مذكرة التطبيق العملي العاشرة

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

الـنوع االجتماعي وأثره
في الشركات العسكرية األمنية اخلاصة
احملتويات
ملاذا يعتبر النوع
االجتماعي أم ًرا مه ًما
في الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة؟
كيف ميكن إدخال النوع
االجتماعي في الشركات
العسكرية واألمنية
اخلاصة؟
التحديات والفرص
املتاحة إبان فترة النزاع
وما بعد النزاع
تساؤالت حول الشركات
العسكرية واألمنية
اخلاصة وعمالئها
معلومات أخرى

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

ٌ
قوي بوجوبِ تلبي ِة عملي ُة إصالحِ القطاع األمني لالحتياجات األمني ِة املختلفة للرجال
يسود
إعتراف ٌ
ُ
ِ
مفتاح فعالي ِة
االجتماعي
بالنوع
املتعلقة
ل
املسائ
ل
إدخا
ر
عتب
ي
وكما
واألوالد.
والفتيات
والنساء
ُ
ُ ُ
ِ
عمليات إصالح القطاع األمني.
ومسائل ِة القطاع األمني ،وامللكي ِة احمللي ِة ،وشرعي ِة
ِ
التطبيق هذه مبثاب ِة ُمقدم ٍة موجز ٍة ملزايا إدخال مسائ ِل النوع االجتماعي في الشركات
وتُعتب ُر مذكر ُة
ٍ
معلومات عملي ٍة لكيفية القيا ِم بذلك.
العسكرية واألمنية اخلاصة .كما وتق ّدم
ِ
أدوات النوع االجتماعي وأثره
وتعتمد هذه املذكرة على تقري ٍر مطو ٍل ،وكالهما جز ٌء من رزم ِة
ِ
َ
األدوات هذه هو إعداد مقدم ٍة موجز ٍة عن
الهدف من رزم ِة
في إصالح القطاع األمني .وحيث أن
ِ
سياسات إصالحِ القطاع
املسائ ِل املتعلق ِة بالنوع االجتماعي وتقدميها إلى ممارسي وصانعي
ٍ
مذكرات عملي ٍة مك ّمل ٍة لها – أنظر معلومات أخرى.
األمني ،مت تضيمنها  12أدا ًة مع

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أم ًرا مه ًما في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؟
مت تعريف مفهوم "الشركات األمنية
لقد َّ
اخلاصة" في هذا التقرير بأنها "الشركات
التي تتخصص بتقدمي احلماية األمنية لألفراد
واملمتلكات مبا فيها األصول اإلنسانية
والصناعية" 1.وهذا يعني أن خدماتها
ليست بالضرورة خدمات مسلحة ،فعملياتها
بطبيعتها ِ
تتسم بالدفاع وليس بالهجوم ،كما
أنها تخدم مجموع ٍة كبير ٍة من العمالء تشمل
ِ
ِ
والهيئات الدولية،
احلكومات،
واملنظمات غير
ِ
واملؤسسات التجارية.
احلكومية،

وأما "الشركات العسكرية اخلاصة"
فهي "الشركات التي تتخصص باملهارات
ِ
العمليات القتالية،
العسكرية ،مبا فيها
ِ
والتخطيط االستراتيجي ،وجم ِع املعلوماتِ
االستخباراتية ،والدع ِم العمالني ،والدع ِم
اللوجستي ،والتدريب ،وتوفير وصيانة
األسلحة واملعدات" .وهذا يعني ضمنًا
أن ُعمال َء هذه الشركات هم في العادة من
ِ
احلكومات ،ولكنَّها قد تض ُّم ً
اجلماعات
أيضا
املتمردة واملليشيات والفصائ َل املسلح ِة
2
األخرى.

يشي ُر لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوا ِر
ِ
ِ
ِ
والسمات الشخصي ِة
والعالقات
واملواقف
ِ
والسلوكيات والقي ِم التي يعزوها املجتم ُع
للمرأ ِة والرجل .وعلى ذلك يشي ُر ُ
لفظ "النوع
ِ
االختالفات املكتسب ِة بني
االجتماعي" إلى
الرج ِل واملرأ ِة ،بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى
ِ
االختالفات البيولوجي ِة بني األنثى والذكر.
وتتنوع أدوا ُر النوع االجتماعي تنو ًعا هائالً
ُ
ضمن الثقافات وعبرها ،وقد تتغير مبرور
الزمن ،كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي"
ِ
العالقات
فحسب ،بل يشم ُل
إلى املرأ ِة والرجل
ُ
بينهما.
توجيه النوع االجتماعي هو "عملي ُة حتدي ِد
أي
االحتياجات الالزم ِة للمرأة والرجل في ِّ
عمل ُيخطط له ،ويشمل ذلك التشريعات أو
السياسات أو البرامج في جميع املجاالت
وعلى ك ِّل املستويات".

حتسني الفعالية العمليانية
ٍ
واحتياجات مختلف ٍة من األمن والقضاء .وعليه ،لزيادة فرص
n nللمرأة والرجل في العادة جتارب
النجاح العملياني ،فإن أفراد األمن بحاج ٍة إلى األخذ في االعتبار تأثي ُر مجمل أنشطتهم على
الرجال والنساء والفتيات واألوالد في املجتمع احمللي.
1

n

n

nيعم ُل الوعي مبسائل النوع االجتماعي محدد ٍة ثقافيًا على
مساعدة املوظفني في التكيف مع املجتمع املضيف وأن
يكونوا أكثر جتاو ًبا مع البيئة الثقافية التي يعملون فيها،
مما يعزز القبول احمللي بوجود أفراد األمن اخلاص.
ٍ
موظفات لبحث شؤون النساء
nهناك حاج ٌة إلشراك
ٍ
معلومات أكث ُر دق ًة ،وقد تكون لديهن القدرة على
وجلمع
ٍ
مختلف في حتديد املخاطر األمنية.
تبني نهجٍ

اإلطار رقم 1

التنظيم الذاتي وأثره في الشركات
العسكرية واألمنية اخلاصة

يعتبر التنظيم الذاتي من خالل احتادات هذا القطاع أم ًرا
مه ًما،
خصوصا حينما يكون التنظيم احلكومي غير موجود
ً
أو غير كافي .وعليه ،يعتبر التنظيم الذاتي آلي ًة مهم ًة للغاية
لتحسني معايير الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.
y yويت ُّم العمل باملعايير بطريقتني؛ أوالهما ،عن طريق
حتسني األداء والشفافي ِة ومساءلة الشركات
العسكرية واألمنية اخلاصة .وثانيتهما ،أنها تستبعد
"رعا َة البقر" من هذا القطاع .ومع ذلك ،فالتنظيم
السحري ،وميكن اإلستفادة منه
الذاتي ليس باحلل
ّ
ٍ
تشابك وبرامجِ التنفيذ التنظيمي ِة
فقط في إطار قالبٍ ُم
املشترك ِة النموذجي ِة على املستويني احمللي والدولي،
وعلى مستوى القطاع نفسه.
ِ
باإلمكان مراقب ِة االلتزام في البيئات املعادي ِة عن طريق
y y
رابطة هذا املجال.
ِ
بإمكان الهيئ ِة املنظم ِة ذاتيًا مناقشة مزايا ومشكالت
y y
توجيه النوع االجتماعي بشكل ثنائي أو فردي ،إذا
اقتضت الضرورة.
n

ُوضح األبحاثُ أن السكان احملليينّ من الرجال والنساء
nت
ُ
مييلون إلى رؤية النساء بني صفوف أفراد األمن ،حيث
ميكن تباد ِل احلديث معهن ،ويق ُّل التهديد من جانبهن
حتى في املجتمعات التقليدية .وعليه ،فإن وجود
أي من هذه الشركات
املرأة ميكن أن يعزز من شرعية ٍّ
3
ِ
ِ
ُ
املجتمعات املضيفة .وقد يشكل
وعملياتها داخل
إشراك
أفراد أم ٍن من العنصر النسائي أث ًرا إيجابيًا ،و ُيع ُّد
منوذجا ُيحتذى به بالنسبة للنساء احملليات الالتي قد
ً
ُيفكرن في اإللتحاق مبؤسسات القطاع األمني.

ِ
ِ
حتس ُ
التوظيف ومعايي ِر األداء
إجراءات
ني
n nال تزال نسبة متثيل الرجال مرتفع ًة ج ًّدا داخل هذه
الشركات حتى اآلن .ويرجع ذلك بصف ٍة خاص ٍة إلى
توسع الشركات في تعيني أفراد اخلدمة السابقني.
وميكن أن يعم َل توجيه النوع االجتماعي على حتس ِ
ني
ِ
ِ
الشركات
إجراءات التوظيف ومعايي ِر األداء داخ َل
2

ِ
لضمان عد ِم التميي ِز،
العسكري ِة واألمني ِة اخلاصة ،وذلك
وضمان وجود ثقاف ِة عم ٍل شاملة.
منع سوء السلوك وانتهاكات حقوق اإلنسان
ِ
السلوك العدواني
n nيمُ ثل التغاضي عن بعض أشكا ِل
وتشجيعها جز ًءا من الثقافة املؤسسي ِة في العديد من
ِ
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ،التي كانت فيما
مضى مرتبط ًة بانتهاكات حقوق اإلنسان .ويساعد
التدريب املالئم على النوع االجتماعي إلى جانب
ِ
وقانون
التدريبِ في مجال القانون اإلنساني الدولي
ِ
ِ
اإلنسان الدولي متعهدي هذه
حقوق
الشركات على منع
يصاحب ذلك من خسارةٍ
ِ
انتهاكات حقوق اإلنسان وما
ُ
والسمعة.
للعوائد املادي ِة
ُّ
n

nتعم ُل معاجلة ثقافة االفالت من العقوبة املنتشرة على
ٍ
ِ
املساعد ِة في حتس ِ
ككيانات مستقل ٍة،
الشركات
ني سمعة
وسمعة القطاع ككل.

حتسني التنسيق بني الهيئات العاملة في عمليات دعم
السالم
ُ
بعض عمالء الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،
n nقام
مثل األمم املتحدة واحلكومات املانحة ،بتوجيه همومهم
حول النوع االجتماعي في صلب عملياتهم اخلاصة
ِ
ومشروعات إعاد ِة البناء في مراح ِل ما
بحفظ السالم
بعد النزاع ،مبا في ذلك
عمليات إصالح القطاع األمني.
ُ
وعليه ،يؤدي قيا ُم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
ِ
إعتبارات النوع االجتماعي في صلب عملها إلى
بإدخال
ِ
حتس ِ
ني التنسيق بخصوص
سياسات النوع االجتماعي
ِ
ِ
البيئات املتعدد ِة الوكاالت
الهيئات العامل ِة في
جلميع
املُعقدة.
االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق
الدولية
إن األخذ بزمام املبادرة إلدخال مسائل النوع االجتماعي
في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ليست مسأل ُة
فعالي ٍة تنفيذي ٍة فحسب ،بل إنه ً
ضروري لاللتزام
أيضا
ٌ
بالقوانني واملواثيق واملعايير الدولية واالقليمية املتعلقة
باألمن والنوع االجتماعي ،وأهمها:
n

إعالن ومنهاج عمل بكني ()1995
n
ُ

n

nقرا ُر مجلس األمن رقم  1325بشأن املرأة والسالم
واألمن ()2000

ملزي ٍد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى ملحق مجموعة
األدوات بشأن القوانني واملواثيق اإلقليمية والدولية.

كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في الشركات
العسكرية واألمنية اخلاصة؟
ٍ
وإجراءات متجاوب ٍة مع النوع االجتماعي
وضع معايي ٍر
لتحسني معايير الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ،فإنه
منهجا مشتر ًكا يدمج ما بني االلتزامات
من الضروري تبني
ً
التعاقدية ،من جهة ،وما بني العمليات التنظيمية ،من ناحيةٍ
رئيسي في تشكيل
أخرى .وبإمكان العمالء القيا ُم بدو ٍر
ٍ
سلوك أفراد هذه الشركات ،وخاصة إذا متت مراقب ُة تنفي ِذ
ِ
االلتزامات التعاقدية من خالل عمليات التقييم املُنتظم.
n

n

n

n

n

 nإدخا ُل مسائل النوع االجتماعي في أُطر التنظيم الذاتي
اجلديدة التي حتكم األف ُرع املتزايد ِة في هذا القطاع
(انظر اإلطار رقم  .)1وميك ُن تنفي ُذ صياغ ٍة ومراقب ُة
املعايير في مجال النوع االجتماعي جنبًا إلى جنبٍ مع
قضايا أخرى ،مثل حقوق اإلنسان.
ٍ
ِ
وإجراءات داخلي ٍة للشكاوى حول
آليات التزام
nوض ُع
التحرش اجلنسي ،واملضايقة ،والعنف القائم على
أساس النوع االجتماعي داخل الشركة ،باإلضاف ِة إلى
مدونات قواعد السلوك على مستوى القطاع.
ٍ
آليات للمجتمع احمللي و/أو األفراد اآلخرين
nوض ُع
لإلبالغ عن حوادث العنف القائم على أساس النوع
ِ
السلوك ،وذلك
االجتماعي ،والسلوك التمييزي ،أو سو ُء
صالحيات إجرا ِء التحقيقات.
إلى سلط ٍة مختص ٍة لها
ُ

ٍ
ٍ
وإجراءات تتس ُم بالشفافي ِة
سياسات
nوض ُع وتنفي ُذ
لتحكم التحقيقات بشأن سو ِء السلوك ،والبذاء ِة،
ِ
ِ
والنشاط اإلجرامي ،وذلك
بهدف القضاء على سياس ِة
االفالت من العقوبة.
ِ
ٍ
فحص تاريخي ٍة دقيق ٍة على جميع األفراد
عمليات
nإجرا ُء
احملتمل إنضمامهم إلى الشركات العسكرية واألمنية
اخلاصة ،قبل تعيينهم ،وذلك بهدف التحري ،حتدي ًدا،عن
ٍ
ٍ
أسبقيات جنائي ٍة لهم ،أو
أي ِة
انتهاكات حلقوق اإلنسان،
أو ٍ
عنف قائ ٍم على أساس النوع االجتماعي.

ٍ
ٍ
وممارسات شامل ٍة وغير متييزي ٍة
سياسات
تنفيذ
بخصوص املوارد البشرية
مراجع ُة عمليات التوظيف وسياسات املوارد البشرية،
وإصالحها حيثما اقتضت الضرور ُة ذلك ،لضمان عدم
ُ
التمييز وتبني ثقاف َة عم ٍل شامل ٍة ،وحتدي ًدا عن طريق معاجلة
قضايا مثل توظيف ،وتثبيت ،وترقية املرأة ،ومثل التح ُرش
اجلنسي ،والسلوك التمييزي.

!

إجراء تدريبٍ على النوع االجتماعي
إدخا ُل التدريبِ على مسائ ِل النوع االجتماعي والوعي بالنوع
االجتماعي ضم َن برامجِ التدريب األساسي املقدم إلى أفرا ِد
ِ
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة (انظر اإلطار رقم :)2
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موضوعاتُ التدريبِ على النوع
الشركات
ألفراد
االجتماعي
العسكرية واألمنية اخلاصة

– –ما هو النوع االجتماعي؟

ٌ
تعريف بجوه ِر عمل الشركات العسكرية واألمنية
– –
اخلاصة وتفهم تأثيراته على الرجال والنساء.

– –أهمي ُة إدخال النوع االجتماعي في تعزيز فرص
النجاح والفعالية العمليانية.

– –النظ ُر إلى العمل من منظور النوع االجتماعي ،مبعنى
آخر :كيفية إدخال منظور النوع االجتماعي ضم َن
اإلطار العملياني لألمن.

– –معاجل ُة النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني
(مثل العمل بالتعاون مع املنظمات النسائية احمللية،
وتوظيف املرأة في صفوف القوات األمنية).
– –كيفي ُة العم ِل وتوفير احلماية للرجال والنساء في
املجتمع املضيف.

ُ
تعريف العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
– –
وكيفية معاجلته.

مدونات قواعد السلوك داخل الشركات وسياسات
– –
ُ
ِ
ِ
بشأن التحرش اجلنسي ،وسو ُء
التهاون املطلق
عد ُم
ُ
السلوك اجلنسي ،والسلوك اجلنسي املشني.
n

n

n

ٍ
دورات تدريبي ٍة تتناسب مع املوقف احمللي،
تخصيص
n
ُ
وذلك بهدف تعزيز فعالية العملية.
ِ
ُ
منظمات املجتمع املدني ،مبا في ذلك املنظمات
إشراك
n
النسائية في تصميم وتقدمي التدريب على النوع
االجتماعي.
التدريب على النوع االجتماعي العناصر التالية:
nيشم ُل
ُ
–

–

–

–كيفي ُة التجاوبِ مع االحتياجات اخلاصة للعمالء من
الذكور واإلناث.
–كيفي ُة التفاع ِل بشكل مالئم وبفعالي ٍة مع ضحايا
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
سياسات املوارد البشرية الداخلية ،وحتدي ًدا املعايير
–
ُ
املتعلقة بالتحرش اجلنسي.

إستقدام ذوي اخلبرات العالية من الشرطة ،واجليش،
والقطاع اخلاص لتعزيز توظيف ،وتثبيت ،وترقية املرأة.
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ِ
الناس ،وتلبي ُة احتياجاتهم املختلفة ،ومراعا ِة حقوقهم
اإلنسانية ،حتى وإن لم يكن هؤالء العناص ِر قد تلقوا
تدريبًا كافيًا أو لم ي ُكن لديهم اخللفي َة الثقافي َة الالزم ِة
للقيا ِم بذلك.

املراقبة والتقييم
n

n

ٍ
آليات محلية ودولية
ني على احلكومات وض ُع
nيتع ُ
للمراقبة واإلبالغ ،وذلك بهدف حتقيق الرقابة على
قطاع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ،ويشمل
ِ
ذلك تركيزًا على
انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا في ذلك
ُ
العنف القائ ُم على أساس النوع االجتماعي.

n

nبإمكان عمالء الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
مراقب ُة مدى تلبي ِة هذه الشركات اللتزاماتها التعاقدية،
ِ
ِ
عمليات التدقيق
وذلك من خالل
واإلجراءات املنتظمة
األخرى للرقابة على اجلودة .ولهذا ،فمن املهم للعمالء
إدخا ُل معايير املمارسات املقبول ِة حول مسائل النوع
االجتماعي في تعاقداتهم مع الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة.

يضم التقرير العاشر ً
أيضا:

ِ
واخلدمات التي تقدمها الشركات
–مناقش َة األدوا ِر
العسكرية واألمنية اخلاصة.

–

–قوائ ُم مراجع ٍة لسياسات مناهضة التحرش اجلنسي.

–

التحديات والفرص املتاحة إبان فترة النزاع ما بعد
النزاع
البلدان التي متر مبراحل النزاع او فترات بعد
عاد ًة ما تعاني
ُ
النزاع بتراج ٍع او عج ٍز في خدمات األمن العام .لذلك ،تسارع
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بطرح نفسها جلسر
وتستقطب قو ُة حرك ِة هذه البلدان إهتما ًما
هذه الفجوة.
ُ
خاصا ،وذلك نظ ًرا لالنتعاش احلالي في القطاع األمني
ً
ِ
اخلاص في سياقات النزاع وفترات ما بعد النزاع ،وبصفة
أفغانستان والعراق.
خاص ٍة في
َ
التحديات التي تواجه إدخال مسائل النوع االجتماعي

n

n

nبدأت الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الدولية
ٍ
مجاالت جديدة ،مثل إصالح القطاع األمني،
بالعمل في
ونزع األسلحة ،والتسريح من اخلدمة العسكرية وإعادة
اإلدماج ،والتنمية ،واإلغاثة في حاالت الكوارث .ومن
احملتم ٍل ازدياد الطلب على هذه الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة في مثل هذه املجاالت ،مما ُيوفر
ٍ
خطوط إرشادي ٍة بشأن أبعاد
فرص ًة سانح ًة لوضع
النوع االجتماعي لهذه املهام.

n

nتوفر الظروف في فترات ما بعد النزاعً ،
فرصا ال
أيضا،
ً
نظير لها للتغيير املجتمعي ،حيث باإلمكان إعاد ُة إصالحِ
ِ
التميي ِز على أساس النوع االجتماعي وإعاد ُة
تعريف
أدوا ِره .وكما أنه بإمكان هذه الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة املشاركة في هذه العمليات عن طريق
توفير ُقدو ٍة عملي ٍة إيجابي ٍة من خالل توظيف املَرأ ِة
وتوفي ِر املعامل ِة املتساوي ِة لها.

n

nتعمل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على
تلوح فرص ًة حقيقي ًة
تلبي ِة مطالبِ العمالء .وعليه،
ُ
ولوائح جلعل الشركات العسكرية
لوض ِع معايي َر
َ
واألمنية اخلاصة شريك ًة في هذه العمليات ككل .وعلى
احلكومات والعمال ِء اآلخري َن الذين يتعاقدون مع هذه
ني املساءل ِة
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تضم َ
عن إدخال مسائل النوع االجتماعي في العقو ِد املبرمةِ
مع تلك الشركات.

–مسائ ُل النوع االجتماعي في اللوائح التنظيمي ِة لعم ِل
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةُ.

–

n

فرص إدخال مسائل النوع االجتماعي

–إستراتيجي ًة منوذجي ًة لزيادة توظيف املرأة
واستمراريتها في اخلدمة.

–

آليات مراقبة مؤسسات األمن ،وحتدي ًدا
تغيب
nعاد ًة ما
ُ
ُ
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ،مما يسهم في
ِ
العنف
ظهور ثقافة عامة لالفالت من العقوبة في جرائم
القائ ِم على أساس النوع االجتماعي واجلرائم األخرى.
nيواجه الرجال والنساء والفتيات واألوالد مخاط َر أمني ٍة
ِ
ِ
وفترات ما بعد النزاع.
سياقات النزاع
مختلف ٍة في
ِ
ُ
التوقعات من أفراد الشركات العسكرية
سقف
ويرتف ُع
واألمنية اخلاصة جلهة قيامهم بضمان حماية هؤالء
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nتتجه الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملية
العاملة في بيئات مراحل النزاع وفترات ما بعد النزاع،
باإلضاف ِة إلى الشركات األمنية اخلاصة احمللية في
الدول النامية ،إلى توظيف بعض أش ِد مستخدميهم هوانًا
وأج ًرا من املجموعات املهمشة في العالم النامي .وهؤالء
ني عادة ما
ني،
َ
يكونون فقرا َء ،غي َر متعلم َ
املوظف َ
ني ،قروي َ
ني مت تسريحهم وإعاد ُة
والعدي ُد منهم كانوا جنو ًدا سابق َ
دمجهم في مجتمعاتهم بصور ٍة غي َر الئقة .وتنبثق عن
ٍ
ِ
املمارسات
هذه
حتديات كبير ٍة ال بد من معاجلتها من
ِ
ِ
والشركات على ح ٍد
واحلكومات
قبل الدو ِل املانح ِة
سواء.

?

تساؤالت حول الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة وعمالئها

n

تطالب احلكومات والعمالء اآلخرون بإدخال
nهل
ُ
مسائل النوع االجتماعي (كاملساءلة عن العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي والتدريب اإللزامي على
النوع االجتماعي) في عقودها مع الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة؟ هل تقوم الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة بإدخال هذه املسائل في مواثيقها
اخلاصة بها؟

n

nهل مت إدخا ُل مسائ ِل النوع االجتماعي في األط ِر
التنظيمية احمللية والدولية للشركات العسكرية واألمنية
اخلاصة؟

n

nهل لدى هذه الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
ٍ
ٍ
ِ
ومدونات لقواعد
توظيف متساوي ٍة
لفرص
أعرا ًفا
السلوك تشمل إجراءات التظلم إزاء الشكاوى بشأن
التحرش اجلنسي ،والعنف القائم على أساس النوع
االجتماعي ،والتمييز؟

n

n

n

n

n

ٍ
آليات مناسب ٍة لإلبالغ عن
nهل تتوفر للمجتمع احمللي
انتهاكات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة حلقوق
اإلنسان ،مبا في ذلك حوادث العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي؟
ٍ
آليات لزيادة توظيف العناصر النسائية
nهل مت وضع
وتثبيتها وترقيتها؟
nهل مت إدخال مسائل النوع االجتماعي ضمن برامجِ
التدريبِ احلالي ِة املقدم ِة ألفراد الشركات العسكرية
واألمنية اخلاصة؟ هل مت تزويدهم بتدريب متخصص
حول الوعي بالنوع االجتماعي ،والتحرش اجلنسي،
واالستغالل اجلنسي ،واإلساءة اجلنسية؟
ِ
إحتياجات
تدريب األفراد على حتدي ِد ومعاجلة
nهل مت
ُ
الرجال والنساء والفتيات واألوالد اخلاصة لألمن
والقضاء؟
nهل تقو ُم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بإدخا ِل
ِ
التحريات الدقيق ِة الهادفة للتحري عن الته ِم اجلنائية،
ِ
ِ
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والعنف القائم على أساس
النوع االجتماعي في عمليات التوظيف التي تقوم بها؟
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