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نبذة عن املؤلف
)Nicola Popovic( هي خبيرة مشاركة  بوبوفيتش  نيكوال 
في النوع االجتماعي والسالم واألمن في معهد األمم املتحدة 
حيث  باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي 
القدرات  وبناء  واألبحاث  السياسة  أنشطة  بتنسيق  تقوم 
بشأن موضوعات: مثل النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
 ،"1325" رقم  األمن  مجلس  قرار  وتنفيذ  األمني،  القطاع 
وتدريب أفراد األمن على النوع االجتماعي. وقد عملت قبل 
من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  مبعهد  التحاقها 
القائم  العنف  حوادث  من  الناجني  مع  باملرأة  النهوض  أجل 
على أساس النوع االجتماعي في البوسنة والهرسك. وحتمل 
نيكوال بوبوفيتش )Nicola Popovic( شهادة املاجستير في 
حلقوق  األيرلندي  املركز  من  الدولية  السالم  حفظ  عمليات 
اإلنسان، باإلضافة إلى دبلوم في التنمية البشرية من برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.  

احملررون
 Megan Bastick and( ميجان باستيك وكريسنت فاالسيك
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 
التقرير، وإلى كل من  القيّمة على مسودات هذا  وتعليقاتهم 
شارك في املناقشات العملية بشأن إدخال النوع االجتماعي 
وهم:  وحتليله،  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في 
أودرين  كارين   ،)Hilary Anderson( أندرسون  هيالري 
 ،)Megan Bastick( باستيك  ميجان   ،)Carine Audran(
 Luc( جور  فان  لوك   ،)Stefan Dercon( ديكرون  ستيفان 
كليبي  تويكو   ،)Juliet Hunt( هنت  جولييت   ،)Van Goor
 ،)Minna Lyytikäinen( ليتكونني  مينا   ،)Toiko Kleppe(
 Anna( أورنيرت  أنا   ،)Andrew McLean( ماكلني  أندرو 
جينيفر   ،)Deborah Rubin( روبني  ديبورا   ،)Ornert
فاالسيك  وكريستني   ،)Jennifer Sahalub( سهالوب، 
إلى  بالشكر  نتقدم  ان  نود  وكما   .)Kristin Valasek(
دراموند  أنتوني   ،)Benjamin Buckland( باكالند  بنيامني 
 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  

تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول  التقرير  هذا  ميثل 
رزمة  من  جزًءا  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح 
األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  أدوات 
ورزمة األدوات هذه، املصممة لوضع مقدمٍة عمليٍة للمسائل 
إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
أداة   12 على  تشتمل  السياسات،  وصانعي  األمني  القطاع 

ومذكرات تطبيقها:

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 ٤   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 5   
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  ويتقدم 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  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  أبحاًثا حول  املركز  ويجري  وكما  جيدة. 
في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع  املجال  هذا  في 
ويقدم  والدولية،  احمللية  املستويات  على  اخلصوص  هذا 
والبرامج  املشورَة  ويقدم  بالسياسات.  املتعلقة  التوصيات 
بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في  املساعدة 
املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز:  شركاء 
املدني واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني 
املخابرات   ووكاالت  القضاء  وسلطات  الشرطة  أجهزة  مثل 

٤
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وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون األوروبية/مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميوقراطية 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  الدميوقراطية  املجتمعات 
دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات.  وإدارة  وبناء 
املشترك  التفاهم  وتعزيز  احلقيقي  االحترام  ودعم  القانون 
املكتب مساهمًة فعالًة  أيًضا. وقد أسهم  بني األفراد والدول 

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 برامٍج بحثيٍة تسهم في تعزيز مكانة 
ويعمل  العالم.  عبر  اجلنسني  بني  املساواة  وحتقيق  املرأة 
األمم  الدول األعضاء في  بناء حتالفاٍت مع  املعهد من خالل 
املتحدة واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية واملجتمعات 
املدنية، إضافًة إلى األجهزة األخرى الناشطة في هذا املجال، 

وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

إجراء أبحاٍث قابلٍة للتنفيذ من منظور النوع االجتماعي  n 
والبرامج  السياسات  على  فاعالً  تأثيًرا  تؤثر  والتي 

واملشاريع.

وضع آليٍة مشتركٍة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات. n 

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

واملشاريع.

حقوق طبع صورة الغالف
© REUTERS/Tara Todras-Whitehill , 2005

الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ملركز  محفوظة  الطبع  حقوق 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا /  على 
ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب 
النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم 

باملرأة – 200٨م.

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN ٩ ٩٧٨2 ٩222 122 5 رقم اإليداع الدولي

بوبوفيتش  نيكوال  التالي:  النحو  على  االقتباس  يكون 
تقييم  في  وأثره  االجتماعي  "النوع   )Nicola Popovic(
القطاع األمني ومراقبته وحتليله". "رزمة أدوات  إصالح 
األمني".  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع 
وكريسنت   )Megan Bastick( باستيك  ميجان  احملررون 
فاالسيك )Kristin Valasek(، جنيف، مركز جنيف للرقابة 
الدميوقراطية على القوات املسلحة ومنظمة التعاون واألمن 
وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات  مكتب   / أوروبا  في 
اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 

أجل النهوض باملرأة – 200٨.

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

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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قائمة احملتويات
املختصرات

9 1- مقدمة           

9 2- ما املقصود مبفهوم ״تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله«؟     

11 3- ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي بالنسبة لتقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله؟ 
11 3 1 تعزيز حتقيق األمن والقضاء        
12 3 2 العمليات الشاملة التشاركية في إصالح القطاع األمني      
12 3 3 بناء مؤسساٍت أمنيٍة غير متييزيٍة ممثلة وُتعِزز حقوق اإلنسان     

13 4- كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله؟  
13 ٤ 1 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في عمليات تقييم إصالح القطاع األمني؟   
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املختصرات

املجمع األفريقي ملنع النزاعات     :ACPP

االتفاقية اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة   :CEDAW

االتفاقية اخلاصة بحقوق الطفل    :CRC

الوكالة الكندية للتنمية الدولية    :CIDA

منظمات املجتمع املدني    :CSO

إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح    :DDA

وزارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة    :DFID

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي     :GBV

منظمة العمل الدولية    :ILO

)السحاقيات، املثليني، الثنائيي اجلنس، واملتحولون جنسيًا(    :LGBT

املراقبة والتحليل    :M&E

وزارة الدفاع    :MOD

املنظمات غبر احلكومية    :NGOs

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي – جلنة مساعدة االمنائية    :OECD-DAC

اإلدارة على أساس النتائج     :RBM

إصالح كالً من القطاع األمني والقضاء   :SJSR

السالمة، واألمن، والوصول إلى العدالة   :SSAJ

إصالح القطاع األمني     :SSR

األمم املتحدة    :UN

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    :UNDP

قرار مجلس األمن رقم 1325 بشأن املرأة والسالم واألمن   :UN SCR 1325
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله 

1 مقدمة
ولضمان  اإلصالح.  لعمليات  الرئيسي  الهدف  هو  التغيير 
عدة  وضع  مت  فقد  التغيير،  وآثار  ومخرجات  نتائَج  حتقيق 
واألوساط  السياسات  وواضعي  املمارسني  لتمكني  طرٍق 
األكادميية من قياس تلك النتائج. ومتت اإلشارة إلى أهمية 
إدخال التقييم واملراقبة والتحليل الشامل في عمليات إصالح 
إدخال منظور  القائمة.1 ويعتبر  األدبيات  األمني في  القطاع 
لتأسيس  مهًما  أمًرا  العمليات  هذه  في  االجتماعي  النوع 
والقضاء  األمن  مقتضيات  تلبية  على  القادر  األمني  القطاع 

للرجال والنساء والفتيات واألوالد.
وسوف يقف هذا التقرير على بعدين إثنني من أبعاد عمليات 
االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  والتحليل  واملراقبة  التقييم 
)املراقبة والتحليل(. أوالً، يستعرض التقرير أطَر عمل تقييم 
والتحليل،  املراقبة  واستراتيجيات  األمني،  القطاع  إصالح 
وكيفيَة إدخال منظور النوع االجتماعي في مختلف األدوات 
مبادرات  التقرير  يناقش  وثانيًا،  حاليًا.  القائمة  واملناهج 
األمني، مبا  القطاع  في مؤسسات  االجتماعي  النوع  توجيه 
االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عملية  إجراء  كيفيَة  ذلك  في 
ومراقبة وحتليل توجيه النوع االجتماعي. ومن بني األدوات 
عمليات  التقرير؛  هذا  ويناقشها  يستعرضها  التي  واملناهج 
والتنسيق  والتعاون  والتشاركية،  الشاملة  املعلومات  جمع 
حسب  املصنفة  البيانات  واستخدام  اإلدارات،  بني  فيما 
مع  املتجاوبة  باألهداف  اإلدارة  والعرق،  والسن  اجلنس 
االجتماعي،  للنوع  االجتماعي، واملؤشرات احلساسة  النوع 

ومقابالت مجموعات التركيز.
ويشمل هذا التقرير أيضا:

مقدمًة لعملية التقييم واملراقبة والتحليل. n 

املغزى من وراء إدخال مسائل النوع االجتماعي والطرق  n 
واملراقبة  التقييم  عملية  ودعم  تعزيز  بها  ميكن  التي 

والتحليل.

عملية  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  االنطالق  عناصر  n 
تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله.

كيف ميكن إجراء عمليات التدقيق على النوع االجتماعي  n 
مراقبة  إلى  باإلضافة  األمني،  القطاع  مؤسسات  في 

وحتليل تأثير مبادرات توجيه النوع االجتماعي.

التوصيات الرئيسية.  n 

مصادر إضافية. n 

الذين تقع  التقرير األفراد  لهذا  ويشمل اجلمهور املستهدف 
مؤسسات  داخل  األمني  القطاع  إصالح  مسؤولية  عليهم 
واملنظمات  والبرملان،  الوطنية،  واحلكومة  األمني،  القطاع 
املجتمع  ومنظمات  املانحة،  واجلهات  الدولية   / اإلقليمية 
املدني. كما أنه يستهدف أيًضا العاملني باملنظمات ممن تقع 
عليهم مسؤولية توجيه النوع االجتماعي في القطاع األمني. 
هذا  يقوم  احلالية،  للمصادر  املكتبية  املراجعة  إلى  وإضافًة 
االجتماعي  النوع  مجال  في  اخلبراء  إسهامات  على  التقرير 
خالل  جمعها  مت  التي  األمني،  القطاع  إصالح  في  وأثره 

املناقشة الفعلية الشاملة مع 1٦0 من املشاركني.2

2 ما املقصود مبفهوم ״تقييم إصالح القطاع 
األمني ومراقبته وحتليله״؟   

القطاع  إصالح  مجال  وهو  نسبيًا،  اجلديد  املجال  هذا  في 
األمني، يتم استعمال مجموعة أطٍر ومنهجياٍت مختلفٍة لتقييم 
تنوع  على  بناء  تتنوع  التأثيرات. وهي  وقياس  االحتياجات 
واجلهات  األمني،  القطاع  مؤسسات  مثل  املعنية؛  األطراف 
املانحة، وأعضاء البرملان، أو منظمات املجتمع املدني، وبعض 
والقطاع  متحيصها.  اجلاري  األمني  القطاع  مؤسسات 
مؤسساٍت  من  يتكون  فهو  متجانًسا،  نسيًجا  ليس  األمني 
مختلفٍة،  وقضائية  أمنيٍة  خدماٍت  تقدم  ومتنوعٍة  مختلفٍة 

ولديها عمليات متنوعة لضمان املساءلة الداخلية.

التقييم  لعملية  مختلفٍة  مفاهيَم  عدة  وجود  من  الرغم  وعلى 
واملراقبة والتحليل، فإنه ألغراض هذا التقرير سيتم استخدام 

التعريفات التالية:

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

في املستقبل.

عمليات تقييم إصالح القطاع األمني: اقتباًسا مما أوردته 
جلنة املساعدة االمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في 
امليدان االقتصادي، فإنه باإلمكان وصف هذه العملية بأنها 
منهج  ]و...[   ... وحتليل  للمعلومات  جمع  تشاوٍر،  "عملية 
لتعزيز  األولويات  وحتديد  احمللي  السياق  لقياس  يهدف 

أنظر التقرير حول النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح القطاع األمني 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

تنمية األمن والقضاء.3 وسوف يشار إلى عملية التقييم في 
السابق  التحليل  أنها  على  احلصر،  على سبيل  التقرير،  هذا 

لتنفيذ عمليات إصالح القطاع األمني.

وعملت مؤسسات مثل جلنة املساعدة االمنائية التابعة ملنظمة 
الدولي،  والبنك  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
 ،Clingendael واملعهد الهولندي للعالقات الدولية كلينجدال
لعمليات  إرشاديٍة  خطوٍط  وضع  على  أخرى  ومؤسساٍت 
األنشطة  أحد  بأنها  وحددتها  األمني،  القطاع  إصالح  تقييم 
اإلصالح  عمليات  وتنفيذ  وضع  عند  الضرورية  الرئيسية 
القطاع  إصالح  تقييم  من  والهدف  األمني.٤  القطاع  في 
املعنية  األطراف  بشأن  معلوماٍت  على  احلصول  هو  األمني 
احمللية واإلقليمية والدولية وبعض اجلهات املقدمة للخدمات 
األمنية والقضائية، باإلضافة إلى بعض االحتياجات األمنية 
التي  املعلومات  إدخال  للمجتمع. وميكن  والقضائية احملددة 
وعمليات  التشريعات  في  التقييم  عمليات  من  عليها  حتصل 
التخطيط واملوازنات والسياسات واخلدمات القائمة. وبإمكان 
إصالٍح  عمليات  تدعيم  والتشاركية  الدقيقة  التقييم  عملية 
طريق  عن  واالستدامة  بالفعالية  تتسم  األمني  القطاع  في 
الالزمة. اإلصالحات  أنواع  حول  الدقيقة  املعلومات  توفير 

عبارة  وهي  االجتماعي:  النوع  على  التدقيق  عمليات 
النوع  مع  ما  أو سياٍق  ما  ملدى جتاوب مؤسسٍة  عن حتليٍل 
تكون  األمني،  القطاع  مؤسسات  سياق  وفي  االجتماعي. 
للتأكيد  ونشاٍط  مستقلٍة  عمليٍة  عن  عبارًة  التدقيق  عملية 
مؤسسٍة  أية  لعمليات  قيمٍة  مصممًة إلضفاء  االهداف،  على 
أهدافها  إجناز  في  املؤسسَة  تساعد  أنها  وكما  وتطويرها. 
وحتسني  لتحديد  ومنظٍم  دقيٍق  منهٍج  توفير  طريق  عن 
وميكن  للمخاطر.5  وضبٍط  ومراقبٍة  إدارٍة  عمليات  فعالية 
مؤسسات  على  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  تطبيق 
االجتماعي من  النوع  إدخال  لتوجيه عمليات  األمني  القطاع 
خالل حتديد االحتياجات وتوفير البيانات الرئيسية. وتقوم 
إدخال  حتليل  على  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عمليات 
مسائل النوع االجتماعي على مستويات السياسة والتنظيم 
أفراد  يقدمها  التي  املفاهيم  ذلك  في  مبا  واألفراد،  واملوازنة 
االجتماعي في مؤسساتهم، وكذلَك  للنوع  املجتمع وفهمهم 
املشاركة املتساوية في عمليات صنع القرار. وكما ميكن أن 
تقييم  من  كجزٍء  أو  مستقٍل  بشكٍل  التدقيق  عمليات  جترى 

إصالح القطاع األمني املتجاوب مع النوع االجتماعي.

املراقبة: هي مهمة مستمرة تهدف أساًسا إلى تزويد القائمني 
منتظمٍة  بنتائٍج  الرئيسية  املعنية  واألطراف  العملية  على 
العجز  أو  إحرازه  مت  الذي  التقدم  بشأن  أوليٍة  ومؤشراٍت 
في حتقيق النتائج املأمولة. وتقوم املراقبة مبتابعة األداء أو 
الوضع الفعلي مقارنًة مبا هو مخطط أو متوقع وفًقا للمعايير 
احملددة مسبًقا. كما تتطلب املراقبة بصفٍة عامٍة جمَع وحتليَل 
البيانات اخلاصة بتنفيذ العمليات واالستراتيجيات والنتائج 

والتوصية باالجراءات التصحيحية.٦ 

واملراقبة هي شكل من أشكال إدارة عمليات إصالح القطاع 
األمني لتقييم ما إذا كانت املبادرات التي مت اتخاذها قد أحدثت 
األثَر املطلوب من عدمه، أي ما إذا كانت أهداف البرنامج قد 
حتققت من عدمه. وباإلمكان استخدام استراتيجياٍت وأدواٍت 
مختلٍفة من أجل متابعة إصالح القطاع األمني. وميكن قياس 
البيانات  مقابَل  العملية  هذه  خالل  جمعها  مت  التي  البيانات 
الرئيسية األولية التي مت جمعها خالل عمليات التقييم لقياس 

مدى التغيير.

عن  أسئلة  على  اإلجابة  في  يساعد  معيار  وهو  املؤشر: 
من  تقدم  هناك  كان  إذا  ما  أو  إحرازه  الذي مت  التقدم  مقدار 
تعمل  عامٍة،  وبصفٍة  معني.٧  هدٍف  عدمه بخصوص حتقيق 
أرقاٍم  إلى  والتأثير  التغيير واإلجناز  ترجمة  املؤشرات على 
نوعيٍة.  أو  كميٍة  ناحيٍة  من  سواء  واملقارنة  للقياس  قابلٍة 
وهكذا، ميكن حتديد املؤشرات في املرحلة األولية من عملية 
إصالح القطاع األمني، ثم تستخدم بعد ذلك كأداٍة للمراقبة 
والتحليل من أجل حتديد ما إذا كانت أهداف إصالح القطاع 

األمني قد حتققت أم ال.

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

حتديد قيمة أو مغزى أي نشاٍط أو سياسٍة أو برنامج.٨ 

وألغراض هذا التقرير، يتم إجراء عمليات التحليل في نهاية 
أي برنامٍج أو مشروٍع أو نشاط. وتساعد مقارنة األداء مع 
الفعلية  النتائج  ودراسة  سلًفا  احملددة  واملعايير  األهداف 
باإلضافة  النجاحات  حتديد  في  املتوقعة  النتائج  مقابَل 
عمليات حتليل  أن حتدَد  ولهذا، ميكن  الضعف.  مواطن  إلى 
والتي  والسيئة،  اجليدة  املمارسات  األمني  القطاع  إصالح 
يجب أن تتولى توفير املعلومات ألنشطة املتابعة والبرامج/

واملشروعات املستقبلية في نفس املجال.

وتهدف عملية التقييم واملراقبة والتحليل إلى إضفاء الشفافية 
مما  األمني،  القطاع  إصالح  عملية  على  والكفاءة  والفعالية 
يساعد في بناء الثقة ومساءلة األطراف املعنية واملؤسسات 

األمنية.

وتشمل األطراف املعنية بعملية تقييم إصالح القطاع األمني 
ومراقبته وحتليله ما يلي:

أعضاء البرملان n 

آليات املراقبة الدولية واإلقليمية  n 

اجلهات املانحة  n 
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

مؤسسات القطاع األمني  n 

اجلهات املستقلة مبا في ذلك محققو/ جلان الشكاوى  n 

منظمات املجتمع املدني n 

بشأن  واملعلومات  الشاملة  البيانات  جمع  عملية  وتشكل 
للبرامج  املنظم  للتنفيذ  األساس  والسياق،  القدرات 
واملشروعات وعمليات اإلصالح املستقبلية. ومع ذلك، فعادًة 
ما يتم إجراء إصالح القطاع األمني في سياقاٍت متثل عملية 
البيانات فيها حتدًيا أو قد تنتفي متاًما، كما هو احلال  جمع 
املجتمعات  تلك  أو  النزاع  إبان مراحل ما بعد  املجتمعات  في 

التي متر في املراحَل االنتقالية.

واملراقبة  التقييم  عملية  تواجه  التي  العامة  التحديات 
والتحليل:

ما  البيانات احلالية وخاصًة في سياقات مراحل  نقص  n 
بعد النزاع.

نقص البنية التحتية الالزمة جلمع البيانات. n 

املالية  املوارد  لتوفير  السياسية  اإلرادة  وجود  عدم  n 
والبشرية الكافية.

عدم كفاية الوقت الالزم جلمع بياناٍت موثوقٍة وصحيحٍة  n 
وممثلة.

عدم توافر املوارد املالية. n 

عدم توافر اخلبرة واملوارد البشرية. n 

األمنية،  املؤسسات  داخل  وخاصًة  البيانات  سرية  n 
كاخلدمات العسكرية واالستخبارات.

االجتماعي  النوع  أهمية  سبب  هو  ما   3
األمني  القطاع  إصالح  لتقييم  بالنسبة 

ومراقبته وحتليله؟

والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  يشير 
التي  والقيم  والسلوكيات  واملواقف  الشخصية  والسمات 
يعزوها املجتمع للمرأة والرجل. وعلى ذلك يشير لفظ "النوع 
واملرأة،  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات  إلى  االجتماعي" 
بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى االختالفات البيولوجية بني 
األنثى والذكر. وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنوًعا هائالً 

ال  كما  الزمن،  تتغير مبرور  وقد  وعبرها،  الثقافات  ضمن 
يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب، 

بل يشمل العالقات بينهما.

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

املجاالت وعلى كل املستويات.٩ 

تقييم  عمليات  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  ويعمل 
إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله، باإلضافة إلى جانب 
كونها ملزمًة مبوجب القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية، 
والقضاء، ودعم عمليات  األمن  تعزيز توصيل خدمات  على 
أمنيٍة  التشاركية، وإنشاء مؤسساٍت  األمني  القطاع  إصالح 
ألطياف  وتكون ممثلًة  اإلنسان  حقوق  متييزيٍة حتترم  غير 
احلالية  واملنهجيات  األطَر  أن  لألسف  يدعو  ومما  املجتمع. 
ال  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  بشأن 
تتضمن، في الغالب، مسائَل النوع االجتماعي بشكٍل شامل.

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  املبادرة  بزمام  األخَذ  إن 
ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في  االجتماعي 
واملواثيق  للقوانني  لالنصياع  ضرورية  مسألة  وحتليله 
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير 

وأثره على األمن، ومنها:

) n 1٩٩5( إعالن ومنهاج عمل بكني

مراعاة  حول  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن  n 
السالم  حفظ  عمليات  في  االجتماعي  النوع  منظور 

متعددة األبعاد )2000(

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

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

3-1 تعزيز حتقيق األمن والقضاء
األمن  بتوفير  إلتزام  األمني  القطاع  مؤسسات  على  يقع 
أجل  ومن  واألوالد.  والفتيات  والنساء  للرجال  والعدالة 
لتأخذ  اإلصالح  عمليات  تكييف  يتعني  االلتزام،  بهذا  الوفاء 
في اعتبارها إحتياجات األمن والقضاء املختلفة جلميع أفراد 

أنظر التقريرين حول النوع االجتماعي 

وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع 

األمني والنوع االجتماعي وأثره في رقابة 

املجتمع املدني على القطاع األمني 

ملزيد من املعلومات أنظر التقرير اخلاص 

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

املجتمع )أنظر االطار رقم 1(. ومن املأمول أن توفر عمليات 
املتجاوبة  وحتليله  ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم 
التي  الدقيقة  املعلومات  من  املزيَد  االجتماعي  النوع  مع 
تسمح بتصميم وتنفيذ عمليات اإلصالح القادرة على تلبية 

إحتياجات الرجال والنساء والفتيات واألوالد. 
واملشاركة  واألدوار  واملفاهيم  االحتياجات  وتختلف 
األمنية في صناعة القرار باختالف أدوار النوع االجتماعي 
والفتيات  والنساء  الرجال  ويواجه  الثقافية.10  االجتماعية 
واألوالد تهديداٍت مختلفٍة فيما يتعلق بأمنهم وكذلك عقباٍت 
التهديدات  هذه  وتتنوع  القضاء.  إلى  وصولهم  دون  حتول 
من اإلجتار بالبشر، وعنف العصابات، والعنف ضد املثليني، 
القائم على  والعنف  العمل،  التحرش اجلنسي في مكان  إلى 
كبيًرا  عامليًا  تهديًدا  يعتبر  ما  االجتماعي، وهو  النوع  أساس 
لألمن اإلنساني. ويتعني أخذ حاالت انعدام األمن هذه بعني 
اإلعتبار عند املبادرة إلى إصالح القطاع األمني ومؤسساته. 
وتوفر عمليات التقييم املراعية للنوع االجتماعي، املعلوماَت 
منع  بهدف  وذلك  لألولويات،  الفعال  للتحديد  الضروريَة 
النوع االجتماعي والتجاوَب معه.  القائم على أساس  العنف 
وفي املقابل، فإنه بإمكان عمليات املراقبة والتقييم املتجاوبة 
مع النوع االجتماعي حتديد التأثير احمَلدد لعمليات اإلصالح 
إذا  ما  حتديد  وكذلك  واألوالد،  والفتيات  والنساء  الرجال 

كانت أهداف مساواة النوع االجتماعي قد حتققت أم ال. 
األسباب التي دعت البنك الدولي إلى االطار رقم 1

في  االجتماعي  النوع  تقييم  إدخال 
مشروع القضاء في بيرو

عند التحضير ملشروع حتسني خدمات القضاء، فقد بات من 
الضعف  مواطن  العديَد من  هناَك  أن  البنك  لفريق  الواضح 
في نظام القضاء املسيئة للمرأة أكثر من الرجل. ونظًرا ألن 
تعلم  ال  فهي  الرجل،  من  بكثير  تعليًما  أقل  البيروفية  املرأَة 
يقوض  كما  القانونية.  حقوقها  وعن  القوانني  عن  الكثير 
إلى  من جلوءها  الذكر  الشريك  على  االقتصادي  اعتمادها 
القضاء، حتى في حاالت العنف األسري. وأخًذا في االعتبار 
نظام  يعتبر  املرأة،  عاتق  على  امللقاة  األسرية  املسؤوليات 
محكمة األسرة – مع القواعد اخلاصة به في مجال حضانة 
خاصة  أهميٍة  ذو   – الطالق  ونفقة  الزواج،  وفسخ  الطفل، 
بالشكل  يعمل  ال  النظاَم  هذا  فإن  ذلك،  ومع  لها.  بالنسبة 
طويلة  احملاكمات  إجراءات  بسبب  وخصوًصا  املناسب، 
األمد واألحكام القضائية غيَر املستنيرة. وأخًذا في االعتبار 
هذه النتائج األولية، فقد قرر فريق البنك إجراَء تقييٍم بشأن 
التركيز  مع  املشروع،  تقييم  من  كجزٍء  االجتماعي،  النوع 

على حتديد املشكالت واملعوقات املتعلقة بذلك.11

القطاع  إصالح  في  التشاركية  الشاملة  العمليات   2-3
األمني 

ملنظمة  التابعة  االمنائية  املساعدة  جلنة   أوردته  ملا  وفًقا 
أن  يتعني  فإنه  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 

القطاع األمني على األفراد  يتركَز عمل مؤسسات وإصالح 
الدميوقراطية  األعراف  على  وبناًء  احمللية  امللكية  وعلى 
باإلضافة  دَوليًا،  عليها  املتعارف  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
تتفاوت  املجتمعات  معظم  وفي  القانون.12  سيادة  إلى 
والنساء،  الرجال  بني  السلطة  في  املتساوية  غير  العالقات 
باإلضافة  متساويٍة،  غير  ومشاركًة  متثيالً  عنه  ينتج  مما 
مشاركة  زيادة  إجراءات  تؤدي  أن  وميكن  االستبعاد.  إلى 
والسكان  العرقية،  واألقليات  كاملرأة،  املهمشة؛  املجموعات 
املثليني،  )السحاقيات،  ومجموعات  والفقراء،  األصليني، 
الثنائيي اجلنس، واملتحولون جنسيًا(، والالجئني واملشردين 
داخليًا.... الخ. إلى زيادة دقة البيانات التي يتم جمعها خالل 
زيادة  تساعد  قد  وكما  والتحليل.  واملراقبة  التقييم  عمليات 
إصالح  عمليات  في  احمللية  وامللكية  الثقة  بناء  في  املشاركة 
القطاع األمني ومؤسسات القطاع األمني املعنية. ويعمل بناء 
إصالح القطاع األمني على أساٍس شامٍل على تعزيز استدامة 

وفعالية عمليات اإلصالح. 
"من أهم قضايا املراقبة، وخاصًة من منظور النوع 

االجتماعي، إشراك الشركاء في عمليات املراجعة والتقييم 
والتحليل املرحلي إلصالح القطاع األمني. وهذه املشاركة 
ال تعزز امللكية احمللية فحسب، بل تساعد أيًضا في توفير 

مردوٍد ونتائَج تنعكس على عمليات إصالح القطاع األمني. 
وكما أنه من الضروري، في هذا الشأن، إعتبار إصالح 

القطاع األمني على أنه عملية متواصلة."

لوك فان ديرجور – رئيس وحدة أبحاث النزاعات   املعهد 
 13 Clingendael الهولندي للعالقات الدولية كلينجدالـ

وميكن أن تسهم املنظمات النسائية وخبراء النوع االجتماعي 
األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  في  القيمة  بخبراتهم 

ومراقبته وحتليله.

3-3 بناء مؤسساٍت أمنيٍة غيَر متييزيٍة ممثلة وُتعِزز 
حقوق اإلنسان 

يهدف إصالح القطاع األمني إلى حتويل مؤسسات القطاع 
األمني إلى مؤسساٍت أكثر مساءلًة، وشفافيًة، ودميوقراطيًة، 
أنه يتعني  النوع االجتماعي  وفعاليًة. وهذا يعني من منظور 
التمييز  من  حتد  إجراءاٍت  األمني  القطاع  إصالح  يدعم  أن 
األمنية،  املؤسسات  جانب  من  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
وتساعد في زيادة مشاركة املرأة واملجموعات األخرى األقل 

متثيالً. 
العديد  القطاع األمني في  ومما يدعو لألسف أن مؤسساَت 
التمييزية  واملمارسات  للسياسات  مأوًى  تعتبر  الدول  من 
ومجموعات  الدينية،  أو  العرقية  واألقليات  املرأة،  ضَد 
)السحاقيات، املثليني، الثنائيي اجلنس، واملتحولون جنسيًا(، 
وغيرهم من املجموعات األخرى. وقد يكون أفراد املؤسسات 
اإلنسان، ويشمل  انتهاكات حقوق  يرتكبون  األمنية هم من 
القائم  العنف  التحرش اجلنسي واألشكاَل األخرى من  ذلك 
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

عام  في  املثال،  سبيل  على  االجتماعي.  النوع  أساس  على 
اململكة  في  الدفاع  وزارة  أجرتها  دراسة  أظهرت  200٦م، 
املتحدة أن أكثر من ثلثَْي العامالت في اخلدمة العسكرية قد 
تعرضن بشكٍل مباشٍر للتحرش اجلنسي.1٤ وكما أقر مجلس 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  بشأن  ادعاءاٍت  بعدة  األمن 
املتحدة،  لألمم  التابعني  السالم  قوات حفظ  االجتماعي ضد 
التقارير  وأظهرت  رسمية.  بعثاٍت  في  نشرهم  مت  الذين 
على مدار السنوات السابقة صوًرا من االستغالل اجلنسي 
لألمم  التابعة  القوات  أفراد  يد  على  اجلنسية  واالعتداءات 
تعمَل  أن  املفترض  كان من  أفراٍد مستضعفني،  املتحدة ضد 
املتزايدة  اجلهود  من  وبالرغم  على حمايتهم.15  القوات  هذه 
املبذولة ملتابعة هذه االدعاءات،1٦ فال تزال فضائح االستغالل 
السالم  حفظ  قوات  أفراد  يرتكبها  التي  اجلنسي  واالعتداء 
البعثات  مختلف  من  بشانها  التقارير  وتتواتر  مستمرة، 
بالتمييز  املتعلقة  املسائل  إدخال  يساعَد  أن  وميكن  والدول. 
وانتهاكات حقوق اإلنسان في عمليات تقييم إصالح القطاع 
املمارسات  هذه  عن  الكشف  في  وحتليله  ومراقبته  األمني 
وفي  الضرورية.  اإلصالحات  على  الضوء  وإلقاء  السلبية 
التحرش  تقييم  عمليات  بعض  تكون  قد  احلاالت،  بعض 
هذا  في  مفيدٍة  مبادراٍت  مبثابة  األسري  العنف  أو  اجلنسي 

اجلانب.
متثيالً  األمنية  املؤسسات  في  يوجد  احلالي،  الوقت  وفي 
عامًة  فيها  تنتشر  التي  الدول  في  وحتى  للرجل.  متزايًدا 
املرأَة  يظل متثيل  العمل،  قوة  في  االجتماعي  النوع  مساواة 
في  املرأة  متثيل  نسبة  تصل  املثال،  سبيل  فعلى  محدوًدا. 
النرويج إلى ٦.٤% فقط من قوة الشرطة وإلى 21.0٧% من 
الزائد  التمثيل  هذا  تواجد  أن  وكما  املسلحة.1٧  القوات  قوام 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  أفراد  في  يتجلى  للرجل 
املتحدة، حيث تشكل املرأة أقل من 2% من أفراد اجليش وأقل 
من 5% من الشرطة.1٨ وكما قد تسهم زيادة مشاركة املرأة 
العامة  الثقة  تعزيز  في  متثيالً  األقل  األخرى  واملجموعات 
املثال،  سبيل  وعلى  األمني.  القطاع  مؤسسات  وشرعية 
أن وجود مؤسسة شرطة متماثلٍة تعمل في مجتمٍع  اتضح 
يتسم بالتعددية هو من العوامل التي قد تؤدي الى زيادة في 
إلى  النظر  سيتم  ألنه  وذلك  الداخلية،  والنزاعات  التوترات 
الشرطة باعتبارها غير شرعيٍة من وجهة نظر املجتمع ككل، 

مما قد يعزز الكراهيَة وعدم الثقة.1٩ 
األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  تشمل  أن  وميكن 
عدد  عن  بياناٍت  جمَع  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة 
باإلضافة  األمني،  القطاع  مؤسسات  في  والنساء  الرجال 
هذا  يخصه.  فيما  كل  يشغلونها،  التي  املناصب/الرتب  إلى 
تواجه  التي  باملعوقات  املتعلقة  األسئلة  طرح  إلى  باإلضافة 
كل  ويساعد  وترقيتها.  واستمراريتها  املرأة  توظيف  زيادة 
من  ميكن  التي  الرئيسية  البيانات  على  احلصول  في  ذلك 
خاللها مراقبة وحتليل هذه املسائل املهمة. وعالوًة على ذلك، 
النوع االجتماعي في  التدقيق على  أن تتناول عمليات  ميكن 

النوع  مسائل  من  كاملًة  تشكيلًة  األمني  القطاع  مؤسسات 
حتديد  على  املؤسسة  يساعد  مما  الداخلية،  االجتماعي 
والسيئة، فضالً  اجليدة  املمارسات  على  والتعرف  الفجواًت 

عن استكشاف مجاالت التطوير.

االجتماعي  النوع  إدخال  ميكن  كيف   4
ومراقبته  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  في 

وحتليله؟
أربَع  بشأن  العمليَة  واألمثلَة  املعلوماَت  التالي  اجلزء  يشمل 

موضوعاٍت مختلفٍة وهي:

تقييم  عمليات  في  االجتماعي  النوع  إدخاَل  ميكن  1 كيف 
إصالح القطاع األمني؟

مراقبة  عمليات  في  االجتماعي  النوع  إدخاَل  2 كيف ميكن 
وحتليل إصالح القطاع األمني؟

3 كيف ميكن إجراَء عمليات التدقيق على النوع االجتماعي 
في مؤسسات القطاع األمني؟

النوع  توجيه  مبادرات  وحتليَل  مراقبَة  ميكن  ٤ كيف 
االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني؟

القطاع  إصالح  لتقييم  احملدَدَة  والعمليات  اآلليات  تعتبر 
األمني ومراقبته وحتليله مخصصًة جًدا للسياق ولألطراف 
الفاعلة. وال توجد عمليًة موحدًة وال عدًدا كبيًرا من الدروس 
متاًما.  حديثًة  املبادرات  من  العديد  ألن  نظًرا  املستفادة، 
االجتماعي  النوع  مسائل  بعض  فإن  ذلك،  إلى  وإضافًة 
املتعلقة بشكٍل كبيٍر بالسياق والتيار الثقافي فحسب. ولهذا، 

فمن املهم تكييف املقترحات التالية طبًقا للسياق احمللي.

وعند اتخاذ مبادرٍة ما إلدخال مسائل النوع االجتماعي فمن 
املهم األخذ في االعتبار التحديات احملتملة التي قد تظهر على 
التحديات  هذه  تؤكد  حيث   .)2 رقم  االطار  )أنظر  السطح 
االعتبار  بعني  االجتماعي  النوع  مسائل  أخذ  ضرورة  على 
املوارد  تخصيص  لضمان  البرنامج،  وضع  في  البدء  منذ 
تقدمي  إلى  التقرير  هذا  يهدف  وكما  لذلك.  الالزمني  والوقت 

استراتيجياٍت للتغلب على التحديات التالية: 

4-1 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في عمليات 
تقييم إصالح القطاع األمني؟ 

الناحية  من  األمني  القطاع  إصالح  عملية  تبدأ  الغالب  في 
االستراتيجية بعملية تقييٍم أوليٍة تهدف إلى حتليل إحتياجات 
الفاعلة  واألطراف  األمن،  وحتديات  وتهديدات  ومخاطَر 
وتهدف  محددة.  سياقاٍت  ضمن  إليه  االنطالق  ونقاَط  فيه، 
باألمن  املتعلقة  االحتياجات  حتليل  إلى  وأدواته  العمل  أطر 
واألطراف الفاعلة فيه بهدف جمع البيانات الرئيسية لتوجيه 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

األطر مسائَل  تلك  الغالب، ال تتضمن  عملية اإلصالح. وفي 
النوع االجتماعي بالشكل الكافي )أنظر االطار رقم 3(.20    

النوع االجتماعي وأطر عمل التقييم االطار رقم 3

االجتماعي.  النوع  متغيرات  إلى  العمل  أطر  معظم  تفتقر 
وهذا يعود في جزٍء منه إلى )1( االجتاه العام لربط النوع 
تأثير  بشأن  البيانات  كفاية  عدم   )2( باملرأة،  االجتماعي 
النوع االجتماعي على عالقات التنمية والنزاع والفقر و)3( 
حقيقًة أنه، فيما لو مت التعامل مع النوع االجتماعي، فإنها 
يكون  وال  اإلجتماعية  املؤشرات  أو  للقضايا  تخضع متاًما 

الهدف منها إدخال النوع االجتماعي ضمَن التحليل.21

من يقوم بالتقييم؟
األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  بإجراء  يقوم  قد 
الشاملة العديد من األطراف الفاعلة، مثل اجلهات املانحة أو 
الوطنية، واحمللية،  املؤسسات  مع  بالتعاون  املشاركة  البالد 
)أنظر  املراقبة  بآليات  ومقارنًة  املدني.  املجتمع  ومنظمات 
بعملية  القائمة  اجلهات  ومسؤولية  دور  فإن   ،)2 ٤ اجلزء 
التقييم غير واضحة املعالم. ومت التأكيد على أن عمليات التقييم 
املشتركة التي تتطلب املشاركَة والتعاوَن بني األطراف املعنية 
احمللية والدولية تعتبر مفيدًة لعمليات تقييم إصالح القطاع 
للملكية  أولويًة  إعطاء  الضروري  فمن  ذلك،  ومع  األمني.22 
املستوى احمللي من  البيانات على  احمللية. ويتم جمع معظم 
خالل املؤسسات احمللية كاملستشفيات واملدارس والبلديات، 
التي تضم ملفاٍت من خالل عمليات املسح واملقابالت وعمليات 
التسجيل الداخلية )مثل قوائم االنتخابات(. وميكن تلخيص 
املستوى احمللي.23  البيانات إلستخراج إحصاءاٍت على  هذه 
وكما أنه بإمكان األطراف اخلارجية الفاعلة، كالدول املانحة 
واملنظمات الدولية، الدعوة إلى عملية جمع البيانات ودعمها 
كجزٍء من دعمهم جلهود إصالح القطاع األمني. وقد يساعد 
تشكيل فريٍق من اخلبراء الدوليني واحملليني في عمل توازٍن 
املجتمع  منظمات  تكون  أن  وميكن  املختلفة.  النظر  لوجهات 
املدني، مبا فيها املنظمات النسائية، مبثابة شركاَء رئيسيني 

في إجراء عمليات التقييم. ولضمان جتاوب فريق التقييم مع 
النوع االجتماعي:

مرجعية  شروط  إلى  االجتماعي  النوع  خبرة  تضاف  n 
فريق التقييم، ويجب أن يشمَل على األقل عضًوا واحًدا 

له خبرة بالنوع االجتماعي.
لفريق  تدريبيٍة  ودوراٍت  محاضراٍت  تقدمي  في  النظر  n 
حول  البيانات  جلمع  معينًة  طرًقا  وتشمل  التقييم، 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومن النساء 

والفتيات.
تشكيل فرق تقييٍم مختلطٍة من الرجال والنساء، ويفضل  n 
من الناحية املثالية اجلمع بني اخلبرات احمللية والدولية 
والدينية  والعرقية  االجتماعية  املجموعات  مختلف  من 

واألقليات.
التعاقد مع مترجمني من اإلناث والذكور. n 

ما هو موضوع التقييم؟

كبيًرا  األمني حتدًيا  للقطاع  تقييٍم شاملٍة  عملية  إجراء  ميثل 
على  وعالوًة  وتنوعها.  املشاركة  املؤسسات  لعدد  نظًرا 
التحليل العام لسياق الدولة، فإنه يتعني على التقييم اإلجابة 

على التساؤالت التالية:
القطاع  مؤسسات  حتكم  التي  احلالية  القواعد  هي  ما    1
األمني وما هي قدراتها؟ ما هي أهم الفجوات؟ وما هي 

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

فيها املنظمات النسائية؟

التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي في عمليات التقييم واملراقبة والتحليلاالطار رقم 2

احلجب القائم لبعض املجموعات كالنساء والفتيات واألوالد عن سياسات وبرامج إصالح القطاع األمني. n 

النقص في الوعي وقدرات النوع االجتماعي لدى فرق عمل تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله. n 

الصعوبة في جمع البيانات بشأن قضايا حساسٍة مثل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. n 

انتشار سياسة عدم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، ويرجع ذلك في الغالب إلى احملرمات  n 
االجتماعية واخلشية من الفضائح.

النوع  إدخال  وحتليل  مراقبة  مبادرات  أو  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عمليات  إلجراء  ماليٍة  موارَد  تخصيص  عدم  n 
االجتماعي.
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النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

والقضاء  األمن  وأولويات  ومفاهيم  احتياجات  هي  2 ما 
املختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد 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 فرص متكافئة لوصول الرجال والنساء والفتيات 
هي  ما  والقضاء؟  األمن  مؤسسات/آليات  إلى  واألوالد 
أنواع اإلصالحات ذات األولوية من وجهة نظر الرجال 
والنساء؟ ما هي االستراتيجيات/املبادرات احمللية   غير 

احلكومية   القائمة لتوفير األمن والقضاء؟
يتعني  فإنه  التساؤالت،  هذه  على  إجاباٍت  على  وللحصول 
ذلك  في  مبا  الرئيسية،  املعنية  األطراف  مجموعة  استشارة 

كوادر الرجال والنساء العاملني لدى:2٤
والقضاء:  األمن  خلدمات  املقدمة  احلكومية  اجلهات  n 
كالشرطة واجليش وإدارة احلدود والوزارات احلكومية.
اجلهات غير احلكومية املقدمة خلدمات األمن والقضاء:  n 
كاحملاكم العرفية والشركات األمنية اخلاصة واملنظمات 

النسائية.
التحكم في نظام األمن: كأعضاء  املؤثرة على  األطراف  n 
العرقية  املجموعات  وزعماء  والسياسيون  البرملان 
أو  املرأة  شؤون  عن  املسؤولة  احلكومية  والوزارات 

األسرة.
الريفية  النسائية  املنظمات  املدني:  املجتمع  أطراف  n 
الشباب،  ومنظمات  العمالية،  والنقابات  واحلضرية، 
السكان  واحتادات  الطفل،  عن  الدفاع  ومنظمات 
األقليات  واحتادات  العرقية،  واالحتادات  األصليني، 

األخرى، واملؤسسات البحثية، واملنظمات الدينية.
ومنظمة  املتحدة  كاألمم  واإلقليمية:  الدولية  األطراف  n 
الدولية  املرأة  ومنظمات  أوروبا  في  والتعاون  األمن 

واإلقليمية.
ومن املهم جتنب عمليات التقييم ضيقَة النطاق إلى حٍد كبيٍر، 
حيث يؤدي ذلك إلى العجز عن دراسة القضايا الرئيسية التي 
ستؤثر على جناح البرنامج.25 وحتى عمليات تقييم إصالح 
التي تركز على قطاٍع واحٍد، كالشرطة مثالً،  القطاع األمني 

يتوجب عليها األخذ بعني االعتبار النقاَط التالية:
االحتياجات األمنية اخلاصة بالرجال والنساء والفتيات  n 

واألوالد.
منها  يتعلق  ما  ذلك  في  مبا  والرقابة،  التحكم  قضايا  n 
بالوزارات وأعضاء البرملان ومنظمات املجتمع املدني.

األخرى، مبا في  األمني  القطاع  التعاون مع مؤسسات  n 
ذلك نظام القضاء وخدمات االستخبارات واحلدود.

التعليم  كخدمات  األخرى،  القطاعات  مع  التعاون  n 
والصحة، مثالً.

كيف يتم التقييم؟
قد متثل املراجعة املكتبية للسجالت القائمة نقطة بدايٍة جيدٍة 
القطاع األمني، على أن يتبعها عمليات  لعلمية تقييم إصالح 
ودراسات  تركيٍز،  ومجموعات  منتظمٍة،  شبه  مراجعٍة 
املتنوعة  املصادر  إدخال  يساعَد  أن  وميكن  مسحية.2٦ 
الصحية  والدراسات  األسرية  كالدراسات  للمعلومات، 
بني  كالربط  املتداخلة،  القضايا  بني  الربط  في  الدميوجرافية 
املهم  من  فإنه  ذلك،  ومع  األمنية.  بالقضايا  والفقر  الصحة 
مصادر  وبني  البيانات  جلمع  املختلفة  الطرق  بني  التنسيق 
قدَر  متكاملٍة  صورٍة  لوضع  وذلك  جيٍد،  بشكٍل  املعلومات 

اإلمكان.

ويتعني صياغة الشروط املرجعية لعملية التقييم خالل مرحلة 
التخطيط وحتديد ما يلي:

األهداف: والتي يتعني أن تشير حتديًدا إلى تقييم احتياجات 
األمن والقضاء املختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد، 
النوع  مع  متجاوبٍة  تقييٍم  عملية  إيجاد  إلى  باإلضافة 

االجتماعي.

التابعة  االمنائية  املساعدة  جلنة  دليل  يقترح  التقييم:  نوع 
ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بشأن إصالح 
النظام األمني مجموعًة منتقاًة من بني النقاط التالية لتقدميها 

إلى اجلهات املانحة:

حتليل أولي غير رسمٍي: لفهم السياق واالحتياجات. n 

دراسة أولية للنطاق: لتقييم ما إذا كان برنامج مساعدة  n 
إصالح القطاع األمني يتمتع بقيمٍة مضافٍة أم ال.

تقييم كامل: لتوفير نظرٍة متعمقٍة للسياق احمللي إلصالح  n 
القطاع األمني.

لتحليل  باملشكلة:  أو  بالقطاع  خاصٍة  تقييٍم  عمليات  n 
أو مشكلٍة  بعينها  أمنيٍة  االحتياجات اخلاصة مبؤسسٍة 

محددٍة، كعدم القدرة على الوصول إلى القضاء.2٧ 
تشمَل مخصصاٍت ألنشطة جمع  أن  يتعني  والتي  املوازنة: 

البيانات من النساء واملجموعات املهمشة األخرى.

طرق جمع البيانات: والتي تعتمد على سياٍق محدٍد وعلى 
يكون  أن  النظرية،  الناحية  من  يتعني،  وكما  البيانات.  توافر 
هناك جمع ميثل خليًطا بني البيانات الكمية والنوعية. وتشمل 

املصادر والطرق ما يلي:

املراجعة املكتبية: n وهي عبارة عن حتليٍل أولٍي للوثائق 
والسياسات  املعنية،  التشريعات  وتشمل  املتوفرة، 
وغير  احلكومية  واملنشورات  احمللية،  واملوازنات 
مؤسسات  وسجالت  األسرية،  واملسوحات  احلكومية، 
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الدميوجرافية  الصحية  واملسوحات  العامة،  اخلدمات 
...الخ. وكما يتعني أن تشمَل املراجعة املكتبية معلوماٍت 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  خاصٍة 
وحاالت انعدام األمن التي تواجهها املجموعات املهمشة.
يتَم  أن  يتعني   n :اجلنس حسب  املصنفة  املعلومات 
األقل  على  جمعها  يتم  التي  املعلومات  جميع  تصنيف 
ينصح  فإنه  ذلك،  إلى  وإضافًة  والسن.  اجلنس  حسب 
بتصنيفها حسب عوامل أخرى ذات صلة، كمحل السكن 
والقدرة  اجلنسية  وامليول  والدين  واألصل  والعرق 

البدنية.
ميكن أن يوفر إجراء مقابالٍت  n  :املقابالت شبه املنظمة 
القطاع  مؤسسات  داخل  الرئيسية  املعنية  األطراف  مع 
مبا  املدني،  املجتمع  ومنظمات  الرقابة  وجهات  األمني 
يتعني  وكما  قيمٍة.  معلوماٍت  النسائية،  املنظمات  فيها 
خبراء  إلى  إضافًة  والنساء  الرجال  مع  مقابالٍت  إجراء 

النوع االجتماعي.
أداًة  هذه  تكون  قد   n :املركزة املجموعات  مناقشات 
مؤسسات  داخل  األفراد  من  املعلومات  جلمع  مفيدًة 
أمنية بعينها، كالسجانني أو حرس احلدود. وكما ميكن 
استخدامها جلمع معلوماٍت نوعيٍة من املجموعات املهمشة 
كاألطفال واملجتمعات الريفية ومجموعات )السحاقيات، 
واملرأة  جنسيًا(  واملتحولون  اجلنس،  الثنائيي  املثليني، 
أو  السن  وكبار  اإليدز  مبرض  املصابني  واألشخاص 
املعاقني. وتظل مسألة القائمني على االختيار واملترأسني 
لنقاشات املجموعات املركزة مسألًة ذات أهميٍة قصوى 
ويتعني أن تأخذ بعني االعتبار خبرَة التبسيط، والسياق 
الثقافي، ونوع املجموعة املركزة، وقوى النوع االجتماعي 
لضمان  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  وتشمل  احملركة. 
إمكانيَة مشاركة املرأة في مناقشات املجموعات املركزة 

ما يلي:
  عقد اجتماعاٍت مع مجموعات مركزة محددٍة خاصًة 

بالنساء والفتيات.
عند  املواصالت،  ووسائل  لألطفال  الرعاية  توفير    

اللزوم.

للنساء  املناسب  واملكان  الوقت  في  االجتماعات  عقد    
والفتيات.

  تطوير أدواٍت للتواصل مع املجموعات غير املتعلمة.
الدراسات  تكون  أن  ميكن   n 29:األسرية الدراسات 
األخرى،  باملجتمعات  املتعلقة  والدراسات  األسرية 
الرضا،30  قياس  ودراسات  السريعة  املراقبة  كدراسات 
اجلمهور  نظرة  حول  املعلومات  جلمع  مفيدة  طريقة 
بها.  املتعلقة  واملواضيع  والقضاء  األمن  ملؤسسات 
حول  محددٍة  أسئلٍة  طرح  الدراسات  هذه  على  ويتعني 
نظرة اجلمهور ملؤسسات القطاع األمني، والوصول إلى 
القضاء، وانتهاكات حقوق اإلنسان على يد أفراد القطاع 
أساس  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  والقضايا  األمني، 

النوع االجتماعي.
بعملية  اخلاصة  والكتيبات  اإلرشادية  اخلطوط  وتوفر 
التقييم، مثل اخلطوط اإلرشادية اخلاصة بالعنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي التي أعدتها اللجنة الدائمة فيما بني 
الوكاالت )أنظر االطار رقم 5(، قوائَم مراجعٍة مفيدٍة لتحديد 
تناسب  حلول  توجد  ال  أنه  وحيث  املعينة.  األمنية  القضايا 
جميع املواقف، فمن اجلدير باالهتماٍم أن يتم اجلمع بني عدة 
طرٍق مختلفٍة وفًقا للسياق األمني احملدد سعيًا ملوائمة عمليات 

جمع البيانات.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في أطر عمل تقييم 
إصالح القطاع األمني القائمة؟

يعتبر إطار عمل التحكم باألمن وتطوير التقييم الصادر عن 
 Clingendael كلينجدال  الدولية  للعالقات  الهولندي  املعهد 
القائمة.  األمني  القطاع  إصالح  تقييم  عمل  أطر  أمثلة  أحد 
والتخطيط  التمهيدي،  العمل  مراحل:  أربعة  من  مكون  وهو 
والتحليل، وتقييم السياسة، وورش العمل.32 وكما أن هناك 
12 نوًعا مختلًفا من املؤشرات استخدمت في هذا اإلطار.33 
ويقدم االطار رقم ٦ مقترحاٍت للتساؤالت املتجاوبة مع النوع 
االجتماعي لكل مؤشٍر من هذه املؤشرات. وهناك خيار آخر 
يتمثل في وضع عناويَن فرعيٍة لكل سؤاٍل رئيسي عن كيفية 
على  والنساء  الرجال  على  العوامل  هذه  من  عامٍل  كل  تأثير 

التوالي.

صعوبة جمع البيانات في ألبانيا االطار رقم 4

في ألبانيا، كان من بني التحديات الكبرى داخل التجمعات الشمالية وبني بعض مجموعات األقلية العرقية، هو الوصول إلى 
الرجال على منع بناتهم وزوجاتهم من حضور  الفعلية. فقد عمل  أفكارهن ومعتقداتهن وأنشطتهن  لتقييم  النساء والفتيات 
املقابالت واللقاءات مع األشخاص خارج املنزل. وقد يستغرق األمر وقتًا وصبًرا طويالً للسماح باحلديث إليهن. وكان على 

الرجال أن يثقوا في املنظمة أو القائمني على إجراء املقابالت.

ومت تلقني األطفال والشباب   في األغلب   على اإلجابة بطريقٍة واحدٍة مقبولٍة لدى آبائهم أو مدرسيهم. ومت اكتشاف ذلك 
املدارس  داخل  يوميًا  منه  يعانون  الذي  العنف  ومستويات  وحقوقهم  األطفال  بشأن جتارب  والدراسة  البحث  أعمال  خالل 

واملنازل واملؤسسات. 2٨
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وفًقا  املؤشرات  هذه  كل  أولوية  وحتديد  تصنيف  ويتعني 
فترٍة  مدار  على  املؤشرات  هذه  وبقياس  محدد،  سياٍق  لكل 
وتطور  الجتاه  تصور  عمل  باإلمكان  فإنه  محددة،  زمنيٍة 
بعد  فيما  االجتاه  خط  وبتوضيح  وباملثل،  احملددة.  النتائج 
هذه املؤشرات متعددة األبعاد، فسيكون هناك أمل في التنبؤ 
نحو  اإلصالح  أو  البرنامج  وتوجيه  املستقبلية  بالتطورات 
الهدف احملدد أو التطور املنشود. وباعتبار إطار عمل كلينجدال 
أنشطة  عقَد  يقترح  فهو  تفاعليٍة،  متابعٍة  أداَة   Clingendael

لورش العمل ملعاجلة النتائج النهائية ومناقشتها.3٤

القطاع  إصالح  عملية  في  القرار  لصانعي  التقييم  هذا  يوفر 
في  إدخالها  ميكن  والتي  املهمة،  الرئيسية  البيانات  األمني 
مراقبة إصالح القطاع األمني والتحليل النهائي له. ومبقارنة 
نتائج التقييم مع عمليات املراجعة وحتليل األداء، فإنه باإلمكان 
األمني  القطاع  إصالح  عمليات  فشل  أو  جناح  مدى  قياس 
واستخالص الدروس املستفادة وحتديد املمارسات اجليدة.

4-2 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في عمليات 
مراقبة وحتليل إصالح القطاع األمني؟

ميكن أن تساعَد املراقبة والتحليل في حتقيق النتائج وضمان 
إستمرارية أداء العملية. وأنه في حالة إصالح القطاع األمني، 
وعمليات  املختلفة  املؤسسات  بني  التنسيق  فيه  يتعني  حيث 
بالتنظيم  القطاع، فإنه يجب تطبيق منهٍج يتسم  التحول في 
امللكية احمللية والشفافيَة  أن تكون  يتعني  والتشاركية. وكما 
والرقابَة الدميوقراطيَة هي املبادئ السائدة. ومن املهم أيًضا 
إجراء دراسٍة حاسمٍة بخصوص من الذي سيقرر مدى جناح 
آليات  حتليل  عند  وحتديًدا  األمني،  القطاع  إصالح  عملية 
املراقبة من منظور النوع االجتماعي. ومن املتوقع أنه من خالل 
عمليات إصالح القطاع األمني التي تراعي النوع االجتماعي 
التغييرات في  أن يصبح االلتزام والثقافة املؤسسية وتأثير 
النوع االجتماعي وأكثر  أكثر مراعاًة ملساواة  األمني  القطاع 

جتاوًبا معها.35

عمليات التقييم األمنية التي تركز على العنف اجلنسي في املواقف اإلنسانية االطار رقم 5

تشمل املعلومات التي يتم جمعها ما يلي:31

املعلومات الدميوجرافية، وتشمل البيانات املصنفة حسب السن واجلنس. n 

وصف حتركات األفراد )من أجل فهم مخاطر العنف اجلنسي(. n 

وصف املواقف واملنظمات املتواجدة وأنواع اخلدمات واألنشطة اجلارية. n 

نظرة عامة على العنف اجلنسي )األفراد األكثر عرضة للمخاطر وأية معلومات تتعلق بحوادث العنف اجلنسي(. n 

القضاء  وإجراءات  الشرطة  تتبعها  التي  القانونية واالجراءات  والتعريفات  )القوانني  القانونية  والسلطات  القومي  األمن  n 
واالجراءات املدنية(.

النظم املجتمعية للقضاء التقليدي أو القانون العرفي. n 

واألمن/الشرطة،  النفسية،  والصحة  اإلحالة،  وآليات  )التنسيق،  احلالية  القطاعات  املتعددة  واملنع  التجاوب  إجراءات  n 
واحلماية/القضاء القانوني(.

القطاع االطار رقم 6 إصالح  لتقييم   Clingendael كلينجدال  عمل  إطار  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال 
األمني 

التساؤالت الرئيسيةمؤشرات التحكم
هل الدولة كيان شرعي ممثل جلميع أفراد املجتمع ككل؟شرعية الدولة

والرجال  بالنساء  يتعلق  فيما  ممثلني  والبرملان  التنفيذية  السلطة  هل  n 
واألقليات العرقية / الدينية؟

هل يتم تصنيف بيانات نسبة املشاركة في التصويت حسب اجلنس؟ n 

هل تقدمي اخلدمة العامة في تدهوٍر أم في حتسٍن مضطرد؟تقدمي اخلدمة العامة
على هناك ضمان للوصول إلى اخلدمات العامة بشكٍل متكافيء؟ n 

هل يتاح للنساء الوصول إلى اخلدمات األمنية والقضاء بشكل متساٍو  n 
مع الرجال؟

كيفية حصول النوع االجتماعي املتساوي على الغذاء، املاء، املؤسسات  n 
الصحية واملستشفيات.
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القانون سيادة القانون وحقوق اإلنسان سيادة  تطبيق  يتم  وهل  اإلنسان  حلقوق  إنتهاكات  هناك  هل 
بشكل استبدادي أم هي معطلة، أو أن سيادة القانون الرئيسية راسخة 

وال توجد انتهاكات؟
هل يتم انتهاك حقوق اإلنسان املتعلقة بالنساء؟ n 

النوع  أساس  على  القائم  العنف  حوادث  ومعدالت  أنواع  هي  ما  n 
االجتماعي؟

توجهات القيادة لديها  هل  أم  النخبة  صفوف  داخل  متزايد  انقسام  هناك  هل 
وطنية؟ هل مبقدور الزعماء كسب تأييد اجلماعات داخل املجتمع؟

هل يتشارك الرجال والنساء بشكٍل متساٍو في القيادة؟ n 

هل مييل كل من الرجل واملرأة إلى تأييد هذه القيادة؟ n 

املؤشرات األمنية

هل يعمل اجلهاز األمني على أنه "دولة داخَل الدولة" أم باعتباره جهًة اجلهاز األمني
عسكريًة محترفًة معترف بها تتجاوب مع الرقابة املدنية الشرعية؟
األمني؟  n  ما هي أعداد ومراكز األفراد من النساء والرجال داخل اجلهاز

النوع  قائمٍة على أساس  أعمال عنٍف  األمن  أفراد جهاز  هل يرتكب  n 
األعمال  نوع هذه  التحرش اجلنسي؟ وما  ذلك  االجتماعي، مبا في 

ومعدل حدوثها؟
العنف  حوادث  ملنع  قائمة  مالئمة  وإجراءات  سياسات  هناك  هل  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي، التي يرتكبها أفراد جهاز األمن، 

ومعاجلتها، ومعاقبة مرتكبيها؟
هل هناك آليات معترف ومعمول بها لرقابة املجتمع املدني، مبا فيه  n 

املنظمات النسائية؟ 

التي تسبب عدم االستقرار املوقف اإلقليمي  العابرة للحدود  اإلقليمية  التدخالت  هل 
في تزايٍد أم في تراجع؟

مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية

هل الضغوط في تزايٍد أم في تراجع؟الضغوط الدميوجرافية
ما هي معدالت وفيات األطفال واألمهات؟ n 

هل حتصل النساء على خدمات التثقيف بشأن تنظيم األسرة؟ n 

املصابني  األفراد  بشأن  اجلنس  حسب  املصنفة  البيانات  إدخال  n 
مبرض اإليدز وهل االجتاه نحو الزيادة أم التراجع؟

هل هناك حركة كبيرة لالجئني واملشردين داخليًا، تهييء وجود خدمات موقف الالجئني واملشردين داخلًيا
طوارئ للحاالت اإلنسانية، أم هل مت إعادة توطنيهم وحل مشكلتهم؟ 

هل من بني الالجئني واملشردين داخليا رجال ونساء وفتيات وأوالد؟ n 

ما هو معدل حوادث العنف، مبا فيها العنف القائم على أساس  n 

النوع االجتماعي، ضد الالجئني واملشردين داخلًيا؟
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من يقوم باملراقبة والتحليل؟
بناًء على نوع اإلصالح وسياق الدولة، فإنه باإلمكان إشراك 
إصالح  وحتليل  مراقبة  في  الفاعلة  األطراف  من  مجموعٍة 
والتحليل  املراقبة  عمليات  جتنب  أجل  ومن  األمني.  القطاع 
إشراك  املهم  فمن  االجتماعي،  النوع  قضايا  تتجاهل  التي 
واملرأة  الرجل  من  وإشراك كالً  االجتماعي  النوع  في  خبراَء 
يتعني  وكما  والتحليل.  املراقبة  عن  املسؤولة  الهيئات  في 
إشراك ممثلي اجلماعات املستهدفة في وضع وتنفيذ عمليات 
وهي  مفيدة  أخرى  استراتيجية  وهناك  والتحليل.  املراقبة 
إشراك "الشخصيات البارزة في مجال النوع االجتماعي"، 
التعامل  لضمان  العملية  إدارة  في  وتدريبها  وتشجيعها، 
بشكٍل كافي مع النوع االجتماعي في عملية املراقبة والتحليل. 
وكما أنه من املهم إشراك الرجال، ممن هم في مراكز القيادة 
االجتماعي،  النوع  مجال  في  بارزٍة  وإشراكهم كشخصياٍت 
وذلك لتوفير اإلرادة السياسية واستخدامهم كنماذج للدور 

املطلوب.3٦ 
املراقبة  آليات  استخدام  ميكن  األمني:  القطاع  مؤسسات 
األمنية  املؤسسات  بعض  داخل  القائمة  الداخلية  والتحليل 
األمني.  القطاع  إصالح  عمليات  تنفيذ  على  للرقابة  كأداٍة 
وإضافًة إلى ذلك، ميكن إدخال بعض آليات املراقبة والتحليل 
في عمليات اإلصالح الداخلية. وكما ميكن االستعانة بنقاط 
املراقبة  في  املؤسسات  داخل  احملورية  االجتماعي  النوع 
والتحليل. وإضافًة إلى عملية املراقبة والتحليل الداخلية، فإنه 
ينصح أن تتم مراقبة وحتليل عمليات إصالح القطاع األمني 

من جانب جهات مستقلٍة لتعزيز املصداقية.

بالبرملان  واألمن  بالدفاع  املختصة  للجان  ميكن  البرملان: 
ملا  وذلك  األمني.  القطاع  إصالح  وحتليل  مبراقبة  القيام 
للبرملان من سلطٍة تشريعيٍة وسلطة رقابٍة على املوازنة، حيث 
القطاع  للرقابة على إصالح  بإمكانه ممارسة هذه السلطات 
األمني. وميكن لهذه اللجان عقد جلساٍت أو تقدمي استجواباٍت 
والدعوة إلى إجراء عمليات تدقيٍق للموازنة وطلب حتليٍل عن 

تنفيذ إصالحات القطاع األمني.

احلكومية  الوزارات  عاتق  على  تقع  احلكومية:  الوزارات 
فعلى  القطاع.  إصالح  جهود  بعض  على  الرقابة  مسؤولية 
إصالح  عمليات  عن  مسؤولة  الدفاع  وزارة  املثال،  سبيل 
الشرطة  إصالح  عن  مسؤولة  الداخلية  ووزارة  اجليش، 
املسؤولة  الوزارة  إشراك  كذلك،  وباإلمكان،  والسجون. 
عمليات  مراقبة وحتليل  في  األسرة  املرأة و/أو  عن شؤون 

إصالح القطاع األمني.
وتنفيذ  وضع  يتم  ما  غالبًا  احلكومية:  التنسيق  هيئات 
تنسيق  هيئات  جانب  من  األمني  القطاع  إصالح  ورقابة 
من داخل احلكومة، يتم تعيينها على نحو خاص، كمجالس 
األمن القومي. وغالبًا ما تضم هذه املجالس أعضاء من عدة 
إلى املستشارين األمنيني وممثلي  وزارات حكومية، إضافًة 

مكتب رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.
املنظمات  تلعب  أن  ميكن  اإلقليمية:  واآلليات  املنظمات 
احلكومية الداخلية اإلقليمية باإلضافة إلى املنظمات الدولية 

أنظر التقرير حول  النوع االجتماعي وأثره 

في الرقابة البرملانية على القطاع األمني 

اجلماعات احلركات العدائية القائمة على أساس اجلماعات  ملالحقة  واالضطهاد  االنتقامية  األعمال  من  موروث  هناك  هل 
املتظلمة أم هناك مصاحلة وتراجع لهذه العداءات؟

هل هناك بعد متعلق بالنوع االجتماعي بخصوص العنف القائم على  n 
أساس اجلماعات، كانتشار العنف اجلنسي، أو العنف جراء استخدام 

األسلحة اخلفيفة بني جماعات الرجال املختلفة؟
هل يوجد هناك فرار بشكٍل متكرٍر لألفراد أم أن هناك انخفاض في معدالت الهجرة وفرار األفراد

الهجرة؟
هل الرجال والنساء والفتيات واألوالد ضمن املهاجرين؟ n 

هذه الفرص االقتصادية للجماعات أن  أم  اجلماعات  داخل  متكافئٍة  غير  اقتصادية  تنمية  هناك  هل 
االختالفات في تراجع؟

هل توجد اختالفات بني التنمية االقتصادية للرجال والنساء؟ n 

ما هي التحديات والفرص املتاحة للتنمية االقتصادية للنساء؟ n 

هل هناك تراجع اقتصادي حاد أو خطير أم أن االقتصاد آخذ في النمو؟حالة االقتصاد
األسواق  في  والنساء  الرجال  مشاركة  بني  اختالفاٍت  أية  هناك  هل  n 

الرسمية وغير الرسمية؟
بني  فيما  األزمات  خالل  االقتصادية  اخلسارة   / القدرة  تختلف  هل  n 

الرجال والنساء؟
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

دوًرا قوًيا وفاعالً في الدعوة إلى دعم مراقبة وحتليل إصالح 
القطاع األمني، فضالً عن ترسيخ أطر عمل مشتركة للمراقبة 
إلى  امللزمة، بحكم انضمامها  والتحليل. وكما أن احلكومات 
برفع  ملتزمًة  تكون  اإلقليمية،  واملواثيق  والقوانني  املنظمات 
يتعلق  وفيما  املعنية.  اإلقليمية  املراقبة  هيئات  إلى  تقارير 
مبسائل النوع االجتماعي، فقد وضعت العديد من املنظمات 
اإلقليمية آلياٍت مهمٍة للمراقبة، والتي ميكن أن تكون مبثابة 
نقطة انطالٍق أساسيٍة إلدخال مسائل النوع االجتماعي في 

مراقبة وحتليل إصالح القطاع األمني: 
لتوجيه  نظري  عمل  إطار  بوضع  قام   n :أوروبا مجلس 
بوضع  مقترحاٍت  يقدم   ،)1٩٩٨( االجتماعي  النوع 
وحتليٍل  تقييٍم  بآليات  مدعومٍة  ومعايير  مؤشراٍت 

شاملة.3٧ 

النوع  مساواة  حول  الكومونويلث  عمل  خطة  n 
على  جديٍد  من  التأكيد  أعادت   :)1997( االجتماعي 
حتديد سقف ال يقل عن 30% من مراكز صنع القرار في 
القطاعات السياسية والعامة واخلاصة وتسوية النزاعات 
مساواة  إدخال  على  تشجع  وكما  السالم.  ومبادرات 
ومرض  اإلنسان  حقوق  وإدخال  االجتماعي،  النوع 
مؤسسات  تدريب  في  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص 
إجراءاٍت  التخاذ  احلكومات  وتشجيع  األمني،  القطاع 
جلمع ومراقبة ونشر البيانات املصنفة حسب اجلنس.3٨

عمٍل  برنامج  وضعت   n :الهادي احمليط  جماعة  أمانة 
النهوض  بشأن  الهادي  احمليط  مبنطقة  خاٍص  مدقٍق 
باملرأة ومساواة النوع االجتماعي للمدة من عام 2005 
– 2015م، والذي ينادي بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
املصنفة  البيانات  على  حتسيناٍت  وإجراء   ،"1325"
االجتماعي،  النوع  مؤشرات  واستخدام  اجلنس  حسب 
حفظ  لقوات  االجتماعي  النوع  على  تدريباٍت  وعقد 
السالم، وإشراك املرأة في جميع عمليات واتخاذ قرارات 
السالم والقضاء، باإلضافة إلى القضاء على العنف ضد 

املرأة، والوصول املتكافيء إلى القضاء.3٩

الدول  ملنظمة  التابعة  املشتركة  األمريكية  اللجنة  n 
للبلدان  داخلٍي  برنامٍج  بوضع  قامت  األمريكية: 
للمرأة،٤0  اإلنسانية  احلقوق  تعزيز  بشأن  األمريكية 
خطة  وإعالن  االجتماعي،  النوع  ومساواة  والعدالة 
إلى  العمل٤1 )1٩٩٦ 1٩٩٩(، واللتان تهدفان كالهما 
في  االجتماعي  النوع  توجيه  جهود  وتنسيق  مراقبة 
املنطقة. وتنادي الفقرة الرابعة إلى تقييم احلصول على 
العدالة، وآليات التحليل املتجاوبة مع النوع االجتماعي، 
مت  وكما  القضائية.٤2  األحكام  ملراقبة  آلياٍت  وترسيخ 
تقدمي مقترحاٍت جلميع الدول األعضاء٤3 بجمع البيانات 
املصنفة حسب اجلنس والسن واإلعاقة والعرق واألصل 

أو أي تصنيٍف آخَر ذو صلة. 

مكتب / محقق الشكاوى: ميكن أن يعهد إلى محقق الشكاوى 
بأنشطة املراقبة والتحليل. ويتعني أن يكون محقق الشكاوى 
ممثالً مستقالً للجمهور   وعادًة ما تعينه احلكومة أو املنظمة 
التي يتبعها   وينصب عمله على تلقي الشكاوى التي يقدمها 
املواطنون املتضررون. وكما ميكن حملقق الشكاوى املساعدة 
في  والنظر  األمني،  القطاع  إصالح  عملية  على  الرقابة  في 
أن  ميكن  ولهذا،  السلوك.  وسوء  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
يساعَد محققو الشكاوى املعينني في ضمان إنشاء مؤسساٍت 

أمنيٍة تتسم بالشفافية والدميوقراطية والفعالية.

االجتماعي  للنوع  مراعيًا  الشكاوى  محقق  يكون  ان  ويجب 
لكي يتمكن من التجاوب املناسب مع شكاوى العنف والتمييز 
القائم على أساس النوع االجتماعي، فضالً عن مسائل النوع 
االجتماعي األخرى. ومن أمثلة محقق الشكاوى، الذي يتركز 
محقق  مكتب  االجتماعي،  والنوع  املرأة  قضايا  على  عمله 

الشكاوى املصري املعني مبساواة النوع االجتماعي.٤٤

ورفع  املانحني  مراقبة  عمليات  بإمكان  املانحة:  اجلهات 
ملراقبة وحتليل إصالح  مهمٍة  آلياٍت  ان تشكل  اليهم  التقارير 
تدعم  أن  ميكن  وكما   .)٧ رقم  االطار  )أنظر  األمني  القطاع 
وحتليل  ملراقبة  آلياٍت  وتنفيذ  إنشاء  أيًضا  املانحة  اجلهات 
وميكن حتقيق  احمللي.  املستوى  على  األمني  القطاع  إصالح 
تنص  تفاهم  مذكرة  إبرام  طريق  عن  املثال،  على سبيل  ذلك، 
التفاهم  مذكرة  وتنص  الطرفني:  لكال  محددٍة  التزاماٍت  على 
على  سيراليون  وحكومة  املتحدة  اململكة  حكومة  بني  املوقعة 
املجاالت  وفي  األمني  القطاع  بشأن  سيراليون  التزامات 
اململكة  التزامات  مع  إلى جنب  جنبًا  احلكم،  بإصالح  املتعلقة 

املتحدة بشأن توفير املساعدة املالية والفنية.٤5

املجتمع املدني: يتعني أن يقوم أفراد املجتمع املدني مبراقبة 
وحتليل عمليات إصالح القطاع األمني، وخاصًة عندما يتعلق 
العنف  أو  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  السلوك،  بسوء  األمر 
القيام بذلك عن  النوع االجتماعي. وميكن  القائم على أساس 
املنظمات  املدني، مبا في ذلك  املجتمع  طريق إشراك منظمات 
األبحاث  خالل  من  أو  الرسمية  الرقابة  آليات  في  النسائية، 

والتقارير املستقلة بشأن عمليات إصالح القطاع األمني.

ما هو موضوع املراقبة والتحليل؟
األهداف العامة لعمليات املراقبة هي املراجعة والتحقق من أن 
الفرضيات التي مت وضعها في التقييم األولي ال تزال صاحلة، 
تعديل،  إلى  حتتاج  اإلصالح  عملية  أهداف  كانت  إذا  وفيما 
املنشودة  األهداف  لتحقيق  املطلوبة  االنشطة  كانت  لو  وفيما 
هي قيد التنفيذ بشكٍل فاعٍل وأن لها اآلثار املقصودة.٤٧ وفي 
وحتليل  مراقبة  يتعني  فإنه  األمني،  القطاع  إصالح  سياق 
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وأثره في رقابة املجتمع املدني على القطاع 
األمني 



النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

إدخال النوع االجتماعي في حتليل إصالح القطاع األمني: وزارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة اجلدول رقم 7
 46 )DFID(

أربعٍة من خبراء  إلى  البريطانية  الدفاع  بالتعاون مع وزارة اخلارجية ووزارة  املتحدة  باململكة  الدولية  التنمية  عهدت وزارة 
إمكانية توجيه  التحليل  أفريقيا. وقد بحث  والقضاء في  األمن  لبرامج إصالح  بإجراء حتليٍل مستقٍل  األمني  القطاع  إصالح 
مسائل النوع االجتماعي ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز ضمن برامج إصالح األمن والقضاء، بإعتبارهما من األهداف 

الرئيسية للبرامج الثنائية في وزارة التنمية الدولية.

تشمل الشروط املرجعية للتحليل املذكور ما يلي:

هدفني رئيسيني 

حتديد مدى ترابط وفعالية تأثير برامج إصالح القطاع األمني، التي ترعاها اململكة املتحدة في أفريقيا، على مدار األربع  1   
سنوات املاضية.

حتديد الدروس املستفادة والتوصيات، من أجل التوجه االستراتيجي وإدارة برامج إصالح القطاع األمني املستقبلية في  2   
أفريقيا وفي أي مكاٍن آخر.

الطريقة

1 تشمل مرحلة التحضير ملا قبل عملية التقييم )حتى 30 يوما( ما يلي:

أ. دراسًة مكتبيًة للمصادر الثانوية، مبا في ذلك تقدمي مقترحاٍت واستراتيجياٍت إقليميٍة وأخرى خاصٍة بالدولة، وتقارير 
بشأن املشروع وعمليات التحليل واملراجعات احلالية... الخ.

ب. حتديد القضايا الرئيسية للتحليل ووضع إطار عمٍل له، باإلضافة إلى حتديد األطراف املعنية الرئيسية بهدف إجراء 
املقابالت وتبني اسلوب دراسة احلالة للدولة، والقيام بالزيارات امليدانية للتخطيط. والعمل على تشجيع املستشارين 
لإلنتباه إلى إطار عمل جلنة املساعدة االمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي اخلاص بتنفيذ 

إصالح القطاع األمني.
ج. قامت مجموعة التوجيه املختصة بصندوق منع النزاعات التابع لوزارة التنمية الدولية بتقدمي رٍد بشأن إطار التقييم 

املقترح والنتائج األولية وأصدرت قراًرا فيما يتعلق باسلوب دراسات احلالة.

2 التقييم )حتى ٤0 يوما(

أ. إجراء زياراٍت للدولة ومقابالٍت في لندن. وفيما يتعلق بالعمل امليداني، قام املستشارون بإعداد خطط مراجعٍة للدولة 
بالتشاور مع فرق العمل احمللية.

ب. قام املستشارون بإعداد مذكرٍة للمناقشة مع الفرق احمللية في نهاية كل زيارة وقبل املغادرة. 

3 كتابة النتائج وعرضها )حتى 20 يوما(

لتقرير  النهائية  الصيغة  قبل صدور  التوجيه  مجموعة  على  إليها،  توصلوا  التي  النتائج،  بعرض  املستشارون  أ. قام 
التحليل.

النتائج املتعلقة بالنوع االجتماعي

إلى  والوصول  واألمن  السالمة  برنامج  في  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص  االجتماعي ومرض  للنوع  فاعل  هناك متثيل  كان 
النطاق، مثل  أو برامج املصاحلة واسعة  الدفاع والشرطة  تتناول  التي  البرامج  أنها كانت غائبًة بشكٍل كبيٍر عن  إال  القضاء، 

برنامج إصالح القطاع األمني في سيراليون. وتنص التوصية الرسمية التي تشمل النوع االجتماعي على ما يلي:

التوصية اخلامسة: نوصي بإدخال مقاصَد "إعالن باريس بشأن فعالية املساعدات" بخصوص اإلدارة املالية العامة ومقاصد 
وايتهول بخصوص مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز والنوع االجتماعي في جميع عمليات إصالح كالً من القطاع األمني 

والقضاء، وليس تلك املوضوعات املتعلقة حتديًدا بالسالمة واألمن والوصول إلى القضاء فحسب.
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بطريقٍة  باإلصالح  املتعلقة  والبرامج  السياسات  جميع 
وكما  احملددة.  لألهداف  تلبيتها  لضمان  وذلك  متناسقٍة، 
الرجال  على  احملدد  تأثيرها  لتحديد:  حتليلها  أيًضا  ينبغي 
القضاء  مت  قد  أنه  لو  وفيما  واألوالد،  والفتيات  والنساء 
ومعاجلته  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  على 
وتنفيذ إصالح  كانت عملية وضع  لو  عليه، وفيما  واملعاقبة 
القطاع األمني تتسم بالتشاركية، وأخيًرا لتحديد ما إذا كانت 

األهداف املتعلقة بالنوع االجتماعي قد حتققت أم ال.
وتشمل بعض األمثلة املتعلقة باملجاالت العامة واجبة املراقبة 
املتجاوبة  األمني  القطاع  عملية إصالح  تقييم  عند  والتحليل 

مع النوع االجتماعي ما يلي:
الزيادة أو التراجع في معدالت العنف القائم على أساس  n 
النوع االجتماعي )عدد ونوع انتهاكات حقوق اإلنسان، 
التي قام بارتكابها أفراد القطاع األمني، والتي مت اإلبالغ 

عنها على مدار الفترة(.٤٨
البرامج واخلدمات الهادفة للتعامل مع العنف القائم على  n 

أساس النوع االجتماعي.
إدخال مسائل النوع االجتماعي في إطار عمل البرنامج. n 

وصول الرجال والنساء والفتيات واألوالد إلى خدمات  n 
األمن العام.

وصول الرجال والنساء والفتيات واألوالد إلى القضاء. n 

القطاع  في  القرار  مراكز صنع  في  املتكافئة  املشاركة   n 
األمني.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  تتناول  التي  القوانني  n 
االجتماعي. 

زيادة الوعي العام بحاالت انعدام أمن النوع االجتماعي،  n 

كالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
عدد ومراكز العامالت في مؤسسات القطاع األمني من  n 

اإلناث.
داخل  املرأة  وترقية  وتثبيت  توظيف  عملية  سير  n 

مؤسسات القطاع األمني.
ومدى  االجتماعي  النوع  على  التدريبية  الدورات  عدد  n 

تأثيرها.
النوع  قضايا  مع  تتعامل  التي  األمنية  السياسات  n 

االجتماعي.

كيف تتم املراقبة والتحليل؟
األمني  القطاع  إصالح  وحتليل  مراقبة  جتاوب  لضمان 
النوع  مسائل  إدخال  باإلمكان  فإنه  االجتماعي،  النوع  مع 
االجتماعي في نظم اإلدارة باألهداف، باإلضافة إلى استخدام 

املؤشرات املراعية للنوع االجتماعي.
اإلدارة باألهداف

اإلدارة باألهداف هي إحدى األدوات التي تستخدم في الغالب 
لتقييم األنشطة والنتائج.50 ويساعد هذا اإلطار اإلداري في 
واملوجهة  وتنفيذها  املراقبة  جلهود  االستراتيجي  التخطيط 
إلى املخرجات والنتائج ولقياس ما إذا كانت األنشطة تخدم 
هدًفا كليًا واحًدا. وتركز اإلدارة باألهداف على األداء وحتقيق 
أجزاَء مختلفًة  تعتبر  والتي  والتأثيرات،  النتائج واملخرجات 
خطواٍت  من  النتائج  سلسة  وتتألف  النتائج.  سلسلة  من 
استراتيجيٍة مختلفٍة، تبدأ من املدخالت، مثل السياسات، أو 

القانون، أو عملية صنع القرار. 

تقييم إدخال: مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز في برامج إصالح القطاع األمني في أفريقيااالطار رقم 8

تأثر إصالح القطاع األمني والقضاء في دول أفريقيا السوداء كثيًرا بتأثيرات مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز. وتنطبق 
نفس عوامل الضعف على القطاع األمني والقضاء مثل انطباقها على مجاالت اإلصالح األخرى ذات الكثافة في األفراد، سواًء 
كانت مجاالت التعليم أو الرفاه االجتماعي أو التجارة والصناعة. وعادًة ما يقع اجليش والشرطة ضمن أكثر املجموعات األسوأ 
تأثًرا... في أواخر عام 200٦م، بدأت السلطات العسكرية األوغندية في إظهار وعٍي وإهتماٍم أكبَر بدعم اجلهات املانحة، ولكن 

من احملتمل أن التأخر في االعتراف باملشكلة أو التعامل معها بشفافيٍة ال يزال واسَع االنتشار في أنحاء املنطقة.
وبالرغم من أن األطراف املعنية باململكة املتحدة، في برامج إصالح القطاع األمني والقضاء، تعي جيًدا مشكلَة مرض نقص 
املناعة املكتسبة/اإليدز. وفي الواقع، فقد أجرت خدمة استخبارات الدفاع في اململكة املتحدة دراسًة دقيقًة لآلثار احملتملة على 
قوات اجليش األفريقية في منتصف التسعينيات، حيث يبدو أن اخلبرَة في هذا املجال تكمن في وزارة التنمية الدولية وليس 
في وزارة الدفاع. وليس مرَض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز هو املوضوع الظاهر في عمل صندوق منع النزاعات في أفريقيا 
في أٍي من مجاالته املتنوعة، على الرغم من تأثيره الواضح على العديد منها. ومن الواضح أن الشروَط املرجعيَة لهذه املراجعة 
)امللحق 1( ال تشمل أية إشارة إلى مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز. ونظًرا إلحتمال أن يكون عمل اململكة املتحدة بشأن 
مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز يقتصر بشكٍل كبيٍر على البرامج الثنائية، فيبدو أن هناك اجتاه إلستبعاد ضحايا املرض، 
وبالتالي املخاطر املترتبة على ممارستهم ألنشطتهم، من اجليش والشرطة، على األقل على املستوى املؤسسي إن لم يكن على 

املستوى الفردي. ٤٩ 
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املؤشرات
من األمور احلاسمة وضع مؤشراٍت واضحٍة، وقابلٍة للقياس، 
االجتماعي  النوع  مع  ومتجاوبٍة  السياق،  إلى  ومستندٍة 
القطاع  إلصالح  فعال  وحتليل  مراقبة  حتقيق  لضمان 
األمني. وقد يكون املؤشر عبارًة عن رقٍم، أو حقيقٍة، أو حتى 
وباستخدام  معينًا.  تغييًرا  و/أو  موقًفا  يصف  رأٍي  مجرَد 
متحصالت  املؤشرات  تعكس  باألهداف،  اإلدارة  طريقة 
سلسلة النتائج. ومن املهم، أيًضا، التفرقة بني مختلف أنواع 

املؤشرات املستخدمة.

املوارد  تخصيص  مدى  تقيس  وهي  املدخالت  مؤشرات 
لضمان التنفيذ الفعلي للمشروع أو السياسات.

مؤشرات األداء / العملية وهي تقيس األنشطَة أثناء عملية 
التنفيذ لكي تتابع التقدم نحو النتائج املنشودة.

مؤشرات التقدم / النتائج وهي تقيس النتائَج طويلة األجل 
للبرنامج أو السياسات.

سلسلة نتائج اإلدارة باألهداف: النشاط – املخرجات – النتيجة – التأثير املستهدف / الهدف الكلي

 في سياق عملية إصالح القطاع األمني املتجاوب مع النوع االجتماعي، ميكن وضع خطة عمل مبسطٍة واختيار نشاٍط موحٍد 
ملختلف القطاعات، وذلك باستخدام طريقة اإلدارة باألهداف على النحو التالي:51

املؤشرالنشاطاملخرجاتالنتيجةالهدف الكليالقطاع

خدمات شَرطية الشرطة 
متجاوبة مع النوع 

االجتماعي

زيادة الوعي 
بقضايا النوع 

االجتماعي

تدريب ضباط 
الشرطة على 
مسائل النوع 
االجتماعي

1 عقد دورة 
تدريبية 

والتجاوب / 
التعامل مع 

ضحايا العنف 
القائم على 

أساس النوع 
االجتماعي

1 عدد ضباط 
الشرطة الذين 
تلقوا التدريب.

2 تغيير السلوك 
جتاه ضحايا 

العنف 
القائم على 

أساس النوع 
االجتماعي

زيادة مساواة اجليش
النوع االجتماعي 

داخل اجليش

1 حتديد نقاط 
االنطالق 

بشأن النوع 
االجتماعي 
في إجراءات 

التعيني.

2 زيادة عدد 
النساء داخل 

اجليش

1 إجراء دراسة 
تقييم بشأن 

إجراءات 
التعيني ونقاط 

االنطالق 
املمكنة.

2 تغيير 
استراتيجية 

التعيني لتعزيز 
توظيف املرأة.

1 جمع البيانات 
/ األسباب أو 
الدوافع للتقدم 

لاللتحاق 
بالعمل داخل / 
خارج اجليش.

2 اتخاذ إجراءاٍت 
إيجابيٍة 

للمتقدمات.

1 زيادة عدد 
املتقدمات 
للعمل.

2 عدد العامالت 
في خدمة 
اجليش.

3 عدد حاالت 
التحرش 
واإلساءة 

اجلنسية املبلَْغ 
عنها.

زيادة احلماية من البرملان
العنف األسري.

وضع نصوٍص 
قانونيٍة حلماية 

املرأة والرجل من 
العنف األسري.

وضع قانوٍن 
بشأن حظر العنف 
األسري ويشمل 
ذلك تعريفاٍت له.

1 البدء في إجراء 
إصالٍح قانونٍي 
داخل البرملان.

2 صياغة املواد 
القانونية.

3 إقرار القانون

زيادة عدد 
املالحقات 

واإلدانات فيما 
يتعلق بالعنف 

األسري.

ملزيٍد من القوائم التفصيلية للمؤشرات بشأن اإلصالح في جهاز القضاء، أنظر امللحق "أ":
"أمثلة املؤشرات: النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة".
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

املؤشرات  هذه  جميع  أن  لضمان  القياسات  إجراء  وميكن 
النوع  مع  متجاوبة  نوعيًة  أو  كميًة  أكانت  سواًء  املتعددة 
فإن  الكندية:  الدولية  التنمية  لوكالة  ووفًقا  االجتماعي. 
خاصة  مهمة  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  للمؤشرات 
لتوضيح التغييرات املتعلقة بالنوع االجتماعي داخَل املجتمع 
توضيح  على  قدرتها  في  فائدتها  وتكمن  الوقت.  مبرور 
التغييرات في وضع وأدوار الرجال والنساء مبرور الوقت، 
ومن ثم، يتم قياس ما إذا حتققت مساواة النوع االجتماعي 

أم ال.52
لتأثير  شاملٍة  صورٍة  ورسم  املشترك  التقنني  أجل  ومن 
استخدام  يعتبر  األمني،  القطاع  إصالح  وبرامج  سياسات 
أمًرا شديد األهمية )أنظر االطار  النوعني من املؤشرات  كال 
باإلمكان  فإنه  األمني،  القطاع  وفي سياق إصالح   .)٩ رقم 
النوع  مع  املتجاوبة  والنوعية  الكمية  املؤشرات  تعريف 

االجتماعي على النحو التالي:
املتجاوبة مع  الكمية  املؤشرات  الكمية: يعبر عن  املؤشرات 
النوع االجتماعي باألرقام. وميكن جمعها من خالل البيانات 
الدراسات  من  املستخلصة  والسن  اجلنس  حسب  املصنفة 

والسجالت اإلدارية.
أمثلة:

النوع  مسائل  على  املدربني  الشرطة  ضباط  عدد  n 
االجتماعي.

عدد الضباط اإلناث داخل اجليش. n 

أساس  على  القائم  العنف  حوادث  عن  البالغات  عدد  n 
النوع االجتماعي.53

بشأن  ببالغاٍت  تقدموا  ممن  والنساء  الرجال  عدد  n 
التحرش ضد املثليني.

املؤشرات النوعية: وهي عبارة عن توثيٍق لآلراء، واملفاهيم، 
أو األحكام. وميكن تطوير هذه املؤشرات من خالل دراسة 
ومالحظات  العامة،  واجللسات  واملقابالت،  املواقف، 

املشاركني، ومناقشات املجموعات املركزة.
أمثلة:

العنف  حاالت  في  الشرطة  تدخالت  معدالت  ارتفاع  n 
األسري.

القانونية  والنصوص  السياسات  جتاه  أكثر  التزام  n 
املتجاوبة مع النوع االجتماعي.

بيئات عمل غير متييزية وصديقة لألسرة. n 

داخل  االجتماعي  النوع  إدخال  مببادرات  االلتزام  n 
البرملان.5٤

اغتصاب  مع  للتعامل  احلالية  اآلليات  بشأن  املفاهيم  n 
الذكور داخل السجون.

بعثة األمم املتحدة في ليبيريا وإصالح الشرطة: اجلمع بني املؤشرات الكمية والنوعية55االطار رقم 9

ال تكفي أرقام التعيينات وحدها لوفير املعلومات، حيث أن العديَد من النساء قد يتركن اخلدمة بعد وقت قصير من العمل. إذا، 
البقاء في  النوع بطريقٍة نوعيٍة، وذلك عن طريق إجراء مقابالٍت مع كل من اخترن  ميكن استكمال املؤشرات الكمية من هذا 
اخلدمة ومن اخترن ترك العمل، بهدف الوصول إلى فهٍم أفضٍل لألسباب املشجعة او تلك املثبطة للنساء عن اإلستمرار في 

العمل داخل الشرطة )أو داخل أي من مؤسسات القطاع األمني األخرى(.

ومن بني القضايا التي ميكن استكشافها ما يلي:

كيف تعاملت الشرطة مع احلاالت التي استدعت إشراك املرأة والرجل، وما هي أوجه االختالفات في جتاوب كٍل منهما قبل  n 
وبعد التدريب؟ وما مفهوم أفراد الشرطة الذين تلقوا التدريبات بشأن االختالفات في سلوك كٍل منهما؟ وما هو مفهوم 
الرجال والنساء ممن عليهم التعامل مع الشرطة، مثل املنظمات النسائية التي تعزز وحتمي حقوق املرأة والطفل وخاصًة 
فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي، وجمعيات حقوق اإلنسان أو املنظمات غير احلكومية األخرى؟

ما هي أنواع الشكاوى املقدمة حوَل الشرطة عقب التدريب؟ n 

ما هي نسبة الرجال والنساء والفتيات واألوالد ممن لديهم الثقة في أنهم سيتلقون معاملًة عادلًة من جانب الشرطة )وهل  n 
تغير هذا املفهوم(؟

هل توجد أدلة أن الشرطة ميكن أن تتعامَل بإيجابيٍة مع اجلهات األخرى، في محاولٍة للتعامل مع مسائل النوع االجتماعي  n 
في عملها، كأنشطة منع اجلرمية، مثالً؟

ما هي نوعية التدريب املقدم؟ وهل يركز على حقوق املرأة في األمن واألمان؟ هل يعزز فهم العوامل والروابط بني العنف  n 
القائم على أساس النوع االجتماعي وانعدام األمن وبني مرض اإليدز؟ هل يعمل على تعزيز احلوار بشأن الثقافات وحقوق 
اإلنسان، كالتوضيح مثالً بخصوص أٍي من الفئات التي يجب أن تصاَن حقوقها في آليات تسوية النزاعات العرفية وفي 

عمليات التسوية الرسمية؟
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الصحيح.  النحو  على  املؤشرات  تفسير  املهم  من  أنه  وكما 
عن  اإلبالغ  معدالت  زيادة  تعني  قد  املثال،  سبيل  فعلى 
كامٍل  وفهٍم  التعامل  خدمات  في  حتسن  اجلنسي  العنف 
أن هناك زيادًة في حاالت  أو قد تعني  النساء  باحلقوق بني 
قمنا  بها،  عملت  التي  البرامج  بعض  "في  اجلنسي.  العنف 
بتفسير زيادة معدالت اإلبالغ عن جرائم العنف ضد النساء 
لدى كل من  قد أصبح  أنه  على  باعتبارها مؤشًرا  واألطفال 
املرأة والطفل وعي متزايد بحقوق كٍل منهما – وبالتالي تزايد 
املطالبة بالتعامل معها من جانب القطاع األمني والقانوني   
وهو ما يعتبر خطوًة ايجابيًة جتاه التعامل مع املشكلة، وقد 
يشير أيًضا إلى حتسٍن في أداء القطاع األمني )وهو في هذه 

احلالة جهاز الشرطة(.5٦
 

الواليات االطار رقم 10 في  الشرطة  أداء  حتليل 
املتحدة

متعمٍق خلبرات  إلجراء حتليٍل  اثنني  هدفني  هناك  كان  لقد 
العمل  أهداف  تعزيز  أوالهما،  املجتمعي.  الشرطي  العمل 
خالل  من  وذلك  الضباط  بني  فيما  املجتمعي  الشَرطي 
املتابعة املستمرة ألدائهم. وأما الهدف اآلخر، فكان لتحديد 
ما إذا كان املواطنون قد الحظوا التغير احلاصل في جودة 
عمل الشرطة... وقد اعتمد التقييم الذي أجرته إدارة شرطة 
هيوسنت "للعمل الشرطي في املناطق املجاورة" على أنواع 
السنوية  نصف  التقييم  تقارير  منها  التقارير:  من  عديدة 
املقدمة من ضباط الدوريات، والتقارير الشهرية من ضباط 
فعل  ردود  ومناذَج  املجتمع،  معلومات  ومناذَج  الدوريات، 
واستجوابات  للشرطة،  املساعدة  استدعاءات  أو  املواطنني 

احملققني، ومناذَج تقييم املشرفني املباشرين للضباط.5٧

4-3 كيف ميكن إجراء عمليات التدقيق على النوع 
االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني؟

عملية  في  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  إلى  وباإلضافة 
املراقبة  عمليات  بإمكان  فإنه  األمني،  القطاع  إصالح  تقييم 
في  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  وعمليات  والتحليل 
تعمًقا  أكثَر  معلوماٍت  توفير  األمني  القطاع  مؤسسات 
القطاع  مؤسسات  وبإمكان  اإلصالح.  عمليات  لتوجيه 
حيث  هذه،  التدقيق  عمليات  من  كثيًرا  اإلستفادة  األمني 
اإلجناز،  ومعدالت  القوة،  مواطن  حتديد  إلى  تهدف  إنها 
التحديات  إلى  باإلضافة  املبتكرة،  واملمارسات  والسياسات 
اخلاصة  العمل  خطط  لوضع  كأساٍس  واتخاذها  املتواصلة 
بالنوع االجتماعي.5٨ وقد تكون عمليات التدقيق على النوع 
 / إصالح  عملية  لتوجيه  األولى  اخلطوة  هي  االجتماعي 
أداًة  متثل  قد  أنها  وكما  الفعالة،  االجتماعي  النوع  توجيه 

مفيدًة ملراقبة وحتليل مبادرات توجيه النوع االجتماعي.

وفي الغالب، ميثل انعدام الشفافية داخل العديد من مؤسسات 
أحد  االستخبارات،  خدمات  أو  كاجليش  األمني:  القطاع 

املعوقات التي يجب التغلب عليها قبل البدء في إجراء عمليات 
التدقيق على النوع االجتماعي. وتشمل العوامل األخرى التي 
تعتمد عليها عمليات التدقيق على النوع االجتماعي ما يلي:

اإلرادة السياسية. n 

القدرات الفنية. n 

الرغبة في اخلضوع للمساءلة واملسؤولية. n 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة. n 

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فقد تكون مراجعة وتدقيق 
االجتماعي  النوع  مع  ناحية مدى جتاوبها  من  أية مؤسسٍة 
االحتياجات  بعض  حتديد  جتاه  األولى  اخلطوة  مبثابة 

اخلاصة لعملية اإلصالح.

من يقوم بعمليات التدقيق على النوع االجتماعي؟
تتطلب عمليات التدقيق على النوع االجتماعي، كما هو احلال 
بالنسبة ملعظم املبادرات املؤسسية، التزام صارم من اإلدارة 
العليا مبثل هذا التوجه. ومع ذلك، فإن مشاركَة جميع األفراد 
في املؤسسة أمر يوازيه في األهمية، حيث تضمن العمليات 
واملسؤولية  واملساءلة،  بامللكية،  إحساٍس  وجود  الشاملة 

بخصوص نتائج عمليات التدقيق.

للنوع  وتقييٍم  تدقيٍق  عمليات  بإجراء  القيام  وباإلمكان 
خارجي.5٩  أو  داخلٍي  تقييٍم  فريق  بواسطة  إما  االجتماعي 
مختلفة  وعيوب  مزايا  االثنتني  االستراتيجيتني  من  ولكٍل 

)أنظر ما يلي(.

وبني  التقييم  فريق  بني  التعاون  وعالقات  التنسيق  ويعتبر 
العاملني في املؤسسة أمر ذو أهميٍة كبيرٍة في كال احلالتني. 
وهي   ،)Jocelynne Scott( سكوت  جوسلني  وتقترح 
منظوٍر  من  أولٍي  تقييٍم  إجراء  مستقلة،  قانونية  مستشارة 
خارجي، وفي نفس الوقت إجراء عملية مراقبٍة وحتليٍل داخليٍة 
املستشارين  أن  تزعم  فهي  ذلك،  على  وعالوًة  متواصلة. 
واإلرادة  الداخلي  التعاون  على  أيًضا  يعتمدون  اخلارجيني 
السياسية من جانب اإلدارة العليا.٦0 ولهذا، فهي تقترح أيًضا 
بأن تتم صياغة الشروط املرجعية لعملية التدقيق على النوع 
تكوَن  وأن  املدني  املجتمع  ممثلي  مع  بالتنسيق  االجتماعي 
عملية التدقيق حتت إشراف شخٍص أو مؤسسٍة قادرٍة على 
النوع  على  بالتدريب  يتعلق  وفيما  بإستقالليتها.  اإلحتفاظ 
في  والنساء  الرجال  من  كالً  إشراك  املفيد  فمن  االجتماعي، 

فرق التدقيق على النوع االجتماعي.

فرق  تشكيل  على  سيطرأ  الذي  التغيير  من  الرغم  وعلى 
واملواقف،  السياقات  اختالف  إلى  استناًدا  التدقيق  عمليات 
العمل  في  الكافية  باخلبرة  املشاركون  يتمتع  أن  يتعني  فإنه 
مع مؤسسات القطاع األمني وان يكونوا على درايٍة مبسائل 

النوع االجتماعي، ويجب أن يشمل املشاركون:
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محققو الشكاوى. n 

نقاط تركيز النوع االجتماعي. n 

مفتشو السجون املستقلون n 

مجموعات العمل الداخلية بني اإلدارات. n 

وحدات النوع االجتماعي امللحقة ببعثات حفظ السالم. n 

منظمات حقوق اإلنسان أو املنظمات النسائية. n 

نقابات احملامني والقضاء. n 

يتم  والذين  االجتماعي،  النوع  على  التدقيق  خبراء  n 
استقدامهم للعمل كمستشارين.

ما هو موضوع التدقيق؟
تركز عملية التدقيق على النوع االجتماعي بصفٍة عامٍة على 
حتليل مجموعٍة كبيرٍة من مسائل النوع االجتماعي الداخلية. 
وقد تركز على استراتيجيات التقييم الذاتي التي تعمل على 
حتليل مفاهيم األفراد و/أو تطبيق مجموعٍة من أساليب جمع 
املعلومات لتحليل السياسات، والهياكل، والبرامج، باإلضافة 
إلى أفراد املؤسسة موضوع التدقيق )أنظر االطار رقم 11(. 
وإضافًة إلى ذلك، يتعني أن تركز عمليات التدقيق على كيفية 

تأثير املؤسسة على الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

ما  فغالبًا  الذاتي،  التقييم  باستراتيجيات  يتعلق  فيما  وأما 
النوع  توجيه  تطبيق  مدى  لتحديد  املراجعة  قوائم  تستخدم 
جيدًة  معرفًة  يعني  وهذا  املؤسسات.  داخَل  االجتماعي 
املؤسسة  التزام  ومدى  والغايات  واألهداف  بالعمليات 

الفعلي  التأثيَر  بالضرورة  الذاتي  التقييم  يعكس  وال  بذلك. 
لسياسات املؤسسات. ومن بني أمثلة املسائل الواجب تناولها 

في استبيان التقييم الذاتي ما يلي:

النوع االجتماعي في  االلتزام وأولوية مسائل  مستوى  n 
التخطيط للبرنامج.

داخل  املستويات  مختلف  على  األفراد  إدراك  مدى  n 
بالنوع  املتعلقة  والسياسات  للمفاهيم  املؤسسة 

االجتماعي.
النوع  خبرات  وتشمل  للمؤسسة،  الفنية  القدرة  n 
االجتماعي احلالية، وبناء القدرات، واملراقبة والتحليل. 
الثقافة املؤسسية وحاالت التحيز التي تؤدي إلى التمييز  n 

ضد العامالت أو الشريكات أو املنتفعات اإلناث.
ويبشر اجلمع بني التقييم الذاتي والتحليل اإلجرائي بتقدمي 
طريقٍة  استخدام  مجرد  يفوق  كبيٍر  حٍد  إلى  تامٍة  صورٍة 
التالية  املسائل  تدخل  أن  يتعني  السياق،  هذا  وفي  واحدة. 

كجزٍء من عملية التدقيق:  

؟  هل املؤسسة:٦2 
جميع  على  والنساء  الرجال  من  لكٍل  متساٍو  متثيل  بها  n 

املستويات داخل املؤسسة؟
البشرية  املوارد  بشأن  وممارسات  سياسات  لديها  n 

تشجع على توظيف وتثبيت وترقية املرأة؟

العيوباملزايا

قد يكون أقل تكلفًة وأسهل في إجراء التدقيق فريق التدقيق الداخلي n 
حيث ال تدعو احلاجة إلى استقدام مستشاٍر 

خارجي.
الوقوف على هيكل وإجراءات وتسلسل هرم  n 

السلطة الداخلي.
قد تؤخذ بشكٍل أكثر جديًة استناًدا إلى املركز  n 

الوظيفي داخل املؤسسة.

انعدام االستقاللية. n 

العواقب احملتملة بالنسبة للعاملني في فريق  n 
التقييم في حالة انتقاد السلوك.

السلطة  القيود احملتملة بسبب تسلسل هرم  n 
الوظيفي.

على  التدقيق  عمليات  بإجراء  اخلبرة  عدم  n 
النوع االجتماعي.

آراء أكثر استقالليًة ومنظوًرا أوسع إلى حٍد فريق التدقيق اخلارجي n 
ما.

انتقاد  حالة  في  العواقب  من  اخلوف  عدم  n 
العمليات الداخلية.

التدقيق  عمليات  إجراء  في  والدراية  اخلبرة  n 
على النوع االجتماعي. 

بكل  اخلاص  العمل  لكيفية  فهم  وجود  عدم  n 
مؤسسٍة أو منظمة.

أقل قدرًة إلى حد ما في حشد تعاون العاملني  n 
وملكية العملية.

املشتركة  واألهداف  الرؤية  إلى  االفتقار  n 
وتفسير النتائج. 
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لديها سياسات وآليات ملنع التحرش اجلنسي والتمييز  n 
والعنف ومعاجلته؟

االجتماعي  النوع  قضايا  في  للعمل  تقنية  قدرة  لديها  n 
احملددة؟

جلميع  االجتماعي  النوع  على  أساسيٍة  تدريباٍت  تقدم  n 
العاملني بها؟

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

بالنوع  اخلاصة  للمبادرات  الكافي  التمويَل  تخصص  n 
االجتماعي؟

كيف يتم التدقيق؟ 
قبل البدء في عملية تدقيق أو حتليل النوع االجتماعي، جترى 
اإللتزامات  ذلك  في  مبا  احلالية،  للوثائق  سريعة  مراجعة 
األولية  الشروط  على  اإلطالع  بهدف  القانونية،  واألحكام 
الواضحة واألهداف والغايات  الرؤية  للمرجعية.٦3 وتساعد 
القدرات  لبناء  إجراءاٍت  خطة  وضع  في  للتدقيق  املشتركة 
واحلصول على نتائٍج تصلح كأساٍس ملبادرات توجيه النوع 

االجتماعي )أنظر االطار رقم 12(.

النوع االطار رقم 12 على  التدقيق  عملية 
منظمة  أجرتها  التي  االجتماعي 

العمل الدولية 
كانت أول عملية تدقيٍق للنوع االجتماعي تقوم بها منظمة 
العمل الدولية )أكتوبر 2001 –أبريل 2002( تهدف إلى 
للبدء  األساس  تشكيل  مت  الطريقة  وبهذه  التقدم،  تقييم 
مت  وقد  املنظمة.  عمل  داخل  االجتماعي  النوع  توجيه  في 
إجراء هذه العملية بشكٍل تشاركي من أجل تعزيز أقصى 
النوع  توجيه  "كيفية"  بشأن  املؤسسية  املعرفة  درجات 
االجتماعي. وكان هذا التدقيق يقوم على عنصرين: األول، 
عملياٍت تشاركيٍة في التدقيق على النوع االجتماعي في 15 
وحدة عمل ميدانية وداخل املقرات الرئيسية. وأما الثاني، 
الوثائق  ألهم  شاملٍة  مكتبيٍة  مراجعٍة  إجراء  في  فيتمثل 
 ٧50 خضعت  وقد  املنظمة.  تصدرها  التي  واملنشورات 
وثيقًة ومنشوًرا داخليًا للتحليل خالل فترة التدقيق. وقد 
شارك في ورشات العمل واملقابالت حوالي ٤50 موظًفا، 
عنصًرا، شريك تنفيذي، ومنظمات نسائية. وكان التوازن 
حد  إلى  متساوًيا  اجلنس  حيث  من  العاملني  جميع  بني 
مقبول، وكان من بني املشاركني ما نسبته 20% زيادة في 
عدد النساء، و31 فرًدا متطوًعا من املوظفني: منهم ٧ من 
الرجال من 21 وحدة عمل، مت تدريبهم للعمل كمساعدين 

في عملية التدقيق على النوع االجتماعي.٦٤

التقييم الذاتي بشأن تعيني وتثبيت املرأة داخل هيئات تنفيذ القانون61االطار رقم 11

العملية املوصى بها للوكاالت الصغيرة

نظًرا ألن الوكاالت الصغيرة تكون محدودة املوارد واملوظفني، فإنها تخضع لعملية التقييم املعدلة على النحو التالي:

يتم تشكيل جلنٍة مكونٍة من: n 

  الشخص املسؤول عن التعيني والتوظيف أو التدريب.
  املوظفات اإلناث، ان وجد. وفي حالة عدم وجود ضابطاٍت إناٍث داخل الوكالة، يتم طلب املساعدة من الوكاالت املجاورة  

ممن لديها ضابطاٍت إناث.
  ممثلٍة عن مجتمع املرأة.
  خبيٍر من شؤون األفراد.

  محاٍم متمرس في مجال احلقوق املدنية وقانون العمل.

عقد اجتماٍع ملناقشة عملية التقييم، وتقدمي جميع أعضاء الفريق، ومعرفة وضعية املرأة في وكاالت تنفيذ القانون، وحتديد  n 
مهام التقييم، وتوزيع مهام التقييم على أعضاء الفريق وفقا خلبراتهم والوقت الزمني املتاح.

وضع إطاٍر زمنٍي للتقييم وتقدمي التوصيات. n 

عند انتهاء األعضاء من التقييم، تنعقد اللجنة من جديد ملناقشة نتائج كل جزئيٍة من جزئيات التقييم. ومن ثم إعداد التقرير  n 
النهائي مع التوصيات بشأن التغييرات الالزمة. وأخيًرا وضع سلم أولويات إلجراء التغييرات املطلوبة.

عند املوافقة على التوصيات، يتم تعيني أحد كبار املسؤولني ملراقبة التقدم وإعداد تقرير ربع سنوي بذلك.  n 
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إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  يتعلق  وفيما 
بني  اجلمع  أن  ثبت  فقد  وحتليله،  ومراقبته  األمني  القطاع 
البيانات النوعية والكمية هو أكثر شموليًة من االعتماد على 
نوٍع واحٍد من جمع البيانات مبفرده، حيث أنه يتيح الفحص 
تواجه  التي  التحديات  بني  ومن  األبحاث.٦5  لنتائج  الدقيق 
بصفة  والتحليل  االجتماعي،  النوع  على  التدقيق  عمليات 
عامة، هو أن اختالف طرق جمع البيانات قد ال يؤدي دائًما 
السياق،  إلى ذلك، واعتماًدا على  النتائج. وإضافًة  إلى نفس 
فإن بعض األشخاص يشعرون باالرتياح إلى تبادل آرائهم 
ما  هي  أنها  يعتقدون  إجاباٍت  تقدمي  إلى  إرتياحهم  من  أكثر 
يريد أن يسمعها من يقوم بإجراء املقابلة.٦٦ وباإلمكان جمع 
البيانات من خالل طرٍق عدٍة للتقييم، والتي يتعني تصنيفها 

حسب اجلنس، ومن هذه الطرق ما يلي:

السياسات  وتشمل  احلالية  للوثائق   n املكتبية املراجعة 
ومطبوعات البرامج الداخلية.

الدراسات n ال حتتاج بالضرورة أن تتَم بصفٍة شخصية، 
بل ميكن إجراؤها عن طريق استبياناٍت مجهولة االسم 

يتم تسليمها إلى العاملني. 
املقابالت  فإن  املؤسسة،  حجم  إلى  إستناًدا   n :املقابالت
لألبحاث  أكبَر  مساحًة  تتيح  قد  العاملني  مع  املتعمقة 

النوعية.
نقاشات مجموعات مركزة، n ميكن عقدها في جلساٍت 
على  أشخاٍص  مع  أو  والنساء  الرجال  مع  منفصلٍة 
كانت  إذا  حدة،  على  كل  املؤسسة،  مستويات  مختلف 
الثقافة املؤسسية تخضع للتسلسل الهرمي للسلطة إلى 
القوى  الكتشاف  مجال  توفير  ميكنها  وكما  كبير.  حٍد 
احملتملة،  النمطية  والقوالب  املؤسسات،  داخل  احملركة 
وكما  االجتماعي.  النوع  لتوجيهات  األخرى  واملعوقات 
الشاملة  االجتماعي  النوع  على  التدقيق  عمليات  تساعد 
في تعزيز ملكية العملية، وااللتزام بتنفيذ مبادرات توجيه 

النوع االجتماعي املرتكزة على توصيات التدقيق.
n .حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات

يتطلب حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات، 
مؤسسات  داخَل  االجتماعي  النوع  توجيهات  ضد  املثارة 
والداخلية  اخلارجية  العوامل  بتحديد  القيام  األمني،  القطاع 

املرغوبة وغير املرغوبة.

ويتعني نشر نتائج التدقيق عبر تقريٍر نهائٍي، ويجب توزيعه 
في جميع أرجاء املؤسسة من خالل عقد وَرش عمل، وحلقاٍت 
بشكٍل  النتائج  عرض  ويتعني  جماعية.  ونقاشاٍت  دراسية، 
خاٍص على اإلدارة العليا، ويتعني أن تؤدي إلى أنشطة متابعٍة 
جديدٍة  عمٍل  وخطط  وبرامج،  سياسات،  مثل وضع  دقيقة، 
أمثلة ذلك وضع خطة عمل  االطار رقم 13(.٦٧ ومن  )أنظر 
النوع االجتماعي، مثل خطة عمل إدارة األمم املتحدة لشؤون 

نزع األسلحة.

"إن الهدف الكلي خلطة العمل هو تسهيل التقدم بشأن 
على  األسلحة  نزع  إدارة شؤون  األسلحة. وتعمل  نزع 
خالل  من  األسلحة  نزع  بشأن  والعمل  احلوار  تعزيز 
اليومي.  عملها  في  االجتماعي  النوع  منظور  إدخال 
أنه  هو  هذه  العمل  خطة  وراء  األساسي  واالفتراض 
عامٍة  – سواًء بصفٍة  األسلحة  نزع  عملية  تعزيز  ميكن 
أو من خالل مبادراٍت خاصٍة – من خالل إدخال مسائل 
األسلحة،  نزع  حول  احلوارات  في  االجتماعي  النوع 
وصنع القرار، واتخاذ االجراءات، ومن خالل املشاركة 
يكون  القرار. وهكذا،  عملية صنع  في  للمرأة  املتساوية 
العنصر احلاسم في عمل إدارة شؤون نزع األسلحة في 
هذا املجال هو حتديد مجاالت التعاون والفرص احملتملة 
قدٍر  وحتقيق  األسلحة  لنزع  فوريٍة  عمليٍة  فعالية  لدعم 

أكبَر من مساواة النوع االجتماعي."٦٨ 

األسلحة  نزع  شؤون  إدارة  استقدمت  2003م،  عام  وفي 
العمل  خطة  وصياغة  لوضع  االجتماعي  بالنوع  خبيرين 
مع  عمل  ورش  املستشارْين  هذْين  عقد  وقد  بهما.  اخلاصة 
مسائل  إرتباط  كيفية  ملناقشة  األقسام  بجميع  العاملني 
النوع االجتماعي بعملهم ومن ثم قاموا جميًعا بوضع قوائَم 
االجتماعي.  النوع  توجيه  لتعزيز  للفرع  محدٍدة  إجراءاٍت 
صفحة   ٤٩ من  مكونًة  وثيقًة  النشاط  هذا  محصلة  وكانت 
النوع  مسائل  بشأن  نظريٍة  معلوماٍت  تقدمي  على  تركز 
مبادراٍت  حتديد  إلى  باإلضافة  األسلحة،  ونزع  االجتماعي 

وقوائَم مراجعٍة عمليٍة لتوجيهات النوع االجتماعي. 

تقول جولييت هنت )Juliet Hunt(، وهي خبيرة في مجال 
توجيه النوع االجتماعي: "لقد انبثقت أفضل النتائج التي 
التخطيط  عملية  كانت  حيث  التقييم  عمليات  من  رأيتها 
واملتابعة تشكل جزًءا ال يتجزأ من عملية التقييم. وحيث أن 
ليست وصفًة سحريًة  االجتماعي  النوع  وضع خطة عمل 
للنوع االجتماعي(،  أنه ال توجد مؤشرات حساسة  )وكما 
إال أنها قد تساعد بالفعل، طاملا يتم تنفيذ بعض الشروط أو 

املبادئ األساسية الرئيسية عند وضع اخلطة."٦٩ 

وفي حالة خدمة شرطة أيرلندا الشمالية، أجرى فريق داخلي 
عملية تدقيٍق على النوع االجتماعي، ومن ثم عمد إلى وضع 
خطة عمٍل النوع االجتماعي. وكان الهدف من عملية التدقيق 
السياسات،  ومعاجلة  "فحص  هو:  االجتماعي  النوع  على 

الفرص

التهديدات

مواطن القوة

مواطن الضعف 

خارجية داخلية

+

-

2٨



النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

واالجراءات، واملمارسات احلالية واملستقبلية، والتي متنع أو 
تستبعد النساء من القيام بدوٍر كامٍل داخل مؤسسة الشرطة 
في أيرلندا الشمالية، باإلضافة إلى فحص املمارسات املعمول 
بها داخل املؤسسة واقتراح إجراءاٍت لتعزيز توازن العمل/
احلياة، وفي نفس الوقت ضمان الفعالية العملياتية... ]...[. 
نوفمبر  في  االجتماعي  النوع  عمل  مجموعة  تأسيس  ومت 
أربع  في  رئيسيٍة  مجموعٍة  بوصفها  وانعقدت  2003م، 
 Maggie( مناسباٍت، وترأستها رئيسة الشرطة ماجي هانتر
التقرير  لوضع  فرعية  مجموعٍة  تشكيل  مت  وكما   .)Hunter

وتنفيذ اخلطة".٧0

4-4 كيف ميكن مراقبة وحتليل مبادرات توجيه النوع 
االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني؟

يعتبر توجيه النوع االجتماعي أحَد االستراتيجيات الرئيسية 
وميكن  االجتماعي.  النوع  مع  متجاوب  أمني  قطاٍع  إلنشاء 
عنوان  املختلفة حتت  املبادرات  من  متنوعٍة  مجموعٍة  وضع 
منصبًا  التركيز  يظل  ذلك،  ومع  االجتماعي.  النوع  توجيه 
على  األمني  القطاع  وبرامج  سياسات  اشتمال  على ضمان 
متساٍو.  بشكٍل  والنساء  الرجال  واهتمامات  احتياجات 
االقتصادي  املجلس  جانب  من  به  املعترف  للتعريف  ووفًقا 

واالجتماعي التابع لألمم املتحدة:

تقييم  عملية  عن  عبارة  هو  االجتماعي  النوع  "توجيه 
له،  التخطيط  يتم  عمٍل  أي  في  والنساء  الرجال  ألدوار 
في  البرامج  أو  والسياسات،  التشريعات،  ذلك  في  مبا 
جميع املجاالت وعلى جميع املستويات. وكما أنها مبثابة 
باإلضافة  املرأة  وجتارب  اهتمامات  استراتيجيٍة جلعل 
إلى الرجل جزًءا ال يتجزأ من وضع، وتنفيذ، ومراقبة، 
حتى  املجاالت  جميع  في  والبرامج  السياسات  وحتليل 
يتم  ال  وحتى  متساٍو  بشكٍل  والرجل  املرأة  تستفيد 

ترسيخ عدم املساواة".٧2 

وبناًء عليه، ميكن أن تتنوع مبادرات توجيه النوع االجتماعي 
صيانة  وضمان  الداخلية  السجون  إصالح  لوائح  من  بدءاً 
الكرامة اإلنسانية لكٍل من املرأة والرجل وانتهاًء بإجراء تقييٍم 
لتأثير النوع االجتماعي على سياسة األمن القومي أو إنشاء 
وتعتبر  الدفاع.  وزارة  في  االجتماعي  النوع  تركيز  نقطة 
عمليات التدقيق على النوع االجتماعي، والتي مت تعريفها في 
اجلزء ٤ 3 أداًة مفيدًة لتقييم ما إذا مت وضع مبادرات النوع 
االجتماعي موضع التنفيذ أم ال، وما هي تأثيراتها، وما هي 

الفجوات احلالية، وما هي مجاالت التحسني.

النوع  توجيهات  مبادرات  تنفيذ  يتم  ما  فغالبًا  ذلك،  ومع 
االجتماعي دون مراقبٍة وحتليٍل مالئمنْي لقياس أثره وتوثيق 

عناصر خطة عمل النساء، والسالم، واألمن71 االطار رقم 13

1-مقدمة
هذا اجلزء عبارة عن مقدمٍة لقضايا املرأة والسالم واألمن ووصف لعملية وضع خطة العمل.

2-املغزى
يتعني اإلشارة هنا إلى التزامات خطة عمل املرأة والسالم واألمن، مثل اإللتزام بقرار مجلس األمن رقم 1325 وأهمية قضايا 

املرأة والسالم واألمن وكيفية ارتباطها باملؤسسة أو الدولة املعنية.

3-األهداف طويلة األجل وقصيرة األجل 
بالرغم من مناقشة األهمية النسبية ملختلف التزامات خطة عمل املرأة والسالم واألمن، ومن ثم حتديد أولوية بعض مجاالت 

العمل، فعندئٍذ ميكن حتديد األهداف قصيرة األجل.

4-املبادرات اخلاصة 
يتعني ربط املبادرات مباشرًة باألهداف و/أو االلتزامات احملددة من واقع قرارا مجلس األمن رقم 1325. ويجب حتديد اجلهة 

الفاعلة املسؤولة عن التنفيذ، باإلضافة إلى وجوب حتديد املؤشرات واألطر الزمنية واملوارد )البشرية واملادية املالية(. 

5-اإلطار الزمني
للمراقبة  زمنٍي  إطاٍر  أو حتديد  محددٍة،  مبادرٍة  لكل  زمنٍي  وإطاٍر  برمتها،  اخلطة  من  لالنتهاء  عام  زمنٍي  إطاٍر  ميكن حتديد 

والتحليل.

6-املراقبة والتحليل 
التقارير  آلياٍت أخرى للمراقبة والتحليل كترسيخ مبدأ رفع  إضافًة إلى حتديد اإلطار الزمني واملؤشرات، فإنه ميكن إدخال 

السنوية أو إنشاء هيئٍة للمراقبة. 

7-املوازنة 
تعتبر املوزانة اخلاصة ضروريًة لضمان التنفيذ الدقيق املستدام حتى ألبسط خطة عمل.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

املمارسات السيئة واجليدة بخصوصها.

النوع  توجيهات  وحتليل  مراقبة  عملية  إجراء  وميكن 
أو  الذاتي  التقييم  استراتيجية  باستخدام  سواًء  االجتماعي 
خطة  توجد  وحينما  اخلارجية.  العملياتي  التحليل  طريقة 
عمل النوع االجتماعي، تكون أنشطة مراقبة وحتليل توجيه 
النوع االجتماعي سهلَة التنفيذ نسبيًا، حيث تضع مثل هذه 
دقيٍق  عمٍل  إطار  في  االجتماعي  النوع  توجيه  اخلطط أصالً 

وقد تشمل املؤشرات.

من يقوم باملراقبة والتحليل؟
النوع  لتوجيهات  والتحليل  املراقبة  عملية  إجراء  ميكن 
االجتماعي داخليًا من جانب مؤسسة القطاع األمني املعنية. 
تركيز  نقطة  خالل  من  ذلك  يكون  كأن  املثال،  سبيل  فعلى 
الداخليني  املتخصصني  مع  بالتعاون  االجتماعي  النوع 
بالنوع  املتخصصني  طريق  عن  أو  والتحليل  باملراقبة 
االجتماعي اخلارجيني أو منظمات املجتمع املدني، كاملنظمات 
الدولية.٧3 وكما  النسائية مثالً، أو حتى عن طريق املنظمات 
تشكيل  في  االجتماعي  النوع  توازن  يعتبر  ذكره،  سلف 
وفي حاالت  األهمية.  في  غاية  أمًرا  والتحليل  املراقبة  فريق 
االستغالل واإلساءة اجلنسية التي مت اإلدعاء بها ضد قوات 
متنوعة  جهود  بذل  مت  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 

لتحقيق املراقبة )أنظر االطار رقم 1٤(.

متابعة حاالت االستغالل واإلساءة االطار رقم 14
ضد  بها  اإلدعاء  مت  التي  اجلنسية 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات 

املتحدة 
األمم  بعثة  من  كل  من  األفعال  ردود  من  سلسلٍة  "عقب 
األمم  وإدارة  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  في  املتحدة 
ادعاءات  مع  التعامل  في  السالم  حفظ  لعمليات  املتحدة 
األمم  منظمة  بعثة  داخل  اجلنسية  واإلساءة  االستغالل 
املتحدة في جمهورية الكونغو الدميقراطية، فقد مت إنشاء 
واإلساءة  االستغالل  مكافحة  مكتب  وهو  خاص،  مكتٍب 
املكتب، وال  هذا  مثل  لتأسيس  وثيقة  توجد  اجلنسية. وال 
لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  داخل  باختصاصاته  بيان 
إجراءات  أو  قواعد  وجود  عدم  عن  فضالً  السالم،  حفظ 
هذه  وتعتبر  التحقيقات.  إجراء  بشأن  منها  التحقق  ميكن 
بشأن  السياسات  تعريف  زال  ما  حيث  خاويًة،  سياسيًة 
الضحايا  عن  املتحدة  األمم  كمسؤولية  الهامة  اجلوانب 
ناضج.  غير  تعريًفا  اآلباء،  دعاوى  مع  التعامل  كيفية  أو 
أساسية  مجاالت  ثالث  في  مسؤولياته  املكتب  حدد  وقد 
وهي )1( إجراء التحقيقات، )2( وضع السياسة وتقدمي 

املشورة، )3( التدريب وزيادة الوعي واملناصرة."٧٤

ما هو موضوع املراقبة والتحليل؟
لتحديد ما إذا كانت ملبادرات توجيه النوع االجتماعي تأثيًرا 
إيجابيًا من عدمه، فإنه يتعني مراقبة وحتليل األهداف احملددة 
استخدام  خالل  من  بذلك  القيام  وميكن  املبادرات.  لهذه 
فعالية ومدى  قياس  إلى  املؤشرات  هذه  املؤشرات. وتهدف 
جناح جهود تنفيذ توجيهات النوع االجتماعي، مثل التدريب 
على النوع االجتماعي، وتنفيذ السياسات التي تراعي النوع 
االجتماعي وتوظيف النساء، أو التجاوب مع الرجال والنساء 

املصابني مبرض نقص املناعة املكتسبة / اإليدز.

كيف تتم املراقبة والتحليل؟
وكما سبق وأن ذكرنا في األجزاء اآلنفة الذكر، فإنه باإلمكان 
جمع  وآليات  واملقابالت  والدراسات  املؤشرات  استخدام 
النوع  توجيه  مبادرات  وحتليل  ملراقبة  األخرى  البيانات 

االجتماعي داخل مؤسسات القطاع األمني.

هذا  في  باألهداف  اإلدارة  طريقة  استخدام  أيًضا  وميكن 
السياق ملتابعة جهود إدخال النوع االجتماعي. وعلى سبيل 
املثال، قامت منظمة اليونسكو بتطبيق هذه الطريقة من الناحية 
االستراتيجية بالتزامن مع توجيه النوع االجتماعي، وذكرت 
العمليات.٧5  تعزيز  على  مًعا  عملتا  قد  الطريقتني  هاتني  أن 
في  االجتماعي  النوع  توجيه  مؤشرات  إدخال  يكون  وقد 
آليات مراقبة األداء القائمة وأطر عمل السياسات واخلطوط 
اإلرشادية مبثابة استراتيجيٍة أخرى إلدخال مراقبة وحتليل 
مبادرات توجيه النوع االجتماعي في نسيج هيكليات املراقبة 

والتحليل املوجودة.

االجتماعي  النوع  توجيه  جهود  مؤشرات  أمثلة  وتشمل 
املؤسسية ما يلي:

الكتيبات  في  االجتماعي  النوع  تراعي  لغًة  استخدام   n 
واألدلة املطبوعة.

إنشاء نقاط تركيز النوع االجتماعي تضم فرًقا مختلطًة  n 
لدعم ومراقبة جهود توجيه النوع االجتماعي.

إدخال مسائل النوع االجتماعي في اخلطط االستراتيجية  n 
ووثائق السياسات األخرى.

للدورات  النوع االجتماعي كموضوعاٍت  إدخال مسائل  n 
الشرطة  أكادمييات  في  تعقد  التي  املنتظمة  التدريبية 
التابعة  األخرى  التعليمية  واملراكز  احلقوق  وكليات 

للقطاع األمني.
الرؤية األنثوية )كالصور املوجودة على مواقع اإلنترنت  n 

أو املطبوعات ...الخ.(.
زيادة الوعي بالنوع االجتماعي بني العاملني. n 

العديد  في  االجتماعي  النوع  توجيه  مبادرات  تنفيذ  ومت 
ويوصى  األمني.  القطاع  داخل  والبرامج  املؤسسات  من 
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بتحليل كل نشاٍط من األنشطة من أجل الوقوف على أفضل 
املمارسات والدروس املستفادة لكل قياٍس مت تنفيذه.

موازنة النوع االجتماعي هي إحدى أدوات مراقبة وحتليل 
مراعاة املوازنات للنوع االجتماعي ومدى تخصيص املوارد. 
وهي عبارة عن محاوالٍت لتفصيل أو تصنيف املوازنات وفًقا 
ملدى تأثيرها على الرجال والنساء )أنظر االطار رقم 15(.٧٦

إلى  تهدف  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  "املوازنة 
والبرامج  والسياسات  احلكومية  املوازنات  أن  ضمان 
الواقعة حتتها تلبي احتياجات واهتمامات أفراد مختلف 
املتجاوبة  املوازنة  تهتم  االجتماعية. وهكذا،  املجموعات 
مع النوع االجتماعي باقتفاء اثر حاالت التحيز التي قد 
تنشأ فقط ألن ذلك الشخص هو مذكر او مؤنث، ولكنها 
عن  الناشئة  املساوىء  بدراسة  تقوم  الوقت  نفس  في 
أو  املكان،  الفقر،  أو  املستوى  حالة  الطبقية،  العرقية، 
السن. وليس املقصود من ذلك ان املوازنَة املتجاوبَة مع 
موازنٍة  تخصيص  في  البحث  تقصد  االجتماعي  النوع 
إنها  مناصفًة.  إلقتسامها  أو  والنساء،  للرجال  منفصلٍة 
الرجال  إحتياجات  في  التشابه  نقاط  في حتديد  تبحث 
وجوب  ترى  فإنها  وعليه،  أختالفها.  ونقاط  والنساء 

إختالف املخصصات عند اختالف االحتياجات."٧٧

موازنة النوع االجتماعي في الهند اجلدول رقم 15

نفسها  على  الطفل  وتنمية  املرأة  وزارة  آلت  الهند،  "في 
مع  متجاوبٍة  موازنٍة  لوضع  أدواٍت  تطوير  مبهمة  القيام 
ملخصات  األدوات  هذه  شملت  وقد  االجتماعي.  النوع 
إنفاٍق عاٍم مرتكزٍة على النوع االجتماعي. وأما فيما يتعلق 
املكونات  بعض  إلى  اخلطط  من  العديد  فتشير  باألهداف، 
في  بالطالبات  اخلاصة  املدخالت  مثل  باملرأة،  اخلاصة 
اخلطط املتعلقة بالتعليم، والبرامج املتعلقة بالصحة للنساء، 
ائتماٍن  وقروض  للنساء،  والتدريب  التوظيف  وبرامج 
قوانني  وضع  إلى  باإلضافة  للنساء،  مخصصٍة  بسيطٍة 
الوزارة  أنشأت  وكما  املرأة.  ضد  بالعنف  تتعلق  خاصٍة 
مؤخًرايضا جلنًة رفيعَة املستوى لوضع مؤشر تنمية النوع 

االجتماعي."٧٨

وأمانة  للمرأة،  اإلمنائي  املتحدة  األمم  من صندوق  كل  عمل 
الكومنولث، وكالة التنمية الدولية الكندية على تطوير موقٍع 
إلكتروني شامٍل حول موازنة النوع االجتماعي، والتي تضم 
التالي:  العنوان  على  التدريبية  واملواد  املوارد  من  مجموعة 

 http://www.gender-budgets.org

 أنظر التقرير حول النوع االجتماعي وأثره 

في تدريب عناصر القطاع األمني 
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5 التوصيات الرئيسية
واملوارد  املالئمة  الزمنية  واألطر  السياسة  اإلرادة  1 
املالية الكافية: لضمان جتاوب عملية التقييم واملراقبة 
والتحليل مع النوع االجتماعي، فإنه يجب توافر اإلرادة 
السياسية لدى اإلدارة. ومن بني االستراتيجيات في ذلك 
اإلدارة  في  االجتماعي  النوع  مؤيدي  ودعم  هو حتديد 
الزمنية  األطر  وضع  الضروري  من  وكذلك،  العليا. 

املالئمة واملوازنات املتخصصة.

أن  يتعني  والسن 2  اجلنس  حسب  املصنفة  البيانات 
يتم تصنيف البيانات التي يتم جمعها كجزٍء من التقييم 
واملراقبة والتحليل حسب اجلنس والسن من أجل حتديد 
مختلف إحتياجات وأولويات األمن والقضاء. ولضمان 
هذه  تصنيف  أيًضا  املفيد  فمن  للبيانات،  شامٍل  حتليٍل 
والعرق  الدخل  مثل  أخرى،  عوامل  على  بناًء  البيانات 

والدين واملنطقة وامليول اجلنسية والقدرة البدنية.

استشارة الرجال والنساء: 3 في الغالب، تعجز املقابالت 
إشراك  عن  املعنية  األطراف  بني  التركيز  ومجموعات 
املهم طلب مشاركة  من  فإنه  املثال،  وعلى سبيل  املرأة. 
حتى  األمني،  القطاع  مؤسسات  في صفوف  العامالت 
جمع  بهدف  وذلك  عليا،  مناصب  يشغلن  يكن  لم  وإن 

بياناٍت دقيقٍة بشأن احتياجات اإلصالح.

املجتمع  ومنظمات  املهمشة  املجموعات  استشارة  4 
في  املهمشة  للمجموعات  الفاعل  اإلشراك  يزيد  املدني: 
عمليات التقييم واملراقبة والتحليل من إمكانية اإلصالح 
التشاور  يسهَم  أن  ميكن  وكما  واملستدام.  الشامل 
األصليني،  السكان  واحتادات  النسائية،  املنظمات  مع 
املثليني،  )السحاقيات،  ومجموعات  العرقية،  واألقليات 
واملجتمعات  جنسيًا(،  واملتحولون  اجلنس،  الثنائيي 
الدفاع عن  الدخل، ومنظمات  الريفية، واألسر محدودة 
جدول  على  جديدٍة  جوانَب  إدخال  في  األطفال....ألخ. 
هذه  احتياجات  تلبيته جلميع  ويضمن  اإلصالح  أعمال 

الفئات.

إدخال مسائل النوع االجتماعي: 5 يتعني إدخال قضايا، 
وحتديًدا مثل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، 
واختالفات النوع االجتماعي في الوصول إلى القضاء، 
وإحتياجات األمن في عملية التقييم واملراقبة والتحليل.

يعتبر  االجتماعي: 6  النوع  مع  املتجاوبة  املؤشرات 
في  االجتماعي  النوع  مع  املتجاوبة  املؤشرات  إدخال 
سياسات وبرامج إصالح القطاع األمني عامالً مساعًدا، 
تأثيرات  حتديد  في  والتحليل،  املراقبة  خالل  من 
االصالحات على الرجال والنساء والفتيات واألوالد.

االجتماعي:   النوع  مسائل  في  واخلبرات  الوعي  7 
أعضاء  والتحليل  واملراقبة  التقييم  فرق  أن تضم  يتعني 
مسائل  توجيه  لضمان  االجتماعي  بالنوع  اخلبراء  من 
النوع االجتماعي في العملية وضمان استخدام التقنيات 
تقدمي  باإلمكان  أنه  وكما  املعلومات.  جلمع  املالئمة 

محاضراٍت أو تدريباٍت لكامل فريق العمل.

تشكيل فرق عمل ممثلة للتقييم واملراقبة والتحليل: 8 
تساعد تشكيلة فرق العمل املختلطة من الرجال والنساء، 
والتي تضم نظرًيا خبراء محليني ودوليني من مختلف 
واألقليات  والدينية،  والعرقية،  االجتماعية،  املجموعات 
في زيادة فعالية عمل الفريق في الوصول إلى مختلف 
املجتمع، فضالً عن ضمان شرعيتها. وكما يجب  فئات 

توظيف مترجمني من الذكور واإلناث.

والنوعية  الكمية  املعلومات  جمع  بني  الدمج  9 
واملراقبة  التقييم  عملية  تشمل  أن  يتعني  واملؤشرات: 
الكمية  اجلوانب  من  كالً  والدقيقة  الشاملة  والتحليل 
والنوعية في املعلومات املجمعة. وبالرغم من أن طريقة 
التحليل  في  أسهل  تكون  ما  عادًة  الكمية  البيانات  جمع 
ومسائَل  أبعاٍد  إغفال  إلى  يؤدي  ذلك  أن  إال  واملقارنة، 

مهمٍة في حالة عدم إدخال اجلوانب النوعية.

مخصصة  االجتماعي  للنوع  تدقيق  عمليات  إجراء  10 
النوع  إدخال  يوفر  ال  الغالب،  في  األمني:  القطاع  لكل 
القطاع  إلصالح  العامة  التقييم  عمليات  في  االجتماعي 
إصالحات  على  للتعرف  دقيقٍة  معلوماٍت  األمني 
أنه  وكما  الضرورية.  االجتماعي  النوع  توجيهات 
االجتماعي،  النوع  املعمقة على  التدقيق  بإمكان عمليات 
في مؤسسٍة بعينها، أن يساعد في توفير معلوماٍت قيمٍة 

تكون ضروريًة للتغيير املؤسسي. 

حتديد أولويات مراقبة وحتليل مبادرات توجيهات  11 
النوع  توجيه  مبادرات  تنفيذ  عند  االجتماعي:  النوع 
يجب  فإنه  األمني،  القطاع  داخل مؤسسات  االجتماعي 
إدخال عملية مراقبٍة وحتليٍل شاملٍة لتحديد تأثيرات هذه 
املبادرات، والعمل في نفس الوقت على توثيق املمارسات 
اجليدة والسيئة التي قد تعزز فعالية مبادرات توجيهات 

النوع االجتماعي املستقبلية.
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6 مصادر إضافية
مواقع إلكترونية مفيدة

أدلة وكتيبات عملية

املقاالت والتقارير املنشورة على شبكة االنترنت   

UN-INSTRAW: Gender and SSR -  
http://www.uninstraw.org/en/index.php?option=
content&task=view&id=954&Itemid=209

World Bank: Bibliography on Gender Monitoring 
and Evaluation )M&E( and Indicators - 
http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/
Resources/HTML/Gender-RG/Source%20
%20documents/Reference%20Lists/
Monitoring%20&%20Evaluation/REFM&E1%20
M&ELiteratureReviewOct01.pdf

Ball, N.,Nicole, Bouta, T., and van Goor, L., 
Enhancing Democratic Governance of the Security 
Sector: An Institutional Assessment Framework, 
Clingendael Institute for the Netherlands Ministry 
of Foreign Affairs, 2003. 
http://www.clingendael.nlpublications/2003/ 
20030800_cru_paper_ball.pdf

Beck, T., Using Gender-Sensitive Indicators: A 
Reference Manual for Governments and Other 
Stakeholders )Commonwealth Secretariat: 
London(, 2005. 
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_
files/uploadedfiles/%7BD30AA2D0-B43E-405A-
B2F0-BD270BCEFBA3%7D_ugsi_ref.pdf

Berghof Research Centre for Constructive Conflict 
Management, Berghof Handbook for Conflict 
Transformation )Berghof Research Centre for 
Constructive Conflict Management: Berlin(, 2003.
http://www.berghofhandbook.net/std_page.
php?LANG=e&id=4

CIDA, Guide to Gender-Sensitive Indicators 
)Canadian International Development Agency:
Quebec(, 1997. 
http://www.acdicida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/
vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf

CIDA, Results-based Management in CIDA: An 
Introductory Guide to the Concepts and Principles. 
http://www.acdicida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.
nsf/En/EMA-218132656-PPK

OECD-DAC Working Party on Aid Evaluation, 
Glossary of Key Terms in Evaluation and Results 
Based Management )OECD: Paris(, 2002. 
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.
pdf

Kievelitz, U. et al., Practical Guide to Multilateral 
Needs Assessments in Post-Conflict Situations  
)GTZ: Berlin(, 2004. 
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/05-0172.pdf

OECD, OECD DAC Handbook on Security System 
Reform (SSR) - Supporting Security and Justice 
)OECD: Paris(, 2007. 
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.
pdf

UNDP, Handbook on Monitoring and Evaluation of 
Results, Evaluation Office, New York, 2002. http://
stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/docstore3/
yellowbook/glossary/glossary_m_o.htm

UNDP, Measuring Democratic Governance:  
A Framework for Selecting Pro-poor and Gender 
Sensitive Indicators, UNDP, Oslo Governance 
Centre, Oslo, 2006. 
http://www.undp.org/oslocentre/docs06/
Framework%20paper%20-%20entire%20paper.
pdf

Germann, W. and Edmunds, T., Towards Security 
Sector Reform in Post Cold War Europe: A 
Framework for Assessment )DCAF/BICC: Geneva(, 
2003. 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.
cfm?ord279=title&q279=security+sector+reform
&lng=en&id=20278&nav1=4

Kinzelbach, K. and Cole, E., Monitoring and 
Investigating the Security Sector )UNDP/DCAF:
Geneva(, 2007. 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.
cfm?lng=en&id=27755&nav1=4

Moser, C., An Introduction to Gender Audit 
Methodology: Its Design and Implementation in 
DFID Malawi )Overseas Development Institute:
London(, 2005. 
http://www.odi.org.uk/PPPG/publications/
papers_reports/ODI_Moser_gender_audit_
methodology.pdf

Anderlini, S.N., Mainstreaming Gender in Conflict 
Analysis: Issues and Recommendations, Social 
Development Papers, Conflict Prevention and 
Reconstruction No. 33 )Worldbank: Washington 
DC(, 2006. 
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http://www.womenwarpeace.org/issues/
Mainstreaming_gender_Anderlini.pdf

Rubin, D. and Missokia, E., Gender Audit for 
USAID/Tanzania )US Agency for International 
Development(, 2006. 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH239.pdf

UNESCO, UNESCO’s Gender Mainstreaming 
Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007 
)2003(. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/ 
131854e.pdf

Women and Equality Unit, Gender Impact 
Assessment )Department of Trade and Industry, 
n.d.: London(. 
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/
equality/gender_impact_assessment.pdf 

امللحق أ: مناذج املؤشرات: النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح قطاع العدالة 

"مركز  لصالح   )Juliet Hunt( هانت  جولييت  تأليف 
املسلحة"،  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  معهد 
أوروبا/ في  واألمن  التعاون  ومنظمة  باملرأة،  النهوض 
اإلنسان.  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات   مكتب 
إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول:  العمل  ورشة 
القطاع األمني، املنعقدة في جنيف في الفترة من 1٦ – 1٩ 

أغسطس 200٧م.

مجاالت اإلصالح في 
القضاء

مناذج لنتائج املساواة بني 
النوع االجتماعي

مناذج املؤشرات احلساسة 
للنوع االجتماعي

طرق جمع البيانات

الهدف: نظام قضاء فعال 
وخاضع للمساءلة وتعزيز 

سيادة القانون

تعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان للرجال والنساء 

والفتيات واألوالد.

مؤشر املخرجات: زيادة 
نسبة الرجال والنساء ممن 

لديهم ثقة في النظام القانوني 
مبعاملتهم بشكٍل عادٍل   

مصنفًة حسب العرق والفئة 
االجتماعية االقتصادية 
والتصنيفات األخرى.

إجراء دراسٍة أساسيٍة  n 
خالل تقييم عملية 

إصالح القطاع األمني.
إجراء دراسٍة في نهاية  n 
برنامج إصالح القطاع 

األمني.  

وضع إطاٍر قانونٍي يعمل على اإلصالح القانوني
حماية حقوق جميع املواطنني 
بغض النظر عن اجلنس أو 
السن أو الدين أو الوضع 

االجتماعي أو االقتصادي أو 
امليول اجلنسية أو اإلعاقة أو 
احلالة الصحية )كاإلصابة 

مبرض نقص املناعة 
املكتسبة/اإليدز(.

تتم مراجعة التشريع  n 
احمللي وفًقا لالتفاقية 
اخلاصة بالقضاء عل 
جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة واللجنة 

اخلاص بحقوق الطفل.
ضمان أن اإلصالح  n 
القانوني قد حدد 

النزاعات بني القانون 
العرفي والتقليدي وعمل 
بوضوٍح على تسويتها 
حلماية حقوق النساء 

والفتيات.

عمل تقييٍم أساسٍي  n 
حلقوق املرأة في القانون 

العرفي والرسمي.
إجراء حتقيٍق على أساس  n 

النظم القانونية خالل 
تنفيذ عمليات املراقبة 
واملراجعة والتقييم. 
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مجاالت اإلصالح في 
القضاء

مناذج لنتائج املساواة بني 
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. 

ضمان وجود وتنفيذ  n 
إجراءاٍت مناسبٍة لتوفير 

التعويض لضحايا 
اجلرائم القائمة عل 

أساس النوع االجتماعي، 
مبا في ذلك: ما كان منها 
خالل النزاعات املسلحة، 
واملصاحلة في مرحلة 
ما بعد النزاع وحاالت 
العنف التي يرتكبها 

أفراد املؤسسات األمنية.
عدد املالحقات ضد  n 
أفراد القطاع األمني 

املتهمني بجرائم العنف 
القائم على أساس النوع 

االجتماعي.
زيادة معدالت األحكام  n 
املتعلقة بجرائم العنف 

القائم على أساس النوع 
االجتماعي حسب نوع 
العنف وعالقة مرتكبه.

إجراء تقييٍم أساسٍي  n 
ومراجعة املواثيق.
إجراء دراساٍت  n 

ومقابالٍت مع منظمات 
املجتمع املدني واملنظمات 

النسائية.
إحصائيات احملاكم:  n 
مراجعة البيانات 

الصادرة عن املنظمات 
النسائية.

إحصائيات احملاكم:  n 
مراجعة الصحف 

والبيانات الصادرة عن 
املنظمات النسائية.

الوصول املتكافئ إلى القضاء اإلصالح املؤسسي 
للرجال والنساء.

نسبة الرجال والنساء  n 
ممن أفادوا عن القدرة 
على الوصول إلى نظام 
القضاء الرسمي حلل 

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

عدد قضايا احملاكم  n 
املتعلقة بحقوق النساء 
مقارنًة بالعدد املتعلق 
منها بحقوق الرجال.
ضمان أن االجراءات  n 
العملياتية وقواعد 

التوصل لألدلة متجاوبة 
مع النوع االجتماعي.

إجراء دراساٍت أساسيٍة  n 
ودراسات متابعة.
مراجعة سجالت  n 
الشرطة وسجالت 
املوارد البشرية 

واستعمال اسلوَب 
املالحظة.

إحصائيات احملاكم  n 
)قد يكون من الصعب 

احلصول عليها وخاصًة 
البيانات املتعلقة بنتائج 

القضايا(.
مراجعة أساسية  n 
ومتابعة إلجراءات 

احملاكم. 
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مساواة النوع االجتماعي 
في كل من قطاع القانون 

والقضاء 

احلد من التمييز ضد املرأة 
واملجموعات املهمشة في 

مؤسسات القانون والقضاء.

نسبة األفراد الذكور  n 
واإلناث في جهاز 

القضاء وممثلي االدعاء 
وضباط الشرطة في 
مراكز صنع القرار.
زيادة تثبيت املرأة  n 

واملجموعات املتنوعة في 
العمل.

وضع سياسات وأهداف  n 
االجراءات اإليجابية 
والعمل على تنفيذها.

وضع سياساٍت ومواثيَق  n 
خاصٍة بالتحرش 

اجلنسي والعمل على 
تنفيذها.

عدد النساء الالتي  n 
تعرضن للتحرش 

اجلنسي في مكان العمل. 

جمع البيانات الرئيسية  n 
إضافًة إلى البيانات 
من عمليات املراجعة 
والتحليل من واقع 

سجالت األفراد داخل 
املؤسسة.

مراجعة سياسات املوارد  n 
البشرية وسجالت 

األفراد.
مراجعة السياسات  n 
واملواثيق املؤسسية 
وإجراء مقابالٍت مع 

العاملني.

زيادة الوعي باحلقوق الوعي العام 
القانونية وحقوق االنسان 

لدى الرجال والنساء 
والفتيات واألوالد. 

زيادة عدد القادة من  n 
النساء ممن يدافعن 
عن مساواة النوع 

االجتماعي وحقوق املرأة 
في احملافل العامة.

إدخال الثقافة القانونية  n 
والوعي بحقوق اإلنسان 

والسالم في املناهج 
التعليمية باملدارس.

إجراء نقاشات  n 
للمجموعات املركزة 
مع املنظمات النسائية 

ومنظمات املجتمع 
املدني وإجراء مقابالٍت 
مع مصادر املعلومات 
األساسيني ومراجعة 
املقاالت املقتطفة من 

الصحف.
مراجعة املناهج التعليمية  n 

مصادر خاصة بامللحق أ
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