مذكرة التطبيق العملي التاسعة

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

رقابة املجتمع املدني على القطاع
األمني والنوع االجتماعي
احملتويات
ملاذا يعتبر النوع
االجتماعي أمرا ً مهما ً
لرقابة املجتمع املدني؟
كيف ميكن إدخال النوع
االجتماعي في مهمة
رقابة املجتمع املدني؟
التحديات والفرص
املتاحة إبان فترة ما بعد
النزاع
تساؤالت ملنظمات
املجتمع املدني
معلومات أخرى

يسود اعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجل
واملرأة والفتاة والصبي .كما يعتبر إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي مفتاح فعالية ومساءلة
القطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.
وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في
عملية رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني ،كما وتق ّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.
وتعتمد هذه املذكرة على تقرير مطول ،وكالهما جزء من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في
إصالح القطاع األمني .وحيث أن الهدف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدمة موجزة عن املسائل
مت
املتعلقة بالنوع االجتماعي وتقدميها إلى ممارسي وصانعي سياسات إصالح القطاع األمنيّ ،
تضمينها  12أداة مع مذكرات عملية مك ّملة لها – أنظر معلومات أخرى.

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أم ًرا مه ًما لرقابة املجتمع املدني؟

تتطلب رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني ،مبا فيه عملية إصالح هذا القطاع ،مشاركة
فاعلة من جانب منظمات املجتمع املدني لتحديد السياسات األمنية ومراقبة هياكل وممارسات
األشخاص الفاعلني في القطاع األمني 1.والهدف هو ضمان ادخال اهتمامات ووجهات شعبية
على مستوى املجتمع في توفير األمن الداخلي واخلارجي وكذلك لدعم امللكية احمللية واالستدامة.
وتشارك منظمات املجتمع املدني في الرقابة على القطاع األمني بعدة طرق مختلفة ويشمل ذلك
تقدمي املشورة السياسية واخلبرة الفنية واملراقبة وزيادة الوعي واألبحاث والتحليل.
ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات
والقيم التي يعزوها املجتمع للمرأة والرجل .وعلى ذلك يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى
االختالفات املكتسبة بني الرجل واملرأة بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى االختالفات البيولوجية
بني األنثى والذكر .وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنو ًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير
مبرور الزمن ،كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات
بينهما.

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

تعزيز امللكية احمللية
n nميكن أن يؤدي ادخال مسائل النوع االجتماعي وإشراك املنظمات النسائية إلى تعزيز امللكية
احمللية لعمليات إصالح القطاع األمني عبر العمل على إشراك املرأة والرجل وإتاحة فرصة تعبير
كل منهما عن احتياجاته اخلاصة ووجهات نظره وأولوياته مما يدفع املؤسسات األمنية لتكون
أكثر متثيالً وجتاو ًبا وشرعي ًة في أعني املجتمع.
الرقابة الشاملة من خالل ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
n nميكن أن تعزز الرقابة على القطاع األمني التي تراقب كيفية تعامل املؤسسات والسياسات
األمنية والقضائية مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي توفير األمن وحتقيق العدالة.
n

nكما ميكن للرقابة على القطاع األمني التي تعمل على إخضاع املؤسسات األمنية للمساءلة بشأن
تهيئة بيئة عمل غير متييزية والقضاء على التحرش اجلنسي واألشكال األخرى للعنف القائم
1

على أساس النوع االجتماعي أن تزيد من اإلنتاجية
والفاعلية.
n

nكذلك ميكن للرقابة على القطاع األمني التي تعمل على
إخضاع املؤسسات األمنية للمساءلة بشأن زيادة
توظيف املرأة واملجموعات األخرى املهمشة واإلبقاء على
عملها والنهوض بها أن تعزز من ثقة العامة والفاعلية.

الرقابة الفعالة من خالل إشراك املنظمات النسائية
n nتعتبر املنظمات النسائية في الغالب من املوارد غير
املستغلة للرقابة على القطاع األمني حيث ميكنها تعزيز
الرقابة من خالل:
 تقدمي املشورة السياسية حول تعزيز الشفافيةواملساءلة والتجاوب.
 مراقبة تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية والدولية وكذلكالسياسات املؤسسية والوطنية.
 املساهمة في بناء قدرات اجلهات الرقابية فيما يتصلمبسائل النوع االجتماعي.
 حتديد التهديدات األمنية واملشكالت التي تواجهاألفراد واملجتمعات.
 تسهيل إقامة حوار بني املجتمعات احمللية وجهاتالرقابة على القطاع األمني.
 زيادة وعي العامة حول كيفية إخضاع القطاع األمنيللمساءلة.
اجلدول رقم  1مراقبة تنفيذ التشريعات

2

في ماليزيا ،تقوم بعض منظمات املجتمع املدني مثل منظمة
مساعدة املرأة مبراقبة تنفيذ ومدى فعالية قانون العنف
األسري في ماليزيا وكذلك تقدمي خدماتها للضحايا ،وقد
استخدمت النتائج للدعوة إلى إجراء حتسينات على جوهر
وطريقة تطبيق التشريع.
وفي كمبوديا ،تتعاون املنظمات النسائية مع مجموعات
حقوق اإلنسان مثل منظمة  LICADHOمع هيئات الرقابة
احلكومية للتحقيق في ادعاءات إساءة املعاملة وملراقبة مدى
االلتزام بالقانون الذي صدر مؤخرا ً في كمبوديا بشأن
القضاء على العنف األسري وحماية الضحايا ،ومينح هذا
القانون سلطات أوسع للشرطة للتدخل في حاالت العنف
األسري يعزز إمكانية جلوء الضحايا للقضاء .وإضافة
إلى أعمال املراقبة ،تقدم منظمات املجتمع املدني املساعدة
القانونية وتوفّر املساكن اآلمنة للضحايا.

2

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق
الدولية
إن األخذ بزمام املبادرة إلدخال مسائل النوع االجتماعي
في عملية الرقابة على املجتمع املدني ليست مسألة فاعلية
تنفيذية فحسب ،بل إنه ً
أيضا ضروري لاللتزام بالقوانني
واملواثيق واملعايير الدولية واالقليمية املتعلقة باألمن
والنوع االجتماعي ،وأهمها:
n
n

nإعالن ومنهاج عمل بكني ()1995

nقرار مجلس األمن رقم  1325بشأن املرأة والسالم
واألمن ()2000

ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى ملحق مجموعة
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.
كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع
املدني؟
جهات مراقبة القطاع األمني
n nتعزيز مشاركة املنظمات النسائية في جهات الرقابة
الرسمية على القطاع األمني مثل هيئات املراجعة
املدنية وجلان الشكاوى العامة وفرق اخلبراء الفنيني
ومجموعات املراقبة املستقلة (أنظر اجلدول .)1
n

nوضع مسائل النوع االجتماعي مثل القضاء على العنف
القائم على أساس النوع اإلجتماعي وزيادة توظيف املرأة
على جدول أعمال جهات الرقابة على القطاع األمني.

األبحاث وجمع املعلومات
 n nالتأكد من إدخال مسائل النوع االجتماعي في عمليات
التقييم الداخلية واخلارجية أو عمليات مراجعة
مؤسسات وسياسات القطاع األمني.
n

nالتأكد من أن جميع البيانات مصنفة على أساس اجلنس
حيث أنها تلقي الضوء على الظروف املختلفة لكل من
املرأة والرجل كما تعتبر ضرورية كأساس لتقدمي
خدمات أمنية متساوية.

n

nإجراء عملية تدقيق خاصة بالنوع االجتماعي على
مؤسسات وسياسات القطاع األمني.

n

nإجراء حتليل قائم على النوع االجتماعي لعملية إصالح
القطاع األمني ونشر النتائج والتوصيات من خالل
وسائل اإلعالم لتصل إلى املسؤولني احلكوميني
واجلهات املانحة.

n

nإجراء تقييم مليزانية النوع االجتماعي في ميزانيات
اإلنفاق احلكومي أو القطاع األمني أو الدفاع أو
مؤسسات القطاع األمني املستقلة من أجل التوصل

لفهم التأثير املختلف لتخصيص امليزانية على الرجل
واملرأة بشكل أفضل ،واستخدام النتائج كأداة لكسب
التأييد.
n

nالتأكد من إشراك النساء واملنظمات النسائية في جميع
عمليات التدقيق والتقدير والتخطيط والتنفيذ واملراقبة
والتقييم التي تقوم بها منظمات املجتمع املدني.

التأييد وزيادة الوعي
تستخدم األبحاث على النوع االجتماعي ونتائج التقييم
وعمليات جمع البيانات لتنمية معلومات العامة وإلطالق
عمليات تأييد املسائل األمنية املتعلقة بالنوع االجتماعي مثل
زيادة الوعي حول كيفية إبالغ الشرطة عن حاالت العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي أو الضغط من أجل
وضع برامج ملنع متويل احلكومة للعنف املسلح.

n

nالضغط من أجل وضع سياسات تلزم بتدريب النوع
االجتماعي بشكل شامل.

n

nوضع قائمة مبدربي النوع االجتماعي في منظمات
املجتمع املدني.

منظمات املجتمع املدني التشاركية والفاعلة
تلتزم منظمات املجتمع املدني املشاركة في الرقابة على
القطاع األمني مبراجعة السياسات واملمارسات الداخلية
لدعم املساواة على النوع االجتماعي وللتأكيد على القدرات
الداخلية فيما يتصل مبسائل النوع االجتماعي ،ويشمل ذلك:
n

nوضع سياسات وإجراءات داعمة للنوع االجتماعي
وتكافؤ الفرص ملعاجلة املشاكل املتعلقة باملوارد
البشرية وممارسات التوظيف ومتطلبات اآلداء الوظيفي
والتحرش اجلنسي والتمييز.

n

nحتديد طرق توصيل هذه املعلومات إلى املجموعات
املهمشة (مثل التجمعات الريفية أو املرأة األمية أو
املجتمعات العرقية) ممن ال يتحدثون اللغة السائدة.

n

nتقدمي تدريب على النوع االجتماعي جلميع املوظفني،
مبا في ذلك التدريب على جمع البيانات املتعلقة بالنوع
االجتماعي وطرق إجراء األبحاث.

n

nاستهداف التأييد على مختلف املستويات احمللية
واالقليمية والقومية للوصول إلى صانعي السياسة
الذين ميكنهم التأثير على برامج القطاع األمني.

n

nتضمني مسائل النوع االجتماعي في أعمال الرقابة على
القطاع األمني.

n

n

nإشراك وسائل اإلعالم احمللية عبر نشر هذه املعلومات
في الصحف الصغيرة ومحطات اإلذاعة والتلفزيون
احمللية وكذلك وسائل اإلعالم اململوكة للحكومة.

nإجراء عملية تدقيق داخلية لتقييم القدرات التنظيمية.

n

nالعمل مع وسائل اإلعالم لتنمية إحساس الصحفيني
واألفراد اآلخرين باملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
واألمن وكذلك املسائل القضائية.

 -أسئلة تطرح عند التخطيط حلملة التأييد.

n

nإشراك الرجل في حمالت التأييد وبخاصة تلك املتعلقة
بالعنف ضد املرأة (انظر اجلدول .)2

 موضوعات للتدريب لبناء القدرات الرقابية لدى املنظماتالنسائية غير احلكومية.

التدريب على النوع االجتماعي
ميكن للمنظمات النسائية ومنظمات املجتمع املدني التي
لديها خبرة في مجال النوع االجتماعي املساعدة في تطوير
وتقدمي التدريب على النوع االجتماعي ألفراد القطاع األمني
(انظر اجلدول  )3عبر:
n

nإجراء تقييم لالحتياجات التدريبية.

n

nتطوير مواد تدريبية على النوع االجتماعي وتقدمي
التدريب.

n

موحد خاص بالنوع االجتماعي
nوضع منهج تدريبي
ّ
ميكن للمدربني تكييفه واستخدامه.

يضم التقرير التاسع ً
أيضا:
 مراحل عملية التدقيق على النوع االجتماعي إلصالحالقطاع األمني.
 -نصائح للعمل مع اإلعالم.

 -كيفية تعزيز شرعية شبكات املجتمع املدني.

 أمثلة من شرق أوروبا وفيجي والعراق وروسيا وجنوبأفريقيا واململكة املتحدة وغرب أفريقيا.
التحديات والفرص املتاحة إبان فترة ما بعد النزاع
قد يصيب منظمات املجتمع املدني االنشقاق والوهن أثناء
النزاع وبالتالي قد ال تتمتع بالقدرة أو الشرعية أو الصالحية
للقيام مبهامها الرقابية على القطاع األمني بالشكل الفاعل.
وفي حاالت أخرى ،فقد يزيد التعاون بني منظمات املجتمع
املدني في فترة ما بعد النزاع حيث يعتبر فيها انعدام األمن
املستمر وإصالح اجليش والشرطة من االهتمامات الرئيسية
للعديد من املنظمات ،ما يتيح لها فرصة التعاون والعمل مع
بعضها البعض.
3

اجلدول رقم 2

إشراك الرجل في القضاء على العنف
ضد املرأة

قامت مجموعة من الرجال باطالق حملة الشريط األبيض
في كندا عام  1991لتأييد إنهاء العنف ضد املرأة ولتثقيف
غيرهم من الرجال بشأن هذه املسألة .ومن خالل حمالت
زيادة الوعي والبيانات العامة وتنامي شبكة املنظمة ،يقدم
أعضاء هذه املنظمة نظرة مغايرة من جانب الرجال ممن ال
مييلون للعنف،
ومنوذجا للدور اإليجابي للرجل والصبي
ً
3
داخل املجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي
n

nغالبًا ما تكون قدرة مؤسسات الدولة ضعيفة ،وحتى
في حال وجود إرادة سياسية ال تتوافر السبل لتقدمي
اخلدمات األمنية والقضائية من حيث اجلوانب الفنية
واملالية واملوارد البشرية.

n

nيندر وجود قوانني أو تنظيمات أو آليات مالئمة للقضاء
على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والتعامل
معه أو ال يتم استغاللها االستغالل الصحيح.

n

nقد يرتكب أفراد القطاع األمني انتهاكات حلقوق اإلنسان
وقد يستمرون في ارتكاب االنتهاكات حتى في أوقات
السلم.

الفرص املتاحة إلدخال مسائل النوع االجتماعي
n

nميكن أن تفسح عمليات إصالح القطاع األمني مجاالً
ملنظمات املجتمع األمني لإلسهام في صنع القرار
املتعلق باملسائل األمنية والقضائية وهي تعتبر فرصة
لزيادة الوعي مبسائل النوع االجتماعي.

n

nتشير الدالئل إلى أن األدوار والعالقات املتعلقة بالنوع
االجتماعي قد تتغير في الغالب أثناء النزاع وبعده ،ما
ميكنه أن يفسح مجاالً مه ًّما للتفاوض بشأن إدخال
مسائل النوع االجتماعي وزيادة توظيف املرأة.

n

nقد ترغب اجلهات املانحة في دعم منظمات املجتمع
املدني من أجل بناء قدراتها على الرقابة املتجاوبة مع
النوع االجتماعي.

اجلدول رقم 3

تعمل منظمة الرؤيا املنغولية ،وهي منظمة غير حكومية،
في مجال الصحة اإلجنابية بالتعاون مع ضباط وجنود
القوات املسلحة املنغولية:

املسألة :تق ّل أو تنعدم معرفة املجندين اجلدد في القوات
املسلحة ،وخاصة القادمني من الريف ،مبرض اإليدز
واألمراض 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 وورشة عمل مع كبار املسؤولني وكذلك مت تدشني
مشروع بالتعاون مع كبار املسؤولني حيث قدم قادة
الضباط وأطباء الوحدات العسكرية تقري ًرا بشأن الوضع
جنسيا بني أفراد القوات املسلحة.
احلالي لألمراض املنقولة ً

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.

اجلدول رقم  4مثال لقوائم مهام النوع االجتماعي
اخلاصة بجهات مراقبة القطاع
األمني في فترات ما بعد النزاع
3 3كيف يتم إشراك املجتمع املدني مبا فيه املرأة في
عمليات الرقابة؟
3

3

3

3

4

منغوليا – إدخال ثقافة الصحة
4
اجلنسية في مناهج تدريب اجليش

3كيف يتم حتديد االحتياجات األمنية للمرأة والرجل
وهل متت تلبيتها؟
3كم عدد النساء والرجال في اجليش والشرطة
وخدمات املخابرات وشرطة احلدود واجلمارك
والهجرة وخدمات تنفيذ القانون األخرى (وما نسبة
متثيل النساء/الرجال بحسب الدرجة والفئة)؟
3هل هناك حاليًا إجراءات لضمان تكافؤ الفرص للمرأة
إلشراكها في جميع املؤسسات األمنية؟

3هل يتم تقدمي تدريب على النوع االجتماعي للشرطة
أو اجليش أو القوات األمنية األخرى؟

3

3

?

3ما هي اإلجراءات احلالية للقضاء على حاالت العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي التي يرتكبها أفراد
القطاع األمني والتعامل معها ومعاقبة مرتكبيها؟
3هل يوجد متويل ٍ
كاف لبرامج النوع االجتماعي؟

تساؤالت تطرحها منظمات املجتمع املدني

إن إحدى أفضل الطرق لتحديد نقاط االنطالق إلدخال
مسائل النوع االجتماعي في عمليات إصالح القطاع األمني
هي أن جتري منظمات املجتمع املدني عملية تقييم .وفيما يلي
مناذج لبعض األسئلة حول النوع االجتماعي ميكن ملنظمات
املجتمع املدني تضمينها في حتديد ومراقبة وتقييم عملية
إصالح القطاع األمني:
n

nما هي االحتياجات األمنية والقضائية واألولويات
اخلاصة بالرجل واملرأة والفتاة والصبي؟

n

nهل لدى أفراد القطاع األمني القدرة على التجاوب مع
جميع هذه االحتياجات؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفي،
فلماذا؟

n

nهل الرجل واملرأة والفتاة والصبي متساوون في
احلصول على األمن والوصول للقضاء؟

n

nهل التشريعات والسياسات والبروتوكوالت األمنية
متجاوبة مع النوع االجتماعي؟ وهل يوجد تشريع
ٍ
كاف للقضاء على العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي؟

n

nهل تتوافر للمرأة فرصة كاملة ومتساوية احلصول على
عمل داخل منظمات القطاع األمني؟

n

nكيف تبدو بيئة العمل داخل املؤسسات األمنية؟ هل
توجد مشاكل متعلقة بالتحرش اجلنسي أو أية عوائق
أخرى حتول دون النهوض باملرأة؟

n

nهل تعمل جهات الرقابة على القطاع األمني على إشراك
املرأة واستشارة املنظمات النسائية؟

n

nهل تقوم جهات الرقابة على القطاع األمني مبراقبة
املسائل املتعلقة بالعنف القائم على أساس النوع
االجتماعي وتكافؤ الفرص لكل من املرأة والرجل؟

5

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني
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