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1. ملحة عامة
 

1.1 خلفية
لقد مر أكثر من عقد منذ أن نشر مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن )DCAF( ومنظمة األمن والتعاون 
ومعهد األمم املتحدة   )OSCE/ODIHR( مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان   / في أوروبا 
للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة )UN-INSTRAW( مجموعة األدوات املتعلقة بالنوع االجتماعي 
تم تبني  ومنذ ذلك الحين،  "إصالح الدفاع والنوع االجتماعي".  بما في ذلك أداة  وإصالح قطاع األمن، 
مجموعة من قرارات مجلس األمن التابعة لألمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن. وهي قرارات تعكس 
وفي نفس الوقت،  ة للعالقة بين مشاركة املرأة واملساواة بين الجنسين واألمن والتنمية. 

ّ
أكثر دق  

ً
فهما

اتسعت مفاهيم النوع االجتماعي، وتجاوزت تركيزها على النساء فقط لتشمل أيًضا الرجال والذكورية 
والعالقات التمييزية بين الجنسين والتمييز على أساس التوجه الجن�سي أو الهوية الجنسانية. كما أنه ال 
تعتبر عدم املساواة بين الجنسين واآلثار السلبية للنزاعات على النساء والرجال والفتيات والفتيان  كأمر 

محتوم، بل نتيجة لقصورالقوانين والسياسات واملمارسات.

وبالنسبة للقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى،* فحتى وقت قريب كان التفكير في النوع االجتماعي 
يعني ادراج النساء. وبالرغم من أن ذلك ال يزال أولوية مهمة، تركز العديد من مؤسسات الدفاع اآلن أيًضا 
على تعميم أو ادراج النوع االجتماعي في العمليات العسكرية وفهم تأثير ديناميكيات النوع االجتماعي على 
حماية املدنيين خالل النزاع. فعلى مدى العقد املا�سي تزايد الطلب على املتخصصين في النوع االجتماعي 
ونقاط التنسيق  صلب القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى مثل مستشاري النوع االجتماعي، 
املعنية بذلك، ومستشاري حماية املرأة، وفرق املشاركة النسائية. هذا وتضطلع النساء داخل القوات 
املسلحة، وكذلك في أجزاء أخرى من قطاع الدفاع^ وعدد من املنظمات األمنية الرئيسية بأدوار قيادية.

يتطلب السعي لتحقيق املساواة بين الجنسين في القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى تحوالت في 
الثقافة املؤسسية وإعادة توجيه سبل مساهمة الدفاع في تعزيز املساواة بين الجنسين في املجتمع عموًما. 
كما أنه يتطلب إعادة النظر في انعدام األمن وفي تجهيز قطاع الدفاع لالستجابة للتحديات املتعلقة 
ولتحقيق هذه املساواة يجب إعادة النظر في األشخاص  بالنوع االجتماعي التي تواجه الدولة والفرد. 
تقوم  وفي الوقت الذي يبدو فيه ذلك صعبا،  واملهارات والقيم التي تحتاجها قوات الدفاع الحديثة. 
العديد من مؤسسات الدفاع بأنشطة ابتكارية وتحويلية لتعزيز املساواة بين الجنسين وادراج منظور 

النوع االجتماعي – وهو أمر كان صعب التحقيق منذ عشر أو عشرين عاًما.

تجمع مجموعة األدوات الجديدة املتعلقة "بالنوع االجتماعي واألمن" والتي أصدرها مركز جينيف لحوكمة 
قطاع األمن )DCAF( ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
)OSCE/ODIHR( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UN Women( الدروس الرئيسية املستخلصة من العقد 
املا�سي بخصوص تعزيز املساواة بين الجنسين في مجال األمن والعدالة، مع التركيز على قطاع الدفاع. 
وتم تصميم  فالهدف منها مشاركة املمارسات الجيدة الجديدة والناشئة والتفكير في كيفية تطويرها. 

* في هذه األداة، تشير عبارة "القوات 
املسلحة" إلى جميع فروع القوات 

املسلحة، بما في ذلك األفراد املدنيين 
DCAF SSR Backgroun-  )انظر

der, The Armed Forces( وتشير 
"مؤسسات الدفاع" إلى القوات 

املسلحة وكليات وأكاديميات الدفاع 
ووزارات الدفاع ووكاالت الدفاع على 

املستوى الوطني.

^ في هذه األداة، يشير مصطلح 
"قطاع الدفاع" إلى القوات املسلحة 
وقيادتها السياسية )القائد العام، 

وزارة الدفاع(، وقادة السلطات 
التنفيذية )الرئيس، ورئيس الوزراء( 
والوكاالت الحكومية األخرى املشاركة 

بشكل دائم أو أحيانا في مسائل 
الدفاع 

 DCAF SSR Backgrounder, انظر(
 )Defence Reform

ال تتوجه مجموعة األدوات هذه الى 
مزودي الخدمات التجارية ضمن 

صناعة الدفاع؛ لهذا، راجع موجز 
السياسات حول "النوع االجتماعي 

وأنظمة األمن الخاص".

الصورة: أفراد من القوات الجوية 
الوطنية في عرض عسكري في 

جمهورية الدومينيكان، 2017 © 
رئاسة جمهورية الدومينيكان / 

أليخاندرو سانتوس.



مجموعة األدوات املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن  2

هذه األدوات ملساعدة مؤسسات قطاع األمن والعدالة، بما في ذلك القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع 
 
ً
 واستجابة

ً
األخرى، على ادراج منظور النوع االجتماعي. فمن الضروري أن يصير قطاع الدفاع أكثر وعيا

الحتياجات جميع السكان باختالفها وال سيما تلك املتعلقة بالنوع االجتماعي. ولذلك، يجب أن التركيز 
باألساس على االهتمام باالحتياجات األمنية للنساء والفتيات التي غالًبا ما يتم تجاهلها.

من قبل جماهير مختلفة بطرق  "النوع االجتماعي واألمن"  ونأمل أن يتم استخدام مجموعة أدوات 
 كمصدر للممارسات الجيدة والدروس املستفادة لتوجيه سياسات 

ً
متعددة. إذ أن يجوز استخدامها مثال

قطاع العدالة أو برامجه أو استراتيجياته أو اجراءاته. كما يمكن أن تكون مصدر أفكار ألنشطة املراقبة 
واإلشراف ومرجعا للحجج واألدلة لدعم املناصرة والتدريب.*

1.2 الفئات التي تستهدفها هذه األداة

تتوجه مجموعة األدوات هذه إلى املتخصصين في مجال النوع االجتماعي والسالم واألمن مع التركيز على 
ويشمل ذلك موظفي القوات املسلحة ووزارات الدفاع واملؤسسات األمنية اإلقليمية  قطاع الدفاع. 
واملنظمات الدولية والبعثات امليدانية متعددة األطراف التي تتطلع إلى تنمية معلوماتها حول سبل 
تطبيق منظور النوع االجتماعي في عملها. هذا باإلضافة إلى العاملين في مجاالت تتعلق بالنوع االجتماعي 
والتنوع أو تدعم تنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن، بما في ذلك 

تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية.

وعالوة على ذلك، توفر مجموعة األدوات هذه مقدمة سهلة حول أهمية منظور النوع االجتماعي واملساواة 
بين الجنسين بالنسبة ملؤسسات الدفاع املعنية بالجهات الفاعلة املدنية املشاركة في الرقابة الدفاعية. 
واألوساط  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  املظالم  أمناء  ومؤسسات  البرملانات  ذلك  ويشمل 

األكاديمية ومنظمات املجتمع املدني.

1.3 موجز عام

أهمية إدراج منظور النوع االجتماعي وتعزيز املساواة بين الجنسين في القوات املسلحة   2 يبينالقسم 
ومؤسسات الدفاع األخرى ويشرح ضرورة تحليل عوامل الصراع بين الجنسين من أجل فهم النزاع 
واألمن. كما يسلط القسم 2 الضوء على أهمية تطبيق منظور قائم على النوع االجتماعي داخل مؤسسة  
كما يحدد هذا القسم بعض األطر القانونية  القوات املسلحة وخارجها لزيادة الفعالية التشغيلية. 
لزم القوات املسلحة بحظر التمييز ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي 

ُ
والسياسية الرئيسية التي ت

وتعزيز املشاركة املتساوية للمرأة. ويختتم القسم بعرض الدورالذي من شأن القوات املسلحة ومؤسسات 
الدفاع األخرى أن تلعبه للمساهمة في تمكين النساء والرجال واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري 

الهوية الجنسانية من الجنسين في بلدانهم. ^

ويقدم القسم 3 صورة عن قطاع دفاع الذي تعزيز املساواة بين الجنسين ويدرج منظور النوع االجتماعي. 
أوال، يصف هذا القسم سبل تحسين قدرة القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى في توفير األمن من 
خالل التحليل السليم القائم على النوع االجتماعي وتقديم أفضل بيئة عمل ممكنة لألشخاص املوهوبين. 

* تركز األدوات األخرى وموجزات السياسة في مجموعة األدوات هذه على قضايا أمنية وعدلية محددة إلى جانب مقدمي الخدمات )انظر الصفحة 1(.
^ انظر: 

UN Women )2019( “Gender equality glossary”, https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36; UN High 
Commissioner for Human Rights )2011( “Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their 
sexual orientation and gender identity”, UN Doc. A/HRC/19/41, 17 November, para. 20.
تمت مناقشة االختصار( )LGBTI، الذي يعني املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بالتفصيل 

في األداة 1، "حوكمة وإصالح قطاع األمن والنوع االجتماعي ".
تتم مناقشة الدروس املستفادة من برامج العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في األداة 1،"حوكمة واصالح قطاع األمن و النوع االجتماعي".



3األداة 3 : الدفاع والنوع االجتماعي

ا، 
ً
ثانًيا، يوضح ممارسات إدارة الدفاع من أجل القضاء على التمييز وتعزيز املساواة بين الجنسين. ثالث

يشرح بالتفصيل كيف تضمن آليات املراقبة واإلشراف تحسين وتطوير القوات املسلحة ومؤسسات 
الدفاع األخرى وفًقا لالحتياجات املتغيرة.

 
ً

إرشادات لتعزيز املساواة بين الجنسين وإدراج منظور النوع االجتماعي إدراًجا فعاال  4 ويقدم القسم 
كما يتطرق  بدعم من الرقابة الخارجية الفعالة.  داخل القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى، 
ثم يركز القسم على  كالقيادة واألطر القانونية والسياسية.  أيضا الى األولويات التمكينية والشاملة: 
املوظفين: تعزيز املساواة بين الجنسين وضمان تنوع شامل من خالل التوظيف والتطوير الوظيفي، مع 
القضاء على التمييز واملضايقة وسوء املعاملة. ثم يبين هذا القسم سبل ادراج منظور النوع االجتماعي في 
فروع أركان القوات املسلحة وال سيما في سياق العمليات العسكرية. ويركز على آليات الرقابة الخارجية، 
والتوجيه الذي يوفره البرملان ومؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وكذلك 
املجتمع املدني، للقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين ومنظور 

النوع االجتماعي.

ويحدد القسم 5 بعض األسئلة اإلرشادية بهدف إجراء تقييم ذاتي مؤس�سي وتحديد األولويات والخطوات 
املوالية لعملية ادراج منظور النوع االجتماعي وتعزيز املساواة بين الجنسين.

ويسرد القسم 6 املوارد املفيدة األخرى لدعم العمل على املساواة بين الجنسين ومنظور النوع االجتماعي 
داخل القوات املسلحة وفي قطاع الدفاع على نطاق أوسع. 

فيتنقل القارئ بين األدوات واملوجزات  من املفترض أن يتم استخدام مجموعة األدوات هذه ككل، 
للعثور على مزيد من التفاصيل حول الجوانب التي تهّمه.

ستخدم عبارة "العنف القائم على النوع االجتماعي" )GBV( لإلشارة إلى جميع 
ُ
في مجموعة األدوات هذه، ت

األفعال الضارة التي يتعرض لها شخص ما بسبب االفتراضات املعيارية حول نوعه االجتماعي. والعنف 
القائم على النوع االجتماعي هو مصطلح شامل ألي فعل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى ما 
يحدده املجتمع من فوارق )أي النوع االجتماعي ( بين الذكور واإلناث. وتختلف طبيعة ونطاق  العنف 
و تشمل األمثلة العنف الجن�سي،  القائم على النوع االجتماعي باختالف الثقافات والبلدان واملناطق. 
بما في ذلك االستغالل / االعتداء الجن�سي واالتجار بغرض االستغالل الجن�سي؛ العنف املنزلي؛ الزواج 
القسري / املبكر؛ املمارسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛ جرائم الشرف، 

ميراث األرملة والعنف ضد املثليين واملتحولين جنسيا.
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2. أسباب أهمية املساواة بين الجنسين وإدراج 
منظور النوع االجتماعي في قطاع الدفاع

ا وال  يوضح هذا القسم األسباب التي تجعل من تطبيق منظور النوع االجتماعي في عمل قطاع الدفاع مهمًّ
، ٌيعتبر ذلك تصرفا صائبا. اذ تنص القوانين الدولية 

ً
سيما من وجهة نظر عملية وقانونية وأخالقية. أوال

واإلقليمية والوطنية على ضرورة منح النساء والرجال حًقا متساوًيا للخدمة في القوات املسلحة، وأنه 
يجب حماية وتعزيز حقوقهم اإلنسانية باإلضافة إلى واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري 
الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتمتلك القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى القدرة 
على املساهمة اإليجابية فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين في املجتمعات التي تخدمها من خالل تحدي 
يتطرق هذا القسم السبل التي يجب اتباعها لضمان  ثانًيا،  القوالب النمطية والتمييز بين الجنسين. 
تطبيق سليم. فالحفاظ على أعلى مستويات الفعالية التشغيلية يستلزم تسخير كامل إمكانات القوى 
 بوجهات نظر ومهارات مختلفة. عالوة على ذلك، يحتاج قطاع الدفاع إلى 

ً
العاملة املتنوعة، نساًء ورجاال

تطبيق منظور النوع االجتماعي لفهم التهديدات التي تواجه الدولة وأمن اإلنسان بشكل كامل واالستجابة 
لها.

هذا وقد التزمت العديد من الدول واملنظمات الدولية بزيادة مشاركة املرأة في القوات املسلحة والبعثات 
الدولية وإدراج النوع االجتماعي في العمليات العسكرية، بما في ذلك برامج العمل الوطنية للمرأة والسالم 

واألمن.*

2.1 الصبغة الجنسانية للنزاع واألمن 

كان ُيقصد بمفهوم األمن الدولي الحروب بين البلدان واألسلحة والعنف  خالل فترة الحرب الباردة، 
البدني. ومع ذلك، فإن العديد من التهديدات األمنية العاملية الرئيسية التي ميزت نهاية القرن العشرين 
وبداية القرن الحادي والعشرين لم تتوافق مع هذا النموذج. إذ تميل النزاعات إلى إشراك أعداد كبيرة 
وفي هذا اإلطار برز اإلرهاب والعنف املتطرف واألزمات الصحية  من الجهات املسلحة غير الحكومية. 

والكوارث الطبيعية والجرائم اإللكترونية وتغير املناخ كقضايا أمنية رئيسية.

وقد أّدى االمتعاض من التعريفات التقليدية لألمن املتمركزة حول الدولة إلى ظهور املفهوم التكميلي 
على العالقات التي تربط بين مختلف أشكال انعدام  الضوء  فساعد ذلك في إلقاء  "لألمن البشري". 
في حدوث حاالت جفاف تؤدي  )تهديد لألمن البيئي(  األمن. فعلى سبيل املثال، قد يتسبب تغير املناخ 
وتؤدي هجرة الناس  )األمن االقتصادي(.  وفقدان سبل العيش للمزارعين  )األمن الصحي(  إلى مجاعة 
كنتيجة للتغير املناخ، إلى خلق توتر داخل املجتمعات املضيفة )األمن املجتمعي( ويجعل الناس عرضة 
لخطر الجرائم العنيفة )األمن الشخ�سي(. ومن شأن حاالت انعدام األمن أن تهدد بدورها، بشكل فردي 

أو جماعي، األمن القومي.

الصورة: جنود قوة دفاع مالوي 
خالل تدريب انتشار نظمه الجيش 

األمريكي في إفريقيا، 2013 © 
البحرية األمريكية في افريقيا/ براد 

كوباس

* تتم مناقشة الدروس املستفادة 
من برامج العمل الوطنية املتعلقة 

باملرأة والسالم واألمن في األداة 
1،"حوكمة واصالح قطاع األمن 

والنوع االجتماعي".
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يكشف تحليل التنمية واألمن والصراع من منظور األمن البشري أن مستويات انعدام األمن تختلف 
على الصعيد العالمي وكذلك صلب املجتمع الواحد1.فعلى سبيل  والرجال،  ا كبيًرا بين النساء 

ً
اختالف

19 في املائة عن أجر النساء،2  املثال، يتقا�سى الرجال، وفًقا ملنظمة العمل الدولية، أجًرا يزيد بنسبة 
فيتمتع الرجال بأمن اقتصادي أكبر. ومن ناحية أخرى، يميل الرجال إلى أداء وظائف أكثر خطورة، مما 

يجعلهم أقل أماًنا من النساء عندما يتعلق األمر بالصحة واألمن الشخ�سي.

النساء والرجال

تؤثر حاالت النزاع املسلح وهشاشة الدولة على النساء والرجال والفتيان والفتيات بشكل مختلف. لذلك 
وجب تحليل النزاع من منظور النوع االجتماعي أي تحديد املخاطر املتفاوتة بالنسبة للنساء والرجال، 
الفقر،  ومستوى  واإلعاقة،  والعرق،  االجتماعية،  كالطبقة  املجموعات  باختالف  اختالفها  وأسباب 
)يشار إليها بالتحليل  والتوجه الجن�سي والعمر وعالمات االختالف األخرى  والخلفية الدينية،  والهوية، 

"التقاطعي"(.*

وبشكل عام، غالبا ما يكون الرجال أثناء النزاع عرضة للتجنيد القسري أو الجبري والسجن وغير ذلك من 
العواقب املباشرة قصيرة املدى. أما النساء فتتعرضن آلثار متوسطة وطويلة املدى نتيجة التأثير املشترك 
وقد تم اثبات ذلك من خالل البيانات التي  وندرة الرعاية الطبية والعنف الجن�سي.  لنقص الغذاء 
تقارن تأثير النزاع على معدل العمر املتوقع للنساء والرجال. وبسبب مجموعة من العوامل االجتماعية 
وتشير الدراسات إلى أن هذه  سنوات أكثر من الرجال3.   4.4 في املتوسط  تعيش النساء  والبيولوجية، 
"الفجوة بين الجنسين" قد تتسع في البداية أثناء النزاع املسلح، إذ يموت عدد أكبر من الرجال مقارنة 
بالنساء في ساحة املعركة أو كنتيجة مباشرة للنزاع. ولكن على املدى الطويل، إذا تم احتساب الوفيات 
غير املباشرة، فان النزاع يقلل من معدل العمر املتوقع للمرأة أكثر من الرجل. فهو يزيد من عدم املساواة 
بين الجنسين: فهو يؤدي إلى انخفاض الدخل وزيادة األسعار، خاصة بالنسبة للمواد الضرورية مثل 
وقد  أقل في أوقات الندرة.  إلى الغذاء  كما أن وصول النساء  واملياه النظيفة والرعاية الطبية.  الغذاء 
يؤدي النزاع إلى زيادة وفيات األمهات بسبب صعوبة الحصول على وسائل منع الحمل واإلجهاض اآلمن 
والرعاية عند الوالدة. كما أنه يتسبب في انتشار العنف الجن�سي. ويتفاقم الوضع عندما ينزح املهّجرون 
إلى املخيمات ويواجهون نقًصا في الخدمات األساسية مما يساعد على تف�سي األمراض وارتفاع مخاطر 

العنف.4

عالوة على ذلك، تتعطل األنظمة االجتماعية التقليدية أثناء النزاع املسلح، بما في ذلك األدوار القائمة 
الالئي قد يضطلعن بأدوار  يوفر النزاع فرًصا مختلفة للنساء  على النوع االجتماعي.^ وفي هذا اإلطار، 
ا في املجالين االجتماعي والسيا�سي. وفي حين أن منع النزاع5 

ً
جديدة في سوق العمل أو يصبحن أكثر نشاط

ر التسويات بعد انتهاء النزاع فرصة للحفاظ على أوجه التقدم هذه في مجال تمكين 
ّ
هو أفضل حل، توف

املرأة، وبالتالي زيادة احتماالت السالم والتنمية. وفي املقابل قد ال يستمر هذا التقدم ما لم يتم تعزيزه 
بشكل فعال في اتفاقيات السالم التي تعقب النزاع. 5 )انظر اإلطار 1 لالطالع على مثال لهذه الديناميكيات 

في السلفادور(.

إن فهم األسباب الجذرية للنزاعات يشمل األخذ بعين االعتبار معايير النوع االجتماعي. فعلى سبيل املثال، 
في مخيمات شمال أوغندا انضم شباب من املشردين الداخليين والعاطلين عن العمل وذوي الوضعية 
االجتماعية الهشة، إلى الجماعات املسلحة من أجل الظفر بالنساء أو كسب املال لدفع مهر الزواج.6 ففي 
العديد من النزاعات، على غرار نيبال وكولومبيا، أفادت النساء بانضمامهن إلى الجماعات املسلحة ذات 
األيديولوجيات الثورية للهروب من معايير النوع االجتماعي التي تقيدهن في املنزل  وتجنب العنف القائم 

على النوع االجتماعي.7

* تمت مناقشة "التقاطعية" 
بمزيد من التفصيل في األداة 1، 

"حوكمة واصالح قطاع األمن والنوع 
االجتماعي".

تشرح األداة 15، "ادراج النوع 
االجتماعي في تصميم املشاريع 

ورصدها في قطاعي األمن والعدالة" 
طريقة تحليل النوع االجتماعي 

بطريقة متقاطعة.

^ تم مناقشة "النوع االجتماعي" 
و"أدوار النوع االجتماعي" بالتفصيل 
في األداة 1، "حوكمة وإصالح قطاع 

األمن والنوع االجتماعي".
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اإلطار 1: التحليل الجنساني للحرب األهلية في السلفادور

هجر العديد  و1992،   1979 خالل الحرب األهلية في جمهورية السلفادور التي دامت بين عامي 
وأدى ذلك إلى تقلد العديد  من الرجال منازلهم للقتال أو للهروب من القتل خارج نطاق القانون. 
من النساء زمام األمور داخل األسرة. فانخرطن بشكل متزايد في حركات املجتمع املدني التي تطالب 
الحكومة بمعالجة القضايا االقتصادية وانتهاكات حقوق اإلنسان والقوانين التي تميز ضد املرأة. كما 

اتخذت بعض النساء مواقع قتالية في حركات التمرد.

 مساعًدا لتمكين املرأة ولكن من خالل وضع عبء إضافي ضخم على 
ً
وكانت الحرب بال شك عامال

وضعها املادي واالقتصادي. وعلى الرغم من وجود قيادات نسائية على طاولة مفاوضات السالم، 
فإن اتفاقيات سالم تشابولتيبيك لم تسعى إلى حماية التقدم في املساواة بين الجنسين وال إلى معالجة 
السلفادوريات تواجهن اليوم مستويات من القتل والعنف  فالنساء  املواقف التمييزية تجاه املرأة. 
الجن�سي واملنزلي تتجاوز تلك التي حدثت أثناء النزاع، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى غياب العقاب. وهذه 

السلوكيات العنيفة املكتسبة ليست سوى إرث خلفه النزاع.

املصادر:

K. Webster, C. Chen and K. Beardsley )2019( “Conflict, peace, and the evolution of women’s empowerment”, 
International Organization 73)2(, pp. 255–289 at pp. 276–277; Initiative on Quiet Diplomacy )2010( “SCR 1325 
and women’s participation: Operational guidelines for conflict resolution and peace processes”, Colchester: Initiative 
on Quiet Diplomacy, p. 30; K. Musalo )2019(“El Salvador – A peace worse than war: Violence, gender and a failed 
legal response”, Yale Journal of Law and Feminism 30)1(, pp. 3–97, at pp. 37–46.

صفات  وحاملو  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجن�سي  امليل  ومزدوجو  واملثليون  املثليات 
الجنسين

يزيد النزاع املسلح أيًضا من مخاطر العنف ضد املثليات واملثليين ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية 
الجنسانية وحاملو صفات الجنسين ومجتمعاتهم. ومن األمثلة على ذلك العنف الذي ارتكبته ما يسمى 
بالدولة اإلسالمية في العراق والشام. فعندما بدأت سوريا في فرض الخدمة العسكرية اإلجبارية بشكل 
النزاع، واجه الرجال السوريون املثليون واملتحولين جنسًيا خياًرا صعًبا يتمثل سواء  أكثر صرامة أثناء 
أو الفرار من البالد. وفي بعض  في الخدمة في بيئة تنطوي على مخاطر عالية من املضايقات أو االختباء 
قطعت عائالتهم عالقاتها بهم أو تعرضوا لخطر االعمال االنتقامية التي سلطتها الحكومة.8  الحاالت، 
وتتعرض هذه املجموعة بشكل خاص للخطر عندما يتم تهجيرهم من منازلهم أو بعيًدا عن شبكات الدعم. 
وقد يضطرون إلى الفرار إلى بلدان يواجهون فيها التجريم.9 وفي عام 2015، عقد مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة اجتماعه األول بشأن حقوق األشخاص من مختلف امليول الجنسية والهوية الجنسانية.10

املرأة والسالم واألمن والبرامج املعنية باستدامة السالم

إن تحليل النزاعات وتأثيراتها من منظور النوع االجتماعي له تاريخ طويل. فقد تضمنت الوثيقة الختامية 
 حول املرأة والنزاع املسلح. وطالب 

ً
للمؤتمر العالمي الرابع حول املرأة عام 1995، منهاج عمل بكين، فصال

املنهاج باالعتراف بالتأثير املختلف للنزاع على النساء والرجال. كما طالب أن تأخذ اإلدارة املسؤولة عن 
وتجريم العنف الجنساني  النزاعات املسلحة وإعادة اإلعمار باالعتبار حماية حقوق املرأة وجسدها، 
ولقد كان اعتماد قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  السالم.  ومشاركة املرأة في بناء  والجن�سي، 
رقم 1325 في عام 2000، والذي لعبت فيه منظمات املجتمع املدني دوًرا حاسًما، عالمة بارزة في هذا 
د دور املرأة في جميع مراحل النزاع. وقد أدان قرار مجلس 

ّ
الصدد، إذ ربط بين النوع االجتماعي واألمن وأك

األمن رقم 1820، الذي تم تبنيه في عام 2008، على وجه التحديد العنف الجن�سي باعتباره أسلوبا حربيا. 
وتمثل هذه القرارات أساس الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن )انظر اإلطار 2(.11
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اإلطار 2: الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن

.ويسلم هذا القرار بأن النساء   1325 تم تبنى القرار الرائد ملجلس األمن الدولي رقم   ،2000 في عام 
والرجال يعيشون تجارب مختلفة خالل النزاع، ويكون لديهم احتياجات ووجهات نظر مختلفة بعده 
حول أسبابه ونتائجه. كمت أنهم يساهمون بطريقة مختلفة في تحقيق عملية بناء السالم. وفي وقت 
عنى باملرأة والنزاع. وتشكل 

ُ
الحق، اعتمد مجلس األمن تسع قرارات أخرى )حتى تاريخ كتابة هذه األداة( ت

جملة هذه القرارات الخطة املتعلقة باملرأة السالم واألمن. وهي تهدف إلى:

Ê  تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين مشاركة املرأة في جميع جوانب منع النزاع ومسارات السالم وعمليات
السالم وبناء السالم 

Ê  توفير حماية أكبر للنساء في البيئات املتأثرة بالنزاع، والحد من العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع واإلفالت
من العقاب ملرتكبي هذه الجرائم

Ê  التأكد من أن املشاركة الدولية في البيئات املتأثرة بالنزاع تلبي االحتياجات الخاصة باملرأة وتحسن
حماية حقوقها.

ملزيد من املعلومات راجع موجز السياسة حول اتباع نهج حوكمة قطاع األمن إزاء املرأة والسالم واألمن

 وفي الوقت الذي تركز فيه الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن تركيزا كبيرا على النساء والفتيات، فإنها تقر
 بالحاجة إلى إشراك الرجال والفتيان في مكافحة العنف ضد املرأة وتعتبرهم ضحايا للعنف الجن�سي أثناء
 النزاع )كما تم توثيقه، على سبيل املثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك وسوريا
فقد بحثت تحليالت النزاع القائمة على النوع االجتماعي في تالعب األطراف عالوة على ذلك،   وليبيا12. 

املتنازعة باملفاهيم االجتماعية للذكورة لتشجيع الرجال على القتال أو نبذ أولئك الذين يرفضون ذلك.

على أهمية الروابط الني تجمع  أنطونيو غوتيريس،  د األمين العام لألمم املتحدة، 
ّ
أك  ،2018 وفي عام 

 املساواة بين الجنسين والقدرة على الصمود في مواجهة 
ً
قطاع األمن بالتنمية وحقوق اإلنسان - وتحديدا

في برنامج الحفاظ على السالم املستدام.* وتعد املشاركة الكاملة للمرأة في املجتمع   - النزاعات ومنعها 
وعلى جميع مستويات صنع القرار في مجاالت األمن والتنمية وحقوق اإلنسان ضرورية لضمان السالم 
، ال يمكن تحقيق أمن املرأة والتمكين االقتصادي والحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان 

ً
واالزدهار. فأوال

نقص الطاقات السياسية واالقتصادية  ثانًيا،  السالم.  وإشراكهن في بناء  دون سماع أصوات النساء 
فإن  وعلى هذا النحو،  مجتمعات سلمية.  لجميع فئات املجتمع يهدد استدامة الجهود املبذولة لبناء 
جميع األنشطة املتعلقة ببناء والسالم والحفاظ عليه وتعزيز حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة تحتاج 
إلى الدعم من خالل تحليل جنساني قوي )تمت مناقشته في القسم الفرعي 4-4(. وبعد االقرار بالصلة 
بين املساواة بين الجنسين واألمن والسالم، فلقد تبنى برنامج الحفاظ على السالم املستدام خطة التنمية 

املستدامة لعام ^2030 والخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وعزز تنفيذهما.

2.2 مؤسسات الدفاع في حاجة ملهارات متنوعة بما في تلك التي يقدمها النساء 
والرجال 

ملؤسسات الدفاع دور جديد يشمل حماية املدنيين

ان التحديات التي تواجهها الجيوش في الوقت الحالي معقدة وغالًبا ما تنطوي على العديد من الجهات 
الفاعلة غير املنسقة وغير الحكومية، بما في ذلك الجماعات اإلرهابية. وأصبحت ساحات القتال التقليدية 
نادرة إذ يتم نشر القوات املسلحة واستخدامها في ميادين وسياقات تشغيلية معقدة مع العديد من 
الجهات الفاعلة املتباينة، بما في ذلك غير املقاتلين. ويشكل انتشار املعلومات املضللة، بغرض التأثير مثال 
على نتائج االنتخابات، والهجمات اإللكترونية على البنية التحتية األساسية تهديدات جّمة. لذلك تركز 

قطاعات الدفاع بشكل متزايد على الحروب النفسية والحروب املعلوماتية.**

*اطلع على 
United Nations )2018( “Peace 
building and sustaining 
peace”, report of the UN 
Secretary-General, UN Doc. 
A/72/707–S/2018/43, 28 
January.

^ انظر موجز السياسات حول "خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 قطاع 

األمن واملساواة بين الجنسين".

** لالطالع على النقاش العام حول 
األدوار املتغيرة للقوات املسلحة، 

انظر
DCAF )2015( The Armed Forces, 
SSR Backgrounder Series, 
Geneva: DCAF.
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عالوة على ذلك، تحمي القوات املسلحة املدنيين بالتعاون مع املؤسسات األخرى التابعة للدولة. ويشمل 
هذا الدور املحلي تقديم الدعم في انفاذ القانون ومواجهة حاالت الطوارئ املحلية والكوارث الطبيعية 
وحماية البنى التحتية الحيوية والتعليم والبحث والتطوير. و تتسم هذه املساعدة بتاريخ طويل في بعض 
أصبح  وفي معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية،  بلدان أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا وافريقيا. 

انتشار القوات املسلحة محلًيا أكثر شيوًعا، لكنه ال يزال يعتبر استثناًء وليس قاعدة.13 

وأّما الدور الثالث، وهو مهم للغاية في البلدان الرئيسية املساهمة بقوات مثل بنغالديش وإثيوبيا، فهو 
عبارة عن نشر القوات املسلحة في البعثات اإلنسانية ودعم السالم وتحقيق االستقرار. ويشمل ذلك بعثات 
حفظ السالم التي تقودها األمم املتحدة أو املنظمات اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي، 
ومهام منع األنشطة غير القانونية في البحر، مثل القوات البحرية لالتحاد األوروبي في الصومال )مكافحة 
القرصنة( والبحر األبيض املتوسط )مكافحة تهريب املهاجرين(. كما تدعم العديد من الدول بناء القدرات 

وبناء املؤسسات الدفاعية في الدول الشريكة، إما بشكل ثنائي أو من خالل منظمات مثل الناتو.

ولقد تم تضمين حماية املدنيين في معظم واليات بعثة األمم املتحدة املعنية بحفظ السالم منذ عام 
كان اعتماد الجمعية العامة لألمم املتحدة ملفهوم مسؤولية الحماية في  14.1999 عالوة على ذلك، 
عام 2005 بياًنا صريًحا حول تكليف الدولة بمنع الفظائع الجماعية، والتي على املجتمع الدولي تحمل 
ويشير هذان االتجاهان إلى  مسؤوليتها لضمان العمل الجماعي كلما فشلت الدولة في القيام بذلك.15 
التحوالت التي طرأت على دور القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى كما أنهما يساهمان فيها. فبعد 

أن كان دور القوات املسلحة حماية سيادة الوطن صار يركز على حماية األشخاص وحقوقهم.

مؤسسات الدفاع بحاجة إلى مهارات جديدة ومتنوعة

زاد التعقيد املتزايد للعمليات العسكرية من الحاجة إلى موظفين ذوي مهارات متخصصة في مجموعة واسعة 
من املجاالت، مثل اللغات وعلم النفس وتكنولوجيا املعلومات والهندسة. ويتطلب ذلك مرشحين ربما لم 
روا من ذي قبل في املهن العسكرية، خاصة إن قطاع الدفاع كثيرا ما يتنافس مع اإلدارات 

ّ
يكونوا قد فك

فإن التقدم  وحتى في األدوار القتالية التقليدية،  الحكومية األخرى والقطاع الخاص داخل سوق العمل. 
التكنولوجي يؤدي إلى تقليص جنود املشاة فالقوة الجسدية ال تزيد من فعالية القتال.16 ويعّد العمل الجماعي 

باإلضافة الى مهارات االتصال والقدرة على العمل في بيئات ثقافية متنوعة عوامل ذات أهمية. 

وتدفع هذه املتطلبات االستراتيجية والتشغيلية الجديدة، باإلضافة إلى التغييرات التي يشهدها املجتمع 
العديد من القوات املسلحة إلى مراجعة معايير التجنيد واالختيار الخاصة بهم بصورة  بصفة عامة، 
شاملة. ويشكل جزء من هذا التحول في نظر العديد من القوات املسلحة اعترافا بنقص الجنديات أي 

أنه قد تم تجنيد شريحة صغيرة نسبيا من املجتمع على مر التاريخ.

ولقد تم أيًضا استبعاد املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو 
 50 في  املسلحة  القوات  وفي حوزة  املسلحة.*  القوات  العديد من  في  الخدمة  الجنسين من  صفات 
دولة على األقل سياسات واضحة تسمح بالتحاق املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي بالقوات 
املسلحة بالقوات املسلحة. وتسمح 18 دولة )بما في ذلك 11 دولة عضوا في الناتو( لألشخاص املتحولين 
جنسيا بالخدمة في قواتها املسلحة، وهي أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوليفيا، كندا، جمهورية التشيك، 
السويد  إسبانيا،  النرويج،  نيوزيلندا،  هولندا،  إسرائيل،  أملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  الدنمارك، 
واململكة املتحدة. ومع ذلك، في حاالت كثيرة ال ُيسمح للمثليين تولي مناصب داخل القوات املسلحة على 
االطالق.17 وفي البلدان التي تجرم املثلية الجنسية أو ال ُيسمح فيها ألفراد القوات املسلحة بالدخول في 
عالقات مثلية، يخضع هؤالء في بعض األحيان لتحقيقات مزعجة. كما ويتم الضغط عليهم لالعتراف 

تحت التهديد ويتم االعالن على نتائج هذه التحقيقات ومن ثم محاكمتهم.18

* مزيد التوجيهات حول سياسات 
دعم ادماج املثليات واملثليون 

ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو 
الهوية الجنسانية وحاملو صفات 
الجنسين وتساوي الفرص يرجى 

االطالع على:
J. Polchar, T. Sweijs, P. Marten 
and J. Galdiga )2014( LGBT 
Military Personnel: A Strategic 
Vision for Inclusion, The Hague: 
The Hague Centre for Strategic 
Studies.
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أو املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية  لقد فقدت الحجج التي تدعي أن النساء 
الجنسانية وحاملو صفات الجنسين يقّوضون تماسك وحدة القوات املسلحة مصداقيتها على نطاق 
ا أن تنوع األفراد ومهاراتهم ووجهات نظرهم يساعد على تحقيق أهداف مشتركة  واسع. فلقد بات جليًّ
ا تحّقق نتائج أفضل،  وتماسك أكبر.19 وفي الواقع، تظهر الدراسات أن الفرق املتنوعة واملتوازنة جنسانيًّ
ال سيما عند ايالء أهمّية لالبتكار وحل املشاكل.20 كما يعزز ذلك تماسك الوحدات العسكرية واالستعداد 
برز الدراسات، 

ُ
للتصدي الى "املعاكسات" وغيرها من املمارسات التمييزية واملسيئة والقضاء عليها.21 و ت

على سبيل املثال، أن بيئات العمل الصديقة للمثليات وللمثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية 
أكبر لجميع املوظفين و تعزز تكافؤ الفرص للمرأة   

ً
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تقدم دعما

واألقليات العرقية.22 

تدرك القوات املسلحة وغيرها من مؤسسات الدفاع الحاجة إلى قدرات  إلى جانب التجنيد املتنوع، 
لتلبية متطلبات العمليات املعاصرة واملستقبلية.   - بما في ذلك املبادئ والتعليم والتدريب   - جديدة 
هذا وتعد القدرة على إجراء تحليالت جنسانية لبيئات العمل وادراج منظور النوع االجتماعي في جميع 

الجوانب العملية مهارة ضرورية في الوقت الحالي ملؤسسات الدفاع.

2.3 خدمة النساء في القوات املسلحة ضرورية لكن عددهن قليل

يعتبر اإلدراج الكامل للنساء والرجال في القوات املسلحة ضروريا بهدف االستفادة من جميع املهارات 
واملواهب املتاحة للموظفين والدولة. ومن شأن املرأة كذلك أن تضيف مزايا عملية خاصة للعمليات 
ففي  تعزز أمن القوات املسلحة.  فقد أظهرت التجربة أن الفرق املكونة من رجال ونساء  العسكرية. 
أفغانستان، على سبيل املثال، سمح العمل التي قامت به جنديات القوات املسلحة مع النساء املحليات 
بالنفاذ إلى معلومات لم تكن متاحة. كما أن االستناد على موظفات للبحث والتعامل مع النساء املحليات 

خفف العداء تجاه البعثة.23 

الجدول 1: نسبة النساء من الجنود واملراقبين العسكريين و ضباط األركان في القوات أكبر 12 دولة مساهمة في 
بعثات األمم املتحدة، نوفمبر 2019

٪ املراقبات و وضابطات األركان٪ القوات النسائية
8.623.9أثيوبيا1.
0.812.7الهند2.
1.516.9بنغالدش3.
4.19.2رواندا4.
3.412.1نيبال5.
0.715.9باكستان6.
2.89.9إندونيسيا7.
3.07.3الصين8.
12.627.7غانا9.

7.318.9جمهورية تانزانيا املتحدة10.

0.012.4مصر11.

1.624.0املغرب12.

املصدر:

UN Peacekeeping )2019(, 30 November, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/operational_effect_
and_women_peacekeepers_november_2019.pdf

إذ أن الحق في االلتحاق  من املهم أن تمثل القوات املسلحة املجتمع الذي تخدمه.  عالوة على ذلك، 
بالخدمة داخل القوات املسلحة هو وجه من وجوه ممارسة الفرد لحقه في املشاركة الكاملة كمواطن، 
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إضافة الى حقوق اإلنسان األخرى. فعادة ما يتمتع قطاع الدفاع املتنوع الذي يعكس التكوين الديموغرافي 
للبالد بشرعية أكبر.

في معظم  اذ ال تتقلد النساء  كانت املرأة وال تزال ممثلة تمثيال ناقصا في القوات املسلحة.  ومع ذلك، 
القوات املسلحة مناصب عليا ، وغالًبا ما تتركز النساء في الدعم القتالي واللوجستي واإلدارة والوظائف 

الطبية.24 )انظر الجدولين 1 و2 والرسم البياني 1 في الصفحة 12(.

الجدول 2: نسبة املوظفات في الخدمة الفعلية لبعض الدول التابعة ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا

٪ نسبة املوظفاتالدولة

14ألبانيا

13أرمينيا

3أذربيجان

8بلجيكا

6البوسنة والهرسك

15كندا

7الدنمارك

10استونيا

2فنلندا

10جورجيا

12أملانيا

15اليونان

17التفيا

10لتوانيا

9هوالندا

11النرويج

6بولونيا

11البرتغال

7صربيا

13اسبانيا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة

9

10اململكة املتحدة
املصدر: 

20-19 S. Atkins )2018( “Baseline study report: Women in the armed forces in the OSCE region”, Warsaw: OSCE/
ODIHR, pp.

ال تزال هنالك حواجز أمام املشاركة الكاملة والنشطة والهادفة للمرأة في القوات املسلحة وغيرها من 
مؤسسات الدفاع األخرى. ويمكن تحديد بعض هذه الحواجز بسهولة وهي: التحرش الجن�سي، واالعتداء 
الجن�سي، ورفض تعيين النساء في وحدات معينة، والبنية التحتية غير املالئمة أو الترتيبات اللوجستية 
األخرى أثناء التدريب أو العمليات، إلى غير ذلك. وهنالك حواجز أخرى أكثر دقة - كظروف العمل التي 
تجعل من املستحيل على شخص، الذي مشغول بتقديم رعاية أن يحرز تقدما مهنًيا، ونقص املوجهين 
وأنظمة  وإجراءات االنتشار التي ال تراعي نوع الجنس،  وإجراءات الترقية املتحيزة،  املناسبين للمرأة، 
الشكاوى واإلبالغ عن التحرش غير الفعالة، بما في ذلك التحرش الجن�سي وإساءة املعاملة، إلى غير ذلك. 
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وفي كثير من الحاالت، تشكل الحواجز التي تحول دون تقدم املرأة داخل الجيش أيًضا حواجز أمام تنوع 
القوات املسلحة.

الرسم البياني 1: نسبة العسكريات الناشطات من الدول األعضاء والدول الشريكة في الناتو في عام 2017

الدنمارك

فنلندا

تركيا

هنغار�ا

ب��ي�ا

نيوز�لندا

أس��اليا

مولدوفا

سلوفي�يا

الواليات�املتحدة

بلغار�ا

كندا

اليونان

التفيا

فر�سا

ألبانيا

جمهور�ة�ال�شيك

اسبانيا

أملانيا

لتوانيا

ال��و�ج

كرواتيا

سلوفي�يا

ال���غال

اململكة�املتحدة

هوالندا

استونيا

رومانيا

السو�د

النمسا

جمهور�ة�مقدونيا
اليوغسالفية   سابقا
اليابان

لوكسمبورغ

بولونيا

ايطاليا

جورجيا

ا��بل�األسود

19.3%

17.3%

17.1%

17.0%

16.5%

16.2%

15.9%

15.7%

15.5%

15.3%

15.2%

13.1%

12.7%

12.7%

11.8%

11.7%

11.6%

11.5%

10.8%

10.5%

10.3%

9.7%

9.0%

8.4%

8.0%

7.9%

7.1%

7.0%

6.4%

6.3%

5.0%

4.9%

4.8%

4.3%

3.5%

2.9%

0.8%

املصدر: 

NATO Committee on Gender Perspectives )2017( “Summary of the national reports of NATO Member and Partner 
Nations to the NATO Committee on Gender Perspectives”, Brussels: NATO, p. 18.

الدفاع  مؤسسات  تطالب  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  القانونية  األطر   2.4
باحترام وتعزيز املساواة بين الجنسين

أدرجت معظم البلدان في دستورها بنود حول حق املرأة في املساواة و/أو عدم التمييز. عالوة على ذلك، 
)انظر  تتناول العديد من االتفاقيات وااللتزامات واملعايير الدولية واإلقليمية املساواة وعدم التمييز 
د 

ُّ
تقل 21 )2( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن بأن لكِلّ شخص حقُّ  املادة  3(. كما تقّر  اإلطار 
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ة في بلده - بما في ذلك الخدمة في القوات املسلحة )على سبيل املثال، ألغت األرجنتين في  الوظائف العامَّ
عام 2006 قوانين تعود إلى الديكتاتورية العسكرية التي منعت النساء واألمهات املتزوجات من الخدمة 
في الجيش، وذلك بعد مراجعة قامت بها وزارة الدفاع التي وجدت أن القوانين تتعارض مع معايير املساواة 

بين الجنسين املتأصلة في الديمقراطية الدستورية(.25 

ويجوز ألفراد القوات املسلحة فرض بعض القيود والحدود على حقوق اإلنسان والحريات األساسية، 
 من إرث تاريخي. ويجب على القانون 

ً
ولكن يجب أن يظل ذلك محدودا وأن يستند إلى ضرورة مثبتة بدال

طبق 
ُ
أن ينضم هذه القيود، كما عليها أن تتما�سى مع االلتزامات الدولية، وأن تكون استثنائية، وأن ت

باستمرار وبطريقة غير تمييزية.*

في هذا اإلطار، تلزم األطر القانونية الدولية القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى بما يلي:

Ê على أصحاب العمل أن يكونوا عادلين ومنصفين وغير تمييزيين

Ê وعليهم أن يكونوا عادلين ومنصفين وغير تمييزيين في أداء واجباتهم

Ê  منع االستغالل واالعتداء الجنسيين والعنف والتمييز القائمين على النوع االجتماعي أو املضايقة أو
اإلساءة داخل مؤسساتهم.

اإلطار 3: الصكوك الدولية املتعلقة بالنوع االجتماعي والقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى

هناك مجموعة من االلتزامات القانونية الوطنية واإلقليمية والعاملية ذات صلة و/أو تلزم الدول بإدراج 
4 ملحة عامة عنها، كما تتوفر  1 واألداة  منظور النوع االجتماعي في مؤسسات الدفاع. وتضم كل من األداة 
خالصة وافية عن الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية على شبكة اإلنترنت كجزء من مجموعة األدوات 

هذه.

وفيما يلي مجموعة مختارة من األحكام الرئيسية املتعلقة بالنوع االجتماعي في مؤسسات الدفاع.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

الدول األطراف   1979 لعام   )CEDAW لزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو، 
ُ
ت

بتفعيل جميع الوسائل املناسبة بأسرع ما يمكن للقضاء على التمييز ضد املرأة )املادة 2(.

وتبرز التوصية العامة رقم 28 الصادرة عن الجنة املعنية بهذه املسألة أن تنفيذ االتفاقية يتطلب االعتراف 
والدين أو  العرقي واالثني،  بعوامل مؤثرة كاالنتماء   

ً
وثيقا  

ً
قانوًنا بأشكال التمييز األخرى التي ترتبط ارتباطا

املعتقد، والصحة، واملركز، والسن، والطبقة، والطائفة االجتماعية، وامليل الجن�سي، والهوية الجنسانية. 
")الفقرة 18(. وتحتوي االتفاقية على عدد من االلتزامات املتعلقة مباشرة بالقوات املسلحة، مثل:

Ê )11 منع التمييز في العمل )املادة

Ê   اتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة
على دونية أو تفوق جنس على الجنس اآلخر، أو على أدوار نمطية )املادة 5(

Ê  ملكافحة جميع أشكال بما في ذلك التشريعية منها،  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة، 
االتجار باملرأة واستغالل بغاء املرأة )املادة 6(.

وإذ تكرر التأكيد على أهمية أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املتمثلة في ضمان 
حماية حقوق املرأة قبل النزاع وخالله وبعده، فقد قدمت اللجنة املعنية بهذا املوضوع توصيات محددة 

متعلقة بالدفاع )انظر التوصيات العامة 30 و33 و37(.

Ê  إدراج املقاتالت والنساء والفتيات املرتبطات بالجماعات املسلحة كمستفيدات في برامج نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج، على أن تلبي هذه البرامج احتياجاتهن املتعلقة بالنوع االجتماعي.

Ê  اتخاذ خطوات لضمان امتثال املحاكم العسكرية للمعايير الدولية والتمسك بأحكام القانون الدولي
لحقوق اإلنسان، وتمتع املرأة بنفس الحق املتمثل في الوصول  إلى هذه املحاكم واملشاركة في اإلجراءات 

واإلشراف عليها.

* انظر 
H. Born and I. Leigh )eds( 
)2008( Handbook on Human 
Rights and Fundamental 
Freedoms of Armed Forces 
Personnel, Geneva: OSCE/ 
ODIHR and DCAF
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Ê  تحقيق التوازن بين الجنسين عند تعيين العسكريين املسؤولين عن استقبال املهاجرين وتدريبهم على
الضرر الجنساني الذي تواجهه املهاجرات.

تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بامليل الجن�سي والهوية الجنسانية

تستند مبادئ يوغياكارتا لعام 2007، التي صاغها فريق متميز من خبراء حقوق اإلنسان، إلى معايير القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان من منظور التوجهات الجنسية املتنوعة والهويات الجنسانية. فهي تؤكد على أنه:

Ê  .لكل إنسان حق التمتع بكافة حقوقه دون أي تمييز على أساس التوجه الجن�سي أو هويته الجنسانية
 سواء أمام القانون، ولهم دون أي تمييز حق متساو في التمتع بحاميته دون أي تمييز 

ٌ
والناس جميعا

)املبدأ 2(

Ê  لكل إنسان، بصرف النظر عن توجهه الجن�سي أو هويته الحق في سالمته الشخصية، وفي حماية
الدولة له من أي عنف أو أذى بدني )املبدأ 5(.

التمييز  يتعلق بعدم  فيما   
ً
وتحديدا العالمي لحقوق اإلنسان،  الطابع  املبادئ على  وترتكز هذه 

واالعتراف أمام القانون؛ وحقوق اإلنسان واألمن الشخ�سي؛ والحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية؛ والحق في التعبير والرأي وتكوين الجمعيات؛ والحق في حرية التنقل واللجوء؛ والحق في 
املشاركة في الحياة الثقافية والعائلية؛ وحقوق املدافعين عن حقوق اإلنسان؛ وحقوق اإلنصاف 
وتدمج بشكل  االعتراف بالتقاطعية،   )YP+10(  2017 وتعزز مبادئ يوغياكارتا لسنة  واملساءلة. 
أفضل احتياجات األشخاص ثنائيي الجنس وذوي التعبيرات الجنسانية والخصائص الجنسية 
إال أنها مشتقة من النص والتفسير  بالرغم من أن هذه املبادئ ال تشكل قانوًنا ملزًما،  املتنوعة. 

القانوني لعدد من املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف.

قانون العمل الدولي

التفاقيات منظمة العمل الدولية صلة مباشرة بمؤسسات الدفاع كأرباب عمل عموميين. وتشمل 
معايير العمل الدولية املتعلقة باملساواة بين الجنسين املعايير املتعلقة باملساواة في األجر وعدم 

التمييز والعاملين ذوي املسؤوليات األسرية وحماية األمومة.

القانون اإلنساني الدولي

ُيلزم البروتوكول اإلضافي األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 الدول بحماية النساء من االغتصاب أو 
الدعارة القسرية أو أي شكل آخر من أشكال هتك العرض أثناء النزاع )املادة 76(.

قرارات مجلس األمن الدولي

بشأن   2272 والقرار  تتضمن قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن، 
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، والقرار 2331 بشأن الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، 

الدعوات التالية:

Ê  على البلدان املساهمة بقواتها في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة نشر نسبة أكبر من
النساء، باإلضافة إلى مستشاري حماية املرأة ومستشاري النوع االجتماعي. كما عليها توفير تدريب 
شامل لجميع املوظفين حول النوع االجتماعي؛ وادراج سبل التصدي للعنف الجن�سي والعنف القائم 

على النوع االجتماعي في معايير األداء والجاهزية التشغيلية.

Ê  ،ملكافحة العنف الجن�سي 
ً
يجب على جميع أطراف النزاع املسلح تنفيذ التزامات خاصة ومحددة زمنيا

وعلى القادة املدنيين  بما في ذلك من خالل مدونات قواعد السلوك واألدلة امليدانية العسكرية. 
والعسكريين إظهار االلتزام وفرض املساءلة.

Ê   على عمليات إصالح قطاع األمن تشجيع املزيد من النساء وعليها مراجعة خلفية العاملين مراجعة
فعالة الستبعاد أي شخص مسؤول عن العنف الجن�سي.
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Ê  على جميع الدول اتخاذ إجراءات ملنع ومكافحة اإلفالت من العقاب املتعلقة بحاالت االستغالل
الجن�سي واالساءة الجنسية خالل املعارك والتي ترتكبها قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 
أو غير التابعة لها واملفوضة من مجلس األمن. كما عليها فتح تحقيق بشأن القوات وإعادتها للوطن 

إن لزم األمر كلما وجدت مزاعم بانتشار حاالت استغالل واعتداء جن�سي أو ارتكابها بصفة ممنهجة.

املنظمات اإلقليمية

يدعو قرار منظمة األمن  أدرجت العديد من املنظمات اإلقليمية هذه املعايير. على سبيل املثال، 
والتعاون في أوروبا رقم7/09 بشأن "مشاركة املرأة في الحياة السياسية والعامة" الدول املشاركة إلى:

Ê  والقضائية التشريعية  الهيئات  جميع  في  الجنسين  بين  التوازن  لتحقيق  محددة  تدابير  توفير 
والتنفيذية، بما في ذلك الخدمات األمنية مثل أجهزة الشرطة

Ê  للنساء 
ً
األخذ بعين االعتبار التدابير التشريعية املمكنة التي من شأنها أن تسهل مشاركة أكثر توازنا

والرجال في الحياة السياسية والعامة، وخاصة في صنع القرار

Ê  ،اتخاذ تدابير لخلق تكافؤ الفرص داخل األجهزة األمنية، بما في ذلك القوات املسلحة عند االقتضاء
للسماح بالتوظيف املتوازن للرجال والنساء واالحتفاظ بهم وترقيتهم

Ê السماح باملساواة بين النساء والرجال في مبادرات بناء السالم

Ê  والرجال لتسهيل تكافؤ الفرص للمرأة النساء  تشجيع العمل املشترك واملسؤوليات األبوية بين 
للمشاركة بفعالية في الحياة السياسية والعامة.

ملزيد من املعلومات حول األطر القانونية للعمليات العسكرية من منظور النوع االجتماعي، أنظر

S. Longworth, N. Miteva and A. Tomić )2016( “Gender training and the military: The legal and policy framework”, 
in DCAF and PfPC, Teaching Gender in the Military: A Handbook, Geneva: DCAF and PfPC.

2.5 دعم القوات املسلحة  للمساواة بين الجنسين واالدماج االجتماعي 

 في بناء األمة. ففي بلدان مثل سويسرا وسنغافورة، يجمع التجنيد 
ً
 دورا

ً
لعبت القوات املسلحة تاريخيا

 من خلفيات اجتماعية ولغوية متنوعة ويساعد في تشكيل الهوية الجماعية للدولة. 
ً

اإلجباري رجاال
فإنها تحظى بثقة املواطنين وتتمتع   ، فعندما تتنوع القوات املسلحة وتمثل جميع املجتمعات املحلية 

بمصداقية أكبر في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الخارج.26

وعلى الرغم من أن القوات املسلحة غالًبا ما تكون محافظة، إال أنه بوسعها تعزيز املساواة بين الجنسين 
وقبول املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين في 
املجتمع بصفة عامة. ووفًقا لبحوث أجرتها العديد من املؤسسات، تخلق الطرق التي تعمل بها القوات 
املسلحة الظروف التي من شأنها أن تقلل من التحيز بين الجماعات املختلفة. ويرجع ذلك إلى  أن أفراد 

القوات املسلحة:

Ê )يتفاعلون على املستوى الشخ�سي )في مكان عمل أو أماكن معيشة مشتركة

Ê )متساوون )عندما يكون لديهم نفس الرتبة

Ê  يتقاسمون األهداف املشتركة التي ال يمكن تحقيقها إال بتشاور شخصين أو أكثر أو مجموعات )كما
هو حال العمل في الفرق إذ يؤدي األفراد وظائف متخصصة مختلفة(

Ê 27.)يتمتعون بدعم السلطات والقانون واألعراف التي يحترمونها )من خالل الهياكل العسكرية

وبإمكان القوات املسلحة، من خالل التمسك باملساواة بين جميع املواطنين في الخدمة، أن توضح سبل 
االستفادة من اإلمكانات الكاملة للفرق املتنوعة التي تشمل املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي 
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ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والخلفيات املتنوعة. وعلى القادة داخل القوات 
املسلحة أن يكونوا قدوة في تطبيق هذا اإلدماج الذي يؤثر بشكل إيجابي على الجيش واملجتمع املدني 

على حد السواء. 

وتمتلك القوات املسلحة القدرة على توفير بيئة للنساء تكون فيها القيود االجتماعية للحياة املدنية أقل 
إذ يتم دعمهن في تحقيق إمكاناتهن  إلنجاب أطفال(،  صرامة)مثل الضغط الذي تتعرض له النساء 
إذ يمكن ألولئك الذين كرسوا حياتهم املهنية   الكاملة ومكافأتهن بشكل عادل على أساس الجدارة. 
للقوات املسلحة االستمرار في تحدي القوالب النمطية االجتماعية التي تعتبر النساء غير قادرات على 
القيام بمهام معينة. وبإمكان أولئك الذين اختاروا اكتساب مهارات داخل القوات املسلحة واستعمالها 
في الحياة املدنية املساعدة على تغيير العقليات في القطاع الخاص وداخل األسرة واألصدقاء قيكونوا 

بمثابة مرشدين لألجيال القادمة.

ولطاملا استفاد الرجال الذين ينتمون الى األقليات من الفرص والهيكلية التي توفرها القوات املسلحة  
في بعض  ويوجد  الذكوري.  املجتمع  توقعات  ككسب االحترام وتعلم مهارات وكسب دخل وتحقيق 
البلدان تمثيل مبالغ فيه لألقليات العرقية واألقليات األخرى في القوات املسلحة: ففي القوات املسلحة 
األمريكية، على سبيل املثال، هناك نسبة أعلى من األمريكيين من أصل أفريقي مقارنة بعموم السكان 
وثالثة أضعاف عدد األمريكيين األصليين )على الرغم من أن القليل منهم يصل إلى الرتب العليا(.وتمثل 
نسبة األشخاص املتحولين جنسًيا امللتحقين بالقوات املسلحة تقريبا الضعف مقارنة ببقية السكان.28 
وعلى النقيض من ذلك، تهيمن األغلبية على القوات املسلحة في بعض البلدان فتكتسب سمعة سيئة 

قصية، وبالتالي تصير رادعة للمجموعات األخرى.
ُ
حول مواقفها التمييزية وامل

وينطوي تعزيز املساواة بين الجنسين داخل القوات املسلحة على معالجة التمييز ضد املرأة مع التساؤل 
4 لالطالع على مثال لبرنامج تدريب حول  )انظر اإلطار  في الوقت نفسه عن املعايير السائدة للذكورة. 
ومنع  على التنكيل،  من الضروري القضاء  فعلى سبيل املثال،  موضوع الذكورة في الجيش األمريكي(. 
ومن املهم إقرار إجازة األبوة وذلك بهدف  "أنثويين".  والسخرية من الرجال لكونهم  التحرش الجن�سي، 
تعزيز املساواة بين الجنسين وتحفيز الرجال. فعندما يستوعب الجنود املعايير الشاملة بنجاح، كرفض 

التمييز على أساس الجنس، فلذلك تأثير إيجابي على املجتمع ككل.

 في القوات املسلحة بشكل علني، وتتجاوز 
ً
وتسمح في بعض البلدان بخدمة املثليات واملتحولين جنسيا

في حين أن لكل شخص أسبابه الخاصة لالنضمام إلى القوات  نسبتهم النسبة املوجودة بين السكان. 
املسلحة، فغالبا ما توفر القوات املسلحة دعما وفرصا ال توفرها عادة الحياة املدنية.29 إضافة الى ذلك، 
ونظًرا ألن الناس يميلون إلى االنضمام إلى الجيش في سن مبكرة )ويتم تجنيد البعض(، فإن العديد من 
املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ال يدركون 

ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية وال يتقبلونها إال بعد انضمامهم الى القوات املسلحة.

لذلك يعتبر وضع القوات املسلحة محوري. فإذا كانت ال تدعم أفراد هذه املجموعة أو تمارس التمييز 
ضدهم ، فهي تعرضهم  للخطر. ففي الواليات املتحدة، على سبيل املثال، نسبة اقدام قدامى املحاربين 
 على محاولة االنتحار هي سبعة أضعاف نسبة انتحار باقي املحاربين القدامى.30 وعلى 

ً
املتحولين جنسيا

بمقدور القوات املسلحة دعم املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو  العكس من ذلك، 
الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين ومساعدتهم على عيش حياة صحية والحصول على وظائف 
مزدهرة. عالوة على ذلك، ومن خالل االحتفال بإنجازاتهم )انظر اإلطار 10 في الصفحة 38(،تعزز القوات 

املسلحة الهيبة الوطنية بهدف زيادة القبول املجتمعي للمثليين على نطاق أوسع.
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اإلطار 4: تسمية الذكورة باسمها في الجيش األمريكي

استجابة لدعوات املناصرة لقدامى املحاربين واملواطنين والكونغرس، أصبح الجيش األمريكي يولي 
اهتماًما وثيًقا لالعتداء الجن�سي في صفوفه، وتم تأسيس مكتب منع االعتداء الجن�سي واالستجابة 
2005. وتشمل الركائز الثالث الرئيسية لحملة الوقاية التي تقوم بها وزارة الدفاع تشجيع  في عام 

الشهود، والتدريب على القيادة، وإحداث تغييرات في البيئة املهنية.

رأت أكاديمية القوات الجوية األمريكية فرصة لتجريب مقاربة مبتكرة لتدخالت   ،2013 في عام 
الشهود من خالل تقديم دورة تدريبية للطالب حول الرجال والذكورة. وأقرت الدورة بأن الرجال 
يجدون صعوبة في التحدث عن التحيز الجن�سي وغيره من أشكال السلوك املهين، مثل املعاكسات 
أو التنمر، ليس ألنهم يدعمونها شخصًيا ولكن بسبب الضغط الذي يتعرضون له للتقيد بالرموز 
الذكورية التي تغض النظر عن هذه املمارسات. وعلى حد تعبير مدرس الدورة، الدكتور كريستوفر 

كيلمارتن، فإنه "من الصعب جًدا مقاومة ضغط ال يمكنك تسميته".

فالخطوة األولى للتغلب على هذا الضغط هي تسميته على أنه "ذكورة". ويقترح كيلمارتن أن بعض 
أشكال الذكورة تفرض مطالب متناقضة على الرجال. فعلى سبيل املثال، يجب أن يكون الجندي 
عدوانًيا في ساحة املعركة، لكن عليه أن يهتم برفيقه املصاب. ويسلط هذا التناقض الضوء على 
الفكر السائد حول تضاد الرجال والنساء أي بعبارة أخرى، أن تكون ذكورًيا يعني أن تكون مناهًضا 
لألنوثة. وتسمح بعض أشكال الذكورة التي ال تِصم سلوك الرجال "باألنثوي" بالتعبير عن أنفسهم 

بحرية أكبر والتغلب على الضغوط املتناقضة ومعارضة التحيز الجن�سي بسهولة أكبر.

كانت الخطوة الثانية من البرنامج التدريبي فهم عملية تكوين الرموز الذكورية. فعلى الرغم من أن 
إال أن هناك حاجزين شائعين  املساواة بين الجنسين،  معظم الرجال يتمتعون بالقدرة على دعم  
يمنعانهم من ذلك. الحاجز األول هو "تأثير اإلجماع الخاطئ" )false consunsus effect(، وهو عندما 

تعتقد نسبة صغيرة من الرجال أن األغلبية تتبنى مواقفهم الجنسية ألن ال أحد يعارضهم بصراحة.

أما الحاجز الثاني فهو "تأثير الجهل التعددي" )pluralistic ignorance effect( وهو عندما يرفض معظم 
الرجال سّرا املواقف املتحيزة ضد املرأة لكنهم يفترضون بشكل خاطئ أنهم يتبنون وجهة نظر األقلية.  
ن الرجال من التحدث عالنية 

ّ
فالكشف عن اإلجماع الخاطئ وآثار الجهل التعددي من شأنه أن يمك

ا تمييزًيا. وهذا ال يفيد ضحايا السلوك الجن�سي فحسب، بل يساعد أيًضا على 
ً
عندما يشهدون سلوك

تعزيز بيئة عمل أكثر إيجابية للشاهد وفريقه بشكل عام. ويستخدم املدرسون مقاربة "املصلحة الذاتية 
املستنيرة" )enlightened self interest( هذه للتغلب على بعض املقاومة التقليدية عند مناقشة النوع 

االجتماعي- وخاصة الذكورة في السياق العسكري، وكذلك لتشجيع الشهود على التدخل .
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3. مواصفات قطاع الدفاع الذي يعزز املساواة 
بين الجنسين ويدرج منظور النوع االجتماعي

يقدم هذا القسم رؤية لقطاع الدفاع الذي يعمل على تعزيز املساواة بين الجنسين وادراج منظور النوع 
االجتماعي.

وتكمن مبادئ الحوكمة الرشيدة لقطاع األمن في صميم هذه الرؤية، وهي التمثيل واملساءلة والشفافية 
وتتطلب كلها املساواة بين الجنسين  والفعالية والكفاءة،  واالستجابة،  واملشاركة،  وسيادة القانون، 
 من ذلك، تعتمد 

ً
كعنصر مركزي.* وال تستطيع القوات املسلحة الحفاظ على هذه املبادئ بمفردها. بدال

)مثل القوات املسلحة(  الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن على العالقات السليمة بين مزودي األمن 
والسلطات التي تدير القوات املسلحة )مثل وزارات الدفاع( و مراقبيها ومؤسسات الدفاع األخرى )مثل 
البرملانيين واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدني(. ويستعرض هذا القسم كل مجموعة 

من هذه الجهات الفاعلة.

3.1 توفير األمن

يحدد هذا القسم رؤية للقوات املسلحة وغيرها من املؤسسات الدفاعية األخرى التي توفر لألمن.

تحسين الفعالية التشغيلية

توفر القوات املسلحة وغيرها من مؤسسات الدفاع األخرى بيئة مثالية لتعاون أملع النساء والرجال في 
ولقد جعل السجل الناجح للقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى منها قدوة للقطاعات  البالد. 
أذ يثق كل من الحكومة والسكان في مؤسسات  والدول فيما يتعلق بزيادة إمكانات الفرق املتنوعة. 

الدفاع للقيام بالعهدة املوكلة اليها بكفاءة وفعالية.

 للجنسانية
ً
 شامال

ً
يتضمن جمع املعلومات االستخبارية والتخطيط التشغيلي تحليال

تقوم فرق متنوعة من النساء والرجال بجمع املعلومات االستخبارية التشغيلية من مجموعة مختلفة 
وتصنف فرق مختصة في مجال  على شبكاتهم املختلفة وسبل وصولهم ومعرفتهم.  من املصادر بناًء 
التحليل الجنساني^ املعلومات وتقيمها حسب النوع االجتماعي. ويدرج املخططون العمليون بعد ذلك 
مع األخذ في االعتبار تأثير التدخل العسكري على مجموعات مختلفة من النساء  منظوًرا جنسانًيا، 
والرجال والفتيات والفتيان بطرق متفاوتة، وذلك بهدف زيادة الفعالية التشغيلية والحد قدر اإلمكان  

من اآلثار السلبية.

* انظر األداة 1, "حوكمة وإصالح 
قطاع األمن ملزيد املعلومات حول 

مبادئ الحوكمة الرشيدة واألسباب 
التي تجعل من املساواة بين الجنسين 

عنصًرا مركزًيا في كل واحد منها.

^ تم التطرق لدمج النوع االجتماعي 
في عمليات وأجهزة املخابرات في 

األداة 14، "املخابرات  والنوع 
االجتماعي".

الصورة: نساء تابعات لشرطة 
الحدود األفغانية وأعضاء بعثة 

الدعم الحازم التابعة لحلف الناتو 
يتشاورون )مجلس استشاري أو 

جمعية( في مطار قندهار الدولي حول 
القضايا املتعلقة بأمن املطارات 

وادراج منظور النوع االجتماعي في 
قوات األمن األفغانية،

 Resolute Support © 2015
Media
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تتمتع جميع الوحدات العسكرية بالقدرة على ادراج منظور النوع االجتماعي في عملها

تم تصميم جميع املناهج التعليمية والتدريبية باالستناد على مدخالت قدمها مستشارون مؤهلون وخبراء 
في مجال النوع االجتماعي*.وتتضمن هذه املناهج توجيهات حول كيفية تطبيق منظور النوع االجتماعي 
كهدف تعليمي ومعيار تقييم. ونتيجة لذلك، يتمتع جميع أفراد الدفاع بالقدرة على تطبيق هذا املنظور 
في مجاالت عملهم املتخصصة. هذا ويتم إجراء التدريبات العسكرية بطريقة تسلط الضوء على فوائد 
العمل في فرق متنوعة كما تفرض هذه التدريبات على الفرق تطبيق منظور النوع االجتماعي للنجاح. 
وتدعم شبكة من املنسقين املعنية باملوضوع االدراج املستمر لهذا املنظور من قبل الفرق املعنية، مع 

تحديد الفجوات املعرفية والدروس املستفادة ملستشاري النوع االجتماعي وكبار القادة.

تتفاعل الوحدات العسكرية بشكل إيجابي مع مختلف السكان املدنيين أثناء العمليات

ا متنوعة ومختلطة الجنس تتمتع بوعي ثقافي ومهارات عملية تخول لها املشاركة بشكل 
ً
تنشر الجيوش فرق

إيجابي مع مجموعات مختلفة من الناس في منطقة املهمة، بما في ذلك النساء والرجال. وهنالك أعداد 
كافية من النساء والرجال املؤهلين الذين يشغلون وظائف قد تتطلب االتصال بالسكان املحليين، في 
الداخل أو في الخارج. )انظر اإلطار 5 لالطالع على مثال من األردن، مع مالحظة تشير إلى اعتبار املوظفات 
جزءا ال يتجزأ من الفعالية العسكرية(. فيتم بذلك تالفي وقوع حاالت استغالل أو اعتداء جن�سي، ويتم 

التعامل مع أي ادعاء بسرعة وشفافية وعدل.

املساواة بين الجنسين عنصر مركزي في جميع بعثات التدريب والدعم

تبادل املمارسات الجيدة في مجال تعزيز املساواة بين الجنسين و/أو مناقشة طرق ادراج منظور  ُيعّد 
النوع االجتماعي، جزء من أي تبادل عسكري قائم على التعاون مع مؤسسات الدفاع الشريكة. اذ يشارك 
مثل التدريبات العسكرية املشتركة والتبادل التعليمي  في جميع األنشطة التعاونية،  الرجال والنساء 
يتم تقديم املساعدة التقنية لتطبيق  والدعم االستشاري وبرامج املساعدة العملية. وعند االقتضاء، 
منظور النوع االجتماعي في جميع األنشطة املتعلقة بإصالح قطاع األمن ونزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج. وفي نهاية أي تعاون، تتعلم املؤسسات الشريكة أسباب تطبيق هذا املنظور وكيفية استعماله 

في سياقات العمل الخاصة بها.

3.2 إدارة الدفاع
- أال وهي وزارة الدفاع في  يحدد هذا القسم رؤية للمؤسسات التي تدير عمليات سير القوات املسلحة 
 من 

ً
معظم البلدان. على الرغم من أن تنفيذ بعض الوظائف اإلدارية املذكورة أدناه يكون أيًضا )أو بدال

ذلك( صلب القوات املسلحة نفسها.

مكان عمل خاٍل من الحواجز املتعلقة بالنوع االجتماعي والتوجه الجن�سي والهوية الجنسانية

ال ُيمنع أي شخص من الخدمة في أي منصب داخل القوات املسلحة على أساس النوع االجتماعي أو مليول 
الجنسية أو الهوية الجنسانية. ويتحدى املوظفون الصور النمطية من خالل االضطالع بأعداد كبيرة  
بأدوار ووظائف التي ترتبط ارتباطا نمطيا بجنسهم. ويحدد املديرون الحواجز غير الرسمية و يزولونها، 
خاصة نلك التي تمنع مجموعات مختلفة من النساء والرجال، بما في ذلك املثليات واملثليون ومزدوجو 
امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، من العمل في مناصب أو رتب معينة. 

كما يتمتع املوظفون واملوظفات بفرص متساوية في الحصول على التدريب واالرشاد.

ن الثقافة املؤسسية جميع النساء والرجال واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي 
ّ
تمك

ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من التفوق

تاريخيا لطاملا تم تجنيد مجموعات األقليات بكثرة في القوات املسلحة، بما في ذلك املثليات واملثليون 
ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين. وتضمن سياسات العمل 

* تم شرح أدوار مستشاري ومنسقي 
شؤون النوع االجتماعي في القسم 
الفرعي 4.4. وتم أيًضا التطرق الى 
الدروس املستفادة من استخدام 

مختلف وظائف خبراء النوع 
االجتماعي في األداة 1،"حوكمة 

واصالح قطاع األمن والنوع 
االجتماعي".
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املالئمة لألسرة، والنماذج التي ُيحتذى بها، واملرشدون، والنماذج املهنية املتنوعة، بقاء الرجال والنساء 
التابعين ملجموعات مختلفة في املؤسسة والوصول إلى مستويات مهمة في االدارة العليا. اذ تعد القدرة 
على إنشاء بيئات عمل تزدهر فيها فرق مختلطة ومتنوعة معياًرا للترقية إلى الرتب العليا واألدوار القيادية. 

اإلطار 5: تعزيز مشاركة املرأة في القوات املسلحة األردنية

كانت النساء في القوات املسلحة األردنية حتى تسعينيات القرن املا�سي مقتصرة على وظائف التمريض واإلدارة. 
مديرية  تم إنشاء  وبعد أن خضع امللك لضغوط األميرات عائشة بنت الحسين وبسمة بنت علي بن نايف، 
الشؤون العسكرية النسائية في عام 1995. وأصبحت األميرة عائشة بنت الحسين بعد ذلك لواء وكانت أول 
امرأة عربية من الشرق األوسط تلتحق باألكاديمية العسكرية امللكية في ساندهيرست في اململكة املتحدة. وهي 
بمثابة نموذج يحتذى به للمرأة في القوات املسلحة األردنية. هذا إلى جانب طبيبة األسنان العسكرية السابقة 
اللواء فلك جماني، التي خدمت ملدة 27 عاًما قبل أن تصبح أول امرأة تنتخب في البرملان خارج نظام الحصص1.

على  وسعت القوات املسلحة األردنية إلى إزالة العراقيل التي تحول دون عمل النساء من خالل تقديم، 
الحجاب في الزي  سبيل املثال، إجازة أمومة، وتدابير إلزالة التمييز في األجور والترقيات، والحق في ارتداء 
الرسمي. وترجع أسباب زيادة عدد املنخرطات في القوات املسلحة األردنية إلى حد كبير إلى زيادة الفعالية 
2005 إلى دعوات لزيادة عدد النساء  التشغيلية. وقد أدى تورط النساء في تفجير انتحاري في عمان عام 
العامالت في مجال مكافحة التطرف و اإلرهاب واالستخبارات. وأصبحت بعدها  فرق املشاركة النسائية  
)FETs(ضرورية ملساهمة األردن في قوة املساعدة األمنية الدولية في أفغانستان. وفي الفترة األخيرة، شاركت 

القوات املسلحة األردنية في االستجابة لالجئين السوريين في األردن.

وفي البداية اعتبرت الزيادة في عدد النساء )في األدوار غير الطبية(، أي من 0.7 في املائة في عام 2006 إلى 3 في 
املائة كهدف، متواضعة في البداية )الناتو، 2014(. ثم أصبحت األردن في 2017 واحدة من أوائل الدول في 
الشرق األوسط التي تتبنى خطة عمل وطنية حول املرأة والسالم واألمن. وهي نتيجة لعملية استشارية شارك 
بما في ذلك الجهات األمنية مثل القوات املسلحة  فيها ممثلون عن املجتمع املدني والوكاالت الحكومية، 
األردنية. تسلط هذه الخطة الضوء على أهمية تعزيز مشاركة املرأة في القوات املسلحة وتحسين استجابة 

القوات املسلحة األردنية للنوع االجتماعي، ال سيما فيما يتعلق باالحتياجات األمنية املحددة للمرأة.

وبدعم من الناتو، لعبت القوات املسلحة األردنية دورها في عملية صياغة و تنفيذ خطة عمل وطنية مدتها 
وتركز خطة القوات املسلحة األردنية بشكل أسا�سي على تحسين التعليم والتدريب على  ثالث سنوات. 
الوعي بالنوع االجتماعي وتعزيز البنية التحتية ملركز تدريب النساء العسكريات. باإلضافة إلى ذلك، في عام 
2018، قامت نساء من القوات الكندية بتدريب قوة الرد السريع التابعة لفريق املشاركة النسائية، وهي 

أول فصيلة متكونة حصريا من اإلناث في القوات املسلحة األردنية.

وبالتالي، تتخذ القوات املسلحة األردنية مقاربة شاملة لزيادة عدد النساء: إي دمج التغييرات في السياسة، 
وتعزيز النماذج التي يحتذى بها، وتخصيص األموال، وتحسين التدريب والبنية التحتية، وإقامة شراكات 

محلية ودولية.

املصادر: 

J. Kawar )2017( “Jordanian women’s evolving role in the armed forces”, Women in International Security blog, 28 
November, www.wiisglobal.org/jordanian-womens-evolving-role-in-the-armed-forces; I. Alharahsheh )2015( 
“Jordanian contributions to Afghanistan”, UNIPATH Magazine, special edition, http://unipath-magazine. com/
jordanian-contributions-to-afghanistan; M. Cabrera-Balleza and A. Fal Dutra Santos )2016( “NAP costing and 
budgeting workshop in Jordan: Bringing the NAP one step closer to effective implementation”, Peace Women; 
National Coalition for 1325 and Jordanian National Commission for Women )2017( “Jordanian national action 
plan for the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, 2018–
2021”, 3 December, p. 15, http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/12/jordanian-
national-action-plan; NATO )2014( “The growing role of Jordanian servicewomen”, iKnowPolitics, 12 August, 
http://iknowpolitics.org/en/ learn/knowledge-resources/multimedia/growing-role-jordanian-servicewomen; 
NATO PfP Trust Fund )2017( “Jordan III”, September, https://salw.hq.nato.int/Content/factsheets/Factsheet%20
Jordan%20III_en%20Sep%202017.pdf; A. Connolly )2018( “A few good women: Female Canadian soldiers to train 
first all-female platoon in Jordanian army”, Global News Canada, 4 July, https://globalnews.ca/news/4310223/
canada-female-engagement-team-jordan-armed-forces.
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القيادة القوية تضمن بيئة عمل خالية من التمييز الجن�سي والجنساني

يتمسك جميع من يشغلون مناصب قيادية، من أصغر الوحدات إلى أعلى الرتب، برسالة ثابتة مفادها 
أن القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى ال تتسامح مع التمييز الجن�سي والجنساني أو التنمر أو 
التحرش أو املضايقة أو اإلساءة. ويجب على القادة أن يتصدوا ويستجيبوا ملثل هذا السلوك. اذ من املهم 
أن يتمتع جميع املوظفين بحرية التعبير عن أنفسهم وأن ينضموا إلى جمعيات تمثلهم، بغض النظر عن 

نوعهم االجتماعي أو توجههم الجن�سي أو هويتهم الجنسانية.

ويثق املوظفون في آليات تقديم الشكاوى والدعم الرسمية وغير الرسمية والداخلية والخارجية في صورة 
ما كان لديهم أي مخاوف كما أنهم على علم بسبل النفاذ إليها. وال يواجه مقدمو الشكاوى أي عواقب 

سلبية كاألعمال االنتقامية أو العقبات في املجال الوظيفي في حال لجأوا آلليات الشكاوى بحسن نّية.

الهياكل املؤسسية املتعلقة بالنوع االجتماعي تعزز املساواة بين الجنسين وتدعم تنفيذ 
منظور النوع االجتماعي

ُيعتبر النوع االجتماعي كفاءة متخصصة ضرورية للجيش ويجب رصد موارد مالية لتطويرها. اذ يتم تعيين 
عني بالنوع االجتماعي. 

ُ
مستشارين مؤهلين في هذا املجال لكل قيادة. ويعملون مع شبكات تنسيق مدربة ت

عنى بالنوع 
ُ
ويخصص كل من املستشارين واملنسقين وقت عمل للقيام بهذه املهمة. وهناك أيًضا هياكل ت

االجتماعي داخل املوارد البشرية وهياكل املوظفين التي تعزز املساواة بين الجنسين والتنوع في التوظيف 
وتكافؤ الفرص للنساء والرجال واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية 
وحاملو صفات الجنسين. وتتمتع أقسام القيادة واملوظفين بعالقات إيجابية مع جمعيات املوظفين التي 

تمثل هذه الفئات وغيرها من املجموعات املتنوعة األخرى.

3.3 الرقابة املفروضة على الدفاع*

يحدد هذا القسم رؤية حول الدور الذي يلعبه األفراد واملؤسسات واملنظمات التي تراقب القوات املسلحة 
ومؤسسات الدفاع األخرى من أجل ضمان تنفيذ فعال وخاضع للمساءلة. فيجب فرض رقابة خارجية 
وداخلية على مؤسسات الدفاع. وتشمل الجهات الرقابية الخارجية السلطات املدنية املعنية بالرقابة  
الديمقراطية على القوات املسلحة. وتشمل هيئات الرقابة الرسمية لجان الدفاع البرملانية واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات أمناء املظالم التي تراقب الثكنات العسكرية وظروف الخدمة. كما 
تشمل هذه الهيئات غير الرسمية منظمات املجتمع املدني والجماعات النسائية واألوساط األكاديمية 
ووسائل اإلعالم. أما الجهات الفاعلة في الرقابة الداخلية فتتضمن القادة و/أو موظفي الخدمة املدنية 
املكلفين بضمان تحقيق أهداف البعثات؛ والحفاظ على معايير التعليم والتدريب والتأديب؛ وتخصيص 
املوارد البشرية واملالية على نحو صحيح. وقد يعمل البعض ضمن هيئات الرقابة الداخلية املتخصصة 
مثل مكاتب التدقيق أو املحاكم التأديبية أو فرق العمل أو الوحدات. ومن الضروري فرض رقابة قوية 
على القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى لدعم معايير السلوك وضمان توافق قيمها مع قيم 

املجتمع بصفة عامة .

بالنوع  متعلقة  داخلية  ومراجعات  ذاتية  تقييمات  بانتظام  تجري  الدفاع  مؤسسات 
االجتماعي 

يتم تقييم اإلجراءات والعقيدة العسكرية والتوجيهات واملمارسات بشكل منهجي مع مراعاة منظور النوع 
االجتماعي ومراجعته للتأكد من دعم القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى الحتياجات األفراد 
من الذكور واإلناث على حد السواء. ويتم تطبيق هذا املنظور في جميع العمليات. ويشمل التقييم انجاز 
عمليات مسح منتظمة لبيئة املؤسسة وعمليات تدقيق و/أو تقييمات جنسانية. وتشارك كل من وزارات 

* من املوارد التكميلية حول ادراج _
النوع االجتماعي في الرقابة الداخلية 

على القوات املسلحة:
DCAF, OSCE, OSCE/ ODIHR 
)2014( Integrating a Gender 
Perspective into Internal 
Oversight within the Armed 
Forces, guidance note, Geneva: 
DCAF. 
تتناول األداة 7 بمزيد من التفصيل 

السبل التي تتوخاها البرملانات إلدراج 
منظور النوع االجتماعي وتعزز 

املساواة بين الجنسين من خالل 
فرض رقابة على قطاع األمن بما في 
ذلك اإلشراف على القوات املسلحة.
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الدفاع والوزارات املعنية بتكافؤ الفرص واللجان البرملانية في عملية مراجعة ومراقبة تنفيذ التوصيات. 
كما يوفر خبراء النوع االجتماعي الخارجيين ومنظمات املجتمع املدني مدخالت بشكل دوري، على غرار 

املكلفين بخطط عمل وطنية متعلقة باملرأة والسالم واألمن.

مؤسسات الدفاع ترصد بانتظام املمارسات الداخلية من منظور النوع االجتماعي

للموظفات واملوظفين  الوظيفي  التقدم  يتم جمع اإلحصاءات حسب الجنس بشكل روتيني لقياس 
ستخدم لتحديد 

ُ
وت قاس اتجاهات البيانات بمرور الوقت، 

ُ
وت في كل مرحلة من مراحل حياتهم املهنية. 

أهداف التوظيف املرتبطة بالجنس ومراجعة معايير االختيار واالنتشار والترقية، ومستويات االحتفاظ، 
وسياسات األسرة وتدابير التوازن بين العمل والحياة، وكذلك لتحديد املجاالت التي قد يكون هناك تمييز 

فيها.

آليات الشكاوي تستجيب للنوع االجتماعي وتخضع للرصد من نفس املنظور*

تتوفر مجموعة من آليات الشكاوى الداخلية والخارجية للموظفين، بما في ذلك الخيارات التي ال تفرض 
تقديم شكوى عبر التسلسل الهرمي لقيادة. وتركز آليات تقديم الشكاوى على الضحايا، مع إيالء اهتمام 
الجيش.  داخل  األقليات  االجتماعي ومجموعات  بالنوع  املتصلة  واملضايقات  التمييز  خاص لضحايا 
ويتم التعامل مع املشتكين باحترام وإحالتهم إلى الخدمات الطبية وخدمات الدعم املناسبة. كما يتم 
التعامل مع الشكاوى بسرعة وشفافية. ويتلقى املوظفون العاملون في مجال العدالة العسكرية واآلليات 
التأديبية تدريًبا على التعامل مع التحيز ضد املرأة والجرائم القائمة على النوع االجتماعي. كما يتم مّد 
الجهات الرقابية الخارجية بإحصاءات مجهولة املصدر حول تواتر وطبيعة ونتائج مختلف الشكاوى. 

ويتم استخدامها لتحديد أولويات أنشطة الوقاية والتثقيف والتوعية.

آليات الشكاوى الخارجية تمكن املدنيين من مساءلة القوات املسلحة 

تنشر القوات املسلحة معلومات عن السلوك غير القانوني ألفرادها أو سياساتها الداخلية، باإلضافة إلى 
سبل تقديم الشكاوى املتوفرة للعموم. ولقد تم تطوير عدة طرق لهذه الغاية بالتشاور مع املجتمع املدني 
لضمان إمكانية الوصول إلى آليات الشكاوى على نطاق واسع، بما في ذلك للمثليات واملثليون ومزدوجو 
الجسدية  توفيرالحماية  ويتم  الجنسين.  صفات  وحاملو  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجن�سي  امليل 
للمشتكين إذا لزم األمر. كما  تتعامل القوات املسلحة مع الشكاوى بسرعة وشفافية، و تبلغ الجمهور 

بحلها ومتابعتها.

مؤسسات الدفاع منفتحة على الرقابة الخارجية النشطة والفعالة^

تتعاون القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى بشكل إيجابي مع الجهات الرقابية الخارجية. وتقوم 
لجان ومجالس األمن القومي ولجان الدفاع البرملانية بالتدقيق بانتظام في قدرة الجيش على تطبيق 
منظور النوع االجتماعي داخل عملياته وتعزيز املساواة والتنوع على الصعيد الداخلي. وملؤسسات أمناء 
الحق القانوني في مراقبة أنشطة   

ً
كافيا  

ً
املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املمولة تمويال

 عن تلقي الشكاوى من املوظفين والعموم، وفتح التحقيقات وتقديم التوصيات. 
ً
قطاع الدفاع، فضال

وتتمتع مؤسسات الدفاع بثقافة االنفتاح على الحوار والنقاش والتعلم واالنخراط بشكل تعاوني مع 
األكاديميين ومنظمات املجتمع املدني في املوضوعات املتعلقة بالنوع االجتماعي.

* يمكن االطالع على إرشادات 
مفصلة حول للقوات املسلحة 

وآليات الشكاوى في:
DCAF )2015( Gender and 
Complaints Mechanisms: A 
Handbook for Armed Forces 
and Ombuds Institutions 
to Prevent and Respond to 
Gender-Related Discrimination, 
Harassment, Bullying and 
Abuse, Geneva: DCAF.

^ يمكن االطالع على مزيد من 
التفاصيل حول كيفية ادراج 

منظور النوع االجتماعي في عمل 
مؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان عند 
مراقبتها للقوات املسلحة وغيرها من 

املؤسسات األمنية األخرى في:
DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR 
)2014( Integrating Gender 
into Oversight of the Security 
Sector by Ombuds Institutions 
& National Human Rights 
Institutions, guidance note, 
Geneva: DCAF.

الحوا�سي

Women’s UN Report Network )2007( “Jordan – Parliament Member Falak Jamaani celebrates election victory beyond quota”, 26 
November, https://wunrn.com/2007/11/jordan-parliament-member-falak-jamaani-celebrates- election-victory-beyond-quota.





4. كيف ينهض قطاع الدفاع باملساواة بين 
الجنسين ويدرج منظور النوع االجتماعي؟

النوع  منظور  وتدرج  الجنسين  بين  املساواة  تعزز  التي  الدفاع  قطاع  لرؤية  السابق  القسم  تطرق 
االجتماعي. ويقدم هذا القسم املمارسات القائمة على األدلة لتحقيق ذلك. وهو ينقسم إلى خمسة أجزاء 
واستراتيجيات تعزيز املساواة  واإلطار القانوني والسيا�سي،  فرعية تستكشف دعم القيادة والقدرات، 
بين الجنسين والتنوع الشامل داخل القوات املسلحة، ومنظور النوع االجتماعي في العمليات العسكرية، 

والرقابة الخارجية.

ن 
ّ
وتحديد املشاكل وتطوير حلول جديدة عوامل مهمة تمك وتعتبر القدرة على تقييم الوضع الراهن، 

مؤسسات الدفاع من إحراز تقدم في مجال النوع االجتماعي. ولقد تم تسليط الضوء على مجموعة من 
أدوات التقييم الشامل للجيوش في اإلطار 6. باإلضافة إلى ذلك، يقدم الجزء 5 دليال للتقييم الذاتي من 

شأنه أن يساعد في تحديد نقاط بداية  لتعزيز املساواة بين الجنسين في كل مجال من هذه املجاالت.

4.1 كسب دعم القيادة وتعزيز القدرات في مجال النوع االجتماعي*

يلعب القادة دوًرا رئيسًيا على جميع املستويات ليس فقط من خالل إصدار األوامر ولكن باعتبارهم 
فهم يحددون نوع السلوك الجيد،  نماذج يحتذى بها في تشكيل الثقافة املؤسسية للقوات املسلحة. 
والسلوك الذي يتسامحون معه أو يعاقبون عليه. كم أنهم يضعون معايير لثقافة املؤسسة من خالل 
الطريقة التي يتفاعلون بها مع املوظفين اآلخرين. فعلى سبيل املثال، إذا أشار قادة الوحدات أو ضباط 
الصف إلى الرجال على أنهم "فتيات" أو "مثليين" عندما يفشلون في مهمة أو يظهرون ضعًفا، فهذا يعني 
أن هنالك من ينتمي إلى املجموعة )بعض الرجال "الذكور"( ومن تم اقصاؤه منها)النساء، املثليين(. وإذا 
تم إعفاء املوظفات من املهام الصعبة أو املزعجة أو تم اسناد صفات خاصة لهّن )مثل الجمال وغرائز 
األمومة( تؤدي إلى حماية إضافية، فهذا من شأنه أن يزيد من االستهانة بقدرة النساء وأن يضع عبًئا غير 

ضروري على بقية املجموعة.1 

 بتدابير املساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي واملوارد يجب 
ً

وإليالء اهتمام كاف
على كبار القادة االلتزام بذلك التزاما جديا وعلى القادة واملؤثرين في املستويات الدنيا توفير الدعم الالزم. 
ولقد تم خلق العديد من املبادرات املبتكرة لتعزيز تأييد القيادة للمساواة بين الجنسين في مؤسسات 
الدفاع. إذ عينت وزارة الدفاع البريطانية أحد كبار أعضائها كُمناِصرا رسميا للمرأة والسالم واألمن داخل 
القوات املسلحة وذلك لتوضيح التزاماتها. وتعهد وكيل األمين العام املسؤول عن إدارة عمليات السالم 
باألمم املتحدة بااللتزام بتعزيز املساواة بين الجنسين في منصبه كعضو في الشبكة الدولية ألنصار النوع 
االجتماعي. ولقد اثبتت مشاركة مؤسسات الدفاع في الحمالت العامة ذات الصلة، كاليوم العالمي للمرأة 
ومسيرات الكبرياء )انظر اإلطار 11 في الصفحة 41( واملهرجانات الدينية والثقافية لألقليات واالحتفاالت 
العسكرية حيث يتم تسليط الضوء على مساهمة النساء ومجموعات األقلية، التزام القيادة باملساواة 

بين الجنسين واإلدماج.

* تم التطرق الى بناء القيادة بشأن 
املساواة بين الجنسين أيًضا في: 

DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR 
)2014( Integrating Gender 
into Oversight of the 
Security Sector by Ombuds 
Institutions & National 
Human Rights Institutions, 
guidance note, Geneva : 
DCAF

الصورة: أفراد من سالح الجو 
الكولومبي يختبرون حجرة ارتفاع 
 Samuel © 2010 ،لطاقم جوي

.Bendet
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اإلطار 6: أدوات تقييم القوات املسلحة

تم تطوير عدد من منهجيات لتقييم القوات املسلحة على مدى العقد املا�سي مع التركيز بشكل خاص على تحديد 
العوائق التي تحول دون املساواة بين الجنسين ودمج منظور النوع االجتماعي.

التقييم الذاتي للنوع االجتماعي 

ُيعتبر إجراء تقييم ذاتي للنوع االجتماعي خطوة أولى وممتازة تتخذها القوات املسلحة لتحديد القوانين والعقيدة 
العسكرية والتوجيهات واملمارسات املعمول بها واملطلوبة.

الذاتي للنوع  "التقييم  حول   )DCAF( التي وضعها مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن  تحدد مجموعة األدوات 
تقييم للقوات  االجتماعي في قطاع الشرطة والقوات املسلحة والعدالة" عملية تنطوي على ثماني مراحل إلجراء 

املسلح، ووضع خطة عمل لدفع املؤسسة إلى األمام، ومراقبة وتقييم تنفيذ الخطة.

ويجمع هذا التقييم املعلومات من خالل 16 "ُبعًدا لتقييم مدى االستجابة للنوع االجتماعي"، مجمعة في املوضوعات التالية:

Ê فعالية األداء

Ê القوانين والسياسات والتخطيط

Ê العالقات املجتمعية

Ê املساءلة والرقابة

Ê املوظفون

Ê الثقافة املؤسسية

وهو متوفر بسبع لغات.

انظر:

 DCAF )2011( Gender Self-Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector, Geneva : DCAF,
https://www.dcaf.ch/gender-self-assessment-guide-police-armed-forces-and-justice-sector

تقييم البيئة التنظيمية

يعزز تقييم البيئة التنظيمية، الذي يفترض أن يتم إجراؤه بشكل دوري، القدرة العسكرية من خالل توفير أبحاث 
استراتيجية يمكن النفاذ إليها واالعتماد عليها في الوقت املناسب. وغالًبا ما تجمع العملية بين املسح ومجموعات 

التركيز واملقابالت ومراجعة البيانات.

يقدم كتيب مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن )DCAF(، بعنوان تقييم البيئة التنظيمية لالستجابة للنوع االجتماعي 
في القوات املسلحة، نصائح تدريجية لتخطيط مسح حول البيئة التنظيمية وتنفيذه وتقديم تقرير حوله واالرتكاز 
عليه في أعمال أخرى. ويشرح الكتيب في كل خطوة سبل التأكد من ادراج التقييم للمنظور النوع االجتماعي، مع إيالء 

اهتمام للتجارب املختلفة للموظفين الذكور واإلناث وجمع املعلومات حول التمييز والتحرش الجن�سي بحساسية.

انظر: 

DCAF (2019( Gender-Responsive Organizational Climate Assessment in Armed Forces, Geneva : DCAF, 
https://www.dcaf.ch/gender-responsive-organizational-climate-assessment-armed-forces

تقييم العراقيل

وتلك التي تحول  )مثل القيود املفروضة على االلتحاق بالقوات املنتشرة(،  بينت دراسة بحثية العراقيل املؤسسية 
دون االنتشار )مثل معايير االختيار( والتي تظهر بعده )مثل تأثيره على املستقبل املنهي لألفراد(. وبصرف النظر عن هذه 

العراقيل الرسمية، فتركز هذه الدراسة على العراقيل غير الرسمية املتعلقة بالثقافة املؤسسية.

ويتضمن التحليل مراجعة القوانين والسياسات والبروتوكوالت الحالية، باإلضافة إلى استطالعات ومقابالت مع 
صانعي القرار واملوظفين الذين تم نشرهم والذين لم يتم نشرهم. ثم يضع التقييم توصيات حول كيفية التغلب 

على العوائق املحددة.

انظر:  

DCAF )forthcoming 2020( Measuring Opportunities for Women in Peacebuilding: A Barrier Assessment Methodology, 
Geneva : DCAF
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يحتاج القادة في كل املستويات إلى تطبيق منظور النوع االجتماعي في مجال  إلى جانب توفير الدعم، 
عملهم، سواء في االستراتيجية أو العمليات أو إدارة شؤون املوظفين أوغيرهم. ويتطلب ذلك مستوى عاٍل 
ولقد وجدت  نسبًيا من الخبرة حول النوع االجتماعي في مجموعة متنوعة من املجاالت املتخصصة. 
ا مبتكرة لتلبية هذه الحاجة )انظر اإلطار 13 في الصفحة 48 لالطالع على موجز  

ً
القوات املسلحة طرق

متعلق ببرنامج مدرب متخصص في النوع االجتماعي في السويد(.

وتشمل استراتيجيات زيادة إرادة كبار القادة العسكريين وتنمية قدراتهم لتعزيز املساواة بين الجنسين 
وتطبيق منظور النوع االجتماعي في عملهم ما يلي:

Ê  ندوات تضم القادة الرئيسيين وندوات تدريبية متعلقة بالنوع االجتماعي وغيرها من التدخالت التي
تشمل مجموعات صغيرة أو خاصة 

Ê  إشراك القادة في األعمال املتعلقة بخطة العمل الوطنية الخاصة باملرأة والسالم واألمن، بما في
ذلك االجتماعات مع منظمات املجتمع املدني املهتمة بمتابعة تنفيذ قطاع الدفاع لاللتزامات التي 

تفرضها الخطة 

Ê  تشجيع القادة على االجتماع بانتظام مع جمعيات املوظفين التي تمثل املوظفات النساء واملثليات
واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين 

Ê  ومعايير تضمين القدرة على إدارة فرق متنوعة وادراج منظور النوع االجتماعي في تقييم األداء 
الترقية.

4.2 ارساء إطار قانوني وسيا�سي لتحقيق املساواة بين الجنسين

عنى بالقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى والسياسات تغييرية خاصة 
ُ
يجب أن تكون القوانين التي ت

والرجال  ويهدف ذلك إلى تقديم دعم أكبر لكل من النساء  عندما يتعلق األمر باملساواة بين الجنسين. 
خالل مسيرتهم املهنية وتلبية االحتياجات األمنية املتنوعة للعاملين في عملياتها الداخلية والخارجية. 
ويؤدي ذلك إلى القضاء على التمييز الرسمي على أساس الجنس أو التوجه الجن�سي أو الهوية الجنسانية. 
وعالوة على ذلك يجب ضمان تغلب القوانين والسياسات على العراقيل غير الرسمية التي تحول دون 
تحقيق املساواة بين الجنسين. على سبيل املثال، عن طريق حظر التحرش الجن�سي وغيره من السلوك 

التمييزي، وتمكين النساء والرجال من الخدمة على قدم املساواة من خالل تغيير مسؤوليات الرعاية.

واألكاديميين  املدني،  املجتمع  ومنظمات  والبرملانيين،  املوظفين،  وجمعيات  الدفاع،  أفراد  من  لكل 
وغيرهم من الخبراء املتخصصين، أدوار محتملة في وضع القوانين وصنع سياسات الدفاع. فعند تطوير 
يجب على مؤسسات  استراتيجيات للنهوض باملساواة بين الجنسين وادراج منظور النوع االجتماعي، 
الدفاع استشارة منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال املساواة بين الجنسين وكذلك جمعيات 
وينبغي أن تأخذ في االعتبار القوانين القائمة والسياسات الحكومية وخطط  املوظفين الخاصة بها. 
العمل الوطنية واملبادرات الوطنية األخرى املتعلقة باملساواة بين الجنسين، والبحث عن أوجه التآزر مع 

مبادرات املتعلقة بهذا املوضوع في أجزاء أخرى من القطاع العام.

إصالح القوانين والسياسات التي تمّيز على أساس الجنس أو النوع االجتماعي أو التوجه 
الجن�سي أو الهوية الجنسانية

ُمنعت النساء على مر التاريخ من تأدية مجموعة كبيرة من الوظائف داخل القوات املسلحة، وخاصة 
في املناصب القتالية. ومع ذلك، يزخر تاريخ املرأة باملشاركات القتالية )والتي قل ما ُيعترف بها، كما تَبين  
7(. وتم االستناد على العديد من األسباب الستبعاد النساء  دراسة الحالة املتعلقة بأوكرانيا في اإلطار 
من القتال وبعض األدوار األخرى بمرور الوقت، بدًءا باالستهانة بقوة املرأة الجسدية واالدعاء أن الفرق 
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وأن الرجال قد يتصرفون بشكل غير عقالني لحماية زمالئهم من  املختلطة تقوض تماسك الوحدة، 
غير أن التجارب اإليجابية في البلدان التي تسمح للمرأة بالخدمة في جميع  االناث في ساحة املعركة. 
األدوار تدحض هذه الحجج. كما أن عدد البلدان التي زاحت العراقيل الرسمية أمام النساء العامالت في 

القوات املسلحة في ارتفاع مستمر.2

وكما هو موضح في القسم 2، ال يزال الرجال والنساء املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ممنوعون  
من الخدمة في العديد من البلدان، إضافة إلى األشخاص املتحولين جنسًيا )على الرغم من أنهم خدموا 

علًنا منذ عام 1974 في هولندا - انظر اإلطار 11 في الصفحة 41(.

املسلحة  القوات  داخل  رسمية  مساواة  إلنشاء  ضروري  أمر  وهو  القانون،  إصالح  مسؤولية  وتقع 
ومؤسسات الدفاع األخرى، على عاتق البرملان. وهي تشمل وضع نصوص دستورية أو تشريعية تجّرم 
التمييز على أساس الجنس أو النوع االجتماعي أو التوجه الجن�سي و/أو الهوية الجنسانية و التأكد من أنها 
قابلة للتطبيق داخل القوات املسلحة. وبهدف تعزيز اللوائح والسياسات الداخلية املتعلقة باملساواة بين 

الجنسين تتخذ القوات املسلحة ومختلف مؤسسات الدفاع األخرى خطوات مختلفة.

Ê  إجراء تقييم من أجل مراجعة لوائحها وسياساتها لتحديد أي قيود رسمية أو غير رسمية مفروضة
على النساء )أو مجموعات معينة، بما في ذلك املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو 

الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين( العامالت في القوات، أو في وظائف معينة.

Ê  توثيق األساس املنطقي الذي ترتكز عليه هذه القيود واعادة تقييم األدلة التي تدعمها. واستشارة
الخبراء املتخصصين واملختصين القانونيين، واالطالع على تجارب القوات املسلحة األخرى في دمج 

هذه املجموعات.

Ê .االلتزام بتقييم جميع اللوائح والسياسات من منظور النوع االجتماعي بشكل منتظم

استخدام مدونات قواعد السلوك لتعزيز املساواة بين الجنسين

تحدد مدونات قواعد السلوك )تستخدم بعض القوات بيانات القيم واملعايير( قيم القوات املسلحة 
وتشكلها. ومن املهم أن تسلط الضوء على التزام املؤسسة باملساواة بين الجنسين وعدم التمييز بصفة 
وتنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بقوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا على ما يلي:  عامة. 
بغض النظر عن  "سأعامل جميع األشخاص بإنصاف وأحترم حقوقهم وكرامتهم في جميع األوقات، 
العرق أو الهوية أو الجنس أو الثقافة أو اللغة أو التوجه الجن�سي."3 فلكي تكون مدونة قواعد السلوك 
عّمم  على نطاق واسع، وأن ُيحاط جميع املوظفين علما بها، كما يجب أن تكون املرجع  

ُ
فعالة، يجب أن ت

في جلسات االستماع التأديبية في حالة فشل املوظفين في االلتزام بها.

يجوز للقوات املسلحة ومؤسسات  ولضمان تعزيز مدونات قواعد السلوك للمساواة بين الجنسين، 
الدفاع األخرى:

Ê  إضافة التزامات باملساواة بين الجنسين واالحترام والتنوع و/أو اإلدماج في مدونات قواعد السلوك
الخاصة بهم

Ê  التشاور مع اللجان املعنية بالتنوع وجمعيات املوظفين ومنظمات املجتمع املدني لضمان شمولية
وفهم وتكيف اللغة املستخدمة مع السياق الوطن

Ê  إلى مكانة املساواة بين الجنسين في صلب قيم التأكد من أن دورات التعليم والتدريب تشير 
املؤسسة.
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التأكد من دعم سياسات املوارد البشرية للمساواة بين الجنسين

عتبر سياسات املوارد البشرية، وخاصة السياسة املتعلقة باألسرة، أمًرا بالغ األهمية في تحقيق املساواة 
ُ
ت

، إن ضعف التوازن بين العمل والحياة 
ً
بين الجنسين داخل القوات املسلحة وذلك لعدة أسباب. أوال

األطفال الصغار هي من بين األسباب األكثر شيوًعا لهجر األفراد   الحوامل وأولياء  ونقص دعم النساء 
، يتم التغا�سي في بعض القوات 

ً
القوات املسلحة. لذا، فإن اهمال هذه القضايا يقوض القدرات. ثانيا

املسلحة عن النساء في عمليات االنتشار والترقية ملجرد أنهن في سن اإلنجاب؛ وهو األمر الذي يحد أيضا 
من القدرات. فاملساواة بين الجنسين تعني تساوي املرأة و الرجل في رعاية أطفالهم، وأنه يجب تقاسم 

عبء تقديم الرعاية غير مدفوعة األجر بالتساوي بين النساء والرجال.4

اإلطار 7: "الكتيبة املتخفية" في أوكرانيا - تحدي التصورات السائدة لدور املرأة في النزاع

أصبح السماح للمرأة باالنخراط في النزاع في دونباس في 

الصورة: أفراد من القوات املسلحة األوكرانية، 2010

Назар Волошин / وزارة الدفاع األوكرانية ©

شرق أوكرانيا أو رفضه موضوًعا للنقاش السيا�سي. 
ومع ذلك، شاركت آالف النساء في العمليات القتالية 
كن  ما   

ً
وغالبا ذاتًيا،  املمولة  املتطوعين  كتائب  في 

تشترين معداتهن الخاصة على الرغم من عدم تلقي 
أي راتب أو مزايا. وتقدم وسائل اإلعالم عموما صورا 
"سيدات مخابئ"  أو  باعتبارهن ضحايا  النساء  عن 
املعنوي  الدعم  يقدمن  ومتصنعات،  متبرجات 
ألزواجهن، وهو ما يكّرس القوالب النمطية السطحية 
واملتحيزة ضد املرأة. وكنتيجة لذلك، واجهت النساء 
خاصة  العقبات،  من  العديد  املتطوعين  كتائب  في 
عندما تم في نهاية املطاف تم دمج معظم الكتائب 

املتطوعة ضمن الحرس الوطني األوكراني.

تشريعات  إلى  املستندة  القانونية،  العراقيل  وتمنع 
العمل  من  النساء  القديمة،  والسالمة  الصحة 
باملتفجرات أو حمل وزن يفوق سبعة كيلوغرامات. 
في  مسجالت  النساء  تكون  ال  عادة  لذلك،  ونتيجة 
القوات املسلحة أو غالبا ما يّدعين قيامهن باملهاّم املتاحة للنساء في حين أنهّن يتولين أدوارا قتالية كاملة 
كانت هناك امرأة مسجلة كمحاسبة في حين أنها كانت مكلفة بإطالق  في واقع األمر. فعلى سبيل املثال، 
الصواريخ. و انعدام وجود وضع رسمي يعني أنه لم يتم تزويد العديد من النساء بالزي الرسمي أو لم يتمتعن 
بحقن في الوصول إلى الخدمات مثل الرعاية الصحية النسائية. وباإلضافة إلى ذلك، كان على تلك النساء 
مواجهة املواقف املتحيزة ضدهن والقوالب النمطية لزمالئهن من الرجال. وللرّد على ذلك، أنشأت مجموعة 
من نشطاء املجتمع املدني واملقاتالت مشروع الكتيبة املتخفية للتعريف بالدور الذي لعبته النساء في النزاع 
وملطالبة وزارة الدفاع بإجراء تغييرات قانونية وسياسية لتعزيز املساواة بين الجنسين. كما تضمنت الحملة 
ق القصص الشخصية لسّت نساء أثناء وبعد الخدمة في النزاع )بما في ذلك 

ّ
اإلعالمية املصاحبة فيلًما يوث

قناصتان ومسعفة طبية في ساحة املعركة(. وتزامن ذلك مع إطالق خطة العمل الوطنية للمرأة والسالم 
واألمن في أوكرانيا في عام 2016.

ولقد أسفرت الحملة في نهاية املطاف عن اعتماد قانون بشأن املساواة بين الجنسين في القوات 
واالعتراف  وأدى هذا القانون إلى زيادة عدد األدوار العسكرية والرتب املفتوحة للنساء  املسلحة. 
بحقهن في الخدمة بشروط توظيف متساوية. كما تم تعزيز التحوالت في التصورات العامة من خالل 
7000 امرأة خدمن في دونباس )إنترفاكس تقارير حكومية أكثر دقة، والتي منحت صفة املقاتلة لـ 
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أوكرانيا، 2018(. وفي أعقاب هذه الحملة، أدى االرتفاع الكبير في تجنيد اإلناث إلى توظيف القوات 
املسلحة األوكرانية لـ 24000 امرأة، بما في ذلك 3000 ضابطة.

املصادر:

G. Grytsenko )2018( “‘Invisible battalion’: How Ukrainian women secured the right to fight on a par with men”, 
openDemocracy, 20 February, https://www.opendemocracy.net/od-russia/ganna-grytsenko/invisible-battalion-
ukraine; G. Grytsenko, A. Kvit and T. Martsenyuk )2016( “The invisible battalion”, Kiev: Ukrainian Women’s Fund; 
UN Women )2016( “Women are changing the face of the armed forces in Ukraine”, 1 November, http://eca.
unwomen.org/ en/news/stories/2016/10/women-are-changing-the-face-of-armed-forces-in-ukraine; Interfax-
Ukraine )2018( “About 7,000 Ukrainian women have status of participants in hostilities”, Kyiv Post, 7 March, 
https://www.kyivpost.com/ ukraine-politics/7000-ukrainian-women-status-participants-hostilities.html.

انظر األداة 1، االطار 11، لالطالع على مثال آخر لعمل القوات املسلحة األوكرانية في مجال التحيز املبني على النوع االجتماعي 
والعنف املنزلي.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه جميع القوات املسلحة إلى تطوير سياسات صديقة لألسرة وغيرها من 
سياسات املوارد البشرية، فتختلف األحكام الفعلية املتعلقة بهذه السياسات بشكل كبير بناًء على املعايير 
الثقافية وطبيعة العمل الذي يقوم به الجيش. فعلى سبيل املثال، قد تفكر القوات املسلحة املنتشرة 
ملدة طويلة في الخارج في إنشاء مراكز عمل عائلية، كما فعلت الواليات املتحدة في قواعدها في اليابان، 
أو قد تسمح بمشاركة شخصين في عمليات االنتشار الفردية، كما هو الحال في القوات النرويجية.5 كما 
قد تكون رعاية األطفال مهمة في بعض السياقات؛ ولكن أحيانا ما يفضل اآلباء ترك أطفالهم مع أسرهم 

املمتدة.

ومن أجل تعزيز سياسات األسرة واملوارد البشرية األخرى لتحقيق املساواة بين الجنسين، على القوات 
املسلحة وغيرها من مؤسسات الدفاع اتخاذ خطوات مختلفة كالتالي.

Ê  .البحث في األسباب التي تفسر إما تعزيز أو تقويض سياسات األسرة الحالية للمساواة بين الجنسين
والتشاور مع النساء والرجال )بما في ذلك اآلباء ضمن مجموعة من األنواع املختلفة من الهياكل 

األسرية(. انظر اإلطار 6 في الصفحة 28 للتعرف على طرق التقييم.

Ê  استعمال الحلول التي تقّدمها السياسات املبتكرة وتطويرها ومراقبتها ومراجعتها باستمرار لتلبية
احتياجات املوظفين.

Ê  والرجال للعمل بمرونة حتى يتمكنوا من األخذ بعين االعتبار الخيارات املتاحة لكل من النساء 
تحقيق التوازن بين العمل والرعاية.

Ê  من اآلباء واألمهات لالنتشار في بعثات أطول إذا رغبوا في ذلك 
ً
اعتماد سياسات عائلية تدعم كال

)إما من خالل دعم الولّي خارج الخدمة أو إنشاء مراكز عمل عائلية(. ويجب أن ال تفرض  هذه 
السياسات نشر كال الوالدين في نفس الوقت في غير مقر اقامة األسرة.

Ê .اعتماد سياسات لتعزيز التوازن بين العمل والحياة لكل من النساء والرجال

قطاع األمن  جزء من عمليات خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن*

عتبر خطط العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن أدوات أساسية تعكس 
ُ
على املستوى الوطني، ت

قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن هذا املوضوع من خالل إجراءات ملموسة. وعادة ما 
يتم تنسيق عمليات صياغة خطة العمل الوطنية من قبل وزارات الخارجية أو وزارات املرأة أو النوع 
االجتماعي، ولكن ينبغي أيًضا إشراك وزارات الدفاع. ولقد قام عدد من وزارات الدفاع بتطوير خطط 
عمل أو استراتيجيات تتعلق باملرأة والسالم واألمن خاصة بها وبالقوات املسلحة. وساعدت املشاركة 
في وضع خطة عمل وطنية القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى في العديد من البلدان على بناء 

* ملزيد املعلومات حول كيفية دعم 
برامج العمل الوطنية الخاصة باملرأة 

والسالم واألمن وعمليات التنفيذ 
الوطنية الخاصة بها للمساواة 

بين الجنسين وادراج منظور النوع 
االجتماعي في قطاع األمن، انظر 
موجز السياسة حول "اتباع نهج 

حوكمة قطاع األمن إزاء املرأة 
والسالم واألمن".
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عالقات مع املجتمع املدني. ويلعب هذا االئتالف دوًرا استشارًيا ورقابًيا مفيًدا لدعم مؤسسات الدفاع 
على تنفيذ التوصيات املوجهة لها.

ا مشتركة بين 
ً
وعلى املستويين اإلقليمي والدولي، تشكل  الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن لغة وأهداف

مؤسسات الدفاع ووكاالت الشؤون الخارجية والتنمية ومنظمات املجتمع املدني. وقد سهل ذلك خلق 
آليات جديدة للتعاون وتبادل املمارسات الجيدة. )انظر اإلطار 8 لالطالع على مثال لتبادل املعلومات في 

منطقة غرب البلقان.(

لتحقيق إمكانات الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في تعزيز املساواة بين الجنسين وادراج منظور 
النوع االجتماعي، القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى اتخاذ العديد من اإلجراءات اإليجابية.

Ê  التأكد من تمثيلها على املستويات العليا داخل الهياكل الحكومية التي تقوم بصياغة ومراقبة
تنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة باملرأة والسالم واألمن.

Ê  تفصيل االلتزامات امللموسة للقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى في خطط العمل الوطنية
الخاصة باملرأة والسالم واألمن، ويا حبذا أيًضا في خطط عمل وزارة الدفاع والقوات املسلحة.

Ê  تخصيص املوارد الكافية لتنفيذ التزامات خطة العمل الوطنية للمرأة والسالم واألمن، بما في ذلك
إنشاء هياكل للرصد والتقييم.

Ê  االنخراط في حوار منتظم وتبادل املعلومات مع شبكات املجتمع املدني املهتمة باملرأة والسالم
واألمن والوزارات والقوات املسلحة األخرى.

اإلطار 8: التعاون اإلقليمي في غرب البلقان في مجال تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في قطاع األمن

وجمهورية  )كما يطلق عليها اليوم(،  ومقدونيا الشمالية  اتفقت وزارات الدفاع في البوسنة والهرسك، 
الجبل األسود وصربيا في عام 2012 على التعاون لتحسين املساواة بين الجنسين في جيوشها. وركز التعاون 
في البداية على ثالثة مجاالت: زيادة الوعي الجنساني ملوظفي القوات املسلحة، وتعزيز آليات املساواة بين 
وقد رأت الدول املشاركة في  وصياغة سياسات موارد بشرية أكثر استجابة للنوع االجتماعي.  الجنسين، 
ذلك فرصة ليس فقط لتنفيذ التزاماتها بموجب الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ولكن أيًضا إلضفاء 
املزيد من الديمقراطية وتحديث وتطوير اإلمكانات الكاملة لقواتها املسلحة بهدف تعزيز التكامل األوروبي 

األطل�سي.

تضمنت األنشطة الرئيسية في إطار التعاون ما يلي.

Ê  معتمدا متخصصين في النوع االجتماعي قاموا فيما بعد 
ً
 دوليا

ً
33 مدربا إنشاء شبكة إقليمية من 

بتدريب أكثر من 4000 عسكري ومدني في وزارتي الدفاع والقوات املسلحة.

Ê  تنظيم اجتماعات وورش عمل وزيارات دراسية منتظمة للتعرف على املمارسات الجيدة وتبادلها
بشأن الجوانب العملية لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في الجيش.

ووضع وتنفيذ كل وزارة  دراسة مقارنة حول وضع املرأة في القوات املسلحة في غرب البلقان، 
للتوصيات بناًء على هذه الدراسة، بما في ذلك:

رصد التطور الوظيفي للموظفين مع مراعاة الفوارق بين الجنسين �

تدابير لتحسين التوازن بين العمل والحياة �

ادراج اللغة املراعية للجنسانية وترويج استخدامها �

تشجيع وتدريب املزيد من النساء على عمليات االنتشار متعددة الجنسيات. �

واألنشطة  التبادالت  في  منخرطة  األربع  الدفاع  وزارات  تزال  ال  اإلقليمي،  التعاون  لبرنامج  نتيجة 
 ،2017 عام  وفي  الشمالية.  وأمريكا  أوروبا  أنحاء  جميع  من  شركاء  مع  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
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شارك املدربون اإلقليميون مهاراتهم في أماكن أبعد من خالل تقديم "تدريب للمدربين" على النوع االجتماعي 
لضباط من غانا ونيجيريا وأوغندا ورواندا، بالتعاون مع مركز بلدان الشمال للنوع الجنساني في العمليات 

العسكرية.

املصادر:

تستند دراسة الحالة هذه إلى املعلومات التي قدمتها راديميال داكونيفيتش، منسقة النوع االجتماعي بوزارة الدفاع في الجبل 
األسود، وموظفي مركز تبادل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة لجنوب شرق أوروبا التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

)SEESAC(. وتشمل املصادر األخرى:

B. Balon )ed.( )2014( “The position of women in armed forces in the Western 

Balkans”, Belgrade: UNDP-SEESAC; UNDP-SEESAC )2016( “Overview of project results: Strengthening of regional 
cooperation on gender mainstreaming in security sector reform in the Western Balkans – Gender equality in the 
military in the Western Balkans project”, 13 June, Belgrade: UNDP-SEESAC; J. Gustafsson )2017( “NCGM supports 
gender training of African officers in Serbia”, 12 January, https://www.forsvarsmakten.se/en/news/2017/01/
ncgmsupports-gender-training-of-african-officers-in-serbia.

4.3 تعزيز املساواة بين الجنسين والتنوع داخل القوات املسلحة  

لكي تصير القوات املسلحة متنوعة وحديثة وقادرة على تجنيد األفراد املوهوبين من جميع فئات املجتمع 
واالحتفاظ بهم، يجب انشاء مبادرات جديدة وإحداث تحول ثقافي على جميع األصعدة. ويجب معالجة 
واالحتفاظ والنهوض بهن إضافة إلى املجموعات  األولويات والعوائق التي تحول دون تجنيد النساء، 
األخرى املمثلة تمثيال ناقصا تقليديا في القوات املسلحة. كما أنه من الضروري مواجهة التحرش والتمييز 

وسوء املعاملة املرتبط بالنوع االجتماعي .

ويعتبر دور القيادة من أجل املساواة بين الجنسين ضروريا، على النحو املبين في القسم الفرعي 4.1. أما  
القسم الفرعي 4.2 فهو يتطرق للعراقيل الرسمية وغير الرسمية. 

توظيف املواهب املتنوعة

لقد تم التطرق الى سبل تجاوز العراقيل الرسمية عن طريق تعديل القوانين أو السياسات التي تقيد 
4.2. وخالل اختيار املوظفين يجب استبعاد أي شخص  توظيف مجموعات معينة في القسم الفرعي 

ارتكب أي عمل خطير من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي أو جريمة كراهية.

وتشمل العراقيل غير الرسمية للتوظيف املتنوع معايير االختيار التي تستبعد بشكل غير متناسب النساء 
أو مجموعات معينة. فمن املهم مراجعة هذه املعايير بانتظام للتأكد من مالئمتها للمتطلبات الفعلية 
للوظيفة. فعلى سبيل املثال، قد تكون هناك حاجة الختبارات اللياقة القائمة على القوة لجنود املشاة، 
بعكس وظائف املخابرات أو اللوجستيات أو األدوار املتعلقة بالتكنولوجيا. فتعديل معايير اللياقة لتسهيل 
مشاركة متنوعة ال يقوض املعايير وإنما يجعلها أكثر مالءمة الحتياجات الجيش. وفي الواقع، يتم تعديل 
على الخبرة  ويتم تحديد الترقيات بناًء  معايير اللياقة البدنية مع تقدم األفراد العسكريين في السن، 
واملهارات القيادية والتعليم والكفاءة.6 باإلضافة إلى اللياقة، يجب أن تتضمن معايير االختيار ألي دور 
مهارات التواصل مع مختلف الثقافات، والقدرة على العمل في فرق متنوعة وااللتزام بالقيم األساسية 

للقوات املسلحة، بما في ذلك االحترام.7

وتخلق الصور النمطية أيًضا عراقيل غير رسمية، ال سيما األفكار املسبقة حول مهارات وامكانيات الرجال 
والنساء. ولتحقيق املساواة بين الجنسين والتنوع األوسع في القوات املسلحة، من الضروري تحدي هذا 
النوع من الحواجز التي تحول دون عمل الرجال في أدوار تهيمن عليها النساء تقليدًيا، أو عمل النساء في 
أدوار يهيمن عليها الرجال تقليدًيا. ولقد اتخذت قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا إجراءات لزيادة 
عدد الرجال في مجال التمريض العسكري.8 كما طّورت القوات الجوية الهندية مقطع فيديو تجنيدي 
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يتحدى الصور النمطية التي تتدعي أن النساء غير قادرات أن يصبحن طيارات مقاتالت )انظر اإلطار 9(. 
وقام عدد من القوات بتدريب املشاركين في التوظيف واالختيار للتغلب على التحيز الضمني بين الجنسين: 
أي أن كل شخص، ودون وعي، يضع افتراضات إيجابية وسلبية على أساس النوع االجتماعي )باإلضافة 

إلى عوامل أخرى(.

وقد تكون املجموعة املؤهلة من النساء أو الرجال صغيرة في الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة. 
وضمن هذه املجموعة، قد تكون النساء )أو الرجال، في بعض الوظائف( ممثالت تمثيال ناقصا بسبب 
التأثير السائد للقوالب النمطية للنوع االجتماعي والتحيز. فعلى سبيل املثال، من املرجح أن يتقدم عدد 
أقل من النساء لوظائف الهندسية داخل القوات املسلحة ألن تمثيلهن في الجامعة عادة ما يكون ناقًصا 
خاصة في دورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فالتواصل الفعال مع الفتيات ومن ثم 
الطالبات لتشجيعهن على دراسة هذه املواضيع من شأنه أن يساعد في التغلب على نقص تمثيل املرأة في 

مثل هذه املجاالت داخل قطاع الدفاع. *

وتم اعتماد اجراءات مؤقتة خاصة تشمل الحصص الجنسانية وإجراءات ايجابية أخرى لزيادة عدد 
النساء في القوات املسلحة على غرار لبنان ونيبال وجنوب أفريقيا.9 هذه األنواع من املبادرات ال تتعلق 
ولكنها تدرك أن املجموعات املمثلة تمثيال ناقصا تضطر إلى  بخفض املعايير أو تقديم معاملة خاصة. 
وأن التوظيف املتنوع هو شرط مسبق ألداء  العمل بجد أكبر للوصول إلى مرحلة التقديم للوظيفة، 
مؤس�سي أعلى. ومن شأن نظام الحصص أن يحفز املؤسسات على إجراء تغييرات سريعة، إذ يتم تكليف 
ففي  القادة العسكريين بمسؤولية تحقيق الهدف الذي حددته وزارة الدفاع أو الحكومة أو البرملان. 
نيبال، على سبيل املثال، باإلضافة إلى التغييرات التشريعية، تم إنشاء مديرية معنية بشؤون باملرأة وتم 
اعتماد توجيهين، أحدهما بشأن عدم التسامح مطلًقا مع العنف القائم على النوع االجتماعي واآلخر بشأن 
تعزيز اآلفاق املهنية للمرأة.10 وفي لبنان تم فتح أدوار أخرى للنساء تلبية ملعيار الحصص الجنسانية.11 
خشية أن يتم توظيفهن بدون  غالًبا ما تعارض املوظفات نظام الحصص هذا،  وفي الوقت نفسه، 
جدارة. وشعرت بعض العسكريات في أستراليا بضغط لشغل مناصب شغلتها تاريخيا أعداد قليلة من 
النساء، حيث شعرن بأنهن غير مرحب بهن وأن العمل ال يتناسب مع اهتماماتهن ومهاراتهن.12 وبالتالي فإن 
الحصص ليست مناسبة في جميع السياقات، اذ يجب استخدامها فقط بحذر، وعلى أساس مؤقت. وفي 
نطاق أوسع يهدف ذلك إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص للنساء وغيرها من املجموعات املتنوعة 

األخرى من خالل تغيير السياسات والبنية التحتية والسلوكيات داخل مؤسسات الدفاع.

ولتعزيز التنوع في التجنيد، على القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى اتخاذ اإلجراءات التالية:

Ê  وتصنيف ُيقبلون.  والذين  للوظائف  يتقدمون  الذين  حول  مفصلة  إحصاءات  وتحليل  جمع 
البيانات حسب الجنس، وحسب املؤشرات األخرى للتنوع في السياق الوطني، مثل اللغة والعرق 

والدين واألصل الجغرافي إن أمكن ذلك )انظر اإلطار 6 في الصفحة 28(.

Ê  تحليل التفاوتات بين السكان املحليين واملجندين الناجحين لفهم العوائق التي تعترض مجموعات
معينة في كل مرحلة. وفحص التوازن بين الجنسين في جميع الفئات وكيفية تأثير العوامل التالية 

في نقص التجنيد لدى مجموعات معينة:

الحواجز الرسمية �

معايير االختيار �

القوالب النمطية الجنسانية والتحيز القائم على النوع االجتماعي، كأن تعتبر النساء أو مجموعات  �
معينة أنفسهم مرشحين محتملين، أو أن يتم التحقق من املنخرطين في عملية التوظيف.

مراجعة معايير األهلية واالختيار للتأكد من أنها تلبي االحتياجات املعاصرة وتتجنب التحيز بين  �
الجنسين.

* انظر األداة 14، " املخابرات والنوع 
االجتماعي" ملعلومات أوسع حول 
أجهزة املخابرات البريطانية التي 

تتواصل مع النساء اللواتي يدرسن 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات لتشجيعهن 
على التفكير في وظائف في هذا املجال.
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استهداف املجموعات غير املمثلة في حمالت التوظيف والتوعية التي يجب أن يتم تطويرها  �
بشكل مثالي بالتشاور مع جمعيات املوظفين ومنظمات املجتمع املدني.

تدريب جميع املنخرطين في التوظيف واالختيار حول التنوع والتحيز بين الجنسين، حتى يفهموا  �
الحاجة التنظيمية للتنوع والتخلي عن تحيزاتهم املحتملة.

العمل اإليجابي  � وتدابير  التوظيف،  وأهداف  األخذ بعين االعتبار الحصص املحدودة زمنيا، 
األخرى كجزء من البرامج واألنشطة التي تتناول الثقافة املؤسسية بصفة عامة.

اإلطار 9: تحدي القوالب النمطية الجنسانية في التجنيد داخل سالح الجو الهندي

تمثل نسبة النساء الضباط في سالح الجو الهندي 13 في املائة أي انها أعلى بكثير من نسبة الضابطات في 
الجيش التي ال تتجاوز 4 في املائة ونسبة الضابطات في البحرية املقدرة ب 6 في املائة. وقد ظهرت أول ثالث 
ضابطات طيارات مقاتالت في الهند )أصيالت ثالث واليات مختلفة: بيهار ومادهيا براديش وراجستان( في 
مقطع فيديو على موقع يوتيوب كجزء من حملة إعالنية رفيعة املستوى للقوات الجوية. ويتحدى الفيديو 
د مثل هذه الوظائف 

ّ
الصور النمطية التي تخ�سى فيها النساء الضوضاء واالرتفاعات العالية وال يمكنهن تقل

ضمن  الحملة  هذه  وتندرج  العليا. 

أول امرأة هندية تقود طائرة مقاتلة من طراز  سومان شارما،  الصورة: 
F-22، 2009 © أنيشيرا شيفا.

التي  الصحفية  البيانات  من  سلسلة 
تروج للتقدم الذي حققته النساء في 

 ،2019 وفي عام  الهندي.  الجو  سالح 
القوات  أعلنت  املثال،  سبيل  على 
قد  الجوية الهندية أن طاقًما نسائًيا  
طار ألول مرة على متن طائرة هليكوبتر 
تدريب  مهمة  إطار  في   Mi-17 V5

قتالية.

املصادر: 

YouTube )2017( “Indian Air Force – A cut above”, https://www.youtube.com/watch?v=JSbOiExdx0U; Press Trust 
of India )2018( “Air Force has 13 per cent women officers, highest among 3 armed forces”, NDTV, 13 December; 
U. Sudhir )2016( “Meet the trio who will be India’s first women fighter pilots”, NDTV, 9 March; Press Trust of India 
)2019( “First all-women IAF crew fly Mi-17 helicopter in battle training mission”, NDTV, 27 May 

ضمان التكافؤ في فرص التطور الوظيفي والترقية واالنتشار

األفراد في القوات املسلحة.  تؤثر بيئة مكان العمل والرواتب واالمتيازات واآلفاق املستقبلية على بقاء 
فالقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى تحتاج إلى التكيف باستمرار مع االحتياجات والتوقعات 
املتطورة لكل جيل جديد من املجندين. فعلى سبيل املثال، من املرجح أن يتوقع الرجال في يومنا هذا 
الحصول على إجازة أبوة وساعات عمل مرنة كما ويتوقع املوظفون من ذوي العالقات املثلية مزايا 

متساوية مع األزواج الغيريين.

باإلضافة إلى املحافظة على رضا األفراد وتشجيع معنوياتهم، فيتطلب التنوع التشغيلي وااللتزام القانوني 
واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل  ملنع التمييز تتطلب تحقيق تكافؤ الفرص التطور الوظيفي للنساء 
الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والجماعات األخرى التي تمثل أقلية ضمن 
القوات املسلحة. ومن الشائع في القوات املسلحة أن يتم فصل األدوار نسبًيا حسب الجنس، مع زيادة 
ما تصل إلى أعلى الرتب )انظر بيانات الناتو 

ّ
تمثيل النساء في الوظائف املتعلقة بالطب واإلدارة والتي قل

في الرسم البياني 2، على سبيل املثال(. ومن املهم التأكد بصفة خاصة ما إذا كان التمييز املباشر أو غير 
املباشر موجودا في النقاط الرئيسية حيث يكون األفراد مؤهلين للتعليم أو التدريب أو الترقية واتخاذ 
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القرارات بشأن عمليات االنتشار. فعلى سبيل املثال، يتم استبعاد الوحدات التي تتواجد فيها النساء 
بشكل أكبر، مثل السلك الطبي، عن بعض التدريبات األساسية في سياقات معينة، مثل التدريب على 
استخدام األسلحة النارية. وقد تكون هذه املهارات من الشروط األساسية لعمليات االنتشار في الخارج أو 

النقل أو الترقيات، مما يؤدي بحكم الواقع إلى استبعاد النساء من الخدمة.

الرسم البياني2: مجاالت التوظيف الرئيسية للنساء داخل القوات املسلحة للدول األعضاء في الناتو لعام 2017
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املصدر: 

NATO Committee on Gender Perspectives )2017( “Summary of the national reports of NATO Member and Partner 
Nations to the NATO Committee on Gender Perspectives”, Brussels: NATO, p. 37.

من املهم جمع املعلومات وتحليلها للكشف عن التحيز والتمييز غير  وكما هو الحال مع التوظيف، 
عمليات  وتقوم العديد من القوات املسلحة أيًضا بالتشاور و/أو إجراء  الرسمي حتى يتم معالجتهما. 
مسح ملجموعات معينة من األفراد لتحديد القضايا الخاصة بهم. ففي القوات املسلحة األردنية، على 
الحجاب.  سبيل املثال، كشف تقييم ترّدد بعض النساء قبول وظائف في مناصب ال تتيح لهن ارتداء 
كما من شأن التعامل مع جمعيات املوظفين أن يكون مفيًدا )يتم مناقشته أدناه(.إذ تكون "تقييمات 
البيئة التنظيمية" واألشكال األخرى لدراسات الرضا في مكان العمل مفيدة لتحديد "املكاسب السريعة" 
وكذلك األهداف طويلة األجل إلدارات املوارد البشرية وشؤون املوظفين )انظر اإلطار 6 في الصفحة 28(.

ا من أجل زيادة انتشار النساء في عمليات حفظ 
ً
وخلقت الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ضغوط

السالم التابعة لألمم املتحدة، وقد امتد ذلك إلى البعثات األخرى متعددة األطراف، مثل بعثات االتحاد 
األوروبي والناتو. وبعد أن نشرت الهند أول وحدة شرطة مكونة بالكامل من اإلناث في بعثة حفظ سالم 
تابعة لألمم املتحدة في عام 2007، حذت الفلبين ونيجيريا وبنغالديش حذوها. وزادت غانا ورواندا أيًضا 
من عدد النساء في مساهمات قواتها )انظر اإلطار 11 في الصفحة 41(. 13 كما أن "تقييم العراقيل"  يمثل 
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طريقة مثلى لتحديد سبب افتقار مجموعات معينة من النساء والرجال إلى فرص انتشار متكافئة )انظر 
اإلطار 6 في الصفحة 28(.

يمثل التوجيه، أي النقل الطوعي للمعرفة والرؤى والحكمة من شخص أكثر خبرة إلى شخص أقل خبرة، 
مجاال آخر يتطلب االهتمام. فعلى الرغم أنه عادة ما يكون غير رسمي وطوعي، لكن من شان هذا التوجيه  
أن يلعب دوًرا حاسًما في عملية التقدم. وعادة ما يحدث ذلك بين األشخاص املتشابهين في التفكير والقيم 
وبالتالي قد يكون من الصعب على النساء والرجال من املجموعات املمثلة تمثيال ناقًصا في  املشتركة، 
القوات املسلحة إيجاد موجهين. ويساعد التوجيه الفعال في تعزيز االحتفاظ بهذه املجموعات ، وتحقيق 

تكافؤ الفرص عندما يتعلق األمر بالترقيات وضمان تنوع أكبر داخل املستويات العليا للمؤسسات.14

املسلحة  القوات  على  االنتشار،  عمليات  ذلك  في  بما  الوظيفي،  التطوير  في  الفرص  تكافؤ  ولتعزيز 
ومؤسسات الدفاع األخرى اتخاذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات الداعمة كاآلتي:

Ê .)6 تحليل العراقيل التي تحول دون تكافؤ الفرص )انظر اإلطار

Ê  تقِييم ما إذا كان النساء والرجال يتمتعون بفرص متساوية في التدريب والتعليم. قد تؤدي طبيعة
السكن أو غياب مرافق دعم األسرة التحاق أعداد قليلة من النساء مقارنة بالرجال.

Ê  .مراجعة معايير الترقية للتأكد من أنها تعكس قيم ومعايير املنظمة وتتجنب التحيز الجنساني
ويجب تضمين، كمعيار للترقية، كفاءات متعلقة بالعمل في صلب فرق متنوعة وإدارتها، مثل منع 

أي شكاوى متعلقة بالنوع االجتماعي والتعامل معها بشكل مناسب.

Ê  التأكد من تنوع  اللجان التي تتخذ القرارات بشأن النفاذ إلى التدريب والتعليم والترقية واالنتشار
وغيرها من الفرص الوظيفية الرئيسية. كما عليها أن تشمل النساء والرجال على حد سواء. ويجب 
حتى يفهموا الحاجة التنظيمية للتنوع  تدريب صانعي القرار على التنوع والتحيز بين الجنسين، 

ويتخلوا عن تحيزاتهم املحتملة.

Ê  وأهداف الترقية واالنتشار واإلجراءات اإليجابية  
ً
األخذ بعين االعتبار الحصص املحدودة زمنيا

األخرى.

Ê  ذوات خلفيات )حيثما أمكن ذلك(  من كبار املوظفات  شبكات توجيه مخصصة للنساء  إنشاء 
وتشجيع كبار املوظفين بشكل استباقي على توجيه أكبر عدد ممكن من املبتدئين من  متنوعة، 

خلفيات مختلفة عنهم.

Ê  اتخاذ خطوات فعالة لضمان شمولية ثقافة العمل، على سبيل املثال، من خالل تسليط الضوء
على رفض اللغة أو الصور الجنسانية املتحيزة أو التمييزية.

جمعيات دعم املوظفين*

تلعب جمعيات وشبكات املوظفين داخل القوات املسلحة وغيرها من مؤسسات الدفاع األخرى دوًرا مهًما 
واألقليات العرقية واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية  في تعزيز رفاهية النساء 
فهي توفر املعلومات  الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واالحتفاظ بهم كموظفين داخل املؤسسة. 
)انظر  والفرص االجتماعية، وفرص التوجيه والتواصل املنهي  والدعم املعنوي،  بخصوص الخدمات، 
اإلطار 10، حيث كانت احدى جمعيات موظفي املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية 

الجنسانية وحاملو صفات الجنسين جزًءا من خطوات اإلدماج(.

وتقدم جمعيات املوظفين أيًضا مدخالت في السياسات واملمارسات املؤسسية للمساعدة على استجابتها 
لالحتياجات املتغيرة للموظفين. وتستشيرهم خاصة في صياغة استراتيجيات وخطط عمل املساواة بين 
ن الشراكات الدولية بين االتحادات املوظفين  من االستفادة من خبرات البلدان 

ّ
الجنسين والتنوع. وتمك

األخرى التي تستفيد منها املؤسسات بدورها.

* انظر أيضا 
DCAF )2011( 
“Female staff associations in 
the security sector: Agents of 
change?”, Geneva: DCAF.
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اإلطار 10: املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين 
في القوات املسلحة الهولندية

 للمثليين ومزدوجي امليل الجن�سي واملتحولين جنسيا 
ً
في عام 1974، أصبحت هولندا أول دولة تسمح صراحة

بالخدمة علنا في القوات املسلحة. لكن في عام 1987 حدثت فضيحة هزت الرأي العام حين تم اإلعالن عنها، 
بناًء على طلب وزارة الدفاع األمريكية، فقامت الشرطة العسكرية الهولندية بالتحقيق في القضية، واعتقلت 
إثر ذلك رقيًبا أمريكًيا ورّحلته بسبب اقامته عالقة مثلية مع جندي هولندي. وبمجرد وصوله إلى الواليات 
طلق سراحه. وأدى تحقيق الحق 

ُ
املتحدة، تم احتجاز وإهانة الرقيب األمريكي ثم خضع ملحاكمة عسكرية وا

إلى فصل أحد كبار املسؤولين من الدرك كما وتم اجراء مسح �سيء فرض على القادة العسكريين اإلبالغ عن 
 
ً
58 رجال ر. وسجل القادة العسكريون وجود 

ّ
عدد املثليين في وحداتهم ملعرفة ما إذا كانوا يسببون أي توت

مثلًيا، في حين لم يسجل أي وجود ملثليات. هذا وقد تم اإلبالغ على 12 حادثة عنف أو تنمر داخل مجموعة 
موظفين متكونة من 85000 شخص - وهو مؤشر واضح على أن املثليين ال يشعرون بالراحة في مكان العمل 
وأن القادة غير قادرين أو غير راغبين على التصدي للتنمر والتحرش الجنسيين الذي يتعرض لهما املثليون.  
 Stichting Homoseksualiteit en( ،وفي نفس العام، أصبحت مؤسسة املثلية الجنسية والقوات املسلحة
Krijgsmacht, SHK( أول جمعية موظفين عسكريين في العالم للمثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي 

ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

د املجلس االجتماعي 
ّ
د ريلوس تيربيك حقيبة وزارة للدفاع في عام 1989. وأك

ّ
وبدأت األمور تتغير عندما تقل

 .
ً
للقوات املسلحة عجز القوات على توظيف أفضل املواهب إذا لم تتحسن نسبة قبول املثليين جنسيا

أولئك الذين ال يخدمون بشكل علني سيكونون عرضة لالبتزاز وعواقب نفسية  وعلى املستوى الفردي، 
أخرى. ولقد أخذ تيربيك على عاتقه إثبات قدرة القوات املسلحة على اتخاذ خطوات فعالة لتجنيد املثليين 
كما أنه زاد من تمويل مؤسسة املثلية  واملثليات وترقيتهم في مناصب رئيسية إلحداث تغيير مؤس�سي. 
الجنسية والقوات املسلحة )SHK(، ونشر كتيبا عن هذا املوضوع وأمر بإجراء مزيد من الدراسات املنتظمة. 
وسجلت الخطة نجاحا باهرا، وبحلول عام 1998، صرّح 60 في املائة من املثليين أن القوات املسلحة أفضل 

جهاز نجح في توظيف املثليين واملثليات.

تشارك القوات   2011 ومنذ عام  واليوم هناك مثليون منفتحون حول توجههم برتبة جنرال وأدميرال. 
املسلحة في استعراض بالزي الرسمي على متن قارب خاص في قناة برايد بأمستردام بتأييد من القيادة العليا  
ويشمل االستعراض العسكريين من غير املثليين. وبالرغم من أن بعض الفروع ال توظف هذه املجموعة أو 
فقط البعض منهم بشكل علني، فان العديد من املجندين يصرحون بميولهم منذ اليوم األول. وكنتيجة 
لذلك، تمكن القادة من فهم احتياجات هؤالء على فهما افضل وعلىجميع املستويات. فعلى سبيل املثال، 
، قام ضابط تدريب بإنشاء لعبة تمثيلية كجزء من دورة 

ً
بعد مقابلة أحد املوظفين من املتحولين جنسيا

تدريب على القيادة حيث يخبر ضابط قائده أنه بدأ عملية االنتقال إلى جنسه الحقيقي. 

الالزمة  املؤسسية  الثقافة  في  تحوالت  القيادة إلحداث  ودعم  رؤية  أهمية  الهولندية  التجربة  وتجسد 
للمثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بهدف  

التميز على املستوى الشخ�سي وهو ما يعود باملنفعة على القوات املسلحة.

املصادر: 

J. Polchar, T. Sweijs, P. Marten and J. Galdiga )2014( LGBT Military Personnel: A Strategic Vision for Inclusion, The 
Hague: Hague Centre for Strategic Studies.

،على القوات املسلحة  ولالستفادة من دعم جمعيات املوظفين لتعزيز املساواة بين الجنسين والتنوع 
ومؤسسات الدفاع األخرى القيام بما يلي:

Ê  دعم جمعيات املوظفين من خالل االعتراف بها رسمًيا وتوفير املوارد لها وتشجيع املوظفين على
االنخراط فيها.

Ê  االستناد إلى األبحاث التي تجريها جمعيات املوظفين والتشاور معها وتقبل نصائحها  عند وضع
السياسات املؤسسية.

Ê .إشراك جمعيات املوظفين في التعليم والتدريب على التنوع واملساواة
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تجّنب الشكاوى املتعلقة بالنوع االجتماعي واالستجابة لها*

غالًبا ما تواجه املسلحة من مشاكل التمييز والتحرش واالعتداء الجن�سي والتحرش على أساس التوجه 
 
ً
ويكون للمعاكسات والتنمر واملضايقات جوانب جنسانية فيتم مثال الجن�سي أو الهوية الجنسانية. 
التقليل من قيمة الهوية الذكورية الحقيقية أو املتصورة للضحية. ومع ذلك، ال يتم اإلبالغ عن املشاكل 
املتعلقة بالنوع االجتماعي داخل القوات املسلحة بشكل صريح. فقد تحجم النساء الالئي يعملن في أدوار 
ا من تأجيج املواقف املتحيزة جنسًيا كاالدعاء مثال أن 

ً
يهيمن عليها الذكور تقليدًيا عن تقديم شكوى خوف

ا من وصفهم بأنهم مثليين. وقد 
ً
وجودهن يقوض التماسك. وال يبلغ الرجال عن االعتداء الجن�سي خوف

يخ�سى املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين 
أن يتم تصنيفهم كضعفاء. وقد ال يدرك الرجال الذين يتعرضون لالعتداء الجن�سي في سياق طقوس 
انعدام الثقة في آليات القوات املسلحة للتعامل مع  التنكيل أن لديهم أسباًبا للشكوى. فبشكل عام، 
الشكاوى املتعلقة بالنوع االجتماعي بشكل عادل وسري هو جزء من املشكلة. وباإلضافة إلى املّس بفعالية 
فإن ثقافة التسامح مع التحرش أو التمييز أو اإلساءة املرتبطة بالنوع االجتماعي  الفريق ومعنوياته، 

تقوض بشكل كبير املساعي الرامية لتحقيق املساواة والتنوع بين الجنسين.

بالنوع  املتعلقة  الشكاوى  لتقديم  الطرق  من  متنوعة  توفير مجموعة  إلى  بحاجة  املسلحة  والقوات 
االجتماعي. ويجب أن تشمل الخيارات مسارات رسمية وغير رسمية: عبر اإلنترنت أو عبر خط هاتف ساخن 
أو بصفة مباشرة. فيجوز تقديم الشكوى إلى القائد أو خارج التسلسل الهرمي القيادي، على سبيل املثال 
عن طريق كاهن أو طبيب أو ضابط مسؤول عن املساواة والتنوع أو منظمة خارجية معينة. ويجب أن تقر 
السياسة أن التمييز والتحرش على أساس الجنس غالًبا ما يرتكبه القائد ضد املوظفين األقل منه رتبة . 
ومن املهم أن تعمل القوات املسلحة بنشاط على تعزيز وبناء الثقة في آليات الشكاوى الخاصة بها، بما في 

ذلك من خالل تدابير حماية املشتكين من االنتقام.

ن املشتكي من النفاذ إلى خدمات الدعم دون الحاجة إلى 
ّ
تقديم شكوى محدودة وغير رسمية تمك إّن 

ففي  الجن�سي.  لذلك أهمية كبيرة خاصة عندما يتعلق األمر باالعتداء  تقديم شكوى كاملة وعلنية. 
الواليات املتحدة على سبيل املثال، ُيخول للناجي من اعتداء جن�سي تقديم تقرير سري )"محدود"( حيث 
و يتيح له ذلك النفاذ إلى الخدمات الطبية والنفسية واملناصرة  ال يتم تسجيل اسمه أو اسم الجاني. 
والخدمات القانونية. وبإمكان الناجي إن رغب الحًقا أن يجعل الشكوى علنية، مما يؤدي إلى فتح تحقيق 
رسمي. وفي عام 2014، تم تحويل 20 في املائة من الشكاوى املحدودة إلى شكاوى علنية، مما سمح بإجراء 
تحقيقات رسمية.15 ونظًرا للطبيعة الخاصة للتمييز الجن�سي وسوء املعاملة والتحرش، فقد أنشأت دول 

مثل أستراليا وفرنسا والواليات املتحدة مؤسسات مختصة لتلقي هذه األنواع من الشكاوى.

وتصنيفها حسب الجنس ومؤشرات التنوع  و على وزارات الدفاع متابعة عدد وأنواع الشكاوى املقدمة، 
األخرى. كما أن غياب الشكاوى يدّل على فشل آليات اإلبالغ وليس نقًصا في املشاكل. عالوة على ذلك، فإن 
املراقبة املستقلة التي تمارسها البرملانات ومؤسسات أمناء املظالم و/أو املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

أمر بالغ األهمية لحماية املشتكين العسكريين )تمت مناقشته بمزيد من التفصيل في القسم الفرعي 4.5(.
على القوات املسلحة ومؤسسات  بالنوع االجتماعي،  لضمان التعامل الفعال مع الشكاوى املتعلقة 

الدفاع األخرى تقديم أشكال دعم مختلفة كاآلتي.

Ê  استخدام تقييم البيئة التنظيمية، والدراسات االستقصائية مجهولة املصدر و/أو البحوث بهدف
املعاملة  ,متعلقة بطبيعة وتواتر التمييز واملضايقات وسوء  جمع بيانات مصنفة حسب الجنس 
د 

ّ
على أساس النوع االجتماعي )انظر اإلطار 6 في الصفحة 28(. وتسهل هذه الدراسات أيًضا التأك

د من رغبة املوظفين من 
ّ
من إبالغ الضحية والطريقة التي اتبعتها لهذا الغرض، باإلضافة إلى التأك

اإلبالغ. ويؤدي استخدام هذه املعلومات الى إجراء املزيد من البحوث لتقييم العوائق التي تعترض 
النساء والرجال )أو مجموعات محددة( عند استخدام آليات الشكاوى الخاصة بالقوات املسلحة 

و/أو تقييم تجارب األفراد عند قيامهم بذلك.

* ملزيد من املعلومات حول هذه 
املسألة، يرجى الرجوع الى 

DCAF )2015( Gender and 
Complaints Mechanisms: A 
Handbook for Armed Forces 
and Ombuds Institutions 
to Prevent and Respond to 
Gender-Related Discrimination, 
Harassment, Bullying and 
Abuse, Geneva: DCAF. 
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Ê  توفير مجموعة متنوعة من الطرق الرسمية وغير الرسمية لتقديم شكوى، داخل وخارج التسلسل
القيادي، بما في ذلك آليات حماية ودعم املشتكي.

Ê  إظهار دعم القيادة لعملية تقديم الشكاوى. فعلى القادة أن ينقلوا بشكل فعال رسالة مفادها أن
التمييز والتحرش وسوء املعاملة ضد عضو ما هو السبب الذي يحّد من القدرة، وليس الشكوى 

بحد ذاتها.

Ê  ،اخضاع عمليات تقديم الشكاوى للرقابة الداخلية والخارجية. تشمل آليات الرقابة الخارجية
على سبيل املثال، مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان أو مؤسسة مستقلة ألمناء املظالم.

4.4 إدراج منظور النوع االجتماعي في العمليات العسكرية*

بالنسبة للعديد من القوات املسلحة، فإن الجهود املبذولة إلدراج النساء لها تاريخ طويل. ويعّد ادراج  
منظور النوع االجتماعي في العمليات العسكرية محور تركيز جديد، لكن تتمتع كل العمليات العسكرية 
بأبعاد جنسانية. فكي تتكمن عملية برية من ضمان أمن قواتها، عليها أن تكون قادرة على جمع املعلومات 
بطرق ال تثير حفيظة السكان املحليين.16 وخالل حملة جوية، يتّم االعتماد على املنظور الجنساني حساب 
التأثير الثانوي املحتمل للهجوم. فعلى سبيل املثال، كيف لألضرار التي تم الحاقها بالبنية التحتية أن تأثر 
بما  تأثيرا مختلفا على النساء والرجال. وفي البحر، تحتاج السفن إلى توفير الرعاية الطارئة للعائالت، 
في ذلك األطفال الصغار وضحايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي. ويحتاج األفراد 
العسكريون إلى ادراج منظور النوع االجتماعي على املستويات االستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية. كل 

هذا يتطلب مقاربة كلية شاملة.

لتسهيل ذلك، طورت العديد من الجيوش موظفين ذوي خبرة متخصصة في النوع االجتماعي )نناقشه 
أدناه(. لكن ال ينبغي السماح لألدوار املتخصصة للجنسين أن تنتقص من مسؤولية كل فرع وكل فرد 
من أفراد القوات املسلحة في ادراج منظور النوع االجتماعي. ولتوضيح ذلك، تم تنظيم بقية هذا القسم 
الفرعي حول نظام األركان العامة املعروف والذي تستخدمه العديد من البلدان على نطاق واسع )انظر 

الجدول 3(.^

الجدول 3: نظام األركان العامة

مسؤول عن:

J1املوظفون

J2املخابرات العملياتية

J3العمليات الحالية

J4الخدمات اللوجستية

J5التخطيط املدروس

J6أنظمة االتصاالت واملعلومات

J7التعليم والتدريب

J8املالية واملشتريات

J9التعاون املدني العسكري

املوظفون املتخصصون في مجال النوع االجتماعي*

مستشارين  بتعيين  السالم  حفظ  وبعثات  الجنسيات  متعددة  والقوات  الدول  من  العديد  قامت 
لدعم القيادة في تنفيذ أحكام   )"GENADs" )يشار إليهم أحياًنا باسم  متخصصين في النوع االجتماعي 
الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن على املستويات االستراتيجية والتشغيلية وأحياًنا التكتيكية. و هي 

* يمكن العثور على مزيد من 
اإلرشادات في كتيب

OSCE handbook )2018( 
Gender in Military Operations: 
Guidance for Military Personnel 
Working at Tactical Level in 
Peace Support Operations, 
Vienna: OSCE; and DCAF and 
PfPC )2016( “Why and how 
gender is vital to military 
operations”, in Teaching Gender 
in the Military: A Handbook, 
Geneva: DCAF.

^ تختلف مصطلحات الفروع من 
دولة إلى أخرى وتصنيفها. يشير هذا 
القسم الفرعي إلى الفروع املشتركة 

)J( املوجودة في املقر العسكري، 
ولكنه يتعلق أيًضا بفروع األركان 

 )A( املشابهة في القوات الجوية
والجيش )G( والبحرية )N( وأقسام 
األركان )S( واألمم املتحدة )U(، على 

سبيل املثال.

* يتم أيًضا التطرق الى الدروس 
املستفادة من استخدام وظائف 
خبراء النوع االجتماعي في األداة 
1،"حوكمة وإصالح قطاع األمن 

والنوع االجتماعي".



مجموعة األدوات املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن  44

مثاليا وظيفة بدوام كامل يشغلها شخص ذو خبرة في مجال النوع االجتماعي تلقى تعليًما وتدريًبا إضافًيا 
لهذا الغرض. وعادة ما يقدم مستشارو النوع االجتماعي التوجيه لشبكة من مراكز تنسيق معنية بهذا 
املوضوع وتعمل في مختلف الفروع. وعادة ما تضطلع هذه املراكز بوظائف مزدوجة، حيث تخصص 
واجبات  أداء  جزًءا من وقت عملها لدعم ادراج املنظور الجنساني في األنشطة اليومية لفرعها أثناء 

عسكرية أخرى مع وحدتها الخاصة.17

عد فرق املشاركة النسائية نموذًجا يتم فيه تعيين وتدريب املجندات على التعامل مع السكان املحليين. 
ُ
وت

ولقد تم تطوير أهداف هذه الفرق بشكل أسا�سي في العمليات في أفغانستان، وهي تهدف لحشد أكثر ما 
يمكن من الدعم املحلي للبعثة وفهم سبل استجابتها الحتياجات السكان املحليين األمنية بشكل أفضل. 
وال ينبغي استخدام فرق املشاركة النسائية لجمع املعلومات االستخبارية من النساء، على الرغم من أن 
مدخالتها قد تساعد في تحسين الفهم العام لبيئة املهمة. ولقد أصبح استخدام فرق املشاركة املختلطة 

أكثر انتشاًرا، حيث تبنت العديد من بعثات حفظ السالم هذه املمارسة )انظر اإلطار 11(.18

ولتعزيز فعالية هذه الهياكل القائمة على النوع االجتماعي، من الضروري أن تدعمها القيادة: فمسؤولية 
ضمان ادراج املنظور النوع االجتماعي تقع في نهاية املطاف على عاتق القيادات. كما أنه من املهم أيًضا 
أن يفهم الزمالء دورهم. ولتحقيق ذلك، ولضمان نفاذ املتخصصين في النوع االجتماعي إلى املعلومات 
ومشاركتهم في عمليات التخطيط وصنع القرار، يجب إضفاء طابع مؤس�سي على دورهم بشكل رسمي، 
للقيام بأدوار متخصصة في   

ً
ويجب أن يتلقى املوظفون تدريبا كمن خالل إجراءات تشغيلية موحدة. 

مجال النوع االجتماعي وعلى الزمالء املضطلعين في هذا املجال تقديم الدعم الالزم. فمن الضروري مثال 
توفير مترجمات عند التعامل مع النساء املحليات اثناء مهمة ما واملوارد الالزمة أثناء عمليات التواصل.19

اإلطار 11: تحدي القوالب النمطية الجنسانية داخل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم

يتزايد عدد النساء املنتشرات في عمليات 

املتحدة  األمم  منظمة  لبعثة  التابعات  السالم  حفظ  جنديات 
 )MONUSCO( لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الكونغو  جمهورية  غوما،  في  للمرأة  العالمي  اليوم  احتفاالت  في 

الديمقراطية، MONUSCO © 2019 / مايكل علي

حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، وإن 
كان ذلك ببطء. اذ شكلت النساء حوالي 
في املائة من الوحدات العسكرية في   4.9
عام 2019، مقابل حوالي 1.6 في املائة في 

عام 

 .)2019  .2011 املتحدة،  )األمم   2005
املنتشرات في  وتعمل العديد من النساء 
مثل املمرضات  أدوار نمطية غير قتالية، 
ذلك  ويعود  اإلداريات.  واملساعدات 
من  في بعض الحاالت إلى منع النساء 
التدريب القتالي على املستوى الوطني.

وفي حاالت أخرى، ال يتم تكليف النساء 
تكليفهن  يقع  ما 

ّ
وإن بالقتال  املدربات 

وجودهن في املهمة  بأدوار إدارية أثناء 
"التحيز  في حين أن هذا الشكل من  ألن القادة العسكريين وصناع القرار يعتبرون البيئة خطيرة للغاية. 
الجن�سي ذو النوايا الحسنة" يهدف باألساس إلى حماية املرأة، فإنه يقّوض كذلك مشاركتها الهادفة وقدرتها 
التشغيلية: فتعتبر الدوريات املكونة من الذكور أقل قدرة على التعامل مع النساء املدنيات وتفتقر إلى تنوع 

وجهات النظر التي تأتي مع الفرق مختلطة الجنسين.

ومع ذلك، فإن بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة توفر فرًصا للبلدان املساهمة من أجل تحدي الصور 
النمطية. وتعكس واليات البعثات األممية جوانب من الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، ومن املحتمل 
أن تقدم مفاهيم جديدة للقوات املسلحة املشاركة. كما تثبت البلدان املساهمة بمقاتالت مدربات قدراتها 

أمام نظيراتها من الدول التي تحجم عن ذلك.

وعلى سبيل املثال، تعتبر جنوب إفريقيا من بين الدول التي تقوم بنشر أعلى نسب اإلناث العسكريين في 
عمليات السالم )13 في املائة، وفًقا لبيانات األمم املتحدة في يونيو 2019(، وبعضهن تابع لفرق املشاة. 
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أقنع ضابط من جنوب إفريقيا  وأثناء خدمته في بعثة األمم املتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
قائد القوات بالسماح لضابطات طبيات من دول أخرى باالنضمام إلى دورية تسعى إلى التعامل مع النساء 
بالهدف.  وشعورهن  ثقتهن  التجربة  عززت  فقد  للخبرة  الشديد  افتقارهن  من  الرغم  وعلى  املحليات. 
على الدورالذي تلعبه فرق  في الدوريات وسلطت الضوء  و أوضحت هذه التجربة أهمية ادماج النساء 
املشاركة املختلطة في تحقيق أهداف البعثة، ال سيما في السياقات التي تشهد ارتفاع مستويات العنف 

الجن�سي املرتبط بالنزاع وغيره من انتهاكات حقوق املرأة.

املصادر:

 United Nations )2011( “DPKO/OMA statistical report on female military and police personnel in UN 
peacekeeping operations, prepared for the 10th anniversary of the SCR 1325”, https://peacekeeping.un.org/ 
sites/default/files/gender_scres1325_chart.pdf; United Nations )2019( “Summary of troop contributions to 
UN    peacekeeping operations by mission, post and gender”, 30 June, https://peacekeeping.un.org/en/gender; 
S. Karim and K. Beardsley )2017( Equal Opportunity Peacekeeping, Oxford: Oxford University Press, pp. 34-36.

)J1( املوظفون

إن املعنيين باملوظفين وباملوارد البشرية مسؤولون عن تنفيذ العديد من اإلجراءات املذكورة في القسمين 
الفرعيين 4.2 و4.3 لتعزيز التنوع في القوات املسلحة.

وتقدم القائمة غير الشاملة التالية أمثلة عن الطرق التي من شأن املسؤولين اتباعها إلدراج منظور النوع 
االجتماعي بشكل أكبر في فروع شؤون املوظفين وال سيما في العمليات.

Ê  والرجال في جميع الوحدات التي لها اتصال مباشر بالسكان التأكد من تضمين كل من النساء 
املدنيين وااليفاء باحتياجات التوظيف التشغيلية املحددة )"التشغيل"( والتي تستوجب موظفات. 
على سبيل املثال في فرق املشاركة ونقاط التفتيش وعمليات البحث والترجمة الفورية، وعمليات 

االحتجاز، وتقديم الرعاية الطبية الطارئة، والتنسيق مع املنظمات املحلية.

Ê  ،التأكد من أن األدوار املتخصصة في النوع االجتماعي )مستشاري النوع االجتماعي، ومراكز التنسيق
وفرق املشاركة النسائية( متاحة للموظفين املؤهلين، من اإلناث والذكور.

Ê  التأكد من أن عمليات االنتشار تشمل الجنود والعسكريين املدربين على االستجابة للذكور واإلناث
والناجين من العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع.

Ê  التأكد من أن املوظفين على دراية بمعايير السلوك تجاه السكان املحليين، بما في ذلك سياسة عدم
التسامح إطالقا اتجاه البغاء.

Ê .عدم التسامح إطالقا مع حاالت التحرش الجن�سي والعنف بين أفراد الخدمة

ا 
ً
مراقبة استخدام التدابير التأديبية النتهاكات سياسات عدم التسامح بهدف ضمان تنفيذها تنفيذ

مناسًبا وعلى نحو متناسب.

*)J2( املخابرات التشغيلية

باإلضافة إلى تدريب  والرجال في الفرق التي تجمع املعلومات االستخباراتية وتحللها،  إن إدراج النساء 
جميع املوظفين املعنيين على تطبيق منظور النوع االجتماعي، يزيد من القدرات على تحديد التهديدات 
وعادة ما تكون لفرق جمع املعلومات  في حاالت انعدام األمن.  األمنية ومن مساهمة الرجال والنساء 
جمع  وطرق  مكان  تحديد  بشأن  أكبر  جماعية  معرفة  متنوعة  خلفيات  من  املتكونة  االستخباراتية 
املعلومات وفك معانيها. فعلى سبيل املثال، من املرجح أن يعرف املوظف املسلم كيف وملاذا يغير الرجال 
والنساء املحليون جداولهم اليومية خالل شهر رمضان. وخالل املهمة، لكل من الرجال والنساء سبل 

* ملزيد من التفاصيل حول 
ادراج منظور النوع االجتماعي في 
عمليات املخابرات، انظر األداة 

14،"املخابرات والنوع االجتماعي"
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يمكن أن تكون التغييرات التي تطرأ على   وبشكل أكثر تحديًدا،  وصول مختلفة الى السكان املحليين.20 
معايير النوع االجتماعي مؤشًرا إلنذار مبكر بالتطرف العنيف أو االنزالق نحو النزاع.21

وفي الوقت الذي يكون فبه التنوع الديموغرافي )املحدد من حيث الجنس والعرق والعمر وما إلى ذلك( 
مفيدا في جمع املعلومات االستخباراتية، فعلى القوات املسلحة أيًضا أن تسعى جاهدة إلى تنويع معرفتها: 
من خالل شخصيات وأساليب تفكير مختلفة. ويتيح التنوع املعرفي تجاوز "أحادية التفكير الجماعي"، 
حيث تقوم مجموعة منغلقة بتطوير وجهة نظر مشتركة لكنها ال تعكس الواقع بدقة، وتنساق البقية 
"أحادية التفكير  اللوم على  و قد تم إلقاء  بدافع الثقة لدرجة تجعلهم يقمعون أي شكوك شخصية. 
الجماعي" في العديد من األخطاء العسكرية، مثل الغزو األمريكي الفاشل لخليج الخنازير في عام 1961 
وفشل البحرية األمريكية في االستجابة لتحذيرات املخابرات بأن اليابان تخطط ملهاجمة بيرل هاربور في 

عام 22.1941

وفي حين أن التنوع الديموغرافي ال يؤدي تلقائًيا إلى التنوع املعرفي، فمن غير املرجح أن يتحقق هذا األخير 
دون التنوع الديموغرافي. فإذا لم تكن املجموعة متنوعة، فذلك يعود جزئًيا لتجنيد عسكريين يشبهون 

قادتهم من حيث الخصائص الديموغرافية واملعرفية.23

وتقدم القائمة غير الشاملة التالية أمثلة على أنواع اإلجراءات التي يمكن للموظفين العاملين في فروع 
املعلومات واملخابرات التشغيلية اتخاذها إلدراج منظور النوع االجتماعي:

Ê  املعلومات االستخباراتية في  البيانات إلدراجه  النوع االجتماعي على  التأكد من تطبيق تحليل 
املقدمة للقادة، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في امليدان.

Ê  التأكد من مشاركة النساء والرجال املتنوعين في جمع وتحليل املعلومات االستخباراتية، والسعي
بكل وعي إلى تعزيز التنوع الديموغرافي واملعرفي.

Ê  وضمان تصنيف البيانات حسب والرجال املتنوعين،  جمع املعلومات االستخبارية من النساء 
الجنس والعمر.

Ê  والرجال والفتيات ملفات نماذج األنشطة التي تقوم به مجموعات مختلفة من النساء  إنشاء 
والفتيان في منطقة املهمة. بعبارة أخرى، من الذي يقوم عموًما باألنشطة ومتى وأين وما هي طرق 
ووسائل النقل التي يستخدمونها للوصول إلى هناك؟ قد تختلف هذه األنشطة حسب اليوم )مثل 

أيام السوق(، والتاريخ )مثل املهرجانات( أو املوسم )مثل موسم جمع املحاصيل(.

Ê  ،واملاء والغذاء،  )األرض،  ملف تعريف للموارد لتحديد من يتحكم في املوارد الرئيسية  إنشاء 
والوقود، والتمويل، وما إلى ذلك(، ومن يمكنه النفاذ إلى هذه املوارد وتحت أي ظروف )على سبيل 

املثال، هل النفاذ إلى املاء يعرض النساء لخطر االعتداء الجن�سي؟(

Ê  تطبيق التحليل الجنساني^ على تقييمات املخاطر واألمن من خالل رصد التحوالت التي من شأنها أن
تطرأ على أدوار الجنسين واألنماط املرتبطة بالنوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي.

وتجدر اإلشارة إلى أن الهدف من ادراج منظور النوع االجتماعي في أنشطة J2 هو تسهيل تطبيق منظور 
النوع االجتماعي في عمل J5 )التخطيط( وJ3 )العمليات( في )انظر اإلطار 12(.

^ توفر األداة 15, " إدراج املنظور 
الجنساني في تصميم املشاريع 

ورصدها في قطاع األمن والعدالة"، 
تفاصيل حول كيفية إجراء التحليل 

الجنساني.

تتضمن مجموعة أدوات منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا )2018( 

الكتيب الذي يتناول تحليل الفوارق 
بين الجنسين داخل املؤسسة 

العسكرية.
Gender in Military Operations: 
Guidance for Military Personnel 
Working at Tactical Level in 
Peace Support Operations, 
Vienna: OSCE.

يسرد القسم 6 عدًدا من األدوات 
األخرى لتحليل النزاع بين الجنسين 

التي يمكن تكييفها في العمليات 
العسكرية.
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اإلطار 12: اتباع نهج متكامل إلدراج منظور النوع االجتماعي

J2 : املعلومات 
و�االستخبارات

ال�شغيلية 
J3: العملياتJ5: التخطيط

 منظور�النوع�االجتما������جمع
املعلومات�والتحليل�واالنتاج

 منظور�النوع�االجتما������تصميم
العمليات�من�خالل�املخططات�واألوامر

تطو�ــر �ــ�� االجتما�ــ�� النــوع�  منظــور�
وتنفيذ�جميع�ا��طط�واأل�شطة

بالنسبة لألركان العامة، من املهم ضمان اتباع مقاربة متكاملة إلدراج منظور النوع االجتماعي في تحليل 
ويجب أن يكون النوع االجتماعي جزءا في جميع جوانب هذه  العمليات وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها. 
أن تتضمن منظور النوع االجتماعي في تطوير  )املعلومات واالستخبارات التشغيلية(   J2 وعلى  األنشطة. 
بما في ذلك دمج البيانات املصنفة حسب الجنس في تحليالت  فهم البيئة التشغيلية واألرضية البشرية، 
االستخبارات واملنتجات والتقييمات. ويعتمد الفرع J2 أيًضا على هذا املنظور لجمع املعلومات االستخباراتية 
وتحليلها وإنتاجها، مع الحرص على ادراج مجموعة متنوعة من مصادر البيانات ووجهات النظر. ويتضمن 
J5 )التخطيط( مراعاة منظور النوع االجتماعي في تصميم العمليات وأنشطة التخطيط واملنتجات. ويوجه 
املعلومات االستخبارية القائمة على هذا املنظور واملتأتية من J2 هذه األنشطة، لتتحول إلى خطط أوامر 
ووثائق تابعة للفرع J5. ويعتمد J3 )العمليات( على منظور النوع االجتماعي في وضع وتنفيذ الخطط واألوامر 
وأنشطة الدوريات بكافة أنواعها وعمليات البحث واملخابرات والفحوصات النفسية سواء الحركية أو غير 
الحركية. ومن املهم أن يتم تطبيق هذا املنظور في أنشطة االستهداف واملشاركة. كماي قدم املستشار املعني 
 يكون 

ّ
باإلضافة إلى املشورة واملساعدة في هذه األنشطة بشرط أال بالنوع االجتماعي خبرته في املوضوع، 

املسؤول الوحيد عنها.

املصدر:

Personal correspondence with Lieutenant-Colonel Bradley Orchard, UN Women.

)J3( العمليات الحالية

تقدم القائمة غير الشاملة التالية أمثلة على أنواع اإلجراءات التي من شأن املوظفين العاملين في فروع 
العمليات اتخاذها إلدراج منظور النوع االجتماعي:

Ê  في عمليات التطويق والبحث وفي نقاط وتوظيف نساء  دوريات مختلطة قدر اإلمكان،  إجراء 
التفتيش.

Ê  التأكد من تعقب الفرق التي تستعمل واجهات  جنسانية )فرق املشاركة النسائية، فرق الدعم
الثقافي، مبادرة فرق تدريب النساء، الدوريات املختلطة( في مركز العمليات املشتركة.

Ê  النوع ديناميكيات  حول  على معلومات  الحصول  تسهل  عناوين  تتضمن  إبالغ  نماذج  إنشاء 
االجتماعي في املنطقة، والتهديدات املختلفة التي يتعرض إليها مدنيون على أساس العمر والجنس 
أو  بالنزاع  املرتبط  الجن�سي  العنف  تقارير  إلى  باإلضافة  الجنسانية  والهوية  الجن�سي  والتوجه 
االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان. كما يجب تقديم تقييم  لهذه املسائل  في املوجزات التي يتم 

نشرها بعد انتهاء مهام الدوريات.

Ê :نورد فيما يلي النقاط املتعلقة بعمليات املعلومات
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هل يتم أخذ منظور النوع االجتماعي في االعتبار عند التخطيط لنشر الدوريات وتسييرها،  �
وكيف تتصور املجموعات املختلفة كالنساء والرجال واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي 

ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين هذه الدوريات ؟

هل أن طرق التواصل مع السكان املحليين شاملة �

هل تتحقق القوات املسلحة من رسائلها وما إذا كانت تدعم األعراف الثقافية التي ال يحترم  �
حقوق النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما في ذلك املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي 

ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؟

استخدام فرق مختلطة الجنس في عمليات البحث، وإجراء عمليات البحث في كنف االحترام  �
املالبس  )للسماح لهم بارتداء  كلما أمكن ذلك من خالل تنبيه السكان قبل دخول املنازل 
وإشراك الشهود  التفتيش الجسدي من قبل شخص من نفس الجنس،  و إجراء  املناسبة(، 
املحليين )مثل القادة الدينيين أو قادة املجتمع(. هل تشمل مشاركة القادة الرئيسيين الحوار مع 

النساء والرجال املهمشين؟

Ê  عند التعامل مع السكان املحليين، يجب التأكد من أن مشاركة القائد الرئي�سي تشمل الحوار مع
النساء وكذلك الرجال.

Ê  األخذ بعين االعتبار توقيت االجتماعات ومكانها وأمنها لتمكين مجموعات مختلفة من النساء
والرجال، بما في ذلك املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو 
وضرورة  الحضور.  من  لألطفال،  األساسية  الرعاية  يقدمون  الذين  وأولئك  الجنسين  صفات 
استخدام فرق املشاركة النسائية إذا لزم األمر، وكذلك املترجمين واملترجمات الفوريين في فرق 

الدوريات.

كما هو مفصل في اإلطار 12، يجب أن يكون موظفو J3 قادرين على االستفادة من منظور النوع االجتماعي 
والتي تعتمد بدورها على تحليالت النوع االجتماعي التي   ،J5 املطبق على وثائق التخطيط التي ينتجها 

.J2 يجريها

)J4(الخدمات اللوجستية

تؤثر اللوجستيات على قدرة النساء والرجال واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية 
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على الخدمة بصورة متساوية في القوات املسلحة باستعمال ما 
فمثال لم توفر األمم املتحدة مواد  إذ من شأن بعض االهمال أن يخلف عواقب وخيمة.  يتم توفيره. 
التنظيف النسائية لبعثة حفظ  السالم التابعة  لألمم املتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور، لذلك كان 
على الجنديات القيام برحالت طويلة الى مناطق غير مألوفة القتناء حاجيات في أوقات فراغهن، وغالًبا 

ما كّن يعّولن على زمالئهن الذكور ملرافقتهن بسبب القيود املحلية املفروضة على حرية تنقل املرأة.24

وتقدم القائمة غير الشاملة التالية بعض األمثلة التوضيحية حول سبل ادراج منظور النوع االجتماعي 
في فروع الخدمات اللوجستية.

Ê  ،التشاور مع مجموعات مختلفة من املوظفين و/أو جمعيات املوظفين لتلبية احتياجات الجميع
بما في ذلك النساء والرجال واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية 
وحاملو صفات الجنسين. كما يجب أن يشمل ذلك النظر في مرافق اإلقامة والغسيل والحمام 
والزي الرسمي واملعدات والخدمات الطبية. ويجب إيالء اهتمام خاص للصحة الجنسية واإلنجابية 

لضمان نفاذ جميع املوظفين إلى كل الخدمات بأمان ودون احراج .

Ê  والتوليد باإلضافة إلى الصحة التأكد من أن الفرق الطبية تضم أخصائيين في أمراض النساء 
الجنسية واإلنجابية.
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Ê  التأكد من أن الفرق الطبية لديها املعدات واملهارات الالزمة لالستجابة للعنف الجن�سي ضد
والرجال واملثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي  النساء 

صفات الجنسين، مثل مجموعات لوازم الوقاية بعد التعرض ألي فيروس.

Ê  والشرطة العسكرية  لحماية املدنيين العاملين في املخيمات من االستغالل الجن�سي J1 العمل مع
واالتجار والبغاء.

Ê  التعاقد مع الشركات التي تتمتع بسجل قوي وشفاف في مجال حقوق االنسان وال سيما معاملة
النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما في ذلك املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو 
أو تدعم  باإلضافة إلى الشركات التي تديرها نساء  الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، 

النساء في املجتمع املحلي.

)J5( التخطيط املدروس

يتضمن تطبيق منظور النوع االجتماعي في عمليات التخطيط االعتماد على تحليل جنساني شامل* 
دعًما من   

ً
ويتطلب ذلك عادة  .)12 )انظر اإلطار  بشكل مثالي   J2 وهوما يقوم به فرع  ملنطقة املهمة، 

مستشاري النوع االجتماعي، وربما من خبراء آخرين في املوضوع. فعلى سبيل املثال، استند التخطيط 
التشغيلي لبعثة األمم املتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مشورة قدمها متخصصون في النوع 
"عملية  فخالل تنفيذ  أهمية للعنف الجن�سي الخطير واملرتبط بالنزاع.  مع إيالء  االجتماعي والحماية، 
في  تم االعتماد على مستشارين وخبراء  )القوة البحرية املتوسطية التابعة لالتحاد األوروبي(  صوفيا" 

مجال االتجار بالبشر.25

ويجب ادراج منظور النوع االجتماعي في جميع األهداف واملهام املحددة في الخطط التشغيلية. إذ قد 
يكون من املناسب )كما هو الحال في مهمات الناتو في أفغانستان( تضمين "ملحق النوع االجتماعي" في 

خطة العمليات.

إن تضمين تحليل جنساني شامل كأساس للتخطيط التشغيلي من شأنه أن يشمل بعض األنشطة 
املدرجة في القائمة غير الشاملة التالية:26

Ê :تطبيق منظور النوع االجتماعي في جميع الخطط التشغيلية. ومن األمثلة على ذلك

ذلك  � في  بما  والرجال،  كالنساء  املهمة  منطقة  في  املتواجدة  املختلفة  املجموعات  تحديد 
املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين 
والخصائص التي تؤثر على تهديدهم أو ضعفهم، مثل العمر والدين والعرق والطبقة االجتماعية 

واإلعاقة والحالة االجتماعية والحالة األبوية والتوجه الجن�سي.

تحديد األدوار املختلفة املتعلقة بالنزاع والتي يلعبها الرجال والنساء كمقاتلين وموردي األسلحة  �
حقوق  عن  واملدافعين  والناشطين  السياسيين  والفاعلين  األخرى  الدعم  وأشكال  والطعام 

اإلنسان واملؤثرين االجتماعيين.

إنشاء ملفات لتعريف مختلف مجموعات النساء والرجال والفتيات والفتيان باألنشطة التي  �
بعبارة أخرى، من الذي يقوم عموًما باألنشطة ومتى وأين وما  يتم تنفيذها في منطقة املهمة. 
هي طرق ووسائل النقل التي يستخدمونها للوصول إلى هناك؟ قد تختلف هذه األنشطة حسب 

اليوم )مثل أيام السوق(، والتاريخ )مثل املهرجانات( أو املوسم )مثل املحاصيل(.

واملاء،  � والغذاء،  )األرض،  ملف تعريفي للموارد لتحديد من يتحكم في املوارد الرئيسية  إنشاء 
والوقود، والتمويل، وما إلى ذلك(، ومن يمكنه الوصول إلى هذه املوارد وتحت أي ظروف )على 

سبيل املثال، هل النفاذ إلى املاء يعرض النساء لخطر االعتداء الجن�سي؟(

السابق(،  � أو  الحالي  )املحتمل،  بالنزاع  تأثرها  النوع االجتماعي املحلية وكيفية  تحليل معايير 
وتحديد فرص احالل السالم.

* تتعرض األداة 15بعنوان "دمج 
النوع االجتماعي في تصميم املشاريع 

ومراقبة قطاع األمن والعدالة"، 
لتفاصيل سبل إجراء التحليل 

الجنساني.

تتضمن مجموعة أدوات منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا الكتيب 

التالي )2018(
 Gender in Military Operations: 
Guidance for Military Personnel 
Working at Tactical Level in 
Peace Support Operations, 
Vienna: OSCE.
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Ê :عند تطوير وتنفيذ الخطط استناًدا على  التحليل الجنساني، من املهم

االستفادة من خبرة مستشاري النوع االجتماعي ونقاط االتصال الخاصة بالنوع االجتماعي �

تدريب املتخصصين اآلخرين على تطبيق منظور النوع االجتماعي في مجاالت خبرتهم �

تحديد املؤشرات املتعلقة بالنوع االجتماعي ومراقبة األنشطة وآثارها �

الحفاظ على اتصاالت منتظمة مع املجموعات النسائية ومنظمات املجتمع املدني العاملة في  �
مجال املساواة بين الجنسين، إما بشكل مباشر أو من خالل وسطاء.

Ê  الوطنية العمل  مثل خطة  املضيفة،  الدولة  في  االجتماعي  بالنوع  املعنية  املؤسسات  مراجعة 
الخاصة باملرأة والسالم واألمن، والتزامات وهياكل حقوق اإلنسان، واألطر املتعلقة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي، وتحديد السلطات املسؤولة عن هذه املجاالت.

Ê  ضمان إشراك النساء والرجال بشكل كامل في أنشطة إصالح قطاع األمن ونزع السالح والتسريح
وبرامج إعادة اإلدماج ومفاوضات ما بعد النزاع. وعلى هذه الجهود أن تأخذ بعين االعتبار احتياجات 
النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما في ذلك املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو 

الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.

)J6( أنظمة االتصاالت والنظم املعلوماتية

ال تزال أنظمة االتصاالت وعالم اإلنترنت من املجاالت التي يسيطر عليها الذكور في السياقين العسكري 
ا تعاونية ذات مستويات عالية من التنوع 

ً
واملدني. ومع ذلك، في مجال املخابرات، يتطلب األداء العالي فرق

املعرفي. ويرجع ذلك جزئًيا إلى تنوع املهاجمين االلكترونيين الذين ينجحون إذا تحايلوا على أساليب الدفاع 
اإللكتروني التقليدية.27  فعلى املستوى اليومي، تؤثر معايير النوع االجتماعي على أساليب االتصال وأنواع 
لذا فإن توفر وجهات نظر متنوعة لتصميمها وتنفيذها  التكنولوجيا التي يفضل األفراد استخدامها، 

يمثل ميزة. وتحتاج J6 خالل البعثات إلى فهم ديناميكيات النوع االجتماعي في بيئة االتصاالت.

تتنافس كل مؤسسة عسكرية مع عمالقة  اذ  العمالة.  في  أيضا من نقص كبير  ويعاني هذا املجال 
التكنولوجيا العاملية لتوظيف أفضل املواهب، 28لذلك، من الضروري جذب النساء وغيرهن ممن لم 

يتابعوا املهن العسكرية التقليدية )تمت مناقشته في القسم الفرعي 4.3(.

وتشمل القائمة غير الشاملة ملختلف اإلجراءات التي بإمكان فروع J6 اتخاذها بهدف ادراج منظور النوع 
االجتماعي ما يلي:

Ê  وفهم كيف يتفاعل الرجال والنساء تطبيق تحليل جنساني على وسائل واحتياجات االتصال، 
بشكل مختلف مع التكنولوجيا، وكيف يتكيفون معها.

Ê  تطبيق منظور النوع االجتماعي عند تقييم املخاطر التي يتأثر بها املدنيون من خالل وضع بنية تحتية
لالتصاالت )على سبيل املثال، ال ينبغي وضعها في مكان يتجمع فيه الرجال والنساء املدنيون(.29

Ê *.التواصل مع جماهير جديدة لجذب مجموعة متنوعة من املواهب

^)J7( التعليم والتدريب

يعد ادراج النوع االجتماعي في التعليم والتدريب والتمارين العسكرية أمًرا ضرورًيا، وذلك ليتمكن الجميع 
من تطبيق منظور النوع االجتماعي في عملهم ولغرس االلتزام باملساواة بين الجنسين كقيمة أساسية في 

الثقافة املؤسسية للقوات املسلحة.

وتطالب األمم املتحدة من الدول املساهمة بقوات مسلحة تضمين املرأة والسالم واألمن في التدريب قبل 
عمليات االنتشار. كما وتطالب قرارات مجلس األمن املتعلقة بهذا املوضوع جميع أطراف النزاع املسلح 

* تتطرق األداة 14 بعنوان 
"املخابرات والنوع االجتماعي"، إلى 

الطريقة التي اتبعتها أجهزة املخابرات 
البريطانية لجذب املزيد من النساء 

الراغبات غي العمل .ولقد تطرق 
القسم الفرعي 4.3 إلى ذلك.

^تمت أيًضا مناقشة املمارسات 
الجيدة في التدريب على النوع 

االجتماعي لقطاع األمن في األداة 
1"حوكمة وإصالح قطاع األمن و 

النوع االجتماعي".

ملزيد من التفاصيل اطلع على 

DCAF and
PfPC )2016( Teaching Gender
in the Military: A Handbook,
Geneva: DCAF and PfPC.
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بتدريب القوات على الحظر القاطع للعنف الجن�سي ودحض األساطير التي تغذيه. 30 ويتم الزام العديد 
املرتبط بنوع الجنس بما  من القوات املسلحة بتدريب أفرادها على حظر التحرش والتمييز واالعتداء 
يتما�سى مع مدونة قواعد السلوك أو القانون أو السياسة الوطنية. باإلضافة إلى موضوعات محددة مثل 
هذه، يجب تطوير مهارات التحليل الجنساني في كل مستوى من مستويات التعليم العسكري حتى يتمكن 
املوظفون من تطبيق منظور النوع االجتماعي في السياقات املتنوعة واملتغيرة التي يعملون فيها باستمرار.

اإلطار 13: برنامج املدرب الجنساني في القوات املسلحة السويدية

كان برنامج املدرب الجنساني في السويد في األصل جزءا من مشروع أكبر متعلق بالنوع االجتماعي بتمويل 
من الصندوق االجتماعي األوروبي. ويهدف البرنامج إلى التعريف بقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
1325 وتنفيذه ضمن الهياكل التشغيلية املنتظمة للمؤسسات والواليات ومجاالت العمل. ولقد تم تجربة 

البرنامج في عام 2007 وتكرر ثالث مرات منذ ذلك الحين، مع إدخال تعديالت على املنهجية.

ولقد اختارت القوات املسلحة السويدية املدربين املتخصصين في مجال النوع االجتماعي  بعناية. إذ أنهم 
يتمتعون بخبرة في هذا مجال ويشغلون مناصب عليا في املؤسسات الشريكة أو املجتمع املدني أو القطاع 
الخاص أو األوساط األكاديمية. ولقد تم انتقاؤهم من بين كبار املوظفين العسكريين: فتدريب األفراد الذين 

عادة ما يتم ترقيتهم الى رتب عليا قد أعطى البرنامج درجة من الهيبة وخلق الطلب عليه.

وعلى مدى 12 شهًرا، يتم دعم املتدربين على تطوير وتنفيذ خطط عمل فردية لتعزيز املساواة بين الجنسين 
في نطاق مسؤوليتهم. ويشمل التدريب ثالث إلى خمس ندوات جماعية واجتماعات شهرية فردية. ويكتسب 
األفراد املشاركون في البرنامج مستوى عاٍل من الفهم واملعرفة في تطبيق منظور النوع االجتماعي في مجال 

عملهم.

ولزيادة فعالية التدريب أو التوجيه الجنساني نورد فيما يلي التوصيات املنبثقة عن مراجعة االصدارات 
املختلفة لبرنامج املدرب الجنساني.

Ê  االستفادة من اجتماعات القادة الرئيسيين لتحديد األهداف املشتركة بين املشاركين في البرنامج
والتي تتما�سى مع السياسات وااللتزامات املؤسسية. وهذا من شأنه أن يضمن استدامة وتماسك 

مختلف اإلجراءات التي يقوم بها املشاركون.

Ê  على املدرب تقديم قيمة مضافة إلى الهياكل القائمة واملعنية بالنوع االجتماعي )مثل مستشاري النوع
االجتماعي، ووحدات النوع االجتماعي، ومراكز تنسيق النوع االجتماعي( داخل املؤسسة. وباعتباره 

طرفا خارجيا، قد يكون املدرب في وضع أفضل إلثارة مواضيع حساسة على سبيل املثال.

Ê  حيث إنها تمتلك القدرة على تطوير استراتيجيات لكسب دعم اإلدارة الوسطى داخل املؤسسة، 
بين  باملساواة  املتعلقة  املؤسسية  السياسات  في دعم  رئيسًيا  دوًرا  تلعب  لكنها  التغيير،  مقاومة 

الجنسين وتطبيق منظور النوع االجتماعي.

.كما يمكن مالءمته مع باقي القوات  تم الحًقا تكرار برنامج املدرب الجنساني السويدي في الجبل األسود 
مثل أولئك الذين يخدمون في عمليات حفظ السالم التابعة  املسلحة األخرى وكبار القادة في البعثات، 

لألمم املتحدة.

املصادر: 

N. Levesque and M. Petriashvili )2016( “Mentoring and coaching”, in PfPC SSRWG and EDWG, Teaching

Gender in the Military: A Handbook, Geneva: DCAF and PfPC, pp. 189–205; R. Egnell, P. Hojem and H. Berts 
)2012(

Implementing a Gender Perspective in Military Organisations and Operations: The Swedish Armed Forces Model, 
Uppsala: Uppsala Universitet, pp. 21–24; L. Olsson and A. Björsson )2017( “Gender training for leaders: The 
Swedish gender coach program”, occasional paper, Georgetown Institute for Women, Peace and Security; SEESAC 
)2019( “Gender coach programme for advancing gender equality in the Ministry of Defence of Montenegro”, 
http://www. seesac.org, 11 October.
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تنفيذها   J7 وتقدم القائمة غير الشاملة التالية بعض األمثلة على أنواع املبادرات التي يمكن ملوظفي 
بهدف إدراج منظور النوع االجتماعي في التدريب والتعليم:

Ê  تدريب وتعليم جميع املوظفين في مجال النوع االجتماعي خالل كل خطوة من خطوات حياتهم
املهنية. ودمج املحتوى الجنساني ذي الصلة في مجموعة واسعة من الدورات، وليس فقط تلك 
املتعلقة بحفظ السالم أو تحقيق االستقرار. والتعامل مع القدرة على ادراج منظور النوع االجتماعي 

على أنها كفاءة عسكرية معيارية )يتم تقييمها( وليس كموضوع يتم التعرض له ملرة واحدة.

Ê  اعتماد منهجيات تدريس تهدف إلى احداث تغيير وتشجع على تأمل املتعلمين للموضوع، مما يؤدي
إلى تغييرات في السلوك تدعم بشكل أفضل االلتزامات املؤسسية باملساواة بين الجنسين. 

Ê  توفير تعليم مستقل حول  النوع االجتماعي للمستشارين ونقاط التنسيق املعنية بالنوع االجتماعي
وأي موظفين آخرين يشاركون في تطوير السياسات أو الخطط أو املحتوى التعليمي املتعلق بهذا 
املوضوع. ويجب أن يشمل ذلك األطر املعيارية واألدوات واملقاربات لتعميم مراعاة منظور النوع 
املثال،  فعلى سبيل  التي يدعموها.  ارتباطه بمختلف الوظائف العسكرية  وكيفية  االجتماعي، 
قدم مركز تدريب كوفي عنان الدولي لحفظ السالم دورة حول مفاهيم ونظريات النوع االجتماعي 

ألعضاء هيئة التدريس قبل مراجعة مناهج درجة املاجستير.31

Ê  الدولية واملعايير  االلتزامات  التدريب  ومعايير  العسكري  التعليم  مناهج  تعكس  أن  املهم  من 
واإلقليمية والوطنية واملؤسسية املتعلقة بمسائل من قبيل االستغالل الجن�سي والعنف الجن�سي 
والتحرش الجن�سي وحقوق اإلنسان للمثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية 

الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.

Ê  تثقيف العاملين حول الدور الذي يلعبه املستشارون ومراكز التنسيق املعنيون بالنوع االجتماعي
والطرق األخرى للنفاذ إلى الخبرة املتخصصة في هذا املجال .

Ê  ملنطقة عملياتهم فهم جيد  املوظفين  لدى  يكون  بالبعثات حتى  تدريب جنساني خاص  توفير 
والجوانب املتعلقة بالنوع االجتماعي في إجراءات التشغيل املوحدة وتفويضات املهام والخطط 

التشغيلية والتكتيكية.

Ê  مثل التوجيه وندوات القادة توفير فرص تعليم في مجال النوع االجتماعي للقادة العسكريين، 
الرئيسيين )انظر اإلطار 13(.

)J8( املالية واملشتريات

أينما تمركزت القوات املسلحة، يكون لها تأثير كبير على االقتصاد املحلي نظًرا لحاجتها إلى سلسلة امداد 
سلع وخدمات تكون محلية موثوقة. ويجب اعتبار هذه اآلثار من منظور جنساني. إذ للتعاقد مع الشركات 
املحلية وظروف عمل املتعاقدين املحليين تأثير على املساواة بين الجنسين في املجتمع املحلي. وقد تكون 
العقود الرسمية مصحوبة أيًضا بأنشطة اقتصادية غير رسمية. فالتجارة على نطاق ضيق في الحرف 
اليدوية املحلية بالقرب من القواعد العسكرية قد تدعم التمكين االقتصادي للمرأة على سبيل املثال.

ولقد وجهت تهم ملتعاقدين عسكريين بالتورط في االتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجن�سي في البوسنة 
والهرسك، و ألغراض العمالة القسرية في العراق وأفغانستان.32 وعليه، تلعب عمليات الشراء العسكرية 
دورا مهما للتأكد من تاريخ املتعاقدين من القطاع الخاص وعدم تورطهم في الجرائم املتعلقة بالنوع 
إذا  كما يجب إبطال عقودهم   وما إذا كانت لديهم آليات ملنع هذه الجرائم واإلبالغ عنها.  االجتماعي، 
ثبت تورطهم فيها. بشكل عام، وكعميل رئي�سي ملجموعة واسعة من الخدمات، يتم الزام هذه الشركات 
والتمتع بعالقة جيدة مع املجتمعات  باحترام معايير عالية لضمان الحقوق اإلنسانية للعاملين فيها، 

املحلية والتقيد بأخالقياتها ومدونات قواعد السلوك الخاصة بها.*

* راجع موجز السياسة حول "النوع 
االجتماعي وتنظيم األمن الخاص" 
للحصول على معلومات تفصيلية 

حول تشجيع الدول املتعاقدة 
للمعايير العالية ورصدها.
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باإلضافة إلى ذلك، يمكن لألقسام املالية التابعة ملؤسسات الدفاع تحديد بنود ميزانية مخصصة للتعليم 
والتدريب والبنية التحتية واألدوار واملبادرات املتعلقة بالنوع االجتماعي. فمثال إذا لم يتم تضمين تدريب 
وتزويد مستشاري النوع االجتماعي في امليزانية األساسية، فهناك فرصة أكبر لخفض عدد هذه الوظائف 
)"التوظيف"(.33  إذا ما طرأت قيود على امليزانية وحتي إذا كانت ُمدرجة في قوائم التوظيف بالبعثة 
ومن الضروري إعداد تقارير شفافة )داخلًيا و خارجًيا كلما أمكن ذلك،( عن نسبة التمويل املخصص 
والبنية التحتية  لاللتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، واملساواة بين الجنسين على نطاق أوسع، 
الخاصة بالنوع االجتماعي )مثل املبيتات( واملعدات )مثل الدروع الواقية للبدن( لضمان رقابة داخلية 

وخارجية فّعالة على اإلنفاق الدفاعي.

تبعة لتطبيق هذا املنظور 
ُ
وُيعتبر وضع ميزانية مستجيبة ملنظور النوع االجتماعي من بين األساليب امل

على اإلنفاق العسكري. ويتضمن ذلك إجراء تحليل جنساني مليزانيات املؤسسة والبعثة والبرامج لتقييم 
 ومراعًيا لالحتياجات املختلفة للنساء والرجال. فعلى سبيل املثال، يمكن 

ً
ما إذا كان توزيع املوارد عادال

أن يشمل ذلك تقييم املساواة بين الذكور واإلناث في اإلنفاق على األماكن الترفيهية والرعاية الطبية 
واملعدات العسكرية التابعة لبعثة حفظ السالم. كما وصدرت توجيهات عن وزارات الدفاع في اليابان 
وكوريا الجنوبية وفرنسا لوضع مالحق متعلقة بالنوع االجتماعي في ميزانياتها لتتبع ما إذا كانت نفقاتها 

تعزز األهداف الوطنية املتعلقة باملساواة بين الجنسين.34

وإلدراج منظور النوع االجتماعي، تقدم القائمة غير الشاملة التالية أمثلة على أنواع األنشطة التي يمكن 
للموظفين العاملين في املالية واملشتريات القيام بها:

Ê .دعم األعمال التجارية املحلية التي تملكها النساء أو تعزز املساواة بين الجنسين

Ê  التعاقد فقط مع الشركات التي تتمتع بشفافية وتاريخ جيد في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك
ما يتعلق بالتمييز الجن�سي واالستغالل الجن�سي. وعلى هذه الشركات أن تتضمن أحكاًما تتما�سى مع 

معايير العمل الدولية املناسبة وتسمح بإبطال العقود إذا ارتكب موظفيها أي انتهاكات.

Ê  إنشاء بنود ميزانية محددة للتعليم والتدريب والبنية التحتية واألدوار واملبادرات املتعلقة بالنوع
االجتماعي وفًقا اللتزامات خطة العمل الوطنية للمرأة والسالم واألمن وخطط العمل املؤسسية.

Ê  عن اإلنفاق املتعلق باملرأة والسالم واألمن )إلى أق�سى حد ممكن(  تقديم تقارير مالية شفافة 
واملساواة بين الجنسين لتسهيل الرقابة على امليزانية القائمة على النوع االجتماعي.

Ê .تطبيق تقنيات الشراء واعداد امليزانية املستجيبة للجنسانية

)CIMIC( )J 9( التعاون املدني العسكري

عند التعامل مع املجتمعات املحلية واملنظمات املدنية، على القوات العسكرية األخذ بعين االعتبار أن 
منظمة واحدة من منظمات املجتمع املدني ليست قادرة على تمثيل جميع فئات املجتمع أو أنها ال تحتكر 
إذ تختلف احتياجات ووجهات نظر مجموعات  )أو أي نوع آخر(.  الخبرة بخصوص النوع االجتماعي 
الهوية  ومغايرو  الجن�سي  امليل  ومزدوجو  واملثليون  واملثليات  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء 
الجنسانية وحاملو صفات الجنسين. لذلك، يجب أن يشمل عمل القوات العسكرية مجموعة متنوعة 
من ممثلي املجتمع املدني، بما في ذلك املجموعات التي تمثل النساء و وتعمل معها باإلضافة إلى املثليات 
35 وبشكل  واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية النوع االجتماعي وحاملي صفات الجنسين. 
أكثر تحديًدا، يجب تطبيق منظور النوع االجتماعي لبناء عالقات مع املجتمعات املحلية والقادة )مشاركة 
القادة الرئيسيين(، ويجب أن تكون النساء ضمن قائمة قادة املجتمع الذين تسعى القوات املسلحة إلى 

إشراكهم.36
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ويتضمن تطبيق منظور النوع االجتماعي في التعاون املدني العسكري العديد من االعتبارات املذكورة 
لفروع العمليات )J3( والتخطيط )J5( مثل الحاجة إلى تحليل شامل للجنسانية قبل البدء في أي مشروع.

فيما يلي قائمة غير شاملة لبعض أنشطة التعاون املدني العسكري اإلضافية التي يمكن القيام بها:

Ê  قوض عمل منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية النسائية في
ُ
التأكد من أن املشاريع ال ت

مجال املرأة والسالم واألمن وحل النزاعات وبناء السالم.

Ê  النوع االجتماعي العسكري )مثل مستشاري تطوير املشاريع من خالل التعاون الوثيق بين خبراء 
النوع االجتماعي( وخبراء التعاون املدني العسكري املختصين في الوعي الثقافي والحوكمة، بهدف 
إجراء تحليل معمق للجنسانية وتصميم مشاريع تتجاوز الصور النمطية للنوع االجتماعي وأنشطة 
إيجابية. وال ينبغي أن ينحصر تنظيم أنشطة التعاون املدني العسكري التي تركز على املرأة واملساواة 

بين الجنسين فقط على مستشاري النوع االجتماعي.

Ê  استشارة مجموعات مختلفة من النساء والرجال لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم عند تقديم أي
مشروع تعاون مدني عسكري في املجتمعات واشراكهم في تنفيذ ورصد وتقييم املشاريع.

Ê  األخذ بعين االعتبار تأثير توقيت وموقع وأمن أنشطة املشروع على مشاركة مجموعات النساء
والرجال.

Ê  وتطبيق منظور النوع االجتماعي في والرجال على املساهمة واملشاركة،  رصد مدى قدرة النساء 
تقييم جميع أنشطة التعاون املدني العسكري طوال فترة املشروع.37

4.5 إدراج منظور النوع االجتماعي في آليات الرقابة الدفاعية

ال يمكن ملؤسسات الدفاع أن تكون فعالة أو كفء ما لم تخضع لرقابة مدنية ديمقراطية. ويتطلب ذلك 
رقابة مستقلة من قبل البرملان واملحاكم ومؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
 عن أق�سى حد ممكن من التدقيق العام تفرضه الجهات الفاعلة في املجتمع املدني مثل منظمات 

ً
فضال

وتعتبر عمليات الضبط واملوازنة هذه ضرورية لضمان تقيد القوات  املجتمع املدني ووسائل اإلعالم. 
املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى بالتزاماتها وتعزيز تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وخضوعها للمساءلة 
عند ارتكاب انتهاكات. كما أنها ضرورية أيًضا ملراقبة التدابير الرامية التي تتخذها القوات املسلحة إلدراج  

منظور النوع االجتماعي في عملياتها العسكرية.

املظالم  أمناء  مؤسسات  البرملانات،  التالية على ثالث جهات رقابية أساسية وهي:  املناقشات  وتركز 
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، واملجتمع املدني.*

الرقابة البرملانية^

ضفي البرملانات شرعية ديمقراطية على القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى من خالل ضمان 
ُ
ت

سير عملها في إطار سيادة القانون وخضوعها للرقابة الديمقراطية.

وتدرج البرملانات منظور النوع االجتماعي في إشرافها على القوات املسلحة وغيرها من مؤسسات الدفاع 
بالدفاع،  املتعلقة  واللوائح  القوانين  تلزم  أن  املهم  فمن  اآلليات.  من  مجموعة  باستخدام  األخرى 
بالتزامات الدولة لتحقيق املساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز كما  بالوفاء  مؤسسات الدفاع  
مكنها من ذلك بما يتما�سى مع األطر القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية )كما تمت مناقشته 

ُ
يجب أن ت

بالقيود املفروضة على دور املرأة داخل الجيش  ويتطلب ذلك اهتماًما وثيًقا،   .)2.3 في القسم الفرعي 
يجب أن تضمن البرملانات تمتع  وفي نفس الوقت،  وتطبيق قانون مناهضة التمييز على سبيل املثال. 
بسلطة قوية  )التي سنناقشها أدناه(  املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  مؤسسات أمناء 

* لم يتم التطرق إلى الرقابة 
القضائية هنا، ولكن األداة 4، 

"العدالة والنوع االجتماعي"، تشرح 
بشكل عام الدور الذي تلعبه 

املحاكم في الرقابة على مؤسسات 
قطاع األمن فيما يتعلق باملساواة بين 

الجنسين.
األداة 1، "حوكمة وإصالح قطاع 
األمن، تشرح الرقابة على قطاع 

األمن بشكل أوسع.

^ الرقابة البرملانية لقطاع األمن 
والنوع االجتماعي" هو موضوع 

األداة 7
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ومدعمة بالقانون، تخول لها اإلشراف على القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى. ويجب اإلشارة 
بالتحديد إلى مسؤولية املؤسسة حول رصد املساواة بين الجنسين.

وخارج اإلطار التشريعي، ولدعم ادراج منظور النوع االجتماعي في القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع 
على نطاق أوسع، يجوز للبرملانيين اتخاذ اإلجراءات التالية:

Ê  التماس مدخالت عامة من مختلف منظمات املجتمع املدني واملنظمات اإلنسانية واألكاديميين
حول سبل التي تمكن قطاع الدفاع من تعزيز املساواة بين الجنسين تعزيًزا أفضل وادراج منظور 

النوع االجتماعي، بما في ذلك من خالل املشاورات واالستفسارات والتوعية.

Ê  االستفسار بانتظام في البرملان واللجان )بما في ذلك طرح األسئلة التي تثيرها منظمات املجتمع املدني
وجمعيات املوظفين( حول الطرق التي تعتمدها مؤسسات الدفاع إلدراج منظور النوع االجتماعي، 

وتعزيز املساواة بين الجنسين و/أو تنفيذ التزامات برنامج العمل الوطني للمرأة والسالم واألمن.

Ê  إيالء اهتمام كبير لدور ومسؤوليات القوات املسلحة وغيرها من مؤسسات الدفاع األخرى بموجب
خطة العمل الوطنية للمرأة والسالم واألمن.38

Ê  فتح تحقيقات مستقلة بشأن أي مزاعم حول التمييز أو العنف القائم على النوع االجتماعي
فعلى سبيل املثال،  داخل ومن قبل القوات املسلحة أو غيرها من مؤسسات الدفاع األخرى. 
حث البرملانيون في جميع أنحاء العالم مؤسسات الدفاع تقديم ما يثبت قبولها ملزيد من املثليات 
واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واالستجابة 

.)"MeToo"( "ملطالب حركة "أنا أيضا

Ê  حث قطاع الدفاع على وضع ميزانية تستجيب للجنسانية )تمت مناقشته في الصفحة 49(. ويمكن
أن يشمل ذلك التحقق من حجم تخصيصات ميزانيات الدفاع التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها 
مثل تلك املوجودة في برامج العمل الوطنية بشأن املرأة  السياسة املتعلقة بالنوع االجتماعي، 

والسالم واألمن أو لزيادة مشاركة املرأة.

رقابة مؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان*

تلعب املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات أمناء املظالم التابعة للقوات املسلحة )التي يمكن 
أن تكون داخلية أو خارجية( دوًرا مهًما في توجيه ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز املساواة بين الجنسين في 
القوات. وبحسب الوالية املوكلة إليها، توفر هذه املؤسسات آليات شكاوى بديلة ألفراد القوات املسلحة 
وتقيم مالئمة عمليات الشكاوى الداخلية واألنظمة التأديبية. وعلى نطاق أوسع، فهي ترصد باستقالل 
التقدم التي تحرزه مؤسسات الدفاع في تعزيز املساواة بين الجنسين والتعليق على التشريعات واللوائح 

املتعلقة بالقوات املسلحة.

ولكي تكون فعالة وذات مصداقية، يجب أن تكون مؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان على دراية بالتمييز القائم على أساس النوع االجتماعي والجنس والتوجه الجن�سي وخصائص 
التنوع األخرى. وعليها أن تشمل موظفين تنوعين، مع وضع آلياتها الخاصة لتعزيز املساواة بين الجنسين. 
كما عليها أن تتخذ خطوات لبناء قدراتها املؤسسية الخاصة ملعالجة قضايا النوع االجتماعي والحفاظ 

عليها.

املظالم  أمناء  مؤسسات  تضطلع  الدفاع،  قطاع  على  إشرافها  في  االجتماعي  النوع  منظور  وإلدراج 
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بجزء من االستراتيجيات التي تمت مناقشتها أعاله فيما يتعلق 

بالبرملانات، باإلضافة إلى ما يلي .

Ê  التحقق من التقدم املحرز في تعزيز املساواة بين الجنسين داخل مؤسسات الدفاع واإلبالغ عنه
بانتظام، ومراقبة تنفيذ التوصيات في هذا الصدد.

* ملزيد من التفاصيل حول 
التوجيهات، أنظر 

DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR 
)2014( Integrating Gender 
into Oversight of the Security 
Sector by Ombuds Institutions 
& National Human Rights 
Institutions, Geneva: DCAF, 
OSCE, OSCE/ODIHR.
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Ê  التي املختلفة  الشكاوي  األنواع  إلى  باإلضافة  املشتكين  لجميع  االجتماعي  النوع  وتحليل  رصد 
يرفعها الرجال والنساء والجماعات مثل املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي ومغايرو الهوية 
الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، مع مراعاة العوامل األخرى التي قد تؤثر على تجاربهم، مثل 

اإلعاقة والعرق والتوجه الجن�سي والعمر.

Ê  التأكد من أن مؤسسات أمناء املظالم وأنظمة إدارة املعرفة داخل املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان قادرة على إنتاج بيانات مفصلة، كجنس املشتكين والجناة والضحايا املزعومين واألسباب 

املزعومة للتمييز أو نوع االنتهاك.

Ê  ضمان نفاذ جميع النساء والرجال، بما في ذلك املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي ومغايري 
الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والذين ينتمون إلى مجموعات األقليات، الى عمليات 
والعمل مع  املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.  الشكاوى الخاصة بمؤسسات أمناء 

منظمات املجتمع املدني وجمعيات املوظفين لتخطي عراقيل .

Ê  تنظيم حمالت توعية وإعالم لتشجيع الشكاوى بخصوص التحرش الجن�سي والنوع االجتماعي
والتمييز وسوء املعاملة، فغالبا ما ال يتم اإلبالغ عنها صلب القوات املسلحة.

Ê  بما في ذلك التأكد من أن عمليات التعامل مع الشكاوى والتحقيق فيها تراعي النوع االجتماعي، 
التركيز على الضحية.

Ê  إنشاء هيكل مؤس�سي خاص بمؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع
تخصيص التمويل واملوظفين الضروريين للتركيز على املساواة بين الجنسين )مثل قسم أو وحدة(.

Ê .التعاون مع الوكاالت الحكومية ومنظمات املجتمع املدني العاملة في مجال املساواة بين الجنسين

رقابة املجتمع املدني^

تلعب منظمات املجتمع املدني، بما في ذلك املنظمات النسائية واألوساط األكاديمية، أدواًرا حاسمة في 
اإلشراف على القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى، وتحميلها املسؤولية عن االلتزامات القانونية 
والسياسية. ويمكن للمنظمات النسائية، على سبيل املثال، أن تسلط الضوء على  تأثير تصرفات القوات 
وتلعب املنظمات التي تمثل املثليات واملثليين ومزدوجي  وعائالتهن ومجتمعاتهن.  املسلحة على النساء 
 بالنسبة 

ً
امليل الجن�سي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ونساء األقليات دوًرا مماثال

ألفراد مجتمعاتهم الخاصة.

باملرأة والسالم واألمن في العديد من  وتشمل عمليات مراقبة تنفيذ برامج العمل الوطنية املتعلقة  
البلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية وأوغندا واململكة املتحدة، التشاور املستمر بين منظمات املجتمع 

املدني النسوية ووزارات الدفاع واملشاركة فيما بينها. 

ولدعم ادراج منظور النوع االجتماعي في قطاع الدفاع، يجوز ملنظمات املجتمع املدني اتخاذ خطوات 
مختلفة كالتالي:

Ê  النوع االجتماعي القوات املسلحة على املجتمعات فيما يخص  الذي تخلفه  األثر  البحث عن 
ورصده. فعلى سبيل املثال، كيف تحمي القوات املسلحة النساء والرجال من العنف أو تزيد من 
مع الفتيان والفتيات.  وكيف تتفاعل   كيف تتعامل مع االستغالل الجن�سي؛  تعرضهم للعنف؛ 
ويمكن أن يشكل هذا حجر األساس لتطوير توصيات في هذا املجال وتنظيم حمالت مناصرة 

ملؤسسات الدفاع والبرملانيين ووسائل اإلعالم.

Ê  مراقبة تنفيذ مؤسسات الدفاع لاللتزامات املتعلقة بالنوع االجتماعي مراقبة مستقلة واإلبالغ
عنها، مثل تلك الواردة في  خطة العمل الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن، أو اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة أو استراتيجيات العنف القائم على النوع االجتماعي.

^ فيما يتعلق بمراقبة املجتمع 
املدني، انظر

DCAF, OSCE/ ODIHR, UN-
INSTRAW )2008( “Civil Society 
Oversight of the Security Sector 
and Gender”, Tool 9 in Gender 
and Security Sector Reform 
Toolkit, Geneva: DCAF; Institute 
for Inclusive Security and 
DCAF )2013( A Women’s Guide 
to Security Sector Reform, 
Washington, DC: Institute for 
Inclusive Security.
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Ê  املظالم واملؤسسات الوطنية الدفاع ومؤسسات أمناء  في املشاورات مع مؤسسات  املساهمة 
لحقوق اإلنسان والبرملانات حول الدفاع وسياسات النوع االجتماعي.

Ê  تأمين تدريب للجيوش حول ادراج منظور النوع االجتماعي و/أو تقديم مدخالت في تعميم مراعاتهفي
التدريب والتعليم العسكري. ويجوز ملنظمات املغتربين املساهمة في التدريب على النوع االجتماعي 
والثقافي قبل عمليات االنتشار، وكما بإمكان منظمات املجتمع املدني املوجودة في منطقة البعثة  

دعم التدريب.

Ê .ويجوز ملؤسسات الدفاع أن تيسر بناء عالقة بناءة مع املجتمع املدني بعدة طرق

Ê  بالشرعية واالعتراف  الحوار،  خالل  من  املتبادلين  والتفاهم  الثقة  بناء  في  الوقت  استثمار 
الديمقراطية ملشاركة املجتمع املدني في الرقابة واملتابعة.

Ê  في املجتمع املدني لتبادل معارفهم وخبراتهم مع كبار القادة وصانعي السياسات،  دعوة خبراء 
التدريب والتعليم.

Ê  من افتراض أن األمن يمنع ذلك في جميع 
ً
ضمان النفاذ إلى املعلومات حيثما كان ذلك ممكًنا، بدال

الحاالت.

Ê  وباملثل، بإمكان املنظمات متعددة األطراف والجهات املانحة اإلنمائية وغيرها دعم مشاركة املجتمع
مثل  القدرات للجهات الفاعلة،  املدني املحلي في اإلشراف الدفاعي من خالل توفير الدعم وبناء 

 إمكانية النفاذ إلى عمليات اإلشراف الدفاعي.
ً
املنظمات النسائية، التي ربما لم يكن لديها تاريخيا
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5. أسئلة توجيهية للتقييم الذاتي املؤس�سي

األسئلة التوجيهية للتقييم الذاتي املؤس�سي هي نقطة انطالق لتقييم ادراج منظور النوع االجتماعي إدراًجا 
أفضل واملساهمة في تعزيز املساواة بين الجنسين داخل القوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى. وهي 
أسئلة تحدد أنواع البيانات التي يجب جمعها ومعالجتها، وبعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين 

القطاع .

كما ونحث مستخدمي هذه  فيجب تطويرها وتكييفها باختالف السياق.  هذه األسئلة ليست شاملة، 
األداة على إضافة أسئلة مناسبة حول طرق التعامل مع النوع االجتماعي حالًيا داخل مؤسساتهم. وال 
يجب استخدام مجموعة األدوات هذه بشكل متسلسل: يجوز تخطي واختيار األقسام التي من شأنها 

احداث تأثير وزخم أكبر. 

و يسلط اإلطار 6 في الصفحة 28 الضوء على أدوات تقييم للقوات املسلحة ومؤسسات الدفاع األخرى 
شاملة أكثر..

أمثلة على كيفية تحسين نقاط الضعف
أمثلة على البيانات التي يجب جمعها 

وتحليلها
األسئلة

Ê  إزالة العراقيل  القانونية

Ê  تحديث مدونات قواعد السلوك
لتشمل الحظر الصريح للتمييز أو 

التحرش الجن�سي

Ê  تطبيق منظور النوع االجتماعي على
حمالت التوظيف

Ê إجراء تقييم بيئي مؤس�سي

Ê  مراجعة معايير االنتشار/ الترقية
للقضاء على التمييز أو التحيز الجنساني

Ê  التأكد من أن التنوع والشمول جزء
من التعليم والتدريب

Ê االنخراط مع جمعيات املوظفين

Ê  النسبة املئوية للنساء والرجال في
مؤسسات الدفاع، مصنفة حسب 

الرتبة والوحدة والوظيفة والعوامل 
األخرى ذات الصلة

Ê  النسبة املئوية للنساء والرجال الذين
تم نشرهم في العمليات

Ê الشكاوى التي قدمها النساء والرجال

Ê  مجموعات مختلفة من تصورات
النساء والرجال فيما يتعلق باملساواة 

في العمل

ما مدى شمولية 
املؤسسة للعنصر 

النسائي؟

Ê إزالة العراقيل القانونية والسياسية

Ê إجراء تقييم بيئي مؤس�سي

Ê  اجراء تقييم للعراقيل

Ê متطلبات الدور ومعايير األهلية

Ê  النسبة املئوية للنساء والرجال في
مختلف األدوار 

هل أن لألدوار 
متطلبات ومعايير 

أهلية مختلفة 
بالنسبة للمرأة 

والرجل؟

الصورة: أعضاء من القوات 
املسلحة الوطنية اإلندونيسية 

وجنود البحرية األمريكية والطالب 
وموظفو املدرسة يحتفلون 

باستكمال مشروع بناء في املدرسة 
اإلبتدائية ملنطقة دودوك سمبيان 
ا، مقاطعة جريسيك، إندونيسيا، 

2019 © البحرية األمريكية / 
كانداس اليت�سي.

2019 © U.S. Navy/Candace 
Lightsey.
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أمثلة على كيفية تحسين نقاط الضعف
أمثلة على البيانات التي يجب جمعها 

وتحليلها
األسئلة

Ê إزالة العراقيل القانونية

Ê  تحديث مدونات قواعد سلوك لحظر
التمييز أو املضايقة ضد املثليات 
واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي 

ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي 
صفات الجنسين 

Ê إجراء تقييم بيئي مؤس�سي

Ê  التأكد من أن التنوع والشمول
يمثالن جزءا من التعليم والتدريب

Ê  االنخراط مع منظمات املجتمع املدني
وجمعيات املوظفين التي تمثل هذه 

املجموعة 

Ê  مراجعة القوانين والسياسات
املتعلقة باملوظفين من املثليات 

واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي 
ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي 

صفات الجنسين

Ê  النسبة املئوية لألفراد املستعدين
لإلفصاح عن ميولهم الجنسية 

وهويتهم الجنسانية مقارنة 
باإلحصاءات الوطنية

Ê  الشكاوى التي قدمها املثليات
واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي 

ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو 
صفات الجنسين.

Ê  تصورات املثليات واملثليين ومزدوجي
امليل الجن�سي ومغايري الهوية 

الجنسانية وحاملي صفات الجنسين 
عن املساواة في التوظيف

إلى أي مدى تشمل 
املؤسسة املثليات 
واملثليين ومزدوجي 

امليل الجن�سي 
ومغايري الهوية 

الجنسانية وحاملي 
صفات الجنسين؟

Ê  مراجعة وتعديل السياسات مع
ادراج مدخالت جمعيات املوظفين 
والخبراء ومنظمات املجتمع املدني

Ê  الترويج لألحكام املتاحة واملصادقة
عليها من قبل القيادة

Ê  مراجعة السياسات املتعلقة
بساعات العمل املرنة وتوفير رعاية 

األطفال )يومًيا وللموظفين املنتشرين 
)

Ê  النسبة املئوية للموظفين الذين
يتمتعون بإجازة أبوية أو يلجؤون  
لساعات عمل مرنة وأحكام رعاية 

الطفل )مصنفة حسب الجنس 
والرتبة والوحدة وما إلى ذلك(

Ê  مراجعة السياسات فيما يتعلق
باالعتراف باألزواج والشركاء )على 
سبيل املثال، هل أن الشركاء من 

نفس الجنس معترف بهم؟ هل يمكن 
للموظف تعيين شريك ليس متزوجا 

به/بها؟(

كيف تستوعب 
مؤسسات الدفاع 
املوظفين صحبة 

العائالت واملوظفين 
املضطلعين 
بمسؤوليات 

الرعاية األخرى؟

Ê  تحديث مدونات قواعد السلوك
والسياسات واإلجراءات

Ê  تعزيز التدريب والتعليم بشأن
االحترام والتحرش الجن�سي والتمييز 

وما إلى ذلك.

Ê  زيادة دعم القيادة لنظام شكاوى
فعال )مع التعليم إذا لزم األمر(

Ê  مدونات قواعد السلوك والسياسات
املتعلقة بالسلوك

Ê املواد التدريبية والتعليمية

Ê سياسات وإجراءات الشكاوى

Ê  بيانات حول الشكاوى وطرق
معالجتها )مصنفة حسب الجنس، 

الرتبة، الوحدة، نوع الشكوى، 
الحل، إلى غير ذلك .(

هل توجد إجراءات 
فعالة للوقاية من 
التمييز والتحرش 

واالعتداء الجن�سي 
والجنساني واإلبالغ 

عنهم واالستجابة 
لهم في منطقة 

املهمة؟
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أمثلة على كيفية تحسين نقاط الضعف
أمثلة على البيانات التي يجب جمعها 

وتحليلها
األسئلة

Ê  تحديث مدونات قواعد السلوك
والسياسات واإلجراءات

Ê   تعزيز التدريب والتعليم حول موضوع
االستغالل الجن�سي واإلساءة

Ê  كسب تأييد القيادة ) بالتعليم إذا لزم
األمر(

Ê  زيادة دعم القيادة التخاذ إجراءات
قوية بشأن االستغالل الجن�سي 

واإلساءة

Ê  مدونات قواعد السلوك واألوامر
الدائمة والسياسات املتعلقة 
باالستغالل الجن�سي واإلساءة 

Ê املواد التدريبية والتعليمية

Ê سياسات وإجراءات الشكاوى

Ê  بيانات مجمعة عن الشكاوى ومعالجتها
)مصنفة حسب الجنس، الرتبة، الوحدة، 

نوع الشكوى، الحل، وما إلى غير ذلك.(

Ê  تصورات املجتمعات في مناطق
العمليات

Ê  تصورات منظمات املجتمع املدني
املحلية والدولية واملنظمات اإلنسانية

هل توجد إجراءات 
فعالة للوقاية 
من االستغالل 

الجن�سي واإلساءة 
في املنزل وفي مناطق 
املهمة واإلبالغ عنه 

واالستجابة له ؟

Ê  تعزيز التدريب والتعليم على منظور
النوع االجتماعي

Ê  تحديث  التوصيف الوظيفي واملهارات
ومعايير الترقية لتشمل دمج منظور 

النوع االجتماعي

Ê  تحديث قوالب التخطيط وإعداد
التقارير لتشمل النوع االجتماعي

Ê  التأكد من تعيين وتدريب مستشاري النوع
االجتماعي ونقاط االتصال الخاصة بالنوع 

االجتماعي ولتقديم الدعم الالزم 

Ê مناهج التدريب والتعليم

Ê  التوصيف الوظيفي واملهارات ومعايير
الترقية املرتبطة بكل وظيفة

Ê  املحتوى الجنساني في الخطط
والتقارير التشغيلية

Ê  اختصاصات املوظفين ذوي الخبرة في
مجال النوع االجتماعي وتقارير عملهم

هل أن جميع 
املوظفين قادرين 

على تطبيق منظور 
النوع االجتماعي في 

مجال عملهم؟

Ê  بناء قدرات القادة في مجال النوع
االجتماعي 

Ê  تحديد أدوار القادة في وثائق
السياسات والخطط واالستراتيجيات 

فيما يتعلق بتعزيز الجودة والتنفيذ من 
منظور النوع االجتماعي

Ê  يجب على القادة تحديد أهداف أداء
مرتبطة بالنوع االجتماعي، بما في ذلك 

منع التحرش الجن�سي والقائم على 
النوع االجتماعي واالستغالل والتحرش 

الجن�سي من قبل مرؤوسيهم

Ê  بيانات وقرارات القيادة، بما في ذلك
توفير املوارد

Ê  مشاركة القيادة في األحداث واألنشطة
املتعلقة بالنوع االجتماعي )مثل اليوم 
العالمي للمرأة، والتدريب على الوقاية 

من االعتداء الجن�سي(

Ê  أنشطة بناء القدرات املتعلقة بالنوع
االجتماعي التي تستهدف كبار القادة 

)مثل ندوات القيادة الرئيسية وبرامج 
التدريب(

هل يوجد قيادة عليا 
معنية باملساواة بين 
الجنسين وتحرص 
على تطبيق منظور 

النوع االجتماعي؟

Ê  تعزيز التقارير املنتظمة إلى البرملان
وهيئات الرقابة األخرى

Ê  إنشاء هياكل ملراجعة وتنفيذ
االستجابات للتوصيات من قبل 

هيئات املراقبة

Ê  إنشاء منتديات لتبادل املمارسات
حول املساواة بين الجنسين وتعميم 

مراعاة املنظور الجنساني )أو االنضمام 
إلى املنظمات القائمة( بالتعاون مع 
منظمات املجتمع املدني واألوساط 

األكاديمية

Ê أسئلة واستفسارات البرملان

Ê  تقارير موجهة لهيئات الرصد
)مؤسسات أمناء املظالم واملؤسسات 

الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان 
والخطة الوطنية املتعلقة باملرأة 

والسالم واألمن(

Ê  توصيات الهيئات املعنية بالرصد
ونسبة العمل بها

Ê  توثيق التعامل مع منظمات املجتمع
املدني واالوساط األكاديمية

هل هناك رقابة 
داخلية وخارجية 

فعالة على التقدم 
املحرز في تنفيذ 

منظور النوع 
االجتماعي واملساواة 

بين الجنسين؟
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