موجزسياسة

خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وقطاع األمن
واملساواة بين الجنسين
َي ِرد موجزالسياسة هذا ضمن رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن ،الصادرة عن مركزجنيف لحوكمة قطاع األمن ،ومنظمة األمن والتعاون
في أوروبا/مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة .وتجمع هذه الرزمة بين طياتها الدروس الرئيسية
املستفادة على مدى العقد املا�ضي في مجال تعزيزاملساواة بين الجنسين وإدماج املنظور الجنساني في األمن والعدالة.
ّ
ّ
ويركزموجزالسياسة هذا على مبادرة عاملية للسياسات املتصلة بقطاع األمن والعدالة – وهي خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وتسلم
ً
هذه الخطة بأنه "ال يمكن أن تتحقق التنمية املستدامة في منأى عن السالم واألمن؛ كما أن انعدام التنمية املستدامة يعرض السالم
*1
واألمن للخطر".
ويهدف هذا املوجزإلى:

ً
مفتاحا للتنمية املستدامة،
Ê Êتوضيح إقرارخطة العام  2030بأهمية الحكم الرشيد في قطاع األمن والعدالة بوصفه
Ê Êدراسة األهمية التي توليها خطة العام  2030تحقيق املساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،بما فيها الهدف 16
بشأن السالم والعدل واملؤسسات القوية،
Ê Êاستعراض العالقة امللموسة بين العمل على تحقيق الهدف  16والهدف  5حول باملساواة بين الجنسين ،وتوفير روابط باملعلومات
والتوجيهات التفصيلية في رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن،

Ê Êتوضيح قدرة البيانات املراعية للنوع االجتماعي والتي يجمعها قطاع األمن والعدالة على املساهمة في تنفيذ خطة العام .2030
ويتوجه هذا املوجزإلى صانعي السياسات والوزارات الوطنية ومؤسسات األمن والعدالة التي تبدي االهتمام في إشراك قطاع األمن والعدالة
في عملية تحقيق أهداف خطة العام  .2030وبينما يركز هذا املوجز على اإلطار املعياري للخطة ،تقدم األدوات التي يشير إليها توجيهات
ّ
مفصلة حول كيفية إحداث التغييرات الالزمة لتحقيق أهداف الخطة.
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خطة العام  2030والحوكمة الرشيدة في قطاع األمن

ً
تمثل خطة التنمية املستدامة للعام  2030دعوة لجميع البلدان التخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول املطلوب بهدف تحقيق السالم
واالزدهار للشعوب كافة وحماية الكوكب .وتحدد خطة العام  ،2030التي اعتمدتها جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة في شهر أيلول/
ً
ً
َ
ً
مؤشرا .وتتناول أهداف التنمية املستدامة التحديات
سبتمبر  17 ،2015هدفا مترابطا للتنمية املستدامة ،أضيف إليهم  169غاية و232
العاملية املتعلقة بالفقروانعدام املساواة بين الجنسين واملناخ وتدهور البيئة والظلم والعنف.
ويتبوأ الهدف  16من أهداف التنمية املستدامة مكانة الصدارة في النهج التي تتبعه خطة العام  2030إزاء السالم واألمن ،إذ يسعى إلى "التشجيع
على إقامة مجتمعات مساملة ال ُي ّهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات ".وتم الترحيب باعتماد الهدف  ،16الذي يربط التنمية بالسالم واألمن بصورة
قادرا على إحداث التحول املنشود .فقد كانت ُّ
رسمية ،باعتباره ً
الن ُهج السابقة "للسالم" في منظومة األمم املتحدة تميل إلى التركيزعلى العمليات
1
اإلنسانية ووقف إطالق الناروعمليات حفظ السالم ونزع السالح ،بمعزل عن أشكال التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتضع خطة العام  2030رؤية تصبو إلى "بنـاء مجتمعات سلمية عادلة حاضنة للجميـع تكفـل املسـاواة بـين النـاس في القـدرة علـى اللجـوء
إلى العدالة ،وتقوم على احترام حقوق اإلنسان ،...وعلـى فعاليـة سـيادة القــانون والحكــم الرشــيد في املســتويات كافــة ،وعلــى مؤسســات
تتســم بالشــفافية والفعاليــة وتخضــع للمســاءلةّ *".
وتقر الخطة بأن عدم املساواة والحكم الرديء يؤديان إلى العنف وانعدام األمن والظلم.
وتشمل أهداف الهدف ( 16انظر اإلطار  )1الحد من العنف ،وإنهاء العنف ضد األطفال ،وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
وإنشاء املؤسســات التي تتســم بالشــفافية والفعاليــة وتخضــع للمســاءلة.
ويعني مفهوم الحكم الرشيد عند تطبيقه على قطاع األمن والعدالة أن مؤسسات األمن والعدالة التي تخضع للمساءلة ّ
تقدم خدمات األمن
والعدالة بوصفها منفعة عامة من خالل سياسات وممارسات راسخة وشفافة ،وضمن إطار معياري يتما�شى مع حقوق اإلنسان وسيادة
ً
صريحا بأهمية الحكم الرشيد في قطاع األمن في إسناد التنمية وبناء السالم.
القانون .ويمثل الهدف  16إقر ًارا
اإلطار :1الغاية من الهدف 16

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُي ّهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى
العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات
 1-16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان
 2-16إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجاربالبشروجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم
 3-16تعزيزسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
 4-16الحد بقدركبيرمن التدفقات غيراملشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيزاسترداد األصول املسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة
املنظمة ،بحلول عام 2030
 5-16الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
 6-16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات
 7-16ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع املستويات
 8-16توسيع وتعزيزمشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العاملية
 9-16توفيرهوية قانونية للجميع ،بما في ذلك تسجيل املواليد ،بحلول عام 2030
 10-16كفالة وصول الجمهور إلى املعلومات وحماية الحريات األساسيةً ،
وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية
-16أ تعزيزاملؤسسات الوطنية ذات الصلة ،بوسائل منها التعاون الدوليً ،
سعيا لبناء القدرات على جميع املستويات ،وال سيما في البلدان النامية،
ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة
-16ب تعزيزالقوانين والسياسات غيرالتمييزية لتحقيق التنمية املستدامة
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خطة العام  2030واملساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

ّ
إن الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن واالقرار "بأن ال يتخلف أحد عن الركب" تكمن في مراعاة االحتياجات األمنية لدى الجميع ووجوب
إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة .وتعد التدابير التي تكفل املساواة بين الجنسين ً
جزءا ال يتجزأ من فعاليـة سـيادة القــانون ،الذي
يضمن إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وفعالية املؤسسات وخضوعها للمساءلة وشملها للجميع .وفي جميع السياقات على مستوى
ً
وغالبا ما يتفاقم انعدام األمن في أوساط النساء
العالم ،تتأثر النساء والفتيات بانعدام األمن ،واملمارسات الضارة ،والعنف والنزاعات.
بفعل أشكال متقاطعة من التمييزالقائم على عوامل من قبيل العمرأو العرق أو الخلفية العرقية-الدينية أو اإلعاقة أو الطبقة االجتماعية
ً
أو امليل الجن�سي أو الهوية الجنسانية أو كل هذه العوامل مجتمعة .فمثل ،تواجه النساء الفقيرات والريفيات في الغالب عقبات محددة في
ً
الوصول إلى خدمات األمن والعدالة .وينبغي لقطاع األمن والعدالة ،لكي يكون فعال ،أن يقدم الخدمات التي تستجيب لالحتياجات التي
تنفرد بها النساء والفتيات .كما يجب عليه ،أن يعترف بمكانة النساء والفتيات وأن يضمن إدماجهن في مؤسسات األمن والعدالة ودوائر
ً
صنع القرار لكي يحقق املساءلة والشمولية .وعليه يجب على الجهود التي تسعى إلى تعزيز املساواة بين الجنسين ،باعتبارها ً
أساسيا
جزءا
من الحوكمة الرشيدة في قطاع االمن واستئصال العنف الجنساني  ،أن تشكل ً
*
جانبا من العمل على تحقيق الهدف .16
ويمثل جزء هام من رؤية خطة العام  2030اآلتي" :تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" ،كما ورد في الهدف .5
وتشمل الغاية من الهدف ( 5انظراإلطار  )2القضاء على جميع أشكال التمييزوالعنف ضد النساء والفتيات وضمان مشاركة املرأة مشاركة
كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على قدم املساواة مع الرجل على جميع املستويات في الحياة العامة .وتدرك الخطة بأن
تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يساهم مساهمة كبيرة في إحراز تقدم على صعيد أهدافها وغاياتها" :فـال سـبيل إلى
ً
محرومـا مـن التمتـع بكامـل حقـوق اإلنسان والفرص
تحقيـق كامـل اإلمكانـات البشـرية وتحقيـق التنميـة املسـتدامة إذا ظـل نصـف البشـرية

الواجبة له".
اإلطار :2الغاية من الهدف 5

تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
 1-5القضاء على جميع أشكال التمييزضد النساء والفتيات في كل مكان
 2-5القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجن�سي
وغيرذلك من أنواع االستغالل
 3-5القضاء على جميع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (ختان
اإلناث)
 4-5االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات
ً
الحماية االجتماعية وتعزيزتقاسم املسؤولية داخل األسرة املعيشية والعائلة ،بما يكون
مناسبا على الصعيد الوطني
 5-5ضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤالفرص املتاحة لها للقيادة على قدم املساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار
في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
 6-5ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية ،على النحو املتفق عليه ً
وفقا لبرنامج عمل املؤتمر
الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية ملؤتمرات استعراضهما

-5أ القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا متساوية في املوارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصولها على حق امللكية والتصرف في األرا�ضي
وغيرها من املمتلكات ،وعلى الخدمات املالية ،وامليراث واملوارد الطبيعيةً ،
وفقا للقوانين الوطنية
-5ب تعزيزاستخدام التكنولوجيا ،وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من أجل تعزيزتمكين املرأة
-5ج اعتماد وتعزيزسياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ للنهوض باملساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع املستويات

ً
* انظراألداة " ،1حوكمة قطاع األمن وإصالحه والنوع االجتماعي" ،لالطالع على مناقشة أكثرتفصيل ملبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن وكيف تشترط بدورها املساواة بين الجنسين.
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وليس في وسع النساء والفتيات أن يتمتعن باملساواة الكاملة ما لم يتمتعن باألمن والعدالة .فالقضاء على التمييز والعنف واملمارسات
الضارة بحق النساء والفتيات وتوفير إمكانيات وصولهن ومشاركتهن على قدم املساواة وتكافؤ الفرص املتاحة لهن للقيادة وإنفاذ قوانين
املساواة بين الجنسين يستدعي خضوع قطاع األمن والعدالة ملبادئ الحوكمة الرشيدة .إذ يمكن قطاع األمن والعدالة الفعال الذي يحترم
هذه املبادئ النساء من أن يصبحن شريكات يتمتعن بقدرأكبرمن املساواة في صنع القراروالتنمية .وهذا يشمل دمج املساواة بين الجنسين
في تقديم خدمات األمن والعدالة وإدارتها وفرض رقابة عليها .وبذلك ،يتطلب تنفيذ الهدف  5إحراز ُّ
*
تقدم يوازيه على صعيد الهدف .16
َوي ِرد تعميم األهداف التي تراعي منظور النوع االجتماعي في خطة العام  2030بجميع محاورها .وحتى في حال لم يسلط هدف أو غاية الضوء
بوضوح على النوع االجتماعي ،فقد جرى تحديد "التعميم املنـتظم ملراعاة منظـور النوع االجتماعي أو املنظور الجنساني" باعتباره ً
أمرا
ً
ضروريا .وهذا يعني أنه في أي إجراء يرمي إلى تنفيذ خطة العام  ،2030سواء كان في مجال التشريعات أو السياسات أو البرامج ،ينبغي توخي

العناية عند تقييم اآلثار املترتبة على النساء والرجال والفتيات والفتيان في كل مرحلة وعلى كل مستوى .ويجب أن تشكل شواغل النساء
ً
والرجال وتجاربهم ً
2
بعدا أصيل من أبعاد تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
وبغية تحقيق تعميم فعال ملراعاة منظور النوع االجتماعي في قطاع األمن والعدالة ينبغي ادراك تفاعل التمييزالجن�سي والجنساني مع أشكال
التمييزاألخرى .وهذا يشمل التصدي لألشكال األخرى كاإلقصاء والتمييزوالعنف والظلم الذي تتعرض له املثليات واملثليون ومزدوجو امليل
الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين (انظراإلطار .)3
اإلطار :3التصدي للتمييزضد املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من خالل خطة العام 2030

تشكل التوقعات بشأن السلوك الجن�سي وامليل الجن�سي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني ً
جزءا من الطريقة التي تعمد فيها املجتمعات إلى
بناء النوع االجتماعي وأدواره .وتقف نفس األنظمة الذكورية التي تؤكد عدم املساواة بين الجنسين وتتشبث بها وراء التمييز والعنف ضد األفراد
من املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من ذوي امليول الجنسية والهويات
والتعبيرات الجنسانية املغايرة .ويسهم التمييز ضد هؤالء األفراد في العنف الذي يتعرضون له ً
يوميا ويفاقمه ،مما ييهئ بيئة تف�ضي إلى إقصائهم
من الفرص املتاحة في جميع نواحي حياتهم.
وبينما ال تأتي خطة العام  2030على ذكراملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بصراحة،
فيجب أن يشمل التعهد الذي قطعته بأن ال يتخلف أحد عن الركب جميع األشخاص من ذوي امليول الجنسية والهويات والتعبيرات الجنسانية
املغايرة .ويجب أن يشمل تحقيق املساواة بين الجنسين (الهدف  )5مساواة النساء والفتيات من هذه الفئة .كما اثبتت األمم املتحدة التزامها بهذا
التعهد في مختلف اإلجراءات والبيانات الصادرة عنها بشأن القضاء على العنف والتمييزالقائم على أساس امليل الجن�سي أو الهوية الجنسانية.
املصدر:

UN OHCHR (2018) “Leave no LGBT person behind: Statement by human rights experts on the International Day against Homophobia, Transphobia, and
Biphobia”, 17 May; Egale Canada Human Rights Trust (2017) Queering the Sustainable Development Goals in Canada: Not leaving LGBTQI2S communities
behind, Toronto, ON: Egale Canada Human Rights Trust, p. 8.

وخطة العام  2030ليست هي إطارالسياسة الوحيد الذي يربط املساواة بين الجنسين باألمن والعدالة .فغايات الهدف  5تعكس االلتزامات
الواردة في إعالن بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  .1979وتولي الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
أهمية كبيرة على املستوى الدولي للمساواة بين الجنسين في حاالت النزاع وعمليات السالم وأوضاع ما بعد انتهاء النزاعات  .فتؤكد الخطة
باإلضافة إلى الشمولية في الهدف  16املشاركة املتساوية في الهدف  ،5على أهمية القواعد التي اقرتها الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
فيما يتصل باملشاركة الكاملة للمرأة في جميع مراحل ومجاالت عمليات السالم وحل النزاعات 3.ويعرض الهدفان  5وً 16
ً
إنمائيا
نهجا
4
للسالم طويل املدى ،مما ُي ِبرز أهمية معالجة األسباب الجذرية للنزاع ودوافعه.

* انظراألداة " ،1حوكمة قطاع األمن وإصالحه والنوع االجتماعي" ،لالطالع على نقاش أوفى حول العالقة القائمة بين إدماج النساء وصنع القراروفعاليته.
 انظرموجزالسياسة "اتباع نهج في حوكمة قطاع األمن إزاء املرأة والسالم واألمن" لالطالع على املزيد من النقاش حول الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
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كيف يساهم قطاع األمن والعدالة في تحقيق خطة العام 2030؟
يتطلب تحقيق أهداف خطة العام  2030مشاركة قوية من جانب مؤسسات القطاع العام ،ومن جملتها تلك العاملة في قطاع األمن
والعدالة ،وآليات الرقابة التي تعتمدها ،بما فيها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وقد يشكل العمل على تحقيق أهداف التنمية
ً
حافزا للدول لكي تراجع فعالية مؤسساتها العاملة في قطاع األمن والعدالة و مساءلتها باعتبار كل هدف من أهداف التنمية
املستدامة
ل
ل
املستدامة .وبالنسبة ملعظم الدو  ،يستدعي تحقيق مقاصد هذه األهداف درجة من التحو املؤس�سي على صعيد الرقابة املفروضة على
مؤسسات هذا القطاع وإدارتها والخدمات التي تقدمها .وأما إذا ّ
عزز هذا القطاع عدم املساواة واإلقصاء ،فسوف يشكل ذلك عائقا أمام
الدول على تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ومن الجوانب املهمة في خطة العام  2030دمج أهداف التنمية املستدامة (أو إضفاء طابع محلي عليها) في خطط التنمية ومخصصات
ميزانياتها الوطنية ودون الوطنية واملحلية .فهذا يمنح الدول الفرصة ملواءمة األهداف واملؤشرات العاملية مع ظروفها الوطنية .وتعمل هيئة
األمم املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ،بما فيها مكاتب اإلحصاء الوطنيةً ،
معا على تطوير طرق لقياس وجمع
*
البيانات املطلوبة ملتابعة التقدم َ
املحرز في ضوء املؤشرات التي يحددها كل هدف من أهداف التنمية املستدامة.

كيف يحقق قطاع األمن والعدالة تكامال بين الهدفين  5و16؟

تعتمد كل من الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن واملساواة بين الجنسين على بعضهما ً
بعضا حسبما ّ
تبين أعاله ،وهو ما يفسرأوجه التفاعل
بين الهدفين  5و .16ففي حين ال ينطوي الهدف  16على أي غايات تتصل بالنوع االجتماعي ،إال أنه يتضمن مؤشرات تراعي منظور النوع
االجتماعي إذ أن إتاحة وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع ال يمكن تحقيقها دون املساواة
بين الجنسين .وعلى عملية تحديد الغايات واملؤشرات الوطنية واملحلية وجمع البيانات املتصلة بالهدف  16أن تشمل تعميم منظور النوع
االجتماعي وتنسيقه مع الجهود التي ترمي إلى تحقيق املساواة بين الجنسين .ولذلك ،تشكل خطة العام ً 2030
إطارا يمكن من خالله تنسيق
هذه املسائل بقدرأكبرمن الكفاءة ،وهو ما يسهل الوصول إلى العدالة واملساواة بين الجنسين.
وتستعرض الفصول التالية أمثلة لثالثة مجاالت عمل تصب في صميم الهدفين  16و :5التمييز ،والعنف ،واملشاركة وصنع القرار .وتبين
هذه الفصول األسباب التي تحدوبقطاع األمن والعدالة إلى التركيزعلى املساواة بين الجنسين في العمل على هذه املسائل ،وتربطها بتوجيهات
ً َ
أكثرتفصيل ت ِرد حول ذلك في مواضع أخرى من رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن هذه.

التمييز

يتضمن الهدفان  5و 16غايات تكمل بعضها ً
بعضا وتتعلق بالتمييز.
الغاية



املؤشرات

ً
شخصيا بتعرضهم
-16ب 1-نسبة السكان الذين أبلغوا أنهم شعروا
ً
-16ب تعزيزالقوانين والسياسات غيرالتمييزية لتحقيق التنمية املستدامة للتمييز أو املضايقة خالل األشهر االثني عشر املاضية ،استنادا إلى أوجه
التمييزاملحظور بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 1-1-5في حال وجود أو غياب أطر قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة
 1-5القضاء على جميع أشكال التمييزضد النساء والفتيات في كل مكان
وعدم التمييزعلى أساس الجنس

ويحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساس الجنس ،أو امليل الجن�سي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني .ومع ذلك،
يبقي عدد كبير من البلدان على القوانين التمييزية في مسائل من قبيل العنف الجنساني  ،والعنف األسري ،وملكية األرا�ضي ،والزواج،
ً
ً
عادة ما ُتق�صي القوانين بشأن العنف الجنساني بعض الضحاياُ .وت َّ
جرم
وحضانة األطفال ،وامليراث ،والتوظيف وامليل الجن�سي .فمثل،
بلدا ،وبين الرجال في ً 72
العالقات الجنسية املثلية بين النساء في ً 45
ً
بلدا 5.وفي العديد من السياقات ،حتى لو لم يكن القانون
سافرا في
تمييزه ،فإن التطبيق "املحايد" للقانون له في الحقيقة آثارتمييزية على النساء*.
* لالطالع على إطاراملؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة وغايات خطة العام  ،2030انظر:

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list

 كما يشمل الهدف " ،10الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها" على هدف وغاية يتعلقان بالقوانين والسياسات واملمارسات التمييزية.
* راجع الفصل  2من األداة الرابعة "العدالة والنوع االجتماعي" ،لالطالع على شرح ّ
مدعم بالبيانات واألمثلة حول التمييزالقائم على النوع االجتماعي في القانون والسياسات واملمارسة العملية.

5

6
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ً
مستوى أعم في جميع أنحاء العالم .ومع ذلك،
وقد أسهمت قوانين جديدة أكثر فعالية في مكافحة التمييز الجنساني وانعدام املساواة على
ُ
ال ت َع ّد اإلصالحات القانونية كافية .فالقضاء على التمييزيستدعي بناء الهياكل وزيادة املعرفة واملهارات داخل قطاع األمن والعدالة للتأكد
من أن تنفيذ القانون وسبل الوصول إلى العدالة يخلوان من التمييز .ويجب أن تكون مؤسسات األمن والعدالة وموظفوها على قدر
من االستعداد والقدرة لالستجابة الفعالة ملختلف االحتياجات املتعلقة باألمن والعدالة املتعلقة بالرجال والفتيان ،والنساء والفتيات،
واألشخاص من ذوي امليول الجنسية والهويات والتعبيرات الجنسانية املغايرة .وتضطلع السياسات واإلجراءات الجديدة ،والهياكل
التنظيمية التي تركز على منظور النوع االجتماعي ،والتدريب في مسائل النوع االجتماعي ،والحمالت العامة ،والتدابير التي تستهدف العنف
الجنساني ،وآليات املتابعة الداخلية والعمل املشترك مع ّ
مقدمي خدمات األمن والعدالة بدور في هذا املجال.
ومن الضروري كذلك القضاء على التمييز ضد النساء واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي
صفات الجنسين ،الذين يعملون في قطاع األمن والعدالة .فثمة حاجة إلى إحداث ّ
تحول في الثقافات املؤسسية من خالل القيادة القوية،
وسياسات املوارد البشرية وممارساتها ،والتدريب والحواروما يدعم ذلك من آليات الرقابة الداخلية السديدة.
وتقدم عدة أدوات في رزمة النوع االجتماعي واألمن توجيهات حول الطريقة التي تستطيع خدمات األمن والعدالة من خاللها ضمان عدم
التمييزودعمه**.
وتؤدي املؤسسات البرملانية ومؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني ً
دورا ً
مهما في الرقابة
ُ
خضع مؤسسات األمن والعدالة للمساءلة في حال التقصيرفي ضمان املساواة للوصول
الخارجية على قطاع األمن والعدالة .فمن شأنها أن ت ِ
إلى العدالة وعدم التمييز ،بما يشمل النساء والفتيات واألفراد من املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية
وحاملي صفات الجنسين*.

العنف

يشمل الهدفان  5و 16غايات تكمل بعضها ً
بعضا بشأن العنف.

الغاية

املؤشرات

 1-16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما ينجر عنه من
وفيات في كل مكان

 1-1-16عدد ضحايا القتل العمد لكل  100,000ألف نسمة،
بحسب العمروالجنس
 2-1-16الوفيات املتصلة بالنـ ـزاعات لكل  100,000نسمة ،بحسب
العمروالجنس والسبب
 3-1-16نسـبة السـكان الذين تعرضـوا (أ) للعنف البدني (ب) أوالعنف
النفسـي (ج) أو العنف الجن�سي خالل االثني عشرشهرا السابقة
 4-1-16نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم مشيا
بمفردهم في أنحاء منطقة سكنهم

** انظراألداة  " 2الشرطة والنوع االجتماعي" ،واألداة " 4العدالة والنوع االجتماعي" ،واألداة " 5أماكن الحرمان من الحرية والنوع االجتماعي" ،واألداة " 6إدارة الحدود والنوع االجتماعي".
* تبين األداة " 7الرقابة البرملانية على قطاع األمن والنوع االجتماعي" ،كيفية تعزيزعدم التمييزفيما يتعلق بالرقابة الخارجية.
ولالطالع على توجيهات وقوائم مرجعية تفصيلية حول دمج منظور النوع االجتماعي في الرقابة على الشرطة والقوات املسلحة ومؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،انظر:
DCAF, OSCE and OSCE/ODIHR (2014) Guidance Notes on Integrating Gender into Security Sector Oversight.
وفيما يتعلق بالرقابة التي يمارسها املجتمع املدني ،انظر األداة " 9رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي" ،في مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب
املؤسسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة ( ،)2008رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني.
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الغاية

املؤشرات

 2-16إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال
العنف والتعذيب ضد األطفال

 1-2-16نس ــبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين س ــنة واحدة و 17
ســنة والذين تعرضــوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفســي من جانب
مقدمي الرعاية في الشهرالسابق
 2-2-16عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  100,000نسمة ،بحسب
الجنس والعمروشكل االستغالل
 3-2-16نس ــبة الش ــابات والش ــبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18س ــنة
و 29س ــنة ممن تعرض ــوا للعنف الجنس ــي قبل س ــن الثامنة عشرة

 2-5القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات
في املجالين العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل
الجن�سي وغيرذلك من أنواع االستغالل

 1-2-5نســبة النســاء املعاش ـرات والفتيات في الخامســة عشــرة وما
فوق ،الالتي تعرض ــن لعنف بدني أو جنس ــي أو نفس ــي من شربك حالي
أو سـابق ،خالل االثني عشـر ش ً
ـهرا السـابقة ،مصـنفة بحسـب شكل
العنف والعمر
 2-2-5نسـبة النسـاء والفتيات في الخامسـة عشـرة وما فوق الالتي
تعرضن لعنف جن�سي من أشخاص غير الشريك ،خالل االثني عشر
ش ً
ـهرا السـابقة ،مصـنفة بحسـب العمرومكان حدوث العنف

 3-5القضاء على جميع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال
والزواج املبكر والزواج القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
(ختان اإلناث)

 1-3-5نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  20و 24سنة ،والالتي
تزوجن أو ارتبطن قبل بلوغ سن الخامســة عشــرة وقبل بلوغ سن
الثامنة عشرة
 2-3-5نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49عاما
والالتي خضعن لعملية تشويه/بتراألعضاء التناس ــلية بحسب العمر

تتسم حياة الكثيرمن النساء والفتيات والرجال والفتيان بالعنفّ .
وتقدرمنظمة الصحة العاملية بأن  35في املائة من النساء في جميع أنحاء
العالم تعرضن للعنف الجن�سي على يد شخص غير الشريك أوللعنف الجن�سي /الجسدي أو كليهما على يد شريك 6.ويتعرض األفراد من
املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين لخطرالعنف أكثرمن غيرهم ،وال يتم اإلبالغ
7
عن العنف الجنساني بسبب غياب الثقة في الشرطة وخدمات العدالة وإجراءاتها.
ويتعين على السلطات املعنية باألمن والعدالة ،كالشرطة واملحاكم وأماكن الحرمان من الحرية ودوائرالحدود ومنشآت الهجرة واالحتجاز،
ُ
ّ
حرز في هذا
أن تحسن الطريقة التي تعتمدها في مكافحة العنف الجنساني بجميع أشكاله .وفي العديد من السياقات ،شمل التقدم الذي أ ِ
املضمارتدابيرمن قبيل اإلجراءات املتخصصة والبنية التحتية الالزمة لالستجابة للعنف الجنساني ،وحماية ضحاياه/الناجين منه وتقديم
الخدمات لهم ،وتوفير مراكز الشرطة النسائية ،ووحدات النوع االجتماعي ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية ،والتدريب والتطوير املنهي
في مجال العنف الجنساني ،وشبكات االتصال بالنساء واألفراد من املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية
وحاملي صفات الجنسين ،والعمل املشترك مع الجهات غير الحكومية التي تقدم خدمات األمن والعدالة .وينبغي أن تعتمد األجهزة األمنية
تدابيرتتصدى للموظفين الذين يرتكبون أفعال تحرش وعنف ضد كل من أفراد املجتمع وزمالئهم.
وتقدم عدة أدوات من الرزمة املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن توجيهات تفصيلية حول طرق استجابة أجهزة األمن والعدالة للعنف
*
واإلسهام في منعه.
وتضطلع مؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بوالية تتيح لها التحقيق في ادعاءات العنف داخل قطاع األمن.
كما تضطلع هذه املؤسسات ،إلى جانب البرملانات واملجتمع املدني ،بأدوار بالغة األهمية في متابعة استجابة مؤسسات األمن والعدالة
* انظراألداة  " 2الشرطة والنوع االجتماعي" ،واألداة " 4العدالة والنوع االجتماعي" ،واألداة "5أماكن الحرمان من الحرية والنوع االجتماعي" ،واألداة " 6إدارة الحدود والنوع االجتماعي".
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للعنف والحيلولة دون ارتكابه ،بما فيه العنف الواقع على النساء والفتيات واألفراد من املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري

الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

املشاركة وصنع القرار
تقدم الغايات املتعلقة بصنع القرارضمن خطة العام  2030أمثلة إضافية على أوجه التكامل بين غايات الهدفين  5و.16
الغاية

املؤشرات

 7-16ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع  1-7-16نسبة الوظائف (بحسب العمر ،والجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات السكانية) في املؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية
وتشاركي وتمثيلي على جميع املستويات
واملحلية ،والخدمة العامة ،والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات التوزيع
على الصعيد الوطني
 2-7-16نس ــبة الس ــكان الذين يعتقدون أن ص ــنع القرارعملية شـ ـ ــاملـة للجميع
وملبيـة لالحتيـاجـات ،بحسـ ـ ــب الجنس والعمرواإلعاقة والفئة السكانية
 5-5ضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها  1-5-5نس ـ ــبة املقاعد التي تش ـ ــغلها النس ـ ــاء في (أ) البرملانات الوطنية ،و(ب)
للقيادة على قدم املساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحكومات املحلية
الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
 2-5-5نسبة النساء في املناصب اإلدارية

ً
كاف في مؤسسات األمن والعدالة .ومع أن البيانات شحيحة على املستوى العالمي ،فقد توصل
عادة ما
تكون النساء ممثالت تمثيل غير ٍ
ُ
*
ً
استعراض أجري مؤخرا حول النساء في قوات الشرطة إلى أن تمثيلهن يتراوح من  6في املائة إلى  48في املائة .وفي املتوسط ،ال تمثل النساء
سوى  10في املائة ً
تقريبا من األفراد العسكريين بين البلدان األعضاء في حلف شمال األطل�سي (الناتو) والدول
املشاركة في منظمة األمن
ِ
ُ
ُ
والتعاون في أوروبا15 .وخلص تقييم أجري في العام  2016حول  47دولة من الدول األعضاء في مجلس أوروبا إلى أن  37في املائة فقط من
ً
وضوحا في املستويات العليا من دوائرصنع القرار ،مما يكشف عن ثغرات
قضاة املحاكم العليا كانوا من النساء 8.ويزداد غياب تمثيل املرأة
ً
كبيرة في إعمال حق املرأة في املشاركة املتساوية في الوظائف واملؤسسات العامة .وفضل عن ذلك ،تعرقل ندرة املوظفات قدرة قطاع األمن
والعدالة على تقديم الخدمات الفعالة للمجتمعات املحلية بشرائحها وفئاتها كافة.
وال تحظى النساء بدرجة كافية من التمثيل في الهيئات التشريعية في كل بلد ً
تقريبا .فحتى شهرنيسان/أبريل  24.3 ،2019في املائة فقط من
أعضاء البرملانات في العالم هم من النساء ،ولم يتجاوز النسبة  30في املائة في  46بلدا.



ويعود نقص تمثيل النساء في األصل إلى التحيز والتمييز بين الجنسين في املؤسسات .وتبين عدة أدوات في رزمة النوع االجتماعي واألمن
سبال تساعد مؤسسات قطاع األمن والعدالة والبرملانات على دمج النساء وغيرهن من الفئات األقل تمثيال ادماجا أكبروأن تضمن الفرص
املتساوية لها .وتشمل ُّ
الن ُهج الرئيسية لذلك تحسين إجراءات التوظيف واملوارد البشرية ،وتعزيز الجمعيات املهنية وتعزيز الحوار وإحداث
التغييرفي ثقافة املؤسسات17 ***.
وال يتحقق اإلدماج واملشاركة والتمثيل في قطاع األمن والعدالة بتحقيق انصاف أكبر بين املوظفين واملوظفات فحسب ،بل إنه يساهم في
ً
إشراك املجتمع املدني ،وخاصة الجماعات النسوية وجمعيات املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي
 لالطالع على توجيهات وقوائم مرجعية تفصيلية حول دمج منظور النوع االجتماعي في الرقابة على الشرطة والقوات املسلحة ومؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،انظر:
DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR (2014) Guidance Notes on Integrating Gender into Security Sector Oversight.
وتورد األداة " 7الرقابة البرملانية على قطاع األمن والنوع االجتماعي" ،تدابيرتتخذها البرملانات فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.
* انظرالبيانات الواردة في األداة  " 2الشرطة والنوع االجتماعي".
 انظرالبيانات الواردة في األداة " 3الدفاع والنوع االجتماعي".
 ينشراالتحاد البرملاني الدولي بيانات حول النساء في البرملانات الوطنية.https://data.ipu.org ،
َ
كاف في األداة " 1حوكمة قطاع األمن وإصالحه والنوع االجتماعي" ،واألداة  " 2الشرطة والنوع
*** ت ِرد مناقشة اإلستراتيجيات املتبعة في زيادة مشاركة النساء وغيرهن من الفئات التي ال تحظى بتمثيل ٍ
االجتماعي" ،واألداة " 3الدفاع والنوع االجتماعي" ،واألداة " 4العدالة والنوع االجتماعي" ،واألداة " 5أماكن الحرمان من الحرية والنوع االجتماعي" ،واألداة " 6إدارة الحدود والنوع االجتماعي" ،واألداة 7
"الرقابة البرملانية على قطاع األمن والنوع االجتماعي" واألداة " 14املخابرات والنوع االجتماعي".
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صفات الجنسين وممثلي الفئات املهمشة األخرى في عمليات صنع القرارات بشأن األمن واألولويات واإلجراءات والرقابة .وتقت�ضي الضرورة
اعتماد آليات املشاورات الرسمية واملمارسات املستمرة لضمان بناء عالقات جيدة بين املجتمعات املحلية وقطاع األمن .وتشمل الكثيرمن
األدوات في رزمة النوع االجتماعي واألمن ُّ
الن ُهج التي تستند عليها مؤسسات قطاع األمن والعدالة والبرملانات لتعزز مشاركتها املجتمعية18 .

تحسين عملية جمع البيانات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة في قطاع األمن والعدالة
من املجاالت التي تساعد قطاع األمن والعدالة على املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة هي تحسين عملية جمع البيانات
والتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى التابعة للدولة من أجل تحقيق ذلك على املستوى الوطني .و وتمكن البيانات واألدلة مساءلة
الحكومات واملؤسسات حول املساواة بين الجنسين ،والكشف عن املستور وتغيير القرارات بشأن القوانين والسياسات و امليزانية .ويشكل
جمع البيانات لرصد التقدم املحرز في تحقيق خطة العام ً 2030
تحديا في بلدان عديدة ،عالوة على الفجوات في املساواة بين الجنسين
9
والبيانات املصنفة حسب الجنس.
ً
"سقفا" ملا هو ممكن.
وعلى إطار مؤشرات الهدفين  5و 16أن يكون نقطة انطالق يعتمدها قطاع األمن والعدالة في جمع البيانات ،وليس

فبينما تشترط بعض املؤشرات تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر واإلعاقة ،فهي ال تطلب كلها التصنيف على نحو صارم .ومع
ذلك ،ينبغي ملؤسسات قطاع األمن والعدالة أن تصنف جميع البيانات التي تجمعها حسب العمر والجنس كحد أدنى ،وحسب العوامل
*
االجتماعية املتصلة بسياقها حيثما أمكن ذلك.
ويسهم إعداد الغايات واملؤشرات الفرعية ً
بناء على إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة في جمع البيانات املطلوبة حول املؤشرات
الرئيسية على املستوى الوطني .ويجوز لقطاع األمن والعدالة أن ُي ِع ّد غايات فرعية تراعي منظور النوع االجتماعي للمساهمة في تحقيق
ً
الغايات من الهدف  .16فمثل ،تتناول الغاية  1-16التالي :الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في
كل مكان .ولضمان بذل الجهود املتضافرة لصالح فئات محددة من السكان ،يمكن إعداد غاية فرعية للحد من عنف الشريك ضد النساء
والوفيات الناجمة عنه ،و/أو الحد من جرائم الكراهية ضد املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي
صفات الجنسين والوفيات الناجمة عنها.
ً
وتماشيا مع مبادئ املساءلة والشفافية ،يجب على مؤسسات األمن والعدالة أن تتيح البيانات التي تجمعها وتيسر وصول العامة إليها (مع
األخذ في االعتبارحماية البيانات الشخصية واعتبارات الخصوصية) .فهذا يسمح لجهات الرقابة الخارجية ،كالبرملانات الوطنية ومنظمات
املجتمع املدني واملؤسسات األكاديمية ووسائل اإلعالم ،أن تجري تحليالتها أو أن تتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال األبحاث ،وهو ما

يعود بالفائدة على القطاع على املدى الطويل.

الخاتمة
يضطلع قطاع األمن والعدالة بدور محوري في تحقيق خطة العام  2030ألنهما عنصران أساسيان في عملية تحقيق التنمية .ويبين موجز
السياسة هذا اإلطار املعياري الذي تضعه الخطة بشأن السالم والعدل واملؤسسات القوية ،ويوضح أهمية املساواة لتحقيق أهداف
الحوكمة الرشيدة .كما يسلط الضوء على تكامل الهدف  5الهدف .16كما ترتبط الغايات واملؤشرات التي تقرها الخطة فيما يتعلق بالتمييز
ً
ارتباطا ً
قويا بالهدفين املذكورين.
والعنف واملشاركة وصنع القرار
ً
وتعرض رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن ،التي تشمل هذا املوجز ،تحليل وبيانات وتوجيهات مفصلة من شأن قطاع األمن والعدالة
والجهات الشريكة استخدامها بغية تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

َ
 ت ِرد مناقشة إستراتيجيات املشاركة املجتمعية في األداة " 1حوكمة قطاع األمن وإصالحه والنوع االجتماعي" ،واألداة " 4العدالة والنوع االجتماعي" واألداة " 7الرقابة البرملانية على قطاع األمن والنوع
االجتماعي".
* تتناول األداة " 15إدماج النوع االجتماعي في تصميم املشاريع ومتابعتها في قطاع األمن والعدالة" تصنيف البيانات لتأخذ في االعتبارالجنس وغيره من العوامل املتداخلة.
 تتناول األداة " 15إدماج النوع االجتماعي في تصميم املشاريع ومتابعتها في قطاع األمن والعدالة" دمج النوع االجتماعي في متابعة املشاريع وتقييمها في قطاع األمن والعدالة.
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تأليف :آنا-لينا شلوتشر ،ولورين سيرانو وميغان باستيك
شكروتقدير
يعرب مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة عن شكرهم للويس إدواردز وسيان
تايت (املنتدى األفريقي لإلشراف املدني على أعمال الشرطة) ،وآنا مولير-لوويك (أكاديمية
فولك برنادوت) ورانجاني كيْ .
مورثي على مراجعة مسودات موجز السياسة هذا .كما يشكر
املؤلفون غرازييال بافوني وجنيفر كروفت (منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات
الديموقراطية وحقوق اإلنسان) وموظفي مركزجنيف لحوكمة قطاع األمن وهيئة األمم املتحدة
للمرأة على املدخالت التي قدموها.
ّ
يعبر مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن عن تقديره لدعم اإلتحاد السويسري والسويد ووزارة

التنمية الدولية باململكة املتحدة من أجل إصدارهذا املوجز.
الرقم املعياري الدولي92-9222-481-6 :

جميع الحقوق محفوظة ملركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/
مكتب املؤسسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة
نشجع على استخدام هذه املطبوعة وترجمتها وتعميمها ،ولكننا نطلب اإلقرار باملواد واقتباسها
وعدم تغييرمحتواها.
املرجع  :مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة (" ،)2019خطة التنمية املستدامة
للعام  ،2030وقطاع األمن واملساواة بين الجنسين" ،في رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن.
جنيف :مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ،منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات
الديموقراطية وحقوق اإلنسان ،هيئة األمم املتحدة للمرأة.
تم نشر هذا املوجز بدعم من مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة
األمن والتعاون في أوروبا ( .)OSCE/ODIHRلكن محتواه ال يعكس بالضرورة سياسة وموقف
هاتين املؤسستين.
تم تمويل هذه األداة بمساعدة اململكة املتحدة من حكومة اململكة املتحدة و لكن اآلراء املعبر عنها ال
تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لحكومة اململكة املتحدة.
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