رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

دليل املستخدم
احملتويات
ما الهدف من رزمة
األدوات؟
إلى من تتوجه؟
ما هي بنية رزمة األدوات
وما هو محتواها؟
كيف ّ
مت تطوير رزمة
األدوات؟
ما هي اخلطوات التالية؟

حتتل مسألة إصالح القطاع األمني أولوية متزايدة من قبل احلكومات ،وهي على أجندة التطوير
الدولي ومجتمعات السالم واألمن .ويفتح إصالح القطاع األمني نافذة على إمكانية حتويل
سياسات األمن واملؤسسات والبرامج ،خالقا ً الفرص الدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي.
مت التعرف على ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي على إنه مفتاح للفعالية املؤسساتية
ّ
وامللكية احمللية والرقابة املعززة .على سبيل املثال ،يساهم توظيف النساء ومنع انتهاكات حقوق
اإلنسان والتعاون مع املنظمات النسائية في خلق قطاع أمن خاضع للمساءلة واملشاركة ،يتجاوب
مع احتياجات الرجال والنساء والفتيات والصبيان.
على الرغم من التعرف على أهمية ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في إصالح القطاع
األمني ،هناك نقص في املوارد اخلاصة بهذا املوضوع .تشكل رزمة األدوات هذه استجابة أساسية
للحاجة إلى املعلومات والتحليل فيما يتعلق بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني.
وقد صممت لتأمني مقدمة عملية لصانعي السياسات واملمارسني عن سبب أهمية املسائل املتعلقة
بالنوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني وكيفية العمل على ادخالها.
تتسم كل مسألة من مسائل إصالح القطاع األمني على إنها فريدة .لهذا ،قد ال تتطبق على الفور
استراتيجيات وتوصيات رزمة األدوات هذه ،ويجب أن تتالءم دائما ً مع السياق احمللي.
تتضمن رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني ما يلي:
n
n
n

 12nأداة ( 30صفحة)

 12nمذكرة تطبيقية ( 4صفحات ترتكز على األدوات)

nملحق عن القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية تتعلق بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني

مواضيع األدوات واملذكرات التطبيقية املتعلقة بها هي التالية:
 -1النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

 -2النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة
 -3النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع

 -4النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

 -5النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

 -6النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود

 -7النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني

 -8النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي
معهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة
DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

 -9النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على القطاع األمني

 -10النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

 -11النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله

 -12النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني

ما الهدف من رزمة األدوات؟
مت تطوير رزمة األدوات بهدف زيادة املعرفة والقدرات
ّ
والتبادل فيما يتعلق بجوانب النوع االجتماعي اخلاصة
بإصالح القطاع األمني بني صفوف صانعي السياسات
واملمارسني والباحثني في القطاع األمني.
تهدف رزمة األدوات إلى:

  وضع عالمات أولية عن سبب أهمية النوع االجتماعي
في عمليات إصالح القطاع األمني.

  تقدمي استراتيجيات تطبيقية الدخال النوع االجتماعي
في تقييمات إصالح القطاع األمني وتنفيذه ومراقبته
وحتليله ،باإلرتكاز على التجارب من سياقات مختلفة
إلصالح القطاع األمني ومؤسسات مختلفة تابعة له.
  تأمني املواد إلرشاد تطوير سياسة إصالح القطاع
األمني املتجاوبة مع النوع االجتماعي ،على املستويات
الدولية واحمللية.
  تأمني املواد التي بإمكانها تطوير التدريب على املسائل
املتعلقة بالنوع االجتماعي لعناصر القطاع األمني
وممارسي إصالح القطاع األمني.
  العمل كمرجع خاص بالقوانني الدولية واملعايير التي
حتكم بحقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني ،وكمناصر
إلصالح القطاع األمني ومؤسساته.

ال تشكل رزمة األدوات هذه دليالً شامالً للنوع االجتماعي
وأثره في إصالح القطاع األمني ،ولكنها اخلطوة األولى
جلمع املعلومات والدليل العملي املصمم على نحو مفيد
ملجموعة كبيرة من ممارسي إصالح األمن وصانعي
السياسات .ونأمل أن تشكل رزمة األدوات هذه نقطة إنطالق
لتطوير سياسة خاصة بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني واملواد التدريبية اخلاصة بها ،تكون أكثر
هادفة وعملية لوكاالت القطاع األمني وآلخرين من العاملني
في هذا النطاق.

إلى من تتوجه؟
نصممت رزمة األدوات لتأمني مقدمة حول املسائل املتعلقة
بالنوع االجتماعي ملجموعة واسعة من العاملني على مسائل
إصالح القطاع األمني .وتتضمن هذه املجموعة صانعي
السياسات ،ضباط ومستشاري البرنامج العاملني على
إصالح القطاع األمني في:





احلكومات احمللية

مؤسسات القطاع األمني

املؤسسات الدولية واإلقليمية
احلكومات املانحة
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مؤسسات املجتمع املدني ،مبن فيها املؤسسات
النسائية

وعلى الرغم من أن رزمة األدوات تتوجه إلى اخلبراء في
إصالح القطاع األمني بدالً من اخلبراء في النوع االجتماعي،
قد تشكل أيضا ً األدوات واملذكرات التطبيقية مواردا ً تساعد
العناصر املسوؤلة عن املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي
الراغبة في التعرف أكثر على كيفية ارتباط عملها في إصالح
القطاع األمني.
باإلضافة إلى ذلك ،هي تتوجه أيضا ً إلى جماهير أخرى
خاصة بكل من األدوات/املذكرات التطبيقية احملددة ،على
سبيل املثال:

النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع
األمني – البرملانيون ،العاملون في البرملان وأعضاء وعمال
البرملانات اإلقليمية.
النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية
اخلاصة  -الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ،جمعيات
صناعة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وعمالء
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.

ما هي بنية رزمة األدوات وما هو محتواها؟

تتبع األدوات واملذكرات التطبيقية البنية نفسها عموماً،
وحتتوي على معلومات حتت عناوين محددة (بصرف
النظر عن األداة  11و .)12على سبيل املثال ،تتكون أداة
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة من البنية
التالية:

١ .١املقدمة

٢ .٢ما هو إصالح جهاز الشرطة؟

٣ .٣ملا النوع االجتماعي مهم في إصالح جهاز الشرطة؟

٤ .٤كيف ميكن ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في
إصالح جهاز الشرطة؟
٥ .٥ادخال النوع االجتماعي في إصالح جهاز الشرطة في
سياقات محددة
 .أالدول في مراحل ما بعد النزاع
.بالدول االنتقالية

 .جالدول النامية

 .دالدول املتقدمة

٦ .٦التوصيات األساسية
٧ .٧مصادر إضافية

أما بنية مذكرة التطبيق حول النوع االجتماعي وأثره في
إصالح جهاز الشرطة فهي:

السلطة التنفيذية ،مبا في ذلك وزارات الدفاع والداخلية
واخلارجية؛ هيئات األمن االستشارية القومية؛ السلطات
العرفية والتقليدية؛ هيئات اإلدارة املالية؛ الفاعلني في
املجتمع املدني ،مبا في ذلك اإلعالم واملنظمات األكادميية
وغير احلكومية.

١ .١ملا النوع االجتماعي مهم في إصالح جهاز الشرطة؟

٢ .٢كيف ميكن ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في
إصالح جهاز الشرطة؟
٣ .٣حتديات وفرص مراحل ما بعد النزاع



٤ .٤أسئلة حول إصالح جهاز الشرطة
٥ .٥معلومات إضافية

يختلف احملتوى احملدد لألدوات واملذكرات التطبيقية
بإختالف املوضوع .ولكن ،حتتوي كل منها على معلومات
مفهومية مثل التعريفات عن النوع االجتماعي وملا املسائل
املتعلقة بالنوع االجتماعي مهمة ،باإلضافة إلى معلومات
عملية مثل دراسة احلاالت والنصائح والقائمات املرجعية.
وعمل الكاتب جاهدا ً لتضمني توازن في دراسة احلاالت
واألمثلة من أنحاء مختلفة من العالم ومن سياقات دول
مختلفة (في مراحل ما بعد النزاع والدول االنتقالية والنامية
واملتقدمة).

كيف يتم التعريف عن إصالح القطاع األمني؟
ما من تعريف عام مقبول للقطاع األمني أو إلصالح القطاع
األمني .ويعتنق فاعلون مختلفون مفاهيم أكثر أو أقل شمولية
إلصالح القطاع األمني ،ويتم إستخدام مفردات متنوعة
بالتبادل .ولكن ،تستخدم رزمة األدوات هذه التعريف الذي
أطلقته جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية
مت اإللتقاء حول مفهومه:
في امليدان االقتصادي ،والذي ّ
إن إصالح القطاع األمني يعني حتويل القطاع/
النظام األمني" ،والذي يضم جميع الفاعلني ،أدوارهم
ومسؤولياتهم وأعمالهم – العاملني معا ً إلدارة النظام
بطريقة تتناسق مع املعايير الدميقراطية ومبادئ احلكم
اجليد ،ليؤدي بالتالي إلى إطار عمل أمني يعمل بطريقة
1
صحيحة"

ميكن فهم النظام/القطاع األمني على إنه يشمل جميع
مؤسسات الدولة والكيانات األخرى التي تلعب دور ضمان
أمن الدولة وشعبها .وتتك ّون هذه األخيرة من:
 القوى الفاعلة األساسية في القطاع األمني :القوات
املسلحة (مبن فيها القوات الدولية واإلقليمية) ،الشرطة،
الدرك ،القوات شبه العسكرية ،احلرس الرئاسي،
خدمات املخابرات واألمن ،حرس السواحل ،حرس
احلدود ،السلطات اجلمركية ووحدات األمن االحتياطية
واحمللية.


هيئات اإلدارة واملراقبة على القطاع األمني :البرملان/
السلطة التشريعية وجلانها التشريعية ،احلكومة/





العدالة وحكم مؤسسات القانون :وزارات العدل،
السجون ،خدمات التحقيقات اجلنائية واملقاضاة،
السلطة القضائية (اجلهات القضائية واحملاكم) ،تنفيذ
خدمات العدالة (احملضر واحلاجب) ،أنظمة أخرى
عرفية وتقليدية للعدالة ،جلان حقوق اإلنسان وأمناء
املظالم.

قوات أمن غير نظامية :جيوش التحرير ،جيوش
املغاوير ،الوحدات اخلاصة للمرافقني الشخصيني،
مؤسسات األمن اخلاصة ،املؤسسات العسكرية
2
اخلاصة وميليشيات األحزاب السياسية.

مجموعات املجتمع املدني غير نظامية :املجموعات
اخلبيرة ،اإلعالم ،منظمات األبحاث ،منظمات الدفاع،
املنظمات الدينية ،املنظمات غير احلكومية ومجموعات
3
املجتمع.

ملناقشة أطول عن مفهوم إصالح القطاع األمني ،الرجاء
النظر إلى األداة رقم  1حول النوع االجتماعي وأثره في
إصالح القطاع األمني.

كيف ّ
مت إختيار مواضيع رزمة األدوات؟
يضم إصالح القطاع األمني مجموعة واسعة من الفاعلني
والعمليات ،وهناك املئات من املسائل التي تشكل أهمية
في إصالح القطاع األمني .تركز رزمة األدوات هذه على
األجزاء اخلاضعة إلصالح القطاع األمني والتي ال تأخذ
بعني االعتبار املوارد واخلبرة اخلاصة بالنوع االجتماعي.
وهناك أجزاء أخرى خاضعة إلصالح القطاع األمني وحتتاج
إلى املوارد املتعلقة بالنوع االجتماعي .على سبيل املثال ،ال
تتضمن رزمة األدوات أداة خاصة بادخال النوع االجتماعي
في إصالح جهاز املخابرات بسبب قلّة املعلومات حول هذا
املوضوع .نأمل أن تشكل رزمة األدوات مادة مفيدة للباقني
لتطوير العمل على النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع
األمني ،مبا في ذلك األجزاء التي تتخطى نطاق رزمة األدوات
هذه.
ال توجد أداة منفصلة خاصة بالنوع االجتماعي وأثره في
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بسبب توفر العديد
من املوارد املمتازة املتعلقة بهذا املوضوع .ولكن ،متّت
مناقشة مسألة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في
أدوات إصالح جهاز الدفاع واملراقبة البرملانية للقطاع األمني
كمسألة من بني العديد من املسائل.
3

هل رزمة األدوات عن النوع اإلجتماعي ام املرأة؟
وكثيرا ما يتم اخللط بني مصطلح النوع اإلجتماعي واملرأة
و /أو استخدامهما كمرادفني .رزمة األدوات هذه تركز
على النوع اإلجتماعي و ليس املرأة ،هناك جزء منها يتطرق
ملعلومات وأمثلة حول الرجال والذكورة .ولكن ،املعلومات
عن الرجال والذكورة وإصالح القطاع األمني قليلة حتى
اآلن ،وهناك حاجة إلى املزيد من البحث.
تعريف النوع االجتماعي الذي استخدمناه في رزمة األدوات
هذه هو التالي:
ويشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى األدوار والعالقات
والسمات الشخصية واملواقف والسلوكيات والقيم
التي يعزوها املجتمع للمرأة والرجل .وعلى ذلك يشير
لفظ "النوع االجتماعي" الى االختالفات املكتسبة بني
الرجل واملرأة بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى االختالفات
البيولوجية بني األنثى والذكر .وتتنوع أدوار النوع
االجتماعي تنو ًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير
مبرور الزمن ،كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى
املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات بينهما.
ملناقشة أطول حول تعريفات النوع االجتماعي ومفاهيم
ادخال النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني ،الرجاء
النظر إلى أداة النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع
األمني.

ملاذا أدخلت املسائل املتعلقة بالسحاقيات
واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري
الهوية اجلنسية؟

غالبا ً ما تواجه فئات املجتمع من السحاقيات واملثليني
ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية التمييز
والعنف بسبب عدم متاشيها الواضح مع أدوار النوع
االجتماعي .على هذا األساس ،تتضمن رزمة األدوات،
حيث أمكن ،أمثلة ومعلومات حول مبادرات القطاع األمني
في التوجه إلى االحتياجات اخلاصة بالسحاقيات واملثليني
ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية.

كيف يتم التعريف عن السياقات املختلفة
للمجتمع؟
تعمل رزمة األدوات على مراقبة إصالح القطاع األمني من
خالل أربعة سياقات مختلفة للمجتمع ،ملعرفة إن كانت هناك
نقاط مشتركة بني حتديات وفرص ادخال النوع االجتماعي.
من خالل استخدام الفئات التي وضعتها شعبة اإلحصاءات
التابعة لألمم املتحدة ،تضمنت األدوات (بصرف النظر عن
األداة  11واألداة  ،)12جزءا ً يركز على:
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الدول االنتقالية  -الدول في مرحلة االنتقال من االقتصاد
املوجه مركزيا ً إلى إقتصاد األسواق مثل كرواتيا وجورجيا
ّ
واالحتاد الروسي وطاجيكستان واوكرانيا.
الدول النامية  -وهي دول تعاني من دخل إجمالي قومي
ضئيل .ودول كل من افريقيا ،البحر الكاريبي ،أميركا
الوسطى ،أميركا اجلنوبية ،آسيا (بإستثناء اليابان)،
اوقيانوسيا (بإستثناء استراليا ونيوزيلندا) معروفة على
إنها "دول نامية".
الدول املتقدمة – وهي دول تتمتع بدخل إجمالي قومي
مرتفع ،مثل اوروبا الغربية والشمالية ،كندا ،الواليات
4
املتحدة واسرائيل.
وتركز األدوات أيضا ً على ادخال النوع االجتماعي في إصالح
القطاع األمني في الدول في مراحل ما بعد النزاع ،حيث مييل
إصالح القطاع األمني إلى التمتع مبزايا فريدة يق ّل وجودها
أو حتى انعدامها في الدول التي ال تعاني من النزاعات 5.ومن
األمثلة التي متت مناقشتها في رزمة األدوات عن الدول
في مرحلة ما بعد النزاع هي هايتي ،ليبيريا ،جمهورية
سيراليون وتيمور  -ليشتي .بالطبع ،ميكن للدول في مرحلة
ما بعد النزاع أن تكون أيضا ً دوالً نامية أو متقدمة؛ ومن غير
الواضح متى تكون الدول التي اختبرت وقفا ً للنزاع املسلّح
دوالً في "مرحلة ما بعد النزاع" .ولكن ،تظهر األداة متسعا ً
واسعا ً لدروس لقّنت في سياقات ما بعد النزاع والتي ميكن
تلقينها لآلخرين.

ملاذا ّ
مت ادخال الدول املتقدمة؟
على الرغم من عدم استخدام مفهوم إصالح القطاع األمني
بشكل شائع فيما يتعلق بالدول املتقدمة ،لكن إصالح
مؤسسات القطاع األمني يحدث بإستمرار وعلى مستويات
متنوعة ومختلفة .وفي العديد من الدول املتقدمة ،يجب على
القطاع األمني العمل بفعالية على منع العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي والتجاوب معه أو حتقيق التساوي بني
اجلنسني من الرجال والنساء العاملني في مؤسسات القطاع
األمني .ويجب على الدول املتقدمة أيضا ً العمل على تنفيذ
اإلصالح املتجاوب مع النوع االجتماعي داخل القطاع األمني.

كيف ّ
مت تطوير رزمة األدوات؟
في العام  ،2005عمل معهد األمم املتحدة الدولي للبحث
والتدريب من أجل النهوض باملرأة ومركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة على تطوير مفهوم رزمة
األدوات هذه ،إستجابة إلى احلاجة اجللية لألبحاث والداللة
العملية على النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني.
ومن ث ّم إنضمت منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان كشريك ثالث.

في أغسطس/آب  ،2006أسس مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة ومعهد األمم املتحدة
الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة فريق
عمل خاص بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع
األمني ،جامعا ً ممارسي إصالح القطاع األمني والباحثني
من مختلف أنحاء العالم ،باإلضافة إلى ممثلني عن جلنة
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي وإدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
ومجلس اإلحتاد األوروبي واجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا .وعمل فريق عمل النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني كهيئة مشروع إستشارية.
بدأ تطوير رزمة األدوات في فبراير /شباط  ،2007بتمويل
من وزارة اخلارجية النروجية ومنظمة األمن والتعاون في
أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
قام مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
بتفويض األدوات  10-2إلى خبراء معروفني في مجالي
مت تطوير األدوات املتعلقة
النوع االجتماعي واألمن .و ّ
بالتدريب على النوع االجتماعي لعناصر القطاع األمني
وتقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله من قبل
معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض
باملرأة ،باإلرتكاز على سلسلة مناقشات إلكترونية بني خبراء
في إصالح القطاع األمني وفي النوع االجتماعي في أواسط
العام  .2007متت مراجعة مسودات األدوات من اخلارج
من قبل ممارسي إصالح القطاع األمني ،عناصر خدمة
القطاع األمني ،خبراء في النوع االجتماعي وأفراد أكادمييني
ومهتمني في هذه املسألة .ق ّدم حوالي  60شخصا ً تعليقات
واقتراحات مفيدة على املسودات ،مبن فيهم ممارسني
من افريقيا وآسيا واوروبا الشرقية واميركا الالتينية.
باإلضافة إلى ذلك ،نوقشت مسودة األدوات من قبل كاتبيها
ومراجعني من اخلارج وصانعي السياسات خالل ورشة
عمل خاصة باخلبراء في النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني ،والتي عقدت في جنيف ودامت مدة يومني
في أغسطس /آب  .2007صممت مذكرات التطبيق من
قبل معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة ،وذلك باإلرتكاز على األدوات .وقام مركز
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة مبراجعة
وحترير األدوات واملذكرات التطبيقية ،وعمل على إنتاج
رزمة األدوات.
يرغب كل من مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة
الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة بتقدمي
جزيل الشكر لكل من ساهم في تصميم رزمة األدوات هذه.

ما هي اخلطوات التالية؟

أُصدرت رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني في مارس/آذار  ،2008ووزّعت على نحو
واسع على شكل مطبوعات وأقراص مضغوطة وعلى
اإلنترنت.

لدى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم املتحدة الدولي
للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة مشاريع متابعة
للعامني  2008و 2009لتنفيذ رزمة األدوات .ستترجم رزمة
األدوات في البدء إلى اللغة الروسية ،على أمل توفر املوارد
لترجمتها إلى لغات أخرى .وسيتم تطوير مواد إضافية ،مبا
فيها مواد تدريبية بهدف اإلستجابة إلى االحتياجات املختلفة
للممارسي إصالح القطاع األمني في دول ومناطق معينة.
نأمل املزيد من التعاون في تطوير وتوثيق املمارسة اجليدة
الدخال النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني.
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