
احملتويات
ملاذا تعتبر النوع 
االجتماعي أمًرا مهًما 
في تقييم إصالح 
القطاع األمني ومراقبته 
وحتليله؟
كيف ميكن إدخال النوع 
االجتماعي في تقييم 
إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله؟
التحديات والفرص 
املتاحة إبان فترة ما بعد 
النزاع
معلومات أخرى 

يسود إعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجال 
فعالية  مفتاح  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  يعتبر  وكما  واألوالد.  والفتيات  والنساء 

ومسائلة القطاع األمني، وامللكية احمللية، وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.

النوع االجتماعي في تقييم  التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا إدخال مسائل  وتعتبر مذكرة 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله. كما وتقّدم 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 الهدَف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدمة موجزة عن 
القطاع  إصالح  سياسات  وصانعي  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 

األمني، مت تضمينها 12 أداًة مع مذكرات عملية مكّملة لها – أنظر معلومات أخرى.

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أمًرا مهًما في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته 
وحتليله؟
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمنيمذكرة التطبيق العملي احلادية عشرة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية

على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الـنوع االجتماعي وأثره
في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته 

وحتليله

موضوعي  حتديد  عن  عبارة  هو  التحليل: 
ومنظم للمشروع اجلاري أو الذي مت االنتهاء 
التنفيذ  أو  تصميمها  أو  السياسة  أو  منه 
صلة  مدى  حتديد  هو  والهدف  والنتائج. 
والفعالية  الكفاءة  وتنمية  وحتقيقها  األهداف 
يوفَر  أن  ويتعني  واالستدامة.  والتأثير 
التحليل معلومات موثوق بها ومفيدة تساعد 
في إدخال الدروس املستفادة في عملية صنع 
املانحة.  أو  املتلقية  لدى اجلهات  القرار سواء 
وكما يشير التحليل إلى عملية حتديد قيمة أو 

مغزى أي نشاط أو سياسة أو برنامج.2 

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

بينهما. 

البيانات  جلمع  منظمة  عملية  هو  التقييم: 
موقف  عن  صورة  على  احلصول  إلى  تهدف 
السياق  حتليل  العملية  هذه  مهام  ومن  معني. 
واملخاطر  واألطراف  العوامل  ذلك  في  مبا   -
واالحتياجات املختلفة – من أجل حتديد أهداف 
الالزم  األساسي  املعيار  ووضع  البرنامج 

للمراقبة والتحليل في املستقبل.

املراقبة: هي مهمة مستمرة تهدف أساًسا إلى 
املعنية  واألطراف  العملية  على  القائمني  تزويد 
أولية  ومؤشرات  منتظمة  بنتائج  الرئيسية 
في  العجز  أو  إحرازه  مت  الذي  التقدم  بشأن 
حتقيق النتائج املأمولة. وتقوم املراقبة مبتابعة 
األداء أو الوضع الفعلي مقارنًة مبا هو مخطط أو 
متوقع وفًقا للمعايير احملددة مسبًقا. كما تتطلب 
البيانات  وحتليَل  جمَع  عامة  بصفة  املراقبة 
واالستراتيجيات  العمليات  بتنفيذ  اخلاصة 

والنتائج والتوصية باإلجراءات التصحيحية.1

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
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تعزيز حتقيق األمن والقضاء
واألوالد  والفتيات  والنساء  للرجال  يكون  ما  عادًة  n 
متفاوتة.  وقضاء  أمن  وقدرات  وأوليات،  احتياجات، 
القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  توفر  أن  املأمول  ومن 
األمني ومراقبته وحتليله املتجاوبة مع النوع االجتماعي 
املزيَد من املعلومات الدقيقة التي تسمح بتصميم وتنفيذ 
الرجال  إحتياجات  تلبية  على  القادرة  اإلصالح  عمليات 

والنساء والفتيات واألوالد املتفاوتة.

تساعد عمليات التقييم واملراقبة والتحليل املتجاوبة مع  n 
النوع االجتماعي في تعزيز احلد من العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي، مثل العنف االسري، واإلجتار 

بالبشر، وعنف العصابات، والعمل على معاجلة ذلك.

العمليات الشاملة التشاركية في إصالح القطاع األمني 
كاملرأة،  املهمشة؛  املجموعات  مشاركة  زيادة  تعمل  n 
عمليات  في  األصليني  والسكان  العرقية،  واألقليات 
التقييم واملراقبة والتحليل على بناء الثقة وامللكية احمللية 

في عمليات إصالح القطاع األمني.

تعمل زيادة مشاركة املجموعات املهمشة على زيادة دقة  n 
وشمولية البيانات التي يتم جمعها.

عملية اإلطار رقم 1 أثناء  طرحها  يجب  تساؤالت 
تقييم إصالح القطاع األمني

وعالوًة على التحليل العام لسياق الدولة، فإنه يتعني على 
التقييم اإلجابة على التساؤالت التالية:

القطاع  التي حتكم مؤسسات  القواعد احلالية  ما هي  1 .
األمني وما هي قدراتها؟ ما هي أهم الفجوات؟ وما هي 

اإلصالحات التي يتعني أن يكون لها األولوية؟ 
أسئلة متعلقة بالنوع االجتماعي: ما هي نسبة العاملني 
منع  يتم  هل  وظائفهم؟  هي  وما  والرجال  النساء  من 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومعاجلته 
انتهاكات  هناك  هل  فعال؟  بشكل  مرتكبيه  ومعاقبة 
أساس  على  القائم  العنف  فيها  مبا  اإلنسان،  حلقوق 
األمني؟  القطاع  أفراد  يرتكبها  قد  االجتماعي،  النوع 
منظمات  مع  األمني  القطاع  مؤسسات  تتعاون  هل 

املجتمع املدني، مبا فيها املنظمات النسائية؟
ما هي احتياجات ومفاهيم وأولويات األمن والقضاء  2 .
واألوالد  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة 

واملجموعات األخرى في املجتمع؟
أسئلة متعلقة بالنوع االجتماعي: ما هي أنواع ومعدالت 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  حوادث 
مبا في ذلك ما يتم ارتكابه ضد الرجال والصبيان؟ هل 
هناك فرًصا متكافئًة لوصول الرجال والنساء والفتيات 
والقضاء؟ األمن  مؤسسات/آليات  إلى  واألوالد 

نظر  وجهة  من  األولوية  ذات  اإلصالحات  أنواع  هي  ما   
الرجال والنساء؟ ما هي االستراتيجيات/املبادرات احمللية 

- غير احلكومية - القائمة لتوفير األمن والقضاء؟

بناء تعزيز حقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسات أمنية 
ممثلة

النوع  تراعي  تساؤالت  إدخال  طريق  عن  باإلمكان،  n 
االجتماعي حول التحرش اجلنسي، والتمييز، وانتهاكات 
حقوق اإلنسان في عمليات تقييم إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله، الكشف عن هذه املمارسات السلبية 

وتسليط الضوء على اإلصالحات الضرورية.
مع  املتجاوبة  والتحليل  واملراقبة  التقييم  عملية  تساعد  n 
النوع االجتماعي في جمع البيانات حول أعداد ورتب/

الذكور  من  األمني  القطاع  ألفراد  الوظيفية  املراكز 
واإلناث، باإلضافة إلى املعلومات املفيدة في كيفية زيادة 
وتعزيز  األخرى  املهمشة  واملجموعات  النساء  توظيف 
تثبيتها في وظائفها. وعادًة ما تعزز مؤسسات القطاع 
األمني، التي متثل املجتمع الذي تسعى إلى خدمته فعليًا 

خير متثيل، من شرعيتها ومن الكفاءة العملياتية لها.

االمتثال لإللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية 

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في  االجتماعي 
العملياتية  الفعالية  على  مقصورًة  مسألًة  ليست  وحتليله 
للقوانني  االنصياع  ضرورة  إلى  تتعداها  بل  فحسب، 
بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

االجتماعي وأثره على األمن، ومنها:

) n 1995( إعالن ومنهاج عمل بكني

والسالم  املرأة  بشأن   n 1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
واألمن )2000(

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



حتليل اإلطار رقم 2 في  االجتماعي  النوع  إدخال 
التنمية  وزارة  األمني:  القطاع  إصالح 

)DFID(  3الدولية في اململكة املتحدة
باململكة  الدولية  التنمية  وزارة  عهدت   ،2007 عام  في 
الدفاع  ووزارة  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  املتحدة 
األمني  القطاع  إصالح  خبراء  من  أربعة  إلى  البريطانية 
بإجراء حتليل مستقل لبرامج إصالح األمن والقضاء في 
النوع  مسائل  توجيه  إمكانية  التحليل  بحث  وقد  أفريقيا. 
ضمن  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص  ومرض  االجتماعي 
األهداف  من  بإعتبارهما  والقضاء،  األمن  إصالح  برامج 

الرئيسية للبرامج الثنائية في وزارة التنمية الدولية.
وتوصل التحليل إلى وجود متثيل فاعل للنوع االجتماعي 
ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز في برنامج السالمة 
واألمن والوصول إلى القضاء، إال أنها كانت غائبًة بشكل 
الدفاع والشرطة أو برامج  التي تتناول  البرامج  كبير عن 
القطاع  إصالح  برنامج  مثل  النطاق،  واسعة  املصاحلة 

األمني في سيراليون. وتشمل توصيات التحليل ما يلي:
"إعالن  مقاصَد  بإدخال  نوصي  اخلامسة:  التوصية 
باريس بشأن فعالية املساعدات" بخصوص اإلدارة املالية 
املناعة  وايتهول بخصوص مرض نقص  العامة ومقاصد 
عمليات  جميع  في  االجتماعي  والنوع  املكتسبة/اإليدز 
تلك  وليس  والقضاء،  األمني  القطاع  من  كالً  إصالح 
والوصول  واألمن  بالسالمة  حتديًدا  املتعلقة  املوضوعات 

إلى القضاء فحسب.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في تقييم 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله؟

! نصائح النوع االجتماعي لعمليات تقييم 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله 

نساًء  يضم  االجتماعي،  النوع  يراعي  فريق  تشكيل  n 
يتطلب  وكما  االجتماعي.  النوع  في  وخبراَء  ورجاالً 

االستعانة مبترجمنَي ومترجمات، عند الضرورة.

النوع  حول  احملاضرات  او  بالتدريب  املوظفني  تزويد  n 
االجتماعي.

التعاون مع منظمات املجتمع املدني، مبا في ذلك املنظمات  n 
النسائية.

جمع املعلومات من الرجال والنساء من مختلف املراكز  n 
الوظيفية / الرتب.

تصنيف البيانات حسب اجلنس والسن. n 
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وضع مؤشرات متجاوبة مع النوع االجتماعي. n 

مثل  أدوات  بإستخدام  والنوعية،  الكمية  البيانات  جمع  n 
الدراسات األسرية ومقابالت مجموعات التركيز.

البيانان  جلمع  محددة  علمي  بحث  أساليَب  استخدام  n 
حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

مثل  االجتماعي،  النوع  مسائل  حوَل  البيانات  جمع  n 
ومعدالت  واإلناث،  الذكور  من  األفراد  وتثبيت  توظيف 
للقوانني  واالنصياع  اجلنسي،  التحرش  حوادث 
واملواثيق واملعايير الوطنية والدولية واإلقليمية اخلاصة 
القائم على  بالنوع االجتماعي وأثره على األمن، العنف 
األخرى حلقوق  االجتماعي، واالنتهاكات  النوع  أساس 

اإلنسان.

عمليات اإلعداد إلصالح القطاع األمني
تنظيم استراتيجية تقييم وإدخال بعَد النوع االجتماعي  n 
في كل مرحلة من املراحل: التخطيط والتصميم، وجمع 

البيانات، ومناقشة النتائج.

مشتركة  تقييم  عمليات  إلجراء  أولويات  سلَم  وضع  n 
احمللية  املعنية  األطراف  بني  والتنسيق  التعاون  تتطلب 

والدولية.

)أنظر  االجتماعي  بالنوع  متعلقة  تقييم  أسئلة  إدخال  n 
اجلدول رقم 1(.

مراقبة وحتليل إصالح القطاع األمني 
النوع  مع  متجاوبة  وحتليل  مراقبة  لعملية  التخطيط  n 
االجتماعي كجزء أساسي وجوهري من عملية إصالح 

القطاع األمني وتخصيص موازنة لها.

مراقبة وحتليل التأثيرات املختلفة لعملية إصالح القطاع  n 
األمني على الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

اإلمكان، على  الشمولية والتشاركية، قدر  إضفاء صفة  n 
عملية املراقبة، على سبيل املثال، من خالل تشكيل قوات 
عمل  مجموعات  تشكيل  أو  الوكاالت  متداخلة  مهمات 
الوزارات  عن  ممثلني  ذلك  في  مبا  اإلدارات،  متداخلة 
املجتمع  ومنظمات  والتنمية  األسرة  بشؤون  املعنية 

املدني.

واإلقليمية  الدولية  االجتماعي  النوع  مراقبة  آليات  أخذ  n 
بعني االعتبار، مثل رفع التقارير مبقتضى أحكام اتفاقية 
األمم املتحدة اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة.

)أنظر  النوع االجتماعي  املتجاوبة مع  املؤشرات  إدخال  n 
االطار رقم 3(. 
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إجراء عمليات تدقيق على النوع االجتماعي في 
مؤسسات القطاع األمني  

حتقيق الشروط املسبقة الضرورية، مثل توافر اإلرادة  n 
السياسية والقدرة والفنية.

االجتماعي  النوع  على  املدققني  استقاللية  ضمان  n 
ومتتعهم بالوعي اجليد لإلجراءات الداخلية في املؤسسة 
األمنية، على سبيل املثال، فريق عمل املستشار اخلارجي 

للتدقيق على النوع االجتماعي وخبير التقييم الداخلي.

عملية  من  كجزء  طرحها  الواجب  التساؤالت  تشمل  n 
التدقيق على النوع االجتماعي ما يلي:5

هل املؤسسة:
على  والنساء  الرجال  من  لكل  متساو  متثيل  بها  – 

جميع املستويات داخل املؤسسة؟

لديها سياسات وممارسات بشأن املوارد البشرية  – 
تشجع على توظيف وتثبيت وترقية املرأة؟

اجلنسي  التحرش  ملنع  وآليات  سياسات  لديها  – 
والتمييز والعنف ومعاجلته؟

مناذج ملؤشرات النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة 4اإلطار رقم 3 

مجاالت 
اإلصالح في 

العدالة

مناذج لنتائج 
املساواة النوع 

االجتماعي

مناذج املؤشرات احلساسة للنوع 
االجتماعي

طرق جمع البيانات

العنف 
القائم على 

أساس النوع 
االجتماعي

تنفيذ التشريع 
وخطط العمل الوطنية 

للقضاء على العنف 
القائم على أساس 
النوع االجتماعي.

إجراءات  وتنفيذ  وجود  ضمان  y 
لضحايا  التعويض  لتوفير  مناسبة 
النوع  أساس  عل  القائمة  اجلرائم 
كان  ما  ذلك:  في  مبا  االجتماعي، 
املسلحة،  النزاعات  خالل  منها 
واملصاحلة في مرحلة ما بعد النزاع 
أفراد  التي يرتكبها  العنف  وحاالت 

املؤسسات األمنية.
القطاع  أفراد  ضد  املالحقات  عدد  y 
األمني املتهمني بجرائم عنف قائمة 

على أساس النوع االجتماعي.
املتعلقة  األحكام  معدالت  زيادة  y 
أساس  على  القائم  العنف  بجرائم 
النوع االجتماعي حسب نوع العنف 

وعالقة مرتكبه.

ومراجعة  أساسي  تقييم  إجراء  y 
املواثيق.

مع  ومقابالت  مسوحات  إجراء  y 
واملنظمات  املدني  املجتمع  منظمات 

النسائية.
إحصائيات احملاكم. y 
مراجعة الصحف.  y 

املنظمات  عن  الصادرة  البيانات  y 
النسائية. 

اإلصالح 
املؤسسي 

الوصول املتكافئ 
إلى القضاء للرجال 

والنساء.

نسبة الرجال والنساء القادرة على  y 
الوصول إلى نظام القضاء الرسمي 

حلل النزاعات.
املناطق  في  الشرطة  أقسام  عدد  y 
توفير  مت  التي  الفقيرة  الريفية 
املوارد والتوظيف فيها من الرجال 

والنساء.
عدد قضايا احملاكم املتعلقة بحقوق  y 
منها  املتعلق  بالعدد  مقارنًة  النساء 

بحقوق الرجال.
العملياتية  اإلجراءات  أن  ضمان  y 
متجاوبًة  لألدلة  التوصل  وقواعد 

مع النوع االجتماعي. 

إجراء دراسات أساسية ومتابعة. y 
مراجعة سجالت الشرطة وسجالت  y 

املوارد البشرية.
املالحظة. y 

إحصائيات احملاكم.  y 
مراجعة أساسية ومتابعة إلجراءات  y 

احملاكم.  
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اخلاصة  املسائل  معاجلة  على  الفنية  القدرة  لديها  – 
بالنوع االجتماعي؟

االجتماعي  النوع  على  أساسية  تدريبات  تقدم  – 
جلميع العاملني بها؟

تعمل حاليًا على إدخال مسائل النوع االجتماعي في  – 
سياساتها وبرامجها ومبادراتها؟

تخصص التمويَل الكافي للمبادرات اخلاصة بالنوع  – 
االجتماعي؟

مراقبة وحتليل مبادرات توجيه النوع االجتماعي في 
القطاع األمني 

ملبادرات  شاملة  وحتليل  مراقبة  لعملية  األولوية  إعطاء  n 
توجيه النوع االجتماعي داخل مؤسسات القطاع األمني 

لقياس مدى تأثيراتها.

نوعيًة  أو  كميًة  سواء  مؤسسية،  مؤشرات  وضع  n 
مخصصًة للبرامج املتجاوبة مع النوع االجتماعي )أنظر 

االطار رقم 4(.

اجتماعات  مثل  للمتابعة،  بأنشطة  القيام  األمر،  لزم  إذا  n 
والتخطيط  اجلماعية  والنقاشات  العمل  ورش 
توجيه  مبادرات  تكييف  إعادة  بهدف  االستراتيجي 

النوع االجتماعي. 

يضم التقرير احلادي عشر أيًضا: 
- طرق جمع بيانات تقييم عمليات إصالح القطاع األمني.

كلينجدال  عمل  إطار  في  االجتماعي  النوع  إدخال   -
Clingendael لتقييم إصالح القطاع األمني.

إصالح  وحتليل  مراقبة  في  الرئيسية  باألطراف  قائمة   -
القطاع األمني.

- جدول بأسلوب اإلدارة باألهداف ملراقبة وحتليل عمليات 
إصالح القطاع األمني املتجاوبة مع النوع االجتماعي.

- طرق إجراء التدقيق على النوع االجتماعي.

التحديات والفرص املتاحة إبان فترة ما بعد النزاع
األمني ومراقبته وحتليله  القطاع  تقييم إصالح  متثل عملية 
حتدًيا وذات أهمية خاصة في سياقات فترات ما بعد النزاع.

التحديات التي تواجه إدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي  

التي  البيانات  وجمع  السجالت  حفظ  عملية  تتعطل  قد  n 
في  السلم  أوقات  خالل  روتيني  بشكل  إجراؤها  يتم 
فترات النزاع املسلح، مبا في ذلك سجالت املستشفيات، 
لدى  األخرى احملفوظة  والبيانات  اجلنائية،  والسجالت 

مراقبة توجيه النوع االجتماعي داخل األمم املتحدةاإلطار رقم 4 

املتعلقة بالنوع  املتحدة بشأن املسائل  العام لألمم  العام املساعد واملستشار اخلاص لألمني  إلى األمني  منذ عام 2007، عهد 
االجتماعي والنهوض باملرأة بدعم ومراقبة تنفيذ التزامات توجيه النوع االجتماعي داخَل األمم املتحدة. وكان من بني األدوات 
املستخدمة داخل األمم املتحدة وحدات استشارات النوع االجتماعي، ونقاط التركيز على النوع االجتماعي وآليات إعداد التقارير. 
وعالوًة على ذلك، فقد وضعت الشبكة الداخلية للوكاالت بشأن املرأة واملساواة في النوع االجتماعي الشروط املرجعية حول 

كيفية إدخال منظور النوع االجتماعي في جميع آليات إعداد التقارير واملراقبة والتحليل داخل منظومة األمم املتحدة.6

عمليات التقييم األمنية التي تركز على العنف اجلنسي في املواقف اإلنسانية اإلطار رقم 5 
تشمل املعلومات التي يتم جمعها ما يلي:7

املعلومات الدميوجرافية، وتشمل البيانات املصنفة حسب السن واجلنس. y 
وصف حتركات األفراد )من أجل فهم مخاطر العنف اجلنسي(. y 

وصف املواقف واملنظمات املتواجدة وأنواع اخلدمات واألنشطة اجلارية. y 
نظرة عامة على العنف اجلنسي )األفراد األكثر عرضة للمخاطر وأية معلومات تتعلق بحوادث العنف اجلنسي(. y 

القضاء  الشرطة وإجراءات  تتبعها  التي  القانونية واإلجراءات  والتعريفات  )القوانني  القانونية  والسلطات  القومي  األمن  y 
واإلجراءات املدنية(.

النظم املجتمعية للقضاء التقليدي أو القانون العرفي. y 
واألمن/الشرطة،  النفسية،  والصحة  اإلحالة،  وآليات  )التنسيق،  احلالية  القطاعات  املتعددة  واملنع  التجاوب  إجراءات  y 

واحلماية/القضاء القانوني(.
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يؤدي  الغالب،  وفي  احلكومية.  الوزارات  أو  الشرطة 
تغيير أو انهيار املؤسسات العامة إلى تعقيد عملية جمع 

البيانات الشاملة املمثلة وحتليلها.

قد ال يساعد عدم توافر الوقت واملوارد املالية في وضع  n 
أطر عمل للتقييم واملراقبة والتحليل الشامل. ومع ذلك، 
تعتبر عملية جمع البيانات ومراقبة البرامج واملشروعات 

ذاَت أهمية حاسمة لضمان جناحها والتنسيق بينها..

فرص إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
قد يكون هناك إرادَة سياسيًة متزايدًة من جانب املجتمع  n 
إلجراء  الوليدة  واحلكومات  الدولية  واملنظمات  الدولي 
النوع  مع  متجاوبة  األمني  القطاع  في  إصالح  عمليات 

االجتماعي.

الوليد  األمني  للقطاع  وإجراءات  سياسات  وضع  يوفر  n 
فرصًة لتنفيذ إجراءات املراقبة والتحليل منذ البداية، مبا 
في ذلك وضع أهداف لتوظيف النساء وإدخال املسائل  
السياسات  صياغة  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

واملواثيق، والبرمجة التشغيلية، والتوظيف والتدريب.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح 
القطاع األمني 

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة 2  -

النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 3  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة  4  -

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 5  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 6  -

القطاع  البرملانية على  الرقابة  النوع االجتماعي وأثره في  7  -
األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي ٨  -
على  املدني  املجتمع  رقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  9  -

القطاع األمني
10- النوع االجتماعي وأثره في القوات العسكرية وشركات 

األمن اخلاصة
11- النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني 

ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -12

األمني
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

ميكن احلصول على هذه التقارير ومذكرات التطبيق العملي 
من املواقع االلكترونية التالية:

www.dcaf.ch   

قامت بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه نيكوال بوبوفيتش 
للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد  من   )Nicola Popovic(
والتدريب من أجل النهوض باملرأة، وذلك استناًدا إلى التقرير 

احلادي عشر الذي أعدته املؤلفة نفسها.
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