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نبذة عن املؤلف
 Karen Barnes and Peter( ألبريتشت  بارنز وبيتر  كارن 

Albrecht( من منظمة اإلشعار الدولية.

ُتعُدّ منظمة اإلشعار الدولية منظمة غيَر حكومية وتتَّخذ من 
عشرين  على  يزيد  ما  مدى  على  عملت  وقد  لها،  مقًرا  لندن 
عاًما على وضع أسس للسلم واألمن الدائمني في املجتمعات 
اء النزاعات املسلَّحة. ويركز منهج املنظمة  التي تعاني من جَرّ
املتعدد اجلوانب، سواٌء داخَل املناطق املتعددة أو عبَرها، على 
السالم  بناء  تفعيل  على  تعمل  وضع سياسات وممارسات 
واملساعدة على بناء املهارات والقدرات من خالل التدريب.

األفريقية  البحيرات  في  اإلقليمّي  املنظمة  عمل  ز  ويترَكّ
العظمى وغرب أفريقيا وجنوب القوقاز والنيبال وسيراليون 
وسريالنكا والفيلبني وكولومبيا. وتعمل مشروعات احلركة 
مع  والدولية  واإلقليمية  احمللية  املستويات  على  املتخصصة 
السالم  لبناء  الضرورية  املتشابكة  القضايا  على  التركيز 
والنوع  واالقتصاد  األعمال  مجاالِت  ذلك  ويشمل  املستدام، 

االجتماعي واحلاكمية واملساعدات واألمن والقضاء.  

احملررون
 Megan Bastick and( ميجان باستيك وكريستني فاالسيك
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من   )Kristin Valasek

على القوات املسلحة. 

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
ُيعِرب عن شكره وتقديره للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي 

)Spanish Agency for International Development
Cooperation )AECID((

التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

كما نتقدم بالشكر للسادة اآلتية أسماؤهم نظًرا إلسهاماتهم 
سنام  وُهم:  التقرير؛  هذا  ُمسَوّدات  على  القيِّمة  وتعليقاتهم 
ناراجهي أندرليني )Sanam Naraghi Anderlini(، وميجان 
إيكيلني  فان  إف.  وويليام   ،)Megan Bastick( باستيك 
 Ingrid( كرايزر  وإجنريد   ،)Willian F. van Eekelen(
Kraiser(، ومعهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 
 ،)Kristin Valasek( أجل النهوض باملرأة، وكريسنت فالسيك
وتشارلوت   ،)Johanna Valenius( فالينياس  وجوهانا 
 Mark( وايت  ومارك   ،)Charlotte Watson( واتسون 
باكالند  بنيامني  إلى  بالشكر  نتقدم  أن  نوُدّ  كما   .)White
 Anthony( دراموند  وأنتوني   ،)Benjamin Buckland(
 )Mugiho Takeshita( تاكشيتا  وماجيهو   ،)Drummond
 Anja( إبنوثر  أجنا  وإلى  التحرير؛  عملية  في  ملساعدتهم 

Ebnöther( للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني  

ميثل هذا التقرير حول "النوع االجتماعي وأثره في صناعة 
سياسة األمن القومي" جزًءا من رزمة أدوات النوع االجتماعي 
األدوات  رزمة  وتشتمل  األمني.  القطاع  إصالح  في  وأثره 
بالنوع  املتعلقة  للمسائل  املصممة لوضع مقدمة عملية  هذه، 
األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي 

وصانعي السياسات، على 12 أداة ومذكرات تطبيقها:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 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  كٌلّ  ويتقدم 
القوات املسلحة، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 

إلسهامها في إنتاج رزمة األدوات هذه.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يساعُد 
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة. كما 
يجري املركز أبحاًثا حول املمارسات اجليدة في هذا املجال، 
اخلصوص  هذا  في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع 
املتعلقة  التوصيات  ويقدم  والدولية،  احمللية  املستويات  على 
في  املساعدة  والبرامج  املشورة  إلى  إضافًة  بالسياسات، 
أبرز شركاء املركز  الداخلي. ومن  هذا الشأن على املستوى 
واملنظماُت  املدني  املجتمع  ومنظماُت  والبرملاناُت  احلكوماُت 
الدولية واألجهزُة العاملة في القطاع األمني، كأجهزة الشرطة 
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أمن  وخدمات  االستخبارات  ووكاالت  القضائية  والسلطة 
احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون األوروبية /مكتب املؤسسات 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان إحدى 
أوروبا،  في  والتعاون  األمن  ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
األمن. وهو مفهوم  اإلنساني في مجال  بالبعد  ويتعلق عمله 
واسع النطاق يشمل حماية حقوق اإلنسان وتنمية املجتمعات 
وبناء  باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميوقراطية 
القانون  تعزيز دور  العمل على  وإدارتها. وكذلك  املؤسسات 
ودعم االحترام احلقيقي وتعزيز التفاهم املشترك بني األفراد 
والدول أيًضا. وقد أسهم املكتب إسهاًما فعاالً 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 ُيعهُد إليها بتطوير برامَج 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 األبحاث القابلة للتنفيذ من منظور النوع  n 
االجتماعي والتي تؤثر تأثيًرا فاعالً في 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.

 حقوق طبع صورة الغالف محفوظة
 © REUTERS/Louafi Larbi, 200٧

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

باملرأة – 200٨.

جميع حقوق الطبع محفوظة

IIBN ٩ ٩٧٨2 ٩222 122 رقم اإليداع الدولي ٥
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي 

1  مقدمة
النوع  أدوات  "رزمة  من  ُجزًءا  باعتباره  التقرير،  هذا  ُيوفر 
االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني"، مقدمًة مبزايا 
وضع  عملية  في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدخال  وفرص 
وللسياسات  القومي.1  املستوى  على  األمنية  السياسات 
للتعامل  استراتيجية  وثائق  باعتبارها  أهمية خاصة  األمنية 
منهاًجا  تشكل  أن  وبإمكانها  األمنية،  التهديدات  مع  املنسق 
سياسة  يشمل  وهذا  األمني.  القطاع  في  اإلصالح  لعمليات 
األمن القومي والسياسات املخصصة لكل قطاع، مثل الكتاب 
األبيض بشأن الدفاع. وقد يعمل ضمان إدخال مسائل النوع 
املشاركة  مضاعفة  على  األمنية  السياسات  في  االجتماعي 
وامللكية احمللية ووضع السياسات وإنشاء املؤسسات األكثر 
فعالية واستدامة في توفير األمن والعدالة للرجال والنساء 

والفتيات واألوالد على قدم املساواة.

ومت وضع هذا التقرير ليكون نبراًسا للمسؤولني عن تنفيذ 
التنفيذّي  اجلزء  داخل  األمنية  السياسات  صناعة  عمليات 
التقرير  هذا  يكون  فقد  ذلك،  إلى  وإضافًة  احلكومة.  من 
صناعة  بعمليات  املعنية  األخرى  األطراف  من  للكثير  مفيًدا 
والعاملني  البرملان،  أعضاَء  ذلك  األمنية، ويشمل  السياسات 
واحلكومات  املدني،  املجتمع  ومنظمات  والوزارات،  فيه، 
التي  املانحة  والدول  والدولية،  اإلقليمية  واملنظمات  البلدية، 

تدعم تنمية السياسات األمنية.

ويقدم هذا التقرير على وجه التحديد ما يلي:

سياسة  فيها  مبا  األمنية،  للسياسات  مختصرة  مقدمة  n 
األمن القومي والسياسات املخصصة لكل قطاع.

االجتماعي  النوع  منظور  تطبيق  ومزايا  أهمية  مناقشة  n 
على عملية وضع السياسات األمنية. 

اإلجراءات العملية إلدخال مسائل النوع االجتماعي في  n 
صلب عملية صناعة السياسات األمنية.

مقدمة حول تنمية السياسات األمنية في الدول التي متُرّ  n 
مبراحل ما بعد النزاع، وتلك التي متُرّ مبراحَل انتقالية، 

والدول النامية والدول املتقدمة.

التوصيات الرئيسية. n 

املصادر األخرى. n 

وفيما يتعلق بحساسية تنفيذ السياسات من جانب األطراف 
أدوات  األخرى من "رزمة  التقارير  الرجاء مراجعة  املعنية، 
حيث  األمني"؛  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع 

يدور تركيز هذا التقرير على عملية وضع السياسات وحتديد 
العملية.  هذه  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  املثلى  الطريقة 
السياسات في حد ذاتها تعتبر ذات قيمة  أن  بالذكر  وجدير 
متدنية. وعند تنفيذها فقط تظهر نتائج تطبيقاتها على كيفية 

توفير األمن والعدالة في دولة معينة.

2ما املقصود مبفهوم "سياسة األمن 
القومي"؟ 

تفهم  القومي مدى  املستوى  على  األمنية  السياسات  تعكس 
وأمن  الدولة  أمن  لها  يتعرض  قد  التي  للتهديدات  احلكومة 
وتختلف  التهديدات.  هذه  مع  تعاملها  وكيفية  مواطنيها 
سبيل  على  فالقانون،  القوانني.  أو  القواعد  عن  السياسات 
املثال، قد يفرض أو يحظر سلوكيات معينة، بينما يكون دور 
السياسات فقط توجيه اإلجراءات إلى الوجهة التي قد تساعد 
فالسياسات  ذلك،  وعلى  فيها.  املرغوِب  النتائج  على حتقيق 
حُتِدّد خطة عمل مدروسة ُتشِكّل منارة تسترشد بها السلطة 
السياسات  وضع  ويتطلب  قراراتها.  اتخاذ  في  التنفيذية 
األمنية حتديد منهج خاص بالقضايا األمنية، وترتيب أولويات 
القطاع  بشأن  مهمة  قرارات  واتخاذ  األمنية،  التهديدات 
القومي،  املستوى  على  األمنية  السياسات  وتتعامل  األمني. 
املخصصة  والسياسات  القومي  األمن  سياسة  فيها  مبا 
على  واخلارجية  الداخلية  األمنية  التهديدات  مع  قطاع،  لكل 
َثَمّ يتُمّ وضعها في إطار تشريعٍيّ دولٍيّ أو  حٍدّ سواٍء، ومن 

إقليمٍيّ تكون الدولة نفسها طرًفا فيه.2
يشترك العديد من األطراف املختلفة في صياغة السياسات 

األمنية: 
يقوم اجلهاز التنفيذي n في احلكومة، مبا فيه الوزارات 
احلكومية، بالبدء في عملية وضع سياسات أمنية جديدة 
التنفيذي  اجلهاز  ويقوم  القائمة.  السياسات  تعديل  أو 
بتعيني أعضاء يعملون كهيئات للتنسيق األمني وتعيني 

جلان لصياغة السياسات.

على  التغييرات  اقتراح  أو  اعتماد   n للبرملان يجوز 
الدول  من  العديد  وفي  رفضها.  أو  األمنية  السياسات 
الفصل  القول  أيًضا  للبرملان  يكون  الدميوقراطية، 
بشأن املوازنة، وكذلك متابعة وتقييم تنفيذ السياسات 

األمنية.

املقاطعة  أو  الوالية  حكومة   n احمللية احلكومة  تشمل 
هيئات  مع  بالتعاون  وميكنها  املدن.  عمدات  ومكاتب 
القطاع األمني احمللية أن تصبح أدوات التنفيذ الرئيسية 
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للسياسات األمنية على املستوى القومّي. 

زعماء  مثل   ، n احلكومية غير  األمنية  األطراف  تعتبر 
القبائل واملجالس القروية والقوات املسلحة غير النظامية 
في العديد من الدول التي متر مبراحل ما بعد النزاعات 
وبعض الدول النامية، هي اجلهات الرئيسية التي تتولى 
األطراف  إشراك  يتعني  ولهذا،  والعدالة.  األمن  توفير 
وتنفيذ  صياغة  عمليات  في  احلكومية  غير  األمنية 

السياسات األمنية.

حتديد  في  املشاركة   n املدني املجتمع  منظمات  بإمكان 
ووضع وتنفيذ السياسات األمنية وتقييمها. 

واألسئلة  اتباعها  الواجب  العملية   1 رقم  الشكل  ويوضح 
األمنية.  السياسات  صياغة  عند  طرحها  الواجب  الرئيسية 
سياسة  تنمية  على  للمساعدة  العملية  هذه  تكييف  وميكن 

األمن القومي، وكذلك السياسات املخصصة لكل قطاع.

2-1 السياسات األمنية القومية
يقدم مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
أنها "إطار عمل  على  القومي  األمن  لسياسة  واسًعا  تعريًفا 
يفصل كيفية توفير الدولة ألمن البلد ومواطني البلد:".4 كما 
ميكن النظر إلى وثيقة السياسات هذه على أنها خطة عمل، أو 
رؤية، أو استراتيجية، أو مفهوم، أو مبدأ. وغالبًا ما يتُمّ تقدمي 
الواجب  الطريقة  متكاملة حتدد  وثيقة  أنها  على  السياسات 
اتباعها في بناء هيكلية القطاع األمني لتمكينه من التعامل مع 
التهديدات األمنية الداخلية واخلارجية.٥ ونظًرا ألن سياسة 
فهي   ، ككٍلّ القومي  األمن  احتواء  إلى  تسعى  القومي  األمن 
تفوق من حيث التراتبية الهيكلية السياسات املخصصة لكل 
قطاع أو وكالة أو قضية معينة، كتلك السياسات التي تتعامل 
مع مبادئ العمل العسكرّي أو الشرطّي. ويعرض اإلطار رقم 

1 وصًفا لعملية وضع سياسة األمن القومي. 

الشكل رقم1: األسئلة الواجب طرحها عند صياغة السياسات األمنية 3
احلصول على دعم وطني للرؤية.

من القائم على وضع الرؤية؟ من الذي تتم استشارته؟ من الذي 
عليه تبني الرؤية؟

وضع استراتيجية سياسية للتغيير
من الذي يحرك التخطيط للتغيير؟ كيف يتُمّ التعامل مع املعارضة 

السياسية للتغيير؟ من الذي يراجع تقدم عملية التخطيط؟

تصميم املؤسسات واألنظمة
وكذلك  القائمة  والقضاء  األمن  ملؤسسات  املطلوب  التغيير  ما 
الرقابة واملتابعة؟ هل هناك حاجة إلنشاء مؤسسات  مؤسسات 

جديدة؟

وضع االستراتيجيات التنظيمية
و/أو  الشرطة  و/أو  الدفاع  حاجة  قدر  على  تكون  أن  يجب 

االستخبارات ....وغيرها.

وضع استراتيجيات للموارد
كيف سيتم متويل التغيير؟ ما املطلوب بخصوص استراتيجيات 

املوارد البشرية؟ ما استراتيجية املشتريات احلالية؟ 

تنفيذ التغيير
ما  ويراقبها؟  يتابعها  الذي  من  التنفيذ؟  عملية  يدير  الذي  من 

اجلدول الزمني للتنفيذ؟

القبول باحلاجة إلى املزيد من التغيير
أو  دورية  مراجعة  لعمليات  القومي  األمن  هل تخضع سياسات 

عمليات مراجعة عند الطلب؟ وما التأثيرات احملتملة للتغيير؟

وضع رؤية مشتركة لألمن

التخطيط للتغيير

التخطيط للتنفيذ

التخطيط ملراجعة العملية
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

إعداد سياسة األمن القومي 6اإلطار رقم 1

إجراء حتليل بيئي استراتيجي. 1 وحتديد "الرؤية القومية" للدولة وشعبها من خالل توسيع قاعدة التشاور. ويتعني أن 
تشمل هذه العملية مشاورات مع منظمات املجتمع املدني ملناقشة املخاوف األمنية احملتملة والفعلية، كأن يكون ذلك من 

خالل تقدمي تقارير خطية أو املشاركة املباشرة في االجتماعات العامة.

"الرؤية  في  احملددة  األهداف  حتقيق  أجل  من  واملستقبلية. 2  احلالية  والفرص  التهديدات  أولوية  وحتديد  حتليل 
القومية".

التعامل مع  بإمكانها  أو غيره، والتي  األمني/العدالة  القطاع  ، سواٌء ضمن  القومية. 3 القدرات  أولويات  حتديد وترتيب 
التهديدات األمنية وتقدمي اخلدمات األمنية الرئيسية للمواطنني. ويشمل ذلك املصادر املالية الالزمة لتنفيذ سياسة األمن 

القومي، واإلجراءات العامة لإلدارة املالية في الدولة املعنية.

على  القادرة  القومي  العدالة  األمني/قطاع  القطاع  ملؤسسات  احلالية  القدرات  حتديد  أجل  من  للفجوة . 4 حتليل  إجراء 
مواجهة التهديدات األمنية وتقدمي اخلدمات الرئيسية مقارنة بالقدرات املطلوبة. ويجب أن يستند حتليل الفجوة ـ حسبما 

يكون مناسبًا ـ إلى املصادر، سواٌء ضمن مؤسسات الدولة أو خارجها.

وضع سياسات لألمن القومي مرتبة بحسب األولويات وذات مخصصات مالية. 5 قادرة على تقدمي مستوى أرقى من 
األمن والقضاء يعمل على تعزيز األهداف التنموية القومية األوسع. 

مضمون استراتيجية األمن القومي في ليتوانيا 9 اإلطار رقم 2

معاجلتها.  القومي  األمن  سياسة  تتولى  قد  التي  الواسعة  للقضايا  جيًدا  مثاالً  ليتوانيا  في  القومي  األمن  استراتيجية  تقدم 
وتقوم بتوفير "رؤية قومية" لتنمية الدولة ومصاحلها القومية واإلجراءات الالزمة لدفعها قدًما. ومن األهمية مبكان أن هذه 
السياسات تضم جوانب سياسية ودبلوماسية ودفاعية واقتصادية وجوانب أخرى لسياسات الدولة. وتفهم ليتوانيا أمنها 
على أنه احلفاظ على سيادتها وسالمة أراضيها وأمنها الداخلي والنظام واملؤسسات الدميوقراطية واألمن االقتصادي جلميع 

الكيانات القانونية وللشعب، وكذلك حماية البيئة الطبيعية. وتضم أقسام استراتيجية األمن القومي ما يلي:

االفتراضات األساسية للسياسات األمنية: يصف هذا اجلزء النظام األمني الدولي احلالي بأنه نظام مستحسن، ويعتبر  n 
أن معظم التحديات التقليدية واجلديدة القائمة عابرة للوطن بطبيعتها، وال يعتقد بوجود تهديد عسكري مباشر على أمن 

ليتوانيا القومي.

االهتمامات األمنية جلمهورية ليتوانيا: وهي تنقسم إلى اهتمامات حيوية ورئيسية. وتتضمن احليوية منها سيادة الدولة،  n 
واحلريات،  املدنية  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  وصيانة  واحترام  الدميوقراطي،  الدستوري  والنظام  أراضيها،  وسالمة 
وسالم ورخاء الدولة. وأما االهتمامات الرئيسية، فتضُمّ االستقرار الدولي واإلقليمي، واحلرية والدميوقراطية في وسط 
وشرق أوروبا ودول البلطيق، وضمان امدادات الطاقة البديلة وتوفير املوارد ذات األهمية االستراتيجية، إضافة إلى إبقاء 

املنطقة خالية من املخاطر البيئية.

واإلجتار  األسلحة،  وانتشار  املنظمة،  واجلرمية  اإلرهاب،  العنوان  هذا  حتت  يندرج  والتهديدات:  واملخاطر  التحديات  n 
بالسالح، والهجرة غير الشرعية، واألوبئة، إضافة إلى اعتماد ليتوانيا في احلصول على مواردها من إمدادات الطاقة من 
دولة واحدة فقط. كما كان هناك اعتراف بأن األوضاع االقتصادية مبا فيها رفاهية الشعب، وجتنب التنمية االجتماعية 

واالقتصادية غير املتوازنة، واستقالل الدولة، كلها أمور تقع ضمن التهديدات احملتملة على األمن القومي.

االستراتيجية،  واملفاهيم  القومي،  لألمن  الكبرى  والغايات  األهداف  وتضم  ليتوانيا:  جلمهورية  األمنية  السياسات  n 
االستقرار  وأهمية  العسكرية،  القوة  استخدام  إلى  اللجوء  تبرر  قد  التي  الظروف  وكذلك  للتنفيذ،  العريضة  واخلطوط 

الداخلي والرفاهية.

واالحتاد  األطلنطي  شمال  حلف  إلى  االنضمام  على  وتشتمل  االستراتيجية:  لتنفيذ  الرئيسية  والوسائل  اإلجراءات  n 
األوروبي، وتعزيز التعاون الدولي سواٌء على املستوى الثنائّي أو املتعدد األطراف، واملشاركة في عمليات السالم الدولية 
وإدارة األزمات، وغير ذلك. وهناك تأكيد خاص على أهمية تعزيز األمن الداخلي واالقتصادي واالجتماعي، ومنع ومحاربة 

اجلرمية، وحماية البيئة والثقافة، ودعم وكاالت املخابرات واملخابرات املضادة، وحماية املعلومات احلساسة.
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األمنية  السياسات  عن  أيًضا  القومي  األمن  وتتميز سياسة 
سياسة  ومتيل  تتناولها.  التي  املوضوعات  بنطاق  األخرى 
التهديدات األمنية اخلارجية  التركيز على  األمن القومي إلى 
على  احلالة  وتستمُرّ  معها.  محليًا  جتاوًبا  تتطلب  التي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  احلال  هو  كما  املنوال،  هذا 
القومي  األمن  سياسة  تتعامل  حيث  املثال؛  سبيل  على 
املسلحة،  القوات  جهوزية  من  تبدأ  مسائل  مع  األمريكية 
األسلحة  إلى  واإلرهاب، وصوالً  النووية،  واالستراتيجيات 
األمن  سياسة  تشمل  ذلك،  ومع  والبيولوجية.٧  الكيماوية 
األمنية  للبيئات  شامالً  تقييًما  متزايد،  بشكل  القومي، 
الداخلية والدولية )اُنظر الشكل رقم 2(. ومن أمثلة ذلك، أن 
يرتكز  كان  بلغاريا  في   1٩٩٨ لسنة  القومي  األمن  مفهوم 
على فرضية أنه ال يوجد تهديد عسكري مباشر على األمن 
على  التركيز  هو  آخَر  منحًى  االهتمام  اتخذ  وعليه،  القومي. 
قضايا مثل اجلرمية املنظمة )عبر الوطن والعابرة للحدود(، 
واإلجتار )باملخدرات واألسلحة واإلجتار بالبشر(، والتجارة 
غير املشروعة )وهي غالبًا ما تكون جتارة السالح باملخالفة 
مع احلظر الذي تفرضه األمم املتحدة(، واإلرهاب، والتدهور 

البيئي.٨ 

وهناك منوذج آخر من سياسة األمن القومي في أفغانستان 
وأذربيجان التي تنقسم إلى قضايا أمنية داخلية وخارجية. 

في حالة أذربيجان، شملت القضايا اخلارجية التي تضمنتها 
التكتالت  إلى  واالنضمام  األراضي،  سالمة  السياسات 
الدفاعية،  القدرات  وتعزيز  واليوروأطلنطية،  األوروبية 
...إلخ. وقد ركزت السياسات داخليًا على قضايا مثل تعزيز 
وحماية  والديني،  الوطني  التسامح  وحماية  الدميوقراطية، 

املعلومات.

النزاع،  بعد  ما  مرحلة  تعيش  دولة  وهي  سيراليون،  وفي 
تابعة  القومي  لألمن  سياسات  لوضع  دعوة  هناك  كانت 
لعملية مراجعة القطاع األمني التي استمرت عامني. وخرجت 
مراجعة القطاع األمني بعدد من التوصيات، منها احلاجة إلى 
أنها  فيها  ورد  ما  وأهُمّ  األمني.  القطاع  داخل  أكبر  تنسيق 
رّكزت على مخاطر عدم االستقرار الداخلي أكثر من تركيزها 

على التهديدات اخلارجية كمصدر محتمل لتجُدّد النزاع.

2-2 السياسات األمنية اخلاصة بكل قطاع 
الكتب  مثل  قطاع،  بكل  اخلاصة  األمنية  السياسات  تختلف 
البيضاء للدفاع أو استراتيجيات األمن الداخلي، عن سياسة 
بحسب  القومي  األمن  هموم  تتناول  بأنها  القومي  األمن 
وكقاعدة  محددة.  مبسائل  أو  محددة  بوكاالت  ارتباطاتها 
عامة، توفر السياسات اخلاصة بكل قطاع خطوًطا ارشادية 

الشكل رقم 2: حتديد االحتياجات األمنية اخلارجية والداخلية 10

إدراك االحتياجات األمنية احلالية واملستقبلية
املواطنون واحلكومة  فيها  يرغب  التي  األمنية  نوع اخلدمات  ما   
دول  تتوقعها  التي  األمنية  اخلدمات  نوع  ما  ...إلخ.؟  والبرملان 
مصطلح  يعني  ماذا  األخرى؟  والدول  املنطقة،  ودول  اجلوار، 

"األمن القومي" أو "األمن جلميع املواطنني"؟

إدراك التغيير
 كيف تغيرت األمة، واملنطقة، والبيئة الدولية؟ ما املالمح املتوقعة 

للبيئة األمنية املستقبلية؟

إدراك التهديدات األمنية
هل  القومي؟  األمن  على  املستقبلية  التهديدات  أهّم  مصدر  ما 
فكيف  يوجد،  لم  إن  التهديد؟  مفاهيم  على  قومّي  إجماع  يوجد 
سيتّم التعامل مع االفتقار إلى اإلجماع؟ وإن وجد، فمن الذين مت 

التشاور معهم؟ 

إدراك مواطن القوة والضعف
ما مواطن القوة والضعف في املؤسسات القائمة على توفير األمن 
السيطرة  آليات  نظام  في  والضعف  القوة  مواطن  ما  والعدالة؟ 

والرقابة؟ 

حتليل البيئة 
األمنية الداخلية واخلارجية
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

كل  ومسؤولية  التنظيمية،  الهيكلية  دور  حول  أهمية  أكثر 
وكالة محددة، وِمن َثَمّ كيفية وجوب تعاملها مع االحتياجات 
األمنية اخلاصة. وفي الوقت نفسه، ينبغي إعداد السياسات 
، مبا  ككٍلّ القومية  السياسات  في ضوء  قطاع  بكل  اخلاصة 
والهيئات  احلكومية  السياسات  وتوحيد  تنسيق  في  يسهم 
املتعاملة مع املسائل املرتبطة باألمن. ولذلك، فكما هو احلال 
اخلاصة  السياسات  تعتبر  القومي،  األمن  لسياسة  بالنسبة 
بكل قطاع أسًسا ُمهمة لالنطالق منها بجهود منظمة ومنسقة 

إلصالح القطاع األمني.

وميكن تقدمي السياسات األمنية على شكل ما ُيسّمى "الكتاب 
األبيض"، وهو في األصل اسم غيُر رسمي لورقة برملانية 
تلخص سياسات احلكومة )اُنظر اإلطار رقم ٣(. وهي وثيقة 
اإلجراءات  و/أو  السياسات  وتتضمن  احلكومة  عن  تصدر 
املقترحة بخصوص أحد املجاالت التي حتظى باالهتمام في 
الوقت الراهن. وعلى الرغم من أنها غير ُملزمة قانونيًا، فقد 
النهاية.  استشارية مفتوحة  أنها عملية  إليها على  النظر  يتُمّ 
النية  عن  التعبير  إلى  األبيض"  "الكتاب  مييل  ذلك،  ومع 
الصريحة للحكومة إلقرار تشريعات جديدة. وأما "الكتاب 
األخضر"، فعادًة ما يكون مفتوح النهاية أكثر، وقد يقتصر 
تتُمّ صياغته على  أو  استراتيجية محددة  اقتراح  دوره على 

شكل خطاب للنقاش أو التشاور. 

3 ما سبب أهمية النوع االجتماعي في إعداد 
السياسات األمنية؟

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

املرأة والرجل فحسُب، بل يشمل العالقات بينهما.

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

املجاالت وعلى كل املستويات".1٣

البوسنة والهرسك وليتوانيا: مضمون الكتب البيضاء اإلطار رقم 3

يؤكد الكتاب األبيض للدفاع11 في البوسنة والهرسك بشكل خاص على إصالح الدفاع، وحتديد التهديدات الرئيسية على البيئة 
األمنية في البوسنة والهرسك )عامليًا وإقليميًا ومحليًا(. وِمن َثَمّ قام بالتركيز على:

السياسات الدفاعية في البوسنة والهرسك، وتشمل املبادئ االستراتيجية، واالنضمام إلى التكتالت األمنية اليوروأطلنطية،  n 
والشراكة من أجل السالم / تلبية معايير "الناتو" والتعاون املشترك واإلسهام في التعاون اإلقليمي في جنوب شرق 

أوروبا.
والرقابة  املدنية،  واإلدارة  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية  الرقابة  ويشمل  والهرسك،  البوسنة  في  الدفاعي  النظام  n 
القوات  وحجم  واإلدارية،  العمليانية  القيادة  وتسلسل  للدفاع،  املالية  واملخصصات  التخطيط  في  والشفافية  البرملانية، 

املسلحة.
 n املوارد البشرية وبناء القدرات، وتشمل التدريب الفردي واجلماعي، والتنمية املهنية، واستغالل القوات املسلحة، وعمليات 
إدارة  وأنظمة  االحتياط،  وقوات  واجلنود  الضباط  ووحدات  املدنية،  السلطات  عمليات  ودعم  ومؤازرة  السالم،  حفظ 

األفراد.

توجز السياسات الدفاعية )الكتاب األبيض(12 في ليتوانيا مجمل البيئة األمنية املتغيرة للبالد، والدور اجلديد، واملهمات اجلديدة 
للقوات املسلحة. وِمن َثَمّ قام بالتركيز على: 

والتخطيط  اليوروأطلنطية،  املنطقة  في  األمن  تعزيز  وتشمل  ليتوانيا،  في  الدفاعية  للسياسات  الرئيسية  التوجهات  n 
لالستقرار، والتعاون الدفاعي الدولي واملتعدد األطراف والثنائي.

إصالح الدفاع، ويشمل االنتقال من مبادئ الدفاع السيادي إلى اجلماعي، ومهمات ومتطلبات جديدة من القوات املسلحة  n 
الليتوانية، ومراجعة هيكلية القوات املسلحة.

إدارة األفراد والتدريب.  n 

ملزيد من املعلومات 
اُنظر إلى التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

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

وراء  تقف  التي  األسباب  من  عدًدا  التالي  اجلزء  يقدم 
األمن  سياسة  صناعة  عملية  في  االجتماعي  النوع  أهمية 
وتوسيع  احمللية  امللكية  تعزيز  في  تسهم  وكيف  القومي، 
النوع  منظور  يعتبر  األصول،  حيُث  ومن  املشاركة.  قاعدة 
املجتمع ليس  بأن  اإلقرار  ُمهًما ألنه يساعد على  االجتماعي 
عبارة عن مجموعة متجانسة، بل إنه ُيؤلف تشكيلة واسعة 
ُمهمة  بأن  التسليم  ومع  واالهتمامات.  االحتياجات  من 
القطاع األمني هي حماية جميع الطوائف داخل املجتمع، فإنه 
يصبح من الضروري اشتمال عملية صناعة سياسة األمن 
النوع االجتماعي. وسوف يساعد ذلك  القومي على منظور 
على  تعمل  األمني  القطاع  لهيئات  استراتيجيات  توفير  على 
حتديد تشكيلة واسعة من االحتياجات ال تقف عند حدود تلك 
أو  وامتياًزا،  بروًزا  األكثر  باملجتمعات  االحتياجات اخلاصة 

املجموعات املنتشرة جغرافيًًا داخل املجتمع.

وقد تصبح هيئات وأفراد القطاع األمني في بعض األحيان 
للمجموعات  بالنسبة  وخصوًصا  األمن،  النعدام  مصدًرا 
من  العنف  يأتي  فقد  ذلك،  ومع  املجتمع.  داخل  احملرومة 
التشريعات أو السياسات التي تشكل سيادة القانون. فَمثاَلً، 
االجتماعي،  النوع  دور  عن  النظر  السياسات  تغُضّ  عندما 
فإنها قد تتجاهل بشكل مباشر أو غير مباشر العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعي ضد النساء والرجال واألوالد 

وممارسات  االجتماعي،  النوع  املساواة  وعدم  والفتيات، 
عمليات  على  ذاته  حِدّ  في  املنهج  هذا  ويفرض  اإلقصاء. 
جميع  نظر  وجهات  وُتراعَي  تشمل  أن  السياسات  صناعة 

الشرائح في أي مجتمع من املجتمعات. 

3-1 امللكية احمللية من خالل العمليات التشاركية في 
وضع السياسات 

على  األمنية  للسياسات  احمللية  وامللكية  الشرعية  لتحقيق 
بشأن  إجماع  على  كذلك  وللحصول  القومي،  املستوى 
عمليات  قيادة  إلى  احلاجة  تدعو  فعندئذ  األمنية،  األولويات 
ومتابعتها  السياسات  وتنفيذ  ووضع  لتحديد  تشاركية 
املساءلة  أيًضا  تعزز  التشاركية  العمليات  أن  كما  وتقييمها. 
في  الثالثة  الرئيسية  املبادئ  وهي  واالستدامة،  والشفافية 
الرئيسية  اخلطوات  بني  األمني. ومن  القطاع  عملية إصالح 
األمنية،  السياسات  وضع  في  تشاركية  عمليات  لضمان 
إشراك الرجل واملرأة في صنع القرار )اُنظر اإلطار رقم 4(. 

ومن املعلوم أن املشاركة املتساوية للمرأة والرجل في عملية 
والقومي  احمللي  الصعيد  على  األمنية،  السياسات  صناعة 
قرار  مثل  الدولية  واألعراف  املواثيق  مع  تتفق  والدولي، 
مجلس األمن رقم 1٣2٥، وجتعل هيكليات مؤسسات احلكم 

أكثر متثيالً لتشكيلة املجتمع.

مزايا العمليات التشاركية في صناعة السياسات األمنية في جنوب أفريقيااإلطار رقم 4

متثل العمليات التي قادت إلى تغيير السياسات واملؤسسات األمنية في جنوب أفريقيا، في أعقاب حروب اإلبادة اجلماعية، 
املثال، اشتملت عملية مراجعة  القطاع األمني. فعلى سبيل  امللكية احمللية في إصالح  التشاركية ذات  للعمليات  منوذًجا جيًدا 
الدفاع التي استمرت من عام 1٩٩٦ إلى عام 1٩٩٨ على مشاورات وطنية أكدت على مشاركة الزعماء الدينيني وقادة املجتمع، 
والناشطني، وممثلي املنظمات غير احلكومية واملنظمات النسائية. وخالل هذه العملية، كان للمنظمات النسائية ذات الشعبية 
العريضة دوٌر حيوّي في لفت االنتباه إلى القضايا األمنية الرئيسية، مثل األثر البيئي للعمليات العسكرية والتحرش اجلنسي 
ض عن الطبيعة  باملرأة. ومتاشيًا مع ذلك، مت تشكيل جلنتني فرعيتني جديدتني في سكرتارية الدفاع. وفي نهاية األمر، متَخّ
التشاركية ملراجعة الدفاع تعزيز عملية بناء إجماع وطني بشأن قضايا الدفاع، وأضفت الشرعية العامة على هيكليات القطاع 

األمني اجلديدة.1٦

النوع  مع  متماشية  كانت  األمنية  السياسات  أن  املدنية،  واألحزاب  املدني  املجتمع  داخل  املرأة،  مع  التشاور  عمليات  وأكدت 
االجتماعي، وسلطت األضواء على دور املرأة باعتبارها منتفعة وحاضنة لألمن. وقد جتلى ذلك، على سبيل املثال، في الكتاب 
األبيض لعام 1٩٩4 بشأن املخابرات، والكتاب األبيض لعام 1٩٩٦ بشأن الدفاع جلمهورية جنوب أفريقيا، والكتاب األبيض 

لعام 1٩٩٨ بشأن السالمة واألمن.

وتشير جتِربة جنوب أفريقيا إلى أن مشاركة املرأة وممثلي املنظمات النسائية في احلوارات املتعلقة باألمن ميكن أن تؤدي إلى 
إدراك أعمَق للمسائل التي تستوجب إدخالها في السياسات واألدبيات األمنية.

وقد اشتملت النتائج الرئيسية لهذه العملية، والتي أثرت جميعها بشكل مباِشر في عملية صناعة السياسات، على ما يلي:1٧

أن جنوب أفريقيا قد ذهبت أبعد من مجرد اإلصالح، أال وهو حتويل القطاع األمني عن طريق اتخاذ خطوات عملية في  1 .
مشاورة اجلمهور بشأن دور القطاع األمني ووضع األمن اإلنساني والتنمية في قلب إطار عمل أمنها القومي.
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

واملواثيق  القوانني  متليها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
الدولية

البرملانية  الرقابة  في  االجتماعي  النوع  إدخال  يعتبر 
للقوانني  لالنصياع  ضرورية  مسألة  األمني  القطاع  على 
بالنوع  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق 

االجتماعي وأثره في األمن، ومنها:

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  n 
)1٩٧٩(

) n 1إعالن ومنهاج عمل بكني )٩٩٥

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

عمليات  املرأة مستبعدًة من  تزال  ال  الدول،  من  العديد  وفي 
بناء  إعادة  عملية  تطلبت  املثال،  سبيل  فعلى  القرار.  صنع 
األمن،  لقوات  كاملة  هيكلة  إعادة  ليبيريا  في  األمن  وتعزيز 
مبا في ذلك صياغة سياسة لألمن القومي وسياسات أمنية 
خاصة بكل قطاع من القطاعات. وفي الوقت الذي َحّددت فيه 
احلكومة الليبيرية حصة بنسبة 20% ملشاركة املرأة في قوات 
األمن، غير أن املرأة لم تشارك في عمليات صناعة السياسات 
لضمان  املرأة  مع  وطنية  مشاورات  عقد  َيجِر  ولم  األمنية، 
االجتماعي واالقتصادي  األمن  انعدام  املشاركة حول  تنوع 
على سبيل املثال، أو لتعزيز التطلعات نحو التجاوب املنسق 
وهذا  واسع.14  نطاق  على  انتشر  الذي  اجلنسي  العنف  مع 
ميكن  ال  أنه  يؤكد  الذي  الراهن  الدولي  الفكر  مع  يتناقض 

حتقيق التنمية املستدامة إال مبنح املرأة حقوًقا متساويًة مع 
الرجل، واملشاركة في عمليات صنع القرار.1٥

في  املساواة  قدم  على  واملرأة  الرجل  مشاركة  هو  فاألصل 
بأن  االعتراف  وكذلك  األمنية،  السياسات  صناعة  عملية 
اآلخر.  عن  مختلفة  أمنية  وأولويات  احتياجات  منهما  لكٍلّ 
لتوفير  مختلفة  طرق  تطبيق  إلى  احلاجة  تدعو  ما  وغالبًا 
األمن والعدالة للمجموعات املتباينة إذا كانت هناك نية فعلية 
لتوصيل اخلدمات العامة للجميع بالتساوي. ومن املهِمّ أيًضا 
للتوجيه  كمبدأ  االجتماعي  النوع  استخدام  أن  إلى  االنتباه 
بهدف توسيع قاعدة املشاورات بشأن توفير األمن والعدالة 
ال يتوقف عند النظر في االحتياجات املختلفة للرجل واملرأة 
املباشر مع االحتياجات  للربط  أيًضا  فحسُب، بل يتجاوزها 
االجتماعية،  والطبقة  العرق،  إلى  املستندة  اخلاصة  األمنية 

والتوجيه اجلنسّي، والدين.

وميكن اتخاذ العديد من املبادرات املتنوعة لضمان املشاركة 
الكاملة واملتساوية للمرأة والرجل، ويشمل ذلك ما يلي: 

الريفية  املجتمع  منظمات  مع  املشاركة  قاعدة  توسيع  n 
واحلضرية وقادة املجتمع، ويشمل ذلك املرأة واملنظمات 

النسائية.

الرئيسية  األمني  القرار  هيئات صناعة  في  املرأة  تعيني  n 
على املستوى الوزاري.

السياسات  صناعة  عملية  في  والرأي  املشاركة  طلب  n 
احلزبية  واملؤمترات  النسائية،  املنظمات  من  األمنية 
لعضوات البرملان، ومن ممثلي وزارات شؤون املرأة.

ومن خالل إجراء عمليات تشاركية، يتُمّ التأكيد على التوجيه 
بشأن توفير األمن بشكل فعال منذ البداية. وستكون النتيجة 
املتوقعة واحدة من أعظم النتائج العملية الفاعلة، مبا في ذلك 
كما  والقضاء  األمن  احتياجات  تلبية  على  األمن  قوات  قدرة 

لعبت املرأة ذات وجهات النظر والقيم املختلفة ومن جميع األعراق دوًرا ِمحورًيا في صياغة الرؤية وتشكيل العملية التي  2 .
أصبح من خاللها أمن اإلنسان على رأس أولويات الدولة.

% في املفاوضات  وقد حشدت املرأة من جميع األطياف والتيارات السياسية جهودها للحصول على نسبة متثيل بلغت ٥0. ٣
املفضية إلى انتخابات عام 1٩٩4، حاصدًة 2٨% من مقاعد البرملان. واستمرت جهودها في تشجيع مشاركة اجلمهور في 

صياغة السياسات، وبقيت املؤيد األقوى لألمن اإلنساني.

أما في داخل املؤسسة األمنية، فقد كان هناك اعتراف متزايد بدور املرأة فيما يلي: 4 .

1( إدخال وجهة نظر ُمهمة في تخطيط وتنفيذ البرامج.

2( التأثير اإليجابي بصفتها فرًدا من أفراد قوات األمن.

٣( كان وجودها ُمهًما وحاسًما في بناء السالم واألمن.

القائم على  التمييز  القضاء على  الثقافة املؤسسية. ويعتبر  يتَمّ تغيير  لم  القطاع األمني غير مكتمل ما  التحُوّل في  يبقى  ٥ .
أساس النوع االجتماعي، كما هو احلال مع التمييز العنصري، مؤشًرا رئيسيًا إلى حدوث التحّول.

ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى 

ملحق رزمة األدوات بشأن القوانني 
واملواثيق الدولية واإلقليمية
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

فإن  وثيقة،  وباعتبارها  األمنية.  السياسات  في  ُمحددة  هي 
السلطة  بإشراف  صياغتها  متت  املستوى  بهذا  سياساٍت 
التنفيذية ومت إقرارها من قبل البرملان، لَِهي أيًضا مبنزلة أداة 
دفاع فعالة تضع القيادة السياسية في موقع املسؤولية إزاء 

التعهدات الواردة فيها.

وبناًء عليه، فإن املنهج التشاركي املتسق مع النوع االجتماعي 
السياسات  صناعة  عملية  إلى  املتكافئ  الوصول  يضمن 
للسياسات  سواٌء  املجموعات،  مختلف  قبل  من  األمنية 
نفسها أو للعمليات التي مت من خاللها إفراز تلك السياسات 
والسيما  ضرورًيا  أمًرا  هذا  ويعتبر  وتقييمها.  وتنفيذها 
أو  النزاعات،  بعد  ما  مبراحل  متُرّ  التي  الدول  إلى  بالنسبة 
التي متُرّ مبراحل انتقالية، ومت فيها بناء املؤسسات األمنية 

من الصفر بعد انهيارها املفاجئ أو التدريجي.

3-2 السياسات األمنية الشاملة التي تلبي االحتياجات 
األمنية املختلفة

وضع  من  الهدف  فإن   ،2 اجلزء  في  ذكرنا  أن  سبق  كما 
مع  التعامل  هو  منه  كبير  جانب  في  األمنية  السياسات 
سواٍء.  حٍدّ  على  واخلارجية  الداخلية  األمنية  التهديدات 
تلبية  في  اإلنساني  األمن  على  التركيز  مع  وانسجاًما 
السياسات  فإن  واملجتمعات،  لألفراد  األمنية  االحتياجات 
االحتياجات  االعتبار  بعني  تأخذ  التي  هي  الشاملة  األمنية 
األمنية املختلفة للنساء والرجال والفتيات واألوالد، ويشمل 
ذلك التهديدات األمنية الداخلية مثل العنف القائم على أساس 

النوع االجتماعي.

أبرز  هو  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ولعّل 
مظاهر احلاجة إلى تبني طرق مختلفة لتقدمي خدمات األمن 
والقضاء؛ فهو ظاهرة عاملية تؤثر في النساء والفتيات، وفي 
األمم  صندوق  تقديرات  وتشير  كذلك.  واألوالد  الرجال 
إلى  املعلنة،  االحصائيات  بحسب  للمرأة،  اإلمنائي  املتحدة 
العالم  أنحاء  جميع  في  نساء  ثالث  كل  بني  من  واحدة  أن 
النوع  على  القائم  العنف  أشكال  من  لشكل  ستتعرض 
التعرض  أو  أو اإلجتار  االغتصاب  أو  االجتماعي؛ كاالعتداء 
منها  والوقاية  األمراض  مراقبة  مراكز  وتذكر  للضرب.1٨ 
 ٨00.000 على  يزيد  وما  امرأة   1.٥00.000 من  أكثر  أن 
رجل قد تعرضوا لالغتصاب أو االعتداء اجلسدي من جانب 
أقرت  جاميكا،  وفي  احلميمة سنوًيا.1٩  العالقة  في  الشريك 
في  يسهم  األسري  العنف  بأن  القومي  األمن  استراتيجية 
لتأثيراته  العام للجرمية والعنف، وذلك نظًرا  تكوين الشكل 
االجتماعي  النسيج  من متاسك  تضعف  أن  من شأنها  التي 
ودوره في اعتياد الشباب على استخدام العنف وسيلًة حلل 
النزاعات.20 وتعتبر التبعات املالية للعنف القائم على أساس 
مباشر  تؤثر بشكل  إنها  جًدا؛ حيث  ُمهمًة  االجتماعي  النوع 
في  األخرى  القطاعات  في  وكذلك  اخلدمة  تقدمي  فاعلية  في 
الدولة. وَوفًقا ملا أوردته وزارة الداخلية في اململكة املتحدة، 
نسبة  ارتفاع  في  الرئيسي  السبب  هو  األسري  العنف  فإن 
ا،  انتشار األمراض بني النساء ممن ُهّن في سن 1٩ 44 عاًمً
اململكة  في  سنوًيا  استرليني  جنيه  مليار   2٣ ُتكلف  والتي 

املتحدة.21.

قضايا  حيث  من  الفتيات  مع  النساء  تتساوى  األغلب  وفي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  وخاصة  االجتماعي  النوع 
مسائل  في  واألوالد  الرجال  يتساوى  وكذلك  االجتماعي، 
النوع االجتماعي أيًضا. ولذلك، فإن أخذ احتياجاتهم األمنية  اُنظر التقرير حول النوع االجتماعي وأثره 

في إصالح القطاع األمني 

حوادث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي التي ترتكبها قوات األمن في سيراليون 22اإلطار رقم 5

مت اإلعالن رسميًا، في شهر يناير عام 2002، عن انتهاء النزاع الذي استمر عشرة أعوام في سيراليون. وقد أقدمت القوات 
املسلحة وقوات الشرطة على ارتكاب جرائم عنف جنسي خالل هذا النزاع. وكانت نسبة التمثيل العليا في كلتا املؤسستني 
من نصيب الرجال، وهو ما ُيقِوّض جهود اإلصالح نحو خطط أكثر متاشيًا مع النوع االجتماعي. وميكن أن تؤدي الطبيعة 
العسكرية للقطاع األمني في سيراليون إلى استفحال وترسيخ العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بني ضباط وأفراد 

القوات املسلحة والشرطة.

الفريق الدولي لالستشارات  التدريب املقدم للقوات املسلحة من جانب  ورًدا على ذلك، مت إدخال قضايا حقوق اإلنسان في 
دول  في  واألمن  السالمة  مشروع  من  )املقدم  سيراليون  في  الشرطة  لقوات  وكذلك  بريطانيا،  بقيادة  والتدريب  العسكرية 
الكومنولث(. ويعتبر التدريب، ووضع ُمدونات قواعد السلوك، وتطبيق اإلجراءات التأديبية، وصياغة بروتوكوالت وآليات 
مؤسسية للتعامل مع شكاوى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، إضافة إلى زيادة متثيل املرأة من العوامل املساعدة 

في التعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي داخل قوات األمن. 
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

وحيث إن تطوير السياسات األمنية يختلف دائًما باختالف 
ُيواجه  قد  االجتماعي  النوع  مسائل  إدخال  فإن  السياقات، 
املقترحات  تكييف  يتعني  وعليه،  مختلفة.  وفرًصا  حتديات 
 ٥ اجلزء  إلى  الرجوع  )ُيرجى  احمللي.  للسياق  تبًعا  التالية 
األمنية  السياسات  وضع  بشأن  النقاشات  على  لالطالع 
مختلف  اجلزء  هذا  يتناول  حيث  اخلاصة(.  السياقات  في 
املؤسسات املعنية بصياغة السياسات األمنية مثل احلكومة 
وجلان  األمني  التنسيق  هيئات  جلان  فيها  )مبا  الوطنية 
صياغة السياسات(، والبرملان، واحلكومة احمللية، ومنظمات 
املجتمع املدني. ويشتمل أيًضا على القضايا املتعارضة التي 
مثل  املختلفة،  املؤسسات  جميع  داخل  معها  التعامل  يتعني 

التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي واملتابعة والتقييم.

وكما سبق أن أشرنا من قبل، فإن تطوير أو مراجعة سياسة 
األمن القومي يتطلب مشاركة مجموعة واسعة من األطراف، 
األمنية  اخلدمات  توفير  عن  املسؤولة  الهيئات  فيها  مبا 
السياسات  صياغة  ترتبط  ولهذا،  واخلارجية.  الداخلية 
البشرية.  أو  املالية  باملوارد  شديًدا  ارتباًطا  الفاعلة  األمنية 
والنقاش  املراجعة  باب  فتح  إعادة  باإلمكان  فإنه  وعليه، 
على  األمنية  السياسات  بشأن  املشاورات  قاعدة  وتوسيع 
فترات متباعدة فقط. ولذلك فإنه من الضروري عندما تسنح 
الفرصة لوضع سياسات جديدة أن يتَمّ وضع قاعدة لضمان 

إدخال مسائل النوع االجتماعي.

4-1 احلكومة الوطنية
التنفيذية  يجب توافر مسؤولية سياسية على عاتق السلطة 
للبدء في تطوير أو تعديل السياسة األمنية. فعلى سبيل املثال، 
يقوم وزير الدفاع مبراقبة إجناز السياسات الدفاعية املطورة 
بوضع  االلتزام  ترسيخ  يجب  هذا،  وعلى  دورية.  بصفة 
االجتماعي  النوع  مسائل  ومعاجلة  شاملة  أمنية  سياسات 
على  املسؤولني  كبار  وبني  احلكومة  مستويات  أعلى  على 
بعملية  اخلروج  ضمان  بهدف  وذلك  الوزاري،  املستوى 

ونتيجة متماشية مع النوع االجتماعي.

وعلى سبيل املثال، في حالة سياسة األمن القومي اخلاصة 
التي تختص  للملكة هي  الهيئة االستشارية  2٥ كانت  بكندا، 
بأنه  قراًرا  اتخذ  الوزراء  رئيس  ولكن  السياسات.  بوضع 
ينبغي أال تتم عملية الصياغة داخل اإلدارات، ألن هذا يؤدي 
مت  فقد  السبب،  ولهذا  الصياغة.  عمليات  في  التأخر  إلى 
استبعاد األطراف سواٌء داخل احلكومة أو خارجها، مبا في 
من  أنه  ومع  االجتماعي.  بالنوع  اخلبرة  ذات  األطراف  ذلك 
ماهيّة  فهم  بشأن  املختلفة  النظر  وجهات  إدخال  أن  املعلوم 
ضرورية  تعتبر  أنها  غير  الوقت،  تستغرق  مسألة  األمن 
ترسيخ  مت  وإذا  ومالئمة.  فاعلة  أمنية  سياسات  لصياغة 
من  يحُدّ  هذا  فإن  االستبعادية،  السياسات  وضع  عمليات 
للتعامل  املُفضية  واملداخل  الدميوقراطية  والرقابة  الشفافية 

مع مسائل النوع االجتماعي.

اخلاصة بعني االعتبار عند صناعة السياسات األمنية ُيعتبر 
سبيل  وعلى  القضية.  هذه  مع  التعاطي  في  شامالً  منهًجا 
املثال، فإن مسألة العنف اجلنسي ضد الرجال داخل القوات 
املسلحة وداخل السجون مسألة ُيحَظر اخلوض فيها متاًما، 
أجريت  دراسة  كشفت  وقد  االنتباه.  تستحق  مسألة  لكنها 
من  واحًدا  أن  عن  أمريكية  واليات  أربع  في  السجون  عن 
بني كل خمسة رجال من النزالء تقريبًا قد أبلغ عن تعرضه 
حلادث جنسي حتت الضغط أو باإلكراه خالل مدة سجنه.2٣ 
وكذلك يعتبر العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد 
النزاعات؛  القائمة خالل  املشكالت  بني  واألوالد من  الرجال 
حيث يتعرضون للعنف اجلنسي، واملذابح التي ُترتكب على 
أساس اجلنس، والتجنيد القسري. وعلى الرغم من انتشار 
هذا النوع من العنف، فال توجد في الواقع برامج خاصة به 
تستهدف الضحايا من الرجال واألوالد في سياقات ما بعد 

النزاع.24 

وبالنظر إلى االرتفاع الشديد في معدل انتشار العنف القائم 
آثار  من  عليه  يترتب  وما  االجتماعي،  النوع  أساس  على 
أمنية  مشكلة  يعتبر  ذلك  فإن  هائلة،  واقتصادية  اجتماعية 
سواٌء  األمنية؛  السياسات  صياغة  عند  معها  التعامل  يتعني 
أو  بكل قطاع  السياسات اخلاصة  أو  القومي  األمن  سياسة 

كِلّ قضية على حدة.

3-3 عدم التمييز في السياسات األمنية ومؤسسات 
القطاع األمني  

األمني  القطاع  أفراد  الذي ميارسه  التمييز  من  احلُدّ  يساعد 
على أساس الدين أو اجلنس أو العرق أو التوجيه على النوع 
الثقة  بناء  على  مالئمة  غير  أخرى  أسس  أي  أو  االجتماعي 
والقضاء.  األمن  خدمات  تقدمي  وحتسني  الشرعية  وتعزيز 
فهي  استراتيجية،  وثيقة  متثل  األمنية  السياسات  وباعتبار 
والعدالة؛  باألمن  املتعلقة  القضايا  مبعاجلة  احلكومة  تلزم 
سواٌء في املجال العام أو بني أفراد قوات األمن أنفسهم. وبناًء 
عليه، ميكن أن ترسخ السياسات األمنية قواعد وقائية ضد 
التمييز داخل مؤسسات القطاع األمني؛ إذ تساعد السياسات 
عدم  ضمان  على  االجتماعي  النوع  مع  املتماشية  األمنية 
وضع صياغة ترسخ التمييز. وكذلك، فإن السياسات األمنية 
أن  التمييز، ميكن  عدم  بقضية  بيانات خاصة  على  املشتملة 
يكون لها تأثير إيجابي في مؤسسات وأفراد القوات املسلحة 
والشرطة ووكاالت املخابرات، وكذلك هيئات القطاع األمني 

األخرى.

4 كيف ميكن إدخال النوع االجتماعي في 
السياسات األمنية؟

يقدم هذا اجلزء أمثلة ومقترحات بشأن كيفية ضمان إدخال 
السياسات.  صناعة  عمليات  في  االجتماعي  النوع  مسائل 
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املستوى  على  سواٌء  اإلجراءات،  من  عدد  اتخاذ  وباإلمكان 
الوزاري أو البرملانّي أو منظمات املجتمع املدني، وذلك لبناء 
احلكومة  مسؤولي  كبار  والتزام  االجتماعي  النوع  قدرات 
والعاملني فيها املشاركني في وضع السياسات األمنية، ومن 

هذه اخلطوات: 

وكبار  والوزراء  الدول  رؤساء  بني  الوعي  زيادة  n 
بااللتزامات  األمني  القطاع  مؤسسات  في  املسؤولني 
النوع  مساواة  مبراعاة  املتعلقة  واحمللية  الدولية 

االجتماعي وحقوق اإلنسان.

إعداد نشرات موجزة وتقارير خاصة بالنوع االجتماعي  n 
توفير  وتعزيز  السياسات  قضايا  بشأن  العليا  لإلدارة 
متّسق مع  منهاج  لتطبيق  العمالنية  والفاعلية  اخلدمات 

النوع االجتماعي عند وضع السياسات.

باألمن  املتعلقة  املسائل  ُمذكرات حوارية بشأن  صياغة  n 
لكبار املسؤولني، تتناول قضايا النوع االجتماعي بشكل 

مالئم.

تقدمي مذكرات موجزة لإلدارة العليا توضح متى ميكن  n 
إدخال قضايا النوع االجتماعي في السياسات األمنية، 

ومتى تسهم في حتقيق الهدف من هذه السياسات.

من  اإلدارة  مستوى  في  املؤهلة  املرأة  لتعيني  الضغط  n 
أجل فهم املساواة بني النوع االجتماعي، وإظهار االلتزام 

بذلك جلهة االختصاصات.2٦

وضع برامج مراقبة جتمع بني خبراء النوع االجتماعي  n 
وكبار املسؤولني لبناء قدراتهم على النوع االجتماعي. 

هيئات التنسيق األمني 
وتكامل  العمل،  تناسق  القومي  األمن  مجالس  تضمن 
السياسات املتعلقة باألمن والبنية التشريعية وقضايا الرقابة. 
لتنسيق،  املماثلة  الهيئات  أو  الهيئات  هذه  دعوة  ميكن  كما 
واالستشارات،  التحديد  في  واملساعدة  السياسات،  وتنفيذ 
ولذلك  األمنية.  التهديدات  مع  للتعامل  املوارد  وتخصيص 
الوصول  ر  تعُسّ عند  ضرورًيا  التنسيق  هيئات  دور  يعتبر 
االجتماعي  النوع  مسائل  وضع  لضمان  انطالق  نقاط  إلى 
السياسات  وضع  في  املرأة  ومشاركة  األعمال  جدول  على 

األمنية.
ويتقاطع مجلس األمن القومي في سيراليون، ومكتب رئاسة 
بشأن  االستشاري  واملجلس  املتحدة،  اململكة  في  الوزراء 
لها مهمات متنوعة،  أن جميعها  كندا، في  القومي في  األمن 
ا واحًدا هو التركيز على مدى فهم احلكومة  أّن لها هدًفً غير 
االجتماعي.2٧  النوع  ملسائل  املسؤولني  كبار  مستوى  على 
الدميوقراطية،  نحو  حديثًا  لة  املتحِوّ الدول  فإّن  ذلك،  ومع 
قدراتها  تتراجع  النزاع،  بعد  ما  مبراحل  متُرّ  التي  والدول 
القومي  األمن  هموم  مع  التعامل  طرق  وتنسيق  إدارة  على 

داخل احلكومة. وباملثل، فقد تكون هذه اجلهات خاضعة في 
املدني  التوازن  إلى  وتفتقر  املسلحة  للقوات  األحيان  بعض 

العسكري. 
وعلى الرغم من أن مجالس األمن القومي أو اجلهات املماثلة 
األعضاء  من  متنوعة  مجموعة  تضُمّ  البلدان  مختلف  في 
أو  النسائي  العنصر  تضُمّ  ما  فنادًرا  املختلفة،  وااللتزامات 

تتعامل مع مسائل النوع االجتماعي:
، كان مجلس األمن القومي يضم  n 2004 في نيبال عام
ومكتب  الدفاع  وزارة  من  وممثلني  اجليش  من  أفراًدا 
عضويته  في  امرأة  أّي  يضّم  لم  ولكنه  الوزراء،  رئيس 
)وبالفعل لم تكن هناك نساء في املراكز العليا، سواٌء في 
الشرطة أو الوزارات الرئيسية في احلكومة النيبالية(.

عدًدا  يضُمّ  القومي  األمن  مجلس  كان   ، n باكستان وفي 
محدوًدا من األعضاء بسبب تعريف مفهوم األمن القومي 
على نطاق ضيق في ظل توجهات مثل السيادة، وسالمة 
وأمن الدولة والدفاع عنها، و"إدارة األزمات".2٨ وكذلك 
يضُمّ  األمريكي، حيث  القومي  األمن  مجلس  في  احلال 
الرئيس،  من  رسميًا  ويتكون  األعضاء،  من  قليالً  عدًدا 
مع  الدفاع،  ووزير  اخلارجية،  ووزير  الرئيس،  ونائب 
وكالة  ومدير  املشتركة  األركان  لرئيس  منتظم  حضور 
القومي.  لألمن  الرئيس  ومستشار  املركزية  املخابرات 
مجلس  في  االجتماعي  النوع  حيُث  من  التوازن  ويقُلّ 
يتُمّ  ال  وعادة  واألمريكي،  الباكستاني  القومي  األمن 
التفريق بني القضايا املتعلقة بحاالت انعدام األمن للرجل 
واملرأة، وأخذهما بعني االعتبار. ومن أسباب ذلك أن هذه 
اجلهات تتعامل مع هموم السياسات الشاملة وال متيز 

بني مختلف املجموعات داخل املجتمع.

مزايا  هناك  فإن   ،1 ٣ اجلزء  في  أشرنا  أن  سبق  وكما 
النوع  املرأة وإدخال مسائل  عديدًة تنبع من زيادة مشاركة 
سبيل  فعلى  األمني.  القرار  صنع  عمليات  في  االجتماعي 
توسيع  على  البرملان  عضوات  مع  التشاور  يساعد  املثال، 
قاعدة النقاش داخل مجالس األمن القومي لتحديد األولويات 
االجتماعي  النوع  مسائل  أخذ  يؤدي  أن  ميكن  كما  األمنية. 
في االعتبار إلى املبادرة بإجراء حوار إيجابي بشأن الطرق 
لتوفير  الفعالة  والطرق  األمنية،  واألولويات  أمنيًا،  املقبولة 

األمن والعدالة.
النوع  مسائل  إلدخال  اتخاذها  ميكن  خطوات  وهناك 
االجتماعي وزيادة مشاركة املرأة في هيئات التنسيق األمنّي، 

وتشمل ما يلي: 
 n تعيني ممثالت للمرأة في مجالس األمن القومي واعتبار 

ذلك مسألة ذات أولوية.

املعنية بقضايا  الوزارات  التشاور مع ممثلي  أو  إشراك  n 
املرأة والنوع االجتماعي، أو األجهزة احلكومية األخرى 
احلزبية  املؤمترات  أو  االجتماعي،  بالنوع  املعنية 
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لعضوات البرملان.

يتعلق  فيما  القومي  األمن  مجلس  أعضاء  قدرات  بناء  n 
بالنوع االجتماعي من خالل التدريب والتقارير املوجزة 
اجلزء  اُنظر  األخرى.  واملبادرات  االرشادات  وتقدمي 

4 ٥ بشأن التدريب على النوع االجتماعي.

إنشاء آليات لضمان التشاور مع خبراء النوع االجتماعي  n 
اخلارجيني وممثلي املنظمات النسائية.

داخل  النساء  تعيني  زيادة  ُتواجه  التي  التحديات  بني  ومن 
معظم  في  ُمهّمشًة  تزال  ال  املرأة  أن  القومي  األمن  مجالس 
الدول في املناصب السياسية الرفيعة املستوى. ولذلك، يقُلّ 
عدد النساء الالتي يحصلن على مناصب داخل هذه املجالس. 
الالتي  النساء  بلغ عدد  املثال، في عام 200٥،  وعلى سبيل 
 12 احملاربني  قدامى  وشؤون  الدفاع  وزير  منصب  شغلن 
امرأة فقط بنسبة ٦.٦%، و2٩ امرأة في منصب وزير العدل 
بنسبة 1٥.٨% في عينة أجريت على 1٨٣ دولة.2٩ ولذلك، من 
املناصب  النساء في  الضرورّي وضع مبادرات لزيادة عدد 
السياسية العليا، مثل املنح الدراسية للنساء حلضور برامج 
عضوات  قدرات  بناء  بهدف  متخصصة  جامعية  دراسية 
البرملان وحتديد حصص لهن داخل األحزاب السياسية. وال 
بالضرورة  األمني  التنسيق  جهات  في  املرأة  إشراك  يعني 
لفت االنتباه أكثر نحو قضايا النوع االجتماعي، غير أن تنوع 
سوف  القومي  األمن  مجالس  أعضاء  بني  واخلبرات  اآلراء 

يطرح عدًدا كبيًرا من اآلراء على طاولة احلوار.

جلان صياغة السياسات األمنية
إذا كان النوع االجتماعي مطلوبة للدخول بقوة في السياسات 
األمنية، فإنه يتعني أن تكون لدى الهيئات املختصة بصياغة 
األمنية  االحتياجات  فهم  على  القدرة  األمنية  السياسات 
تأثير  وكيفية  واألوالد،  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة 
وميكن  االحتياجات.  هذه  في  املقترحة  األمنية  السياسات 
أن يتَمّ تشكيل هيئات صياغة السياسات األمنية على شكل 
جلان دائمة أو خاصة. كما ميكن وضع السياسات من جانب 
السياسات اخلاصة  )مثل  إدارة حكومية واحدة  يتبع  فريق 

بالشرطة( أو عدة إدارات )مثل سياسة األمن القومي(.

 ويجب أن تتوافر في أعضاء جلان الصياغة املهارة في إعداد 
سياسات شاملة ودقيقة وغير ُمبهمة. ويجب أن يكون املعيار 

األساسي الختيار أعضاء اللجان على النحو التالي:

منها  يتعلق  ما  ذلك  ويشمل  واملعرفة،  الفنية  املهارات  n 
بإدخال املسائل النوع االجتماعي.

صنع  وهيئات  التنفيذية  باجلهات  يتعلق  فيما  التمثيل  n 
الوزارة  من  مُمثالً  ذلك  يشمل  وقد  األساسية،  القرار 

احلكومية املسؤولة عن مسائل النوع االجتماعي.

تعزيز  ذلك  ويشمل  الدميوقراطي،  باإلصالح  االلتزام  n 

مساواة النوع االجتماعي.٣0

ومنظمات  البرملان  مثل  الرقابة،  هيئات  تلعب  أن  وميكن 
املجتمع املدني، دوًرا مهًما في حشد التأييد إلدخال اخلبرات 
املتخصصة مبسائل النوع االجتماعي في جلنة الصياغة أو 
تتعلق  مكونات  على  يشتمل  اللجنة  ألعضاء  تدريب  تقدمي 

مبسائل النوع االجتماعي.
ولضمان وضع سياسات أمنية متسقة مع النوع االجتماعي، 
النوع االجتماعي  تتناول جلنة صياغة مسائل  أن  إنه يتعني 
للنوع  حساسة  لغة  استخدام  وكذلك  صريح،  بشكل 

االجتماعي.

التناول الصريح ملسائل النوع االجتماعي
التطوير،  قيد  تكون  التي  األمنية  السياسات  نوع  على  بناًء   
تشمل قضايا النوع االجتماعي التي يتعني إلقاء الضوء عليها 

ما يلي )اُنظر اإلطار رقم ٦(:
أهمية حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة وبني املجموعات  n 
االجتماعية والدينية والعرقية، واعتبار ذلك من األمور 

املتعلقة باألمن القومي.
ونساًء،  رجاالً  للجميع،  املتساوية  احلقوق  على  التأكيد  n 

في املشاركة في املؤسسات األمنية.
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  تناول  n 
ووضع  واألوالد،  والفتيات  والنساء  الرجال  ضد 
ومعاقبة  معه  والتعامل  عليه،  للقضاء  استراتيجيات 
مرتكبيه، مع تخصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة 

لذلك.
األمني  القطاع  مؤسسات  داخل  التمييز  على  القضاء  n 
أو  اجلنس  أساس  على  األمنية  اخلدمات  تقدمي  عند  أو 
العرق أو الدين أو امليول اجلنسية أو أّي أساس آخر غير 

سليم.
ذلك  في  السلوك، مبا  لقواعد  ُمدونات مؤسسية  وضع  n 
نصوص خاصة بالتمييز والتحرش اجلنسي، واألشكال 

األخرى للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
إنشاء آليات تضمن مشاركة املجتمع املدني في الرقابة  n 
إصالح  وعمليات  وتنفيذها،  األمنية،  السياسات  على 

القطاع األمني واملؤسسات األمنية.
مختلف  في  األمنية  السياسات  من  مختلفة  أنواع  تناولت 
نّص  وقد  الطريقة.  بهذه  االجتماعي  النوع  مسائل  الدول 
أنه:  على  سيراليون  في  بالدفاع  اخلاص  األبيض  الكتاب 
"تلتزم وزارة الدفاع بالتعاون مع القوات املسلحة جلمهورية 
بغض  متميزين  مؤهلني  أفراد  وتثبيت  بتوظيف  سيراليون 
النظر عن انتماءاتهم القبلية أو املناطقية أو النوع االجتماعي 
أو الدينية ...".٣1 ومت تناول اإلجتار بالبشر في استراتيجيات 
سبيل  وعلى  وأوكرانيا.  رومانيا  من  كل  في  القومي  األمن 
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املثال، في السياسات األوكرانية يأتي ذكر ذلك حتت عنوان 
"ضمان حتسني األوضاع اخلارجية من أجل التنمية وأمن 
الدولة".٣2 وفي رومانيا، تؤكد السياسات وجود حاجٍة إلى 
تنفيذ بعض اإلجراءات لتدعيم الوحدة الوطنية، واملسؤولية 
واملرأة،  الرجل  بني  العمل  في  باملساواة  واالهتمام  املدنية، 
والتدريب،  التعليم  على  احلصول  في  املتكافئة  والفرص 

واحلماية االجتماعية.٣٣

استخدام لغة حساسة للنوع االجتماعي
من املهِمّ أيًضا استخدام "لغة شاملة" ولغة "خاصة بالنوع 
التمييز  أجل جتنب  من  األمنية  السياسات  في  االجتماعي" 
أو  لفظة "هو"  استعمال  املثال،  وعلى سبيل  االستبعاد.  أو 
"الرجل"، فيه استبعاد للطرف اآلخر وهو املرأة. ويقُرّ بذلك 
املتعلقة باألمن، بدًءا بالكتاب األبيض  السياسات  العديد من 
اخلاص بالدفاع في سيراليون، وصوالً إلى الكتاب األبيض 
إلى "رجل  آيرلندا، من خالل اإلشارة  اخلاص بالدفاع في 
املقابل،  وفي  املثال.  سبيل  على  اخلدمة"  امرأة  أو  اخلدمة 
اخلاصة  تلك  مثل  القومي،  لألمن  أخرى  سياسات  هناك 
واملرأة.  الرجل  بني  ُتفّرق  ال  املتحدة،  والواليات  بروسيا 
من  محايدة،  لغة  استخدام  فيه  يكون  الذي  الوقت  وفي 
حيث النوع االجتماعي، مالئًما في أحياٍن كثيرة كاستخدام 
يحُدّ  ذلك  أن  غير  واملرأة،  الرجل  من  بدالً  "األفراد"  لفظة 
مجاالً  ويترك  االجتماعي  النوع  بني  بالفروق  اإلقرار  من 
لالفتراض أّن جميع املجموعات داخل املجتمع لها احتياجات 

أمنية متماثلة.
مثل  القومي  باألمن  خاصة  سياسات  فهناك  وأخيًرا، 
السياسات اخلاصة بكٍلّ من جاميكا وجورجيا وأوكرانيا، 

 Man( العاملة"  "القوى  قبيل  من  ألفاًظا  تستخدم  تزال  ال 
 Man Made( اإلنسان"  صنع  من  و"مخاطر   )Power
Hazards( بصيغة التذكير. ٣4 )إشارة إلى الرجل(. وتعتبر 
هذه األلفاظ متييزية ومثيرًة للجدل وتنبع من فكرة أن الرجل 

فقط )وليس املرأة( هو العضو الناشط في احلياة العامة.
ومن أمثلة اللغة احلساسة للنوع االجتماعي، ما يلي:

 n Servicemen and اخلدمة  ونساء  اخلدمة  رجال 
.servicemen وليس رجال اخلدمة   women

. n policeman وليس   Police officer ضباط الشرطة
. n mankind وليس – Humankind البشرية

وليس  n  – manufactured صناعي أو من صنع اإلنسان
.man-made

استخدام لفظ هي/هو أو هو/هي وليس هو. n 

. n manned توفير القوة العاملة بلفظ عام وليس
. n manpower قوة العمل أو العمالة وليس

وليس   n Chairperson أو   Chair بلفظ  الرئيس 
.Chairman

كان  حيثما  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال  حتديد  n 
ذلك مالئًما بدالً من استخدام لفظ أفراد.

4-2 البرملان
إلى  املقترحة  األمنية  بالسياسات  التنفيذية  السلطة  تتقدم 
أو  بتعديلها،  يقوم  أو  عادة،  عليها  ُيوافق  الذي  البرملان 
وتقييم  مبتابعة  يقوم  َثَمّ  وِمن  املوازنة،  ويراقب  رفضها، 

مراعاة النوع االجتماعي في السياسات األمنية جلنوب أفريقيااإلطار رقم 6

تشمل الكتب البيضاء في جنوب أفريقيا بشأن املخابرات، والدفاع الوطني، واألمن والسالمة، لغة حساسة للنوع االجتماعي. 
وتتناول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، والتمييز، واملشاركة املتساوية في مؤسسات القطاع األمني.

الكتاب األبيض بشأن االستخبارات )1٩٩4(: 
تعمل املخابرات الوطنية على بذل اجلهود لتقدمي اخلدمات مبا يعكس تركيبة النوع االجتماعي والعرقية للمجتمع، مع األخذ 
بعني االعتبار أيًضا وضع معيار موضوعي لنظام اجلدارة. ولتحقيق هذه الغاية، يتُمّ تنفيذ برنامج لإلجراءات اإليجابية للتعامل 

مع أي إخالل بهذا التوازن.٣٥
الكتاب األبيض بشأن الدفاع الوطني جلمهورية جنوب أفريقيا )1٩٩٦(:

العنصري والنوع االجتماعي  التمييز  للتغلب على  بالهدف املوضوع  الدفاع  تلتزم وزارة  القوات املسلحة،  لتأمني مشروعية 
املوروث. وتضمن أن تكون قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا، وقيادتها على وجه اخلصوص، ممثلة للشعب اجلنوب 

أفريقي خير متثيل.
تقُرّ وزارة الدفاع بحق املرأة في شغل جميع الرتب واملناصب، مبا فيها األدوار القتالية.٣٦

الكتاب األبيض بشأن األمن والسالمة )1٩٩٨(: 
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

تنفيذ هذه السياسات )اُنظر اإلطار رقم ٧(. وبينما تختلف 
ُمهمة البرملان من دولة إلى أخرى، لكّن املتوقع منه أن يجمع 
مراقبة  السياسات:  بتطوير  األمر  يتعلق  عندما  ُمهمتني  بني 
وهذا  املواطنني.  جموع  مصالح  ومتثيل  التنفيذية  السلطة 
السياسات  تلبية  رئيسيًا في ضمان  دوًرا  للبرملان  أن  يعني 
والفتيات،  والنساء  واألوالد  للرجال  اخلاصة  لالحتياجات 
صناعة  في  التشاركية  العمليات  خالل  من  ذلك  ويكون 
السياسات والتمثيل املتكافئ لكٍلّ من املرأة والرجل، مبا في 

ذلك املجموعات االجتماعية والعرقية والدينية املتنوعة. 

الدول  أو  اجلديدة  الدميوقراطيات  أو  الناشئة  الدول  وفي 
مفهوم  وجود  احملتمل  غير  من  النزاع،  بعد  ما  مراحل  في 
املالية  الرقابة  أو  الدميوقراطية  املمارسات  أو  الدميوقراطية 
االفتقار  ذلك  على  املترتبة  النتائج  ومن  املناسب.  بالشكل 
املدنية  السلطات  بني  املعلومات  وتبادل  التنسيق  إلى 
على  املوافقة  عن  والبرملان  احلكومة  وإحجام  والعسكرية، 
والشفافية  املساءلة  تكون  ذلك،  وعلى  املدنية.  الرقابة  قبول 

واملشاركة املدنية في وضع مناهج للتعامل مع هموم األمن 
الدول  في  البرملانات  كانت  إذا  ذلك،  ومع  محدودة.  القومي 
في  الضرورية  السلطة  إلى  تفتقر  الناشئة  الدميوقراطية 
ملناقشة  حيوية  منتديات  مبنزلة  تكون  فقد  القرار،  صنع 
الشفافية، وبإمكانها أيًضا اإلسهام بشكل كبير في مساءلة 

السلطة التنفيذية ومراقبة صالحياتها. 

نظام  سيطرة  تؤدي  السياسية  األنظمة  في  فإنه  وباملثل، 
إلى  التشريعية وجلانها، عمليًا  السلطة  القوي داخل  احلزب 
للبرملان. ففي كندا، مت توجيه  الرقابي  الدور  بقوة من  احلِدّ 
انتقادات للبرملان لكون دوره أصبح محصوًرا باملوافقة اآللية 
على القرارات املتعلقة بالسياسات التي يتُمّ اتخاذها مركزًيا 
السياسيني  املستشارين  وكبار  الوزراء  رئيس  جانب  من 
والدفاعية،  األمنية  بالسياسات  يتعلق  فيما  وأما  للحكومة. 
فلْم تُقم اللجان التشريعية أو اللجان الفرعية بدورها كآليات 
نقاشات  وجود  بعدم  مزاعَم  انتشار  لدرجة  للرقابة،  فاعلة 

جادة حول السياسة الدفاعية داخل البرملان الكندي.٣٨

العمليات التشاركية في وضع السياسات 
أمًرا  األمنية  السياسات  وضع  في  البرملان  مشاركة  تعتبر 

وتخص بالذكر التعامل مع اجلرائم اجلنسية، واالغتصاب، والعنف األسري مع "قدر كبير من الكرامة والتعاطف والرعاية". 
الوقوع ضحايا للجرمية،  أو  املجموعات األكثر تعرًضا لإلساءة  لتلك  هة  ُموَجّ كما تنادي بوضع استراتيجيات ملنع اجلرمية 

وتشمل املجتمعات الفقيرة، والشباب، والنساء، واألطفال، وذوي االحتياجات اخلاصة.٣٧ 

  اُنظر التقرير حول
النوع االجتماعي وأثره في الرقابة 
البرملانية على القطاع األمني 

دور البرملان في السياسات األمنية 39اإلطار رقم 7

التطوير
نظًرا ألن تطوير السياسات األمنية ُمهمُة السلطة التنفيذية والوزارات والهيئات احلكومية املختصة، يكون دور البرملان في 

مرحلة التطوير محدوًدا.
صنع القرار

البرملان تدخل ضمن مسؤوليته املباشرة، وميكنه املوافقة على السياسات والتشريعات  إلى  عندما تصل السياسات األمنية 
اجلديدة التي تقترحها احلكومة، أو رفضها، أو اقتراح تعديلها. كما أن للبرملان تأثيًرا خاًصا فيما يتعلق باملخصصات املالية من 
خالل املراحل األساسية لدورة املوازنة املعتادة، وهي إعداد املوازنة، واملوافقة عليها، والتنفيذ واإلنفاق، والتدقيق أو املراجعة. 

)يرجى مطالعة اجلزء 4 ٦ حول حتليل موازنة النوع االجتماعي(.
ويتعني أن يسمح اإلطار الزمني لعملية صنع القرار مبزيد من املشاورات العامة مع ممثلي القطاع العريض من املجتمع؛ إذ 

يساعد ذلك على تعزيز التأييد العام احملتمل للسياسات األمنية، وكذلك ضمان تلبيتها الحتياجات املجتمع. 
التنفيذ

خالل تنفيذ السياسات األمنية، يكون دور البرملان تدقيق أنشطة احلكومة من خالل التحليل املستمر للموازنة؛ حيث يترتب 
على السياسات األمنية نتائج مالية كبيرة متُسّ بالضرورة بدافعي الضرائب.

التحديد والدروس املستفادة 
للبرملان دور في تدقيق األرقام واألداء فيما يتعلق بتنفيذ السياسات األمنية. وتعّد تقارير التقدم في سير العمل، التي تقدمها 
اجلهات احلكومية املعنية، ضرورية ملراقبة العملية، وذلك بهدف الوقوف على مدى حتقيق األهداف املوضوعة في السياسات 

األمنية من عدمه.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

ضرورًيا وحاسًما لضمان الشفافية واملساءلة أمام اجلمهور. 
ويتُمّ حتقيق ذلك من خالل النقاش املفتوح واحلوار وإتاحة 

املعلومات للجمهور بشأن السياسات األمنية للحكومة.
وسوف ُيكتب النجاح للمشاورات مع اللجان البرملانية بشأن 
إذا  األخرى  األمنية  والسياسات  القومي،  األمن  سياسات 
ميكن  حيث  الصياغة،  عملية  من  مبكرة  مرحلة  في  أجريت 
إجراء تغييرات على السياسات وإعادة توجيهها. ويجب أال 
يقتصر دور أعضاء البرملان واللجان البرملانية على احلضور 

للنظر في الوثيقة اخلتامية لقبولها أو رفضها فقط. 
ويتعني أيًضا على البرملانات واللجان املختصة باألمن والدفاع 
أن تكون الضامن األول بأن متَرّ السياسات األمنية مبراحل 
التشاور العام املالئم. وبالرغم من أن هذه العمليات ال تكون 
مكلفة ماليًًا بالضرورة، غير أنها حتتاج إلى الوقت واملوارد 
التي  السياسية  اإلرادة  إلى  والبشرية، وحتتاج كذلك  املالية 
التي متُرّ مبراحل ما  الدول  قد ال تتوافر محليًا في سياقات 
بعد النزاع والدول النامية. ولذلك، فقد تكون هناك حاجة إلى 
العمل  ورش  مثل  النفقات،  لتغطية  املانحة  اجلهات  من  دعم 
أيًضا  املانحة  اجلهات  ُتقدم  أن  وميكن  الريفية.  املناطق  في 
مشاركة  ملضاعفة  املخصصة  املشاورات  لعمليات  متويالً 
أثناء تطوير  األغلب  املهمشة في  املرأة واملجموعات األخرى 

السياسات.40
وتشمل آليات ضمان املشاركة ما يلي:

املدني،  املجتمع  منظمات  بني ممثلي  املنظمة  املشاورات  n 
)اُنظر  واحلضرية  الريفية  النسائية  املنظمات  فيها  مبا 

اإلطار رقم 10(. 
التفاعل  مع  البلديات  مقر  في  موسعة  اجتماعات  عقد  n 

املباشر بني الزعماء السياسيني واجلمهور.
عقد جلسات استماع برملانية ومناقشات مفتوحة. n 

املجموعات  مع  األمر  لزم  إذا  منفصلة  اجتماعات  عقد  n 
في  تشارك  ال  قد  والتي  احمللي  املستوى  على  املُهمشة 

االجتماعات العامة مع أغلبية اجلمهور.
اتخاذ  ميكن  فإنه  املمثلة،  املشاركة  قاعدة  توسيع  ولضمان 

إجراءات خاصة تشمل ما يلي: 
املنظمات النسائية االجتماعية في الريف واحلضر. n 

احتادات العمال. n 

املنظمات الدينية. n 

قادة املجتمع ونشطاء العمل االجتماعي. n 

منظمات الشباب. n 

املنظمات اخلاصة باألقليات األجنبية العرقية واألطياف  n 
األخرى.

االحتادات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة. n 

منظمات حقوق األطفال. n 

األوساط العلمية والبحثية. n 

احتادات املهاجرين. n 

خبراء النوع االجتماعي. n 

املنظمات الدولية. n 

منظمات العدالة االجتماعية واخلدمات.  n 

التمثيل املتكافئ للمرأة والرجل
نظًرا ألن البرملان على اتصال دائم ومباِشر مع عامة الشعب 
من الناحية العملية أكثر من السلطة التنفيذية، لذلك فهو يحتُلّ 
موقًعا ميكنه من خالله التأكيد على هموم اجلمهور األمنية. 
الرجل  متثيل  نسبة  فإن  املتكافئة،  املشاركة  منظور  ومن 
عدم  صور  من  صورة  العالم  برملانات  معظم  في  واملرأة 
املساواة. فقد أظهرت دراسة عام 200٦ أن الذكور ميثلون 
٨٣.1% من مجموع أعضاء البرملانات على مستوى العالم.41 
في  البرملان  عضوات  ُتشارك  ما  فنادًرا  ذلك،  إلى  وإضافة 
ضمان  أجل  فمن  ولهذا،  والدفاع.  باألمن  املختصة  اللجان 
مشاركة عضوات البرملان في عملية وضع السياسات، فإن 

من املالئم اتخاذ اإلجراءات التالية: 
زيادة مشاركة املرأة في اللجان املختصة باألمن والدفاع،  n 

ومن ذلك عملها رئيًسا في مثل هذه اللجان.
بشأن  احلزبية  باخلطوط  االلتزام  على  املرأة  تشجيع  n 
البرامج احلزبية  تنمية  باألمن، وكذلك  املتعلقة  القضايا 
في  للمشاركة  العامة  واالستراتيجيات  املشتركة 

مناقشات موسعة حول السياسات املقترحة.
تعزيز إنشاء املؤمترات احلزبية للمرأة، وبناء التحالفات  n 
رقم  اإلطار  )اُنظر  السياسية  واألحزاب  البرملان  داخل 

 .)٨
الوطني  األساس  على  تشجيع حتديد احلصص، سواء  n 

أو احلزبي، للحِدّ األدنى ملشاركة الرجل واملرأة.
وإضافة إلى ضمان التمثيل املتكافئ، فمن املهِمّ نشر الوعي 
واإلدراك الكامل بشأن النوع االجتماعي بني أعضاء البرملان، 
وخاصة األعضاء والعضوات املشاركني في اللجان املختصة 

باألمن والدفاع.

4-3 احلكومة احمللية 
لضمان التنفيذ الكامل للسياسات األمنية على املستوى احمللي، 
فإنه يجب اتخاذ مبادرات على املستوى احمللي أيًضا. وإضافة 
إلى ذلك، فإن اللجان األمنية احمللية، على سبيل املثال، ميكنها 
أن تسهم إسهاًما ُمهًما في السياسات األمنية احمللية، والتأكد 
من أنها تعكس واقع وأولويات األمن احمللي. وتوضح التجاِرب 
التي جترى  األمنية  واالستراتيجيات  التحليالت  أهمية  مدى 
محليًا في ضمان التعامل الفعال مع حاالت انعدام األمن على 
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مستوى املجتمع الداخلي. كما ميكن أن تشكل هذه املبادرات 
نقاط انطالق أساسية وُمهمة إلدخال قضايا النوع االجتماعي 

في تنفيذ السياسات األمنية.

وتشمل أمثلة املبادرات التي ميكن أن تتخذها احلكومة احمللية، 
ما  املدني،  املجتمع  أو  الداخلية،  األمني  القطاع  أو مؤسسات 

يلي: 

إجراء عمليات تدقيق خاصة باألمن / السالمة. n 

وضع خطط أمنية للمواطن / املجتمع. n 

إنشاء مجالس أو جلان خاصة باألمن / السالمة. n 

عقد منتديات للشرطة احمللية. n 

منتديات الشرطة احمللية، واخلطط األمنية، وعمليات 
التدقيق اخلاصة بالسالمة

في جنوب أفريقيا، اشتركت احلكومة احمللية وقوات الشرطة 
في  احمللية  الشرطة  منتديات  مع  بالتعاون  أفريقية  اجلنوب 
اجلرمية.  منع  بشأن  املشتركة  واألهداف  األولويات  حتديد 
وقد أشركت منتديات الشرطة احمللية منظمات املجتمع املدني 
مبادرات  وصياغة  احمللية  الشرطية  األولويات  حتديد  في 
منع اجلرمية. وترتكز أنشطة هذه املنتديات على خطط أمن 
املجتمع التي حُتدد البرامج أو املشروعات أو اإلجراءات التي 
ستقوم هذه املنتديات بتنفيذها، واملصادر التي حتصل منها 
املشروعات  هذه  وكيف ستدعم  للمشروعات،  التمويل  على 

املجتمع  أمن  أن خطة  كما  احمللية.  الشرطة  منتديات  أهداف 
ترتكز بدورها على عملية تدقيق سالمة املجتمع التي تساعد 

على حتقيق ما يلي:
التركيز على أخطر املشكالت عند قلة املوارد. n 

أخطر  على  املوافقة  عدم  عند  للناس  احلقيقة  إظهار  n 
املشكالت.

تنسيق عمل مختلف املنظمات ملنع االزدواجية. n 

وجُترى مراجعة سالمة املجتمع من خالل عملية مكونة من 
خمس خطوات؛ هي: 

1  املشكالت املتعلقة باجلرمية في املجتمع: مثل العنف 
األسري.

2  حتديد املنظمات وطريقة عملها: فقد تكون لدى بعض 
املنظمات مشروعات بالفعل ملنع اجلرمية، كما قد تكون 
عليهم  يقع  األسري ودعم من  العنف  ملنع  أنشطة  هناك 

الضرر املباشر أو غير املباشر منه.
من  للمنطقة:  واالجتماعية  الطبيعية  اخلصائص    ٣
فإنه  أي مجتمع،  أسباب تفشي اجلرمية في  تفُهّم  أجل 
واالجتماعية  الطبيعية  اخلصائص  على  الوقوف  يجب 
ميالً  األكثر  ُهُم  الشباب  املثال،  سبيل  وعلى  للمنطقة. 
األكثر  هي  واملرأة  األحيان،  أغلب  في  اجلرائم  الرتكاب 
عرضة للعنف األسري واالعتداء اجلنسي، بينما الشباب 
األصغر سنًا ُهُم األكثر عرضة جلرائم العنف األخرى، 

وهم أيًضا األكثر ارتكاًبا للجرائم.

إدخال النوع االجتماعي في عملية صناعة السياسات األمنية: دور املرأة داخل املؤمتر الوطني األفريقي في اإلطار رقم 8
جنوب أفريقيا 42

وتأييد  النسائية،  االحتادات  وتشكيل  السياسية،  البيئة  تواصل  تأثير  مدى  الدميوقراطية  إلى  أفريقيا  يوضح حتُوّل جنوب 
مسائل النوع االجتماعي عبر مختلف التيارات السياسية في عملية صياغة سياسة األمن القومي.

وقد عملت املرأة على إيجاد مساحة سياسية لتناول مسائل النوع االجتماعي داخل املجتمع املدني واألحزاب السياسية. وعلى 
سبيل املثال، بسبب املخاوف من تهميش دور املرأة، فقد جرى إدخال إصالحات على املؤمتر الوطني األفريقي واحتاد املرأة 
عام 1٩٩0، ومتت الدعوة إلى مشاركة املرأة في املناصب القيادية، وإدخال مساواة النوع االجتماعي في برامج وسياسات 
املؤمتر الوطني األفريقي. وقد جتلى هذا التأييد في صدور منشور عن املؤمتر الوطني األفريقي عام 1٩٩2 بعنوان "االستعداد 
للحكم: دليل السياسات جلعل جنوب أفريقيا دولة دميوقراطية"، حيث دعت هذه الوثيقة إلى ترسيخ أربع قيم يرتبط بعضها 
ببعض؛ وهي: الدميوقراطية والسلطة املدنية، واألمن اإلنساني، ومناهضة العسكرة، ومساواة النوع االجتماعي. ومع التأكيد 
إنشاء جهات خاصة لضمان وضع  إلى  العنصري واحلاجة  التمييز  أهداف عدم  اإلعالن  هذا  أوضح  فقد  األخير،  املبدأ  على 
سياسات الفرص املتكافئة موضع التنفيذ. وفيما يخص مؤسسات القطاع األمني، شدد البيان على وجوب احترامها ملبادئ 
االجتماعي  والنوع  الوطنية  التركيبة  تعكس  وأن  االجتماعي،  النوع  متييز  وعدم  العنصري،  التمييز  وعدم  الدميوقراطية، 
للمجتمع اجلنوب أفريقي، واإلقرار بأن متييز النوع االجتماعي قد استبعد أو انتقص من مشاركة املرأة في جميع املؤسسات 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.4٣
ويرجع الفضل في ذلك إلى عضوات املؤمتر الوطني األفريقي وناشطات املجتمع املدني للتأكيد على األمن اإلنساني، وحتويل 
اجتاه املناقشات من قضايا تخُصّ أمن الدولة إلى اعتبار أن الناس هم محور االهتمام األول. وكان لذلك دور في تبني وثيقة 
االستعداد للحكم الصريح ملنهاج األمن اإلنساني والدعوة إلى األمن غير اخلاضع لقوات اجليش والذي تكون له أبعاد سياسية 

واقتصادية واجتماعية وبيئية. 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

4  املشكالت األكثر أهمية.
٥  تفاصيل بشأن أهم املشكالت.44

جلان األمن احمللية وخطط أمن املواطن
مت إنشاء أنواع مختلفة من الهيئات لتخطيط وتنسيق ومراقبة 
املبادرات اخلاصة بتحسني األمن الداخلي )اُنظر اإلطار رقم 

.)٩

ففي البيرو َمثالً، أنشأ البرملان النظام الوطني ألمن املواطن 
وجعل  اجلرمية  منع  أجل  من  املشركة  املبادرات  لتعزيز 
على  النظام  هذا  ويعتمد  املجتمع.  مع  اّتساًقا  أكثر  الشرطة 
إنشاء مجالس محلية  إلى جنٍب مع  املؤسسات احمللية جنبًا 
ألمن املواطن. ويعمل قادة الشرطة احمللية داخل هذه املجالس 
مباشرة مع السلطات احمللية وممثلي املجتمع احمللي من أجل 
منع اجلرمية. وميكن وصف هذه املجالس بأنها آليات هرمية 
األعلى،  الهرم  إلى رأس  األدنى حتى تصل  القاعدة  تبدأ من 
التي  اخلدمات  جودة  وعن  تصرفاتها  عن  الشرطة  ملساءلة 
األمن  قضايا  في  املجتمع  ملشاركة  ُمهًما  باًبا  وتفتح  ُتقدمها 
املواطن  أمن  ُمفوضة لوضع خطط  املجالس  الداخلي. وهذه 
السالمة  قضايا  تقييم  إلى  استناًدا  احمللي  املستوى  على 
واألمن الداخلي. ويتُمّ تنفيذ اخلطة عن طريق حشد التعاون 
مسؤولة  تكون  املجالس  هذه  أن  كما  املوارد.  وتخصيص 
في  العموميني  املوظفني  أداء  ومراقبة  اخلطة  أثر  تقييم  عن 

تنفيذهم للخطة، مبن فيهم أفراد الشرطة.4٥

تشيلي  في  الداخلي  لألمن  مجالس  إنشاء  مت  فقد  وباملثل، 
وكولومبيا وجواتيماال. ففي كولومبيا، عمل أعضاء مجلس 
األمن الداخلي على إشراك قادة اجليش والشرطة والعمدة، 
إضافة إلى ممثلني عن األوساط التعليمية والقطاع اخلاص.

النوع  اتخاذها إلدخال مسائل  الواجب  أهّم اإلجراءات  ومن 
االجتماعي في املبادرات األمنية للحكومة احمللية ما يلي:

إشراك خبراء في النوع االجتماعي وممثلني من املنظمات  n 
النسائية في مجالس / جلان األمن الداخلي.

تشمل  املجتمع  سالمة  تدقيق  عمليات  أن  ضمان  n 
مشاورات مع الرجال، والنساء، واملجموعات املجتمعية 
املختلفة على قدم املساواة، والتركيز على العنف القائم 
البيانات  وتصنيف  االجتماعي،  النوع  أساس  على 
السكني،  واحلي  والعرق،  والسن،  اجلنس،  بحسب 
وطرح بعض األسئلة بشأن االحتياجات األمنية املختلفة 
املنطقة اخلاضعة لسلطة  ِقوام  التي تشكل  للمجموعات 
بالتحديد  اخلاص   ٦ 4 اجلزء  اُنظر  احمللية.  احلكومة 

واملتابعة والتقييم.

األخذ بعني االعتبار االحتياجات األمنية املختلفة للرجل  n 
واملرأة والفتاة والصبي عند وضع وتنفيذ مبادرات منع 

اجلرمية والتعامل معها. 

داخل  والتخطيط  السالمة  تدقيق  عمليات  نتائج  نشر  n 
البيانات  وهذه  واإلقليمية.  القومية  األمنية  اجلهات 

جلان األمن احمللي وآليات اإلنذار املبكر في سيراليون 46اإلطار رقم 9

في سيراليون، كّون مكتب األمن القومي جلاًنا أمنية على مستوى األقاليم، وجلاًنا أمنية على مستوى املقاطعات لتكون مبنزلة 
منتديات تشاورية على املستوى احمللي لتحديد التهديدات األمنية داخل البالد والتعامل معها. وقد أتيح لها املجال للتأكد من أن 
السياسات األمنية تعكس بالفعل االحتياجات األمنية وتعمل مبشاركة املجتمع. وميكن للجان األمنية غير املركزية التي ُتوجد 

داخل البالد أن تكون مبنزلة آليات لإلنذار املبكر للحكومة، ألنها تقوم برفع تقاريرها مباشرة إلى مكتب األمن القومي.
وتعتبر مشاركة املرأة أو ممثلني عن املنظمات النسائية في تلك الهيئات محدودة حتى اآلن، ولكنها قد تعزز من القدرة على جمع 
البيانات كجزء من آلية اإلنذار املبكر. وميكن اجلمع بني الطريقة الهرمية من األدنى إلى األعلى بهذه الطبيعة، وتعيني مستشار 
للنوع االجتماعي في املكتب تكون لديه القدرة على حتليل بنية املعلومات التي تقدمها هذه اللجان وطرح أسئلة ذات صلة، منها 

على سبيل املثال:
1 هل تتجاوب مؤسسات القطاع األمني مبا يكفي مع االحتياجات األمنية للرجل واملرأة والفتاة والصبي؟

أ. هل يتمتع كٌلّ من الرجل واملرأة باحلرية في مغادرة املنزل أو السفر خارج املقاطعة؟
ب. هل يتعَرّض الرجال والنساء والفتيات واألوالد ملمارسات اإلجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي؟

ج. ما اخلدمات التي تقدم للرجل واملرأة ممن تعرضوا / تعرضن للعنف األسري؟
أم  احلوادث  هذه  معدل  يزداد  وهل  االجتماعي؟  النوع  أساس  على  القائم  للعنف  احلالية  احلوادث  ومعدالت  أنواع  2 ما 

يتناقص؟
٣ هل تتوافر املوارد الكافية في املجتمع للتعامل مع التهديدات األمنية املختلفة التي يعاني منها كٌلّ من الرجل واملرأة وأطياف 

املجتمع األخرى؟
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وميكن ملنظمات املجتمع املدني اتخاذ أي من اإلجراءات التالية 
لدعم وضع سياسات أمنية متماشية مع النوع االجتماعي:

التأثير n في السياسات العامة من خالل تأييد السياسات 
واملخابرات  الشرطة  إصالح  بشأن  اجلديدة  والقوانني 

والدفاع أو األمن القومي.

عن  وذلك  للسياسات،  وتشاركٍيّ  ُمؤات  مناخ   n تهيئة
طريق زيادة الوعي لدى اجلمهور بشأن سياسة األمن 
القومي والسياسات األمنية وأبعاد النوع االجتماعي.

واضعي  ملساعدة  الفنيني  اخلبراء  من  مجموعة   n توفير
السياسات على اختيار من تتوافر فيهم قدرات ومهارات 

خاصة في حتليل النوع االجتماعي.

دعم n تطوير السياسات األمنية، وذلك من خالل األبحاث 
املجتمع،  مستوى  على  األمنية  االحتياجات  حول 
الرجال  من  بكٍلّ  اخلاصة  االحتياجات  بني  والتفريق 

والنساء والفتيات واألوالد.

متابعة n تنفيذ السياسات األمنية وتصرفات مؤسسات 
القطاع األمني لضمان الشفافية واملساءلة العامة.

يتعلق  فيما  املواطنني  وأولويات  نظر  وجهات   n متثيل
تعتبر  التي  املهمشة  املجموعات  فيهم  مبن  باألمن، 
عناصر ُمهمة من بني عناصر وضع السياسات األمنية 
تتسع  أن  وميكن  الشاملة.  القومي  األمن  سياسة  أو 

قاعدة النقاش حول تعريف مفهوم األمن.

خارج  السياسات  لعمليات  احمللية  امللكية   n تشجيع
مؤسسات الدولة.

بناء n قدرات العاملني باحلكومة وأعضاء البرملان في نشر 
السياسات  عن  موجزة  تقارير  مثل  معلومات  وتوزيع 
على مستوى  األمنية  واالحتياجات  باالهتمامات  تتعلق 

املجتمع الداخلي.

تعزيز n الرقابة العامة على وضع السياسات العامة، من 
خالل التقارير اإلعالمية وبناء قدرات الصحفيني بشأن 

السياسات األمنية وقضايا النوع االجتماعي.

بشأن  فيها  واملشاركة  العامة  احلوارات  عقد   n تسهيل
قضايا األمن والدفاع.

إجراء وتوزيع n عمليات حتليل مستقلة ومعلومات حول 
القطاع األمني على البرملان واجلمهور.

توفير n بناء القدرات للحكومة والبرملان ومنظمات املجتمع 
والسياسات  االجتماعي  النوع  بشأن  األخرى  املدني 

األمنية من خالل ورش العمل والتدريب.

موازنة  حتليل  تشمل  وتدقيق  حتديد  عمليات   n إجراء
النوع االجتماعي ومؤسسات القطاع األمني. 

القومية  األمنية  السياسات  أن  من  للتأكد  ضرورية 
مبنزلة  وتكون  الداخلي،  األمن  واقع  تعكس  واإلقليمية 

آليات إنذار مبكر للنزاع في بعض السياقات.

مع  متجاوبة  طريقة  لوضع  والتوجيه  التدريب  توفير  n 
النوع االجتماعي للمشاركني في صياغة اخلطط األمنية 
على املستوى الداخلي. اُنظر اجلزء 4 ٥ بشأن التدريب 

على النوع االجتماعي.

4-4 منظمات املجتمع املدني 
إن أحد أهم أسباب إشراك منظمات املجتمع املدني في وضع 
وتنفيذ السياسات األمنية هو ضمان عملية تتسم بالدميوقراطية 
املنظمات  هذه  متثل  وال  والشمولية.  واملساءلة  والشفافية 
بطبيعتها مبادئ احلكم الرشيد. كما أنه من الواضح أنها غير 
متجانسة من حيُث اهتماماُتها االقتصادية والسياسية. ومع 
ذلك، يتيح املجتمع املدني مساحة لبناء اخلبرة والقدرات لتقييم 
التحليالت والقرارات احلكومية بشأن قضايا األمن والدفاع، 
االستقاللية.  بقدر من  عليها  املوافقة  أو  عليها،  االعتراض  أو 
وتضُمّ منظمات املجتمع املدني مجموعة متنوعة من املنظمات 
واملجموعات  العمالية،  والنقابات  النسائية،  املنظمات  تشمل 
الدينية، واحتادات املجموعات العرقية واألجنبية، واألقليات، 
واملنظمات غير  الدفاع،  املهنية، ومنظمات  األعمال  واحتادات 
واألوساط  واملؤسسات،  املتخصصني  واخلبراء  احلكومية، 
البحثية، واملجموعات اإلعالمية، ومؤسسات التدريب. وميثل 
هذا التنوع مواطن قوة وضعف في آن واحد، فهي تعتبر نقاط 
قوة مبا لديها من إمكانية متثيل مجموعة كبيرة من املجموعات 
بالضرورة صوت مسموع في  املجتمع  لها داخل  ليس  التي 
عمليات وضع السياسات. ومن ناحية أخرى فهي تعتبر نقاط 
إمنا هو ممارسة  أرضية مشتركة  إلى  التوصل  ضعف، ألن 
حافلة بالتحدي ومستهلكة للوقت، وخاصة فيما يتعلق مبسألة 

وضع السياسات األمنية. 

كانت  القومي  باألمن  املتعلقة  السياسات  وضع  عملية  إن 
دواعي  عادة  تتطلبه  ما  وهو  بالسرية،  حُتاط  سبق  فيما 
األمن القومي إلى حٍدّ ما. ومع ذلك، فإذا كان باإلمكان تنظيم 
داخل  جُترى  عمليًة  باعتبارها  الدقة  من  بشيء  العملية  هذه 
املنظومة احلكومية، فسوف تصبح عملية تناهض األهداف 
لسوء  كغطاء  السرية  تعمل  وقد  أجلها.4٧  من  ُوضعت  التي 
أبرز  أو نقص اخلبرة. ومن  الفساد  املالية من خالل  اإلدارة 
مجموعة  أن  من  التأكد  املشكلة،  هذه  على  للتغلب  الطرق 
تصنيفها،  ويجب  تصنيفها  التي ميكن  والوثائق،  املعلومات 
الوقت نفسه  الصريح وفي  النظامي  القانون  خاضعة لنص 

حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. 4٨

 اُنظر التقرير اخلاص

النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع 
املدني على القطاع األمني 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

األمنية  القضايا  عام حول  نقاش  عقد  أجل  من  الضغط  n 
وتوفير بعض املعلومات للجمهور.

املنظمات النسائية 
تتمتع املنظمات النسائية واملنظمات التي لديها خبرة خاصة 
بقضايا النوع االجتماعي بالقدرة على النفاذ إلى املعلومات، 
وهو ما يجعلها شريًكا فاعالً ملنظمات املجتمع املدني األخرى، 
والبرملانات، ومؤسسات القطاع األمني، واحلكومة في عملية 
وصل  حلقة  اعتبارها  وميكن  األمنية،  السياسات  صياغة 
مهمة بني واقع حاالت انعدام األمن التي يعاني منها الرجل 
السياسات  واضعي  وبني  املجتمع،  مستوى  على  واملرأة 
تكون  ما  وغالبًا  والدولي.  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على 
للمنظمات التي يتركز نشاطها على قضايا النوع االجتماعي 
قاعدة  ذات  شبكات  الداخلي  املجتمع  مستوى  على  العاملة 
امللحة  األمنية  االحتياجات  لها حتديد  تتيح  عريضة  شعبية 
أهمية  البيانات  لهذه  وستكون  املجتمع.  شرائح  ملختلف 
أو  األمني  القطاع  مراجعات  إجراء  عملية  في  سواٌء  كبرى، 
كآلية لإلنذار املبكر، والتي تعتبر بدورها أمًرا حيوًيا لتحديد 

أولويات األمن القومي.
وتشمل طرق إشراك املنظمات النسائية في احلوارات بشأن 

السياسات األمنية وصياغتها ما يلي:
تسهيل التفاعل بني املنظمات النسائية واجلهات احمللية  n 
املقدمة خلدمات األمن احمللية، كأْن يكون ذلك من خالل 

إشراكها في اللجان األمنية احمللية.

بناء قدرات املنظمات النسائية بشأن قضايا السياسات  n 

األمنية، مبا في ذلك التأييد والرقابة.

بالنوع  كخبراء  النسائية  املنظمات  عن  ممثلني  إشراك  n 
ب  التدُرّ إجراء  في  أو  البرملان  جلسات  في  االجتماعي 

اخلاص على النوع االجتماعي.

بصوت  إذا حتدثت  املدني  املجتمع  منظمات  قوة  تزداد  وقد 
واحد. ومن بني أمثلة تأثير إحدى شبكات منظمات املجتمع 
واألمن".  والسالم  املرأة  أجل  من  العمل  "مجموعة  املدني، 
عام  من  مايو  في شهر  تأسست  غير حكومية  منظمة  وهي 
وتهدف  مختلفة،  منظمة   11 عضويتها  في  وتضُمّ   ،2000
لتأييد تبني قرار مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن. 
ونشاطها  املجموعة  هذه  مارسته  الذي  الضغط  وبسبب 
 ٣1 في  باإلجماع   1٣2٥ رقم  األمن  مجلس  قرار  تبني  مت 
أكتوبر 2000. ومنذ ذلك احلني، حتول تركيز هذه املجموعة 
النوع  منظور  دعم  خالل  من  القرار  هذا  تنفيذ  تأييد  إلى 
االجتماعي، واحترام حقوق اإلنسان بكِلّ سالم وأمن، ومنع 
وإدارة النزاعات، ومبادرات بناء السالم للدول األعضاء في 

األمم املتحدة. 4٩

4-5 التدريب على النوع االجتماعي 
إلى جميع  االجتماعي  بالنوع  التدريب اخلاص  تقدمي  يتعني 
األطراف املشاركة في وضع السياسات األمنية من أجل دعم 
صياغة وتنفيذ سياسات ُمتسقة مع النوع االجتماعي. وميكن 
أن تأتي الدعوة إلى عقد التدريب على النوع االجتماعي من 
الرقابة،  هيئات  جانب  من  أو  أنفسهم  السياسات  واضعي 
مثل منظمات املجتمع املدني. ومن أجل جعل التدريب فعاالً، 

سياسة األمن القومي في جاميكا: عملية شاملة 50اإلطار رقم 10

في منتصف عام 200٧، تبنت حكومة جاميكا سياسة شاملة لألمن القومي: "نحو أمة آمنة ومزدهرة"، استندت إلى الكتاب 
األخضر الستراتيجية األمن القومي، وقد مت وضعها على جدول أعمال البرملان للمرة األول في شهر يناير من عام 200٦، ثم 
جاء الكتاب األبيض الستراتيجية األمن القومي. ومتت صياغة الكتاب األبيض بعد عدة مشاورات مع األطراف املعنية داخل 
املجتمع في جاميكا، مبا فيها منظمات املجتمع املدني. وقد اتفقت سياسة األمن القومي مع األهداف الشاملة للسياسات على 
مستوى القطاعات واملبادرات واملنهج احلالي إلصالح القطاع األمني، وكانت نتاج تعاون مثمر بني حكومة جاميكا ومستشارين 

من كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وفي َبدء األمر خططت حكومة جاميكا إلجراء مراجعة للدفاع، ولكنها أدركت سريًعا أن األمر يتطلب منهًجا أوسَع للتعامل 
االجتماعية  واالهتمامات  العصابات،  وعنف  املنظمة،  اجلرمية  وتشمل  القومي،  األمن  على  القائمة  التهديدات  مجموعة  مع 
واالقتصادية، والكوارث البيئية. وقد مت البدء في مشاورات موسعة ضمت جميع اجلهات احلكومية املعنية ومنظمات املجتمع 

املدني، مبا فيها املنظمات النسائية.
القوات  وتشمل  الرئيسية،  والقضاء  األمن  مؤسسات  جميع  مع  تتعامل  القومي  لألمن  سياسة  وضع  ذلك  نتاج  من  وكان 
املسلحة، والشرطة، ووزارة العدل، واألطراف املعنية غير احلكومية. وقد جمعت كَلّ السياسات األمنية املُهمة للدولة واألهداف 
القومي استخدام األدوات  واملسؤوليات في خطة رئيسية شاملة لتحقيق "رؤية شاملة" جلاميكا. وتشترط سياسة األمن 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملعلوماتية واألمنية مجتمعًة لتعزيز األمن والعدالة. كما أنها ُتوضح إطار العمل املؤسسي 
الذي تتولى القوات املسلحة واملؤسسات املدنية للدولة تنسيق أنشطتها من خالله لوضع إطار أمني متماسك ومتكامل حلماية 

املصالح القومية. وتتناول أيًضا األدوار واملسؤوليات التكميلية للقطاعني العام واخلاص ومنظمات املجتمع املدني.
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

األفراد  في  العنف  تأثير  باجتاه  االهتمام  بتركيز  القومي  األمن  سياسة  نادت  املجتمعات"،  في  العنف  "آثار  ُعنوان  وحتت 
املجتمع  به  ابتُلي  انتشاًرا، بالٌء قد  العنف  أكثر أشكال  أن "العنف األسري"، وهو  إلى  املجتمع. وأشارت  واملجتمعات، وفي 
وُيسهم في تشكيل النموذج العام للجرمية والعنف بسبب تأثيراته التي تعمل على إضعاف نسيج املجتمع، ودوره في اعتياد 

الشباب على العنف وسيلًة حلل النزاعات. وأكدت كذلك أن النساء واألطفال هم األكثر عرضًة للعنف األسري.
وفي أعقاب اعتماد سياسة األمن القومي بات التحدي اآلن هو التنفيذ. ولهذا الغرض، مت إنشاء وحدة تنفيذ استراتيجية األمن 

القومي التي تعمل نيابًة عن مجلس األمن القومي، وتتمحور ُمهمتها حول تنسيق عمل الوزارات املعنية. 

فإنه يتعني تصميمه بشكل خاص ليُناسب احتياجات ومهام 
العملية، وتوفير  اجلمهور املستهدف، والتركيز على األمثلة 

مواد وموارد مناسبة، إضافًة إلى متابعته وتقييمه.

النوع  على  بالتدريب  املستهدفة  املجموعات  أهِمّ  ومن 
االجتماعي من بني واضعي السياسات األمنية ما يلي: 

الدفاع  وزارات  فيها  مبا  املعنية،  بالوزارات  العاملون  n 
والداخلية والشؤون اخلارجية.
أعضاء مجالس األمن القومي. n 

واألمن،  بالدفاع  املختصة  اللجان  في  البرملان  أعضاء  n 
والعاملون فيها.

منتديات  أو  املواطن،  ألمن  احمللية  املجالس  أعضاء  n 
الشرطة احمللية.

منظمات املجتمع املدني العاملة في السياسات األمنية.. n 

وميكن للعديد من األطراف املعنية تقدمي تدريب على النوع 
االجتماعي، وذلك بدًءا مبنظمات املجتمع املدني ذات اخلبرة 
املتخصصة في هذا املجال، وانتهاًء بخبراء النوع االجتماعي 
ما  احملتملة  التدريب  موضوعات  تشمل  وقد  احلكومة.  في 

يلي:  

والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة  األمنية  االحتياجات  n 
واألوالد.

احلّد من التمييز والتحرش اجلنسي والعنف القائم على  n 
أساس النوع االجتماعي على يد أفراد القطاع األمني.

أساس  على  القائم  العنف  على  للقضاء  استراتيجيات  n 
النوع االجتماعي.

والعرفية  القانونية  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  األطر  n 
املرأة  وحصول  املتساوية  احلقوق  على  تؤكد  التي 

والرجل على هذه احلقوق.

مؤسسات  داخل  املرأة  وترقية  وتثبيت  توظيف  زيادة  n 
القطاع األمني.

ذلك  في  مبا  املدني،  املجتمع  مشاركة  لزيادة  آليات  n 
السياسات  صناعة  عمليات  في  النسائية،  املنظمات 

األمنية.

عمليات تقييم أثر سياسة النوع االجتماعي. n 

حتليل موازنة النوع االجتماعي.. n 

وميكن إدخال التدريب املتخصص مبسائل النوع االجتماعي 
في  االجتماعي  النوع  موضوعات  مع  جنب  إلى  جنبًا 
يؤدي  وقد  األمنية.  القضايا  على  يركز  تدريبي  برنامج 
أهمية  على  التأكيد  في  فاعلة  طريقة  إلى  األخير  اخليار  هذا 
النوع االجتماعي بني األطراف املعنية داخل القطاع األمني. 
وبهدف تنمية قدرات أعضاء البرملان، على سبيل املثال، في 
الرقابة على عمليات صناعة السياسات األمنية، تكون هناك 
وصياغة  االستراتيجي  التحليل  على  للتدريب  ماّسة  حاجة 

السياسات والرقابة البرملانية على القطاع األمني. ٥1 

4-6 التحديد واملتابعة والتقييم
على  الشاملة  والتقييم  واملتابعة  التحديد  عمليات  تساعد 
والفتيات  والنساء  للرجال  األمنية  االحتياجات  تلبية  ضمان 
لألهداف  والتنفيذ  الصياغة  عملية  حتقيق  وعلى  واألوالد، 
املوضوعة. وميكُن إدخاُل قضايا النوع االجتماعي في األطر 
احلالية للتحديد واملتابعة والتقييم، أو إجراُء مراجعات النوع 
إجراء  ويتعني  كالهما.  أو  تأثيراتها،  وحتديد  االجتماعي 
األمنية  السياسات  العمليات كجزء من عمليات صناعة  هذه 
الرسمية، ومن ناحية أخرى ميكن استخدامها كأداة للرقابة 

من جانب أعضاء البرملان ومنظمات املجتمع املدني.

حتديد أثر النوع االجتماعي
يساعد حتديد تأثير النوع االجتماعي في السياسات األمنية 
الفعلي واحملتمل للسياسات  التأثير  على الوقوف على مدى 
)اُنظر  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال  في  األمنية 
إجراء  األفضل  من  أنه  من  الرغم  وعلى   .)11 اإلطاررقم 
ميكن  التي  السياسات،  وصياغة  إعداد  مراحل  في  التحديد 
لتحديد  أداة جيدة  قد يصبح  أنه  غير  عليها،  تغييرات  إجراء 

أهمية إجراء مراجعة للسياسات من عدمها.

 اُنظر التقرير حول
 التدريب على النوع االجتماعي ألفراد 

القطاع األمني 

 اُنظر التقرير حول
 التدريب على النوع االجتماعي ألفراد 

القطاع األمني 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

حتديد تأثير النوع االجتماعي في السياسات األمنية 52اإلطار رقم 11

األسئلة املطروحةاخلطوات:

اخلطوة 1
حتديد القضايا 

واألهداف

ما الذي حتاول السياسات حتقيقه ومن سيستفيد منها؟ n 

تناول  مت  هل  واألوالد؟  والفتيات  والنساء  للرجال  املختلفة  األمنية  االحتياجات  السياسات  تلبي  هل  n 
تشمل  بالبشر؟ هل  واإلجتار  األسري  العنف  مثل  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  قضايا 

طرق منعها؟
هل التركيز على األمن القومي أو األمن اإلنساني؟ n 

هل تتفق السياسات مع االلتزامات الدولية واإلقليمية واحمللية اخلاصة بالنوع االجتماعي؟  n 

هل املقصود من السياسات القضاء على عدم مساواة النوع االجتماعي وإزالة املعوقات؟ إذا كان األمر  n 
كذلك، فهل يتعني وضع أهداف ملساواة النوع االجتماعي؟
هل مت استخدام لغة خاصة وحساسة للنوع االجتماعي؟ n 

أو  االجتماعي/املرأة  النوع  بشؤون  املهتمة  املدني  املجتمع  منظمات  وكذلك  والنساء،  الرجال  رأي  ما  n 
وزارة شؤون املرأة بشأن القضايا والنتائج؟

اخلطوة2
جمع البيانات

كيف ستتم استشارة األطراف املعنية ومختلف مجموعات النساء والرجال؟ n 

هل تعكس املنظمات املمثلة بالفعل رأي الرجال والنساء من املستفيدين احملتملني من السياسات؟ وإن لم  n 
يكن األمر كذلك، فما استراتيجية الوصول إليهم؟

ما تشكيلة النوع االجتماعي لألفراد الذين سيتأثرون بالسياسات؟ n 

كيف ميكن جمع املعلومات اإلحصائية ُمصنفًة بحسب اجلنس والعرق واإلعاقة والسن والدين وامليول  n 
اجلنسية؟

ما املعلومات األخرى الالزمة إلى جانب البيانات املصنفة لفهم أبعاد القضية؟ n 

ما مخاطر االستشارة في مرحلة مبكرة؟ وكيف سيتم التعامل مع التوقعات واملصالح املتعارضة؟  n 

اخلطوة 3
وضع 

اخليارات 

كيف ستؤثر كل توصية من التوصيات أو أي خيار من اخليارات إيجاًبا أو سلبًا في النساء والرجال؟ n 

هل تؤيد التوصيات أو أي من اخليارات املطروحة املفاهيم التقليدية أو النمطية بشأن الرجال والنساء  n 
أم تعارضها؟

أٌيّ من اخليارات املطروحة يعطي الرجل واملرأة خياًرا حقيقيًا وفرصة لتحقيق جميع إمكانياتهما داخل  n 
املجتمع؟

هل هناك حاجة إلى دراسة إجراءات تخفيفية في حالة حدوث تأثيرات سلبية ملجموعة في أخرى؟ وما  n 
اإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتقليل حّدة هذه التأثيرات أو لوضع سياسات أكثر توازًنا من حيث النوع 

االجتماعي؟

اخلطوة 4
التواصل

ما الرسائل التي يلزم توصيلها؟ n 

كيف ستصل الرسالة إلى مختلف مجموعات الرجال والنساء؟ n 

هل من الضروري وضع طرق مختلفة؟ n 

كيف ستعكس السياسات التزام احلكومة باملساواة؟ وهل هناك رسالة خاصة بشأن املساواة؟ n 

هل مت استخدام لغة ورموز وأمثلة حساسة للنوع االجتماعي في املواد املعدة لتوصيل السياسات؟  n 

القراءة  يجيدون  ال  الذين  أو  أخرى  لغة  يتحدثون  ال  الذين  والنساء  الرجال  مع  التواصل  سيتم  كيف  n 
والكتابة؟
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اخلطوة 5
التنفيذ

هل سيتم توفير السياسات أو اخلدمات بشكل مختلف للرجال والنساء؟ وهل سيتأثر االختالف بالعرق  n 
أو اإلعاقة أو السن أو الدين أو امليول اجلنسية؟ وما الترتيبات احلالية للوصول لألفراد الذين قد يتُمّ 

استبعادهم؟
هل من املمكن تقدمي اخلدمة بشكل مشترك؟ أي هل ميكن أن تساعد اإلدارات احلكومية أو املنظمات على  n 
الرجال  الدولي على توصيل هذه اخلدمات للمجموعات املستهدفة من  أو  أو اإلقليمي  املستوى احمللي 

والنساء؟ 
هل متثل اجلهات املقدمة أو املنفذة للسياسات أو اخلدمات تنوع املجتمع الذي تخدمه؟ وهل تشارك املرأة  n 

بشكل متساٍو في التنفيذ؟ 
هل مت تخصيص موارد خاصة وكافية )مالية وبشرية( لتمكني حتقيق أهداف مساواة النوع االجتماعي؟ n 

هل تراعي اجلهات املنفذة النوع االجتماعي وعلى دراية بالقضايا اخلاصة بها؟ n 

اخلطوة 6
املتابعة

هل يشارك املستفيدون من الذكور أو اإلناث بشكل متساو في عملية املتابعة؟ n 

جناح  ومدى  العميل  ورضا  االجتماعي  النوع  مساواة  لقياس  إجراءات  املتابعة  متطلبات  تشمل  هل  n 
السياسات في التعامل مع االحتياجات املختلفة للرجال والنساء؟

متابعة  في  املجتمع  داخل  املجموعات  مختلف  متثل  التي  اخلارجية  املنظمات  تساعد  أن  ميكن  كيف  n 
منجزات السياسات؟

هل توجد إجراءات مالئمة حاليًا للمبادرة في اإلبداع أو إجراء تغييرات على السياسات إذا لم تتمكن من  n 
حتقيق املساواة احملددة في مستهل املشروع أو تكافؤ الفرص للنساء والرجال؟

اخلطوة 7
التقييم

للنساء  األهداف  حتقيق  مت  وهل  والنساء؟  للرجال  الفرص  تكافؤ  حتقيق  على  السياسات  تعمل  هل  n 
والرجال؟

األمر كذلك، فكيف سيتم  أكبر من أي مجموعة أخرى؟ وإذا كان  املجموعات مميزات  تلقت إحدى  هل  n 
التعامل مع هذا اخللل؟ هل مت تخصيص املوارد بشكل متساٍو؟

ما األثر الكلي في وضع وجودة األحوال املعيشية للنساء والرجال؟ n 

هل أشركت السياسات النساء والرجال؟ وهل طلبت آراء كل منهما وقامت بتقييمها بشكل متساٍو؟ n 

أي تعديل في  إجراء  إلى  بيانات إضافية؟ وهل حتتاج األهداف واملؤشرات  إلى جمع  هل هناك حاجة  n 
ضوء التجربة؟

ما الدروس املستفادة التي ميكن أن تستخدم لتحسني السياسات واخلدمات املستقبلية؟ ومن بحاجة  n 
إلى االطالع عليها؟ وكيف يتُمّ عرض هذه املعلومات؟ 

النوع االجتماعي والتحليل االجتماعي االقتصادي
ميكن االستفادة من التحليل االجتماعي االقتصادي والنوع 
ملتابعة  وكأداة  األمنية،  السياسات  تطوير  في  االجتماعي 
النوع  حتليل  خالل  ومن  سواٍء.  حٍدّ  على  التنفيذ  وتقييم 
وعالقات  ألدوار  أفضَل  فهم  إلى  التوصل  يتُمّ  االجتماعي، 
القائمة، وخاصًة فيما يتعلق باالختالفات  النوع االجتماعي 
القرارات،  واتخاذ  املوارد  على  واحلصول  األنشطة،  في 
واملعوقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، واملعوقات 

األخرى التي قد ُيواجهها كٌلّ من الرجال والنساء.
التحدياِت  االعتبار  التحليل في عني  هذا  َيأخذ  أن  يتعني  كما 
حاالت  مع  االجتماعي  النوع  تصطدم  عندما  العديدة 
كالطبقة  والنساء،  الرجال  منها  يعاني  التي  املساواة  عدم 

االجتماعية والعرق والثقافة والدين. ولهذا، ميكن أن تساعد 
هذه التحليالت التي جُترى أثناء وضع وتنفيذ سياسة األمن 
فعالية  ضمان  على  األخرى  األمنية  والسياسات  القومي 
أو  دولة  أو  مؤسسة  أي  داخل  األفراد  جلميع  السياسات 

مجتمع.
عند  الصلة  ذات  باملجاالت  قائمة   12 رقم  اإلطار  ويوضح 

حتديد االحتياجات األمنية:

حتليل موازنة النوع االجتماعي
وقوية  فاعلة  أداة  املوازنة  حتليل  عمليات  تكون  أن  ميكن 
ومتابعة  إعداد  مراحل  في  الستخدامها  الرقابة  ملؤسسات 
في  البرملان  أن  من  الرغم  وعلى  األمنية.  السياسات  وتقييم 
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كجزء  املوازنات،  إلى حتليل  الدعوة  يتصّدر  من  هو  األغلب 
من فتح النقاش بشأن كيفية إنفاق موارد الدولة، فإنه ميكن 
النوع  موازنة  حتليل  إلى  املبادرة  املدني  املجتمع  ملنظمات 
مّت  قد  كان  إذا  ما  التحليل  هذا  ُيحدد  أن  االجتماعي. وميكن 
احتياجات  مختلف  مع  للتعامل  الكافية  األموال  تخصيص 
والنساء  الرجال  إلى  بالنسبة  والقضاء  األمن  وأولويات 

والفتيات واألوالد من عدمه.
وتشمل األسئلة التي ميكن طرحها كجزء من حتليل موازنة 

النوع االجتماعي املتعلقة بالسياسات األمنية ما يلي:
إلى أي مدى ُتلبي املخصصات العامة االحتياجات األمنية  1 .

للرجال والنساء والفتيات واألوالد بالتساوي؟
إلى أي مدى حتدد املوازنة مبالغ مالية للرجال والنساء  2 .
خالل  من  املثال،  سبيل  )على  واألوالد؟  والفتيات 
املخصصات لبرامج منع العنف األسري التي تستهدف 
هل  الفتيات(  من  بالبشر  اإلجتار  ضحايا  أو  الرجال، 

كانت املوارد املخصصة كافية للتنفيذ الفعال؟
االجتماعي  النوع  أنشطة  املوازنة  حتدد  مدى  أي  إلى  ٣ .
خالل  من  املثال،  سبيل  )على  وتكاليفها؟  ومدخالتها 
مقر  أو  االجتماعي،  النوع  على  للتدريب  املخصصات 

نقطة التركيز على النوع االجتماعي(.
بالنوع  املتخصصون  اخلبراء/  قام  مدًى  أي  إلى  4 .
مختلف  في  باملشاركة  النسائية  واملنظمات  االجتماعي 

مراحل دورة املوازنة )مثل اإلعداد واملراجعة(؟ ٥4
بناًء على حتليل املوازنة، ميكن جلهات الرقابة تقدمي مشاركة 

في النقاشات عن طريق:
إثارة هذه النقاشات في وسائل اإلعالم. n 

نشر أوراق إطار عمل املوازنة. n 

توفير تقارير ألعضاء البرملان والسيما املشاركون في  n 
اللجان املختصة باألمن والدفاع وجلان املوازنة.

النوع االجتماعي وأثره في طرق التحديد االجتماعي االقتصادي املتعلق بالسياسات األمنية53اإلطار رقم 12

البيانات 
اإلحصائية 

املصنفة 

 / األمنية  الفجوات  حتديد  أجل  من  مثالً(  العرق  أو  )باجلنس  التصنيف  بحسب  البيانات  وحتليل  جمع 
الرجال  بني  أو  والرجال،  النساء  بني  كالتمييز  معني،  موقف  في  التمييز  وأمناط  االقتصادية  االجتماعية 
والنساء ممن ينتمون إلى عرقيات متعددة. وسوف تساعد هذه البيانات على حتديد االحتياجات واألولويات 

األمنية ملختلف املجموعات داخل املجتمع، وِمن َثَمّ املساعدة على تشكيل تركيز السياسات األمنية.

حتديد 
االحتياجات 

العملية

قياس االحتياجات األمنية املُلحة للنساء والرجال، حيث إنها تنشأ بسبب وضعهما في املجتمع. 

حتديد 
االحتياجات 

االستراتيجية

تقييم االحتياجات الكلية للنساء والرجال، مبا في ذلك مخاطر انعدام األمن املتعلقة بعدم كفاية التشريع أو 
نقص فرص العمل.

لتحليل  البرملان  ألعضاء  الفنية  املساعدة  توفير  n 
إجراء  األمني. وباإلمكان  للقطاع  املقترحة  املخصصات 
التأييد من  التدريب أو من خالل أنشطة  ذلك من خالل 

جانب منظمات املجتمع املدني.

5  إدخال النوع االجتماعي في سياسة األمن 
القومي في سياقات محددة

إدخال  بها  ميكن  التي  الطرق  ألهِمّ  وصًفا  اجلزء  هذا  ُيقدم 
القومي  النوع االجتماعي في صناعة سياسة األمن  مسائل 
النامية  والدول  النزاع  بعد  ما  مبراحل  متُرّ  التي  الدول  في 
والدول االنتقالية واملتقدمة. وفي الوقت نفسه، يجب التنبيه 
صناعة  في  اجلميع  يناسب  ُموّحد  منوذج  وجود  عدم  إلى 
لها  دولة  وكّل  املختلفة.  السياقات  في  األمنية  السياسات 
أوضاعها اخلاصة بها التي تؤثر في سياقها األمني وعمليات 
السياق  ُيؤخذ  لم  فإذا  وعليه،  فيها.  السياسات  صناعة 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي اخلاص بكل دولة بعني 
السياسات هو اإلحتمال  االعتبار، فعندئذ يصبح فشل هذه 

األرجح )اُنظر اجلدول رقم 1(.

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاع 
توجد  ال  قد  النزاعات،  من  املتضررة  الدول  من  العديد  في 
الالزمة لوضع  الفاعلة واملؤسسات  أول األمر األطراف  في 
األمني،  القطاع  يتمتع  ما  فغالبًا  األمنية.  السياسات  وتنفيذ 
القانون.  فوق  بسلطات  خاصة،  بصفة  املسلحة  والقوات 
وبدالً من استخدام أفراد القطاع األمني في خدمة املجتمع، 
أشكال  من  شكل  أي  قمع  في  الدولة  تستخدمهم  ما  فغالبًا 
املعارضة ومضاعفة عسكرة املجتمع. وفي بعض السياقات، 
يكون للجيوش القوية الواسعة السلطات حكومات مدنية غير 
مستقرة. وفي سياقات أخرى ُيخصص للقطاع األمني قدر 
غير متكاِفئ من املوازنة احمللية، حيث يتُمّ في الواقع حتويل 
تلك  مثل  وفي  العسكري.  اإلنفاق  إلى  التنمية  من  املوارد 
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الظروف، من احملتمل تعاظم قوة املعارضة ضد اإلصالح.

احلروب،  إثر  املترتبة  والتحُوّل  البناء  إعادة  مراحل  وفي 
لها. وعلى  الرئيسية  األولوية  األمني  القطاع  ُيشكل إصالح 
سبيل املثال، شكلت استراتيجيات األمن القومي األساس في 
عملية إصالح القطاع األمني في سيراليون، وال تزال كذلك. 
العادة، توفير قدر كبير من الوقت  وبينما يتطلب األمر، في 
سياقات  فإن  اإلصالح،  عمليات  لترسيخ  الالزمة  واملوارد 
ما بعد النزاع ُتوفر فرصة للتفاوض بشأن دور ومسؤولية 
خالل  سواٍء  حٍدّ  على  احلكومية  وغير  احلكومية  األطراف 

عملية وضع السياسات. 

النوع  مسائل  إدخال  عملية  ُتواجه  التي  التحديات  وتشمل 
االجتماعي ما يلي: 

أو  التحتية  وبنيتها  الدولة  مؤسسات  تنهار  قد  n 
املالية  واملوارد  القدرة  تقُلّ  قد  ولذلك،  بشدة.  تضعُف 
إلى  يؤدي  ما  وهو  موسعة،  مشاورات  إلجراء  الالزمة 
االجتماعي في صناعة  النوع  بإدخال مسائل  اإلضرار 

السياسات.

اخلبرات  في  والنقص  التعليم  مستوى  انخفاض  ُيعتبر  n 
الفنية من معوقات املشاركة العامة في عمليات صناعة 
املجموعات  املرأة وبعض  في  يؤثر  ما  السياسات، وهو 

العرقية على وجه التحديد.

غالبًا ما تنظر السلطة التنفيذية واملؤسسات األمنية إلى  n 
منظمات املجتمع املدني على أنها خصم سياسي، ولذلك 
حُتِجم عن التعاون معها. ويؤدي ذلك إلى وضع معوقات 
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الدول في املراحل الدول النامية
االنتقالية

االدول في مراحل ما 
بعد النزاع

الدول املتقدمة

املعايير 
الرئيسية

مستوى التنمية 
االقتصادية

اإلرادة السياسيةالوضع األمني اخلاصطبيعة النظام السياسي

التحديات 
الرئيسية 

العجز في التنمية. 
يؤدي اإلنفاق العسكري 
الزائد والقطاع األمني 
وضعف إدارة/حكم 

القطاع األمني إلى عدم 
كفاءة توصيل األمن، 

وهو ما يؤدي بدوره إلى 
حتّول املوارد القليلة عن 

قطاع التنمية.

العجز الدميوقراطي.
 ثنائية عسكرية صناعية 

متضخمة احلجم 
والتمويل، والدولة قوية 

ولكن مع ضعف في 
مؤسسات املجتمع املدني 

التي تؤدي إلى عدم 
كفاءة تنفيذ سياسات 
إصالح القطاع األمني.

العجز األمني 
والدميوقراطي.

انهيار مؤسسات 
احلكومة واملجتمع املدني 
وكثرة أعداد املشردين 

وخصخصة األمن 
واحتمال ظهور جيوب 

للمقاومة املسلحة وتوافر 
األسلحة الصغيرة 

واأللغام املضادة لألفراد 
بكثرة.

اإلرادة السياسية.
في بعض األحيان زيادة 
أعداد القوات املسلحة 

ومواردها نسبيًًا.

احتمال إجراء 
إصالحات في 
القطاع األمني

متنوعة )اعتماًدا على 
االلتزام السياسي 
باإلصالح وقوة 

مؤسسات الدولة ودور 
ووضع أفراد قوات 
األمن والبيئة األمنية 

اإلقليمية ودور اجلهات 
املانحة في إصالح 
القطاع األمني وغير 

ذلك(.

جيدة إلى حٍدّ ما 
)مؤسسات الدول قوية 
وقوات األمن محترفة 
وقيام عملية موسعة 

إلحالل الدميوقراطية( 
وقد تكون أفضل 

إذا توافرت احلوافز 
اخلارجية )مثل 

االنضمام إلى االحتاد 
األوروبي أو حلف 

الناتو(.

ضعيفة إلى حٍدّ ما 
)مؤسسات الدولة 
ضعيفة متصارعة 

وخصخصة في األمن 
واالعتماد على قوات 

التدخل/حفظ السالم(.

متنوعة )اعتماًدا على 
االلتزام السياسّي 
باإلصالح والقوة 

النسبية وثنائية عسكرية 
صناعية( مؤسسات 

الدولة ومنظمات املجتمع 
املدني قوية ولكن هناك 
اتساع فجوة بينهما(.

عملية 
اإلصالح العام

التحول من دولة أقّل منًوا 
إلى دولة متقدمة.

الفرد  حكم  من  التحول 
إلى النظام الدميوقراطي

التحول من النزاع العنيف 
إلى السالم

في  للتغير  االستجابة 
البيئة األمنية
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على  النسائية،  املنظمات  نظر  وجهات  مع  التعامل  أمام 
سبيل املثال.

قد يلقى التركيز على النوع االجتماعي في عملية وضع  n 
السياسات معارضة من جانب أفراد مؤسسات القطاع 
التنفيذية،  السلطة  وداخل  بناؤها،  أعيد  التي  األمني 
نقص  عند  عامة،  بصفة  السياسيني  جانب  من  وكذلك 
املوارد األساسية وإدراك أن هناك املزيد من االحتياجات 

امللحة التي جتب معاجلتها.

الضروري  فمن  الفقر،  شديدة  بالد  في  العمل  عند  n 
االجتماعي  النوع  مبادرات وسياسات  استدامة  ضمان 
من  جدواها  وتبيان  التشريعات  في  عليها  املنصوص 

الناحية االقتصادية.

غالبًا ال يتُمّ تنفيذ التشريعات والسياسات عند وضعها  n 
)خاصة إذا كانت مدفوعة بضغوط أطراف خارجية(.

!   النصائح / التوصيات اخلاصة بإدخال مسائل النوع 
االجتماعي في صناعة السياسات األمنية في الدول التي 

متر مبراحل ما بعد النزاع

بإصالح  خاٍصّ  نٍصّ  وجود  عند   n :السالم اتفاقيات 
فعندئذ  السالم،  اتفاقيات  من  أٍيّ  في  األمني  القطاع 
يجب اإلشارة بوضوح إلى وجود نية صريحة لصياغة 
سياساٍت لألمن القومي متسقٍة مع النوع االجتماعي.

قد  النزاع، حيث  بعد  ما  في سياقات  n  :الوطني احلوار 
أساًسا  ُتشكل  التي  املوحدة  األمنية  الرؤية  تتوافر  ال 
لسياسة األمن القومي، يكون من املفيد البدء بعقد حوار 
على  خاًصا  تركيًزا  يشمل  األمن  حول  شامل  وطني 

مسائل النوع االجتماعي.

ُيعتبر   n :الريفية املناطق  مستوى  على  املشاورات 

طبيعة 
املشاركة 

اخلارجية 

املساعدة التنموية مع 
الشروط السياسية

االنضمام إلى املنظمات 
املتعددة األطراف كحافز 

إلى اإلصالح

التدخل/االحتالل 
العسكري وعمليات حفظ 

السالم بقيادة األمم 
املتحدة في أغلب األحيان 

ال توجد في األغلب

األطراف 
اخلارجية 
الرئيسية 

أطراف التنمية/التمويل: 
اجلهات املانحة املتعددة 
األطراف )مثل منظمة 
التعاون االقتصادي 

والتنمية وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي والبنك 

الدولي( والهيئات 
املانحة الثنائية األطراف 
واألطراف غير احلكومية.

األطراف األمنية: الدولية 
منها مثل )االحتاد 

األوروبي وحلف الناتو 
ومنظمة التعاون واألمن 
في أوروبا( احلكومات 

واألطراف غير احلكومية 
)مثل املنظمات غير 

احلكومية والشركات 
العسكرية اخلاصة(.

األطراف األمنية: قوات 
التدخل وقوات حفظ 
السالم حتت رعاية 
دولية واألطراف 

غير احلكومية )مثل 
الشركات العسكرية 

اخلاصة(.

ال توجد في األغلب

االنقسام الريفي واحلضري في الدول التي متُرّ مبراحل 
ما بعد النزاع عامالً ُمهًما. وعليه، فإن ذلك يتطلب التركيز 
حدود  خارج  والرجال  النساء  احتياجات  تلبية  على 

العاصمة وإعطاَءها اهتماًما خاًصا. 

سياسات  لوضع  املانحة  اجلهات  دعم  يعتبر   n :االلتزام
املوارد عادًة،  أهمية بسبب نقص  ذا  أمنية شاملة عامالً 
النزاع.  وخصوًصا في الدول التي متُرّ مبراحل ما بعد 
وغالبًا ما ُيساعد وضع ونشر سياسات أمنية متماشية 
مع النوع االجتماعي على إعالن احلكومة التزاًما سياسيًا 
ِجدًيا بالتعامل مع قضايا األمن والقضاء في مراحل ما 

بعد النزاع.

امللكية  فيه  أصبحت  الذي  الوقت  في   n :احمللية امللكية 
احمللية عبارة سائدة، لكنها ال تزال متوازية مع الشرعية 
واالستدامة الطويلة األجل للسياسات التي تتُمّ صياغتها. 
وتصبح سياسة األمن القومي املُراعية للنوع االجتماعي 
قابلًة للحياة فقط إذا مت وضعها وتأييدها وتنفيذها من 

جانب أطراف محلية تضُمّ كالً من الرجال والنساء.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  بوجود  اإلقرار  n 
من  العديد  في  السياسات:  وضع  عند  االجتماعي 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  ُيستخدم  النزاعات، 
فترات  وتشهد  املدنيني.  ضد  كاستراتيجية  االجتماعي 
يأخذ  قد  الذي  العنف  هذا  ملعدالت  تزايًدا  النزاع  بعد  ما 
أن  الضروري  ومن  األسري.  العنف  مثل  أشكال،  عدة 
في حتديد  املساواة  قدم  على  والنساء  الرجال  يشترك 

االحتياجات األمنية عند عمليات صناعة السياسات.

املرأة في املناصب الرسمية: n زيادة مشاركة املرأة من 
خالل تأييد تعيينها في املناصب العليا أو حتديد األهداف 
مضاعفة  وكذلك  احلصص.  حتديد  أو  االستراتيجية 
من  املستوى  الرفيعة  املناصب  على شغل  املرأة  قدرات 
أجل زيادة دورها في القضايا األمنية وضمان اشتمال 
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النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي

النوع االجتماعي، ودفعها  القضايا على مسائل  هذه 
للتفاعل والتشاور مع منظمات املجتمع املدني.

5-2الدول االنتقالية والدول النامية
حكم  أنظمة  النامية  والدول  االنتقالية  الدول  تشمل 
االجتماعية  القدرة  كبير من حيث  تختلف بشكل  متنوعة 
االقتصادية والفنية واملوارد البشرية. وبينما تتُمّ صناعة 
سياسات لألمن القومي في بلغاريا وأوكرانيا على سبيل 
النامية.  الدول  من  العديد  في  كذلك  احلال  يكن  لم  املثال، 
والدول  االنتقالية  الدول  تشترك  نفسه،  الوقت  وفي 
النامية في بعض التحديات التي ُتواجه صناعة سياسات 

أمنية، وتشمل ما يلي: 

التماسك  األحيان نقص  نقص اخلبرة   وفي بعض  n 
مع  مالئم  بشكل  للتعامل   – واالجتماعي  السياسي 
واملالية  والتخطيطية  واإلدارية  التنظيمية  الشؤون 

والسياسات.

الفساد. n 

حتدي تنظيم الشركات األمنية اخلاصة. n 

الدول االنتقالية 
إليها  ُيشار  وأحياًنا  اجلديدة،  الدميوقراطيات  بعض  في 
القدرة  تتوافر  قد  الفرد"،  حكم  بعد  ما  "دول  باسم 
األمني،  القطاع  في  إصالحات  إلجراء  الالزمة  الفنية 
حكومية  هيئات  بناء  هي  األساسية  األولوية  فتكون 
تقدمي  لضمان  والشرعية  واملساءلة  بالشفافية  تتسم 
التحدي،  يستمُرّ  فقد  ذلك،  ومع  والقضاء.  األمن  خدمات 
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االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  التنموي  والتعاون  والسالم  النزاع  بشأن  التنمية  مساعدة  أعدته شبكة جلنة  تقرير  في 
والتنمية، مت تقدمي اقتراح بوجوب إظهار املنظمات النسائية مرونة ملحوظة في التكيُّف مع األوضاع املتدهورة واملتغيرة. وفي 
نيبال، مت استبعاد العاملني في مجال القضاء غير الرسميني، ومعظُمهم من الرجال، بسبب النزاع ومت استبدالهم في العديد 
من احلاالت باملنظمات النسائية. وفي حاالت مثل جواتيماال والصومال، كانت املرأة في طليعة حركات السالم. وباملثل، كان 
ذلك في حالة احتاد نهر مانو )غينيا وليبيريا وسيراليون(، حيث قادت شبكة نسائية شبه إقليمية بكِلّ فاعلية محادثات ثالثية 
جمعت بني ثالثة رؤساء دول. كما متكنت الشبكة من الضغط بنجاح على مفاوضي عملية السالم لضمان إدخال قضايا املرأة 

في اتفاقيات السالم الليبيرية.
احتمال ضعف  بالرغم من  املانحة،  للجهات  نوعها  فردية من  املتدهورة فرصة  السياقات  فقد متثل  ذلك،  النقيض من  وعلى 
األطراف احلكومية لتعزيز حقوق املرأة، وذلك بدعم مشاركتها قي مؤسسات القضاء غير احلكومية. ويستمّر التقرير في سرد 
مقترحاته، مثل بذل اجلهود لتسجيل وتوثيق النزاعات التي يتُمّ التعامل معها في النظام القضائي غير احلكومي؛ حيث إن املرأة 
في هذه السياقات أكثر حرًصا من الرجل في حفظ السجالت. وعلى املديني القصير واملتوسط، يشكل ذلك خطوة أولى ُمهمة 

في إنشاء حلقة وصل بني األنظمة احلكومية وغير احلكومية.
ومهما تكن األسباب التي تؤدي إلى اضطالع املنظمات النسائية بدور رئيسي في توصيل العدالة أثناء النزاعات وفي املراحل 
التي تلي النزاعات، فسيكون األخذ بآرائها وخبراتها بعني االعتبار أمًرا في غاية األهمية عند صياغة سياسة األمن القومي. 

مثل بعض موروثات احلكم الفردي، النظام اإلجرامي و/أو 
الفاسد، وبعض القطاعات التي ال تخضع للمساءلة في جهاز 
األمن. أو قد تكون هناك معارضة بيروقراطية لوضع رقابة 
من  العديد  وفي  األمنية.  اجلهات  على  برملانية  أو  حكومية 
ُمهًما  دوًرا  العرقية  لعبت  السابق،  السوفييتي  االحتاد  دول 
في املؤسسات األمنية. ولذلك، فقد تدعو احلاجة إلى تغيير 
عدد كبير من السياسات على الفور لدرجة أن هذه التغييرات 

قد تكون تغييرات جذرية. 

في السياق اليوروأطلنطي، تلعب عضوية االحتاد األوروبي 
أمام  السياسي  النظام  فتح  في  ُمهًما  دوًرا  الناتو  وحلف 
بالتركيز بشكل كبير  الناتو  املراجعة اخلارجية. وقام حلف 
القوات  إصالح  ذلك  في  اخلارجّي، مبا  األمنّي  السياق  على 
في  بدوره  األوروبي  االحتاد  قام  وكذلك  والدفاع.  املسلحة 
القطاع  في  اإلصالح  جوانب  مختلف  على  أيًضا  التركيز 
األمني الداخلي، مبا في ذلك الشرطة وإصالح احلدود، كما 
النقاش بشأن إصالح  دائرة  دوًرا رئيسيًا في توسيع  لعب 

القطاع األمني. 

الدول النامية 
كبيرة  حتديات  فهناك  االنتقالية،  الدول  في  احلال  هو  كما 
في  مبا  النامية،  الدول  في  املعنية  السياسية  األنظمة  في 
واملعارضة  االستبدادي  احلكم  أو  العسكري  املوروث  ذلك 
البيروقراطية القوية لوضع رقابة حكومية أو برملانية. وهذا 
املدني  املجتمع  منظمات  اعتبار  النادر  من  أنه  إلى  إضافة 
معارضة  مجموعات  باعتبارها  إليها  النظر  يتُمّ  بل  شريًكا، 

للدولة.

ونظًرا للدور اخلاص الذي تقوم به اجلهات املانحة في العديد 
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من الدول النامية، تعتبر امللكية احمللية لعمليات اإلصالح ذات 
أهمية قصوى. وقد تؤدي عملية صناعة السياسات املدفوعة 
بضغوط من اجلهات املانحة إلى تقييد ملكية العملية من جانب 
احلكومة والشعب. وهكذا، تكون احلالة عندما يكون تقدمي 
ل إلى بعض معايير اإلصالح أو  املساعدة مشروًطا بالتوُصّ
من  عدد  من جانب  تنفيذها  الواجب  السياسات  عن  اإلعالن 
املؤسسات. ومع ذلك، فللجهات املانحة دور مهم في تقدمي 
املجموعات  جميع  إشراك  ضمان  كيفية  بشأن  املشورة 
صناعة  عمليات  في  لإلسهام  بالسياسات،  تتأثر  قد  التي 
السياسات. وفي هذا اإلطار، ميكن تعزيز النوع االجتماعي 

كعنصر رئيسي في عمليات صناعة السياسات.

وفي العديد من الدول النامية، وكما هو احلال في السياقات 
غير  األطراف  دور  يعتبر  النزاع،  بعد  ما  ملراحل  املصاحبة 
ُمهًما،  دوًرا  والقضاء  األمن  خدمات  ُتقدم  التي  احلكومية 
تشمل  وقد  الرسمية.  احلكومية  األنظمة  مع  إلى جنب  جنبًا 
القانونية  شبه  واخلدمات  االنتقالية  احملاكم  األطراف  هذه 
وضع  عملية  تؤكد  أن  ويجب  احمللية.  الدفاع  ووحدات 
السياسات على كيفية إدارة السلطة وتقدمي اخلدمات ومدى 

شرعيتها في أعني الرجال والنساء.

النوع  مسائل  إدخال  تواجه  التي  التحديات  تشمل 
االجتماعي في البلدان االنتقالية والبلدان النامية ما يلي:

األغلب  في  احلاكمة  النخبة  تكون  االنتقالية،  الدول  في  n 
النخبة نفسها خالل فترة احلكم االستبدادي، وقد  هي 

تكون هناك معارضة قوية للتغيير.

املدني  املجتمع  ملنظمات  املشروع  الدور  يلقى  قد  n 
باملشاركة في عمليات وضع السياسات معارضة، وهو 
االجتماعي،  النوع  مسائل  إدخال  أمام  عوائق  يضع  ما 
املجموعات  ملختلف  املتعِدّدة  االحتياجات  بني  والتفرقة 

داخل املجتمع.

لسوء احلظ، تغفل اجلهات املانحة عن االنتباه إلى النوع  n 
االجتماعي عند تقدمي املشورة للدول النامية، وهو األمر 
النوع  مسائل  استبعاد  عفوية  بطريقة  ُيعزز  قد  الذي 

االجتماعي في عملية صناعة السياسات.

بإدخال  اخلاصة  التوصيات   / النصائح     !
السياسات  النوع االجتماعي في صناعة  مسائل 

األمنية في الدول االنتقالية والدول النامية. 
بناء القدرات: قد توجد في الدول االنتقالية والدول النامية 
مؤسسات  إلى  أن حتويلها  غير  قائمة،  حكومية  مؤسسات 
ٍد  دميوقراطية خاضعة للمساءلة أمٌر صعب وهو مبنزلة تعُهّ
التنفيذية،  السلطة  جانب  من  التزاًما  ويتطلُب  األمد،  طويل 
وفي بعض احلاالت تأييًدا من املجتمع الدولي. ويجب أن تتم 

عملية بناء القدرات بشأن مسائل النوع االجتماعي على عدة 
مستويات: 

السلطة التنفيذية: n ضمان أن كبار املسؤولني كرئيس 
والسياسات  بااللتزامات  علم  على  والوزراء  الدولة 
االجتماعي  النوع  مبساواة  يتعلق  فيما  احمللية  الدولية 
اخلارجية  األطراف  تساعد  وقد  اإلنسان.  وحقوق 

املوثوق بها في ذلك.

االنتقالية  الدول  في  البرملانية  اللجان  تفتقر   n :البرملان
والدول النامية إلى اخلبرة باألمور الفنية لقضايا األمن 
إلى  نظرتها  كيفية  عن  الدفاع، فضالً  وموازنة  والدفاع 

مسائل النوع االجتماعي.

النامية  والدول  االنتقالية  الدول  في   n :املدني املجتمع 
مقابل  ضعيفًة  السياسية  املؤسسات  فيها  تكون  التي 
قوة القطاع األمني، فقد يعتمد السياسيون في السلطة 
الضمني  أو  الصريح  التأييد  على  والبرملان  التنفيذية 
اإلصالحات  يتجنبون  فقد  ولذلك،  األمني.  للقطاع 
ولهذا،  ضَدّهم.  االنقالبات  إثارة  من  خوًفا  اجلوهرية 
الرقابة  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  بناء  يخدم  فقد 
على تصرفات اجلهات األمنية ومدى اّتساقها مع هموم 
النوع االجتماعي على املديني القصير واملتوسط، ويثبت 
مع مرور الوقت أنها أكثر اآلليات الرقابية فاعلية. وحتى 
جزًءا  باعتبارها   – املدني  املجتمع  منظمات  تكن  لم  إذا 
– تتمتع باملهارة  من جهات الرقابة على القطاع األمني 
الفنية، فإنها تستطيع االضطالع بدور  الكافية باألمور 
ُمهم فيما يتعلق بتمثيل الرجل العادي واملرأة العادية. 

5-3 الدول املتقدمة
املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  مثل  املتقدمة  الدول  تنظر 
القومي  ألمنها  امللّحة  التهديدات  أكثر  إلى  كبيرة  بدرجة 
باعتبارها مسائَل ميكن فصلها عن رفاهية واستقرار املجتمع؛ 
والسياسات  القومي  األمن  سياسة  على  ذلك  انعكس  حيث 
األمنية األخرى اخلاصة بها. ومع ذلك، ال يزال األمن القومي 
يدور حول الهموم األمنية / السياسية الشاملة. وقد حَدّدت 
الواليات املتحدة التهديدات ألمنها القومي بتطوير وانتشار 
باإلرهاب،  املتمثل  السالم  وتهديد  الشامل،  الدمار  أسلحة 
والكوارث  املتحدة،  الواليات  ضد  الصواريخ  واستخدام 
الطبيعية. وباملثل، مت حتديد هموم األمن القومي في اململكة 
والتجسس،  باإلرهاب،  متمثلًة  واسع  نطاق  على  املتحدة 
وانتشار  العاملي،  االستقرار  في  الضعيفة  الدول  وتأثير 
أسلحة الدمار الشامل. وعلى هذا املستوى، يكون من الصعب 
توضيح أبعاد النوع االجتماعي على هموم األمن القومي عند 

هذه املستويات.

ومع ذلك، قد يساعد تعزيز منهج متسق مع النوع االجتماعي 
على حتديد أولويات األمن القومي في الدول املتقدمة، ويعمل 
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القومي.  األمن  أولويات  تعريف  حول  النقاش  توسيع  على 
هذه  مع  للتعامل  املناسبة  اآلليات  حتديد  ذلك  من  واألهُمّ 
فالرجال هم  الراهن،  الوقت  األولويات. وكما هو احلال في 
األكثر متثيالً في الشرطة واجليش وحرس احلدود والسلطة 
األخرى  األمني  القطاع  ومؤسسات  واحلكومة  القضائية 
وهيئات الرقابة في الدول املتقدمة. وقد تكون لزيادة متثيل 
و/أو  األمنية  اخلدمات  تقدم  التي  املؤسسات  في  املرأة 
تأثيرات في تعريف  املؤسسات  التي حتكم هذه  املؤسسات 
احلال  وكذلك  املتقدمة،  الدول  في  األمنية  اخلدمات  تقدمي 

بالنسبة لعمليات صناعة السياسات األمنية.

وباملثل، فإن الدول املتقدمة، مبا فيها اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، حتتُلّ الصدارة في تقدمي املشورة واخلبرات الفنية 
في  مبا  األمني،  القطاع  إصالح  مبرحلة  متُرّ  التي  للدول 
القومي  األمن  سياسة  بعمليات صناعة  منها  يتعلق  ما  ذلك 
النوع  خبرات  مضاعفة  تؤدي  وقد  األمنية.  والسياسات 
القطاع  إصالحات  لدعم  املانحني  فرق  ضمن  االجتماعي 
االجتماعي  النوع  منظور  مع  التماشي  إلى مضاعفة  األمني 
السياسات  صناعة  بشأن  واملشورة  الدعم  تقدمي  عند 

األمنية.

تشمل التحديات التي تواجه إدخال النوع االجتماعي ما 
يلي:

التهديدات اخلارجية والتهديدات  التركيز على  إلى  امليل  n 
السياسية الشاملة على حساب التهديدات الداخلية على 
األمن، والتي تؤثر بشكل مختلف في املجموعات داخل 

املجتمع.

الدول  النوع االجتماعي في  إدخال مسائل  االبتعاد عن  n 
التي ترى السلطة التنفيذية وأغلبية املجتمع فيها أنه قد 

مت حتقيق مساواة النوع االجتماعي فيها فعليًا.

النوع  مسائل  بإدخال  اخلاصة  التوصيات   / النصائح 
الدول  في  األمنية  السياسات  صناعة  في  االجتماعي 

املتقدمة:

القومي:  األمن  تعريف  حول  النقاش  قاعدة  توسيع  n 
إفساح املجال للمشاركة العامة في حتديد أولويات األمن 
القومي. وهذا أمر يجب أن تأخذه السلطة التنفيذية بعني 

االعتبار، وأن تقوم هيئات الرقابة بتأييده.

مناقشات السياسات الشاملة: يضمن االستخدام اجليد  n 
لوسائل التكنولوجيا وارتفاع مستوى التعليم مشاركة 
حول  النقاشات  هذه  في  املجتمع  من  عريضة  شريحة 
األمن والدفاع، كما يضمن توسيع املساحة املتاحة أمام 
النوع االجتماعي. ويتطلب ذلك رغبة من جانب السلطة 
التنفيذية والبرملان وحمالت التأييد من منظمات املجتمع 

املدني.

املتقدمة مبجتمع  الدول  تتميز  شاملة:  وضع سياسات  n 
اخلبراء  أنشطة  ذلك  في  مبا  بالنشاط،  ُمفعٍم  مدني 
غير  واملنظمات  العلمية  واألوساط  املتخصصني 
تتطلب  قد  التقليدية  الناحية  فمن  ذلك،  ومع  احلكومية. 
خبراء  مشورة  املركزية  احلكومة  سياسة  صناعة 
اجللسات  جتعل  وقد  جًدا.  منتقاة  بصورة  خارجيني 
وُتشكل  شاملة،  عملية  السياسات  صناعة  من  العامة 

نقطة انطالق إلى مسائل النوع االجتماعي.

النوع االجتماعي كعنصر رئيسي في مساعدة إصالح  n 
اإلنسانية  القدرات  بناء  أن يشمل  يجب  األمني:  القطاع 
األخرى  احلكومات  مساعدة  عند  املتقدمة  الدول  في 
على إصالح القطاع األمني وصناعة السياسات، خبراء 

ومستشارين في النوع االجتماعي.
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6 التوصيات الرئيسية
القضايا  بشأن  تشاوري 5  تشاركي  وطني  حوار  فتح 
على  أمنية  سياسات  صياغة  أو  تعديل  عند  األمنية 

املستوى احمللي.

االجتماعي لالحتياجات  النوع  مع  إجراء حتديد متسق  ٦ 
األمنية القومية وعلى املستوى احمللي، مبا فيها مختلف 
للرجال والنساء والفتيات  األمنية واملوارد  االحتياجات 

واألوالد.

تبني منهج شامل لألمن القومي في السياسات األمنية،  ٧ 
مثل  القومي،  األمن  على  الداخلية  التهديدات  فيها  مبا 

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

صانعي  والتزام  االجتماعي  النوع  قدرات  بناء  ٨ 
والوزارات  التنفيذية  السلطة  داخل  األمنية  السياسات 
على  التدريب  من خالل  السياسية  واألحزاب  والبرملان 
النوع االجتماعي والتوجيه ونشر املعلومات وممارسة 

الضغوط.

واملرأة  للرجل  متساٍو  بشكل  والترقية  التعيني  ضمان  ٩ 
األمن  مجالس  مثل  األمني،  القرار  صنع  جهات  داخل 
الوزاري  املستوى  على  القيادية  واملناصب  القومي 

ومؤسسات القطاع األمني.

اتخاذ  هيئات  في  االجتماعي  النوع  خبرات  إشراك  10 
القرارات األمنية، على سبيل املثال، من خالل املؤمترات 
املعنية بشؤون  الوزارات  أو  البرملان  لعضوات  احلزبية 

املرأة ومسائل النوع االجتماعي.

معلومات  لتوفير  تشاركية  محلية  أمنية  جهات  إنشاء  11 
بهدف صناعة السياسات األمنية احمللية، وضمان تنفيذ 
خالل  من  احمللي  املستوى  على  القومي  األمن  سياسة 

املراجعات واخلطط األمنية واألنشطة املنسقة.

سياسة  تنفيذ  من  كجزء  الكافية  املوارد  تخصيص  12 
التي  اخلاصة  األمن  انعدام  حاالت  ملنع  القومي  األمن 
والتعامل  واألوالد،  والفتيات  والنساء  الرجال  تواجه 
معها ومعاقبة مرتكبيها بشكل فاعل، ومتويل املبادرات 
النوع  على  التدريب  مثل  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 

االجتماعي.

النوع  مع  ُمتسقة  ومتابعة  حتديد  عمليات  إجراء  1٣ 
حتديد  خالل  من  القومي  األمن  لسياسة  االجتماعي 
االجتماعي،  النوع  حيث  من  األمنية،  السياسات  تأثير 

وحتليل موازنة النوع االجتماعي.

إنشاء آليات لزيادة مشاركة منظمات املجتمع املدني، مبا  14 
في ذلك املنظمات النسائية، في اإلجراءات، مثل جلسات 
البرملان واملشاورات التي ُيجريها مجلس األمن القومي.

للمشاركة  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات شبكات  بناء  1٥ 
السياسات األمنية، مبا في  بفاعلية في عمليات صناعة 

ذلك بناء القدرات الفنية للمنظمات النسائية.

إنشاء شبكات ملنظمات املجتمع املدني، مبا فيها املنظمات  1٦ 
النسائية العاملة في القضايا املتعلقة باألمن، وذلك بهدف 
ضمان املشاركة االستراتيجية في صياغة سياسة األمن 

القومي.
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7 مصادر إضافية
أمثلة لسياسة األمن القومي

أدلة وكتيبات عملية

املقاالت والتقارير املنشورة على شبكة اإلنترنت  

National Security Policy for Jamaica – Towards a 
Secure and Prosperous Nation. 
http: //www.cabinet.gov.jm/docs/pdf/NSS_
DOCS/nspannet.pdf
South Africa’s White Paper on National Defence 
for the Republic of South Africa – Defence in a 
Democracy. 
http: //www.info.gov.za/whitepapers/1995/
defence.htm
South Africa’s White Paper on Safety and Security. 
http: //www.info.gov.za/whitepapers/1998/
safety.htm
Romania’s National Security Strategy. 
http: //merln.ndu.edu/whitepapers/
RomaniaNationalSecurity.pdf
Doctrine of the Armed Forces of the Slovak 
Republic. 
http: //www.arabparliaments.org/publications/
legislature/2007/montreux/slovak-e.pdf
Ireland’s White Paper on Defence. 
http: //www.statehouse-sl.org/policies/defence-
whitepaper.htm
Sierra Leone’s Defence White Paper. 
http: //www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
The Uganda Defence Review – Learning from 
Experience. 
http: //www.ssrnetwork.net/documents/
Publications/UDR/Uganda%20Defence%20
Review%20-%20Learning%20From%20
Experience.pdf
The US National Security Strategy. 
http: //www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/

Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD DAC Handbook on Security 
System Reform: supporting security and justice, 
Paris: OECD DAC, 2007. 
http: //www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.
pdf
Luethold, A., Developing A National Security Policy, 
Presentation, 2007. 
http: //www.arabparliaments.org/publications/
legislature/2007/montreux/leuthold-e.pdf
South Africa’s Department of Community Safety, 
Community Police Forum Toolkit, 2003. 
http: //www.capegateway.gov.za/eng/pubs/
public_info/C/32970

Valasek, K. with Nelson, K., Securing Equality, 
Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning 
on Women, Peace and Security, UN-INSTRAW: 
Santo Domingo, 2006.

Bearne, S. ed all, National Security Decision-
Making Structures and Security Sector Reform, The 
RAND Corporation, 2005. 
http: //www.rand.org/pubs/technical_reports/
TR289/
DCAF Backgrounder: National Security Policy, 
2005 
http: //www.dcaf.ch/publications/kms/details.
cfm?lng=en&id=18417&nav1=4
Bearne, S. ed al, National Security Decision-Making 
Structures and Security Sector Reform, DfID, 2005. 
http: //www.dfid.gov.uk/Pubs/files/security-
decisionmaking.pdf
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