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مقدمة
مت وضع مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني لتوفير مجموعة واسعة من التمارين 
األمني،  القطاع  إصالح  على  التدريب  في  ودمجها  تكييفها  ميكن  والتي  الواقع،  أرض  من  وأمثلة  النقاش  وموضوعات 
إضافة إلى متارين أو جلسات محددة حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني، كما يساعد تخصيص بضع حلظات 
للتمعن في هذا الدليل على تعميم قضايا النوع االجتماعي طوال فترة التدريب، حيث يوفر نصائح عملية حول دمج النوع 
االجتماعي في كامل دورة التدريب على إصالح القطاع األمني، ابتداء من إجراء تقييم االحتياجات التدريبية إلى الرقابة 

والتقييم.
ومت وضع هذا الدليل بوضوح ملدربي ومعلمي إصالح القطاع األمني، حيث يجد مدربو النوع االجتماعي الذين يعملون 
مع القطاع األمني أن مضمونه مفيد. يشير الدليل باعتباره موجزاً إلى عملية ״التدريب على إصالح القطاع األمني״، إال 
أنه تعريفه واسع حيث يتضمن التدريب املتعلق بإصالح قطاع الشرطة وإصالح نظام العقوبات وحكم ورقابة القطاع 

األمني وإدارة احلدود وإصالح قطاع الدفاع وإصالح نظام العدالة وصناعة سياسات األمن القومي وغيرها.
ملزيد من املعلومات التي تركز على تدريب النوع االجتماعي ملنتسبي القطاع األمني يرجى الرجوع إلى أداة التدريب على 

النوع االجتماعي ملنتسبي القطاع األمني-املمارسات الفضلى والدروس املستفادة.
دورة التدريب

تتضمن أدلة التدريب من كافة األشكال واألحجام بياناً لدورة التدريب، وبالرغم من بعض التباين في بيان الدورة احلالية 
فإنها ُتفهم عموماً باعتبارها:

كيفية  حول  عاماً  إطاراً  اخلطوات  هذه  وتوفر 
دمج النوع االجتماعي طوال دورة التدريب على 

إصالح القطاع األمني.
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كيف ميكنني حتديد االحتياجات 
التدريبية؟

تقييم  النوع االجتماعي في  دمج أسئلة حول  	•
االحتياجات التدريبية

يتعلق  فيما  والرجل  املرأة  مع  التشاور  	•
باالحتياجات التدريبية

البيانات من حيث اجلنس ضمان فرز  	•
النوع  قضايا  حول  للخلفيات  بحث  إجراء  	•
واملؤسسية  الثقافية  البيئتني  في  االجتماعي 

التي يعقد التدريب فيها

تقييم وحتليل االحتياجات التدريبية1

اسأل نفسك
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إن اخلطوة األولى في أي تدريب على إصالح القطاع األمني هي إجراء تقييم االحتياجات التدريبية، حيث يحدد التقييم 
املخطط تخطيطاً جيداً مدى احلاجة إلى التدريب من عدمه، وما هي االحتياجات التدريبية احملددة إذا كان األمر كذلك، كما 
يوفر تقييم االحتياجات التدريبية بيانات أساسية للتقييم ويساعد على بناء اإلدارة ودعم املتدربني للتدريب على إصالح 
احتياجات  لتلبية  العملية على وضع مترين أفضل مصمم  الصحيحة في هذه  األمني، كما يساعد طرح األسئلة  القطاع 

محددة لكل من املتدربني واملتدربات.
على  املوزعة  املعرفية״  ״االختبارات  أو  القصيرة  االستبيانات  من  التدريبية  االحتياجات  تقييمات  تتفاوت  أن  وميكن 
أكثر تتضمن مراجعة مكتبية ومجموعات تركيز واملالحظات واملقابالت، كما ميّكن جمع  تقييمات معمقة  إلى  املتدربني 

مجموعة من البيانات الكمية والنوعية من اكتساب استيعاب أكثر شموالً لالحتياجات التدريبية احلالية.
وتقتصر تقييمات االحتياجات التدريبية لدورات إصالح القطاع األمني في كثير من األحيان على إرسال االستبيانات إلى 

املتدربني، وبدالً من التركيز على املتدربني فقط فإنه من الضروري أيضاً التشاور مع:
منظمي التدريب: أولئك الذين يطلب منهم أو الذين ينسقون التدريب على إصالح النوع االجتماعي. 	•
اإلدارة: أولئك الذين يديرون املتدربني أو املسؤولني عن الرقابة على أنشطة إصالح القطاع األمني. 	•

األطراف الفاعلة في التدريب أو املستفيدين منه: أولئك املتأثرين من التدريب أو األطراف الفاعلة في إصالح القطاع  	•
األمني، لكنهم غير مشمولني به باعتبارهم متدربني )كجمعيات حقوق الضحايا(.

على سبيل املثال: ميكن ملدرب )مع وقت ومتويل إضافيني( عقد دورة مدتها أسبوع واحد حول إصالح القطاع األمني 
ملوظفي وزارتي الدفاع والشؤون اخلارجية:

إجراء بحث حول خلفية اختصاصات الوزارات ذات الصلة وعمل إصالح القطاع األمني، مبا في ذلك االختصاصات   -1
والعمل حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني.

مقابلة الرجال والنساء األساسيني مبن فيهم كبار املسؤولني في كلتا الوزارتني واملتدربني احملتملني ومنظمي التدريب   -2
وممثلني عن املؤسسات الشريكة واملنظمات غير احلكومية العاملة على إصالح القطاع األمني واملنظمات النسوية.

املجتمع  منظمات  و/أو  الشريكة  املنظمات  و/أو  احملتملني  املتدربني  مع  التركيز  ملجموعات  قصيرة  مناقشات  عقد   -3
املدني.

صياغة وتوزيع استبيان على املتدربني.  -4
وتعقد املناقشات مع أو من خالل شريك محلي اعتماداً على السياق والبحث واملقابالت ومناقشات مجموعة التركيز، وإال 
يجب النظر في الطلب من شريك محلي ملراجعة تقييم االحتياجات من أجل التحقق من الترجمة واملالءمة والتشاور حول 

القضايا احلساسة للثقافة والنوع االجتماعي.
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القطاع  إصالح  على  التدريبية  االحتياجات  تقييم  في  االجتماعي  النوع  دمج  ميكن  كيف 
األمني؟

دمج أسئلة حول النوع االجتماعي في تقييمات االحتياجات التدريبية
إدراج أسئلة تتعلق بخبرة املشاركني واالحتياجات التدريبية واالهتمام بقضايا النوع االجتماعي عند وضع االستبيان:

هل عملت على قضايا النوع االجتماعي أو املرأة واملتعلقة بإصالح القطاع األمني؟
هل تلقيت تدريباً حول قضايا النوع االجتماعي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو العنوان الدقيق للتدريب؟

ما هي القضايا احملددة التي تود التركيز عليها كجزء من هذا التدريب؟ )يرجى التأشير بعالمة X على أعلى أربعة 
أولويات(:

تقييم إصالح القطاع األمني  �
جدولة إصالح القطاع األمني املستجيب للنوع االجتماعي  �

مفاهيم إصالح القطاع األمني واألطر العامة الدولية  �
وغيرها....   

سيعالج التدريب قضايا النوع االجتماعي التالية، ويجب تصنيفها حسب األهمية املدركة من 1 )األقل أهمية( إلى 
6 )األكثر أهمية(:

سياسات النوع االجتماعي ملؤسسات القطاع األمني  �
دمج النوع االجتماعي في دورة برنامج إصالح القطاع األمني  �

جتنيد وتثبيت وتعزيز املنتسبني الذكور واإلناث  �
التجاوب مع االحتياجات األمنية وإحتياجات العدالة املختلفة للرجال والنساء والفتيات والفتيان  �

التدريب على النوع االجتماعي ملنتسبي القطاع األمني  �
إذا تضمن تقييم االحتياجات التدريبية ״اختباراً״ لوضع املعلومات األساسية فيما يتعلق بإملام املشاركني، فإنه 

ميكن إدراج أسئلة حول النوع االجتماعي مثل:

على مقياس من 1 )أعارض بشدة( إلى 5 )أؤيد بشدة(:
5  4  3  2  1 أنا ملم مبصطلح ״النوع االجتماعي״    

إذا كان اجلواب بنعم، فماذا يعني النوع االجتماعي؟
5  4  3  2  1 أنا أعتقد أن النوع االجتماعي مرتبط بإصالح القطاع األمني 

ملاذا نعم أو لم ال؟
ما هي اإلجراءات الثالث التي ستتخذها لدمج النوع االجتماعي في برنامج إصالح القطاع األمني؟

 -1
 -2
 -3

إذا مت عقد مقابالت ومناقشات ملجموعات بؤرية فإنه ميكن طرح أسئلة معمقة أكثر حول قضايا النوع االجتماعي مثل:

هل يوجد في مؤسستك برنامج وسياسات مطبقة للنوع االجتماعي؟ 	•
هل مت إدماج النوع االجتماعي في عملك حول إصالح النوع االجتماعي وكيف مت ذلك؟ 	•

ما هي قضايا النوع االجتماعي التي تعتقد أنه من املهم تغطيتها خالل التدريب؟ 	•
ينبغي  بالنوع االجتماعي والتي  يتعلق  الثقافية وخاصة فيما  الناحية  أية موضوعات ذات حساسية من  هل يوجد  	•

أخذها بعني االعتبار؟ )انظر القسم حتت عنوان ״القيام ببحث حول اخللفية״ في الصفحة 4(.

Dتقييم وحتليل االحتياجات التدريبية1 C A F
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التشاور مع املرأة والرجل بشأن االحتياجات التدريبية
قد تكون بحاجة إلى بذل جهود حثيثة لضمان التشاور مع املرأة والرجل بخصوص االحتياجات التدريبية.

وأطراف  املستوى  رفيعات  واملوظفات  احملتمالت  للمتدربات  اتصال  معلومات  وتوفير  إدراج  املنظمني  من  الطلب  	•
فاعلة نسوية/نساء مستفيدات للمقابالت ومجموعات بؤرية.

منظمات  مع  والتشاور  كاملستفيدين،  بالتدريب  يتأثرون  الذين  واملرأة  الرجل  متثل  التي  املؤسسات  مع  التشاور  	•
حقوق اإلنسان لتحديد االحتياجات التدريبية إلصالح قطاع الشرطة مثالً و/أو مع الرجال والنساء مباشرة والذين 
استفادوا من خدمات الشرطة لتحديد االحتياجات التدريبية لقطاع الدفاع، والتشاور مع مؤسسات قدامى احملاربني 
واملنظمات التي تركز على العنف املنزلي، حيث ميكن أن يقدم ذلك احتياجات تدريبية إضافية حول حقوق اإلنسان أو 

محاربة التمييز مثالً.
ضمان وضع جدول للمجموعات البؤرية واملقابالت باألوقات واألماكن حيث يشارك كل من الرجل واملرأة )انظر  	•

األقسام حتت عنوان ״التوقيت واجلدولة״ في الصفحة 12(.
دراسة عقد مجموعات بؤرية للنساء فقط أو للرجال فقط. 	•

على  للتغلب  استراتيجيات  التدريب ووضع  في  املشاركة  تعيق  أنها  واملرأة  الرجل  يرى كل من  أية عوائق  مناقشة  	•
تلك العوائق.

ضمان تصنيف البيانات من حيث اجلنس
االستبيانات حتى وإن كانت  املرأة في  أو  الرجل  إذا كانت واردة من  فيما  تدوين  املعلومات من  تأكد خالل عملية جمع 

مجهولة املصدر، والتي تتضمن على سبيل املثال:
اجلنس: �أنثى     �ذكر 

حيث ميّكن هذا من مالحظة وجود احتياجات تدريبية مختلفة للرجل واملرأة ووضع خطط لتلبية تلك االحتياجات.

إجراء بحث للخلفيات حول قضايا النوع االجتماعي في البيئتني الثقافية واملؤسسية التي يعقد 
التدريب فيها

تخصيص وقت إلجراء بحث حول خلفيات املتدربني الثقافية واملؤسسية، مثل مبادرات النوع االجتماعي احلالية ضمن 
املؤسسات والعنف والتمييز القائمني على النوع االجتماعي والقوانني الوطنية حول املساواة بني الرجل واملرأة.

وضع  عند  ذلك  ومراعاة  التدريب  لغة  في  الكفاءة  وخاصة  للمشاركني،  واألمية  التعليم  مستوى  حول  معلومات  جمع 
التدريب، وتعتبر معدالت األمية في عدة دول أقل عند املرأة.

كذلك انظر القسم ״تكيف مع السياقات والثقافات املختلفة״، صفحة 14.

Dتقييم وحتليل االحتياجات التدريبية1 C A F

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة



Ask yourself

Develop learning objectives 2DCAF
Geneva Centre for the 
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني - مجموعة املوارد التدريبية
.2009 ،)DCAF( مركز جنيف للرقابة اليموقراطية على القوات املسلحة ©

5

ماذا أود أن يكون مبقدور املتدربني 
القيام به/معرفته عند نهاية 

التدريب؟
إدراج هدف حساس للنوع االجتماعي للتدريب  	•

الشامل
االجتماعي  النوع  جللسة  تعلم  أهداف  وضع  	•

وإصالح القطاع األمني

وضع أهداف التدريب2

اسأل نفسك
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تكون اخلطوة التالية بعد استكمال تقييم االحتياجات وحتليل املعلومات هي وضع أهداف التعلم، وهي خطوة أساسية 
يغفلها العديد من املتدربني، إال أن وضع أهداف التعلم مسألة مهمة للحصول على تدريب مصمم جيداً وذي أهداف يوفر 
للمتدربني واملتدربات املهارات املعينة التي مت حتديدها في تقييم االحتياجات التدريبية، كما أن أهداف التعلم ضرورية 

لتقييم أثر التدريب.
هنالك مرحلتان لوضع أهداف التعلم:

وضع أهداف التعلم الشاملة:  -1
مثال: سيكون املتدربون بعد هذا التدريب قادرين على وضع تقيم ملشروع إصالح نظام العقوبات.

وضع هدف أو هدفني رئيسيني لكل جلسة تدريب:  -2
في  املدني  املجتمع  بها  يضطلع  رئيسية  أدوار  ثالثة  تعداد  على  قادرين  اجللسة  هذه  بعد  املتدربون  سيكون  مثال: 

إصالح نظام العقوبات.
وينبغي أن يكون الهدف اجليد ذكياً من حيث1:

التحديد: ينبغي أن يكون واضحاً وقابالً لالستيعاب وليس واسعاً ومبهماً.
قابالً للقياس: ينبغي أن تكون قادراً على حتديد فيما إذا مت إجنازه أم ال.

سهل املنال: ومع ذلك مرناً، بحيث يجب أن تكون قادراً على حتقيقه، إمنا ينبغي أال يكون سهالً للغاية لدرجة اكتساب 
جميع املتدربني تلك املهارة.

ذي صلة: ينبغي أن يكون مرتبطاً باالحتياجات التدريبية احملددة.
محدداً زمنياً: ينبغي أن يكون قابالً لإلجناز ضمن إطار زمني معني مثل نهاية التدريب أو الشهر التالي.

كيف ميكن دمج النوع االجتماعي في وضع أهداف التعلم؟

إدراج هدف حساس للنوع االجتماعي في التدريب الشامل
يعني ارتباط هدف التعلم الشامل بالنوع االجتماعي أن هذه القضايا تظل على جدول األعمال وتبرر اإلجراءات املتخذة 

لتعميم النوع االجتماعي في التدريب على إصالح القطاع األمني.
أمثلة على أهداف التدريب احلساسة للنوع االجتماعي:

التدريب قادرين على تطبيق منهجية حساسة للنوع االجتماعي لتقييم وتنفيذ برامج إصالح  املتدربون بعد  يكون  	•
القطاع األمني.

يكون املتدربون بعد التدريب قادرين على مراعاة االحتياجات األمنية املختلفة للرجال والنساء والفتيان والفتيات في  	•
أعمالهم الرقابية على القطاع األمني.

Elaine Biech, Training for Dummies )USA: Wiley Publishing, Inc., 2005(, 61   1
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وضع أهداف تعلم جللسة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
وضع أهداف التدريب الشاملة ودعمها بأهداف تعلم واضحة وموجزة.

أمثلة على أهداف التعلم من جلسة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني:
الذي  اجلنسي  والتحرش  التمييز  ملنع  استراتيجيات  أربعة  وصف  على  قادرين  اجللسة  هذه  بعد  املتدربون  يكون  	•

ميارسه حرس احلدود.
القوانني  مع  القومي  األمن  سياسات  مسودات  توافق  مدى  تقييم  على  قادرين  للعمل  العودة  بعد  املتدربون  يكون  	•

الوطنية حول املساواة بني اجلنسني.

Dوضع أهداف التدريب2 C A F
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كيف ميكنني صياغة ووضع 
تدريب على إصالح القطاع األمني 

مستجيب للنوع االجتماعي 
على النحو األمثل بحيث يلبي 

احتياجات املتدربني واملتدربات؟ 
كيف ميكنني مراعاة قضايا النوع 
االجتماعي عند وضع خطط حول:

املتدربني 	•
املدربني 	•
احملتوى 	•

أصول التعليم 	•
التوقيت واجلدولة 	•

اإلمداد 	•
التكيف مع السياقات والثقافات املختلفة 	•

 صياغة ووضع التدريب3

اسأل نفسك

D C A F
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يبدأ العمل على وضع التدريب مبجرد تقييم االحتياجات التدريبية ووضع أهداف التعلم، وهناك حاجة إلى مراعاة مجموعة 
واسعة من القضايا تتراوح من الشخص املسؤول عن إجراء التدريب إلى نوع الضيافة املقدمة خالل االستراحات، وفيما 

يلي نصائح ملموسة لضمان دمج قضايا النوع االجتماعي في صياغة ووضع التدريب.

املتدربون
يعتبر العدد املتساوي تقريباً من الرجال والنساء )״التوازن بني اجلنسني״( وبعض املتدربني ذوي اخلبرة في النوع 
الغرفة، مما  التجارب واخلبرات في  إلى تنوع  املتدربني من األهداف اجليدة، وهي تضيف  االجتماعي ضمن مجموعة 
يهيئ لبيئة تعلم أفضل أو ببساطة إتاحة املجال أمام املشاركات للمضي قدماً في جتاوز املفاهيم الشائعة حول املرأة التي 

تعمل على القضايا األمنية.
باعتبارك متدرباً، لن تكون مسؤوالً في الغالب عن جتنيد مجموعة املتدربني اخلاصة بك، لكن ال يزال مبقدورك:

الطلب من املنظمني جتنيد عدد متوازن من الرجال والنساء. 	•
طلب مشاركة خبير محلي في النوع االجتماعي في التدريب كمسؤول عن املوارد. 	•

أن  ميكن  حيث  املتدربني،  ضمن  النسوية  املنظمات  فيهم  مبن  املدني  املجتمع  مؤسسات  عن  ممثلني  حضور  طلب  	•
يؤدي ذلك لتسهيل احلوار والتشبيك والشراكة بني املؤسسات األمنية واملجتمع املدني.

للرجل  التدريبية  االحتياجات  كانت  إذا  أو  بذلك،  الثقافي  السياق  سمح  إذا  واملرأة  للرجل  منفصل  تدريب  اقتراح  	•
واملرأة مختلفة اختالفاً جذرياً.

التحديد املسبق ملجموعات العمل/املجموعات املقسمة والتي تتضمن مزيجاً من الرجال والنساء وضمان مشاركة  	•
كل من الرجل واملرأة )انظر القسم حتت عنوان ״املشاركة غير املتوازنة״ في الصفحة 16(.

إبداء  ويتعني  أخرى،  ومسائل  اإلمداد  حول  املشورة  إلبداء  التخطيط  عملية  في  جدد  ومشاركات  مشاركني  دمج  	•
في  ״اإلمداد״  عنوان  حتت  القسم  )انظر  التدريب  حضور  على  قادرات  املشاركات  تكون  بحيث  الالزمة  العناية 

الصفحة 14(.

املدربون
وكيفية  االجتماعي  النوع  لقضايا  أساسي  استيعاب  األمني  القطاع  إصالح  على  املتدربني  جميع  لدى  يكون  أن  ينبغي 
ومجموعة  األمني  القطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  أدوات  سلسلة  وتهدف  االجتماعي،  النوع  إصالح  على  تأثيرها 
القطاع األمني على  القطاع األمني هذه إلى مساعدة مدربي إصالح  النوع االجتماعي و إصالح  التدريبية على  املوارد 

تطوير خبرتهم في هذا الصدد.
وفي حني ينبغي على أي مدرب على إصالح القطاع األمني أن يكون قادراً على إدارة جلسة النوع االجتماعي وإصالح 
القطاع األمني، فإنك قد تطلب في بعض األحيان من مدرب آخر التعاون في تسهيل أو توظيف خبير أكثر مترساً في 

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني، وإذا كان األمر كذلك فينبغي تذكر:
فرق املدربني واملدربات: من املفيد وجود مدرب أو فريق من املدربني واملدربات بالنسبة للحضور الذي يطغى عليه  	•

الذكور، حيث يبني هذا أن النوع االجتماعي ليس حول ״قضايا املرأة״ فقط.
اخللفية األمنية: غالباً ما يحظى املدربون املسؤولون عن جلسات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني ذات  	•
النوع  دمج  وحتديات  فرص  حول  عميق  فهم  لديهم  ويكون  باالحترام  أمنية  مؤسسة  ضمن  تعمل  التي  اخللفية 

االجتماعي في إصالح القطاع األمني، وخاصة إذا هم/كانوا مصنفني باعتبارهم من املستوى املتوسط أو الرفيع.
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االستعانة  مفيداً  يكون  أن  وميكن  الثقافية،  الناحية  من  دائماً  محدداً  االجتماعي  النوع  يعتبر  احملليون:  املدربون  	•
مبدرب محلي إلدارة اجللسة على نحو مشترك و/أو إشراك شخص مسؤول عن موارد النوع االجتماعي احمللية 
)مثل ممثل عن منظمة نسوية(، وهذا يوفر مدخالً إلى قضايا النوع االجتماعي احملددة ثقافياً ويساعد على مواجهة 

أية تهم بأن النوع االجتماعي مفهوم ״مستورد״.
األمني: ينبغي أن يكون لدى املدربني خبرة مثالية حول كل  القطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  حول  اخلبرات  	•
مع  عملوا  أن  سبق  ممن  االجتماعي  النوع  مدربو  يكون  أن  وميكن  األمني،  القطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  من 

مؤسسات القطاع األمني أو عمليات حفظ السالم مرشحني أقوياء.
اخلبرات التدريبية: يعتبر النوع االجتماعي أحياناً موضوعاً حساساً حيث تكون تقنيات التدريب التشاركي املالئمة  	•
ضرورية )انظر القسم حتت عنوان ״أصول التعلم״ في الصفحة 9(، وبناء عليه من املهم أن يكون لدى مدربي النوع 

االجتماعي وإصالح القطاع األمني خبرة في أصول تعليم البالغني وخبرة تدريبية متينة.

احملتوى
التدريبية  االحتياجات  تقييم  إلى  االجتماعي  النوع  إصالح  على  للتدريب  االجتماعي  النوع  محتوى  يستند  أن  ينبغي 
النوع  التدريب على  التدريب والتعلم وذلك لضمان فعاليته، وينبغي أن يكون محتوى  لتلبية أهداف  وأن يكون مصمماً 

االجتماعي وإصالح القطاع األمني:
موجوداً ضمن سياق محدد: بحيث يركز على ثقافة محددة وعلى السياق املؤسسي. 	•

عملياً: بحيث يركز على بناء املهارات التي ميكن استخدامها في عمل املتدربني اليومي. 	•
مرتبطاً بفوائد وظيفية: بحيث تبني كيفية زيادة الفعالية بفعل دمج النوع االجتماعي. 	•

ذي صلة: بحيث يركز على القضايا واملهارات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً باملتدربني. 	•

إدماج النوع االجتماعي
ينبغي إبراز قضايا النوع االجتماعي على نحو مالئم طيلة التدريب على إصالح القطاع األمني للتوضيح للمتدربني أن 
النوع االجتماعي مرتبط ارتباطاً عملياً بإصالح القطاع األمني، وإذا ذكر النوع االجتماعي في جلسة واحدة فقط )في 
جلسة محددة حول النوع االجتماعي أو حقوق اإلنسان مثالً( فلن يتعلم املتدربون عندها كيفية دمج النوع االجتماعي 

دمجاً عملياً في عملهم اليومي على إصالح القطاع األمني.
وهناك العديد من الطرق املختلفة لضمان دمج قضايا النوع االجتماعي في محتوى جلسات التدريب على إصالح القطاع 

األمني، وهذا يتضمن:
هذا  يؤثر  هذا،  رؤية  ميكنك  ״بينما  املثال:  سبيل  فعلى  االجتماعي،  النوع  قضايا  إلبراز  مؤقتة  بصفة  اخلوض  	•
تقييمك  بوضع  ستقوم  فكيف  مختلف،  نحو  على  والرجل  املرأة  على  األمني  القطاع  إصالح  جوانب  من  اجلانب 
وبرنامجك إلصالح القطاع األمني بناء على ذلك؟״ أو من خالل احلث: ״املتدرب X: كيف تعتقد أن مقترحك سيؤثر 

على الرجل واملرأة تأثيراً مختلفاً؟״
على  االجتماعي.  بالنوع  املتعلقة  القضايا  ملناقشة  الصلة  ذات  التدريب  جلسات  في  دقائق  عشر  إلى  جدولة خمس  	•
سبيل املثال: ميكنك إدراج معلومات حول قراري مجلس األمن الدولي 1325 و1820 بشأن املرأة والسالم واألمن 
إلى  الوصول  أمام  املختلفة  العوائق  على  التركيز  ميكنك  كما  واحمللية،  الدولية  واألعراف  القوانني  حول  جلسة  في 
العدالة والتي تواجه الرجل واملرأة في جلسة حول إصالح نظام العدالة، إلى جانب النظر في قضايا محددة تؤثر على 

املرأة والرجل في السجون في جلسة حول إصالح نظام العقوبات.
إدراج أسئلة وأدوار حول النوع االجتماعي في التمارين. مثال: الطلب من املتدربني حتديد أين ينبغي إدراج قضايا  	•
النوع االجتماعي في مترين حول مراجعة سياسات الدفاع القومي )انظر القسم حتت عنوان ״أصول التعلم״ في 

الصفحة 9(.
أو  والرجل  املرأة  حول  الشائعة  األمناط  من  خلوها  ضمان  أجل  من  الصور  تشمل  والتي  التدريبية  املواد  مراجعة  	•
لغة متحيزة جنسياً )مثال: النكات ذات اإليحاءات اجلنسية واإلشارة إلى ״هو״ بدالً من ״هو أو هي״ أو ״هم״، 

و״شرطي״ و״رئيس״ ״بدالً من ضابط شرطة״ و״منصب الرئاسة״(.
إذا كنت تعمل مع مساعدي مدربني أو مقدمني آخرين: 	•

االجتماعي  النوع  ملفهوم  استيعابهم  حول  املدربني  مساعدي  مع  للحديث  التدريب  بداية  قبل  وقت  تخصيص   
النوع االجتماعي في جلساتهم وتزويدهم  أنك تتوقع منهم دمج  التدريب، وأوضح  إليه طيلة  التطرق  وكيفية 

مبعلومات أو املساعدة للقيام بذلك.
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واملعاجلة  االجتماعي  النوع  حساسية  حول  به  يحتذى  منوذج  وضع  كيفية  حول  مدربني  باعتبارهم  التحدث   
املتساوية. مثال: جتنب املناداة على املتدربني بكلمة ״يا شباب״ واإلشارة إلى موظفي األمن كما لو أنهم جميعاً 

من الذكور )״رجال شرطة״(.
اقتراح مراجعة مشتركة للمواد التدريبية لتجنب التداخل ولضمان الشمولية، وخاصة فيما يتعلق بدمج قضايا   
النوع االجتماعي، وإذا كنت تعمل مع مدرب متخصص في النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني فإنه ميكن 

الطلب منهم مراجعة املواد التدريبية.
االستمرار في حتفيز مساعدي املدربني ومنظمي التدريب وآخرين مبجرد بدء التدريب من أجل احملافظة على   

منظور النوع االجتماعي.

جلسة/جلسات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
من  أكثر  أو  جلسة  تعتبر  األمني،  القطاع  إصالح  على  التدريب  فترة  طيلة  االجتماعي  النوع  قضايا  تعميم  إلى  إضافة 
اجللسات التي تركز خصوصاً على قضايا النوع االجتماعي ضرورية للتعريف باملفاهيم ومناقشة األمثلة امللموسة وبناء 
مهارات املتدربني العملية، ويفي املدربون املتمرسون بالغرض عندما يتم التعريف بقضايا النوع االجتماعي أوالً، وكثيراً 
ما يطلب املتدربون إيضاحات ومناقشات. إذا لم تقم ببرمجة جلسة مخصصة للنوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني 

فأنت تخاطر باالضطرار إلى عقد جلسة غير مخطط لها والتي تلغي اإلطار الزمني واحملتوى الذي قمت بتخطيطه.
وتتضمن جلسة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني عادة تعريفاً ومناقشة ومتريناً حول:

ما معنى تعبير ״النوع االجتماعي״؟ 	•
ملاذا يعتبر النوع االجتماعي مهم بالنسبة إلصالح القطاع األمني؟ 	•

كيف ميكن دمج النوع االجتماعي على نحو عملي في إصالح القطاع األمني؟ 	•
الواقع ميكن  للنقاش وأمثلة من أرض  املختلفة وموضوعات  للتمارين  التدريبية عالمات مُتنح  املوارد  تتضمن مجموعة 

استخدامها عند وضع جلسة حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني، وينبغي التذكر لدى اختيار مترين:
ما هي أهداف التعلم؟ ما التمارين التي تلبي هذه األهداف على النحو األمثل؟ 	•

من هم املتدربون؟ كم عددهم؟ هل يوجد مترين مالئم ملستوى خبراتهم؟ 	•
هل التمرين مالئم إلطارك الزمني؟ 	•

كيف ميكن تعديل التمرين ليالئم أهداف التعلم واملتدربني والفترة الزمنية املتوفرة على النحو األمثل؟ 	•
وميكن  التمرين/التمارين،  إلى  إضافة  األمني  القطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  إلى  موجزة  مقدمة  اجللسة  وتتضمن 
أو وسائل تعليمية أخرى   )PowerPoint( العرض على برنامج  القيام بذلك من خالل عرض تقدميي باستخدام شرائح 
أو عن طريق النقاش، وتوجد هذه الرسائل األساسية في أجزاء مختلفة من رزمة املصادر التدريبية املستخدمة مع رزمة 

أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني، والتي ميكن أن تقوم مقام أساس لهذه املقدمة.
أيضاً  انظر  دقيقة.   90 مدتها  األمني  القطاع  وإصالح  االجتماعي  النوع  على  تدريب  جللسة  خطة  حول  مثال   :1 املربع 

النصائح حتت عنوان ״التوقيت واجلدولة״ في الصفحة 12.

أصول التعليم
يتعلم البالغون على نحو أفضل عندما يشاركون ويتشجعون ويستمتعون بوقتهم، وتعتبر الطريقة األكثر فاعلية جلعل 
تقييم  على  تعمل  منهجية  عن  عبارة  وهي  تشاركية،  تعلم  صيغة  إلى  اللجوء  هي  جديدة  معلومات  يستلهمون  املتدربني 
قدرات ومعرفة املتدربني وإشراكهم طيلة عملية التعليم، ومبا أن للناس أمناط تعليم مختلفة فإنه من املفيد تخطيط مزيج 
مجموعة  من  االستفادة  ميكن  والقراءة.  واالستماع  والتفكير  واملناقشة  والتحليل  اإلجراء  على  تركز  التي  التمارين  من 
واألقالم  القالبة  العرض  ولوحات  والنصوص  واألغاني  الفيديو  كأفالم  والتفاعل  املشاركة  لتشجيع  املتنوعة  املواد  من 

واألوراق وشرائح الباور بوينت )PowerPoint( والصور ووسائل أخرى.
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إصالح القطاع األمني املستجيب للنوع االجتماعيعنوان اجللسة

25 مشاركاً من املستويني املبتدىء واملتوسط في التدريب على إصالح القطاع األمني املتدربون
من الدول املانحة والدول التي متر بعملية إصالح القطاع األمني

استيعاب معنى النوع االجتماعي وسبب أهميته بالنسبة إلصالح القطاع األمني.أهداف التدريب  .1
استيعاب وتطبيق نقاط املدخالت العملية لدمج النوع االجتماعي في تخطيط إصالح   .2

القطاع األمني.

90 دقيقة التوقيت

شريط الصقاملواد 	•
)PowerPoint( عرض تقدميي بشرائح على برنامج 	•

أوراق 	•
لوحات عرض قالبة 	•

أقالم 	•

املوادالنشاطالتوقيت

إيجاز اجللسات األخيرة حول النوع االجتماعي ومقدمة إلى اجللسة 5 دقيقة
التي تتضمن أهداف التعلم والبرنامج

عرض تقدميي بشرائح باور 
بوينت

)PowerPoint(

مترين حول اخلبرة في النوع االجتماعي: يجلس اجلميع في خط 10 دقيقة
مستقيم مرسوم بالشريط الالصق على األرض حسب املستوى 

احملدد ذاتياً من اخلبرة في النوع االجتماعي، ويقوم املدرب بإدارة 
النقاش حول ماهية النوع االجتماعي وسبب أهميته بالنسبة إلصالح 

القطاع األمني

شريط الصق

إيجاز تعريف النوع االجتماعي وسبب أهميته بالنسبة إلصالح 10 دقيقة
القطاع األمني وكيفية دمج النوع االجتماعي في دورة برنامج 

إصالح القطاع األمني مبا في ذلك أمثلة من هذا املجال 

عرض تقدميي بشرائح باور 
بوينت

)PowerPoint(

مترين عصف ذهني لكامل املجموعة حول نقاط املدخالت العملية 15 دقيقة
لدمج النوع االجتماعي، وهذا يشمل التوظيف والسياسات والتدريب 

والعمليات والبنية واإلمداد.

لوحات عرض قالبة
 عرض تقدميي بشرائح 

باور بوينت
)PowerPoint(

مترين دراسة حالة: دمج النوع االجتماعي في إصالح قطاع الشرطة 45 دقيقة
في إقليم كوسوفو )التمرين 9 في املوارد التدريبية حول إصالح 

قطاع الشرطة والنوع االجتماعي( وتقارن أربع مجموعات منفصلة 
وترفع تقارير مبا حدث فعالً. 

أوراق
لوحات عرض قالبة

عرض تقدميي بشرائح باور اخلتام: تكرار النقاط الرئيسية.5 دقيقة
بوينت

)PowerPoint(
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وتتضمن طرق دمج النوع االجتماعي في منهجيات التدريب العامة على إصالح القطاع األمني:

تخطيط القطاع األمني
ميكن أن يكون تخطيط القطاع األمني أو األطراف الفاعلة في إصالحه -مقارنة بأطراف من دول أخرى أو صياغة العالقات 

بني أطراف القطاع األمني املختلفة- وسيلة فاعلة لتعريف املتدربني مبدى تعقيد القطاع األمني وطبيعته املتداخلة.
والنوع  املرأة  قضايا  عن  املسؤولة  والوزارات  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  النسوية  املنظمات  مثل  أطراف  إدراج  	•

االجتماعي ونقابات منتسبات القطاع األمني واحملامني والقضاة وغيرهم.

دراسة حاالت
تتيح دراسة حاالت افتراضية أو فعلية للمتدربني التحليل والتعلم من التجارب السابقة وجتارب إصالح القطاع األمني 

اجلارية وتطبيق مهارات إصالح القطاع األمني.
إدراج معلومات أساسية حول قضايا النوع االجتماعي مثل: 	•

هيمنة التهديدات األمنية مثل العنف القائم على اساس النوع االجتماعي مبا في ذلك العنف املنزلي واالعتداء   
اجلنسي وتهريب البشر والعنف املسلح وعنف العصابات.

مبادرات القطاع األمني ملعاجلة هذه التهديدات األمنية.  
انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل منتسبي القطاع األمني، مبا فيها التحرش واالعتداء اجلنسي.  

نسبة مشاركة املرأة والرجل في مؤسسات القطاع األمني.  
القوانني والسياسات اإلقليمية والوطنية املتعلقة باملرأة في القطاع األمني والعنف املنزلي واجلنسي والتدريب   

على النوع االجتماعي وغيرها.
مشاركة املنظمات النسوية في عمليات إصالح القطاع األمني.  

إدراج أسئلة بحثية حول قضايا النوع االجتماعي مثل: 	•
ما الذي ميكن ملؤسسات القطاع األمني عمله للحد من العنف القائم على اساس النوع االجتماعي؟  

كيف ميكن إجراء عملية إصالح القطاع األمني بأسلوب أكثر شموالً؟  
ما الذي ميكن عمله لزيادة تعيني وتثبيت املنتسبات إلى القطاع األمني.  

حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات
يقدم العصف الذهني والتحليل املتعلق بنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في عمليات محددة إلصالح القطاع 

األمني استيعاباً أفضل إلصالح القطاع األمني ويوفر للمتدربني أداة حتليلية مفيدة. 
وممثلي  السلوك  ومدونات  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  النسوية  املنظمات  مع  التعاون  مثل  بقضايا  النهوض  	•

مؤسسات القطاع األمني، وفتح املجال للنقاش بني املتدربني حول املكان الذي يوضعون فيه.
الطلب من مجموعة واحدة من املتدربني القيام بتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات حول كيفية شمول  	•

عملية إصالح القطاع األمني للرجل واملرأة، أو إمكانية حتسني توفير األمن للرجال والنساء والفتيان والفتيات.

حتديد الفجوات
يعتبر حتديد الفجوات أو االحتياجات طريقة أخرى لهيكلة حتليل إصالح القطاع األمني. 

الفحص ملعرفة فيما إذا كان هناك فجوات في عملية محددة إلصالح القطاع األمني متعلقة بقضايا النوع االجتماعي  	•
مثل:

قلة مشاركة املجتمع املدني.  
قلة التمويل املخصص حملاربة العنف املنزلي.  

عدم تنفيذ السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني.  

حتليل السياسات أو النصوص
ميكن أن تكون وثائق مثل السياسات األمنية وتقييمات إصالح القطاع األمني وتقييمات مشروع إصالح القطاع األمني 

أساساً جيداً لتحليل النصوص الذي يثقف حول حتديد الفجوات واملهارات التحليلية.
الطلب من املتدربني: 	•

حتديد مكامن غياب قضايا املرأة ومشاركة الرجل أو العنف القائم على النوع االجتماعي.  
حتديد اللغة التمييزية واستبدالها.  

انتقاد عملية وضع السياسات/النصوص من وجهة نظر شمولية وبناء امللكية احمللية.  
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

 12 التمرين  املثال  سبيل  على  انظر: 
إصالح  حول  التدريبية  املوارد  في 

القطاع األمني والنوع االجتماعي.

 – الواقع״  أرض  من  ״أمثلة  انظر   
التدريبية  املوارد  في  التمرين13 
والنوع  األمني  القطاع  إصالح  حول 
االجتماعي – التمرين 10 في املوارد 
التدريبية حول إصالح قطاع الدفاع 

والنوع االجتماعي.

من   6 مترين  املثال:  سبيل  على  انظر 
التدريبية حول رقابة املجتمع  املوارد 
والنوع  األمني  القطاع  على  املدني 

االجتماعي.

 13 التمرين  املثال:  سبيل  على  انظر 
إصالح  حول  التدريبية  املوارد  في 

القطاع األمني والنوع االجتماعي.



See, for example, Exercise 
16 in the Training Resources 
on SSR and Gender, 
Exercises 4 and 12 in the 
Training Resources on 
Parliamentary Oversight 
of the Security Sector 
and Gender, Exercise 9 
in the Training Resources 
on Defence Reform and 
Gender, Exercises 4 and 8 
in the Training Resources on 
Civil Society Oversight of the 
Security Sector and Gender.

See, for example, Exercise 
15 in the Training Resources 
on SSR and Gender, 
Exercise 3 in the Training 
Resources on Parliamentary 
Oversight of the Security 
Sector and Gender, 
Exercise 3 in the Training 
Resources on Defence 
Reform and Gender, 
Exercise 7 in the Training 
Resources on Civil Society 
Oversight of the Security 
Sector and Gender.

See, for example, Exercises 
1–7 in the Training 
Resources on SSR and 
Gender. 
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محاكاة ولعب األدوار
تساعد محاكاة ولعب األدوار في إصالح القطاع األمني املتدربني على تطبيق املعلومات واملهارات وعلى التعلم بأسلوب 

تفاعلي. 
النوع  في  خبراء  أو  االجتماعي  النوع  حول  البرملاني  التأسيسي  واملؤمتر  النسوية  املنظمات  عن  ممثل  دور  إدراج  	•
االجتماعي، وينبغي عدم تقدمي هذا الدور بصورة تلقائية للمرأة أو خبير متدرب في النوع االجتماعي، مع محاولة 

تقدميه خلبير متدرب في النوع االجتماعي من الرجال.
إدراج معلومات أساسية متعلقة بالنوع االجتماعي )انظر القسم حتت عنوان ״دراسة حاالت״ أعاله(. 	•

إدراج االهتمام بقضايا املساواة والعنف القائم على النوع االجتماعي في وصف أحد األطراف الفاعلة )كأحد املانحني  	•
أو الوزراء مثالً(.

اختيار متدربني ومتدربات بالتساوي للعب أدوار مناصب رفيعة. 	•
اختيار متدربات للعب أدوار رجولية والعكس صحيح. 	•

تخطيط العمل
وضع خطة عمل فعلية أو وهمية لعملية إصالح القطاع األمني. 

بالنوع  محدداً  ارتباطاً  املرتبطة  التمويل  وموارد  والشركاء  واملؤشرات  األهداف  حتديد  املتدربني  من  الطلب  	•
االجتماعي أو إدراج جانب من جوانب النوع االجتماعي مثل:

هدف استراتيجي لتجنيد نساء.  
نشاط مثل تدريب على النوع االجتماعي.  

مؤشرات مصنفة حسب اجلنس.  
شركاء مثل املنظمات النسوية أو الوزارات املسؤولة عن قضايا املرأة أو النوع االجتماعي.  

ميكن أيضاً تطبيق نصائح تربوية إضافية في جلسات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني:
وإصالح  االجتماعي  النوع  حول  التعلم  على  التركيز  ويكون  إليه،  احتاجوا  أو  التعلم  أرادوا  إذا  البالغون  يتعلم  	•

القطاع األمني مفيداً بالنسبة إليهم.
للحديث  قابلية  أكثر  الرجال-  –إلى جانب  النساء  الصغيرة، وتكون  املجموعات  مناقشات ومتارين  االستفادة من  	•

في مجموعات صغيرة في العديد من احلاالت.
مبستويات  النهوض  أو  وديناميكية  سلسة  مجموعة  إليجاد  ومهندسني  الفرق  وبناة  اجلليد  كسر  عوامل  إدراج  	•

النشاط. 
باإلضافة إلى التدريب، ثبت أن صيغاً أخرى للتعلم ميكن أن تكون ناجحة عندما يتعلق األمر بالنوع االجتماعي وإصالح 

القطاع األمني كالزيارات الدراسية واإلرشاد والتوجيه والتدريب واملراقبة وتبادل املوظفني.

التوقيت واجلدولة
يعتبر تخصيص فترة زمنية قصيرة للغاية عادة أحد أعظم التحديات التي تواجه دمج النوع االجتماعي في إصالح القطاع 
القطاع  العاملية في إصالح  القوات املسلحة وشبكة اإلدارة  الدميقراطية على  للرقابة  األمني، وتدل جتربة مركز جنيف 
األمني على أنه ينبغي تخصيص ما ال يقل عن 60-90 دقيقة جللسة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني ليومني أو 

ثالثة أيام تدريبية حول موضوع ذي صلة بإصالح القطاع األمني.
وكثيراً ما يكون من املفيد جدولة النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني في فترة بعد الظهر في اليوم األول، وميكن 
التعريف بالنوع االجتماعي في وقت مبكر باعتباره مفهوماً أساسياً من شأنه تسهيل تعميم النوع االجتماعي، وإذا كانت 
النوع االجتماعي ذات طابع تشاركي فإن بإمكانها تنشيط املتدربني خالل فترة بعد  النوع االجتماعي وإصالح  جلسة 

الظهر عندما تكون مستويات النشاط منخفضة.
من االعتبارات األخرى التي ينبغي تذكرها فيما يتعلق باجلدولة:

التشاور مع املتدربني وخاصة مع املتدربات لتحديد جدول التدريب الذي يحتمل أن يتيح لهم احلضور، إلى جانب  	•
إدارة املسؤوليات األخرى مثل إحضار األطفال من احلضانة أو املدرسة.

مع  اجتماعية،  أو  أمنية  اعتبارات  بسبب  الليل  ساعات  في  اخلروج  على  قادرة  البلدان  بعض  في  املرأة  تكون  ال  قد  	•
تخطيط إنهاء التدريب عند الضرورة بحيث يكون املتدربون قادرين على العودة للبيت بعد حلول الليل.

التي مت وضعها، وبناء عليه تكون  التعلم  التدريبية احملددة وأهداف  لتلبية االحتياجات  التدريب  وينبغي وضع برنامج 
النوع  القسم حتت عنوان ״احملتوى״ عينة موجزة جللسة حول  كل جلسة تدريبية ودورة تدريبية مختلفة، ويتضمن 
القطاع األمني مدتها 90 دقيقة. املربع 2 عبارة عن مثال حول برنامج تدريبي مدته يومان حول  االجتماعي وإصالح 

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني.
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

 16 التمرين  املثال:  سبيل  على  انظر 
إصالح  حول  التدريبية  املوارد  في 
االجتماعي  والنوع  األمني  القطاع 
املوارد  في  و12   4 التمرينني   -
التدريبية حول الرقابة البرملانية على 
االجتماعي  والنوع  األمني  القطاع 
التدريبية  املوارد  في   9 والتمرين 
والنوع  الدفاع  قطاع  إصالح  حول 
في  و8   4 والتمرينني  االجتماعي 
التي  الرقابة  حول  التدريبية  املوارد 
القطاع  على  املدني  املجتمع  ميارسها 

األمني والنوع االجتماعي.

انظر على سبيل املثال: التمرين 15 في 
املوارد التدريبية حول إصالح القطاع 
والتمرين  االجتماعي  والنوع  األمني 
الرقابة  حول  التدريبية  املوارد  في   3
والنوع  األمني  القطاع  على  البرملانية 
املوارد  في   3 والتمرين  االجتماعي 
الدفاع  قطاع  إصالح  حول  التدريبية 
في   7 والتمرين  االجتماعي  والنوع 
التي  الرقابة  حول  التدريبية  املوارد 
القطاع  على  املدني  املجتمع  ميارسها 

األمني والنوع االجتماعي.

انظر على سبيل املثال التمارين 7-1 
إصالح  حول  التدريبية  املوارد  في 

القطاع األمني والنوع االجتماعي.



Box 2: 

Example of a two-day 
gender and SSR training

Training for the Justice 
Sector Coordination Unit 
in the Ministry of Justice 
Freetown, Sierra Leone, 
August 28–29, 2008

DCAF-WIPSEN Africa 
Project — SSR in West 
Africa: Strengthening the 
Integration of Gender and 
Enhancing the Capacities 
of Female Security Sector 
Personnel
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اليوم األول

الوصول 8:30–9:00

االفتتاح: التعريفات والتوقعات9:00–10:00

متارين حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني10:00–11:00
استيعاب إصالح القطاع األمني

النوع االجتماعي

استراحة القهوة11:00–11:20

مترين حول أهداف إصالح القطاع األمني11:20–12:00

عرض تقدميي تفاعلي حول ربط إصالح قطاع العدالة بإصالح القطاع األمني12:00–12:30

الغداء 12:30–13:30

مترين عصف ذهني حول إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي13:30–14:00

مترين حول تخطيط إصالح القطاع األمني-أطراف إصالح القطاع األمني وقطاع 14:00–15:30
العدالة

اخلتام والتقييم15:30–16:00

اليوم الثاني

الوصول 8:30–9:00

مترين لإليجاز9:00–9:30

مترين حول القوانني والوثائق املتعلقة بالنوع االجتماعي 9:30–11:00

استراحة القهوة11:00–11:20

الفجوات والتحديات بشأن النوع االجتماعي وإصالح قطاع العدالة11:20–12:30

الغداء 12:30–13:30

وضع خطة عمل حول دمج النوع االجتماعي في وحدة تنسيق إصالح نظام العدالة 13:30–14:30
أوال- وثائق العمل: إستراتيجية إصالح نظام العدالة في سيراليون )2010-2008(

استراحة القهوة14:30–14:50

وضع خطة عمل حول دمج النوع االجتماعي في وحدة تنسيق إصالح نظام العدالة 14:50–15:30
ثانيا – وثائق العمل: إستراتيجية إصالح نظام العدالة في سيراليون )2010-2008(

اخلتام والتقييم15:30–16:00
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

املربع 2:

عينة برنامج تدريب حول النوع 
القطاع  وإصالح  االجتماعي 

األمني

تدريب لوحدة تنسيق قطاع العدالة في 
وزارة العدل فريتاون – سيراليون – 

28-29 أغسطس 2008
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على 
أمن وسالم  – شبكة  املسلحة  القوات 
القطاع  إصالح   – إفريقيا   - النساء 
دمج  تعزيز  إفريقيا:  غرب  في  األمني 
قدرات  وزيادة  االجتماعي  النوع 

منتسبات القطاع األمني.
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اإلمداد
ينبغي تسهيل الوصول إلى التدريب للمتدربني واملتدربات على حد سواء، ومن املهم مراعاة:

مدى سهولة الوصول إلى مكان التدريب ومالءمته للرجال والنساء، وهذا يتضمن سهولة الوصول إلى املواصالت  	•
العامة واحلمامات املنفصلة ومرافق رعاية األمهات وقدرة النساء على اجللوس قرب بعضهم البعض إذا كان السياق 

الثقافي يتطلب ذلك وغيرها من األمور.
مدى سهولة الوصول إلى مكان التدريب بالنسبة للرجال والنساء ذوي االحتياجات اخلاصة. 	•

مدى توفر غرف منفصلة لنقاش املجموعات الصغيرة. 	•
مدى قدرة النساء على حضور الدورات التي تتطلب املبيت. 	•

مدى ضرورة توفير رعاية لألطفال. 	•

التكيف مع السياقات والثقافات املختلفة
يعتبر أخذ وقت لتكييف التدريب على إصالح القطاع األمني مع االحتياجات احملددة للمتدربني والسياق الثقافي املتواجدين 
فيه من األمور الضرورية، ويعتبر تقييم االحتياجات التدريبية من املوارد احلاسمة لهذا التكييف، ومن الضروري على 
وجه اخلصوص تكييف مواد النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني مع الثقافة والسياق مع تباين األفكار حول قضايا 

النوع االجتماعي وأدوار النوع االجتماعي بني الثقافات.
وإضافة إلى البحث األساسي والقراءة حول السياق الثقافي واملؤسسي، فإنه ميكن:

العملية  واخلبرة  التعليمي  واملستوى  واجلنس  العمر  حول  التدريبية  االحتياجات  تقييم  خالل  من  معلومات  جمع  	•
ومعرفة املتدربني املسبقة بالنوع االجتماعي والتكيف بناء على ذلك.

وتكييف  مراجعة  في  احلكومية  غير  املنظمات  ممثلي  أو  املتدربني  أو  التدريب  كمنظمي  احملليني  الشركاء  إشراك  	•
املواد.

الثقافي واملؤسسي ويحظى باحترام املتدربني. االشتراك في إدارة التدريب مع شريك محلي مطلع على السياق  	•
استخدام لغة واقعية مالئمة ثقافياً ومقبولة لدى املؤسسات. 	•

في  للمساعدة  ومناقشتها  االجتماعي״  النوع  و״تعميم  االجتماعي״  ״النوع  مثل  مبفاهيم  للتعريف  جلسة  إدراج  	•
االستيعاب والوضوح.

مناقشة اللغة التي تراعي النوع االجتماعي مع املترجمني، فكلمة ״النوع االجتماعي״ مثالً غير موجودة في بعض  	•
اللغات، لذا أنت بحاجة إلى إيجاد كلمة أخرى أو تعبير آخر يوصل نفس املعنى، ويجب تقدمي إيجاز للمترجمني قبل 

التدريب لضمان وضوح املفاهيم والتشاور على نحو دوري معهم لتوضيح أية شكوك لديهم.
ترجمة املواد إلى اللغات احمللية و/أو تكييفها مع مستويات األمية املنخفضة الستخدامها عن طريق حاسة البصر  	•

على سبيل املثال2.

انظر تويكو تونيسون كليب: ״التدريب على النوع االجتماعي ملنتسبي القطاع األمني-املمارسات الفضلى والدروس املستفادة״ في رزمة   2
أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني – حترير ميغان باستيك )Megan Bastick( وكريستني فاالسك )Kristin Valasek( )جنيف: 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

املعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة في األمم املتحدة، 2008(، 5.
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See, for example, Exercises 
1, 3, 4, 7 and 18 in the 
Training Resources on SSR 
and Gender.

See, for example, Exercises 
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Resources on SSR and 
Gender, Exercises 3 and 10 
in the Training Resources on 
Civil Society Oversight of the 
Security Sector and Gender.

See Examples from the 
Ground.

See page 3 of the SSR and 
Gender Tool.
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ما التحديات التي ينبغي التهيؤ لها 
عند تنفيذ تدريب يستجيب للنوع 

االجتماعي في إصالح القطاع 
األمني؟

الشك جتاه النوع االجتماعي 	•
مهماً  ليس  االجتماعي  النوع  أن  االعتقاد  	•

بالنسبة للقضايا األمنية
التحيز جتاه املرأة 	•

في  االجتماعي  النوع  على  فيه  املبالغ  التركيز  	•
مقابل العرق والدين والعمر وغيرها

للنوع  االستجابة  أمام  عائقاً  الثقافة  وقوف  	•
االجتماعي

املقاطعة واإلزعاج 	•
اخلروج عن املوضوع 	•
املشاركة غير املتوازنة 	•

تنفيذ التدريب4

اسأل نفسك

D C A F
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يعتبر التنفيذ اخلطوة التي تلي صياغة ووضع التدريب على نحو يراعي قضايا النوع االجتماعي، وقد تظهر العديد من 
يلي  النوع االجتماعي، وفيما  التدريب على قضايا  التي تنشأ في  التحديات  التدريب والتي تشمل  تنفيذ  التحديات لدى 

بعض التحديات التي ينبغي االستعداد لها:

الشك جتاه النوع االجتماعي
قد ال يأخذ املتدربون واملتدربات قضية النوع االجتماعي على محمل اجلد، وميكن أن تتضمن استراتيجيات االستجابة 

معها ما يلي:
البدء في التدريب مع متارين التوعية بالنوع االجتماعي.  	•

استكشاف االحتياجات األمنية املختلفة وخبرات ومشاركة النساء والرجال والفتيان والفتيات. 	•
إليها.  توفير مكان آمن للنظر في املخاوف والتطرق  	•

تشجيع جتاوب املجموعات مع املقاومة. 	•
التأكد من جتنب ״املبالغة في الهجوم״، بل الوضوح واإليجاز واحلزم. 	•

وقد تواجه في الوقت ذاته حتديات مضادة عند حتدي أفكار جديدة، وتعتبر قضايا النوع االجتماعي حساسة ومثيرة 
للجدل أحياناً، وينبغي محاولة إبداء االحترام وجتنب التصادم في منط التدريب، كما ينبغي جعل املناقشة والتمارين على 
صلة باملستمعني قدر اإلمكان بحيث يتقبلون احملتوى بسهولة أكبر ويتفاعلون معه بناء على ذلك، مع إسقاط احملتوى 

على أنفسهم.

االعتقاد أن النوع االجتماعي ليس مهماً بالنسبة للقضايا األمنية
قد يقول قائل أنه في حني من اللطيف إدراج النوع االجتماعي فإن هناك أولويات أكثر إحلاحاً جتاه املوارد احملدودة، وكن 

مستعداً بأمثلة عملية حول:
كيفية إيجاد نتائج إيجابية ملموسة لدمج النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني.  	•

احلدود  وأمن  اإلرهاب  مثل  الصعب״  ״األمن  قضايا  يسمى  ما  إلى  التطرق  عند  االجتماعي  النوع  دمج  أهمية  	•
واجليوش الصغيرة احلجم.

القائم على النوع االجتماعي. الهيمنة الكبيرة والتأثير املكلف للعنف  	•
املمارسات الرديئة مثل عدم دمج النوع االجتماعي والنتائج السلبية املترتبة على ذلك. 	•

التحيز جتاه املرأة
والفتيان  والرجال  النساء  حول  يتمحور  االجتماعي  النوع  بأن  اإلقرار  من  بالرغم  فقط  املرأة  على  بالتركيز  تتهم  قد 
والفتيات، فـ״النوع االجتماعي״ يشير إلى األدوار والعالقات احملددة واملزايا والسلوكيات والتصرفات والقيم الشخصية 
التي يعزوها املجتمع للرجل واملرأة. ميكنك إبراز طرق حيث ال تزال املرأة تواجه التمييز وانعدام الفرص مقارنة بالرجل، 
وهذا يبرر االنتباه ألوضاع النساء والفتيات في إصالح النوع االجتماعي، إال أنه يجب اإلقرار أن التجاوب مع االحتياجات 
احملددة للرجال والفتيان جزء من التطرق إلى النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني، ويجب االستعداد لتقدمي أمثلة 

عملية حول مبادرات النوع االجتماعي في عمليات إصالح القطاع األمني التي تركز خصوصاً على الرجل أو املرأة.

انظر على سبيل املثال التمارين 1 و3 
التدريبية  املوارد  في  و18  و7  و4 
والنوع  األمني  القطاع  إصالح  حول 

االجتماعي.
التمرينني  املثال:  سبيل  على  انظر 
حول  التدريبية  املوارد  في  و8   2
والنوع  األمني  القطاع  إصالح 
في  و10   3 والتمرينني  االجتماعي، 
التي  الرقابة  حول  التدريبية  املوارد 
القطاع  على  املدني  املجتمع  ميارسها 

األمني والنوع االجتماعي.

انظر أمثلة من أرض الواقع

انظر صفحة 9 من أداة إصالح القطاع 
األمني والنوع االجتماعي

http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=gender&lng=en&id=47331&nav1=4
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=gender&lng=en&id=47331&nav1=4
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التركيز املبالغ فيه على النوع االجتماعي في مقابل العرق والدين والعمر وغيرها
العرق واإلعاقة والتوجهات اجلنسية والدين  بينما يؤثر  النوع االجتماعي فقط  التركيز على  انتقادات بسبب  قد تواجه 
النوع االجتماعي ليس بعداً واحداً فقط من األبعاد  إبراز أن  والعمر وعدة عوامل أخرى على األمن الشخصي، وينبغي 
التي ينبغي التطرق إليها -مع أنه من أهم العوامل- خالل التجاوب مع االحتياجات األمنية املختلفة في أي مجتمع. يجب 
–الفقر واألعراق على وجه اخلصوص-  النوع االجتماعي والعوامل االجتماعية  احلصول على أمثلة تبني كيفية ترابط 

وإمكانية معاجلتها معاجلة مشتركة.

وقوف الثقافة عائقاً أمام االستجابة للنوع االجتماعي
قد يقول أحدهم –في سياق معني- أن املواقف احمللية تعني أنه من غير املمكن دمج قضايا النوع االجتماعي في إصالح 
القطاع األمني، وقد يكون هذا هو احلال إذا كانت الثقافة السائدة تعارض عمل املرأة في القطاع األمني مثالً، إال أن الثقافات 
تتغير وهي ليست متآلفة مع بعضها البعض، مع تقدمي أمثلة من املجتمع محل النقاش لبيان هذا وإبراز االستراتيجيات 

التي ميكنها فتح املجال أمام دمج النوع االجتماعي مثل:
إشراك مجموعة كبيرة من أصحاب العالقة )وبضمنهم املرأة( في القطاع األمني واملنظمات النسوية. 	•

العمل بالتعاون مع الشركاء احملليني. 	•
توعية املجتمع والعمل مع وسائل اإلعالم. 	•

دعم  في  الراغبني  املستوى  رفيعي  والنساء  )كالرجال  االجتماعي  النوع  ميدان  في  املميزين  األشخاص  حتديد  	•
مبادرات النوع االجتماعي(.

حتسن  وكيفية  األمني  القطاع  إصالح  في  االجتماعي  النوع  قضايا  دمج  فوائد  تبني  محلية  وأمثلة  بيانات  جمع  	•
مراعاة النوع االجتماعي توفير األمن والعدالة.

اإلشارة إلى األعراف واملعايير الوطنية واإلقليمية التي تلتزم باملساواة ين اجلنسني وإنهاء العنف ضد املرأة. 	•

املقاطعة واإلزعاج
إذا كان هناك مقاطعة بتعليقات أو نكات ذات إيحاءات جنسية، إو إذا كان أحد املتدربني مزعجاً فإن هناك عدة استراتيجيات 

ميكنك استخدامها لنزع فتيل التوتر:
للنقاش  النكتة بطرحها  أو  التعليق  املوقف بنفسك، وميكنك معاجلة  تتفاعل بدالً من مواجهة  املجموعة  ميكنك ترك  	•
وترك اآلخرين في املجموعة يتحدثون عنها، واختتم هذه العملية بوضع مجموعة من القواعد األساسية طوال فترة 

التدريب والتي تتضمن االستماع آلراء اآلخرين باحترام.
ميكنك أخذ الشخص املعني جانباً خالل االستراحة واالستماع إلى رأيه. 	•

املتعلقة بالنوع االجتماعي.  املقاطعة فقط مع املشاركة في مترين يركز خصوصاً على األمناط  التجاوب برفق مع  	•
يتطلب هذا املرونة والسيطرة على اجلدول، إال أن فعالية هذه االستراتيجية قد تتطلب االنحراف عنه، وأنت بالتأكيد 

ال تود إهمال القضية واملخاطرة باملقاطعة باستمرار طيلة التدريب.

اخلروج عن املوضوع
بالنوع  مباشراً  ارتباطاً  للجدل وغير مرتبطة  مثيرة  تكون  قد  االجتماعي بني موضوعات  النوع  النقاش حول  يتنقل  قد 
بني  االختالف  مناقشة  خالل  اجلنس  تغيير  جراحة  املتدربون  يذكر  ما  غالباً  حيث  األمني،  القطاع  وإصالح  االجتماعي 
اجلنس والنوع االجتماعي مثالً إلثبات أن اجلنس قابل للتغيير كالنوع االجتماعي. كن مستعداً إلدارة وتوجيه احلوار 
إلى املوضوع الرئيسي بفاعلية، ومن األدوات املفيدة األخرى ״الثالجة״ و״موقف السيارات״، وهي تتمحور حول رسم 
ثالجة كبيرة أو موقف سيارات على لوح أوراق ووضعها على احلائط، حيث ميكن كتابة املوضوعات أو األسئلة املطروحة 
والتي ال ميكن معاجلتها معاجلة فورية على األوراق، وينبغي تخصيص وقت في نهاية التدريب أو نهاية كل يوم ملناقشة 

رسم الثالجة أو موقف السيارات ومعاجلة املوضوعات التي تظهر والتي ال يزال املتدربون يرغبون في مناقشتها.

املشاركة غير املتوازنة
إلى احلديث أكثر  كثيراً ما مييل متدرب واحد أو مجموعة من املتدربني إلى الهيمنة على النقاش، ومييل الرجال عموماً 
من النساء خالل جلسات التدريب، ومن املهم بالنسبة للمدربني مالحظة من يشارك ومن ال يشارك، وميكن اتباع عدة 

خطوات إليجاد بيئة تعلم مفتوحة تعمل على إشراك كافة املتدربني3:
القواعد  إلى  اإلشارة  يحب  كما  للتدريب،  األساسية  القواعد  من  كجزء  بوضوح  لآلخرين  واالستماع  املشاركة  	•

األساسية عند الضرورة.

Suzanne Williams, Janet Seed and Adelina Mwau, The Oxfam Gender Training Manual )Oxford: Oxfam, 1994(, 31   3
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انظر على سبيل املثال: التمارين 1 و6 
و7 في املوارد التدريبية حول إصالح 
االجتماعي،  والنوع  األمني  القطاع 
التدريبية  املوارد  في   1 والتمرين 
والنوع  الدفاع  قطاع  إصالح  حول 

االجتماعي



Implement the training 4DCAF
Geneva Centre for the 
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني - مجموعة املوارد التدريبية
.2009 ،)DCAF( مركز جنيف للرقابة اليموقراطية على القوات املسلحة ©

17

مناداة أشخاص محددين  أو  أن يجيب  الغرفة  اآلخر من  أحدهم في اجلانب  الطلب من  أو  بالدور  إخراج أشخاص  	•
أو الطلب ممن لم يبدي تعليقاً حتى اآلن أو إعطاء كل متدرب عدداً محدوداً من الفرص للمشاركة )واحد إلى ثالثة 

فرص(.
النساء  من  ملزيج  الصغيرة  املجموعات  إدراج  وضمان  الردود،  ورفع  للمناقشة  صغيرة  مجموعات  إلى  التقسيم  	•
والرجال، أو القيام بنفس التمارين مع مجموعات مؤلفة بالكامل من الرجال أو النساء ومناقشة أية اختالفات في 

وجهات النظر.
على  متريره  يتم  آخر  جسم  أو  اإلشارة״  ״عصا  استخدام  املفيد  فمن  باستمرار،  اآلخرين  يقاطع  أحدهم  كان  إذا  	•

املتدربني، وال يتحدث سوى من يحمل هذا اجلسم، واملقاطعة غير مسموح بها.

Dتنفيذ التدريب4 C A F
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ما هي املوضوعات التي ينبغي 
مراعاتها عند الرقابة على التدريب 

على إصالح القطاع األمني 
وتقييمه؟

للنوع  تستجيب  رقابية  آليات  وضع  	•
االجتماعي

النوع  مع  املتجاوب  للتدريب  تقييم  إجراء  	•
االجتماعي.

متابعة التدريب 	•

الرقابة على التدريب وتقييمه5

اسأل نفسك

D C A F

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

من األهمية مبكان خالل وبعد التدريب على إصالح القطاع األمني إدماج آليات للرقابة والتقييم، حيث متّكن الرقابة من 
تعديل التدريب خالل تقدميه لتلبية أهداف التدريب على النحو األمثل والتجاوب مع املتدربني، ويوفر التقييم معلومات 
قيمة ميكن التعليق عليها في التدريب القادم وتعزيز املسائلة، وينبغي الرقابة على كل من دمج قضايا النوع االجتماعي 
طيلة التدريب على إصالح القطاع األمني وأية جلسة/جلسات إلصالح القطاع األمني وتقييمهما، وال تعني نهاية التدريب 
القطاع األمني، وتساعد أعمال  النوع االجتماعي وإصالح  املتدربني وتنمية قدراتهم في مجالي  القدرة على دعم  نهاية 

املتابعة على وجود أثر مستدام.

وضع آليات رقابية تستجيب للنوع االجتماعي
تطلعات  مع  والتجاوب  التعلم  أهداف  حتقيق  عند  املسار  على  البقاء  مدى  على  الرقابة  إلى  التدريب  خالل  حاجة  هناك 

املتدربني، وميكن تطبيق إجراءات رقابية مختلفة خالل مسار التدريب، ويفضل القيام بذلك من اليوم األول للتدريب.
التجاوب مع هذه  للمدربني  املتدربني وميكن  تطلعات  لتحديد  التدريب  عادة عقد جلسة قصيرة في وقت مبكر من  يتم 
التطلعات جتاوباً فورياً بتحديد ما ميكنهم وما ال ميكنهم تغطيته خالل التدريب، وميكن نظرياً إعادة تصميم التدريب بناء 
على ذلك، وقد تكون هذه فرصة أمام املدربني لوضع قواعد أساسية لالحترام واملشاركة في التدريب، إلى جانب استنباط 

تطلعات املتدربني حول كيفية معاجلة قضايا النوع االجتماعي.
وتتضمن التمارين الرقابية:

جلسات مراجعة يومية: جلسات متتد من 10 إلى 30 دقيقة في نهاية يوم التدريب أو بداية اليوم التالي، حيث  	•
ميكن تكليف متدربني في مجموعات صغيرة بتقدمي اخلالصة بأسلوب خاّلق أو ببساطة إدارة املالحظات املقدمة من 
املتدربني حول ״ما تعلمته اليوم״ أو ״ما ال أزال أرغب في تعلمه من التدريب״ أو ״ما أشعر بعدم االطمئنان حياله״ 

أو ״كيف سأطبق هذا التدريب في احلياة العملية״.
مالحظات املجموعات الصغيرة: يلتقي املتدربون في مجموعات صغيرة، ورمبا يضعون أسئلة محددة للمعاجلة  	•

ويعدون املالحظات لتقدميها للمدرب/املدربني.
الهدف״ باستخدام  التدريب من ״إصابة  إلى مدى قرب  املتدربني اإلشارة  الهدف: رسم هدف والطلب من  نقطة  	•

أجسام، ويجب إدارة النقاش حول كيفية إمكانية حتسن التدريب في اليوم التالي بحيث ״يصيب الهدف״.
البقاء والتخلص: وضع ألواح أوراق في أنحاء الغرفة مكتوباً عليها كلمات ״إبقاء״ و״تخلص״، ويذكر املتدربون  	•

جوانب التدريب التي يودون إبقاءها أو التخلص منها.
ينبغي على املتدربني في متارين التطلعات والرقابة أن يتنبهوا إلى استنباط الردود من أكبر عدد من املتدربني واملتدربات، 

وينبغي اإلشارة على االختالفات امللحوظة في الردود بني املتدربني واملتدربات ومعاجلتها.
ميكن طرح أسئلة محددة للرقابة على كيفية حتقيق أهداف التعلم املتصلة بالنوع االجتماعي مثل:

هل تعتقد أنه مت التطرق إلى قضايا النوع االجتماعي على نحو كاف اليوم؟
ما الذي ال تزال تشعر بعدم االطمئنان جتاهه عندما يتعلق األمر بالنوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني؟

 أذكر أمراً واحداً تعلمته اليوم حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني؟

إجراء تقييم للتدريب املتجاوب مع النوع االجتماعي
ميّكن وضع تقييم االحتياجات الرقابية إلى جانب آليات التقييم من جمع بيانات أساسية ميكن مقارنتها مع نتائج التقييم، 
التدريب  أو  التنشيطية  بالدورات  املتدربني  اهتمام  التقييم فرصة ملعرفة مدى  التدريب، كما يعتبر  أثر  وهذا يتيح تقييم 

اإلضافي.
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فائدة  هناك  حني  في  األمني،  القطاع  إصالح  على  التدريب  في  للمتدربني  التدريب  نهاية  في  التقييم  استبيانات  تقدم 
واضحة من استخدام أداة املسح نفسها مراراً، ومن منهجيات التقييم األخرى:

كامل  طيلة  عدمه  من  التدريب  ألهداف  املتدربني  حتقيق  مدى  لتقييم  تشاركي  مترين  وضع  التقييم:  مترين  	•
الدورة.

مترين الكرة: إجالس املتدربني على شكل دائرة ومترير كرة بينهم، وكل من ميسك الكرة يقول أمراً واحداً تعلمه  	•
وكيفية تطبيقه عندما يعود إلى عمله اليومي.

التي طرأت على مستويات  التغيرات  التدريب لقياس  املتدربني في بداية ونهاية  االختبارات: توزيع اختبار على  	•
املعرفة وعلى االستيعاب.

جلسات إيجاز املدربني: يعقد طاقم التدريب في نهاية كل يوم جلسة إيجاز ملناقشة األمور التي جرت على نحو  	•
جيد والتي لم جتر على نحو جيد والتغيرات التي ينبغي إحداثها في اليوم التالي من التدريب، وينبغي توثيق هذه 

اجللسات على أنها دروس مستفادة.
استبيانات العودة إلى العمل: ترسل استبيانات أو اختبارات ميكنها تقييم تذكر محتوى التدريب ومدى استيعاب  	•

التدريب باعتباره مفيداً وكيفية تطبيق ما مت تعلمه إلى املتدربني بعد ثالثة إلى ستة أشهر.
مقابالت/لقاءات املتابعة: ميكن عقد مقابالت أو لقاءات املتابعة مع املتدربني بعد ثالثة إلى ستة أشهر، وميكن أن  	•
تكون مفيدة في تتبع التغيرات التي تطرأ على التصرفات والسلوكيات التي يصعب تقييمها من خالل االستبيانات، 

إلى جانب احلصول على ״معدل استفادة״ أفضل من االستبيانات.
ميكن دمج أسئلة حول النوع االجتماعي في االستبيانات واالختبارات واملقابالت مثل:

ما هي األمور الثالثة التي تعلمتها من التدريب حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني؟
كيف قمت بدمج النوع االجتماعي في عملك اليومي حول إصالح القطاع األمني؟

ما هي املعيقات التي واجهتها لدى محاولة دمج قضايا النوع االجتماعي وكيف جتاوبت مع هذه املعيقات؟
ما هو اجلزء األكثر إفادة من جلسة/جلسات التدريب على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني في عملك؟

ينبغي تصنيف كافة بيانات التقييم من حيث اجلنس ومراعاة تقييم املتدربني واملتدربات على حد سواء.
االحتياجات  تقييم  شملهم  ممن  واآلخرين  واملستفيدين  اإلدارة  إلى  سؤال  توجيه  املتدربني  تقييم  إلى  إضافة  وميكن 

التدريبية حول مدى التغير الذي أحدثه التدريب على تصرفات ومواقف املتدربني.
ومن املهم التأكد من حتديد الدروس ومراعاتها عند وضع تدريب إضافي لنفس املتدربني أو ملتدربني آخرين مبجرد 

استكمال التقييم.

متابعة التدريب
إن التدريب ليس غاية في حد ذاته، بل ينبغي تدعيمه بجهود أخرى للتطرق إلى قضايا النوع االجتماعي في سياسات 
وبرمجة إصالح القطاع األمني، فعلى سبيل املثال: وضع سياسات مؤسسية للنوع االجتماعي أو حتديد النقاط احملورية 

للنوع االجتماعي أو إدماج أسئلة حول النوع االجتماعي في تقييمات املشروع املعيارية.
كما يلعب املدربون دوراً أساسياً في متابعة التدريب، وهذا يخلق فرصة الستكمال دعم دمج قضايا النوع االجتماعي 

في إصالح القطاع األمني، ومن أعمال املتابعة احملتملة:
ميكنهم  بحيث  زمالئهم  مع  مشاركته  على  وتشجيعهم  ومتارين،  معلومات  مع  التدريب  بتقرير  املتدربني  تزويد  	•

تقدمي ما مت تعلمه في التدريب.
املعلومات  مشاركة  استكمال  للمتدربني  ميكن  حيث  اإلنترنت  شبكة  على  موقع  إنشاء  أو  تعميم  قائمة  وضع  	•

والتشبيك وسرد قصص حول كيفية تطبيق التدريب وطرح أسئلة حول موضوعات مبا فيها النوع االجتماعي.
تزويد املتدربني مبصادر إضافية حول النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني )كرزمة أدوات النوع االجتماعي  	•

وإصالح القطاع األمني ومجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني(.
توفير دورات تنشيط أو تدريب للمتابعة متجاوب مع احلاجة لتدريب إضافي على النحو املبني في تقييم الدورة. 	•
إذا أدت املتابعة إلى تدريب إضافي فإن دورة التدريب على إصالح القطاع األمني تأتي مكملة لتقييم التدريب األخير الذي 
يقدم معلومات حول تقييم احتياجات التدريب التالي، ويتم تعزيز دورة التدريب على إصالح القطاع األمني عن طريق 

مراعاة النوع االجتماعي من أجل توفير تدريب شامل وفاعل على إصالح القطاع األمني لكل من املتدربني واملتدربات.

Dالرقابة على التدريب وتقييمه5 C A F

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة




