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نبذة عن املؤلفني
هتون  ولورين   )Cheryl Hendricks( هيندركس  تشيريل 

)Lauren Hutton( من معهد الدراسات األمنية .

في  رائداً  معهداً  باعتباره  األمنية،  الدراسات  معهد  ينتهج 
موسعاً  منهجاً  األفريقي،  اإلنساني  األمن  أبحاث  مجال 
املتغيرة ومنبع  الطبيعة  أنه يعكس  فيما يتعلق باألمن، حيث 
التهديدات على التنمية البشرية. وعلى مدار السنوات القليلة 
املاضية، أجرى املعهد عمالً مهماً وضرورياً مع املنظمات شبه 
تعزيز مشاركته  في  املعهد  اإلقليمية ومن خاللها. ويستمر 
منظمات  الغالب  في  )وهي  املدني  املجتمع  مجموعات  مع 
في  العمل  هذا  ويتركز  األخرى،  والشبكات  حكومية(  غير 
املتعلقة بإدارة السالح  إدارة املسائل  جوانب كثيرة منه في 
الفساد  مكافحة  ومبادرات  الدفاع  قطاع  في  واملشاركة 
واملشروعات اإلقليمية. وبصفة عامة، اجتهت أنشطة املعهد 
املعهد  كما يشترك  األعلى.  املستوى  على  القدرات  بناء  نحو 
بشكل تعاوني مع مؤسسات الدولة على املستويات احمللية 

واإلقليمية والقارية في أفريقيا.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
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.

أسماؤهم  اآلتية  والسادة  للسيدات  بالشكر  نتقدم  كما 
أليسون  وهم:  هذه،  األدوات  رزمة  على  القيّمة  إلسهاماتهم 
 Helena( كاريرس  وهيلينا   ،)Alyson Bailes( بيلز 
 ،)Gwinyayi Dzinesa( دزينسا  وجوينياي   ،)Carreiras
 Darko( وداركو ستناسيك   ،)Paul Higate( هيجات  وبول 
والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  ومعهد   ،)Stancic
 Johanna( فالينيوس  وجوانا  باملرأة  النهوض  أجل  من 
ومارك   ،)Hugo de Vries( فريس  دو  وهوغو   ،)Valenius
 .)Donna Winslow( ودونا وينسلو ،)Mark White( وايت
 Benjamin(باكالند بنيامني  إلى  بالشكر  نتقدم  كما 
 ،)Anthony Drummond( Buckland(، وأنتوني دراموند 
في  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا  ماجيهو 
للجهد   )Anja Ebnöther( إبنوثر  التحرير وإلى أجنا  عملية 

الذي بذلته في توجيه املشروع. 

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني

والنوع  الدفاع  قطاع  إصالح  بشأن  التقرير  هذا  يعتبر 
االجتماعي  النوع  أدوات  مجموعة  من  جزًءا  االجتماعي 
األدوات  رزمة  وتشمل  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  صممت  والتي  هذه، 
بالنوع االجتماعي ملمارسي إصالح القطاع األمني وصانعي 

السياسات اخلاصة به، 12 أداة ومالحظة عملية عليها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع ٣   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة 4   

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

على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  ٧   
القطاع األمني

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

القطاع األمني
العسكرية  القوات  في  وأثره  االجتماعي  النوع    10

وشركات األمن اخلاصة
القطاع  إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع    11

األمني ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع    12

األمني 

ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من  كل  يتقدم 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 
نشكر  إننا  كما  هذه.  األدوات  رزمة  إخراج  في  ملساهمتها 
املؤسسات  مكتب   / أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة 
في  قدماه  الذي  الدعم  على  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية 

إنتاج هذه األداة.

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

وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

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

أيضاً. وقد أسهم املكتب في تطوير رزمة األدوات هذه.

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل 
النهوض باملرأة  

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

وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

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

واملشاريع؛
وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ n 

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

والبرامج واملشاريع.

 ©  REUTERS/Zohra Bensemra الغالف  حقوق طبع صورة 
200٩
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الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي 
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

1 مقدمة
السالم  لبناء  مهماً  مكّوناً  األمني  القطاع  إصالح  يعتبر 
من  الدفاع  قطاع  وباعتبار  والتنمية.  الدميوقراطية  وتعميم 
االهتمام  بؤرة  في  يقع  بذلك  فهو  الدولة،  أمن  أجهزة  أكبر 
الرئيسية في إصالح القطاع األمني. كما تساعد املساواة بني 
اجلنسني والتنوع داخل قطاع الدفاع على إنشاء قوات دفاع 
التنفيذية  الكفاءة  زيادة  وعلى  متييزية  وغير  جتاوباً  أكثر 

داخل القطاع األمني على اتساعه.

يهدف هذا التقرير إلى اإلسهام في التوصل إلى فهم العالقات 
بني النوع االجتماعي ومؤسسات قطاع الدفاع، وإلى تسليط 
الضوء على بعض اخلطوات العملية الواجب اتخاذها لتحويل 
قطاع الدفاع إلى مقدم اخلدمة األمنية الدميقراطي التمثيلي. 
وعلى ذلك، ينبغي استخدام هذه األداة مع األخذ في االعتبار 
النقطتني التاليتني: أوالً، عدم وجود عملية منفردة حتت اسم 
"إصالح قطاع الدفاع" حيث ستتأثر طبيعة هكذا إصالح في 
الواقع احمللي والبيئة  التي يحددها  التغيير  كل دولة بدوافع 
السياسية الداخلية واخلارجية وكذلك األهداف االستراتيجية 
نتيجة  سياق  كل  في  اإلصالح  عملية  تتشّكل  ثانياً،  للدولة؛ 
والدولة. واملجتمع  املسلحة  القوات  بني  اخلاصة   العالقات 
وقد وضعت هذه األداة لتستخدم من قبل ممارسي إصالح 
قطاع  إصالح  أن  ومبا  السياسة.  وصانعي  األمني  القطاع 
تعريف  إلى  يهدف  فهو  السياسية،  القيادة  يتطلب  الدفاع 
منظور  إلى  باحلاجة  والتنفيذية  السياسية  الفاعلة  اجلهات 
خاص بالنوع االجتماعي في تنفيذ أنشطة اإلصالح. وبذلك، 
فهو يتعامل مع كل من اجلوانب الفنية إلصالح قطاع الدفاع 
وكذلك  التوظيف،  وسياسات  للدفاع  مراجعة  إجراء  مثل 
رقابة  مثل  السياسي  املستوى  على  النشاطات  من  واملزيد 
املجتمع املدني على قطاع الدفاع. وكذلك فهناك إقرار وتأييد 
واسع النطاق للملكية احمللية لعمليات إصالح القطاع األمني 
املستهدف  اجلمهور  بني  ومن  الراهن.  الدولي  السياق  في 
من هذه األداة القوى الوطنية الفاعلة املتواجدة في الوزارات 
احلكومية وخدمات الدفاع ومعاهد األبحاث واملجتمع املدني. 
كما تقدم هذه األداة نظرة على عمليات إصالح قطاع الدفاع 
القوات  في  املرأة  إشراك  خاللها  من  ميكن  التي  والطريقة 
على  الضوء  تسلط  وكذلك  الدفاع.  ومؤسسات  املسلحة 
بتشكيل  املطالبة  في  املدني  املجتمع  وتعبئة  التأييد  مجاالت 

قوات دفاع حُتكم بطريقة دميوقراطية.

ويضم هذا التقرير:
مقدمة إلى إصالح قطاع الدفاع n 

احلكمة في أن إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي  n 
إصالح  عمليات  تعزيز  على  يعمل  اإلصالح  عملية  في 

قطاع الدفاع
اإلجراءات العملية إلدخال النوع االجتماعي في مبادرات  n 

إصالح الدفاع
االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  املسائل  على  عامة  نظرة  n 
النزاع  بعد  ما  سياقات  في  الدفاع  قطاع  وإصالح 

واملرحلة االنتقالية والدول النامية واملتقدمة
التوصيات الرئيسية n 

املصادر األخرى n 

2ما هو تعريف إصالح قطاع الدفاع؟
تزامناً مع اتفاق اآلراء الدولية املتنامية على توسيع تعريف 
األمن القومي والنهوض بالنموذج األمني اجلديد، فإن قطاع 
الدفاع يصنف على أنه جزء من أسرة أمنية كبرى.1 وألغراض 
القطاع من  الدفاع، يتكّون هذا  مناقشة عملية إصالح قطاع 
اجلوية  والقوات  البحرية  والقوات  )اجليش  املسلحة  القوات 
واملخابرات  االحتياط(  ووحدات  العسكرية  شبه  والقوات 
في  الواقعة  واملكاتب  الصلة  ذات  الدفاع  ووزارة  احلربية 
الفرع التنفيذي املسؤولة عن إدارة ومراقبة قوات األمن )مثل 
التشريعية  والهيئة  العام(  واملدقق  القومي  األمن  مجالس 
وآليات القضاء العسكري وآليات الرقابة املدنية مثل محققي 
الشكاوى العسكريني ومفتشي العموم واملجتمع املدني. كما 
تعتبر القوات غير النظامية مهمة بشكل خاص في بيئات ما 
إدماج  و/أو  تسريح  إما  األمر  يتطلب  قد  حيث  النزاع  بعد 

املجموعات املسلحة غير احلكومية.

يتطلب إصالح الدفاع حتويل قطاع الدفاع في دولة ما حتى 
املدنية وااللتزام مببادئ  الرقابة  إدارة املؤسسات حتت  تتم 
مالئم  بحجم  بقوات  واالحتفاظ  الرشيدة  واإلدارة  املساءلة 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  من حيث  يكون تشكيلها ممثالً  وأن 
وتدريبها وجتهيزها  األخرى  والعوامل  والعرق  االجتماعي 
مبا يناسب البيئة االستراتيجية )التي قد تشمل املشاركة في 
حفظ السالم واملنظمات األمنية اإلقليمية( وااللتزام بالقانون 
الدولي حيث تسهم بذلك في حتقيق األهداف الوطنية والدولية 
إلرساء السلم واألمن. وعلى ذلك، يتطلب إصالح قطاع الدفاع 
تبني طريقة متعددة اجلوانب يكون الهدف منها تشكيل أمثل 

ملزيد من املعلومات، أنظر رزمة أدوات 

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

للقوات وحتسني الكفاءة، وفي الوقت نفسه تطوير قوة دفاع 
أن  على  عليها  واحملفاظة  وحديثة  ومتوازنة  محترفة  وطنية 
وعالوة  املجتمع.  وشرائح  مجموعات  جلميع  ممثلة  تكون 
على ذلك، يجب أن تضع عملية إصالح الدفاع موضع التنفيذ 
سياسات ومبادئ الدفاع الوطني اخلاص بالعالقات املدنية 
أن  املسلحة  القوات  على  بذلك،  القيام  وخالل  العسكرية. 
تكتسب صفة االحترام الوطني والدولي باعتبارها مؤسسات 

محترفة ميكن االعتماد عليها.2
ملنظمة  التابعة  اإلمنائية  املساعدة  جلنة  أوردته  ملا  ووفقاً 
املسائل  فإن  اإلقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 

الرئيسية املتعلقة بالدفاع هي: ٣ 
والقوات  الدفاع  وضع رقابة دميوقراطية على سياسة  n 
وقانوني  دستوري  عمل  إطار  ذلك  ويشمل  املسلحة 

والرقابة واإلدارة املدنية.

تعزيز عملية مراجعة التهديدات األمنية وتنمية القدرات  n 
ملواجهتها.

األمن  على  للحفاظ  الشرطة  ومسؤوليات  أدوار  حتديد  n 
الداخلي.

تقدمي مناهج متكاملة لتنمية السياسة واإلنفاق العسكري  n 
وخطة املوارد البشرية وإدارة األصول العسكرية.

تشجيع احلوار مع املجتمع املدني وتوعية املواطنني على  n 
املسائل املتعلقة بإصالح قطاع الدفاع وإشراكهم فيها.

مهارات  وتنمية  تدريب  من خالل  اإلصالح  عملية  دعم  n 
إعادة  وخطط  الوظيفي  والتحّول  العسكريني  األفراد 

توطني املسّرحني من القوات املسلحة.

تكافؤ  وسياسات  واالجتماعية  العرقية  التوازنات  دعم  n 
الفرص في قطاع الدفاع.

تعزيز الترتيبات اإلقليمية للتعاون العسكري وبناء الثقة  n 
وإدارة اجليوش ونزع السالح.

املساملة  الدول  في  عامة  بصفة  الدفاع  إصالح  عملية  تتسم 
قوات  هيكلة  وإعادة  دورية  مراجعة  عملية  بأنها  واملستقرة 
الدفاع رداً على البيئات املتقلبة املليئة باملخاطر والتهديدات أو 
الضغط السياسي من أجل التغيير. وتتحدد درجة اإلصالح 
مدى  لتحسني  الالزم  التغيير  بنطاق  منها  كبير  جزء  في 
البيئة االستراتيجية.  مالئمة ومساءلة وتوافر وكفاية قوى 
وفي بعض الدول، ميكن إجراء ذلك من خالل اتخاذ إجراءات 
تدريجية بسيطة مثل التغييرات في وضع وتشكيل القوة.

النزاع،  بعد  ما  مرحلة  في  الدول  من  للعديد  بالنسبة  أما 
برمته  األمني  النظام  تشكيل  إعادة  الدفاع  إصالح  يستلزم 
وإيجاد آليات للرقابة املدنية وبناء مؤسسات حكومية تتمتع 
باملشروعية وكذلك املؤسسات األساسية للقوات املسلحة.

الدفاع  قوات  على  تسيطر  ما  غالباً  الدول،  هذه  مثل  وفي 
تؤدي  كما  معني.  حلزب  موالية  أو  معينة  عرقية  مجموعة 
إلى ظهور فصائل مسلحة وقوات مسلحة  األهلية  احلروب 
غير نظامية أخرى. لذلك فمن الشائع أن تكون عملية إصالح 
الدفاع في سياقات ما بعد النزاع مدفوعة باحتياجات تتمثل 
كجزء  حزب،  إلى  تنتمي  ال  ممثلة  موحدة،  قوة  تشكيل  في 
وتتمحور  السالم.  بناء  إجراءات  ومنظومة  األكبر  األمة  من 
التحديات التي متثلها عملية اإلصالح الواسعة االنتشار هذه 
على  والعوائق  بالقدرات  املتعلقة  املسائل  األساس حول  في 
املوارد البشرية واملالية ومحاولة عمل توازن لقوة عسكرية 
محضة ذات رقابة مدنية في بيئة ذات مؤسسات عامة هزيلة 

تفتقر معظمها إلى املشروعية.

تغييرات  بإحداث  فقط  الدفاع  قطاع  إصالح  عملية  تعنى  ال 
في الهيكل اإلداري أو التنظيمي. هي تعنى أساساً بعالقات 
السلطة املتغيرة وغالباً ما جتري في بيئة مسيسة ومشحونة 
تقليص  تتيح  األحيان  من  كثير  في  أنها  كما  كبير.  حد  إلى 
اجليش  وكفاءة  سلطة  وتوازن  األمن  أفراد  صالحيات 
أجل  ومن  املدنية.  واملتابعة  الرقابة  بشأن  متطلبات  بوضع 
الدفاع  إصالح  لعمليات  املؤسسية  صفة  إضفاء  ضمان 
الدميوقراطية، فإن استدامة اإلصالح مرهونة بتغيير مفاهيم 
ومواقف وتصرفات القوى األمنية الفاعلة من خالل   على 
والتجاوب  والتعددية  املدنية  التثقيف  برامج   – املثال  سبيل 
آليات  بناء  خالل  ومن  القدرات  وبناء  االجتماعي  النوع  مع 
رقابة فاعلة. وال يكمن التحدي األكبر لعمليات إصالح الدفاع 
الناجحة بصفة عامة في حتديد حجم مالئم للقوات ووضع 
مناسب لها، بل يكمن في حتقيق إجماع وطني بشأن املسائل 
األمنية وتغيير سلوكيات أفراد القوات املسلحة نحو حتقيق 

بيئة آمنة للدولة وشعبها.

يؤدي إصالح الدفاع إلى فاعلية وكفاءة أكبر للقوات املسلحة، 
الدفاع  ومؤسسات  القوات  هذه  تشكيل  إعادة  يتم  حيث 
والبيئة  السياسية  اجلغرافية  البيئة  احتياجات  مع  لتتالءم 
يتم تخفيض  ولهذا  الدولة.  فيها  تتواجد  التي  االستراتيجية 
هو  األساسي  والهدف  الضروري.  غير  العسكري  اإلنفاق 
إنشاء قوات دفاع محترفة تعمل في إطار قانوني وتخضع 
للمساءلة من خالل املؤسسات الدميوقراطية. أما أهم مزايا 
إصالح الدفاع فتتمثل في توفير مؤسسات الدفاع الوطنية 
خلدمات أمنية تلتزم بنفس القواعد واملبادئ املعمول بها في 
ومناسبة  ميسرة  وبطريقة  العامة  الدميوقراطية  اخلدمات 

لتلبية االحتياجات األمنية للدولة ومواطنيها.

إجراء  عامة  بصفة  تتطلب  الدفاع  إصالح  عملية  أن  وحيث 
تغييرات على الثقافة التنظيمية والسياسة والبنية والسلوكيات 
واإلدارة والسلطات وجهات الرقابة، فهي بحاجة إلى القيادة 
املخلصة وااللتزام واإلرادة السياسية والتواصل والتشاور. 
وتعتبر عملية اإلصالح بناًء على ذلك مبثابة فرصة سانحة 
متثيالً  أكثر  وجلعلها  الدفاع  لقوات  الدميقراطي  للتحّول 

وجتاوباً للثقافة الوطنية وهوية املجتمع.
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

3 ما هو سبب أهمية النوع االجتماعي في 
إصالح القطاع األمني؟

"ملاذا يتوجب إدخال النوع االجتماعي في إطار العمل 
األمني؟ أوالً، ألن تضمني النوع االجتماعي واملساواة هو 
أمر مطلوب عاملياً... وثانياً، ألنه من املهم استخدام مجموع 
البشرية وليس نصفها فقط: فعندما يشارك الرجل واملرأة 
في صنع القرار يتم احلصول على نتائج أفضل. وأخيراً، 
من الناحية العملية، فإن إشراك وتضمني املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي هو عملية استراتيجية لتنفيذية" من أجل 
الكفاءة والفعالية". 

جيجي جيا )Giji Gya( "أهمية النوع في السياسة 
األوروبية لألمن والدفاع"4

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

يشمل العالقات بينهما.

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

كل املستويات.٥

قطاع  إصالح  عمليات  تهتم  أعاله،  وأشرنا  سبق  وكما 
قوات  تشكيل  وإعادة  األمن  مفهوم  صياغة  بإعادة  الدفاع 
ومؤسسات الدفاع لتتناسب مع االحتياجات األمنية للدولة 
ومواطنيها. ويجب تنفيذ ذلك وفقاً للمتطلبات الدميوقراطية 
في  الدفاع  قوة  على  وينبغي  والشفافية.  واملساءلة  للتمثيل 
التي أسست حلمايته،  املجتمع  تعكس  أن  كيان سياسي  أي 
مبا في ذلك حماية قيمها األساسية مثل املواطنة واملساواة. 
يكون  توازناً  األكثر  االجتماعي  النوع  فتركيب  هذا  وعلى 
عمليات  من  املزيد  في  والفعالية  التماسك  لصالح  بدوره 

السالم املتعددة األبعاد.
ومن املهم املالحظة أنه، وعلى الرغم من أن تواجد املرأة هو أمر 
حيوي إليجاد توازن فيما بني النوع االجتماعي، فهذا وحده 
مع  الدفاع  قوات  أو  الدفاع  قطاع  إصالح  يضمن جتاوب  ال 
النوع االجتماعي. ويجب أن يتعدى منظور النوع االجتماعي 
ما وراء األعداد. ويجب أن يطرح أسئلة حاسمة مثل: ملن األمن 

وملاذا؟ ويؤكد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الكتيب الذي 
أصدره بعنوان "في مسألة تضمني أدوار النوع االجتماعي 
من حيث التطبيق" إن أهداف تضمني أدوار النوع االجتماعي 
فيما يتعلق باجليش ومؤسسات الدفاع ينبغي أن تكون على 

النحو التالي: 
النوع  وهو  وحيد  أساس  على  التمييز  على  القضاء  n 

االجتماعي داخل قطاع الدفاع ومؤسسات اجليش.

وسياسية  أبحاث  في  االجتماعي  النوع  منظور  دمج  n 
وممارسة قطاع الدفاع ومؤسسات اجليش.٦ 

جعل  الدفاع  قطاع  في  االجتماعي  النوع  بتضمني  ُيقصد 
عند  عملي  واقع  والرجل  املرأة  واهتمامات  ومعرفة  جتربة 
السياسة  مفهوم  صياغة  إلعادة  وسيلة  وجعله  التنفيذ 

والتنفيذ وعملية التقييم.٧
خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  من  لعدد  ملّخص  يلي  وفيما 
وأولويات  أهداف  يدعم  مبا  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب 

عملية إصالح قطاع الدفاع وخاصة فيما يتعلق مبا يلي:
تلبية االحتياجات األمنية املختلفة داخل املجتمع. n 

وتلبية  األمني  للقطاع  املتغيرة  الطبيعة  مع  التعامل  n 
احتياجاته.

حتسني الفعالية التنفيذية. n 

إنشاء قوات دفاع ممثلة. n 

تعزيز الرقابة املدنية الدميوقراطية على قوات الدفاع. n 

3-1 تلبية االحتياجات األمنية املختلفة داخل املجتمع  
يجب أن تتعامل عملية إصالح الدفاع بفاعلية مع احتياجات 
جميع أفراد املجتمع. وتتنوع االحتياجات األمنية للفرد اعتماداً 
اجلنسية  وامليول  واملقدرة  والسن  اجلنس  مثل  عوامل  على 
هذا  والدين.  والعرق  املواطنة  االقتصادي ووضع  والوضع 
تهديداً  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ويظل 
من  كل  ويؤكد  العالم.  أنحاء  في جميع  اإلنسان  ألمن  كبيراً 
 )Turshen( وتورشني )Pillay( وبيالي )Meintjes( مينتجيز
عدم وجود تأثير على املرأة جراء العنف بعد النزاع، فغالباً ما 
يستمر العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بل ويزداد 
عقب توقف القتال.٨ لذا يجب أن يحتل ضمان حماية املرأة، 
في  أولوية  النزاع،  بعد  ما  مرحلة  وفي  النزاع  أوقات  أثناء 
بالنوع  املتعلقة  باملسائل  تعترف  التي  الدفاع  أجندة إصالح 
األمن  انعدام  حلاالت  ضحايا  الرجال  يقع  كما  االجتماعي. 
احلاالت  هذه  ومن  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائمة 
القوات  في  القسري  والتجنيد  اجلنس  االنتقائية  املذابح 
بالعصابات.  املرتبط  والعنف  الذكور  واغتصاب  املسلحة 
لذلك فيجب على قوات الدفاع أخذ جميع هذه العوامل بعني 
جميع  وفي  النزاعات  مناطق  في  معها  والتعامل  االعتبار 

جوانب العمليات التي تقوم بها.

ملزيد من املعلومات، أنظر األداة اخلاصة 

بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني
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3-2 تلبية االحتياجات املتغيرة لقطاع الدفاع
لقد تغيرت طبيعة احلروب تغييراً جذرياً منذ احلرب العاملية 
في  الغاشمة  البشرية  القوة  على  اعتمادها  قّل  الثانية، حيث 
ميدان املعركة وأصبحت أكثر اعتماداً على التقنية واخلبرات 
على  وعالوة  االجتماعي.  النوع  تقسيمات  في  توجد  التي 
ذلك، فإن ٩٥ باملائة من النزاعات احلالية هي نزاعات داخل 
الدولة أو حروب أهلية.٩ ويقصد بذلك التغييرات في أهداف 
وأوضاع وتشكيل القوات املسلحة الوطنية التي تبذل حالياً 
الكثير  الوقت واملوارد في حماية حدودها وتبذل  القليل من 

من ذلك في بعثات حفظ السالم الدولية.

اآلن  نرى  حيث  تعقيداً،  أكثر  السالم  حفظ  أصبح  وكذلك 
السالم  حفظ  قوات  إلى  ويعهد  أطول  لفترات  تدوم  بعثات 
مبهام تتخطى توفير األمن وإرساء السالم بالشكل التقليدي. 
خدمات  لتقدمي  مثال  السالم  حفظ  قوات  تطلب  أن  فيمكن 
نزاهة  وضمان  املؤسسات  بناء  وإعادة  احمللية  للمجتمعات 
وتضمني  القوات  تشكيل  في  التعددية  وتعمل  االنتخابات. 
الدفاع من  العمليات على متكني قطاع  النوع االجتماعي في 

أداء مهامه بشكل أفضل.

 ،)Karl Engelbrektson( يصف العميد كارل إجنلبريكستون
املرأة في  الشمال، مشاركة  التابعة الحتاد قوات  القوة  قائد 
على  للتغلب  النجاح"  "مفتاح  بأنها  السالم  حفظ  عمليات 
بعض القيود التنفيذية للقوات املتجانسة في بعض املهام مثل 
التفتيش الذاتي واستجواب النساء.10 وقد أظهرت الدراسات 
فاعلية  من  تزيد  أن  ميكن  النسائية  السالم  حفظ  قوات  أن 

بعثات حفظ السالم لألسباب التالية:

أكثر  مييلون  احملليني  السكان  من  والنساء  الرجال  أن  n 
ويشعرون  النسائية  السالم  حفظ  قوات  إلى  للحديث 
بتهديد أقل من قوات حفظ السالم املؤلفة من الرجال.

أن هناك حاجة إلى العنصر النسائي في نقاط التفتيش  n 
على الطرق وفي املطارات وغيرها للقيام مبهام التفتيش 

الذاتي للنساء.

ميكن أن تعزز القدرة على التعامل مع املنظمات النسائية  n 
توافر  احملليات من  النساء  املعلومات من  احمللية وجمع 
البيانات لصناعة القرار لتكون أكثر تفصيالً ودقة وبذلك 

ميكن استخدامها بشكل أفضل.11

عند  n  – ميكن للنساء املشتركات في قوات حفظ السالم 
فراغهن من اخلدمة – إقامة عالقات اجتماعية مع النساء 
احملليات والتحدث معهن عن "احلياة خلف الكواليس"، 
معلومات  على  للحصول  للبعثة  أخرى  طريقة  وهذه 

إضافية قيّمة عما يدور في الدولة املضيفة.

كمراقب  اجليش  في  النسائي  العنصر  يخدم  أن  ميكن  n 
للسلوكيات املتجاوزة للجنود من الرجال.12

ميكن أن تقدم النساء املشاركات في قوات حفظ السالم  n 
قوات  إلى  لالنضمام  احمللية  للمرأة  إيجابية  مناذجاً 

األمن.

وقعوا ضحايا  والرجال ممن  النساء  تفصح  أن  يحتمل  n 
في  املشاركات  للنساء  لهم  حدث  عما  اجلنسي  للعنف 

قوات حفظ السالم.

مقارنة حول  دراسة  في   ،)Anu Pillay( بيالي  أنو  وصفت 
بعثات حفظ السالم، املزايا اخلاصة لوجود املرأة في عمليات 
جنوب  في  املتحدة  األمم  لبعثة  وعند حتليلها  السالم.  حفظ 
"البعثة  أن  حلظن  الالتي  باملشاركات  أشادت  أفريقيا، 
في  األنثوية، مبا  اخلاصية  عليه  أطلقوا  قوتها مما  استمدت 
ذلك االهتمام بتلبية جميع احتياجات املجتمع وتغيير رموز 
واستخدام  املعلومات  وتبادل  والتواصل  والسلطة  املكانة 
الطريقة اجلماعية". كما أكدت بأنه "لم ترد أنباء عن وقوع 
غير منضبطة  أو سلوكيات  احمللية  املرأة  حوادث عنف ضد 
في كل  السالم  بعثات حفظ  احلوادث  مثل هذه  وقد الزمت 
وقوع  عدم  املرأة  وجود  يضمن  أن  ميكن  وال  مكان".1٣ 
ما  هو  للمرأة  القوي  التواجد  ولكن  جنسي،  عنف  حوادث 
يأمل  املثال،  سبيل  وعلى  احلوادث.  هذه  مثل  عدد  من  يقلل 
تساعد وحدة  أن  في  وليبيريا  املتحدة  األمم  في  املسؤولون 
حفظ السالم الهندية املكونة بالكامل من النساء وقوامها 10٣ 
جنديات والتي متارس العمل الشرطي في حماية مونروفيا 
في إلهام املرأة الليبيرية لالنضمام إلى قوات الشرطة واحلد 
من االستغالل اجلنسي واإلساءة التي متارسها قوات حفظ 
السالم. وقد تلقت الشرطة احمللية الليبيرية طلبات من النساء 
العدد  أضعاف  ثالثة  إلى  يصل  الشرطة  بقوات  لاللتحاق 
املعتاد خالل الشهر الذي تلى انتشار هذه الوحدة14. وتشمل 
مهمة هذه الوحدة حماية وزارة اخلارجية وتسيير الدوريات 
في الشوارع والسيطرة على التجمعات واالستجابة لنداءات 

الدعم العسكري من الشرطة احمللية.1٥

حفظ  بعثات  في  ضئيالً  املرأة  متثيل  يزال  ال  ذلك  ومع 
السالم )أنظر الشكل 1(. ويرجع ذلك في جزء كبير من إلى 
ضعف التمثيل في اجليوش الوطنية التي تشارك في قوات 
السالم  وعمليات  فيها  العسكريني  واملراقبني  املتحدة  األمم 
اإلقليمية. لذا، فمن الضروري أن تعمل قوات الدفاع الوطنية 
)أنظر  صفوفها  في  النساء  من  املزيد  جتنيد  على  بفاعلية 

القسم 4(.
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نسبة اإلناث في التشكيل العسكري لبعثات الشكل 1
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة – أبريل 
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نسبة اإلجمالياإلناثالذكورالبعثة

اإلناث
MONUC1٧،01٧٣011٧،٣1٨1.٧٣

UNMIL1٣،٧٦٦2٩414،0٦02.0٩
UNIFIL12،٨٥4٣٩٧1٣،2٥1٣
UNMIS٩،2٧٦122٩،٣٩٨1.٣
UNOCI٧،٩٨0٧4٨،0٥40.٩2

3-3  حتسني الفعالية التنفيذية 
بتحسني  األساس  في  الدفاع  قطاع  إصالح  عمليات  ترتبط 
جانب  إلى  الدفاع.  قطاع  ومالئمة  واملهارات  االحترافية 
املستوى  على   – السالم  حفظ  على  أفضل  قدرة  تسهيل 
– تعمل زيادة متثيل املرأة على زيادة كفاءة  التنفيذي العام 

القوات املسلحة وذلك لألسباب التالية:
توفير مجموعة أكبر من املوارد البشرية الختيار اجلنود  n 
من بينها. وبذلك يكون اجليش أكثر حرصاً في اختيار 

املجندين، وبالتالي يحّسن قدراته.

الدرجات  أقصى  إلى  املتاحة  املهارات  قاعدة  حتسني  n 
والعملية/الفنية  الفكرية  املهارات  من  واالستفادة 
واالجتماعية التي ميكن أن تتوفر بشكل أكبر في املرأة.

إن تضمني املرأة واملجموعات األخرى املهمشة داخل املجتمع 
تعقيدات  مع  أفضل  بشكل  التعامل  من  الدفاع  قوات  ميّكن 
على  القائم  العنف  عندما يصبح  احلالية، وخاصة  النزاعات 
تصبح  وعندما  للحرب  سالحاً  االجتماعي  النوع  أساس 
الركيزة  اإلنسانية  والكوارث  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
األساسية للنزاع التي يجب التعامل معها. وكذلك يدعم إدخال 
جاهزية  الدفاع  قوى  في  الدميوقراطية  واملمارسات  القيم 
للقوات  اجليش وفاعليته. ويعتبر مرض اإليدز حتدياً كبيراً 
تعامالت  أيضاً  يتطلب  وهو  الدول،  من  العديد  في  املسلحة 
نوع اجتماعي خاصة تتناول تغيير السلوك اجلنسي للرجل 

واملرأة.
الدفاع أنفسهم  أفراد قطاع  ما يدان  إلى ذلك، غالباً  وإضافة 
بجرائم التحرش اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع 
أيضاً  املدنيني  وضد  زمالئهم  ضد  ترتكب  التي  االجتماعي 

ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
، أظهرت دراسة مستقلة أجرتها وزارة  n  200في العام ٦
النساء  ثلثي  من  أكثر  أن  املتحدة  اململكة  في  الدفاع 
اجلنسي  للتحرش  تعرضن  قد  اخلدمة  في  العامالت 

املباشر.1٧

طلبة  على  أجريت  دراسة  أظهرت   ، n 200٦ العام  في 
املعهد العسكري األمريكي، سيتاديل، أن 20 باملائة من 
الطالبات صّرحن أنهن قد تعرضن لالعتداء اجلنسي.1٨

كما أظهرت دراسة أجرتها وزارة الدفاع األمريكية في  n 
العام 2000، أن ٨0 باملائة من أفراد اخلدمة ممن شملتهم 
الدراسة قد وجهت إليهم كلمات جارحة وأسماء أو نكات 
والسحاقيات، وأن  املثليني جنسياً  توحي باالزدراء عن 
٣٧ باملائة منهم قد تعرضوا أو شاهدوا حترشاً مناهضاً 

للمثلية اجلنسية.1٩

التزامات  اإلنسان  حقوق  قانون  يفرض  السلم،  وقت  في 
التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على  بالقضاء  الدول  على 
ترتكبها قوات الدفاع. وخالل النزاعات املسلحة، قد يفرض 
القانون اإلنساني الدولي العديد من هذه االلتزامات. وحتى 
القضاء  أن  الواضح  فمن  االلتزامات جانباً،  هذه  إن وضعنا 
إنشاء قوات دفاع  انتهاكات حقوق اإلنسان يعمل على  على 
املثال،  سبيل  على  اجلنسي،  فالتحرش  وفاعلة.  بها  موثوق 
يقوض املؤسسة من خالل فقدان اإلنتاجية وانخفاض الروح 
العمالة  دوران  حركة  وزيادة  العمل  عن  والتغيّب  املعنوية 
دراسة  أوضحت  وقد  املرأة.  أدوار  تضمني  عملية  وتعرقل 
ارتفاع  بني  وثيقة  عالقة  وجود  األمريكي  اجليش  أجراها 
معدل حدوث التحرش اجلنسي وانخفاض اجلاهزية للقتال 

وضعف القيادة.20

"لست ضحية التحرش اجلنسي، فعندما يحدث ذلك داخل 
نفسه  الطيران  سالح  يصبح  األمريكي  الطيران  سالح 
هم  نخدمهم  الذين  األمريكية  املتحدة  الواليات  ومواطني 
مهامنا  في  يتداخل  اجلنسي  التحرش  ألن  ذلك  الضحايا. 
العسكرية. هو يتداخل في العمل الذي تدربت أنا واآلخرين 
يجب  السبب  ولهذا  مستويات،  أعلى  في  به  القيام  على 

وقفه."
21)Zenaida Martinez( رقيب: زنيدا مارتينز

3-4 إنشاء قوات دفاع ومؤسسات أمنية ممثلة
ينبغي أن تعكس قوات الدفاع في أي دولة الهويات املتأصلة 
التمثيل  معدالت  زيادة  ذلك  يدعم  حيث  املجتمع،  داخل 
الدفاع.  قوات  مشروعية  تعزيز  وبالتالي  احمللية  وامللكية 
تعتبر  كما  الدفاع.  قوات  فعالية  بدورها  املشروعية  وتعزز 
إدارة الدفاع واجليش واجلهات األمنية األخرى األماكن التي 
توفر فرصاً للمواطنني للحصول على التعليم واالستفادة من 
اخلبرات الدولية. وفي حالة استبعاد قطاعات من املجتمع في 
الواقع العملي من هذه املؤسسات، فذلك يعتبر مبثابة منعهم 

من الوصول إلى العمل وفرص التقدم التعليمي واملهني.

التاريخية  لتركيبته  نظراً  عاملياً    الدفاع  قطاع  يشهد  لم 
بشكل كبير   نفس مستويات املساواة بني اجلنسني كما هو 
التنموية والسياسية.  القطاعات  املثال في  احلال على سبيل 
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نسبة املجندات في القوات املسلحة للدول األعضاء في حلف الناتو22الشكل 2

200120022003200420052006الدولة
٧.٦٧.٩٨.2٨.2٦٨.٣٨.٣بلجيكا
4.2٦٦   بلغاريا
11.411.٨12.412.٣12.٦12.٨كندا

اجلمهورية 
٣.٧101012.٣12.212.2التشيكية

٥٥٥٥.٣ ٥.0الدامنرك
٨.٥10.٨11.212.٨12.٨1٣.٣فرنسا
2.٨٣.٧4.4٥.2٦٦أملانيا

٣.٨٣.٨٣.٨4.24.٣٥.4اليونان
٩.٦1٦1٦101٦1٧.٦املجر
0.10.10.10.٥11.٦إيطاليا
 1٣.٥20   التفيا

٦٩12.٥   ليتوانيا
٥.٧     لوكسمبورج

٨٨.4٨.٥٨.٦٩٩هولندا
٣.2٣.٣٥.٧٦.٣٦.٣٧النرويج
0.10.٣0.٣0.4٧0.4٧0.٥2بولندا

٦.٦٦.٦٨.4٨.4٨.412البرتغال
٣.٩٥٥   رومانيا

٦.1٧٧.٧   سلوفاكيا
 1٩.21٥.٣٨   سلوفينيا
٥.٨٩1010.٥10.٧1٣.٥أسبانيا
0.10.10.1٣.٩٣.٩٣.1تركيا

٨.1٨.٣٨.٦٨.٨٩٩.1اململكة املتحدة
14141٥1٥1٥.٥10.٥الواليات املتحدة

وكما يوضح الشكل 2، النساء أقل متثيالً بكثير في اجليش. 
وفي العديد من الدول، جند أن القوانني املتعلقة باجليش متيّز 
بشكل واضح ضد املرأة مثل استبعادها من املهمات القتالية. 
واجلهات  الدفاع  وزارات  في  متثيالً  أقل  أنها  يبدو  كما 
في  فهناك  رسمية،  عوائق  وجود  دون  وحتىمن  الرقابية. 
وانتشار واسع حلاالت  املرأة  بعمل  للنهوض  الغالب سقف 

التحرش اجلنسي وأشكال التمييز األخرى.

3-5 تعزيز الدميوقراطية والرقابة املدنية على قوات 
الدفاع

"يجب الوقوف عند مشروعية املؤسسات واملمارسات 
احلاكمة عندما ال تعكس القرارات التي تتخذ مصالح 

وأصوات نصف املجتمع. وتتضح أزمة املشروعية جلياً في 
الطبيعة النوع االجتماعي للنزاع، فنادراً ما تتخذ املرأة قراراً 
أو تشارك في احلروب ولكنها تعاني دائماً من ويالتها."

جورجينا آشوورث )Georgina Ashworth(: "اإلدارة 
اجلنسانية: برنامج عمل من أجل التغيير"2٣

أحد اجلوانب الرئيسية لعملية إصالح قطاع الدفاع، هو زيادة 
الرقابة املدنية، فهناك حاجة إلى إشراك الرجال والنساء ممن 
اللجان  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  حس  لديهم 
املجتمع  منظمات  وفي  بالدفاع  اخلاصة  الدائمة  البرملانية 
والبرامج  السياسات  أن  من  التأكد  لهم  يتسنى  املدني حتى 
للرجل  املختلفة  االحتياجات  تلبي  الدفاع  يتبناها قطاع  التي 
منظمات  إشراك  يجب  وكذلك  والصبي.  والفتاة  واملرأة 
يتركز  التي  البحثية  واملؤسسات  النسائية  املدني  املجتمع 
عمليات  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  عملها 

الرقابة املدنية لضمان تطبيق فهم شامل.

قطاع  إصالح  عمليات  في  االجتماعي  النوع  تضمني  ويتيح 
الدفاع فرصاً جلزء أكبر من املجتمع ليصبح مشاركاً فاعالً 
األمنية.  القرارات  اتخاذ  وفي  األمنية  اخلدمات  تقدمي  في 
وهذا يعتبر أمراًمهماً بشكل خاص عند دراسة امللكية احمللية 
للمؤسسات األمنية حيث أن املرأة تشكل ٥0 باملائة من املجتمع.

املجتمع وتعميق  تركيبة  تغييرات في  إلى  بدوره  يؤدي  وهذا 
التحول اجلوهري من أمن الدولة إلى أمن اإلنسان الذي يتطلب 

14



النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

أمن األفراد واملجتمعات ويوسع من مفهوم طبيعة التهديدات 
األمنية )لتشمل األمن الغذائي واألمن البيئي والعنف القائم 
القوى  وكذلك  وغيرها(،  االجتماعي  النوع  أساس  على 
منظمات  بإشراك  )وذلك  األمنية  بالعملية  املهتمة  الفاعلة 
املجتمع املدني(. وكذلك يعمل إشراك املنظمات املمثلة للنساء 
السياسة  ومعاهد  النسائية  اإلنسان  حقوق  )كمنظمات 
املفاهيم  هذه  تفعيل  على  االجتماعية(  واملنظمات  واألبحاث 
اجلديدة عند حتديد التهديدات األمنية وتطوير القدرات على 

التعامل معها.

قاعدة  توسيع  وكذلك  متنوعة  دفاع  قوات  تشكيل  يعمل 
املشاركة في الرقابة على إحداث تغيير في مفاهيم "القائمني 
مما  املجتمع،  عن  باحلماية"  و"املشمولني  احلماية"  على 
املجتمع.  في  األفراد  جلميع  الرئيسي  الشاغل  األمن  يجعل 
تغيير  على  االجتماعي  النوع  أدوار  يساعد تضمني  وباملثل، 
صورة اجليش كمؤسسة تعنى أساساً بالعنف واحلروب إلى 
مؤسسة تعنى أكثر بإرساء السالم وتعميم الدميوقراطية.

كما يعتبر التعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
عملية إصالح قطاع الدفاع ضرورياً في إطار منوذج يناسب 
النوع  إلدخال  بعينه  واحد  منهج  يوجد  فال  احمللية،  البيئة 
املنهج  سيعتمد  حيث  الدفاع،  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
الذي سيعمل به بدرجة كبيرة على أدوار كالً من الرجل واملرأة 
في أي مجتمع يرغب في إنشاء أنظمة دفاعية وأمنية. وكذلك 
فإن عملية تضمني النوع االجتماعي في عملية اإلصالح هي 
عملية أكثر عمقاً، كما أوضحنا فيما سبق، من مجرد وجود 
املرأة داخل قطاع الدفاع وأن مشاركتها ميكن أن تأخذ أدواراً 

وأشكاالً مختلفة ومتنوعة.

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

إن أخذ املبادرة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
في عملية إصالح قطاع الدفاع ليس مسألة فاعلية تنفيذية 
للقوانني  لالنصياع  ضروري  أيضاً  إنه  بل  فحسب، 
باألمن  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

والنوع االجتماعي ومنها:
التمييز  االتفاقية اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال  n 

ضد املرأة )1٩٧٩(
) n 1مؤمتر وخطة عمل بكني )٩٩٥

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

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

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
إصالح قطاع الدفاع؟

النوع  تضمني  إلجناح  العملية  الطرق  القسم  هذا  يقدم 
أربع  وهناك  الدفاع.  قطاع  إصالح  علمية  في  االجتماعي 
مستويات ضرورية إلصالح الدفاع وهي بالتحديد املستوى 
يوضح  واملجتمعي.  واالقتصادي  واملؤسسي  السياسي 
إدخال  بها  يتعني  التي  الطريقة  على  عامة  نظرة   ٣ الشكل 

النوع االجتماعي على هذه املستويات.

الشكل 3: إدخال النوع االجتماعي في املستويات األربعة لعملية إصالح قطاع الدفاع

إصالح قطاع الدفاع

املستوى املجتمعياملستوى املؤّسسياملستوى االقتصادياملستوى السياسي

 nمراجعة الدفاع 
 nتعميم الدميوقراطية 

 في قطاع الدفاع 
 nرقابة املجتمع املدني

 nالرقابة البرملانية

 nإدارة مالية عامة تخضع 
للمساءلة وتتسم 

بالشفافية
 nوضع ميزانية للنوع 

االجتماعي  

 nتوظيف املرأة واإلبقاء على 
عملها 

 nسياسات وآليات اإلصالح
 n قواعد السلوك

 nالتدريب

 nتغيير القوالب النمطية 
واملواقف االجتماعية

 nالتعاون مع املجتمع املدني 

إدخال النوع االجتماعي
1٥



 رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

4-1 إدخال النوع االجتماعي على املستوى السياسي 
من إصالح قطاع الدفاع

وبعملية  الدفاع،  قطاع  إصالح  عملية  توجيه  يتم  أن  يجب 
املعالم  واضح  "بتفويض  ضمناً،  االجتماعي  النوع  إدخال 
من أعلى مستوى سياسي، وأن تنعكس في رؤى وسياسات 
العملية، فهي تتطلب  الدولة".24 ومن أجل جناح هذه  قيادة 
مشاركة كبار املسؤولني الذي يتولون في الغالب قيادة هذه 
رؤية خطوط  إلى  يحتاج  الذي  العمل  فريق  وكذلك  العملية، 
كما  بها.  القيام  لكيفية  واضحة  واستراتيجيات  إرشادية 
وتعتبر  واملدنية.  الدميوقراطية  الرقابة  تعزيز  أيضا  تتطلب 
العمليات الالزمة لتحقيق هذه النتائج واملتمثلة في مراجعات 
الدفاع وعمليات تعميم الدميوقراطية ورقابة املجتمع  قطاع 
الرئيسية  االنطالق  نقاط  هي  البرملانية  والرقابة  املدني 

للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.

مراجعة قطاع الدفاع 
أن  مصلحتها  ومن  احلكومات  على  حكراً  احلكمة  "ليست 
تطلب مشورة خبراء من خارجها في أغلب األحيان. كما أن 
أفراد من خارجها  املطالبات مع  النقاش والدفاع عن  جتربة 
إمنا هو أمر مفيد وعادة ما يسفر عن نتائج أفضل. وجماعات 
الضغط السياسي واجلماعات التي تؤكد متثيلها واهتماماتها 
مبصالح النوع االجتماعي والعرقية تقدم رؤيتها وحترص 
كذلك على االستماع آلراء احلكومات. وإذا ما أخذت املراجعة 
منحى نقاشياً، كما في حاالت تغيير النظام وتوسيع قاعدة 
األهمية  بالغ  أمراً  سيكون  ذلك  فإن  واملشاركة،  التشاور 

لنجاحها."

شبكة التسهيل العاملية بشأن إصالح القطاع األمني  مجموعة 
أفضل املمارسات بشأن إصالح القطاع األمني٦   200٥

مع  يتفق  مبا  الدفاع  وبرامج  وسياسات  أولويات  إن حتديد 
الواقع االستراتيجي العاملي املتغير هو جزء من العمل املعتاد 
املثال تقوم  املتحدة على سبيل  الواليات  الدفاع. ففي  لوزارة 
وزارة الدفاع )البنتاغون( مبراجعات كل أربع سنوات لسياسة 
الوضع  الدفاع  وزارة  في  العليا  القيادة  فيها  "حتدد  الدفاع 
الراهن في الوزارة واالجتاه الذي يعتقد أنه ضروري للقيام 
فهناك  ذلك،  ومع  األمريكي".2٥  الشعب  جتاه  باملسؤوليات 
أوقات تقتضي ضرورة إجراء مراجعة أكثر دقة وشمولية.

وهناك ثالث أحوال بشكل أساسي تكون فيها مراجعة الدفاع 
مالئمة:

االستراتيجي  املوقف  في  جوهري  تغيير  حدوث  عند  n 
يتطلب بدوره جتاوباً جوهرياً )كنهاية احلرب الباردة(.

عندما  ولكن  املوقف  في  كبير  تغيير  يلوح  ال  عندما  n 
تعتقد احلكومة بوجود ضرورة إلعتماد طريقة مختلفة 
امللّحة ما  الدفاع  اختالًفا كبيًرا )كعمليات إصالح قطاع 
ارتكزت  والتي  املتحدة  الواليات  في  كلينتون  بعد حكم 

بشكل أساسي على إعادة تشكيل القوات عقب تخفيض 
امليزانية في حقبة التسعينيات(.

تؤثر  كبرى  داخلية  سياسية  تغييرات  حدوث  عند  n 
)مثل  النزاع  تسوية  أو  النظام  تغيير  مثل  اجليش  على 
اإلصالحات التي أجريت في أوغندا في ظل حكم الرئيس 

.))Museveni( موسيفيني

من أولى أولويات عملية مراجعة الدفاع هي إجراء تقييم واضح 
ودقيق للموقف االستراتيجي داخل وخارج البالد، مبا يسمح 
مع  العسكرية  الوسائل  مالئمة  على  للقدرة  أساس  بوضع 
األغراض اجلغرافية السياسية. وكذلك تعمل مراجعة الدفاع 
على تدعيم تنمية رؤية أمنية دميوقراطية تعكس االحتياجات 
األمنية للدولة واملواطنني، والتي حتدد االجتاهات واألهداف 

االستراتيجية لعملية إصالح قطاع الدفاع.2٦ 

النامية والدول في املرحلة االنتقالية بعمليات  الدول  لم تقم 
تشاركية ملراجعة الدفاع، مما قد يعني أن سياسة ومخططات 
للبيئة االستراتيجية وأن  تقييم واقعي  إلى  الدفاع ال تستند 
هناك تقييم محدود ألدوار األجهزة األمنية املتعددة. وهذا له 
املوارد في  امليزانية وتخصيص  إلى وضع  إشارات ضمنية 
جلماعات  مهمة  انطالق  نقطة  وهناك  التقيّد.  شديدة  حدود 
الضغط والتأييد تتمثل في حث القوات املسلحة على إجراءات 
لتحديد  دقيقة  لعملية  أساس  وضع  مثل  دفاعية  مراجعات 
مرحلة  في  للدول  بالنسبة  أما  املوارد.  وتخصيص  املخاطر 
من  مهماً  القومي  األمن  أولويات  يعد حتديد  النزاع،  بعد  ما 
مؤسسات  ولبناء  املسلحة  للقوات  النزاع  دور  حتويل  أجل 
ملا  السياسية واالستراتيجية  البيئة  بناًء على  دفاعية جديدة 

بعد النزاع.

من منظور األمن اإلنساني ومن أجل تبني الوجه الشمولي 
املسائل  إدخال  إلى  حاجة  هناك  للدميوقراطية،  والتشاركي 
وبناء  الدفاع  مراجعة  عملية  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
من  واملرأة  الرجل  إشراك  ينبغي  كما  القومي.  األمن  رؤية 
نقاط  أن  يضمن  ذلك  أن  حيث  املجتمع،  شرائح  مختلف 
االنطالق املطلوبة لهذا الغرض وحتديد أولويات وسياسات 
جلميع  األمنية  االحتياجات  فعلياً  تعكس  الدفاع  وبرامج 
األفراد داخل الدولة. وعالوة على ذلك، يعمل توسيع قاعدة 
التشاور في تنمية السياسة الدفاعية على خلق شعور امللكية 
الوطني  الوحدة والترابط  القوة ويسهم في  احمللية لوسائل 
من خالل بناء إجماع وطني حول إنشاء وتفعيل جهاز أمن 

الدولة والهدف منه.

مراجعة  عملية  في  االجتماعي  النوع  إدخال  ميكن  كيف 
الدفاع

بالنوع  اخلبرة  ذوي  من  واألفراد  املرأة  إشراك  ضمان  n 
املسؤولني  احلكومية  الوزارات  وممثلي  االجتماعي 
االجتماعي  والنوع  املرأة  بحقوق  املتعلقة  املسائل  عن 

والشباب كجزء من جهات املراجعة الرسمية.
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  دعوة املجتمع املدني ملراجعة إجراءات العملية.
  استغالل وسائل اإلعالم لتعبئة النقاش العام بشأن 
قضايا األمن والدفاع من خالل املقاالت في اجلرائد 

وأحاديث اإلذاعة.
بالنوع  املتعلقة  املسائل  مع  وضوح  بكل  التعامل  n 
االجتماعي في عملية املراجعة واستخدام لغة متجاوبة 

مع النوع االجتماعي.

ما  على  بناًء  املشاورات  الدفاع  على  القائمون  يعارض  قد 
البرملان ومنظمات املجتمع  يعتقدونه من نقص قدرة أعضاء 
ألعضاء  ميكن  بينما  األمنية.  القضايا  في  لالنخراط  املدني 
البرملان ومنظمات املجتمع املدني االستفادة من شبكات مثل 
شبكة التسهيل العاملية بشأن إصالح القطاع األمني وشبكة 
املعرفة  املزيد من  األفريقية الكتساب  األمني  القطاع  إصالح 
لهم  سبق  الذي  األخرى  الفاعلة  القوى  مع  اخلبرات  وتبادل 

بناء قدرات النوع االجتماعي جلهات املراجعة الرسمية  n 
من خالل التدريب على النوع االجتماعي وتقدمي تقارير 
األمنية  والقضايا  االجتماعي  النوع  بشأن  موجزة 

واملراقبة واملبادرات األخرى.
متثيالً  األقل  األخرى  واملجموعات  املرأة  مشورة  طلب  n 
داخل قوات الدفاع فيما يتعلق بعوائق تضمني أدوارهم 

بالكامل والنهوض بهم بشكل متساٍو.
تكتالت  أي  ذلك  ويشمل  البرملان  أعضاء  مشورة  طلب  n 

سياسية أو حتالفات برملانية نسائية.
تشجيع احلوار الوطني حول الرؤية الوطنية لألمن من  n 

خالل ما يلي:
  إجراء مشاورات مع ممثلي جميع شرائح املجتمع مبا 

في ذلك املنظمات النسائية الريفية واملدنية.
قادة  بني  املباشر  التفاعل  مع  محلية  لقاءات  عقد    

مراجعة الدفاع والعامة.
  عقد جلسات برملانية ونقاشات مفتوحة.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثرها على صناعة 
سياسة األمن القومي 

إشراك منظمات املجتمع املدني النسائية في فيجي في إصالح قطاع الدفاع 27اجلدول1

في منطقة احمليط الهادئ، ظلت املرأة مهمشة بشكل كبير في مؤسسات اتخاذ القرار الرسمية وذلك نتيجة سيطرة الرجال على 
مؤسسات اإلدارة. ومع ذلك وعلى الرغم من تلك املعوقات، فقد كان للمرأة دور منتج في إحالل السالم أثناء اشتداد األزمات 

في بوجينفيل وجزر سليمان وفيجي، وتستمر في أداء هذا الدور احليوي في بناء ودعم السالم في مجتمعاتها.
التعامل مع عدم االستقرار في فيجي، فقد تعلمت املرأة كيف تتفاوض وتتواصل مع قوات  للدور املعتاد للجيش في  ونظراً 
األمن. وبعد مناقشات مع حركة يوم السالم )Peace Vigil( التي قادتها النساء خالل أزمة الرهائن التي وقعت في شهر مايو / 
أيار عام 2000، أجرى املجلس القومي للمرأة في فيجي اتصاالت مع اجليش. ونتيجة لهذه اجلهود، عقد قائد القوات املسلحة 
العسكري وكبار املسؤولني مع ممثلي حركة يوم السالم. وقّدم وفد احلركة  لقاًء ضم أعضاء املجلس  في جمهورية فيجي 
اإلقرار  إلى  البرملانية ودعت اجليش  الدميوقراطية  إلى  العودة  إلى  فيه على حاجة فيجي  أكدت  املرأة"،  بـ"خطاب  ما يعرف 
بدستور 1٩٩٧ باعتباره القانون األعلى للبالد وحثت كذلك اجليش على احترام حقوق اإلنسان. وفي الوقت الذي حظي فيه 
اخلطاب باالحترام والترحاب، فقد كان الدرس املهم الذي تعلمته املرأة هو استخدام لغة اجليش والقطاع األمني في احلوارات 

ومبادرات السالم املستقبلية.
في العام 200٣، عقد حوار وطني بني املجلس القومي للمرأة واملجلس العسكري أسفر عن إنشاء جلنة املرأة للتنسيق األمني 
والسلمي في فيجي، حيث قدم املجلس القومي للمرأة مستندات رسمية فيما يخص األمن القومي ومراجعة الدفاع. وقد أكد ذلك 
على املشاركة القيمة التي ميكن أن تقدمها منظمات املرأة من القرية إلى املجتمع مروراً باملستويات الوطنية وانتهاًء بالتدخالت 
املنبّهة املبكرة، مع حتديد نقاط االنطالق الرئيسية للمرأة على مستويات صنع القرار الوطني واحمللي. وقد تضمنت املستندات 

املقدمة التوصيات التالية: 
تعيني وزيرة شؤون املرأة عضواً مبجلس األمن القومي. n 

تعيني النائب الدائم لوزارة شؤون املرأة عضواً دائماً في اللجنة االستشارية لألمن القومي. n 

يتعني متثيل املرأة بفاعلية وعلى وجه املساواة في اللجان األمنية على مستوى املقاطعات واألقاليم. n 

يتعني إشراك املرأة في وحدة حتديد األمن القومي. n 

يتعني ضمان التوازن النوع االجتماعي في مستويات صنع القرار للقوات األمنية، وكذلك بذل اجلهود إلحلاق املرأة في  n 
القوات املسلحة في جمهورية فيجي.
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خوض جتربة عمليات إصالح قطاع الدفاع مبا يسهم في بناء 
قدراتهم للتعامل مع القضايا املتعلقة بالدفاع بفاعلية أكثر.

عمليات تعميم الدميوقراطية في قطاع الدفاع
أظهرت جتارب إصالح قطاع الدفاع في دول أوروبا الشرقية 
ما بعد الشيوعية أن تعميم الدميوقراطية والرقابة املدنية على 
القوات املسلحة هي أقرب الطرق إلدخال النوع االجتماعي. 
وفي النموذج األمني التقليدي الواقعي للحرب الباردة، مثلت 
حيث  العسكرية،  الصبغة  فيها  تزيد  ثقافة  املسلحة  القوات 
األمني  املجالني  في  املرأة  أو  للمدنيني  هناك مساحة  يكن  لم 
الباردة، حتولت  أعقبت احلرب  التي  الفترة  والدفاعي. وفي 
للمجتمع  انعكاساً  أكثر  أمنية  أنظمة  إلى  املسلحة  القوات 
على  ويشهد  األفراد.  ممارسات  ذلك  في  مبا  تخدمه،  الذي 
املشاركة  القوات  أفراد  بني  املرأة  نسبة  زيادة  التحول  هذا 
أدى  2. وكذلك  الشكل  في  كما هو موضح  الناتو  في حلف 
العسكرية  املدنية  العالقات  على  أجري  الذي  التحسني 
والزيادة في الرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة في 
بعض الدول إلى مشاركة املرأة في إدارة الدفاع وفي احلكم 

)أنظر اجلدولني 2 و٣(.

 وفي الوقت الذي قد تفسح فيه زيادة الرقابة الدميوقراطية 
في  وخاصة  املرأة،  ملشاركة  مجاالً  املسلحة  القوات  على 
بني  الصالحيات  توزيع  هيكلة  إعادة  فإن  املدنية،  املناصب 
اجلهات املدنية والعسكرية متثل في الغالب حتدياً للدول التي 

خرجت من نظام احلكم العسكري أو االستبدادي.

 كيفية إدخال النوع االجتماعي في احلكم العسكري 
الدميوقراطي

ال  التي  املناصب  لتحديد  لألفراد  مراجعات  إجراء  n 
حتتاج إلى تعيينات عسكرية )فاملدنيون في نهاية األمر 

يتقاضون راتباً أقل من راتب العسكريني(.
مؤسسات  في  اإليجابي  اإلجراء  تعيينات  استخدام  n 
سكرتارية  في  املرأة  توظيف  وتشجيع  املدنية  الدفاع 

الدفاع.

في اجلدول2 الدفاع  على  »املدنية«  صفة  إضفاء 
استونيا

عقب حصول استونيا على استقاللها عام 1٩٩1، قررت 
املبادئ  على  الدفاع  وزارة  تأسيس  السياسية  السلطات 
املدنية كجزء من حملة موسعة الجتثاث النزعة السوفييتية 
تعيني  على  الوزارات  وحرصت  الدولة.  مؤسسات  من 
أفراد جدد من أجل التحرر من شبكة العالقات السوفيتية 

والقصور الذاتي.

داخل  كبيراً  مدنياً  مكوناً  األفراد  هيكلة  إعادة  وقد شكلت 
الدفاعي  التخطيط  فكر  استبدال  ومت  الدفاع.  وزارة 
مبفهوم  عسكرياً  شأناً  باعتباره  السوفييتي  العهد  في 
املنتخبة  احلكومة  مسؤولية  من  باعتباره  للدفاع  جديد 
دميقراطياً، ويساعدها في ذلك األفراد من الرجال والنساء 
املرأة ٥2  الراهن، متثل  الوقت  الدفاع. وفي  وزارة  داخل 
باملائة من األفراد العاملني في وزارة الدفاع، من بينهم ٦0 
باملائة في الفئة العمرية من 21 إلى ٣0 عاماً و2٥ باملائة 
من ٣1 إلى 40 عاماً، وثالث نساء فقط من بني 122 امرأة 

يبلغن من العمر ما يزيد عن ٦1 عاماً.
ميرلي مايجر )Merle Maigre( - ضابط اتصال حلف الناتو في 
أوكرانيا

رقابة املجتمع املدني على قطاع الدفاع
على  املسلحة  للقوات  احلقيقية  الدميوقراطية  اإلدارة  تعتمد 
إسهامات املجتمع املدني في عمليات صنع القرار ورقابته على 
قوات الدفاع. وحتى يتسنى للمجتمع املدني القيام بهذه األدوار 
القدرة  لديه  تكون  أن  إلى  أوالً  بحاجة  فهو  األمنية  اإلدارة  في 
على رقابة القطاع األمني وتقدمي مساهمة إيجابية في احلوار 
السياسي بشأن األولويات األمنية، وثانياً يجب أن تكون البيئة 
السياسية مواتية ملساعدة املجتمع املدني في القيام بدور فعال.

وتتمتع املنظمات النسائية واملنظمات األخرى العاملة في مجال 
النوع االجتماعي بخبرات معينة والقدرة على احلصول على 
معلومات تزيد من قيمة إسهاماتها في مراقبة الدفاع. كما ميكن 
أن تلعب دور حلقة وصل بني احلقائق املوجودة على األرض 
فيما يتعلق بحاالت انعدام األمن على املستوى املجتمع التي يعاني 
منها الرجل واملرأة وبني القائمني على إدارة الدفاع على املستوى 
على مستوى  تقدمها  التي  األمنية  للمعلومات  احمللي. وميكن 
املجتمع أن تكون ذات أهمية عظمى في حتديد التهديدات األمنية 

وفي رقابة أداء أفراد القوات املسلحة على حد سواء.
وقد توجد بعض املعوقات التي تواجه مشاركة املرأة في العمليات 
السياسة احمللية. مثال ذلك ما حدث في أفغانستان في شهر 
شؤون  وزارة  نظمت  عندما  العام 200٣،  من  آذار   / مارس 
حول  برنامجاً  للمرأة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وصندوق  املرأة 
التوعية الدستورية لضمان تضمني احتياجات املرأة في الدستور 
مناطق  مختلف  من  املشاركني  دعوة  متت  وعندما  األفغاني. 

أفغانستان، لم يستطع الكثير منهم احلضور ألسباب منها:
على  احملليني  العسكريني  القادة  وسيطرة  األمن  انعدام  n 

املقاطعات.
نقص املعرفة: لم تتمكن النساء من التعبير عن أرائهن أو  n 
لم تكن لديهن الشجاعة عن اإلفصاح عن احتياجاتهن.

عدم املساواة: لم حتصل النساء على إذن للحضور من  n 
جانب أزواجهن/عائالتهن.
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الفقر. n 

n 2النقص في وسائل النقل.٩

الدفاع  مراقبة  عمليات  وتخطيط  فهم  أهمية  يعزز  وهذا 
لتتناسب مع ظروف واحتياجات املجتمعات التي يطلب منها 
املدني،  املانحة واملجتمع  املشاركة. كما ميكن تعبئة اجلهات 

لكن األمر يحتاج إلى رؤية منسقة.

االجتماعي في سياسة  النوع  إدخال  أمام  األكبر  العائق  أما 
الدفاع وعمليات الرقابة فيتمثل في النقص في قدرة املجتمع 
املدني   من حيث املوارد البشرية والوقت والقيود املالية – 
على الضغط لتبني سياسات وممارسات متجاوبة مع النوع 
االجتماعي. كما قد حتتاج املنظمات غير احلكومية ومنظمات 
املشاركة  لها  تتسنى  حتى  اخلبراء  دعم  إلى  املدني  املجتمع 

الفاعلة واملؤثرة في احلوارات املتعلقة بالدفاع.

كيفية إدخال النوع االجتماعي في رقابة املجتمع املدني 
على قطاع الدفاع

اخلدمات  ومقدمي  املرأة  منظمات  بني  التفاعل  تسهيل  n 

وزيرات الدفاع يحفرن أسمائهن بقوة على املشهد الرجولي السائد في أمريكا الالتينية 28اجلدول 3

أن  املسيطرة، غير  التقليدية  الرجولية  الصفة  تقاليد  املنطقة  الالتينية وسادت  أمريكا  العسكري  االنقالبات والتناحر  ضربت 
املرأة كان لها الكلمة في ظل هذه األجواء في املسائل املتعلقة بقطاع الدفاع.

وفي السنوات اخلمس األخيرة، وللمرة األولى، قامت خمس دول بتعيني املرأة على رأس وزارات الدفاع فيها، وهي تشيلي 
وكولومبيا وأوروجواي واألرجنتني واإلكوادور.

تؤكد هذه التعيينات مدى تقدم املرأة في األعوام األخيرة، كما تعكس في الوقت نفسه رقابة سياسية أكبر على القوات املسلحة 
والدور املتغير للجيش.

)Peter DeShazo(، مدير برنامج األمريكتني في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن:  يقول بيتر ديشازو 
"هذا يشير إلى النظرة املختلفة للقوات املسلحة )....( مع حتسن في العالقات املدنية العسكرية واملزيد من الرقابة املدنية"، 

وأضاف قائالً "إن تعيني املرأة في منصب وزير الدفاع مبثابة إشارة رمزية لتلك العملية".
في العام 2002، صرحت ميشال باشيلي )Michelle Bachelet(، الرئيسة احلالية للبالد، قائلة "أصبحت تشيلي أول دولة 

في أمريكا الالتينية تعنّي امرأة في منصب وزير الدفاع".
في األرجنتني وأورجواي، بعدما أقدم احلكام العسكريون على قتل املنشقني اليساريني في فترة السبعينيات والثمانينيات، 

إستلم محاميا حقوق اإلنسان السابقان إدارة وزارة الدفاع في البلدين، وتصادف إنهما امرأتان في كال احلالتني.
وفي هذه الدول الثالث كما هو احلال في العديد من دول أمريكا اجلنوبية، توجد حكومات ذات نزعة يسارية تدافع عن حقوق 

اإلنسان ومتيل أكثر نحو املساواة بني اجلنسني.
 Guadalupe( السابقة جوادالوب الريفا  )Rafael Correa( األستاذة  اليساري رفاييل كوريا  الرئيس  السياق،عنّي  وفي هذا 
Larriva( كأول وزيرة دفاع من جبال اإلنديز، والتي لقت حتفها في حادث حتطم طائرة عمودية األسبوع املاضي بعد توليها 

املنصب بتسعة أيام فقط.
لورينا  تدعى  أستاذة جامعية  الثالثاء، وهي  يوم  املنصب  في  أخرى  امرأة  تعيني  قبل   )Correa( كوريا  للرئيس  وفي حديث 
إسكوديرو )Lorena Escudero(، فقد صرح قائالً "إنه ألمر مهم للوزارة أن تتوالها امرأة، فقد استطاعت جوادالوب بقلب 

األم أن تقدم للوزارة أكثر ما قدمته اليد القوية للجنراالت".
رويترز، ٣1 يناير / كانون الثاني 200٧

من  املثال  سبيل  على  ذلك  يكون  كأن  احملليني  األمنية 
خالل إشراكها في اللجان األمنية احمللية.

بناء قدرات منظمات املرأة بشان قضايا السياسة األمنية  n 
مبا في ذلك التأييد والرقابة.

في  دوراً  أيضاً  املدني  املجتمع  منظمات  تلعب  أن  ميكن  n 
حث أعضاء البرملان والقائمني على الرقابة على القطاع 
املسائل  إدخال  على  قدراتها  لتحسني  وذلك  األمني، 

املتعلقة بالنوع االجتماعي في األنشطة الرقابية.

الرقابة البرملانية على قطاع الدفاع 
البرملانية هي عملية مراجعة ذات  الرقابة  أن  الرغم من  على 
اللجان  تصبح  أن  فيمكن  الدفاع،  قطاع  ألنشطة  رجعي  أثر 
مهمتها  تستخدم  وأن  للتغيير  الرئيسي  احملّفز  البرملانية 
التنفيذيني  املسؤولني  انتباه  جلذب  واملراقبة  الرصد  في 

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره على رقابة 
املجتمع املدني على القطاع األمني
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أن تكون  االجتماعي. كما ميكن  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلى 
النوع  مع  متجاوبة  إصالح  عمليات  على  للحث  نافعة  أداة 
االجتماعي في القوات املسلحة وتعزيزها بشكل جيد ملساءلة 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  حاالت  في  كما  القوات 

االجتماعي والتمييز.

عالقات  بوجود  املسبق  االفتراض  أن  باملالحظة،  واجلدير 
مدنية عسكرية قوية نسبياً إمنا يوجد فقط في الدميوقراطيات 
النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الدول  وفي  عام.  بشكل  الناشئة 
والدول النامية والدول في املرحلة االنتقالية، ينبغي التأكيد 
بشكل أكبر على بناء قدرات أعضاء البرملان حتى يتسنى لهم 

االضطالع مبهمة رقابة قطاع الدفاع.
من  التالية  املسائل  رقابة  فيمكن  السياق،  عن  النظر  وبغض 
جانب البرملان وحتديد الطرق التي ميكن أن يتبعها البرملان 
بشكل  الدفاع  قطاع  في  االجتماعي  النوع  إدخال  دفع  في 

أكبر: 
بحث ودراسة التقارير السنوية  إجراء بحث في أعداد  n 
األفراد مع األخذ بعني االعتبار ما إذا كانوا قد تعرضوا 
للتمييز على أساس اجلنس والرتبة. فمثل هذه البيانات 
على  حتسينات  بإجراء  املطالبة  في  استخدامها  ميكن 
لدعم  والترقي  العمل  في  واإلبقاء  التوظيف  ممارسات 
مع  متثيالً،  األقل  األخرى  واملجموعات  املرأة  تضمني 
الذكور  معدالت  في  نقصان  أو  زيادة  أية  مالحظة 

واإلناث وحتري األسباب وراء ذلك.

األوضاع  لبحث  والقواعد  للمنشآت  بزيارات  القيام  n 
أماكن  هناك  كانت  ما  واذا  التحتية،  والبنية  احلقيقية 
ومن  والنساء.  للرجال  منفصلة  صحية  ومرافق  إقامة 
والبنية  املرافق  كانت  إذا  ما  حتديد  كذلك  الضروري 
التحتية متثّل أية عوائق على املشاركة الكاملة واملتساوية 
للمرأة مثل إنشاء أماكن مبيت النساء على مسافات غير 

مناسبة من مواقع التدريب.

ميكن أن تبحث اللجان البرملانية أيضاً في تقدمي الرعاية  n 
إجازة  مثل  أمور  من  بها  يتعلق  وما  للمرأة  الصحية 
األمومة، وذلك كجزء من عملية رقابية أكبر على أوضاع 

وتوزيع مزايا العمل.

للبرملان سؤال  القوات، ميكن  فيما يتعلق بعمليات نشر  n 
قوة الدفاع حول الطريقة التي يتم بها تضمني اعتبارات 
النوع االجتماعي في التخطيط للعمليات. وقد تشمل تلك 
واالستفادة  واإلمدادات  اللوجستية  الترتيبات  املسائل 
من اخلبراء بالنوع االجتماعي وخاصة في عمليات حفظ 
السالم والتخطيط للتفاعل بني القوات والرجال والنساء 

في التجمعات السكانية املضيفة.

ألعضاء  ميكن  السنوية،  والتقارير  امليزانية  خالل  من  n 
حقوق  على  التدريب  وتقدمي  نشر  مراقبة  البرملان 

اإلنسان واملساواة بني اجلنسني.

ميكن أن تأخذ التكتالت أوالتحالفات البرملانية النسائية أو  n 
مجموعة األمن والسلم النسائية )قرار مجلس األمن رقم 
املسائل  إدخال  على  التأكيد  في  املبادرة  بزمام   )1٣2٥
املتعلقة بالنوع االجتماعي في الرقابة على قطاع الدفاع.

4-2 إدخال النوع االجتماعي على املستوى االقتصادي 
من عملية إصالح قطاع الدفاع 

القوات املسلحة وضمان وضع اإلنفاق  يعتبر حتسني كفاءة 
اخلاضعة  واإلدارة  الشفافية  من  إطار  في  الدفاع  على  العام 
للمساءلة الشاغل الرئيسي لعمليات إصالح قطاع الدفاع. ففي 
العديد من احلاالت، خاصة في الدول ما بعد النزاع أو الدول 
الناشئة من نظم غير دميوقراطية، مت إدارة األنظمة املالية وآليات 
املراقبة على املستوى التنفيذي إن وجدت أصالً. وبصفة عامة، 
فالبعد االقتصادي إلصالح الدفاع يهتم مبسائل مثل وضع 
نظام جلداول األجور وحتسني عمليات تدبير املوارد وترسيخ 

املمارسات "اجليدة" لإلدارة املالية العامة.

على  الدفاع  قطاع  ميزانية  لوضع  الدقيقة  املمارسات  تعمل 
بأولويات  امليزانية  التزام  بشأنها وضمان  املساءلة  حتسني 
وعملية صنع  الدفاع  مراجعات  كما حتدده  املسلحة  القوات 
املالية،  الرقابة  آلليات  الواضحة  األهمية  وبرغم  القرار. 
فالعديد من الدول ليس لديها آليات رقابة مالية كافية، وغالباً 
تسهم  أغراض  شراء  في  القليلة  املوارد  استخدام  يساء  ما 
في  التحدي  يكمن  لذا،  األمنية.  العملية  في  ضئيل  بشكل 
إنشاء نظام لإلدارة املالية العامة للقوات املسلحة يتالءم مع 

إجراءات ونظم وأسس اإلدارة املالية التي تتبعها الدولة.

وضع ميزانية خاصة بالنوع االجتماعي 
من  األوفر  القدر  املسلحة  القوات  تتلقى  األحيان،  أغلب  في 
امليزانية الوطنية. ففي جنوب أفريقيا على سبيل املثال، تتلقى 
 2٣.٨( امليزانية  من  مخصصات  أكبر  ثالث  الدفاع  وزارة 
بليون راند(، مبا يزيد عن ضعف مخصصات الصحة وأقل 
أضعاف  أربعة  من  وأكثر  التعليم  ميزانية  من ضعف  بقليل 
سياسي  بيان  أهم  امليزانية  وتعتبر  اإلسكان.٣0  ميزانية 
األمن  نحو  التقدم  على  التأكيد  فيجب  احلكومة.  تصدره 
اإلنساني بصفة عامة، واملساواة بني اجلنسني بصفة خاصة، 

بربط متويل املوازنة بااللتزامات بالسياسة.

االجتماعي في موازنات احلكومة بحث  النوع  تقييم  يتطلب 
مدخالت وأنشطة ومخرجات وتأثيرات التدخالت احلكومية، 
وتقدمي مردود شامل بشأن فاعلية وكفاءة اإلنفاق العام.٣1 
قطاع  ميزانية  في  االجتماعي  النوع  تقييم  يتطلب  قد  كما 
للرجل واملرأة من  املتساوية  االستفادة  إظهار درجة  الدفاع 

إنفاق الدفاع.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره على الرقابة 
البرملانية على القطاع األمني 
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 

؟ تتساؤالت تطرح كجزء من تقييم النوع االجتماعي 
مليزانية الدفاع والتي قد تشمل ما يلي:

ما هو مدى توفير املخصصات العامة بالتساوي للمرأة  n 
والرجل والصبي والفتاة؟

إلى أي مدى حتدد امليزانية التمويل املالي للمرأة والرجل  n 
أموال  رصد  املثال،  سبيل  )على  الصبي؟  أو  والفتاة 
لتوظيف مزيد من النساء ومتويل إجازة األمومة واألبوة 
تخصيص  وهل  واملرأة(  للرجل  الصحية  وللخدمات 

املوارد يكفي للتنفيذ الفعال؟

واملدخالت  األنشطة  امليزانية  حتدد  مدى  أي  إلى  n 
)كالتدريب  االجتماعي؟  بالنوع  املتعلقة  والتكاليف 
املوارد  تخصيص  وهل  االجتماعي(  بالنوع  اخلاص 

يكفي للتنفيذ الفعال؟

إلى أي مدى يشارك خبراء/استشاريو النوع االجتماعي  n 
في دورة امليزانية؟ ٣2

االجتماعي  النوع  ميزانية  وضع  دراسة  أيضاً  املهم  ومن 
من حيث النتائج اخلاصة بالنوع االجتماعي إلصالح قطاع 
الدفاع  قطاع  إصالح  أسفر  إذا  املثال،  سبيل  وعلى  الدفاع. 
كيفية  نحو  الدراسة  فتوجه  األفراد  وخفض  تسريح  عن 
تأثير ذلك على الرجل واملرأة بشكل مختلف ومكافآت نهاية 

اخلدمة الالزمة للتغلب على هذا التفاوت.

هل بني ميزانية النوع االجتماعي واإلنفاق العسكري جسر طويل؟اجلدول 4

اإلنفاق  – بتخفيض  الوطني اللتزامات احلكومة  املؤمتر  في  نفسها    أفريقيا  ألزمت احلكومة في جنوب  العام 1٩٩٦،  في 
العسكري وإعادة تخصيص املوارد لتمكني املرأة اعترافاً بحقيقة أن املرأة تشكل األغلبية من الفقراء. وفي هذا املؤمتر، طرح 
رئيسه هذا الطلب« يجب أن نطلب من الوزارات أن تضع أموالها حيث توجد أفواهها للتخلي عن اإلنفاق في الدفاع والسفن 
الذي  الواحدة منها 1.1 مليار راند واجلنراالت  التي تكلف  الواحدة منها 4٣4 مليون راند والغواصات  التي تكلف  احلربية 

يكلفون اخلزينة 4٦4.٦٣٨ راند لكل منهم سنوياً«.
وفي احلوار بشأن ميزانية الدفاع واملخابرات عام 1٩٩٥، قال جو نهلنهال )Joe Nhlanhla( وزير االستخبارات "إن أعظم 
التهديدات املستقبلية التي تواجه شعب جنوب أفريقيا هي الفقر والبطالة والتشرد وعدم مالءمة اخلدمات الطبية، وال يوجد 
الدولة  لتهديدات  الواقعي  التحليل  ذلك، سيوفر  وعلى  أفريقيا.  بالنسبة جلنوب  أهمية  ذات  عسكرية  تهديدات  أية  األفق  في 
الدميوقراطية إعادة تخصيص املوارد من املؤسسات األمنية إلى التنمية االقتصادية االجتماعية". كما رسخت سياسة املؤمتر 

الوطني األفريقي – حيث انعكست في الورقة البيضاء بشأن الدفاع ومراجعة الدفاع –هذا املفهوم.
الدائمة بشان حتسني نوعية احلياة ووضع املرأة في تقريرها بشأن االتفاقية اخلاصة بالقضاء على  اللجنة املشتركة  تذكر 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1٩٩٨ "فيما يتعلق بامليزانية، كانت أهم االلتزامات احلكومية في إطار نظام وخطة عمل 
قاربت  احلالي،  الوقت  وفي  االقتصادي.  املرأة  تقدم  دعم  على  توزيعه  وإعادة  العسكري  اإلنفاق  تخفيض  عام 1٩٩٦  بكني 
جنوب أفريقيا من االنتهاء من اتفاقية بقيمة ٣0 مليار راند فيما يتعلق بالدفاع عندما الحظت الورقة البيضاء نفسها أن أكبر 
التهديدات التي تعوق الدميوقراطية الوليدة في أمتنا تتمثل في الفقر واجلرمية وليس في تهديد خارجي للجمهورية. وهذا 
مجرد مثال واضح إلعادة حتديد األولويات الالزمة داخل الوزارات وفيما بينها. وفي حالة تفعيل هذا االلتزام، فيمكن أن يكون 

للموارد املخصصة للتعامل مع الفقر ومرض اإليدز والعنف عظيم األثر إلنقاذ كثير من األرواح.
نسخة منقحة من مذكرة بريجز جوفندر )Pregs Govender( )عضو البرملان – املؤمتر الوطني األفريقي( املقدمة إلى قمة املؤمتر الوطني اللتزامات 

احلكومة – ٦ أغسطس / آب عام 2001.  ٣٣ 

في  االجتماعي  النوع  إدخال  تواجه  التي  التحديات  ومن 
وبناء  الرشيدة  اإلدارة  مؤسسات  تطوير  الدفاع،  ميزانية 
"خامت  مجرد  من  أكثر  لتكون  التشريعية  املجالس  قدرات 

مطاط" على إنفاق الدفاع.

! نصائح عملية لإلدخال الناجح للنوع االجتماعي في 
ميزانية الدفاع 

املوسع  الدفاع في احلوار  ميزانية  ترسيخ احلوار حول  n 
حول العالقات املدنية العسكرية الذي يتركز على تعزيز 
الدفاع.  العامة لقطاع  املالية  الشفافية واملساءلة واإلدارة 
ومهمة  دور  على  البرملان  أعضاء  تدريب  هذا  ويشمل 
البرملان في الرقابة على إنفاق الدفاع ومتكينهم من تضمني 
مناقشات  في  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  االعتبارات 

امليزانية.

التأكد من دعم ميزانية النوع االجتماعي عن طريق األبحاث  n 
الدقيقة والبيانات املوثوق بها.

الدفاع  مليزانيات  تقييم  إجراء  من  املدني  املجتمع  متكني  n 
واتباع النتائج مع حمالت الضغط والتأييد.

4-3 إدخال النوع االجتماعي على املستوى املؤسسي
إلى  الدفاع  قطاع  إصالح  لعملية  املؤسسي  البعد  يشير 
باملعايير  للوفاء  الدفاع  لقوات  والفني  الهيكلي  التحول 
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أندرليني  من  أكد كال  وقد  عليها.  املتعارف  والدولية  احمللية 
التالية  اخلطوات  على   )Conaway( وكونواي   )Anderlini(

عند حتويل املؤسسات األمنية. ٣4

حتويل تركيبة اجليش )كخفض القوات أواإلدماج(. n 

إرساء قواعد وسياسات جديدة للتوظيف والتدريب من  n 
أجل إضفاء صفة "احلرفية" و "احلداثة".

دعم التحّول الثقافي حتى يتسنى إدخال شرائح املجتمع  n 
الدينية  املجموعات  )مثل  فيما سبق  مهمشة  كانت  التي 
وجتاوب  األمنية  القوات  في  والنسائية(  والعرقية 

املؤسسات األمنية مع احتياجاتهم.
لضمان  السياسة  مستوى  على  العمل  من  الكثير  بذل  وقد 
ذلك،  ومع  الدفاع.  قوات  في  للمرأة  املتساوية  املشاركة 
املهمشة  واملجموعات  املرأة  إدخال  يصاحب  أن  فينبغي 
األخرى  األمنية  واملؤسسات  املسلحة  القوات  في  األخرى 
عملية حتّول داخل قطاع الدفاع نفسه. كما أنه ال ميكن اعتبار 
تضمني النوع االجتماعي ممارسة منطية حيث يشارك أفراد 
الوضع  بقاء  مع  القائمة  املؤسسات  في  متنوعة  بيئات  من 
املرأة،  مشاركة  تنامي  من  الرغم  وعلى  حاله.  على  الراهن 
فهناك حاجة إلى إجراء إصالح مؤسسي للتأكد من أن البيئة 

املؤسسية متجاوبة مع النوع االجتماعي.

توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها
هيالنا  كشفت   ،2000 عام  الناتو  حلف  أجراها  دراسة  في 
النساء  من  باملائة   ٧0 أن   )Helena Carreiras( كاريارس 
يتمركزن في خدمات الدعم، وأن ٧ باملائة فقط يشغلن مناصب 
في مناطق العمليات. وتتأثر مشاركة املرأة في الرتب العاملة 
وخاصة  العسكرية  التنظيمية  باخلصائص  خاص  بشكل 
"في نسبة التجنيد اإللزامي". كما أظهرت الدراسة أنه كلما 
املتطوعني كلما زادت نسبة مشاركة  القوات على  زاد اعتماد 

املرأة.٣٥ 

ويجب على قوات الدفاع حتسني قدراتها على توظيف املرأة 
واإلبقاء على عملها وكذلك أفراد العرقيات املختلفة واألفراد 
أن يؤدي هذا  املختلفة. كما ينبغي  امليول اجلنسية  من ذوي 
األقل  املجموعات  توظيف  في  املعوقات  بعض  حتديد  إلى 
وممارسات  سياسات  ووضع  عملهم  على  واإلبقاء  متثيالً 

للتعويض.

حتديد الهدف
الدفاع  لقوات  البشرية  املوارد  سياسات  حتدد  أن  ينبغي 
الوطنية أهدافاً وإطارات زمنية محددة ميكن مراقبتها لتشكيل 
قوات دفاع أكثر تنوعاً. كما ينبغي أن تتفق هذه األهداف مع 
األهداف الدولية واإلقليمية والوطنية اخلاصة بتمثيل النوع 
مجتمع  حدده  الذي  فالهدف  املثال،  سبيل  على  االجتماعي. 
باملائة.   ٣0 هو  املرأة  متثيل  لنسبة  اجلنوبية  أفريقيا  تنمية 

كما يجب حتديد كيفية حتقيق هذه األهداف واآلليات الالزمة 
لذلك في عمليات التخطيط االستراتيجي لوزارات الدفاع. كما 
الوزارة  من  مستمرة  مراجعة  إلى  التخطيط  عمليات  حتتاج 
البرملانية  الرقابة  االجتماعي وجلان  بالنوع  املعنية  واللجان 
الالزمة  والتغييرات  العوائق  حينه  في  االعتبار  بعني  لألخذ 

لتحقيق هذه األهداف.

وحتى اليوم، لم تصل أي من دول جنوب أفريقيا إلى نسبة 
الـ ٣0 باملائة، مما يشير إلى وجوب الرقابة عن كثب في هذا 
بشكل  الناتو  حلف  قوات  في  املرأة  جلنة  وتنشر  الصدد. 
القوات  املرأة في  لنسبة مشاركة  دوري إحصائيات مقارنة 
بالكليات  القبول  معايير  بشأن  بيانات  وكذلك  املسلحة، 
العسكرية، ومخصصات إجازات األمومة/األبوة، ووصول 
املرأة إلى رتبة اللواء وعدد األلوية من النساء، ووصولها إلى 
خدمة الغواصات واملناصب القتالية، ونسبة النساء اللواتي 
البعثات.٣٦ وعلى املناطق األخرى أن حتذو  يتم نشرهن في 
هذا احلذو في جميع ونشر املعلومات ألن ذلك في حد ذاته 
في حتقيق  اجلهد  من  مزيد  لبذل  الدول  على  يشكل ضغط 

التمثيل املتكافئ للمرأة والرجل.

التوظيف
ينبغي  املرأة،  بتوظيف  املتعلقة  األهداف  حتقيق  أجل  من 
حمالت  وإطالق  التحديد،  وجه  على  املرأة  على  التركيز 
قيمة  من  يزيد  اإلعالم مما  ومن خالل وسائل  املدارس  في 
تضمنت  وقد  لها.  املتاحة  الفرص  وزيادة  املرأة  خدمات 
التسعينيات تصوير  البريطانية في حقبة  التوظيف  حمالت 
موقع  في  االغتصاب  ضحايا  إحدى  ملساعدة  تأتي  مجندة 
"في   )Brown( براون  ذكره  ملا  ووفقاً  مروعة.  حرب  شهد 
اجليش  في  للمرأة  يكون  قد  الباردة،  احلرب  بعد  ما  فترة 
تشمل  لها  مخصصة  أدوار  وهي  وجديدة،  خاصة  أدواراً 
توفير الرعاية واحلماية لألخريات".٣٧ وفي الوقت الذي يتم 
فيه تصميم التوظيف ليلقى القبول من املرأة، يجب أن يصور 
املرأة في وظائف مختلفة كقائد لطائرة أو أسطول أو ضابطة 
مبا يشير إلى أنه ميكن للمرأة أن تتقدم ملا رواء مهام تقدمي 

اخلدمات التقليدية. 

االختيار 
متييزية.  كونها  عدم  لضمان  االختيار  معايير  تقييم  يجب 
واخلبرة  العلمية  املؤهالت  إلى  االختيار  يستند  أن  وينبغي 
هو  املرأة  لتوظيف  الرئيسي  والداعم  اللياقة.  واختبارات 
للمنصب وكذلك وجود  الالزم  للعمل  تلبية االختبار  ضمان 
معايير مختلفة الختبارات اللياقة للرجل واملرأة – مع وضع 
معايير تستطيع املرأة واقعياً استيفائها. وعلى سبيل املثال، 
كل فرع من فروع القوات املسلحة األمريكية يضع متطلبات 
مختلفة قليالً للياقة البدنية للرجل واملرأة )أنظر الشكل 4(.
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متطلبات اللياقة البدنية في القوات املسلحة األمريكية 38الشكل 4
متطلبات احلصول على الدرجة الكاملة )٣00 درجة( حتدد باجلنس ونوع اخلدمةاخلدمة

النساءالرجال
 20 مترين عقلةقوات املارينز

 100 مترين لتقوية البطن
اجلري ملسافة ٣ أميال في 1٨ دقيقة

 ٧0 ثانية تعليق ثني الذراع 
 100 مترين لتقوية البطن

اجلري ملسافة ٣ أميال في 21 دقيقة

 ٧٥ مترين ضغطاجليش
 ٨0 مترين لتقوية البطن 

اجلري ملسافة ميلني في 1٣ دقيقة

 4٦ مترين ضغط
 ٨0 مترين لتقوية البطن 

اجلري ملسافة ميلني في 1٥:٣٥ دقيقة

 ٦٧ مترين ضغطاألسطول
 100 مترين تقوية عضلة الصدر

اجلري ملسافة ميل ونصف في 10:٨ 
دقيقة

 ٦٧ مترين ضغط
 100 مترين تقوية عضلة الصدر

اجلري ملسافة ميل ونصف في 10:٨ 
دقيقة

زيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها في القوات املسلحة املجرية 39اجلدول 5

جنحت املجر في زيادة نسبة مشاركة املرأة في القوات املسلحة من 4.٣ باملائة عام 200٥ إلى 1٧.٥٦ باملائة عام 200٦. ومنذ 
فتح باب املناصب القتالية أمام املرأة عام 1٩٩٦، استطاعت املرأة شغل أي منصب داخل القوات املسلحة املجرية.

وتشمل االستراتيجية التي تبنتها املجر لزيادة توظيف املرأة واإلبقاء على عملها والنهوض بها ما يلي:
املهارات  بناًء على  التمييزية  الترقية غير  للرجل واملرأة ويضم  املتساوية  العسكرية يدعم احلقوق  للخدمة  وضع قانون  n 

املهنية واخلبرة واألداء ومدة اخلدمة.
 n تشكيل فريق تكافؤ الفرص وخطة تكافؤ الفرص داخل إدارات املوارد البشرية.

 إنشاء جلنة خاصة باملرأة في القوات املسلحة املجرية عام n 200٣ لضمان تكافؤ الفرص للرجل واملرأة. وقد أجرت هذه 
اللجنة األبحاث وعقدت لقاءات مع النساء العامالت في اخلدمة جلمع التجارب التي تعتمد عليها في تقييم وضع املساواة 

بني اجلنسني مبا في ذلك مشكالت وتوصيات التغيير.
إنشاء شبكة نقاط مركزية للمرأة على مستوى الوحدة. n 

اتخاذ خطوات لتحسني ظروف الراحة والظروف الصحية داخل الوحدات. n 

استيفاء  على  املمارسات  أفضل  تركز  أن  ينبغي  ذلك،  ومع 
حيث  األولية،  املتطلبات  على  وليس  التدريب  بعد  املعايير 

سيوفر ذلك زيادة مستوى األداء في امليدان للجميع.

الترقية
ال تزال العديد من اجليوش تضع قيوداً على األدوار التي ميكن 
أن تقوم بها املرأة وتضع حدوداً ملستوى الترقية داخل الرتب 
في مستوى اتخاذ القرار في اجليش. ولهذا فينبغي مراجعة 
وتعديل السياسات التي تقيد املرأة من االشتراك في القتال أو 

الترقي إلى أعلى املناصب.

التي  والتدريبية  التعليمية  الفرص  للمرأة  تتاح  أن  يجب  كما 
آليات  الترقي، وكذلك يجب أن تكون لديها  تكسبها مؤهالت 

الدعم املؤسسي لتسهيل ترقيها. وأكثر من ذلك أهمية إتاحة 
الفرص أمام املرأة التي لديها املؤهالت واخلبرات الضرورية 
إجراءات  اتخاذ  ويجب  واخلبرات.  املؤهالت  هذه  الستغالل 
إيجابية لدعم املرأة في مؤسسات صنع القرار، وكذلك يجب 
بشأن  واسع  نطاق  على  وشفافة  واضحة  معلومات  إتاحة 
معايير تقييم األداء للترقي والتي يجب بدورها أن تأخذ بعني 
االعتبار املهارات اخلاصة التي تضيفها املرأة للقوات املسلحة.

خلق بيئة مواتية
فقط  ليس  محددة  استراتيجيات  وضع  إلى  احلاجة  تدعو 
على  اإلبقاء  أجل  من  أيضاً  بل  فحسب،  التوظيف  أجل  من 
الراتب  مبدأ  يسود  أن  ويجب  املسلحة.  بالقوات  املرأة  عمل 
املتساوي مقابل العمل املتساوي واحلصول على نفس القدر 
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ذلك(،  وغير  واإلعانات  املعاشات  )مثل  واملزايا  احلوافز  من 
املرأة  إقامة  ألماكن  املناسبة  باملرافق  الواجبة  العناية  مع 

ومالئمة التجهيزات واملالبس لطبيعة بنيتها البدنية.

املرأة مستمرة في االضطالع مبسؤوليات األسرة،  ال تزال 
لذلك ينبغي اجلمع بني دور املرأة والسياسات املالئمة جلذب 
احلضانات  منشآت  كتوفير  عليها  واإلبقاء  للعمل  املرأة 
اليومية مبا يسمح للوالدين بالعمل لساعات مرنة  والرعاية 
واحلصول على إجازة أمومة وأبوية. وقد جتعل االلتزامات 
إقامتها  محل  خارج  العمل  املرأة  على  الصعب  من  األسرية 
في  سواء  ذلك  يؤثر  حيث  باخلارج  قوات  في  نشرها  أو 
اخلدمة  تركها  في  مساعد  عامل  ويشكل  للترقي  فرصها 
طرق  إيجاد  إلى  احلاجة  تدعو  لهذا  املسلحة.  القوات  في 
املثال عن طريق  ذلك، على سبيل  للتخفيف من  ابتكاراً  أكثر 
الكافية في غيابها، وأن  الرعاية  التأكيد بأن أسرتها ستلقى 
اآلباء واألمهات الذي يوفدون ضمن القوات للخارج ميكنهم 

احلصول على إجازة منزلية لقضائها مع أسرهم. 

إلى  الدفاع  قوات  املرأة، حتتاج  عمل  على  اإلبقاء  أجل  ومن 
توفير بيئة عمل إيجابية، على أن تشمل كحد أدنى ما يلي: 

توفير مناخ يحد من التحرش اجلنسي والنظرة التقليدية  n 
النمطية للمرأة.

تشجيع املرأة على القيام بأدوار القيادة ومهام متنوعة  n 
مبا في ذلك مهام العمليات.

خالله  من  العاملة  للمرأة  ميكن  للنقاش  منتدى  عقد  n 
مناقشة أي تظلمات فردية أو متعلقة بالعمل.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بتحديد ومراقبة وتقييم القطاع األمني 

سياسات وآليات اإلصالح املؤسسي
يجب مراجعة جميع سياسات قوات الدفاع من أجل ضمان 
التدقيق  عمليات  وتعتبر  االجتماعي،  النوع  مع  جتاوبها 
مراجعة  عمليات  لتعزيز  نافعة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

السياسة.

املتعلقة  باملسائل  خاصة  سياسات  وضع  ينبغي  كما 
وتكافؤ  والتحرش اجلنسي  واالعتداء اجلنسي  باالستغالل 
ليكون  السياسات  هذه  ونشر  تعميم  يجب  كما  الفرص. 
أن  يتعني  كما  وواجباتهم.  بحقوقهم  دراية  على  العاملني 
يخص  فيما  التهاون"  "عدم  مبدأ  الدفاع  قوات  تتبنى 
والتأكيد  واالعتداء اجلنسي  التحرش اجلنسي واالستغالل 
على معاقبة مرتكبي هذه اجلرائم. وكذلك يتعني أن تشتمل 
اجلرائم  هذه  عن  املبلغ  حلماية  نص  على  السياسات  هذه 
إجراءات  واتخاذ  املعالم  وواضح  مستقل  حتقيق  وإجراء 
عن  لإلبالغ  ساخن  خط  بإنشاء  كذلك  ويوصى  جزائية. 

حاالت التحرش واالعتداء اجلنسي )أنظر اجلدول ٦(.

من أجل تضمني أدوار النوع االجتماعي في املؤسسة، تدعو 
احلاجة إلى إنشاء نقاط مركزية وإدارات لتكافؤ الفرص مع 
والتمويل  الكافية  الصالحيات  لها  وتخول  مهامها.  حتديد 
الدفاع  لقوات  ميكن  كما  مبهامها.  للقيام  الكافية  والقدرة 
دراسة عقد لقاءات سنوية مع منظمات املرأة للسالم   كتلك 
التي عقدت في جنوب أفريقيا – حيث جتتمع فيها املرأة من 
تطوير  ملناقشة  معاً  املدني  املجتمع  من  نظيرتها  مع  اجليش 

جدول األعمال املشترك من أجل السالم.

جلنة تكافؤ الفرص في اململكة املتحدة والتحرش اجلنسي في القوات املسلحة 40اجلدول 6

كانت جلنة تكافؤ الفرص في اململكة املتحدة )وهي اآلن جزء من جلنة املساواة وحقوق اإلنسان( اجلهة العامة املستقلة التي 
عهد إليها بالعمل على القضاء على التمييز ودعم تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة.

في العام 2004، وبعد ارتفاع معدل حاالت التحرش اجلنسي وتزايد عدد الشكاوى، شرعت اللجنة في إجراء حتقيق رسمي 
بشأن التحرش اجلنسي ضد املرأة العاملة في خدمة القوات املسلحة. وقد مت تعليق التحقيق شريطة أن تتبنى القوات املسلحة 
العمل ثالث مراحل على ثالثة  القوات املسلحة والتعامل معه. وتضم خطة  التحرش اجلنسي داخل  اتفاقية وخطة عمل ملنع 

أعوام وهي على النحو التالي:
جمع املعلومات والتحقق منها. n 

إتاحة بعض الوقت لوزارة الدفاع ملراجعة املعلومات التي مت جمعها واقتراح برنامج للعمل املستقبلي، مبا في ذلك النتائج  n 
واألهداف الواجب حتقيقها وتقدميها إلى اللجنة للموافقة عليها.

مرحلة التنفيذ واملراقبة. n 

وتشمل خطة العمل على وجه التحديد القيام بدراسة بشأن التحرش اجلنسي وعقد مجموعات تركيز وحتديد معايير لتسجيل 
شكاوى التحرش اجلنسي وتعيني مراجع خارجية لتحديد كيفية التعامل مع الشكوى وكذلك زيادة عدد املدربات من النساء. 
الدفاع والقوات املسلحة لتحديد مدى  اللجنة مراجعة نهائية ألداء وزارة  وفي شهر يونيو / حزيران عام 200٨، ستجري 

جناحها في اإلصالح املطلوب مبوجب االتفاقية مبا في ذلك حتقيق النتائج املتفق عليها. 
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قواعد السلوك 
"سأعامل جميع األفراد بالعدل وسأحترم حقوقهم 

وكرامتهم في جميع األوقات بغض النظر عن اجلنس أو 
العرق أو الثقافة أو اللغة أو امليول اجلنسية"

قاعدة السلوك ألفراد قوات الدفاع في جنوب أفريقيا 41

مهمة  كآلية  للسلوك  قاعدة  ونشر  وضع  يعمل  أن  ميكن 
وجتديد  وإلحياء  املسلحة  القوات  في  جديدة  ثقافة  لتعزيز 
سياسة  في  عليها  املنصوص  للمبادئ  القوات  تكريس 
الدفاع  لقوات  السلوك  قواعد  متثل  كما  الدفاع.  وتشريع 

فرصة لتحقيق ما يلي:
بالتمييز  يتعلق  فيما  للسلوك  ومعايير  قواعد  وضع  n 

اجلنسي والتحرش واالستغالل واالعتداء اجلنسي.

تعزيز جدية هذه القواعد مبا يساعد على تغيير املواقف  n 
املناهضة بني أفراد قوات الدفاع.

القيادة  واملسؤولية  اجلنائية  املسؤولية  من  كل  إبراز  n 
لهكذا أفعال، واإلشارة إلى عدم اإلفالت من العقاب.

توضيح األمر للعامة بشأن التزام قوات الدفاع بحماية  n 
املرأة والطفل وتعزيز مشاركة املرأة مبا يؤدي إلى بناء 

الثقة.

عند إدخال هذه املسائل في قاعدة السلوك، ينبغي أن ينعكس 

هذا في اللوائح اخلاصة بقوات الدفاع التي تفسر اإلجراءات 
اجلزائية ملختلف اجلرائم.

والتعاون  األمن  ملنظمة  السلوك  قواعد  أن  من  الرغم  وعلى 
ال  لألمن  العسكرية  السياسية  اجلوانب  بشأن  أوروبا  في 
تتعرض مباشرة للمسائل املتعلقة بالعنف القائم على أساس 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  التمييز  أو  االجتماعي  النوع 
فإنها تلزم الدول املشاركة بتنفيذ ممارسات للتوظيف تتفق 
اإلنسان  بحقوق  يتعلق  فيما  والواجبات  املسؤوليات  مع 
القانونية  املعايير  مع  هذا  ولربط  األساسية.42  واحلريات 
الدولية، تلزم قواعد السلوك الدول األعضاء في املنظمة بإزالة 
العوائق أمام مشاركة املرأة في قطاع الدفاع.وتلزم املادة ٣0 
من هذه القواعد الدول األعضاء بتشكيل قوات دفاع مبا يتفق 
مع القانون الدولي وااللتزامات واالتفاقات والقواعد الدولية 
مسؤولية  مسؤولون  أنهم  يدركون  األفراد  أن  يضمن  مبا 

شخصية عن أفعالهم.

تدريب  لتعزيز  كأداة  السلوك  قواعد  تستخدم  أن  كما ميكن 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  على  اجليش 

وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1٣2٥.

بعض  وكذلك  للمتحدة  لألمم  تابعة  هيئات  عدة  عملت  وقد 
قوات الدفاع الوطنية على تعديل قواعد السلوك اخلاصة بها 
لتضمني املبادئ الواردة في تقرير األمني العام بشأن تدابير 
احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسي )أنظر اجلدول ٧(.

قواعد السلوك لقوات األمن والقوات املسلحة في غانا 45اجلدول 7
 تشارك غانا بشكل منتظم بقوات في بعثات األمم املتحدة، وقد أولت اهتماماً لتضمني قواعد ولوائح األمم املتحدة التي حتدد 
معايير سلوك القوات املتحدة في بعثات حفظ السالم في قواعد السلوك الوطنية. وفيما يلي مقتطفات من قواعد السلوك لقوات 

األمن والقوات املسلحة في غانا:
االستغالل واالعتداء اجلنسي

يتعني جتنب ما يلي:
أي تبادل بالنقود أو العمل أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس.

أي نوع من املمارسات اجلنسية مع األطفال )األفراد حتت سن الثامنة عشرة(.
أي شكل من أشكال اإلهانة أو السلوك االستغاللي أو احلاط من الكرامة.

أية ممارسة جنسية مقابل املساعدة.
أي نوع من أنواع سوء السلوك اجلنسي حتطم صورة ومصداقية وحياد ووحدة القوات التي تتبع لها.

االنضباط
وضع معايير انضباط على أعلى مستوى من الصرامة. وسوف ينظر إلى أي من أعمال عدم االنضباط باعتبارها شقاً لصفوف 

القوة وسوف يلقى اجلناة عقوبة قاسية.
العالقة بني الذكور واإلناث 

يتم تشجيع العالقات الصحية واملهنية بني الذكور واإلناث. ولن يسمح بأي عالقة غير أخالقية بني صفوف القوات.
قواعد السلوك

يحظر إتيان أفعال جنسية ال أخالقية أو االستغالل أو اإلساءة البدنية أو النفسية.
يجب احترام ومراعاة حقوق اإلنسان للجميع.
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لتعزيز  اجليش  لضابطات  األساسية  املهارات  تقدمي  n 
اختيارهن ضمن قوات حفظ السالم.

النوع  على  التدريب  نتائج  حول  دورية  مراجعة  إجراء  n 
ومتطلبات  التدريب  ثغرات  وعالج  لتحديد  االجتماعي 

الدعم األخرى.4٦

والتسريح  السالح  نزح  برامج  في  العاملون  األفراد  يحتاج 
النوع  على  تدريباً  اخلصوص  وجه  على  اإلدماج  وإعادة 
املقاتالت  احتياجات  على  التعرف  أجل  من  االجتماعي 
وكذلك  املسلحة  للمجموعات  التابعات  والنساء  السابقات 
الصبية والفتيات وتلبيتها.  املجندين من  األطفال  احتياجات 
الذكورية في االعتبار لضمان  كما ينبغي أن تؤخذ السمات 
مالئمة  أكثر  أدوار  أداء  إلى  محاربني  من  الرجال  حتول 
النوع  القائم على أساس  العنف  القضاء على  إلشراكهم في 

االجتماعي )أنظر اجلدول ٨(. 4٧

4-4 إدخال النوع االجتماعي على املستوى املجتمعي 
من إصالح قطاع الدفاع

يتعني أن تصحب التغييرات على املستوى املجتمعي من عملية 
املجتمع  بها  ينظر  التي  الطريقة  تغييرات في  الدفاع  إصالح 
إلى قوات الدفاع وزيادة التعاون بينها وبني املجتمع املدني.

وتتوقف مشاركة املرأة في قوات الدفاع على نظرة املجتمع 
لترسيخ  مكاناً  واعتباره  الدفاع،  قطاع  من  ملسه  وما  ككل 
فالتغير  لذلك،  للمرأة.  املالئم  املكان  وليس  الذكورية  النزعة 
االجتماعي هو شرط أساسي لنجاح توظيف املرأة واإلبقاء 
على عملها في القوات. ومع ذلك، فهذه ليست عملية متتابعة 
حيث  اجليش،  في  ثم  ومن  املجتمع  في  التغيير  يحدث  بأن 
تسفر التغييرات في الثقافة العسكرية وزيادة مشاركة املرأة 
عن تغيير في الطريقة التي ينظر فيها املجتمع إلى املؤسسة.

أصدرت القوات املسلحة في جنوب أفريقيا مجلة يطلق عليها 
التي  األدوار  منتظم  بشكل  تظهر   )’Soldier‘(“العسكري"
على قطع  ذلك  الدفاع. وقد ساعد  قوات  في  املرأة  بها  تقوم 
قوات  في  للمرأة  النمطية  الصورة  شوط طويل نحو حتدي 
الدفاع. ويجب أن يصور وجود املرأة في القوات املسلحة في 
وسائل اإلعالم عند ميل املجتمع لتغيير مفاهيمه. كما يجب 
أن يصبح من املألوف رؤية القيمة املضافة ملشاركة املرأة في 

إصالح الدفاع.

املدني  املجتمع  منظمات  إلى  الدفاع  قوات  تصل  أن  ينبغي 
بناء  مدى  لبحث  والسلمية  األمنية  العملية  في  املشاركة 
خالل  من  وذلك  األمنية  التهديدات  على  للقضاء  القدرات 
األمنية  القوات  تسعى  أن  يجب  كما  املجتمع.  مشاركة  طلب 
طلب  إلى  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  تتشكل  التي  اجلديدة 
على  النزاع  أثناء  تعمل  كانت  التي  املرأة  منظمات  خبرات 
توفير احلماية للنساء واألطفال وبناء السالم. تستطيع هذه 
األخيرة تقدمي رؤى حول مآزق املجتمع وخاصة فيما يخص 

"إن هدف األمني العام من نشر التقرير اخلاص باحلماية 
أن جميع  من االستغالل واالعتداء اجلنسي هو ضمان 
الوعي  لديهم  املتحدة  األمم  راية  حتت  العاملني  األفراد 
ملتزمون  وأنهم  منهم  املتوقع  السلوك  مبعايير  الكامل 
واالعتداء  االستغالل  على  القضاء  مجال  في  بها 
إلى  األعضاء  الدول  العام  األمني  يدعو  كما  اجلنسي. 
التقرير  في  عليها  املنصوص  الرئيسية  املبادئ  تضمني 
والشرطة  الدفاع  لقوات  السلوك  وقواعد  معايير  في 

التابعة لها". 4٣

وحدات  السالم  حفظ  لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  أنشأت 
خاصة بالسلوك واملبادئ في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 
عام 200٥ لتعزيز املساءلة ودعم معايير السلوك في بعثات 
كآلية  واالنضباط  السلوك  وحدات  وتعمل  املتحدة.  األمم 
خارج  املتحدة  لألمم  التابعني  األفراد  على  للرقابة  إضافية 
وحدات  خالل  ومن  بالقوات.  املشاركة  الدول  تشكيالت 
السلوك واالنضباط، يصبح التدريب العام على القضاء على 
األفراد  جميع  على  إجبارياً  اجلنسي  واالعتداء  االستغالل 
إجراءات  توحيد  يتم  حيث  السالم  حفظ  في  املشاركني 
بيانات  قواعد  وإنشاء  السلوك  سوء  حاالت  في  التحقيق 
مشتركة بشأن ادعاءات سوء السلوك والقضايا التي سيتم 

تفعيلها بنهاية عام 200٧. 44

التدريب
كما يجب أن تضم الدورات التدريبية في قطاع الدفاع تدريباً 
بالنوع  املتعلقة  واآلثار  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب  على 
على  االجتماعي  النوع  أدوار  وتضمني  للنزاع  االجتماعي 
جميع املستويات ولكافة األفراد، فاجلميع بحاجة إلى التعرف 
مباهية النوع االجتماعي وما هو سبب أهميته وكذلك كيف أن 
املساواة بني اجلنسني تعمل على حتسني أداء قوات الدفاع.

بقوات  مشاركة  دولة   22 مسؤولي  اجتماع  لنتائج  وطبقا 
ما  التدريب  خطة  تشمل  أن  ينبغي  مسلحة،  وقوات  شرطة 

قبل انتشار قوات حفظ السالم ما يلي:
واحلساسية  اللغة  عائق  مع  للتعامل  تدريب  تقدمي  n 
والوعي  اإلنسان  وحقوق  املدنية  واملسؤولية  الثقافية 

بالنوع االجتماعي.
في  محلياً  املتاحة  االجتماعي  النوع  خبرات  إشراك  n 
وزارات شؤون املرأة/النوع االجتماعي أو املنظمات غير 
احلكومية النسائية لدعم التدريب ما قبل انتشار القوات.
إدراج الوعي بالنوع االجتماعي في املناهج التي تشكل  n 
التأثير  لضمان  اجليش  ألفراد  املستمر  التعليم  أساس 

الدائم.

ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالتدريب على النوع االجتماعي ألفراد 
القطاع األمني 
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ينبغي إضفاء صفة املؤسسية على قدرات اإلنتاج لتفادي االعتماد على اخلبراء من اخلارج. n 

الدراما واأللعاب واملواد املسموعة واملرئية والتمارين املكتوبة على حتفيز احلضور  التفاعلية مثل  التدريس  تعمل طرق  n 
واملناقشات داخل الفصل.

يساعد استخدام املواد الدراسية القائمة وتبادل الدروس املستفادة مع مشروعات التثقيف اجلنسي األخرى مثل تلك التي  n 
جتريها وزارة التعليم في تخفيض التكاليف ووفرة املواد.

يساعد توسيع قاعدة خدمات الصحة اإلجنابية مبا يتجاوز تنظيم األسرة بدوره على توسيع قاعدة العمالء ويساعد على  n 
تشجيع الرجال على طلب املساعدة الصحية.

النظر بعني االعتبار لالحتياجات اخلاصة باملنطقة )وهي في هذه احلالة االحتياجات امللحة التي لم يتم تلبيتها من وسائل  n 
منع احلمل وارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان بني النساء( كطريقة للعثور على نقاط انطالق في مجال الصحة اجلنسية 

واإلجنابية.
يعتبر ضمان توافر اإلمدادات املستدامة من وسائل الصحة اإلجنابية وتشمل الواقيات الذكرية من أهم جوانب املشروع،  n 

حيث أن ذهاب الضباط واجلنود لشراء الواقيات الذكرية من الصيدليات العامة ليس بالطريقة الفعالة.
ميكن تعليم مفهوم املساواة بني اجلنسني حتى في مؤسسات تسيطر عليها النزعة الذكورية مثل القوات املسلحة. ومع ذلك  n 

تظل املساواة بني اجلنسني مفهوماً مجرداً إذا انفصلت عن املسائل املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلق فيها.
تعتبر االستراتيجية القابلة للتطبيق إلضفاء صفة املؤسسية على تلك املشروعات هي إدخال التثقيف في مجال الصحة  n 
اإلجنابية في مؤسسات تدريب الضباط والضباط غير العاملني واملجندين وليس قصرها على طلبة املدارس العسكرية.

واملالية  البشرية  للموارد  ميزانية  تخصيص  ذلك  ويستلزم  للمشروع  التخطيط  في  حيوياً  أمراً  والتقييم  الرقابة  تعتبر  n 
واملسؤوليات اإلشرافية ومؤشرات التقييم.

التدريب على الصحة اجلنسية واإلجنابية ألفراد القوات املسلحة 48اجلدول 8

ملدة تزيد على عشر سنوات، دعم صندوق األمم املتحدة للسكان مشروعات تستهدف تعزيز الصحة اجلنسية اإلجنابية بني 
التابعة لدول مثل بنني واإلكوادور  الوطنية  املسلحة  القوات  تنفيذ هذه املشروعات من جانب  املسلحة. وقد مت  القوات  أفراد 
ومدغشقر ومنغوليا وباراجواي وأوكرانيا. وتتكون هذه املشروعات من دعائم قوية للتدريب وزيادة الوعي على العديد من 

املسائل مثل القضاء على مرض اإليدز وصحة األم والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
اإلكوادور: الصحة اجلنسية واإلجنابية ألفراد القوات املسلحة والشرطة الوطنية )1٩٩٩ 2001(.

وكانت هذه املرحلة الثانية من املشروع الذي استهل أعماله بالتركيز على تعزيز الصحة اإلجنابية. وقد استهدف شباب الطلبة 
في املدارس العسكرية واملجندين والضباط من خالل مبادرات مختلفة مثل:

إدخال املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني في مناهج املدارس العسكرية. n 

تدريب املعلمني على كيفية تدريس هذه املسائل مبا في ذلك طرق التدريس التفاعلية. n 

برنامج تعليم اآلباء مبا في ذلك مناقشات حول االحترام الذاتي والتغييرات النفسية والبيولوجية أثناء املراهقة وتسوية  n 
النزاعات.

تضمني املسائل املتعلقة بالصحة اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني واجلنس واحلب في مناهج التدريب العسكري للمجندين  n 
والضباط، وكذلك تقدمي طرق تدريس تفاعلية.

تقدمي مجموعة متكاملة من خدمات الصحة اإلجنابية واستئصال األسهر )احلبل املنوي(. n 

وتضمنت النتائج زيادة كبيرة في الطلب على استئصال احلبل املنوي، وهو أمر نادر احلدوث في دولة تعتبر فيها مناقشة هذا 
املوضوع في الغالب من احملظورات. كما وردت تقارير تفيد بانخفاض في معدل اخلصوبة بني املنتفعني.

وتشمل الدروس املستفادة ما يلي: 
تعزز زيادة الدعم والتأييد على مستوى أعلى الرتب العسكرية وبني قادة القواعد العسكرية من موقف املشروع. n 

في السياق العسكري حيث تزيد معدالت التنقالت، يجب تقدمي التدريب بشكل مستمر لضمان فاعليته. n 
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ملزيد من املعلومات، أنظر التقرير اخلاص 

بالنوع االجتماعي وأثره على رقابة 
املجتمع املدني على القطاع األمني 

لضمان  للرقابة  آلية  يشكل  أن  ميكن  مبا  واألطفال  النساء 
االتفاقيات  هذه  تضفي  عليها.  املتفق  االستراتيجيات  تنفيذ 
الشرعية على قوات الدفاع وتعزز املمارسات الدميوقراطية 

داخل القطاع.

5 إدخال النوع االجتماعي في إصالح قطاع 
الدفاع في سياقات محددة

5-1 الدول في مرحلة ما بعد النزاع
لالستقرار  املهمة  اجلوانب  أحد  الدفاع  قطاع  إصالح  يعتبر 
في مرحلة ما بعد النزاع، مع إعطاء أولوية في معظم احلاالت 
لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وفيما يتعلق بالدول 
في مرحلة ما بعد النزاع، يجب أن يتناول إصالح قطاع الدفاع 
واإلدارة  واملساءلة  املالئمة  وهي  أولوية  ذات  أربع  عناصر 
املالية والكفاءة، وهذا يعني ضمنياً إجراء تغييرات سياسية 
واقتصادية ومؤسسية واجتماعية. وحيث أن املرأة بوصفها 
مشاركاً في النزاع وضحية له في آن واحد، فمن املهم التعامل 
مع احتياجاتها وأدوارها بضمان مشاركتها بشكل كامل منذ 
والتسريح  السالح  نزع  بعملية  مروراً  السلمية  العملية  بدء 

وإعادة اإلدماج وانتهاًء بإصالح القطاع األمني. 

إشراك املرأة في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج في جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

نزع  مرحلة  في  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  تزال  ال 
سياسي  إطار  ووضع  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 

ملؤسسات الدفاع اجلديدة.

منذ  النزاع  في  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  تورطت 
حصولها على االستقالل عام 1٩٦0. وكانت القوات التابعة 
عبارة   )Mobutu Sese Seko( سيسكو  سيسي  ملبوتو 
مسؤولة  وغير  األحزاب  ألحد  وموالية  متوارثة  قوات  عن 
ومتورطة في انتهاكات كثيرة حلقوق اإلنسان. وفي النزاع 
الذي أعقب اإلطاحة مببوتو )Mobutu(، بلغ عدد األشخاص 
ويستمر  شخص4٩  مليون   ٣.٨ قرابة  حتفهم  لقوا  الذين 

العنف يعصف في البالد.

أين كانت املرأة من هذا النزاع؟

النساء  ضد  انتهاكات  بشأن  التقارير  من  العديد  تواردت 
الدائر  الصراع  أثناء  اجلرائم  من  للعديد  ووقوعهن ضحايا 
قدر عدد هؤالء  الدميوقراطية، حيث  الكونغو  في جمهورية 
النساء مبا يزيد عن 40.000 امرأة وفتاة تعرضن لالغتصاب 
من جانب اجلنود )من بينهم بعض أفراد قوات حفظ السالم( 

والعمل  اجلنسي  لالسترقاق  اختطفن  قد  بعضهن  وأنه 
كساقيات وطاهيات وعامالت نظافة.٥0 كما اشتركت بعض 
في  تطوعاً  أو  قسراً  كمحاربات  القتال  في  واألطفال  النساء 
العديد من الفصائل املسلحة. كما شكلت النساء مجموعة من 

املنظمات للضغط من أجل إنهاء النزاع.

النساء من  اختفت  السلمية  العملية  بدأت  ذلك، وعندما  ومع 
مسرح األحداث مرة أخرى. وطالنب بإشراكهن في احلوار 
الكونغولي الداخلي غير أنهن لم تشكلن سوى 10 باملائة من 
انخفاض متثيل  االستبعاد  أعقب هذا  املشاركة. وقد  الوفود 
املرأة في مؤسسات صنع القرار أثناء مرحلة التحّول وبعد 

انتخابات عام 200٦.

املرأة وعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

في جمهورية الكونغو الدميوقراطية، مت تهميش آالف النساء 
اللواتي قيل أنهن "كن يصحنب املقاتلني الرجال"  والفتيات 
في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ومت جتاهل 
أن  )Schroeder( عام 200٥  مطالبهن. وقد الحظ شرودر 
قد  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  عملية  مزايا 
تركزت على املسلحني من الرجال، مع عناية ضئيلة ملجموعة 
املشتركة  التي ال تشارك في اخلصائص  الفاعلة  القوى  من 
الشخص  يكون  أن  واشتراط  املخاطر.٥1  أو  االحتياجات  أو 
غير  األدوار  ألغى  قد  السالح  حملوا  ممن  للعملية  املؤهل 
املسلحة التي لعبتها املرأة أثناء النزاعات املسلحة. واستمرت 
الفكرة النمطية عن أدوار املرأة في النزاع املسلح وكذلك عدم 
رغبتها في املشاركة في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
العلميات من  اإلدماج وعدم االعتراف مبن شاركن في هذه 
النساء والفتيات باعتبارهن مجموعات لهن احتياجات يجب 

تلبيتها.

والتسريح  السالح  نزع  عملية  من  املرأة  استبعاد  حد  وقد 
من  التحول  في  املرأة  فرصة  من  بدوره  اإلدماج  وإعادة 
االنضمام من هذه الفصائل إلى اجليش الوطني. وإلى اليوم، 
جمهورية  في  الوطني  للجيش  فقط  امرأة   1.2٧1 انضمت 
تسريحها  مت  فقط  امرأة  و٥٨4.2  الدميوقراطية  الكونغو 

وإعادة دمجها في املجتمع.

فريدة  فرصة  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الهيكلة  إعادة  توفر 
في  وتضمينها  املفروضة  االجتماعي  النوع  أدوار  لتغيير 
عمليات اإلصالح. وفي عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  أجريت  التي  اإلدماج 

لقد ضاعت هذه الفرصة باألساس.

! نصائح ودروس مستفادة
القرار  صنع  مؤسسات  في  املرأة  متثل  أن  املهم  من  n 
احتياجاتها  حتديد  يتم  حتى  السلمية  العملية  بدء  منذ 

وتلبيتها.
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واخلبرات  االجتماعي  النوع  بخبراء  االستعانة  يجب  n 
نزع  عمليات  وحتديد  وتنفيذ  وصياغة  تخطيط  عند 
جتميع  يجب  كما  اإلدماج.  وإعادة  والتسريح  السالح 
واستخدامها  جنسياً  واملصنفة  املنفصلة  املعلومات 
احملاربني  جلميع  املعالم  واضحة  صورة  وضع  في 
السابقني واملعولني وآخرين ممن يرتبطون باملجموعات 
والتسريح  السالح  نزع  عملية  تأخذ  أن  يجب  املسلحة. 
وإعادة اإلدماج بعني االعتبار االحتياجات املختلفة لكافة 
لنزع  املتحدة  األمم  مفوضية  ومعايير  املجموعات.  هذه 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وقوائم مهام صندوق 
نزع  عملية  بشأن  للمرأة  اإلمنائي  للتنمية  املتحدة  األمم 
النوع  مع  املتجاوبة  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 
للتخطيط  هامة  استرشادية  أدوات  تعتبر  االجتماعي 
لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بطريقة 

متجاوبة ومتفهمة مع النوع االجتماعي.
السالح  نزع  برامج  في  العاملني  جميع  يتلقى  أن  يجب  n 
املتعلقة  املسائل  على  تدريباً  اإلدماج  وإعادة  والتسريح 
تخطيط  على  القدرة  لديهم  لتتوفر  االجتماعي  بالنوع 
النوع  مع  متجاوبة  بطريقة  البرامج  وحتديد  وتنفيذ 

االجتماعي.
التدريب  وجهود  العامة  املعلومات  توصيل  يجب  n 
املرأة  ومنظمات  النسائية  احلركات  قادة  إلى  والتوعية 
واملدافعني عنها بشأن اجلوانب الفنية واإلجرائية لعملية 
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لضمان مشاركة 

املرأة في صنع القرار وتعريفها بحقوقها. ٥2

واحملاربات  املرأة  ملنظمات  العمليات  توجه  أن  يجب  n 
السابقات لتوفير معلومات حول مرتكبي جرائم العنف 
النوع االجتماعي. وينبغي استخدام  القائم على أساس 
باجليش  االنضمام  على  املتقدمات  املعلومات حلث  تلك 

الوطني وكذلك على املالحقة القضائية.

وعقب النزاع، يجب أن تكون هناك أولوية ملحة لتوفير  n 
مالحقة  ذلك  في  مبا  اجلنسي،  العنف  لضحايا  العدالة 
منهم  األعلى  عنهم  واملسؤولني  اجلرائم  هذه  مرتكبي 

ومساعدة الضحايا وتعويضهم.

5-2 الدول في املرحلة االنتقالية
"الدول في املرحلة االنتقالية هي الدول التي تخلصت مؤخراً 
من األنظمة االستبدادية وال تزال مؤسساتها الدميوقراطية 
إصالح  عملية  إلى  حاجة  هناك  تكون  وقد  هشة.  حالة  في 
للقطاع األمني وبناء ثقافة تعتمد على احترام احلقوق. وفي 
هذا السياق، يتعلق إصالح قطاع الدفاع أيضاً بزيادة التمثيل 

وتعزيز آليات الرقابة.

إصالح قطاع الدفاع في جنوب أفريقيا ما بعد حقبة 
التفرقة العنصرية

االنتقالية  املرحلة  أفريقيا  جنوب  شهدت   ،1٩٩4 العام  في 
دميقراطي.  حكم  ذات  دولة  إلى  عنصرية  تفرقة  دولة  من 
في  القرار  صنع  عملية  من  يتجزأ  ال  جزًءا  املرأة  وأصبحت 
الدستور اجلديد الذي صيغ على مبادئ عدم التمييز والتفرقة 
بني اجلنسني وحقوق اإلنسان واملساءلة الدميوقراطية. ومن 
في سلسلة  أفريقيا  املبادئ، شرعت جنوب  هذا  تعزيز  أجل 
من عمليات اإلصالح املؤسسية والقانونية تضمنت إجراءات 
إيجابية لتضمني أدوار النوع االجتماعي. وكذلك مت التخطيط 
إلصالح القوات املسلحة الوطنية في جنوب أفريقيا لوضع 
قوات  أهداف  وإعادة حتديد  الدفاع  قوات  على  مدنية  رقابة 
لتتفق مع احلكم اجلديد وتشكيل قوات موحدة غير  الدفاع 
موالية ألي من األحزاب وال تعتمد على التفرقة بني اجلنسني 

وترشيد عدد القوات دون اإلخالل بالقدرات الدفاعية.
تشمل أهداف السياسة الدفاعية التي مت إقراراها عام 1٩٩٦ 

ما يلي:
قاعدة  "توسيع  يجب  بأنه  املنطقية  املقدمة  في  البدء  n 
واالقتصادية  السياسية  األمور  ليشمل  القومي  األمن 
والبيئية".٥٣ وعند تبني منظور األمن اإلنساني، أدركت 
البالد ناشئة عن  التهديدات على  هذه السياسة أن أكبر 

الفقر ونقص التنمية وارتفاع معدل اجلرمية.

وضع إطار العمل األساسي للرقابة الدميوقراطية على  n 
القوات املسلحة مبعنى أن يخضع وزير الدفاع للمساءلة 
الدفاع  ميزانية  على  البرملان  يوافق  وأن  البرملان  أمام 
السنوية وأن يشّكل البرملان جلنة مشتركة دائمة للرقابة 

على قطاع الدفاع.

الدفاع  قوات  تكون  أن  يجب  بأنه  االعتبار  بعني  األخذ  n 
واسع  نطاق  على  ممثلة  أفريقيا  جنوب  في  الوطني 
الرتب  جميع  في  اخلدمة  في  املرأة  بحق  "تعترف  وأن 
أجل  ومن  القتالية".٥4  األدوار  ذلك  في  مبا  واملناصب 
حتقيق هذا املستوى من التمثيل، مت تكليف الوزير باتخاذ 
وإنشاء  الفرص  لتكافؤ  برنامج  ووضع  إيجابي  إجراء 
الدفاع. وزارة  داخل  االجتماعي  للنوع  فرعية  إدارة 

الفرص والتحديات 

إلدخال  فرصة  أفريقيا  جنوب  في  االنتقالية  املرحلة  أتاحت 
عامة  بصفة  للدولة  رئيسي  كهدف  اجلنسني  بني  املساواة 
قوات  أن  من  الرغم  وعلى  خاصة.  بصفة  الدفاع  ولقوات 
كبيراً  شوطاً  قطعت  قد  أفريقيا  جنوب  في  الوطني  الدفاع 
الرتب  لتشغل  املرأة  إدماج  شمل  والذي  التحّول  طريق  في 
داخل اجليش، إال أنه لم يصل بعد لتحقيق نسبة الـ ٣0 باملائة 
لتمثيل املرأة )وهو الهدف احملدد في اإلعالن اخلاص بالنوع 
أفريقيا( وال تزال  االجتماعي والتنمية ملجتمع تنمية جنوب 

املرأة تواجه معوقات في سعيها نحو املساواة.
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النوع  تضمني  مراجعة  إجراء  مت   ،200٦ العام  وفي 
أفريقيا.  جنوب  في  الوطني  الدفاع  قوات  في  االجتماعي 
ويوضح اجلدول التالي العجز الواضح في أعداد النساء في 
مؤسسات القيادة األعلى في قوات الدفاع الوطني في جنوب 
واحدة  وتوجد  الفريق  في منصب  امرأة  توجد  فال  أفريقيا، 
فقط في رتبة اللواء )وتشغل في نفس الوقت مدير خدمات 
أفريقيا(. وفي  الوطني في جنوب  الدفاع  التحّول في قوات 
شهر يونيو / حزيران عام 200٧، مت تعيني ثمانية نساء في 
رتبة العميد ليزيد العدد بذلك إلى 2٥ امرأة.٥٥ هذا وقد غزت 
املرأة املناصب الفنية التي تتطلب املهارة غير أن وتيرة االنتقال 
الثقافي. التغير  أو  باألعداد  يتعلق  فيما  سواء  للبطء  متيل 

نسبة اإلناثاإلجمالياإلناثالذكوراملستوى
القيادة 
األعلى

1٥21٧11.٦

2٦٩٣1٣0010.٣القيادة العليا
القيادة 
الوسطى

٦.٥٩٥1٧2٩٨.٣1420.٨

فرد محترف 
/ ماهر

1٧.4٨4٧.2٧024.٦٥42٩.٥

جميع 
األفراد

٥٩.٦٦٨1٧.٣0122.٩٦٩22.٥

عمل سياسي  إطار  الدفاع متلك  وزارة  أن  من  الرغم  وعلى 
مركزية  ونقاط  بالفعل  االجتماعي  النوع  لتضمني  خاص 
االجتماعي  للنوع  عام  منتدى  وكذلك  االجتماعي  للنوع 
وتكافؤ  االجتماعي  النوع  لتضمني  استشاري  ومجلس 
إال  البشر،  عن  الظلم  رد  سبيل  في  العمل  ومجلس  الفرص 
والقدرات  السياسة  تعزيز  بشأن  قائمة  مشكالت  هناك  أن 
املؤسسية، فقد وردت املالحظات التالية في تقرير املراجعة 

على سبيل املثال:

التضمني  لدعم  الكافية  القدرة  عامة  بصفة  توجد  "ال 
الفعال للنوع االجتماعي في وزارة الدفاع. وهذا يتعلق 
االلتزام  )متطلبات  واملعرفة  املهارات  حيث  من  بالقدرة 
القانوني / السياسي وأطر العمل النظرية( وكذلك من 
حيث املوارد البشرية واملالية واللوجستية واملخصصة 
النوع االجتماعي ومراقبة  لتنسيق جهود وضع برامج 

االلتزام داخل وزارة الدفاع".٥٦

السالم،  بعثات حفظ  قوات  في  املرأة  نشر  من  الرغم  وعلى 
فإن متثيلها كملحق عسكري ال يكاد يذكر. وهذا يعتبر مثيراً 
تسهم  الدور  هذا  على  الضوء  تسليط  مت  حيث  لالستغراب 

املرأة من خالله بإضفاء قيمة لعملية حفظ السالم.

ومن أهم مكونات تأسيس املساواة بني اجلنسني يكمن في 
قوات  في  املرأة  تزال  ال  ذلك  ومع  التنظيمية.  الثقافة  تغيير 
الدفاع الوطنية في جنوب أفريقيا تعاني من استمرار التمييز 
في  الفرص  تكافؤ  ونقص  اجلنسي  والتحرش  اجلنسي 

الترقيات واستمرار شيوع الثقافة الذكورية. وال يعمل دمج 
املرأة تلقائياً على تغيير التعبيرات الذكورية، وهي اجلوانب 
التي ال تزال قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا بحاجة 

ألن توليها قدراً أكبر من االهتمام.

!  نصائح ودروس مستفادة
يعتبر متثيل املرأة على مائدة صنع القرار عامل حتديد  n 
املجتمع  مالمح  صياغة  في  لدورها  وقاطع  حاسم 

اجلديد.

السياسات وإنشاء  فيه وضع  يعتبر  الذي  الوقت   n وفي 
اآلليات املؤسسية لتضمني النوع االجتماعي ضرورياً، 
املساواة بني اجلنسني  لتفعيل  كافياً  ليس شرطاً  أنه  إال 
على  السياسات  هذه  نشر  ويجب  الدفاع.  قوات  داخل 
التمويل  يتوافر  أن  يجب  كما  تنفيذها.  ومراقبة  املأل 
واملوارد البشرية الكافية للمؤسسات التي تنشأ لتفعيل 

املساواة.

تغيير  االجتماعي  النوع  أدوار  تضمني  جوانب  أهم  من  n 
الثقافة املؤسسية في الدول في املرحلة االنتقالية، إال أن 
ذلك يأخذ بعض الوقت ويحتاج إلى تخصيص موارد.   

5-3 الدول املتقدمة
كبير  بشكل  املتقدمة  الدول  في  الدفاع  قطاع  إصالح  يعنى 
الدولية  التحديات  مع  تتناسب  مسلحة  قوات  بتكوين 

املستجدة مثل عمليات حفظ وبناء السالم.

إصالح النوع االجتماعي في السويد
انطلقت عملية إصالح قطاع الدفاع في السويد عام 1٩٩٩، 
وصاحب ذلك إجراء تغييرات شاملة في تشكيلة القوات لدولة 
كانت تعتبر محايدة فيما سبق. وأراد السويديون التحّول من 
"قوات دفاع ضد الغزو إلى دفاع متحرك ومرن وعامل يقوم 
الدولية".  العمليات  في  السويد ويشارك كذلك  بالدفاع عن 
وقد مت تفعيل هذه املهمة املزدوجة املوسعة ملؤسسة الدفاع 
السويدية في أضيق احلدود املالية حيث مت تخفيض اإلنفاق 
العسكري بشكل ثابت من 2 باملائة من إجمالي الناجت احمللي 

عام 1٩٩٩ إلى 1.4 باملائة عام 200٦. ٥٧

أفراد القوات املسلحة 

على  مقصوراً  كان  اإللزامي  التجنيد  أن  من  الرغم  على 
في  اجليش  صفوف  في  النساء  قبول  مت  فقد  الرجال، 
 .1٩٨0 العام  منذ  الضباط  تدريب  ذلك  في  مبا  السويد 
وهذا إن دل على شيء، فإمنا يدل على البيئة االستراتيجية 
يطال  لم  حيث  فيها،  نفسها  السويد  وجدت  التي  املتغيرة 
التكنولوجيا  إلى  امتد  التهديدات األمنية فحسب بل  التغيير 

واملهارات الالزمة إلجناح العملية.
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وقد تركزت معظم جهود إصالح قطاع الدفاع في السويد على 
حتسني كفاءة إدارة املوارد البشرية مع خفض القوات. وقد 
أشارت التقديرات إلى أن السويد حتتاج إلى تخفيض أفراد 
قواتها الدفاعية بنسبة 2٥ باملائة أو ما يقرب من ٥.000 من 
من  نصفهم  يكون  قد  والذين  الكامل  الوقت  بنظام  العاملني 

الضباط احملترفني. ٥٨

تعيني  إلى  احلاجة  األفراد  هيكلة  إعادة  أسباب  وتشمل 
يتطلب  وهذا  السريع.  التدخل  دفاع  لنظام  ضباط  وتدريب 
البالد، والتي يقبل عليها  ضباطاً يرغبون في اخلدمة خارج 

الضباط من الشباب. ٥٩

من  كبير  عدد  أمام  املجال  الهيكلة  إعادة  عمليات  وتفسح 
النساء لالنضمام للجيش. ففي شهر ديسمبر / كانون األول 
عام 200٦، وصلت نسبة النساء في صفوف القوات املسلحة 
السويدية إلى 1٩ باملائة مقابل ٨1 باملائة من الرجال. ٦0 ولكن 
 .%4.٥ إلى  فقط  يصل  النساء  من  احملترفني  الضباط  عدد 
فقد  حتقيقه،  يراد  الكثير  هناك  يزال  ال  أنه  ذلك  ويوضح 
شكلت نسبة النساء٦1 في بداية عملية اإلصالح عام 1٩٩٩ 
القوات املسلحة. ويجرى  أفراد  2.٥ باملائة فقط من إجمالي 
النساء  من  املزيد  لتوظيف  خطة  عن  بالفعل  اآلن  احلديث 

كضابطات عند استئناف فتح باب تعيينات الضباط.٦2

تكافؤ الفرص وتضمني أدوار النوع االجتماعي

القادة  كبار  من  ستة  على  االختيار  وقع   ،200٦ عام  في 
بشأن  االجتماعي"  النوع  "تدريب  برنامج  في  للمشاركة 
كبار  توعية  إلى  يهدف  البرنامج  وكان   ٦٣ الفرص.  تكافؤ 

اإلدارات  إلى  املعرفة  هذه  بدورهم  سينقلون  الذي  الضباط 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  جوانب  أخذ  وكذلك  بها،  يعملون  التي 
 ٦4 والعمليات.  والتوزيع  القرار  اتخاذ  عند  االعتبار  بعني 
بشأن  مستشاراً   240 تدريب  مت  فقد  ذلك،  إلى  وإضافة 
على  التدريب  اجلدد  املجندون  تلقى  كما  اجلنسي،  التحرش 
فيما  التهاون  السويدية بشأن عدم  املسلحة  القوات  برنامج 
يتعلق بالتحرش اجلنسي. ٦٥ وكان من نتائج ذلك أن انخفض 
معدل البالغات عن حوادث التحرش اجلنسي من 1٦ بالغاً 

عام 200٥ إلى 10 عام 200٦. ٦٦

كما اضطلعت القوات املسلحة السويدية بإدخال قرار مجلس 
األمن رقم 1٣2٥ في أنشطتها، حيث يخضع أي جندي يتم 
إرساله في عملية أو بعثة لتدريب ملدة ثالث ساعات على األقل 
على القرار 1٣2٥ والنوع االجتماعي، ومنذ عام 200٥ أدخل 
التدريب على النوع االجتماعي في جميع املدارس العسكرية 

وعلى جميع مستويات الدراسة.٦٧

الوصول إلى سلطة صنع القرار

نحو  ملحوظة  واسعة  خطوات  السويد  في  املرأة  خطت 
واألمن  الدفاع  حوارات  في  املتاحة  املساحة  من  االستفادة 
األمني. عام 200٣،  املجال  قرار في  ليمتد دورها كصانعة 
هيئة  ورئاسة  اخلارجية  ووزارة  الدفاع  وزارة  املرأة  تولت 

إدارة األزمات.

قصص جناح عملية في السويداجلدول 9

قوة االحتاد األوروبي )اليوفور( في جمهورية الكونغو الدميوقراطية
في عام 200٦، شاركت السويد في قوة اليوفور في جمهورية الكونغو الدميوقراطية، وقد شملت البعثة مستشاراً في النوع 
النوع االجتماعي على  ارتكز عمل مستشار  القرار 1٣2٥. وفي بادئ األمر،  الهدف تنفيذ  العمليات، وكان  لقائد  االجتماعي 
تدريب القوات على التجاوب مع إدخال النوع االجتماعي في أنشطتهم اليومية، ولكنه انتقل فيما بعد إلى العمل مع املنظمات 
غير احلكومية احمللية ومنظمات املرأة إلطالعهم على مهام وأهداف قوة اليوفور. ومن خالل إدخال النوع االجتماعي، اكتشفت 
قوة اليوفور أن العمل مع منظمات املرأة احمللية أصبح مصدراً قيماً للمعلومات واألخبار على غير املتوقع، وقد أشار االحتاد 
األوروبي أن عمل مستشار النوع االجتماعي قد أدى إلى زيادة الكفاءة العملية وقرر إدخال طريقة العمل هذه في بعثات حفظ 

السالم في املستقبل. ٦٨
أفغانستان ٦٩

الرابع والعشرين من ابريل / نيسان من عام 200٦، اجتمعت حوالي ٥0 امرأة حول مائدة، وكن عبارة عن مدرسات  في 
وطالبات من جامعة بلخ في منطقة مزار شريف واللواتي أتني ملقابلة فريق املالحظة العسكري التابع ملجموعة التعاون في 
القوة السويدية. وكانت مجموعة التعاون السويدية هذه متفردة من وجهني، األول أنها مؤلفة بالكامل من النساء، والثاني أنها 

لم تكن ملتزمة مبنطقة جغرافية بخالف مجموعات فريق املالحظة العسكرية فكانت منطقة مسؤوليتها املرأة.
وفي أفغانستان، تنفصل املرأة عادة عن الرجال في مظاهر احلياة العامة. وبالنسبة لوحدة عسكرية تتكون فقط من الرجال، 
فيستحيل التحدث إلى املرأة. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون أسهل بالنسبة المرأة أجنبية، فال يزال باألمر العسير. وكان دور 
فريق املالحظة العسكرية يعتمد على املعلومات التي يحصل عليها من النساء األفغانيات حتى يتسنى للمؤسسات السياسة 

األفغانية ومنظمات املساعدة الدولية االستفادة منها.
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!   نصائح ودروس مستفادة
املسلحة  القوات  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يتطلب  n 
أكثر من مجرد السماح للمرأة باالنضمام إلى صفوفها، 
والتغييرات  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يدعم  وأن 

املؤسسية األخرى هذه اجلهود.

جوانب  جميع  في  اجلنسني  بني  املساواة  إدخال  يجب  n 
التدريب والعمليات.

على  القرار  إلى سلطة صناعة  املرأة  أن تصل  املهم  من  n 
اإلرادة  ذلك  يدعم  أن  ميكن  كما  التنفيذي  املستوى 

السياسيةالالزمة لدفع دمج النوع االجتماعي.

6 التوصيات الرئيسية
بني  للمساواة  الدفاع  قطاع  إصالح  دعم  ضمان  1 
اجلنسني: ضمان أن يعكس إصالح قطاع الدفاع الصبغة 
الدميوقراطية للمجتمع وأن يشتمل على تدابير لتعزيز 
من  املزيد  توظيف  مثل  اجلنسني  بني  متساوية  عالقات 
النساء وتعظيم إمكاناتها ومشاركتها في قوات الدفاع.

إجراء مراجعة شاملة لقطاع الدفاع: االستفادة من عملية  2 
دميوقراطية  رؤية  صياغة  في  الدفاع  قطاع  مراجعة 
املعنية  األطراف  من  عدد  أكبر  وإشراك  األمنية  للقوات 
مثل منظمات املرأة واملنظمات األخرى العاملة في مجال 

النوع االجتماعي.

العمل  األمنية:  واملؤسسات  الدفاع  بقوات  املرأة  إحلاق  ٣ 
الدفاع وذلك  املرأة في مؤسسات  بفاعلية على توظيف 
وكذلك حتديد  القرار  صنع  جهات  في  متثيلها  لضمان 
معوقات  مع  والتعامل  املرأة  دمج  ومراقبة  األهداف 

اإلبقاء على عملها والنهوض بها.

الدفاع:  قوات  داخل  االجتماعي  النوع  أدوار  تضمني  4 
أفراد  جلميع  االجتماعي  النوع  على  التدريب  إدخال 
قوات الدفاع. واإلقرار باحلقوق املتساوية واالحتياجات 
اجلنس  ومثليي  والسحاقيات  واملرأة  للرجل  املختلفة 
داخل قوات الدفاع وفي املجتمعات التي يخدمونها على 

حد سواء.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  جرائم  على  القضاء  ٥ 
ومعاقبة  الدفاع  قوات  أفراد  يرتكبها  التي  االجتماعي 
على  التمييز  حتظر  للسلوك  قواعد  وضع  مرتكبيها: 
واالستغالل  اجلنسي  والتحرش  اجلنس  أساس 
عدم وضع حصانة  وكذلك ضمان  اجلنسي،  واالعتداء 

على السلوك.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  البرملانية  الرقابة  تعزيز  ٦ 
االجتماعي في إصالح قطاع الدفاع: يتعني على أعضاء 
البرملان مراقبة التقارير السنوية لوزارات الدفاع ونشر 
مالئمة  وسياسات  آليات  وجود  السالم وضمان  حفظ 
جلان  تشكيل  وكذلك  اجلنسني.  بني  املساواة  لتحقيق 
واملرأة  الرجل  احتياجات  مع  متجاوبة  دائمة  برملانية 

بشأن الدفاع.

تعزيز رقابة املجتمع املدني على املسائل املتعلقة بالنوع  ٧ 
االجتماعي في إصالح قطاع الدفاع: بناء وتعزيز قدرات 
املرأة  منظمات  ذلك  في  مبا  املدني  املجتمع  منظمات 
واملنظمات األخرى العاملة في مجال النوع االجتماعي، 
قطاع  إصالح  عمليات  في  إشراكها  من  التأكد  وكذلك 

الدفاع.

قطاع  مليزانية  االجتماعي  بالنوع  خاص  تقييم  إجراء  ٨ 
الدفاع: حتسني قدرات الرقابة البرملانية ورقابة املجتمع 
من  والتأكد  الدفاع  قطاع  ميزانيات  مراجعة  في  املدني 

تخصيص امليزانية الكافية للنوع االجتماعي. 
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