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  الضوء  تسليط 

ومشاركة املنظمات النسائية في عمل هذه املكاتب.
الفاعلة اخلارجية دعم بناء قدرات منظمات  القوى  على  n 
املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية بدالً من بناء 

مؤسسات القطاع األمني فقط.
على منظمات املجتمع املدني حتديد مدى قيام القوى غير  n 
احلكومية مثل الزعماء وشركات األمن اخلاصة بتقدمي 
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اخلدمات األمنية والقضائية ومدى شرعيتها في القيام 
بذلك وجودة اخلدمات املقدمة. كما يتعني جمع املعلومات 

باستخدام طرق متجاوبة مع النوع االجتماعي.
عدد  الدعوة خلفض  تتم  واحلاجة،  الضرورة  حالة  في  n 
القوات املسلحة وتقدمي النقاط الرئيسية املتعلقة بالنوع 
االجتماعي التي ميكن أن تثري النقاش بشأن األمن في 

هذه العملية. 

5-3 الدول املتقدمة
في الدول املتقدمة ذات احلكم الدميقراطي، هناك أيًضا أهمية 
رقابيًا، وخاصة  دوًرا  املدني  املجتمع  منظمات  تلعب  أن  في 
وميكن  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  يتصل  فيما 
القيام بذلك باملشاركة في املناقشات بشأن ما يتعني إدخاله 
األمنية  اخلدمات  تقدمي  وكيفية  القومي  األمن  راية  حتت 
داخل  بينهما  التكافؤ  وتعزيز  واملرأة  للرجل  والقضائية 
يكون  قد  احلاالت،  بعض  وفي  األمني.  القطاع  مؤسسات 
على  للجيش  الزائد  اإلنفاق  تأثيرات  على  التأكيد  املالئم  من 
من  ميثالنه  مبا  والتعليم  الصحة  مثل  األخرى  القطاعات 

أهمية ضرورية ألمن اإلنسان.
يحقق اإلصرار على إدخال النوع االجتماعي في استراتيجيات 
أكثر من  املؤسسي  أو اإلصالح  األمنية  القوات  إعادة هيكلة 
الرجل واملرأة في وضع وتنفيذ  املساواة بني  مجرد ضمان 
توسيع  على  جوهري  بشكل  العمل  حيث ميكنه  السياسات 
بذلك  ليشمل  القومي  األمن  تعريف  بشأن  احلوار  قاعدة 

القومي.  األمن  مجلس  و/أو  احلكومة  خارج  من  األصوات 
تعتبر حالة الورقة البيضاء لتطوير الدفاع في جنوب أفريقيا 
والسياسات األخرى املتعلقة باألمن مثاالً يحتذى به في هذا 
املدني كشركاء  املجتمع  الشأن حيث شارك ممثلو منظمات 

ذوي أهمية كخبراء في مجال الدفاع والنوع االجتماعي. 

وبحسب من يرشح منظمات املجتمع املدني للتحدث باسمه، 
إثراء  في  خاص  بشكل  جيًدا  موضًعا  األخيرة  هذه  حتتل 
في  األفراد  بواقع  وربطه  القومي  األمن  حول  املناقشات 
حياتهم اليومية، وبالتالي تشكل قنوات مهمة للوصول إلى 
صانعي القرار. كما ميكنها توصيل أصوات مجموعات املرأة 
الرسمية.  األمني  القطاع  مناقشات  واملستبعدة من  املهمشة 
الدول  في  املانحة  اجلهات  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  وأخيًرا، 
ونقل  املشورة  تقدمي  في  الصدارة  موقع  حتتل  املتقدمة 
اخلبرات الفنية إلى الدول التي متر بعمليات إصالح القطاع 
األمني. كما تلعب دوًرا أساسيًا وتتمتع مبسؤولية التأكد من 
دمج املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي لرقابة املجتمع املدني 
في برامجها. وكذلك فإن للمنظمات غير احلكومية دور في 
األمني  القطاع  على  الرقابة  قدرات  بناء  في  املساعدة  تقدمي 
واملساهمة في جدول أعمال اجلهات املانحة املتعلقة بإصالح 

القطاع األمني.

إصالح القطاع األمني في جنوب أفريقيا، تضمني أدوار النوع االجتماعي في االنتقال من التفرقة اإلطار رقم 15 
العنصرية إلى الدميوقراطية 42

تعتبر حالة انتقال جنوب أفريقيا نحو الدميوقراطية مثاالً لكيفية متّكن البيئة السياسية املؤاتية والتواصل/ التنظيم فيما بني 
النساء عبر املناخ السياسي وداخل القوات األمنية من أن تصبح عملية حتول شاملة وموسعة في الدفاع. وشملت الدروس 

الرئيسية املستفادة من هذه العملية والتي أثرت بشكل مباشر على صناعة السياسة ما يلي: 

ذهبت جنوب أفريقيا إلى ما هو أبعد من مجرد إصالح لتحويل القطاع األمني، وذلك باتخاذ خطوات الستشارة الرأي  1 .
العام حول دور القطاع األمني ووضع األمن اإلنساني والتنمية في قلب عملها األمني الوطني.

اعتبرت املرأة مع اختالف رؤيتها وقيمها من جميع األجناس عنصًرا مركزًيا لصياغة الرؤية ووضع مالمح العملية التي  2 .
بها أصبح أمن األفراد من بني أولويات الدولة.

قد مت تعبئة املرأة من مختلف التيارات السياسية للحصول على نسبة متثيل بلغت ٥0. ٣ باملائة في املفاوضات التي صاغت 
انتخابات عام 1٩٩٤ و2٨ باملائة من مقاعد البرملان، واستمرت املرأة في تشجيع العامة على املشاركة في صياغة السياسة 

وظلّت مؤيدة لألمن اإلنساني.
في داخل املؤسسة األمنية، كان اعتراف متزايد بإسهامات املرأة التي متثلت فيما يلي: ٤ .

تقدمي وجهة نظر مهمة في تخطيط وتنفيذ البرامج. 1 .
متتعها بتأثير إيجابي باعتبارها ضمن أفراد القوات األمنية.  2 .

متتعها بدور حاسم في بناء السالم واألمن. ٣ .
سيظل حتّول القطاع األمني غير مكتمل األركان إذا لم يتم تغيير الثقافة املؤسسية، ومن أهم مؤشرات التحول التغلب على  ٥ .

التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي وكذلك التمييز العنصري.

أنظر التقرير اخلاص بصناعة سياسة 
األمن القومي والنوع االجتماعي 
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!  فرص ونصائح من أجل إدماج املسائل املتعلقة 
بالنوع االجتماعي   

الدعوة إلى توسيع قاعدة النقاش حول تعريف "األمن  n 
القومي" وخاصة إدخال العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي.

تعريف  إعادة  حالة  في  للعمل  واالستعداد  احلرص  n 
– مبا فيها سياسات األمن القومي  وحتديد السياسات 

– ونشرها على العامة.

دعمها  من  للتأكد  املانحة  اجلهات  مع  والربط  املراقبة  n 
املتجاوب في إصالح القطاع األمني مع النوع االجتماعي، 

وأنه يشمل تأكيًدا على رقابة املجتمع املدني.

فيها  مبا  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء  تعزيز  n 
املنظمات النسائية وتقدمي وسائل املساعدة األخرى في 
السياقات األخرى في البالد التي ترغب في بناء قدرتها 

على الرقابة على القطاع األمني.

القطاع  من  معلومات  لطلب  القائمة  اآلليات  استغالل  n 
األمني للمساعدة في الرقابة الفعالة.
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فيها العمل مع وسائل اإلعالم موضوعات مثل القضاء 
توظيف  وتشجيع  النوع  بشأن  التقليدية  األمناط  على 
املرأة في صفوف القوات األمنية والوصول إلى القضاء 
على  القائم  العنف  حاالت  عن  الشرطة  إبالغ  وآليات 

أساس النوع االجتماعي.

إجراء مراجعة خاصة بالنوع االجتماعي ملؤسسات  8 
ملنظمات  ميكن  اإلصالح:  عمليات  أو  األمني  القطاع 
املجتمع املدني مساءلة القطاع األمني عن إدخال املسائل 
املتعلقة بالنوع االجتماعي بإجراء عمليات مراجعة وتقييم.

والصبي: 9  والفتاة  والرجل  املرأة  ضد  العنف  توثيق 
حاسًما  دوًرا  املدني  املجتمع  ملنظمات  يكون  أن  ميكن 
أبحاث  إجراء  األمني من خالل  القطاع  الرقابة على  في 
على أساس العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
األمني،  القطاع  أفراد  يد  على  العنف  حاالت  وتوثيق 
زيادة  أنشطة  في  بعد  فيما  استخدامها  ميكن  والتي 

الوعي والتأييد.

مراقبة موازنات الدفاع واألمن: 10 ميكن أن يساعد إجراء 
موازنات  بنود  داخل  االجتماعي  النوع  ملوازنة  تقييم 
واملشتريات  اإلنفاق  ومعدالت  والدفاع  األمن  إصالح 
الشفافية  تعزيز  في  املؤسسي  أو  احمللي  املستوى  على 

واملساءلة.

أن  ميكن  املدني: 11  املجتمع  ملنظمات  شبكات  إنشاء 
املدني  املجتمع  منظمات  مع  الرسمي  التعاون  يؤدي 
أرضية  إنشاء  إلى  النسائية  املنظمات  فيها  مبا  األخرى 
القطاع  على  بالرقابة  املتعلقة  املسائل  بشأن  مشتركة 

األمني وتعزيز مبادرات زيادة الوعي والتأييد.

املجتمع  منظمات  بني  فيما  التعاون  وتعزيز  إرساء  12 
املرأة  بني  اجلمع  األمني:  القطاع  ومؤسسات  املدني 
املسائل  في  العمل  في  الرغبة  لديهم  ممن  والرجل 
املتعلقة بالنوع االجتماعي من القوات املسلحة والشرطة 
املجتمع  منظمات  وكذلك  األخرى  األمنية  واملؤسسات 
مشتركة  واستراتيجية  أعمال  جدول  ووضع  املدني، 
املتعلقة  املسائل  إلدخال  نشطة  طريقة  وجود  لضمان 
بالنوع االجتماعي وتقدمي تدريب خاص بالنوع ألفراد 

القطاع األمني.

إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي : ميكن ملنظمات  1٣ 
املجتمع املدني أن تزيد من قدرتها على الرقابة املتجاوبة 
مع النوع االجتماعي وتوفير بيئة عمل غير متييزية عبر 
وذلك  االجتماعي،  بالنوع  خاص  داخلي  تدريب  تنظيم 
قواعد  أو  اجلنسي  بالتحرش  خاصة  سياسات  بتبني 
السلوك ووضع معايير لضمان توازن النوع االجتماعي 

بني أعضاء فرق العمل.

6 التوصيات الرئيسية
للجهات املانحة واملنظمات الدولية واالقليمية:

األمني: 1  القطاع  ملراقبة  تشاركية  جهات  إنشاء  دعم 
فمن  األمني،  القطاع  إلصالح  عملية  أي  مساعدة  عند 
مبا  املدني  املجتمع  منظمات  مشاركة  على  التأكيد  املهم 
القطاع  على  الرقابة  جهات  في  النسائية  املنظمات  فيها 
واآلليات  احمللية  امللكية  على  التأكيد  وكذلك  األمني. 
املتعلقة  واملمارسات  السياسات  لوضع  التشاركية 

بإصالح القطاع األمني.

والنوع  األمنية  باملسائل  خاص  تدريب  تقدمي  دعم  2 
هذا  يعتبر  املدني:  املجتمع  منظمات  إلى  االجتماعي 
التدريب مهًما كطريقة لتطوير املهارات األساسية داخل 
هذه املنظمات مبا ميّكنها من املشاركة بشكل أكثر فاعلية 
في الرقابة على القطاع األمني وتعزيز شمولية وشرعية 
هذه األنشطة؛ وكذلك التأكيد على تلقي العاملني باجلهات 
املانحة ومسؤولي صناعة القرار العاملني في السياسات 

املتعلقة باألمن تدريبًا خاًصا بالنوع االجتماعي.

ملنظمات املجتمع املدني:
فهم  من  التأكد  األمني: 3  القطاع  في  كخبير  العمل 
احمللي  املستوى  على  األمنية  واألولويات  االحتياجات 
والقومي والدولي ملجموعات متنوعة من الرجال والنساء 
والفتيات والصبيان وكذلك تطوير اخلبرة في سياسات 
ومؤسسات وبرامج القطاع األمني القومية مبا في ذلك 

اللغة املستخدمة فيما بني القوى الفاعلة األمنية. 

احمللية  الرقابية  اجلهات  مع  والتعاون  االرتباط  4 
واالقليمية والدولية: ميكن أن تدعو منظمات املجتمع 
املدني مبا فيها املنظمات النسائية إشراك جهات مراقبة 
املتعلقة  املسائل  وضع  في  واملساعدة  األمني  القطاع 

بالنوع االجتماعي على جدول األعمال. 

املجتمع  ملنظمات  النسائية: ميكن  املنظمات  مع  التعاون  ٥ 
املدني تعزيز الرقابة على القطاع األمني من خالل الشراكة 
والدولية. واالقليمية  احمللية  النسائية  املنظمات  مع 

مع  متجاوبة  وبرامج  سياسات  وضع  إلى  الدعوة  6 
أن  املدني  املجتمع  ملنظمات  ميكن  االجتماعي:  النوع 
تلعب دوًرا فعاالً – من خالل حمالت التأييد أو الضغط 
– في طلب تبني سياسات وممارسات تعمل على زيادة 
مشاركة املرأة على جميع مستويات الوظائف واملناصب 
وتعزيز إدماج النوع االجتماعي واحلّد من العنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي.

زيادة وعي العامة بشأن النوع االجتماعي واملسائل  7 
مبا  التوعية  حمالت  تركز  أن  ميكن  باألمن:  املتعلقة 
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7 مصادر إضافية
مواقع الكترونية مفيدة

إرشادات عملية وكتيبات

املقاالت والتقارير علي شبكة االنترنت   

International Alert –  
http://www.international-alert.org
Topic Guide: Civil Society and Security, Global 
Facilitation Network for Security Sector Reform -  
http://www.ssrnetwork.net/topic_guides/civil_
soci.php
UNIFEM Portal on Women, Peace and Security 
http://www.womenwarpeace.org
WILPF PeaceWomen -  
http://www.peacewomen.org
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