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نبذة عن املؤلفني
ميغان باستيك ( )Megan Bastickهي زميلة برنامج النوع
االجتماعي واألمن في مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
القوات املسلحة ،وقد شاركت في أبحاث املركز وزيادة الوعي
حول العنف ضد املرأة والعنف اجلنسي في النزاعات املسلحة،
كما شاركت في إدارة وضع مجموعة أدوات النوع االجتماعي
وإصالح القطاع األمني ورزمة مصادر النوع االجتماعي
والتدريب على إصالح األمن .عملت ميغان سابقا ً مع برنامج
الكويكر ملكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والالجئني كمحامية
ومسؤولة عن القانون الدولي اإلنساني مع الصليب األحمر
األسترالي ،وحتمل ميغان درجة البكالوريوس في الفنون
ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة نيو ساوث ويلز
ودرجة املاجستير في القانون الدولي من جامعة كامبردج.
دانييل دي توريس ( )Daniel de Torresهو نائب رئيس
البرامج اخلاصة في مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
القوات املسلحة ويشرف على برنامج مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة للنوع االجتماعي واألمن،
وعمل دانييل قبل انضمامه إلى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة منسقا ً للبحوث واإلرشاد ملبادرة األمن
الشامل ،وهي مؤسسة خاصة تقع في واشنطن ،كما قام على
امتداد حياته املهنية بوضع وعقد تدريب حول النوع االجتماعي
واألمن ألفراد اجليش والشرطة واملدعني العامني والقضاة
والبرملانيني وأخصائيي إصالح القطاع األمني ،وهو يحمل
درجة البكالوريوس في التاريخ واالقتصاديات من جامعة
جورج تاون في فيرجينيا ودرجة املاجستير في التنمية الدولية
من اجلامعة األمريكية في واشنطن.
شكر وتقدير
يسعد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
أن يتقدم بجزيل الشكر على املالحظات القيمة حول مسودات
هذه األداة وهم باميال آل ( ،)Pamela Aallكوري بار (Corey
 )Barrوجاين باري ( ،)Jane Barryكارميال بولر (Carmela
 ،)Bühlerسوك تشون ( )Suk Chunوآني كولكيسيان (Ani
 ،)Colekessianوسام كوك ( ،)Sam Cookآنيا إيبنوثر (Anja
 ،)Ebnötherتشيريل هيندريكس (،)Cheryl Hendricks
هيلغا هيرنز ( ،)Helga Hernesلورين هوتون (Lauren
 ،)Huttonتشارلوت آيزاكسون (،)Charlotte Isaksson
صوفيا إيفارسون ( ،)Sophia Ivarssonكارين غرمي (Karin
 ،)Grimmمارغريت جاكوب ( ،)Margarete Jacobهيلدا
كليمستسدال ( ،)Hilde Klemetsdalتويكو تونيسون كليب
( ،)Toiko Tõnisson Kleppeثيودورا كروموفا (Theodora
 ،)Krumovaكاثلني كوناست ( ،)Kathleen Kuehnastكاترلينا
الينونني ( ،)Katariina Leinonenآيال لوسياك (،)Ilja Luciak
سيسيليا مازوتا ( ،)Cecilia Mazzottaكيلي موديل (Kelli
 ،)Muddellوجولييت فير-أغوتو (،)Juliet Were-Oguttu
آنسيل أدريان بول ( ،)Ancil Adrian Paulآملا فيفيانا بيريز
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( ،)Alma Viviana Pérezلينا بيترسون (،)Lena Pettersson
نيكوال بوبوفيك ( ،)Nicola Popovicكاثرين كويسادا
( ،)Kathrin Quesadaكوليت راوش (،)Colette Rausch
مادلني ريس ( ،)Madeleine Reesأودري ريفز (Audrey
 ،)Reevesآن جانيت روزغا ( ،)AnnJanette Rosgaهيثر
سينسباو ( ،)Heather Sensibaughجولني شومايكر (Jolynn
 ،)Shoemakerتارا سونينشاين ( ،)Tara Sonenshineسان
تايليمانز ( ،)Sanne Tielemansآن-كريستني تريبييه (Anne-
 ،)Kristin Treiberتورون ترايغستاد (،)Torunn Tryggestad
كريستني فالسيك (.)Kristin Valasek
كما نتقدم بشكر خاص إلى بني باكالند ( )Ben Bucklandوآنا
دانغوفا ( )Ana Dangovaوآنكا ستيري ( )Anca Sterieعلى
أبحاثهم القيمة وجهودهم في التحرير.
رزمة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني
تعتبر هذه األداة حول ״تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن في إصالح القطاع األمني״ قرينة رزمة أدوات النوع
االجتماعي وإصالح القطاع األمني ،وهي مصممة لتوفير
تعريف عملي بقضايا النوع االجتماعي ألخصائيي إصالح
القطاع األمني وصناع القرار ،وتتضمن السلسلة األدوات
الـ 13التالية ومذكرات التطبيق العملي املقابلة لها:
 -1النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني
 -2النوع االجتماعي وأثره في إصالح الشرطة
 -3النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع
 -4النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العدالة
 -5النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام
العقوبات
 -6النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود
 -7النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على
القطاع األمني
 -8النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن
القومي
 -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
 -13تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في
إصالح القطاع األمني
ملحق حول القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية املتعلقة
بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

يعترف كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة ( )DCAFومعهد األمم املتحدة الدولي للبحوث
والتدريب من أجل النهوض باملرأة بالفضل ويتقدمان بالشكر
اجلزيل للدعم الذي قدمته وزارة اخلارجية النرويجية فيما
يتعلق بإنتاج رزمة األدوات هذه باللغة اإلجنليزية .لم يكن
إصدار هذه األدوات ممكنا ً لوال الدعم املالي املقدم من وزارة
اخلارجية والتجارة الدولية الكندية وصندوق األمم املتحدة
اإلمنائي للمرأة.
مت إجناز الترجمة العربية لهذه األداة بفضل الدعم املالي املقدم
من األمانة العامة للسياسة األمنية ( )SIPOLفي الدائرة الفدرالية
للدفاع ،واحلماية املدنية والرياضة في سويسرا.
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

()DCAF

يسعى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
لتعزيز احلكم الرشيد وإصالح القطاع األمني ،ويقوم املركز
بإجراء األبحاث التي تتعلق باحلكم الرشيد وتشجيع تطوير
املعايير املناسبة على املستويني القومي والدولي ،باإلضافة
إلى طرح التوصيات املتعلقة بالسياسات وتقدمي االستشارات
وبرامج الدعم داخل الدول.
ويتمثل شركاء مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة في احلكومات والبرملانات واملجتمع املدني واملنظمات
الدولية وأجهزة القطاع األمني مثل الشرطة والسلطة القضائية
ووكاالت اإلستخبارات وأجهزة أمن احلدود والقوات املسلحة.
معهد األمم املتحدة الدولي للبحوث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة (ْ)UN-INSTRAW
إن معهد األمم املتحدة الدولي للبحوث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة (جزء من منظمة األمم املتحدة للمرأة) مفوض

لوضع البرامج التي تسهم في متكني املرأة وحتقيق املساواة بني
اجلنسني حول العالم ،كما يقوم املعهد من خالل بناء التحالفات
مع دول أعضاء في األمم املتحدة ومنظمات دولية وأكادمييني
واملجتمع املدني وأطراف أخرى مبا يلي:
إجراء أبحاث موجهة باإلجراءات من منظور النوع االجتماعي
ذات أثر ملموس على السياسات والبرامج واملشاريع.
تكوين حتالفات إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات.
تعزيز قدرات األطراف الفاعلة الرئيسية لدمج تصورات
النوع االجتماعي في السياسات والبرامج واملشاريع.
صورة الغالف :صورة من األمم املتحدة ,2009 ,اجتماع
مجلس األمن حيث مت باإلجماع تبني القرار  1888مع التأكيد
على مطلبه بالوقف الفوري والتام ألعمال العنف اجلنسي في
أوقات النزاعات املسلحة.
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
( .2010 ,)DCAFجميع احلقوق محفوظة
رقم االيداع الدولي978-92-9222-209-3 :
يكون اإلقتباس :ميغان باستيك ودانييل دي توريس
( ,)Megan Bastick and Daniel de Torres״تنفيذ القرارات
املتعلقة باملرأة واألمن والسالم في إصالح القطاع األمني״.
رزمة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني.
حترير ميجان باستيك ( )Megan Bastickوكرستني فالسيك
( - )Kristin Valasekجنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة ,منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ,معهد األمم املتحدة
الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض باملرأة.2010 ,
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رزمة  -أدوات النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

االختصارات
AU

االحتاد اإلفريقي

CEDAW

معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ()1979

CSO

منظمة مجتمع مدني

DCAF

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

DDR

نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم

DPKO

دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم

DRC

جمهورية الكونغو الدميقراطية

ESDP

سياسة األمن والدفاع األوروبية

EU

االحتاد األوروبي

FSU

وحدة دعم األسرة

IDP

النازح/ون

M&E

الرقابة والتقييم

NAP

خطة العمل القومية

NATO

منظمة حلف شمال األطلسي

NGO

منظمة غير حكومية

OSCE

منظمة األمن والتعاون في أوروبا

OSCE/ODIHR

منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان

SCR

قرار مجلس األمن الدولي

SSR

إصالح القطاع األمني

UN

األمم املتحدة

UNFPA

صندوق األمم املتحدة للسكان

UNICEF

صندوق األمم املتحدة للطفل

UNIFEM

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

UN-INSTRAW

معهد األمم املتحدة الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض باملرأة
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تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في
إصالح القطاع األمني

1

مقدمة

"يعتبر التمكني األكبر للمرأة وحمايتها بفعالية أكبر ضد
املخاطر احملتملة التي يواجهوها في النزاعات املسلحة من
املزايا التي ال تفيد املرأة وحسب بل تفيدنا جميعاً .وهي من
وجهة نظري عنصر حاسم من عناصر املنهجية الشاملة إلى
التحديات األمنية في القرن احلادي والعشرين ،وأنا آمل وعلى
ثقة بعد عقد على قرار مجلس األمن الرائد رقم  1325أنه
بإمكاننا اتخاذ اخلطوات املقبلة".
أندريه فوغ راسموسني – األمني العام حللف شمال األطلسي

1

تبنى مجلس األمن الدولي أربعة قرارات حول املرأة والسالم
واألمن على مدار العقد املنصرم ،وتبرز هذه القرارات بعضا ً من
اآلثار احملددة للنزاعات املسلحة على النساء والفتيات ،كما توفر
أدلة للدول واملنظمات اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة واألطراف
الفاعلة األخرى لتناول احتياجات النساء والفتيات في أوقات
النزاعات املسلحة ولتعزيز عملية متكينهن .تدعو هذه القرارات
الدول ومؤسسات األمم املتحدة إلى ضمان دمج املرأة الكامل
واحتياجاتها وتصوراتها في عملية بناء السالم ،مع التشديد على
منع العنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات وحمايتها منه.
قرارات مجلس األمن الدولي األربعة حول املرأة والسالم
واألمن:
القرار
القرار
القرار
القرار

1325
1820
1888
1889

لعام
لعام
لعام
لعام

2000
2008
2009
2009

وتقوم هذه األداة بتحليل نتائج قرارات مجلس األمن األربعة
حول املرأة والسالم واألمن على إصالح القطاع األمني ،وهي
تتشارك في اخلبرات واملمارسات الفضلى فيما يتعلق بتنفيذ
القرارات في عملية اتخاذ القرارات على املستوى القومي
وعمليات إصالح القطاع األمني وفي قطاعات اجليش والشرطة
والقضاء ،كما تبرز كيفية دعم املنظمات الدولية واإلقليمية
لتنفيذ القرارات في هذه املجاالت.
وتتناول األداة أساسا ً ما يلي:
األفراد العاملني في الهيئات احلكومية ومؤسسات القطاع
األمني املسؤولة عن إدارة التغيير في القطاع األمني.

البرملانيون املسؤولون عن الرقابة على القطاع األمني.
منظمات املجتمع املدني املشاركة مع القطاع األمني.
األفراد العاملون في املؤسسات املانحة التي تدعم إصالح
القطاع األمني.
هؤالء العاملون في املنظمات اإلقليمية والدولية والهيئات
التي تقدم الدعم لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن على املستوى القومي.
وهذه األداة هي الثالثة عشرة في رزمة أدوات النوع االجتماعي
وأثره في إصالح القطاع األمني والتي قام كل من مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومعهد األمم املتحدة
الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض باملرأة ومنظمة
األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان بنشرها عام .2008
وتتبع هذه األداة عن قرب البنود الفعلية للقرارات املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن ،ومن املفيد عند املشاركة مع األطراف
الفاعلة في القطاع األمني اكتساب القدرة على اإلشارة إلى
البنود الدقيقة لقرارات مجلس األمن الدولي التي تتطلب اتخاذ
إجراءات خاصة ،وبناء عليه فإن هذه األداة ال تسعى إلى
اإلحاطة بكافة اإلجراءات املعززة والضرورية للتنفيذ الفاعل
لقرارات مجلس األمن الدولي ،وتتضمن أدوات أخرى في رزمة
أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني مزيدا ً
من النقاشات واسعة النطاق حول أساليب تعلق جدول أعمال
املرأة والسالم واألمن بإصالح القطاع األمني.
وعالوة على ذلك وعلى العكس من األدوات اإلثني عشرة
السابقة ،فإن هذه األداة تلتزم بنصوص قرارات مجلس األمن
الدولي من خالل اإلشارة بوضوح إلى النساء والفتيات بدالً
من "النوع االجتماعي" ،ولهذا فهي ال تتناول االحتياجات
واألدوار األمنية احملددة للرجال أو األوالد أو املثليني أو املثليات
أو ثنائيي اجلنس أو املتحولني جنسياً ،وال تقوم بتحليل القضايا
الرجولية والعنف بالرغم من أهمية ذلك .انظر األداة املتعلقة
بإصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي وأقسام أخرى من
رزمة األدوات الستيعاب معنى دمج النوع االجتماعي في
إصالح القطاع األمني وكيفية القيام بذلك.
وتتضمن هذه األداة:
مقدمة إلى إصالح القطاع األمني.
حملة عن قرارات األمم املتحدة األربعة املتعلقة باملرأة واألمن
والسالم.
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مقترحات عملية حول كيفية تنفيذ األجزاء الرئيسية من
القرارات األربعة في أو من خالل:
 سياسة إصالح القطاع األمني وسياسات األمنالقومي.
 مشاركة املرأة في عمليات إصالح القطاع األمني. إصالح قطاع الدفاع. إصالح قطاع الشرطة. العدالة االنتقالية وإصالح القطاع القضائي. اإلعداد لنشر املجندين في مهام حفظ السالم. أوقات النزاعات املسلحة.التوصيات الرئيسية.
املصادر اإلضافية.
تتضمن رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح
القطاع األمني
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني
النوع االجتماعي وأثره في إصالح الشرطة
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع
النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العدالة
النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود
النوع االجتماعي وأثره في الرقابة البرملانية على القطاع األمني
النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي
النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على القطاع
األمني
النوع االجتماعي وأثره في الشركات العسكرية واألمنية
اخلاصة
النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته
وحتليله
النوع االجتماعي وأثره في تدريب عناصر القطاع األمني
تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع
األمني

تتوفر رزمة األدوات وترجمتها على الرابط:
http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit/
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ما هو إصالح القطاع األمني؟

 1-2إصالح القطاع األمني
إن إصالح القطاع األمني عبارة عن عملية تهدف إلى ضمان
قيام القائمني على توفير األمن والعدالة:
بتوفير خدمات أمن وعدالة ذات كفاءة وفعالية تلبي
احتياجات األفراد.
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باخلضوع للمساءلة أمام الدول واألشخاص.
بالعمل ضمن اإلطار العام للحكم الدميقراطية ودون متييز
2
وباحترام كامل حلقوق اإلنسان وسيادة القانون.
ويوجد أكثر من استيعاب مختلف ملا يشمله مفهوم "القطاع
األمني" ،حيث تتبنى مجموعة أدوات النوع االجتماعي وأثره
في إصالح القطاع األمني رؤية واسعة القطاع األمني ألنها
تتضمن كافة مؤسسات الدولة والهيئات األخرى التي يكون
دورها ضمان أمن الدولة والشعب مبا في ذلك:
القوات املسلحة.
إنفاذ القانون ووكاالت اإلستخبارات.
املؤسسات املسؤولة عن إدارة احلدود وأجهزة اجلمارك.
إدارة مؤسسات العدالة واملؤسسات اجلنائية.
األطراف الفاعلة التي تلعب دورا ً في إدارة واإلشراف على
وضع وتنفيذ األمن كالوزارات والبرملانات وهيئات املظالم
ومفوضيات حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني.
كما ميكن اعتبار املجموعات املسلحة غير احلكومية والسلطات
العرفية أو غير الرسمية وخدمات األمن اخلاصة جزء من
القطاع األمني.
وعلى الرغم من تنفيذ عمليات إصالح القطاع األمني في الدول
املتقدمة والنامية غير املتأثرة بالنزاعات ،فهي عادة أكثر بعدا ً في
أوقات ما بعد النزاعات وفي الدول التي متر بفترات انتقالية ،وقد
أثبتت منهجية إصالح القطاع األمني أنها مفيدة في عمليات السالم
واالستقرار متعددة األبعاد على وجه اخلصوص في تناول
مجموعة من حتديات احلكم األمني ضمن إطار عام مترابط ،وفي
هذاالسياقفإنإصالحالقطاعاألمنيمرتبطارتباطا ًوثيقا ًبأنشطة
مثل نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم والسيطرة على
3
اجلماعات املسلحة الصغيرة والعدالة االنتقالية.
ملزيد من النقاش حول ״ماهية القطاع األمني״ وأمثلة على
أنشطة إصالح القطاع األمني النموذجية وحتديات إصالح
القطاع األمني الشائعة انظر القسم  2من أداة إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي.

 2-2ملاذا هو موجه للنساء والفتيات؟
يواجه كل من النساء والرجال والفتيات والفتيان حالة من
انعدام األمن في أي سياق وعلى نحو مختلف ،ويتفاعلون
مع املؤسسات األمنية وعملياتها بأساليب مختلفة ،وترتبط
هذه االختالفات بالنوع االجتماعي ،ومع وضع اإلطار العام
لسياسة إصالح القطاع األمني فإن هناك اعترافا ً متزايدا ً
بأن تناول أبعاد النوع االجتماعي –مبا في ذلك االحتياجات
املختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان -واملشاركة الكاملة
على قدم املساواة للرجل واملرأة في صنع القرار مسائل حيوية

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

تساهم في جناح عملية إصالح القطاع األمني ،وتنص مبادئ
االمم املتحدة العشر الرئيسية إلصالح القطاع األمني على:

ينبغي أن تكون عملية إصالح القطاع األمني حساسة للنوع
االجتماعي على مدار مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ
والرقابة والتقييم ،كما يجب أن تتضمن إصالح عمليات
التعيني وحتسني تقدمي خدمات األمن ملعاجلة ومنع العنف
4
اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
إن الدمج الشامل العتبارات النوع االجتماعي في إصالح القطاع
األمني ضروري لضمان استفادة النساء والرجال والفتيات
والفتيان من عملية اإلصالح ،وهي حاسمة في ضمان امللكية
احمللية وتقدمي خدمات األمن الذي يتسم بالفعالية وتعزيز
الرقابة واملساءلة ،ومع ذلك فقد أخفقت سياسات وبرامج
إصالح القطاع األمني التي تهدف الى إشراك املرأة والرجل
على قدم املساواة في عمليات صنع القرار وفي التحليل الكافي
ألنشطة النوع االجتماعي في استيعاب احتياجات وأدوار
وأولويات النوع االجتماعي في العديد من الدول ،وفي هذه
احلاالت فإن التمييز والتحرش وانتهاكات حقوق اإلنسان
شائعة في املؤسسات األمنية أيضاً ،وهي غير قادرة على توفير
األمن والعدالة لكافة أفراد املجتمع.
وستركز هذه األداة على النساء والفتيات بدالً من النوع
االجتماعي كقرارات مجلس األمن الدولية األربعة ،ومن املهم
تذكر أن "النساء والفتيات" ال يشكلن مجموعة متجانسة،
فبعد النوع االجتماعي مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأبعاد اجتماعية
أخرى كالعمر والعرق والديانة والتوجهات اجلنسية ،والتي
تؤثر على اخلبرة الفردية في مجال األمن.
توفر أدوات أخرى في رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره
في إصالح القطاع األمني مجموعة كبيرة من النصائح
واألمثلة حول دمج النوع االجتماعي في عمليات إصالح
القطاع األمني والتي تستهدف عناصر محددة في القطاع
األمني.
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ما هي القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن؟
 1-3حملة عامة
مت تبني القرار رقم - 1325وهو القرار األول الصادر عن
األمم املتحدة حول املرأة والسالم -باإلجماع في شهر أكتوبر
 ،2000وقد سعت القرارات الالحقة لتعزيز جوانب معينة من
القرار  1325وخاصة فيما يتعلق مبنع العنف القائم على النوع
االجتماعي واحلماية منه ،والذي يتضمن العنف اجلنسي وفي

أوقات النزاعات وما بعدها ،وكان نشاط منظمات املجتمع املدني
مركزيا ً في دمج املرأة والسالم واألمن في جدول أعمال مجلس
األمن وفي تبني القرارات.
قرار مجلس األمن الدولي  :1325يعترف هذا القرار باآلثار
السلبية احملددة للنزاعات املسلحة على املرأة وباإلسهامات
املهمة التي بإمكان املرأة القيام بها في مجاالت السالم واألمن
والتسويات ،ويحث القرار  1325على زيادة متثيل املرأة في
منع وإدارة النزاعات ،ويتم إيالء اهتمام خاص للحاجة إلى
منظور للنوع االجتماعي لدى تنفيذ اتفاقيات السالم والتي
تتضمن دعم املبادرات السلمية النسوية واحترام حقوق
اإلنسان للنساء والفتيات في السياسات والعدالة وعمليات
نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم املتجاوبة مع
النوع االجتماعي والتدريب على النوع االجتماعي لقوات حفظ
السالم.
قرار مجلس األمن الدولي  :1820مت تبني هذا القرار في شهر
يونيو عام  ،2008وهو يطلب من الدول اتخاذ تدابير خاصة
حلماية النساء والفتيات من العنف اجلنسي في أوقات النزعات
املسلحة وضمان متتع الضحايا بالعدالة واملساعدة ،ويشدد
القرار  1820على دور قوات حفظ السالم في حماية املدنيني
وتشجيع أعداد أكبر من النساء على اخلدمة فيها ،كما يتطلب قيام
األمم املتحدة بوضع آليات في عمليات نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني حلماية املرأة
من العنف وبالتشاور مع املرأة واملنظمات النسوية.
قرار مجلس األمن الدولي  :1888مت تبني هذا القرار في شهر
سبتمبر  ،2009ويركز على العنف اجلنسي في أوقات النزاع
املسلحة ،ويحث هذا القرار على إدراج قضايا العنف اجلنسي
في عمليات حفظ السالم وترتيبات نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني ،وعلى إصالح
نظام العدالة لتناول اإلفالت من العقاب وضمان متتع الناجني
بالعدالة ،كما يؤسس آليات جديدة في األمم املتحدة لتناول
العنف اجلنسي في أوقات النزاعات مبا في ذلك تعيني ممثل
خاص لألمني العام ،ويتم التشديد مرة أخرى على متثيل املرأة
في عمليات الوساطة وصنع القرار وإدماج املنتسبات في مهام
األمم املتحدة باعتبارها من األولويات.
قرار مجلس األمن الدولي  :1889مت تبني هذا القرار في
شهر أكتوبر  2009والذي يوسع دائرة تركيز مجلس األمن
على مشاركة املرأة في بناء السالم ويشدد على صنع املرأة
للقرار السياسي واالقتصادي ،ومتويل ووضع برامج ألنشطة
متكني املرأة ،واستراتيجيات ملموسة إلنفاذ القانون والعدالة
لتلبية احتياجات وأولويات النساء والفتيات ،وهو يدعو إلى
عمليات نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم ملعاجلة
احتياجات املرأة املرتبطة باملجموعات/القوات املسلحة.
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 2-3ما الذي تعنيه القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن بالنسبة للدول األعضاء في األمم
املتحدة؟
إن القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن غير ملزمة
قانونا ً بالنسبة للدول 5،ومع ذلك فإن هذه القرارات –باعتبارها
إطارا ً عاما ً سياسيا ً غير ملزم -توفر للدول جدول أعمال معياري
مدعوم دوليا ً يعزز حماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في
أوقات ما بعد النزاعات ،إلى جانب املشاركة الفاعلة للمرأة
ودمج منظور النوع االجتماعي في عمليات السالم ،وإضافة
لذلك فإن القرارات تدعو إلى تنويع االلتزامات امللزمة للدول،
والتي تتضمن االلتزامات التي تنص عليها:
إتفاقيات جنيف لعام  1949وبرتوكوالتها اإلضافية لعام
1977
معاهدة الالجئني لعام  1951وبرتوكول عام 1967
معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
لعام  1979وبرتوكولها اإلضافي لعام 1999
معاهدة األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام  1989وبرتوكوالتها
اإلضافية لعام 2000
ميثاق روما للمحكمة اجلنائية الدولية.
وإضافة لذلك فإن القرارات تستذكر التزامات القانون الدولي
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولي األخرى واملتعلقة
بأعمال اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم
احلرب والتي تشمل اجلرائم اجلنسية وأشكال العنف األخرى
ضد النساء واألطفال ،ولهذا وبالرغم من الطبيعة غير امللزمة
لهذه القرارات فإنها تذكر الدول بالتزاماتها جتاه حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في أوقات النزاع
املسلحة ،ويعترف القراران  1820و 1888بأن ممارسة
العنف اجلنسي في أوقات النزاعات املسلحة ميكن "أن تفاقم
بصورة ملحوظة أوضاع النزاعات املسلحة وقد تعيق استعادة
السلم واألمن الدوليني".
وال يتضمن القراران  1325و 1820آليات للرقابة على تنفيذ
الدول لهما ما بعد رفع تقارير من األمني العام لألمم املتحدة
والدراسة الشهرية للعنف اجلنسي من قبل مجموعة اخلبراء
في مجلس األمن حول حماية املدنيني مبوجب قرار مجلس
األمن رقم  ،1820ويطلب قرار مجلس األمن  1889من األمني
العام لألمم املتحدة وضع مجموعة من املؤشرات العاملية ملتابعة
تنفيذ القرار رقم  1325والذي ميكن أن يقوم مقام أساس
مشترك للتبليغ ،ليس فقط ضمن األمم املتحدة بل كذلك ضمن
منظمات دولية وإقليمية أخرى ومن قبل الدول (هذا املوضوع
مبني بالتفصيل في القسم .)1-4
وتقوم الدول على نحو منتظم بإدراج معلومات حول تنفيذ
قرار مجلس األمن رقم  1325في تقاريرها إلى جلنة معاهدة
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،وحتث
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"املالحظات اخلتامية" لهذه اللجنة حول عدد من املناسبات
الدول على اتخاذ خطوات محددة لوقف تنفيذ قراري مجلس
األمن  1325و ،1820والتي تتضمن وضع خطة عمل وطنية
لتنفيذ القرار  6 .1325وتبني هذه املمارسات استيعاب الدول
وخبراء القانون على حد سواء للعديد من االلتزامات مبوجب
القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن املتوافقة مع االلتزامات
التي ترتبها معاهدة سيداو.

4

كيف ميكن تنفيذ القرارات املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع
األمني؟
تشدد القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن على
احلاجة إلى استجابة أفضل القطاع األمني حلماية املرأة من
العنف ،وعندما يخضع القطاع األمني لعملية إصالح أو حتول
فإن مؤسساته تكون أكثر قابلية لالنفتاح على التغيير الذي
يتطلبه حتقيق األهداف ،وتعتبر املبادئ املبينة في القرارات
ضمن حدود االستيعاب التقليدي لعملية إصالح قطاع أمن
دميقراطية باعتبارها عملية شمولية ومتكاملة ومركزة
ومفصلة ومملوكة محليا ً تهدف إلى إيجاد مؤسسات شرعية
خاضعة للمساءلة توفر األمن للجميع.
ويدرس هذا القسم بعضا ً من املداخل العامة لتنفيذ قرارات
مجلس األمن الدولي في عملية إصالح القطاع األمني من
خالل سياسات األمن احلساسة للنوع االجتماعي ومن خالل
تعزيز مشاركة املرأة ،ثم تناقش التنفيذ في خمسة سياقات
مختلفة وخاصة إصالح قطاع الدفاع ،وإصالح قطاع الشرطة،
وإصالح نظام العدالة والعدالة االنتقالية ،وعمليات حفظ
السالم ،وخالل النزاعات املسلحة.

 1-4في سياسات وخطط عمل األمن القومية
واإلقليمية
سياسات األمن القومي والدفاع وإصالح القطاع األمني
ميكن مع إطالق عملية شاملة إلصالح القطاع األمني -كأن
تكون جزء من بناء السالم في أوقات ما بعد النزاعات -أن
يتم توجيهها بسياسة إصالح القطاع األمني بشكل شامل،
ويتم توجيه أجزاء معينة من القطاع األمني في أوقات أخرى
بسياسات معينة (حول الشرطة أو القطاع األمني مثالً) ،كما
باشرت بعض الدول وضع سياسة أمنية على املستوى القومي،
ومن الضروري بيان االلتزامات التي تعكسها هذه السياسات
من أجل تنفيذ فاعل للقرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن،
وتتحدث نصوص القرارات عن كل من عملية صنع القرار

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

وجوهر السياسة ،وملزيد من النقاش املفصل انظر األداة حول
النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي.
عملية صنع السياسات :تدعو قرارات مجلس األمن من حيث
العمليات إلى مشاركة تامة على قدم املساواة للمرأة في صنع
السياسات على كافة املستويات وفي دمج النوع االجتماعي.
انظر :قرار مجلس األمن رقم /1325املادتان  1و 8وقرار
مجلس األمن رقم /1888املادة  16وقرار مجلس األمن
رقم /1889املادتان 1و.8
يعتبر دمج كل من الرجل املرأة في صنع السياسات األمنية
املفتاح إلى وضع سياسات شاملة في تقييمها للتهديدات
األمنية وفي استيعابها للقائمني على توفير األمن ،وميكن أن
يؤدي دمج آراء املرأة في صنع سياسات األمن القومي إلى
اإلقرار باملنهجيات األمنية النسوية احملددة ،ويناقش القسم
 2.4استراتيجيات تعزيز مشاركة املرأة في عمليات إصالح
القطاع األمني والتي يعتبر صنع السياسات جانبا ً منها.
ويتطلب دمج النوع االجتماعي في صنع السياسات تقييما ً
لألثر املتباين للسياسة والبرامج املرتبطة بها حول النساء
والرجال والفتيات والفتيان في كل مرحلة من مراحل دورة
البرنامج ،وميكن تنفيذ تعميم النوع االجتماعي من خالل تقييم
نوع اجتماعي مخصص لهذا الغرض (انظر أداة إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي ،اإلطار  )11أو من خالل دمج حتليل
النوع االجتماعي في عملية تقييم السياسات العامة (انظر إطار
 ،)1وينبغي إجراء هذا التقييم خالل عملية وضع السياسات
وعند الرقابة والتقييم على تنفيذها.
املمارسات الفضلى والدروس املستفادة:
تساعد اللغة احملددة بالنوع االجتماعي في السياسات
على جتنب جتاهل أحد اجلنسني أو اخللط بني احتياجات
الرجل واملرأة .على سبيل املثال :تشير الورقة البيضاء التي
وضعتها أيرلندا ( )2000إلى منتسبي القوات املسلحة
بـ"الرجال" و"النساء" ،وميكن أن يكون استخدام "لغة
محايدة جنسياً" كـ"األشخاص" بدالً من الرجل/املرأة
مالئما ً في بعض السياقات ،لكن هذا ينطوي على مخاطرة
بكون بعض القضايا محددة بالرجل أو املرأة.
ميكن أن يكون للسياسات أثر إيجابي على هيكليات
ومنتسبي املؤسسات األمنية من خالل إدراج بيانات حول
عدم التمييز.

تناول االحتياجات واإلسهامات احملددة للنساء والفتيات في
السياسات :تؤكد قرارات مجلس األمن على أن السياسات
األمنية ينبغي أن تتضمن استراتيجيات تتناول احتياجات
األمن والعدالة وأولويات متكني النساء والفتيات.
انظر :قرار مجلس األمن رقم /1325املادة  8وقرار
مجلس األمن رقم /1889املادتان  9و.10

إن انتشار العنف ضد املرأة أكثر األسباب وضوحا ً لتحديد
وتناول السياسات األمنية لالحتياجات األمنية احملددة للنساء
والفتيات ،ويبني اإلقرار بالعنف ضد املرأة في السياسات
األمنية أن السلطات تستوعب أن هذا ليس اهتماما ً خاصا ً
باملرأة وإمنا تهديدا ً لالستقرار االجتماعي ومؤشرا ً على نزاع
أوسع ،وقد يتضمن هذا اإلقرار وضع سياسات تتمحور حول
التدريب وإجراءات العمل املعيارية والرقابة ومنع أشكال عنف
معينة ضد النساء والفتيات.
وينبغي أال حتدد السياسات األمنية نفسها بأسئلة عن العنف
وإمنا مراعاة متتع النساء والفتيات بالعدالة واملعاملة ضمن
النظام اجلنائي واملشاركة في املؤسسات األمنية واإلسهامات
غير الرسمية في األمن ،ومتلك السياسات األمنية احتمالية
متكني املرأة والرجل على قدم املساواة في املؤسسات األمنية
(انظر اإلطار  ،)2وهي تدعم زيادة تعيني املرأة في املؤسسات
األمنية (انظر القسمني  3-4و )4-4وفي مهام حفظ السالم
(انظر القسم .)6-4
قضايا العنف اجلنسي :حتث القرارات املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن على إدراج قضايا العنف اجلنسي في ترتيبات إصالح
القطاع األمني والتي تتطلب تناولها في سياسة إصالح القطاع
األمني.
انظر :قرار مجلس األمن رقم /1888املادتان  15و.17
ويعتبر تعريف العنف اجلنسي باعتباره تهديدا ً أمنيا ً على
املستوى السياسي متطلبا ً سابقا ً لتنمية قدرات وإستجابات
أمنية كافية ،وباملثل فإن البيانات املتعلقة بانتشار العنف
7
اجلنسي وتركيزه اجلغرافي ميكن أن يقود الترتيبات األمنية.
املمارسات الفضلى:
تقر الورقة البيضاء جلنوب إفريقيا حول األمن واألمان
باحلاجة إلى إيالء انتباه خاص لالنتهاكات اجلنسية.
منحت ساحل العاج في خطتها الوطنية للعمل رقم 1325
أولوية حلماية النساء والفتيات من العنف اجلنسي والذي
يشمل تشويه األعضاء التناسلية ،ومن اإلجراءات التي مت
وضعها "تأسيس دائرة الشرطة العلمية املسؤولة أساسا ً
عن قضايا العنف اجلنسي".
ويعترف قرار مجلس األمن  1888بأنه ينبغي أن تتضمن
املبادرات كذلك قادة محليني وعشائريني ودينيني من أجل
ضمان تنفيذ سياسات العنف اجلنسي على املستوى القومي،
وتعزز املشاورات على مستوى املجتمع امللكية احمللية وشرعية
املبادرات ضد العنف اجلنسي وتتيح العمل من خالل قادة
وقائدات مؤثرين .على سبيل املثال :خضع قانون العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي الذي مت إقراره في رواندا عام
 2008لعملية مشاورات مكثفة في أرجاء البالد ،مما عزز
شرعية القانون وعمل على تثقيف املجتمع مبشكلة العنف
ً8
القائم على أساس النوع االجتماعي وفرص تصحيحه قانونا.
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رزمة  -أدوات النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

اإلطار  1ميكن تنفيذ تقييمات إصالح القطاع
األمني املستجيبة للنوع االجتماعي
باستخدام:
البيانات املصنفة من حيث اجلنس والعمر.
فرق التقييم التي تتضمن الرجال والنساء واألشخاص ذوي
اخلبرة في النوع االجتماعي واملترجمات احملليات.
الشروط املرجعية التي تتضمن االهتمام بقضايا النوع االجتماعي
في أهداف ومخرجات ومنهجية إصالح القطاع األمني.
املقابالت مع منتسبي ومنتسبات املؤسسات األمنية والهيئات
الرقابية إلى جانب املوظفني املسؤولني عن قضايا النوع
االجتماعي.
املقابالت مع منظمات املجتمع املدني النسوية وخبراء النوع
االجتماعي.
املقابالت حول االحتياجات األمنية احمللية التي تتضمن أسئلة
تتعلق بالتجارب احملددة للرجل واملرأة.
منهجيات ولوجستيات التقييم املتجاوبة مع النوع االجتماعي
كمجموعات التركيز املخصصة للنساء أو الرجال أو الفتيات أو
الفتيان فقط.
تقييم التجاوب مع النوع االجتماعي لسياسات األمن والعدالة
احلالية.

املصدر :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ,كتيب إصالح النظم األمنية,
القسم  :9دمج الوعي واملساواة بني اجلنسني ,باريس.4 ,2009 ,

خطط العمل القومية لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن
تعتبر خطط العمل القومية أداة مفيدة لدمج االلتزامات التي
يرتبها قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325على املستويني
السياسي واالستراتيجي ،وتبني هذه اخلطط اخلطوات التي
تتخذها احلكومات حاليا ً واملبادرات واألنشطة التي ستقوم بها
ضمن إطار زمني معني لتلبية التزامات هذه القرارات ،وميكن
أن تساعد خطط العمل القومية على تعزيز شمولية وتناسق
ووعي وملكية ومساءلة ورقابة وتقييم اإلجراءات احلكومية
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،وفي حني ال يشجع القرار
 1325بوضوح الدول على وضع خطط عمل قومية فقد دعا
األمني العام لألمم املتحدة بانتظام الدول إلى تبنيها.
وقد قامت إحدى وعشرون دولة حتى وقت كتابة هذا
التقرير بوضع ونشر خطط عمل قومية حول تنفيذ القرار
 1325وهي النمسا ( )2007وبلجيكا ( )2009والبوسنة
والهرسك ( )2010وتشيلي ( )2009وساحل العاج ()2008
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ( )2009والدامنرك ()2005
وفنلندا ( )2008وأيسلندا ( )2008وليبيريا ( )2009وهولندا
( )2007والنرويج ( )2006والفلبني ( )2010والبرتغال
( )2009وسيراليون ( )2010ورواندا ( )2009وإسبانيا
( )2008والسويد ( )2006وسويسرا ( )2007وأوغندا
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( )2008واململكة املتحدة ( ،)2007ومتر عدة دول أخرى
بعملية وضع خطط عمل قومية.
ويوجد لدى خطط العمل القومية احلالية املتعلقة بالقرار 1325
منهجيات تغطي املجاالت املوضوعية املختلفة ،وفي حني تتناول
بصورة عامة منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
واحلاجة إلى تعزيز متثيل املرأة في صنع القرار فإنها تتباين
فيما يتعلق مبدى وكيفية تناولها هذه القضايا باعتبارها عمليات
نزع سالح وتسريح املفاتلني وإعادة دمجهم وإدراج النساء
احملليات في عمليات السالم 9.وتتباين في الوقت ذاته خطط
الدول املانحة تباينا ً جوهريا ً في االستراتيجيات والتركيز من
منظور خطط الدول التي متر مبرحلة ما بعد النزاعات.
وقد قامت ست دول (النمسا وجمهورية الكونغو الدميقراطية
وليبيريا وهولندا والنرويج والسويد) بتناول إجراءات إصالح
القطاع األمني في خطط عملها القومية ،حيث عرفت اخلطة
اخلاصة بهولندا مثالً –والتي هدفت إلى مأسسة دور املرأة
في عمليات إعادة البناء -اإلجراءات التالية إلصالح القطاع
األمني:
إدخال وتدريب مزيد من النساء في كافة املؤسسات األمنية
احلكومية.
تسهيل التواصل في مجال إصالح القطاع األمني بني
املؤسسات األمنية واملجتمع املدني كوسيلة من وسائل
إعطاء املرأة صوتا ً في كافة املجاالت.
مشاركة اخلبرات والتجارب واملعرفة بني املنظمات النسوية
ومنظمات السالم وأخصائيي إصالح القطاع األمني.
وتبني خطط العمل القومية اخلاصة بكل من جمهورية الكونغو
الدميقراطية وليبيريا كيفية التوسع في املؤشرات املرتبطة
بإصالح القطاع األمني ،فعلى سبيل املثال :تعطي اخلطة
اخلاصة بليبيريا أولوية للتدريب وبناء القدرات للمؤسسات
األمنية باعتبارها إستراتيجية حلماية حقوق النساء والفتيات
وتعزيز أمنهن ،وتضع خطة العمل القومية مؤشرات لتعقب
هذه العملية مثل:

اإلطار  2إدراج قضايا النوع االجتماعي في
سياسات األمن القومي
قامت جنوب إفريقيا بإدراج قضايا النوع االجتماعي والتي تشمل
متثيل النوع االجتماعي والتمييز ومدونة السلوك لالنتهاكات
اجلنسية واستراتيجيات منعها في العديد من وثائقها املتعلقة
باألمن القومي (الورقة البيضاء حول املخابرات  ,1994والورقة
البيضاء حول الدفاع القومي  ,1996والورقة البيضاء حول
األمن واألمان .)1998
وتلزمها السياسات التي حتكم املخابرات وقوة الدفاع مبحاولة
إظهار املجتمع في النوع االجتماعي والتركيبه العرقية.

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

عدد ونوعية اجللسات املجتمعية والتدريب احلساس للنوع
االجتماعي.
عدد النساء املشاركات في اجللسات التدريبية.
حتليل مناذج التقييم من املشاركني في اجللسات التدريبية.
استيعاب أكبر ضمن منتسبي قوات الشرطة الليبيرية
لدورهم الوقائي في املجتمع واملعزز باالستجابة السريعة
10
للحوادث التي تتضمن انتهاكات حلقوق النساء والفتيات.
انظر :قرارات مجلس األمن رقم /1820املادة  14ورقم
/1888املادة  16ورقم /1889املادة .1
مبادرات السياسة اإلقليمية لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن
وضعت العديد من املنظمات اإلقليمية سياسات لتسهيل تنفيذ
القرار  1325وتوفير اإلرشاد للدول األعضاء على املستوى
القومي.
تبنى رؤساء دول وحكومات االحتاد اإلفريقي عام 2004
اإلعالن الرسمي حول املساواة بني اجلنسني في إفريقيا ،مع
االتفاق على ضمان املشاركة التامة على قدم املساواة ومتثيل
املرأة في عمليات حفظ السالم والتي تتضمن منع وحل وإدارة
النزاعات وعمليات إعادة البناء بعد أوقات النزاعات في إفريقيا
مبوجب قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1325ويبني اإلطار
العام التنفيذي لهذا اإلعالن الرسمي األهداف واملؤشرات
اخلاصة بتحقيق هذا الهدف الرئيسي ،وتشدد سياسة النوع
االجتماعي لعام  2009اخلاصة باالحتاد اإلفريقي على
القرار  ،1325حيث التزمت مؤسساته وجلانه االقتصادية
اإلقليمية ودوله األعضاء على نحو واسع النطاق بـ"دمج
النوع االجتماعي في السياسات والبرامج واإلجراءات اخلاصة
بالنزاعات والسالم باستخدام أطر عامة للقرارين 1325
و ،"1820وتبني سياسة النوع االجتماعي أهداف تنفيذ القرار
.1325
وضع االحتاد األوروبي إطارا ً عاما ً معياريا ً لتنفيذ هذه القرارات،
ففي شهر ديسمبر  2008تبنى مجلس االحتاد األوروبي
واملفوضية األوروبية وثيقة مشتركة بعنوان "املنهجية
الشاملة لقراري مجلس األمن الدولي حول املرأة والسالم
واألمن" ،وهي توفر حملة عامة عن األطر العامة السياسية
والعملية للنوع االجتماعي وتبني التدابير أو اإلجراءات احملددة
في مجاالت متعددة كالتدريب وتبادل املعلومات واملمارسات
الفضلى ودمج النوع االجتماعي في األنشطة األمنية (عمليات
نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح
وحكم القطاع األمني واألمن االقتصادي والصحة والتعليم
واملساعدات اإلنسانية) والتعاون مع أطراف فاعلة أخرى (مبا
فيها األمم املتحدة) والرقابة ورفع التقارير ،وتقترح الوثيقة
منهجية ثالثية احملاور حلماية ودعم ومتكني املرأة في أوقات
النزاعات املسلحة وفي التعاون التنموي طويل األمد بهدف

حتقيق املساواة بني اجلنسني 11.وإضافة لذلك أصدرت األمانة
العامة لالحتاد األوروبي ورقة عملية بعنوان "تنفيذ قرار مجلس
األمن الدول رقم  1325على النحو الذي يعززه القرار 1820
في سياق سياسة األمن والدفاع األوروبية" ,والتي تسعى
إلى ضمان دمج النوع االجتماعي وتنفيذ قراري مجلس األمن
 1325و 1820في عمليات سياسة األمن والدفاع األوروبية
من مرحلة التخطيط إلى مرحلة املتابعة ،وتبني الوثيقة بوضوح
أن التزامات االحتاد األوروبي لدعم إصالح القطاع األمني
ينبغي أن تراعي تنفيذ القرارين  1325و.1820
كما أسندت منظمة األمن والتعاون في أوروبا خطة عملها لتعزيز
املساواة بني اجلنسني ( )2004إلى القرار  1325وتضمن
عناصر من القرار في إستراتيجيتها للتعامل مع التهديدات التي
تواجه األمن واالستقرار في القرن احلادي والعشرين ،كما
أكدت على التزامها بالقرار  1325في قرار املجلس الوزاري
ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا حول املرأة في منع النزاعات
وإدارة األزمات وعمليات إعادة التأهيل بعد أوقات النزاعات.
أصدر حلف شمال األطلسي في شهر سبتمبر 2009
توجيهات حول دمج قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325
وتصورات النوع االجتماعي في الهيكلية القيادية حللف شمال
األطلسي والتي تتضمن تدابير احلماية خالل النزاعات املسلحة
بعد سلسلة من التوصيات الصادرة عن جلنته حول املرأة في
قوات احللف (والتي أعيد تسميتها حاليا ً بلجنة تصورات النوع
االجتماعي) ،وتدعو هذه التوجيهات إلى إيجاد منصب مستشار
للنوع االجتماعي في جميع مهام حلف شمال األطلسي وإعادة
انتشار التدريب على النوع االجتماعي.
ومت إدراج تنفيذ القرار  1325في إقليم احمليط الهادي في
خطة الباسيفيكي لعام  2005لتعزيز التعاون اإلقليمي وإدماج
برنامج الباسيفيكي للعمل حول تعزيز االرتقاء باملرأة واملساواة
بني اجلنسني .2015-2005
رقابة وتقييم تنفيذ سياسات املرأة والسالم واألمن
يعتبر البرنامج الشامل للرقابة والتقييم على عملية إصالح
القطاع األمني ضروريا ً لتحديد سير العمل وأثر اإلصالحات
على النساء والرجال والفتيات والفتيان ولتحديد الدروس
املستفادة لتنفيذ أية سياسات الحقة .انظر أداة النوع االجتماعي
وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني ومراقبته وحتليله.
كما يعتبر الرقابة والتقييم على القرارات املتعللة باملرأة والسالم
واألمن من األمور اجلوهرية سواء من خالل خطة العمل
القومية  1325أو برامج سياسة أكبر حجماً ،وأشارت العديد
من الدراسات إلى أن تنفيذ القرارين  1325و 1820لم يستفد
حتى اآلن من الرقابة والتقييم بالرغم من أهمية قياس األداء
في املساءلة واملشاركة الكاملة 12،وتتضمن التحديات غياب
البيانات األساسية وصعوبات في حتديد املؤشرات واألهداف
العامة وقلة التمويل.
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رزمة  -أدوات النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

انظر :قرار رقم /1889املادتان  9و.17
وقد حتقق املزيد من التقدم في وضع مؤشرات تنفيذ القرارات
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،ففي شهر أبريل 2010
قام األمني العام لألمم املتحدة وحسبما يتطلب القرار 1889
بتسليم مجلس األمن  26مؤشرا ً مقترحا ً لهيئات األمم املتحدة
ومنظمات دولية وإقليمية ودول أخرى الستخدامها في الرقابة
والتقييم على تنفيذ القرار  ،1325ومت تنظيم هذه املؤشرات
مبوجب األركان األربعة (املنع واملشاركة واحلماية واإلغاثة
والعالج املبكرين) ،ويرتبط عدد من املؤشرات املقترحة ارتباطا ً
وثيقا ً بإصالح القطاع األمني مثل:
عدد ونسبة األدلة العسكرية واألطر العامة لسياسات األمن
القومي ومدونات السلوك وإجراءات/بروتوكوالت العمل
املعيارية لقوات األمن القومي والتي تتضمن تدابير حماية
حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
مستوى مشاركة املرأة في قطاعي العدالة واألمن
عدد ونسبة املقاتالت السابقات والنساء والفتيات املنتسبات
إلى القوات أو املجموعات املسلحة واللواتي يستفدن من
برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم.

ووضع خطة العمل القومية والتشاور مع املجتمع املدني
ورفع تقارير سنوية حول حالة خطة العمل الوطنية إلى
مجلس الوزراء وأخيرا ً إلى البرملان.
تبني خطة العمل القومية  1325و 1820األوغندية آليات
جميع البيانات وحتدد مصدر البيانات اخلاص بكل هدف
استراتيجي ،كما تقدم لغايات الرقابة والتقييم على البرامج
التدريبية حتليالً مفصالً ومالحظات على األساليب القيادية
والرقابة على األداء بعد التدريب.
يوجد لكل مشروع في خطة العمل القومية  1325اخلاصة
بساحل العاج جلنة رقابة وتقييم وجلنة تنسيق وطنية تقوم
برفع التقارير إلى احلكومة حول حالة خطة العمل القومية
إلى جانب التقييم الدوري.
وميكن إجراء الرقابة والتقييم داخليا ً من قبل الهيئات احلكومية
أو من قبل خبراء خارجيني ،وفي كلتا احلالتني ال يوفر إدماج
املجتمع املدني وخاصة املجموعات النسوية مصادر غنية
باملعلومات فحسب بل يعزز كذلك من مصداقية عملية التقييم،
حيث تعنى خطط العمل القومية البلجيكية والهولندية والليبيرية
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بتقييم مجموعات عمل املجتمع املدني.

وعبر مجلس األمن عن نيته في اتخاذ إجراءات حول مجموعة
املؤشرات الشاملة اخلاصة مبناسبة الذكرى العاشرة لصدور
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قرار مجلس األمن رقم  1325في شهر أكتوبر .2010

 2-4من خالل مشاركة املرأة في عمليات إصالح
القطاع األمني

وتبنى مجلس االحتاد األوروبي في شهر يوليو 2010
مؤشرات تنفيذ قراري مجلس األمن  1325و 1820وكذلك
متابعة املجاالت املوضوعية األربعة املتمثلة في املنع واملشاركة
واحلماية واإلغاثة والعالج املبكرين ،وأحد املؤشرات هو عدد
مشاريع وبرامج إصالح القطاع األمني "املنفذة في الدول
الضعيفة خالل النزاعات أو بعدها والتي تساهم مساهمة
ملحوظة في املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،أو التي يكون
النوع االجتماعي غايتها األساسية واملقدار اإلجمالي لهذا
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التمويل ونسبته في برامج التعاون في الدولة ذات العالقة".
تعتبر هذه على األرجح أداة فاعلة لضمان املساءلة في تناول
قضايا النوع االجتماعي في أعمال إصالح القطاع األمني
املدعومة من االحتاد األوروبي.

إن تعزيز عملية املشاركة املتساوية بالنسبة للرجل واملرأة هي
مبثابة إستراتيجية رئيسية لدمج االعتبارات املتعلقة بالنوع
االجتماعي ضمن عملية إصالح القطاع األمني .أما بالنسبة
لقرارات األمم املتحدة األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
فقد كانت قد وضعت العديد من التوصيات واألسس من أجل
تقوية مشاركة املرأة في عمليات إصالح القطاع األمني وذلك
من خالل:

ويتضمن عدد من خطط العمل القومية احلالية بالفعل مؤشرات
وآليات أخرى للرقابة والتقييم مثل:
حددت خطة العمل القومي  1325النمساوية مؤشرات
ومسؤوليات واألطر الزمنية لكافة إجراءاتها ،وتتضمن
املؤشرات عددا ً من النساء في القوات املسلحة املشاركات
في عمليات السالم الدولية ومدونات السلوك وعددا ً من
اجتماعات األمم املتحدة عالية املستوى مع املجموعات
النسوية وإعداد اإلحصائيات وعددا ً من خبراء /مستشاري
النوع االجتماعي في مهام سياسة األمن والدفاع األوروبية،
ويتم تكليف مجموعة عمل بني الوزارات بالرقابة على تنفيذ
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زيادة نسبة متثيل املرأة ومشاركتها الكاملة واملتساوية في
النقاشات التي تتعلق بعملية إصالح القطاع األمني باإلضافة
إلى عملية اتخاذ القرارات اخلاصة باألمن
تعزيز قدرة املرأة لالنخراط في عملية اتخاذ القرارات
العامة
تبني بعض املواقف واملعايير وذلك من أجل إشراك املرأة في
تطبيق اتفاقيات السالم باإلضافة إلى دعم مبادرات السالم
النسوية
زيادة نسبة متثيل ومشاركة املرأة
يعتبر احلق الدميقراطي املتعلق باملشاركة في عمليات اتخاذ
القرارات األمنية – والذي يتضمن املفاوضات وصنع السياسة
واإلشراف باإلضافة إلى املشاورات العامة  -مبثابة مفهوم
أساسي للمواطنة يتم تطبيقه من خالل العديد من القوانني
واملعاهدات الدولية والوطنية .على سبيل املثال ,فإن املادة

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

رقم  7من معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) تطالب األحزاب واألفراد في الدولة بأن يقوموا بتأكيد
حقوق املشاركة املتساوية بالنسبة للرجل واملرأة.
لذلك فإن رفع نسبة متثيل املرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات
اخلاصة باألمن يعتبر مبثابة أمر مقلق بالنسبة للقرارات املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن .تنادي قرارات مجلس األمن الدولي
1325و  1820و  1888برفع نسبة متثيل كل من املرأة والرجل
في عمليات اتخاذ القرارات سواء في النقاشات واليات اإلدارة
باإلضافة إلى حل النزاعات وبناء السالم لفترات ما بعد النزاع.
وبشكل مماثل فقد طالب قرار مجلس األمن الدولي 1889
بوجوب وجود املعايير من أجل حتسني مشاركة املرأة في
عمليات التخطيط ملا بعد النزاعات وبناء السالم ،باإلضافة إلى
عملية صنع القرارات السياسية  -والتي حتتوي على العمليات
اخلاصة بإصالح القطاع األمني -كما و تؤكد على ضرورة دعم
ومشاركة منظمات املجتمع املدني النسوية وذلك من أجل التعرف
على احتياجات النساء والفتيات.
أنظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325مادة رقم
 1و 8؛ قرار مجلس األمن الدولي رقم  1820مادة رقم
12؛ قرار مجلس األمن الدولي رقم  1888مادة 16؛ قرار
مجلس األمن الدولي  1889مادة رقم  1و  10و .11

اإلطار  3احلركة النسائية في ليبيريا
بعد انخراطهم في جهود إحالل السالم خالل احلروب األهلية
التي حصلت في الفترة ما بني  ،2003-1989كانت مؤسسات
املجتمع املدني النسوية في ليبيريا قد استمرت في عملها من
اجل إعادة اإلعمار وحتقيق التوافق باإلضافة تعزيز وتشجيع
حقوق املرأة .لذلك كانت عمليات التعارف بني احلركات النسوية
والنشطاء باإلضافة إلى املسؤولني احلكوميني قد أسفرت عن
التوصل إلى قاعدة تعاون مشتركة تقوم بتوفير فرص لقضايا
القطاع األمني احمللي و العدالة وذلك لينعكس على عمليات إصالح
القطاع األمني في ليبيريا.
كانت املؤسسات النسوية قد شجعت على تطوير نظرة أعمق
وأوسع حول األمن البشري والذي يأخذ بعني االعتبار الزيادة
احلاصلة في العنف القائم على أساس النوع االجتماعي .تضمن
التحول احلاصل في القطاع األمني تأسيس وحدة اجلرائم
املتعلقة بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضمن وزارة
العدل باإلضافة إلى أقسام حماية املرأة والطفل ضمن برامج
الشرطة الوطنية في ليبيريا وذلك من أجل زيادة عدد النساء
اللواتي يعملن في سلك الشرطة الوطنية في ليبيريا.
تتوقع خطط العمل القومية في ليبيريا أن يتم تأسيس مرصد
مراقبة للمجتمع املدني والذي من املمكن أن يتضمن مجموعات
نسائية ،وتكمن مهمة هذا املرصد في مراقبة تطبيق وتنفيذ خطط
العمل القومية باإلضافة إلى القيام بتجهيز تقرير حوله من أجل
أن يتم إحلاقه بتقرير احلكومة الليبرالية املقدم ملجلس األمن التابع
لألمم املتحدة.

أما في مراكز ومؤسسات إصالح القطاع األمني احمللية
واإلقليمية ،فانه من املمكن زيادة نسبة متثيل املرأة ومشاركتها
باإلضافة إلى اآلليات والعمليات املستخدمة في ذلك عن
طريق:
احتواء ممثلني عن وزارة املرأة  /اجلندر.
احتواء ممثلني عن شبكات منظمات املجتمع املدني الوطنية
للمرأة باإلضافة إلى أية منظمات مجتمع مدني أخرى (انظر:
اإلطار )3
تنظيم استشارات مع مجموعات نسائية تتضمن منظمات
املجتمع احمللي باإلضافة إلى األقليات .يجب أن يتم تنظيم
مثل هذه العمليات االستشارية وذلك من أجل تسهيل حق
الوصول بالنسبة للمرأة .على سبيل املثال ،القيام بسؤال
النساء عن األوقات واألماكن التي من املمكن أن تتناسب
واحتياجاتهن باإلضافة إلى تنظيم وسائل املواصالت
املناسبة واملريحة لهم والعناية بأطفالهم .انه من الضروري
أن يتم العمل مع املسؤولني والقادة في املجتمع وذلك من
أجل احلصول على الدعم الالزم للعمليات االستشارية مع
املرأة.
احلصول على املدخالت عن طريق اخلبراء في النوع
االجتماعي.
احتواء خبراء النوع االجتماعي في املعايير املستخدمة
للتعرف على أعضاء اللجان ذات صلة.
يجب أن يتم دمج املرأة في األجهزة التي تقوم بعملية اإلشراف
على القطاع األمني كالوزارات احلكومية واللجان البرملانية
ذات الصلة ومفوضية حقوق اإلنسان باإلضافة إلى هيئات
املظالم .أما في أعمال األمن البرملانية وجلان الدفاع على
وجه اخلصوص ،من املمكن أن يتم رفع نسبة متثيل املرأة
ومشاركتها عن طريق:
تعيني أعضاء برملان إناث (برملانيات) بتطبيق نظام احلصص
عند الضرورة.
التعاون مع أعضاء البرملان من التجمعات احلزبية في
صياغة التشريعات وفي عملية مراقبة القضايا املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن.
طلب القيادات النسائية في املجتمع لإلدالء بشهادتهن في
جلسات االستماع.
الدروس املستفادة:
تعتبر احلماية والدعم املالي واحلق في التعليم شروط
مسبقة ومهمة في عملية مشاركة املرأة في املؤسسات
األمنية باإلضافة إلى العمليات األمنية أيضا على النحو الذي
مت إقراره في عملية إصالح القطاع األمني.
غالبا ً ما تتطلب منظمات املجتمع املدني تدريبا ً خاصا ً ومحددا ً
من أجل االنخراط في العمليات السياسية بشكل فعال.
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لقد أصبحت منظمات املجتمع املدني النسائية ذات تأثير
وفعالية أكبر عند العمل على شكل شبكات ،لذلك فإن عملية
تشجيع بناء التعاون والتحالف بني املؤسسات النسوية
يؤدي إلى تقوية قدرتها على املشاركة.
ساعدت عمليات التعاون ما بني املنظمات النسوية و التحالف
االستراتيجي للذكور على عرض املوضوعات الرئيسية
باعتبارها (قضايا نسوية) ،لذلك فإن تكتل املرأة البرملاني
في رواندا كان قد سعى إلى طلب املساعدة من أعضاء
البرملان الذكور وقادة املجتمع في عملية صياغة قانون
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والذي أدى إلى
مشاركة أكبر من أفراد املجتمع ومبساندة شعبية قوية
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بالنسبة لهذا التشريع.
تعزيز قدرة املرأة على االنخراط في عملية اتخاذ القرارات
العامة
تطالب القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن باستراتيجيات
ملموسة وذلك من أجل تعزيز قدرة املرأة على االنخراط في
عملية صنع القرار ضمن سياقات ما بعد النزاعات.
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1889مادة
رقم  10و11
أما بالنسبة لالستراتيجيات التي تعزز قدرة املرأة على االنخراط
في عملية صنع القرار فهي تتضمن:
البرامج التوجيهية والتي تسمح للنساء باالستفادة من
خبرات كبار صانعي السياسة باإلضافة إلى املسؤولني
األمنيني.
برامج التعزيز السريع – احلصص :ميكن أن تكون هذه
األنواع من سياسات العمل املؤكد مثيرة للجدل .على أية حال
فإن املسارات السريعة كانت االختيار الوحيد املتوفر وذلك من
أجل ضمان متثيل املرأة على مستوى عال ،لذلك فإن متكني
املرأة من الوصول إلى مستويات رفيعة يجعل للمرأة دور
فعال كما وأنه يعمل على تشجيع مشاركة املرأة في املستقبل.
بناء القدرات من أجل متكني املرأة واملنظمات النسوية من
املشاركة وبشكل كامل في مناظرات محلية ووطنية وإقليمية
تتعلق بقضايا معقدة ذات صلة مبوضوع األمن.
ضمان شمول املرأة واملؤسسات النسوية وممثليهم في
املشاورات العامة حول قضايا تتعلق باألمن وأخرى تتعلق
بعملية صنع القرارات (انظر :إطار )4
توافر احلماية من أجل السماح للقيادات النسائية بالتحرك
بشكل سلس وبدون عوائق للمشاركة في النقاشات التي
تتعلق في السياسة دون اخلوف على أمنهن وأمن عائالتهن.
إصالح أماكن العمل وذلك من أجل السماح لكل من الرجل
واملرأة بدمج العمل في احلياة العائلية.
احلق في التعليم.
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إشراك املرأة في تطبيق اتفاقيات السالم باإلضافة إلى دعم
مبادرات السالم النسوية
تعترف القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وتقر بأهمية
املرأة في عملية تطبيق اتفاقيات السالم باإلضافة مبادرات
السالم النسوية احمللية .يجب أن تكون املفاوضات وعمليات
تطبيق السالم شاملة وشرعية وحتتوي على العديد من
املشاركات والتي ميكن حتقيقها فقط من خالل اإلشراك الفعال
بالنسبة للرجل واملرأة.
أنظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325مادة رقم 8؛
قرار مجلس األمن الدولي رقم  1889مادة رقم 1
تعتبر اتفاقيات السالم مبثابة اإلطار العام لعملية إصالح
القطاع األمني في سياقات ما بعد النزاع ،لذلك فإن الروابط
املوجودة ما بني السالم وعمليات إصالح القطاع األمني تنادي
وتطالب بوجود استراتيجيات مشتركة مثل:
تشجيع فرق الوساطة وذلك من أجل احلصول على مدخالت
من خالل اخلبراء في املساواة بني اجلنسني حيث سيساعد
ذلك على التأكد من أن اتفاقيات األمن (التي تتضمن إنهاء
وإيقاف األعمال العدائية ووقف إطالق النار وإصالح القطاع
األمني باإلضافة إلى نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة
دمجهم) تقوم مبعاجلة واحلديث عن العنف اجلنسي القائم
على النزاع باإلضافة إلى اتفاقية منعه.
املشاورة مع مجموعات بناء السالم في عمليات إصالح
القطاع األمني :تعتبر املرأة عنصرا ً فاعالً في سياقات ما
بعد النزاع وذلك ضمن وساطات رسمية وغير رسمية وحل
الصراعات باإلضافة إلى بناء عملية السالم على املستوى
املجتمعي .إن دعم مثل تلك املبادرات يقوم بتزويد أدوار
قيادية جديدة للمجتمعات املتضررة كما ويقوم أيضا بتقوية
مشاركة األعضاء ،وبوجود خطوة أخرى فإن ذلك سيؤكد
مشاركة القيادات النسائية في البنيات الرسمية لعمليات
إصالح القطاع األمني.
ربط مبادرات السالم املجتمعية مثل آليات عمليات التوافق
أو أية ممارسات تقليدية أخرى بإصالح نظام العدالة وجهاز
الشرطة.
االستفادة من خبرات املجموعات النسائية والروابط
املجتمعية في عملية إصالح القطاع األمني وبرامج نزع
السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم.
وتشمل املمارسات اجليدة:
التركيز على إشراك املرأة ضمن فرق املفاوضات :أشعلت
النتائج املختلف عليها عقب االنتخابات الرئاسية شرارة
األزمة والتي أودت بحياة أكثر من ألف شخص وشردت
مئات اآلالف .وضمن إطار وساطة األمني العام لألمم
املتحدة األسبق كوفي عنان ،فقد حاولت املفاوضات إيجاد
طرق ملواجهة (والتطرق إلى) تلك األزمة والتوفيق بني

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

اإلطار  4فنجان قهوة مع رئيس البلدية
لقد كانت مبادرة فنجان قهوة مع رئيس البلدية جتري في كل
من البوسنة والهرسك منذ العام  2001حيث كان يتم دعوة
ممثلني عن البلدية في كل أسبوع من أجل القدوم إلى مركز املرأة
واإلجابة على أسئلتهن واالستماع إلى ما يقلقهن .أما في مرحلة
التخطيط لهذا املشروع فقد مت بذل جهود كبيرة من أجل التأكد من
أن انعقاد مثل هذه االجتماعات يأتي في أوقات تتناسب وأوقات
النساء في املجتمع باإلضافة إلى عدم انشغالهن.
أما بالنسبة لهذه االجتماعات ،فهي متكن النساء من التحدث
بحربة وبشكل مباشر مخاطبني السياسيني واملمثلني احلكوميني
من أجل مسائلتهم .لقد أصبحت ذات أهمية كبيرة لدرجة
استخدام السياسيني لهذا املنبر معترفني بدور املرأة الفعال في
املجتمع وعملية اتخاذ القرار.
املصدر :صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة :قيام النساء بعملية بناء السالم
ومنع االعتداء والعنف اجلنسي في املناطق املتأثرة بالنزاعات 2007-4

املجتمعات باإلضافة إلى منع أي نزاع مستقبلي .لقد قام
الفريق التابع لالحتاد اإلفريقي بتقدمي طلبات محددة
لألطراف املتفاوضة وذلك من أجل دمج املرأة في الوفود،
وبالتالي فقد كان كل فريق مفاوض مكون من أربعة
أشخاص من ضمنهم امرأة .أما املفاوضات اإلناث ومنظمات
املرأة الكينية كانت قد لعبت دورا ً مهما ً في طرح احللول
للقضايا الطويلة العالقة مثل القضايا الدستورية واإلصالح
املؤسساتي والقانوني باإلضافة إلى إيجاد جذور األسباب
الرئيسية للعنف احلاصل بعد االنتخابات ،و بالتالي ،زيادة
الشفافية واملساءلة القانونية ومعاجلة التهرب واإلفالت من
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العقاب.
تشكيل البنية اخلاصة باملشاركة املجتمعية من خالل
شبكات املرأة :دافعت منظمات املجتمع احمللي النسائية
في بروندي وبقوة عن منظور النوع االجتماعي في نظام
وعملية تطبيق اإلطار االستراتيجي لبناء عملية السالم.
باإلضافة إلى عدة موضوعات ذات صلة مدعومة وممولة
من قبل صندوق األمم املتحدة لدعم عملية بناء السالم .لقد
أسست منظمات املرأة هيئة مجتمع مدني (نظام الكادر)
حيث كان ممثلون عن هذا اإلطار ضمن اللجنة التوجيهية
املشتركة لدعم ومتويل عملية بناء السالم – قد دافعوا
وقدموا نصائح عملية إلدراج منظور النوع االجتماعي في
أعمال التمويل اخلاصة بعملية بناء السالم .وضع الكادر
مؤشرات تراعي حساسية النوع اإلجتماعي لكل مشروع
باإلضافة إلى قيامهم بإعداد مجموعات نسائية محلية في
جميع أنحاء البالد من أجل مراقبة الطريقة التي يتم من
خاللها تنفيذ مشاريع بناء عملية السالم باإلضافة إلى
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تأثيرها على املستوى احمللي.

 3-4إصالح قطاع الدفاع
تتضمن عملية إصالح قطاع الدفاع حتويله في دولة ما بحيث
تصبح املؤسسات:
حتت السيطرة املدني
ملتزمة مببادئ املساءلة باإلضافة إلى احلكم الرشيد
باقية ملدة املناسبة للقوات ضمن بعثاتهم
لديها تكوينات متثيلية
مدربة ومجهزة من أجل أن تتناسب و بيئتهم اإلستراتيجية
ملتزمة بالقانون الدولي باإلضافة إلى مساهمتها في
األهداف الدولية واحمللية في عملية السالم واألمن
وكانت القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن قد
حددت عددا ً من االلتزامات احملددة باإلضافة إلى إرشادات
لعملية إصالح قطاع الدفاع فيما يتعلق بالتالي:
متثيل املرأة في مستويات صنع القرار ضمن مؤسسات
الدفاع
برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم التي
تستجيب للنوع اإلجتماعي
التدقيق على خدمات األجهزة األمنية والقوات املسلحة
ملراعاة العنف اجلنسي وأية خروقات أخرى لقوانني حقوق
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي
مت مناقشة موضوع االلتزامات اخلاصة بالدول التي تقوم
بنشر موظفني مسلحني إلى بعثات قوات حفظ السالم في
القسم .6-4
سيتم مناقشة االلتزامات املتعلقة بالدول املنخرطة حاليا ً في
النزاع املسلح في القسم .7-4
زيادة نسبة متثيل املرأة في مواقع اتخاذ القرارات ضمن
القوات املسلحة
يعتبر رفع نسبة متثيل املرأة في مواقع اتخاذ القرارات داخل
القوات املسلحة من عوامل االلتزامات الكبيرة التي جاءت في
قرارات األمم املتحدة اخلاصة باملرأة والسالم واألمن وذلك
من أجل رفع نسبة متثيل املرأة في املؤسسات باإلضافة إلى
اآلليات املستخدمة في منع وإدارة وحل النزاعات.
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325املادة رقم1
تتضمن املؤسسات األخرى ذات الصلة واآلليات التي يتم من
خاللها رفع نسبة متثيل املرأة وزارات الدفاع واللجان التنفيذية
والبرملانية املهتمة بالشؤون الدفاعية والتحالفات الدفاعية
الدولية واحمللية باإلضافة إلى قوات حفظ السالم.
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تشير خطة العمل القومية السويدية إلى أن وجود موظفات
نساء يجلب الفائدة بالنسبة لألعمال واالستراتيجيات التي
تدعم عملية إصالح القطاع األمني في البالد التي ال تزال تعاني
من نزاعات –مثل التعليم والتدريب واإلصالح القضائي-
حيث يتم مناقشة الفوائد العديدة لزيادة نسبة متثيل املرأة في
القوات املسلحة واالستراتيجيات العامة لتشجيع التوظيف
وتثبيت املرأة و النهوض بها ضمن أداة إصالح جهاز الدفاع
والنوع االجتماعي.
يؤكد قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325على "تأكيد جميع
مستويات صنع القرار" بأن املرأة ال يجب أن يتم متثيلها بشكل
جيد في املستويات الدنيا و القدرات اإلدارية بل يجب أن يتم
متثيل املرأة ضمن املستويات العليا في عمليات اتخاذ القرارات.
يركز هذا القسم على زيادة نسبة متثيل املرأة في مواقع عليا
ضمن عملية اتخاذ القرارات.
هناك القليل من النساء املتواجدات في مراكز عليا ضمن القوات
املسلحة ،حيث مت دراسة القدرات التابعة حللف شمال األطلسي
في عام  2000وأظهرت بأن  %70من النساء ال تزال تتركز
في خدمات الدعم 20.حيث ميكن لعملية إصالح نظام الدفاع
أن تطبق مجموعة من التدابير من أجل زيادة أعداد املرأة في
املستويات العليا ضمن القوات املسلحة ،حيث تتضمن:
التأكد من عدم وجود حواجز وعوائق رسمية بالنسبة
للنساء اللواتي يبلغن أعلى الرتب مثل متطلبات أنواع اخلدمة
21
والتي كانت قد استبعدت منها النساء.
وحدة املرأة داخل وزارات الدفاع (انظر اإلطار .)5
تأسيس آليات مؤسساتية ضمن القوات املسلحة من أجل
دعم وتشجيع عملية تقدم املرأة كاجلمعيات اخلاصة
باملوظفات اإلناث والبرامج التوجيهية واملراكز التنسيقية
حيث يقوم معهد قيادة القوات الكندية بعقد ندوة سنوية
حول القيادة السنوية في عمليات الدفاع مما يدل على الدعم
22
املؤسساتي لعملية تقدم املرأة.
دعم املرأة في مجال التوظيف النشط من خالل التدابير
التي تتناسب والعائلة ،باإلضافة إلى التدريبات اللوجستية
املناسبة حيث سيمكن املرأة من احلصول على اخلبرة
الالزمة لهذه الترقيات.
التأكد من أن النساء لديهم الفرص التدريبية والتعليمية الهامة
والضرورية التي متكنهم وتؤهلهم للمزيد من التقدم .أما
بالنسبة خلطط العمل القومية  1820-1325في أوغندا فإنها
تطلب تقدمي برامج التدريب املعدة ألعضاء القوات املسلحة ،إذ
تقدم تدريب محدد في املهارة القيادية ومهارات أخرى للمرأة.
احلصول على املعايير الالزمة لعملية الترقية والتي تأخذ
بعني االعتبار املهارات الفردية التي تقوم املرأة بإحضارها
إلى القوات املسلحة.
حتديد األهداف بالنسبة للمرأة وذلك لكي تتبوأ املناصب
العليا .على سبيل املثال ،حددت خطة العمل القومية رقم
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 1325في النرويج الهدف القائل "بأنه يجب أن تكون هناك
ما نسبته  %25على األقل من اإلناث من مجمل أعداد الطالب
التي حتضر التدريبات اخلاصة بالقادة العسكريني".
املتابعة املستمرة لنسبة حصول املرأة على املناصب العليا.
عملية نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم
املستجيبة للنوع االجتماعي
يتم فهم مفهوم نزع السالح و تسريح املقاتلني وإعادة دمجهم
بشكل أفضل باعتباره أداة تستخدم لتحقيق االستقرار على
املدى القصير والتي ترتبط به أو تتعلق بعملية إصالح القطاع
األمني أكثر من كونه جزءا في عملية إصالح القطاع األمني.
لكن يعتبر كثيرون عملية نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة
دمجهم أنها اخلطوة األولى في عملية إصالح القطاع األمني
للبلدان اخلارجة من النزاعات.
لذلك .فإن القرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم تدعو الدول
إلى التأكد من أن عمليات نزع السالح و تسريح املقاتلني وإعادة
دمجهم تخاطب وتعالج االحتياجات اخلاصة لكل من املرأة و
الرجل من خالل مجموعة متنوعة من األدوار.
انظر :قرار مجلس االمن الدولي رقم  1325مادة رقم
13؛ قرار مجلس االمن الدولي رقم  1888مادة رقم 17؛
قرار مجلس االمن الدولي رقم  1889مادة رقم 13
مت إحراز تقدم خالل العقد املاضي نحو هذا الهدف ،لذلك فإن
معايير األمم املتحدة لنزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة
دمجهم باإلضافة إلى القائمة املتعلقة بنزع السالح القائم على
معرفة النوع االجتماعي والتسريح وإعادة االندماج اخلاصة
بصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة تعتبر أدوات مرجعية
ضرورية من أجل التخطيط لبرامج نزع السالح وتسريح املقاتلني
وإعادة دمجهم بطريقة تراعي حساسية النوع االجتماعي.
من الدروس املستفادة في عمليات التخطيط و نزع السالح و
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تسريح اجلنود:
يجب على اتفاقيات السالم أن تراعي وتعترف بالطرق
املختلفة التي ترتبط من خاللها النساء والفتيات في
املجموعات املسلحة .إضافة إلى أنها يجب أن تأخذ بعني
االعتبار أن مثل هؤالء األشخاص هم مبثابة مستفيدين
على قدم املساواة من برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني
وإعادة دمجهم جنبا ً إلى جنب مع املقاتلني القدامى من كال
اجلنسني (ذكورا ً و إناثاً).
احلاجة إلى التطرق ملوضوع األطفال املعالني عن طريق إناث.
هناك حاجة لدمج املرأة على كل مستويات وأوجه عمليات
نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم باإلضافة إلى
املطالبة بتبني منوذج للمشاركة لتقسيم االحتياجات.
يجب أن يتم جتميع املعلومات املفصلة حسب النوع
االجتماعي واستخدامها من أجل تطوير صورة أفضل

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

جلميع املقاتلني القدامى واألطفال وآخرين ممن كان لهم
عالقة بالقوات املسلحة.
بينما يجب على اخلبراء في مجال النوع االجتماعي االنخراط
في كل األوجه التابعة لبرامج نزع السالح وتسريح املقاتلني
وإعادة دمجهم ،فإنه يجب على جميع املوظفني العاملني في
برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم احلصول
على تدريب خاص في قضايا خاصة بالنوع االجتماعي ،وبذلك
يكونوا قادرين على التخطيط و التنفيذ باإلضافة إلى تقييم
مثل هذه البرامج بطريقة تتجاوب مع النوع االجتماعي.
وجود املوظفات لفحص النساء في مواقع التسريح يجعل
هذه العملية سهلة الوصول باإلضافة إلى جعلها مقبولة
بشكل أكبر لدى النساء.
إذا لم تكن املخيمات اخلاصة بعملية نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم مهيأة لكي تتجاوب مع النوع
االجتماعي مثل وجود مساكن منفصلة للرجال و النساء –
ومراقبة من الشرطة على نحو جيد من قبل شخص مؤهل
– فمن املمكن أن تصبح هذه األماكن واملواقع مبثابة مواقع
للعنف اجلنسي.
حتى عندما تكون النساء و الفتيات ضمن برامج نزع
السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم ،فإن اخلبرات
املوجودة في هذه البرامج في كل من (ليبيريا و سيراليون)

تقول بأنهم معرضون للفشل في عملية االلتحاق وذلك
ألسباب مختلفة لها عالقة بالنوع االجتماعي .ومن تلك
األسباب اخلوف على سالمتهم بسبب وجود عدد كبير من
املقاتلني القدامى الذكور في املخيمات (مواقع املخيمات) أو
بسبب الوصمة االجتماعية املرتبطة بالنساء العامالت في
املجموعات املسلحة .حتتاج برامج نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم ومعاجلة ما يتعلق باملرأة باإلضافة
إلى التواصل مع املقاتالت اإلناث واملؤيدين بشكل مباشر،
من املمكن أن تكون منظمات املرأة مبثابة شركاء مهمني في
عملية تشجيع املرأة على املشاركة.
دعم تشكيل مجموعات وشبكات نسائية يساعد على تعزيز
ودعم متكني املرأة واملؤسسة باإلضافة إلى خلق املجال
للنساء اللواتي يجتزن عملية نزع السالح وتسريح املقاتلني
وإعادة دمجهم وذلك من أجل مشاركة جتاربهم.
يجب أن حتتوي برامج نزع السالح وتسريح املقاتلني
وإعادة دمجهم على آليات فحص (تناقش الحقا) وذلك ملنع
اإلفالت من العقاب في حال ارتكاب خروق حقوق اإلنسان.
يجب استخدم املؤشرات الكمية والنوعية لقياس تأثير برامج
نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم حيث يجب أن
تتم عملية التقييم على املدى البعيد.

اإلطار  5املرصد االسباني للمرأة في القوات املسلحة.
سمحت القوات املسلحة االسبانية باملشاركة احملدودة للمرأة في املجال العسكري في عام  ،1988ومنذ ذلك الوقت تطورت سياستها
بالنسبة للموظفني لدرجة أنه ال يوجد اآلن أية حتديدات (تقديرات) في الرتبة أو العمل أو الوحدة التي من املمكن أن تتقدم لها املرأة.
قامت وزارة الدفاع عام  2005بإنشاء املرصد اخلاص للنساء في القوات املسلحة وكان الهدف من ذلك هو تسهيل عملية دمج املرأة في
القوات املسلحة ،حيث قدم املرصد دعما ً تقنيا ً للوزارة و موظفي اجليش من خالل:
مراجعة مشروع النظام والتشريعات من أجل تقييم هذه املعايير اخلاصة بالنوع االجتماعي باإلضافة إلى تقدمي التقرير اخلاص بذلك.
حمالت معلوماتية استباقية ما بني العسكريني واجلمهور ،و ذلك من أجل تغيير التصورات التي تتعلق باملرأة و دورها في القوات
املسلحة.
االستجابة لطلبات املعلومات من النساء العامالت في القوات املسلحة وقادتهم حول القضايا التي تتعلق بسياسات املصادر اإلنسانية ״حق
املجندة األنثى في حال احلمل״.

يعتبر املرصد خارج السلسلة القيادية وال يستبدل املظالم وإجراءات تقدمي التقارير ،لكنه يؤكد أن املرأة العاملة في القوات املسلحة على دراية
بهذه املعايير ،وميكن إرجاع جناح املرصد إلى ما يلي:
ال يعتبر وال يتم النظر إليه على أساس مؤيد أو ممثل للمرأة في القوات املسلحة( .يتواجد اآلن مكتب ألمني املظالم للجنود الرجال واإلناث).
وفي نظام تقدمي اخلدمات يقدم املرصد استشارات محايدة وموضوعية والنصيحة باإلضافة إلى عمليات اإلحالة إلى أي شخص في
القوات املسلحة من املمكن أن يكون بحاجة إلى توضيحات بشأن التشريعات التي حتكم عملية اندماج املرأة في القوات املسلحة.
إن عمل املرصد على تزويد حتليل خاص باآلثار املترتبة على النوع االجتماعي يعطيه املصداقية ضمن الوزارة.
يقوم املرصد ومن خالل استشارته مع النساء في القوات املسلحة بعملية تقدمي فهم مفصل للنساء في القوات املسلحة باإلضافة إلى القضايا التي
تهمهم.
املصدر :وزارة الدفاع ،املرصد اخلاص بعملية املساواة بني اجلنسني.

http://www.mde.es/en/areasTematicas/observatorio/index.html?__locale=en
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رزمة  -أدوات النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

تتضمن الدروس املستفادة من عملية إعادة الدمج:
غالبا ً ما حتتاج املقاتالت اإلناث إلى الدعم في عملية الدمج
السياسية واالقتصادية حيث ،أن النساء عادة ما توصم
بتصرفاتهم املتسمة بطابع العدائية للثقافية .وباملثل ،فان
تقدمي اخلدمات التي تعالج الصدمات العاطفية والصحة
اإلجنابية تعتبر مبثابة أمر هام للغاية .ولسوء احلظ ،فإن
مكونات إعادة الدمج اخلاصة بعملية نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم عادة ما ينقصها املوارد من أجل
تزويد دعم أفضل وأكثر من احلزم املعيشية العامة .غالبا ً
ما تعترف استراتيجيات إعادة األعمار وإعادة الدمج وتقر
باالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات املرتبطة بالقوات
املسلحة واملجموعات ولكنها ال تعطي أي مؤشر للطرق التي
ميكن من خاللها الرد على هذه االحتياجات.
في مرحلة االنتقال من برنامج نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم إلى برنامج إصالح القطاع األمني
فانه نادرا ما يتم تقدمي الفرص للنساء لإللتحاق بالقوات
األمنية اجلديدة.
ميكن أن تكون املنظمات النسوية مبثابة شركاء فاعلني ،حيث
أجريت دراسة عام  2004حول إعادة دمج املقاتلني القدامى
حيث كانت على النحو التالي :أشار  %55من الذين استجابوا
لهذه الدراسة بأن املرأة تلعب دورا ً مهما ً في املجتمع وذلك
من خالل املساعدة في عملية إعادة الدمج باملقارنة مع %20
من أولئك الذين متت مساعدتهم بواسطة القادة التقليديني و
 %32متت مساعدتهم عن طريق الدعم الدولي والعمال.
24

إن عودة املقاتلني السابقني إلى املجتمعات املدنية أدت إلى زيادة
في مستويات العنف والتي تضمنت العنف اجلنسي .يجب
على برامج إعادة الدمج أن حتتوي مستخلصات املعلومات
النفسية إضافة إلى إعادة التأهيل واملتابعة من أجل تسهيل
قبول املجتمع وتقليل نسبة العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي .تعتبر عملية تزويد البدائل االقتصادية للمقاتلني
القدامى مبثابة نقطة مهمة عندما يكون املقاتلون من النخبة.
ومن ناحية أخرى فإن هناك نزعة كبيرة لديهم حلمل السالح
مرة أخرى من اجل تأمني معيشتهم .وعادة ما يترافق مثل هذا
السلب والنهب مع العنف اجلنسي .إن التدابير املستخدمة للحد
من انتشار األسلحة اخلفيفة والصغيرة في املجتمعات تساعد
أيضا على كبح جماح العنف اجلنسي ،وينبغي أن يتم التنسيق
ما بني برامج نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم
باإلضافة إلى الترتيبات األمنية االنتقالية مع املبادرات األمنية
املجتمعية والتي حتمي املدنيني في املجتمعات املضيفة من أي
25
تهديد أو عنف جنسي.
التحقق من القوات املسلحة واألجهزة األمنية
عادة ما يتم تعريف كلمة التحقق على أساس أنها تقييم خللفية
وكرامة األفراد وذلك من اجل حتديد مالئمتهم لعملية التوظيف
العام ،حيث تتضمن عملية رسمية للتعريف عنهم باإلضافة إلى
استبعاد األفراد املشتبه في ارتكابهم انتهاكات حلقوق اإلنسان
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أو جرائم حرب وخاصة من القطاع األمني ومؤسسات حكومية
أخرى.
تناقش القرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم عمليات التحقق
عن طريق األحزاب وصوال إلى النزاع املسلح باإلضافة إلى ما
بعد عملية السالم.
انظر قرار مجلس األمن الدولي رقم  1820املادة 3؛ قرار
مجلس األمن رقم  1888مادة رقم  3ورقم17
تعتبر عملية التحقق من اجلرائم املتعلقة بالعنف اجلنسي
باإلضافة إلى أية خروقات للقانون الدولي واإلنساني مبثابة
نقطة مهمة وذلك لعدة أسباب :حماية املدنيني وأعضاء األجهزة
األمنية من أولئك األشخاص الذين ميكن أن يستخدموا سلطتهم
إلرتكاب تلك االعتداءات .باإلضافة إلى ضمان وتأكيد بأن
األجهزة األمنية حاصلة على ثقة الشعب ،ومخاطبة (معاجلة)
موضوع احلصانة املتعلقة باالعتداء اجلنسي واالعتداءات
األخرى .وفي سياقات ما بعد النزاعات أو ما بعد ذهاب السلطة
عندما ال يتم محاكمة أولئك األشخاص مرتكبي اجلرائم –
26
ويضمن عزلهم عن واخلدمة العامة بعض العقوبات.
أما في جمهورية الكونغو الدميقراطية ،فقد شجبت املنظمات
النسوية غير احلكومية باإلضافة إلى املراقبني الدوليني غياب
عملية حتقق فاعلة عادلة .متت عملية دمج القوات النظامية
وغير النظامية في اجليش الكونغولي دون عملية حتقق
سليمة ،كما بقي األفراد الذين يزعم بأنهم كانوا قد اشتركوا
في أعمال االعتداءات اجلنسية وغيرها من اجلرائم (االغتصاب
واغتصاب العصابات واالستعباد اجلنسي والعمل القسري
للنساء والفتيات) في مواقع في السلطة ومت ترقيتهم في بعض
احلاالت .إن عملية "مأسسة اإلفالت من العقاب" أدت إلى
مستويات مرتفعة من االعتداءات اجلنسية املتعلقة بالنزاعات
27
في جمهورية الكونغو الدميقراطية.
وفي املقابل فقد قامت األمم املتحدة في ليبيريا بتصميم برنامج
للتحقق من اجل تقييم مؤهالت وأداء الشرطة الوطنية الليبرالية
وقوات األمن األخرى .وأسفر برنامج التعطيل في أول عامني
عن طرد  2.150موظف من الشرطة ،وبالرغم من عدم كفاءته
الكاملة ،فقد مت مدح برنامج التحقق هذا وذلك لتطهير القوات و
الشرطة من العناصر الفاسدة واملتوحشة.
عند تصميم برنامج للتحقق في األمور املتعلقة باالعتداءات
اجلنسية أو أية خروقات أخرى للقانون الدولي و اإلنساني
فإنه:
يتطلب بناء املعايير الدولية لعمليات التحقق على السلوك
الفردي أكثر منه على العضوية القائمة ألي مجموعة أو
مؤسسة ،ويجب أن تكون عملية التحقق عادلة وحتترم
اإلجراءات القانونية ومن ضمنها احلق في االستئناف،
ويعتبر اإلطار العملي لعملية التقييم املستخدمة في مكتب
املفوض السامي حلقوق اإلنسان مبثابة أداة ناجحة ومفيدة
في هذا الشأن.
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ينبغي أن تتسم العملية بالشفافية مع القيام بعملية تزويد
املعلومات بشكل واضح ومفتوح للعامة مع السماح لعامة
الناس بتزويد املعلومات والتعليقات أيضاً ،وحيث أن
النساء تعاني من النسبة األكبر لألمية و الوصول احملدود
لإلعالم فيجب على احلمالت اإلعالمية أن تستخدم وسائل
بديلة تكون على مستوى املجتمع لضمان إيصال املعلومات
للمرأة.
ميكن أن تكون املنظمات النسوية مصادر مفيدة للمعلومات
حيث قد متلك معرفة عميقة بأفراد في املجتمع احمللي.
يجب على البرنامج بأن يؤكد سرية وحماية أي شخص
يأتي لإلبالغ عن إساءة ،وتعتبر حماية هوية األشخاص
 وخاصة األشخاص الذين يبلغون عن إساءة جنسية–مسألة حاسمة ومهمة في جناح عمليات التحقق ،ولم يتم
في بعض احلاالت التحقق من اجلناة وذلك بسبب اخلوف
من االنتقام والثأر باإلضافة إلى ضعف اآللية املستخدمة
في حماية الشهود 29.من العناصر الهامة في موضوع
احملافظة على السرية هو التخزين اآلمن واإلدارة اجليدة
للمعلومات ،حيث ميكن للبرامج و املؤسسات التي تتعامل
مع ضحايا االعتداءات اجلنسية أن تقوم بعملية تسهيل
وصول وتبادل املعلومات في أمور العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي.
توفير التحويالت من اجل دعم اخلدمات الطبية لضحايا
االعتداءات اجلنسية واالعتداءات األخرى.
يجب أن يقوم املراقبون (املستقلون) مبراقبة عمليات
التحقق.
ربط عمليات التحقق مع العمليات القضائية االنتقالية في
حال وجودها مثل البحث عن احلقائق باإلضافة إلى برامج
التعويض.
تعتبر عملية التحقق مبثابة جانب واحد من جوانب اإلصالح
املؤسساتي ،وتعتبر أيضا مبثابة إستراتيجية إصالح
شرعية و ذات كفاءة عالية تقوم بوضع عملية التحقق في
سياقها األوسع ،ومن اجلوانب األخرى التي ميكن شمولها
آليات املساءلة الداخلية ،والرقابة اخلارجية باإلضافة
إلى التدريبات املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان والنوع
االجتماعي.
يلعب املانحون دورا ً مهما ً في ضمان قيام قوات األمن األجنبية
بتطبيق عملية حتقق فعالة بالنسبة ألمور االعتداءات اجلنسية
وأية انتهاكات أخرى ،وميكن أن يتم دمج مثل هذه التدابير
واملعايير في خطط العمل القومية  1820/1325اخلاصة
بالدول املانحة .على سبيل املثال ،يقوم الكونغرس األمريكي
مبنع أي دعم ألي تدريب أو معدات لقوات األمن األجنبية إذا
كان لدى وزارة اخلارجية معلومات موثقة تفيد بأن هذه القوات
قد ارتكبت انتهاكات صارخة في مجال حقوق اإلنسان .يتطلب
هذا املنع من املسؤولني في وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع بأن
يقوموا بالتحقق من وحدات املستلم املقترح ضمن قاعدة بيانات

ووثائق عن خروقات حقوق اإلنسان 30.يجب أن ال يتم تقدمي دعم
لقوات األمن في الدول التي تشهد نزاعا ً مسلحا ً والتي تفشل في
مالحقة األعضاء املتورطني في عمليات االعتداءات اجلنسية وأية
خروقات أخرى للقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان.

 4-4إصالح أجهزة الشرطة
يعتبر إصالح أجهزة الشرطة مبثابة حتويل أو تغيير مؤسسات
الشرطة إلى أقسام شرطة تقوم بتقدمي خدمات عالية اجلودة
ومسؤولة مع ممارسة األسلوب الشرطي الذي يتجاوب مع
احتياجات املجتمعات احمللية ويتناسب مع األعراف الدميقراطية
واملبادئ السلمية للحكومة الرشيدة 31.ومن املمكن أن تتضمن
عملية إصالح أجهزة الشرطة األمور التالية:
إعادة وتعريف والية الشرطة وعملياتها التشغيلية
نزع سالح أعضاء الشرطة
توفير تدريبات ومهارات تطويرية للقادة والضباط.
وضع آليات للمساءلة
حتدد القرارات األربعة اخلاصة باملرأة والسالم واألمن عددا ً
من االلتزامات والواجبات احملددة باإلضافة إلى إرشادات
لعملية إصالح أجهزة الشرطة فيما يتعلق بالتالي:
تطبيق قانون يتجاوب مع النوع االجتماعي ويتضمن حماية
و احترام حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات
تقدمي املساعدة لضحايا االعتداء اجلنسي
مقاضاة أولئك املسؤولني عن العنف ضد النساء والفتيات
في النزاعات املسلحة واإلبادة اجلماعية باإلضافة إلى
اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
زيادة نسبة متثيل املرأة في مواقع صنع واتخاذ القرارات
ضمن مؤسسات الشرطة
تطبيق عمليات التحقق كما هو موضح في القسم 3-4
يتم مناقشة املزيد من االلتزامات للدول التي تقوم بتوظيف
منتسبي الشرطة في فرق األمم املتحدة حلفظ السالم في
القسم .6-4
تطبيق قانون متجاوب مع النوع االجتماعي
الحظ فريق اخلبراء التابع لألمم املتحدة املتخصص في آثار
النزاعات املسلحة على املرأة بأن العنف ضد املرأة أصبح خالل
النزاعات املسلحة عرفا ً من األعراف املقبولة 32،ويستمر العنف
اجلنسي والعائلي ويتزايد في مراحل ما بعد النزاع وتزداد
فعاليته بوجود األسلحة والصدمات التي يواجهها الذكور من
أفراد العائلة باإلضافة إلى قلة الوظائف واملالجئ واألمور
األساسية 33.إن قلة مصادر الرزق وعدم وجود فرص كافية
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للعمل باإلضافة إلى هروب املوظفني الدوليني الذكور فيما بعد
النزاع يجعل النساء والفتيات معرضات لالستغالل اجلنسي
وتهريب البشر في بعض السياقات خاصة ما بعد النزاع،
ويعتبر القتل على خلفية الشرف واحدة من املشاكل املهمة.
يؤكد إدراك التحديات التي تواجه أمن املرأة في السياقات ما بعد
النزاع والقرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن بأن الشرطة
متجاوبة مع الطرفني بحيث يجب أن حتتوي أيضا ً على معايير
وتدابير تقوم بتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات.
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325املادة 8؛
القرار رقم  1889املادة 10
مت مناقشة األسلوب الشرطي املستجيب للنوع االجتماعي
في قسم األدوات اخلاصة بإصالح قطاع الشرطة والنوع
االجتماعي حيث سيتم تناول اخلطوات الواجب توافرها من
34
أجل تطبيق االلتزامات التي جاءت في القرارات:

الوالية:
يجب أن يتم اعتبار العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
مبثابة جرمية ويجب حماية حقوق املرأة مبوجب القانون.
يجب أن يتم تكليف الشرطة وتسليحها من أجل حماية
املجتمعات املعرضة للخطر مثل حماية النازحني والالجئني
واألقليات العرقية واجلنسية من العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي.
املمارسات العملية ونظام احلوافز ومقاييس األداء:
يجب على الشرطة أن تستوعب طبيعة ومدى خطورة
اجلرائم املرتكبة ضد املرأة ،حيث يجب أن يتم أخذ هذه
األمور على محمل اجلد في منع هذه اجلرائم باإلضافة
إلى تقدمي احلماية وإجراء التحقيقات ،ويجب أن يتم إدراج
املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في التدريبات الرئيسية
جنبا ً إلى جنب مع التدابير الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق
اإلنسان ضمن قوات الشرطة.
يجب أن يتم توفير تدريب معمق يساعد في بناء املهارات
املتعلقة بوضع سياسات خاصة باجلرائم مثل االجتار
بالبشر والعنف األسري باإلضافة إلى االعتداء اجلنسي
(إطار .)6
يجب على كل البروتوكوالت أن تقوم بتوجيه الردود حول
اجلرائم القائمة على أساس النوع االجتماعي .على سبيل
املثال :فيمكن أن يشمل التدريب اجليد على التجاوب مع
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي االعتقال اإللزامي
للجناة وفقا ً لشكوك منطقية بدال من إعطاء الشرطة حق
التصرف في إقناع املرأة بالعودة إلى شريكها الذي يرتكب
أعمال العنف ضدها باإلضافة إلى التقارير اإللزامية التي
يجب تقدميها إلى الضباط باإلضافة إلى إحالة الضحايا إلى
35
اخلدمات الطبية وخدمات الدعم.
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ميكن لبعض الوحدات املتخصصة مثل دوائر الشرطة
النسوية ووحدات الدعم األسري أن يحسنوا من التجاوب
مع العنف ضد املرأة واألطفال كما هو احلال في أفغانستان
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وكوسوفو وليبيريا
ونيكاراغوا وسيراليون (إطار رقم )7باإلضافة إلى رواندا
وتيمور الشرقية .غالبا ًما يكون العاملني في هذه الوحدات
من أفراد الشرطة من اإلناث أو الرجال والنساء معا ً إضافة
إلى كونهم مدربني بشكل جيد للتعامل مع ضحايا اجلرائم
اجلنسية وليتمكنوا أيضا من بناء حتقيق فعال وذي قيمة.
هناك أدلة واضحة و دامغة – مثل تلك املوجودة في جمهورية
الكونغو الدميقراطية و الهند و سيراليون – على أن ضحايا
االعتداء اجلنسي من اإلناث غالبا ً ما يقومون بتقدمي تقرير
لضابطة في الشرطة (أنثى أو إلى مركز الشرطة النسوي
أكثر من تقدميهم أي شي إلى ضابط شرطة ذكر متواجد في
36
مركز شرطة عادي).
يجب على هذه احلوافز أن تقوم مبكافأة أسلوب الشرطة
املتجاوب مع النوع االجتماعي لنظام العقوبات ،فيجب أن
يعاقب عدم االنصياع مع التكليف املستند إلى املساواة بني
اجلنسني ،ويجب أن يتم توفير احلوافز من أجل تشجيع
أفراد الشرطة على العمل ضمن وحدات النوع االجتماعي
والتي تتضمن الترقيات والرؤيا الواضحة والقبول الشعبي
والدعم النفسي .حصلت وحدة حماية الطفل واملرأة في
ليبيريا على مكانة مرموقة على أساس أنها قوة للمهام
الرئيسية في الشرطة ،ومن أسباب ذلك ألن الدعم من قبل
املانح قام بالتأكد من جاهزية وحدات الشرطة أكثر من أي
37
وحدة أخرى.
يجب على مقاييس األداء أن تدون وتكافئ املوظفني على
التزامهم مببادئ املساواة بني اجلنسني.

تركيبة املوظفني:
إن زيادة توظيف اإلناث في أجهزة الشرطة عبارة عن
خطوة مهمة نحو تقدمي خدمات لكل من الرجال والنساء في
املجتمع.
نظام املساءلة:
يجب أن يتم إشراك املجموعات النسوية واملجتمع املدني
في اآلليات املستخدمة في الرقابة املدنية على خدمات األمن
(مجالس مراجعة الشرطة واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان
وجلان االتصال الشرطة املجتمعية).
يجب توافر آليات انضباط قوية بالنسبة للعنف القائم على
أساس النوع االجتماعي أو بالنسبة للتمييز العنصري الذي
ارتكبته الشرطة جتاه أفراد املجتمع أو زمالءهم.
مساعدة وحماية ضحايا العنف اجلنسي
في العديد من الدول ،يجد ضحايا العنف اجلنسي بأن الشرطة
غير راغبة في التحقيق مع الفاعل ومحاكمته ،من املمكن أن ال
تعتبر الشرطة العنف اجلنسي مبثابة ضرورة ملحة مقارنة
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اإلطار  6نصائح في عملية التدريب
مت إشراك املجموعات النسوية في تدريبات أفراد الشرطة اخلاصة بالنوع االجتماعي في العديد من البلدان املتأثرة بالنزاعات ،وهذا يخدم
في عملية جلب أناس متخصصني في عملية التدريب باإلضافة إلى املساعدة في بناء الثقة بني املجتمع والشرطة.

ميكن لهذه التدريبات إن تستهدف (ضباط) إناث في الشرطة ،ففي عام  2008جرى وعلى مدار أسبوعني برنامج تدريبي الثنني وثالثني
ضابطة شرطة من مقاطعات هيرات و بادغيس في أفغانستان ،وقد ركز هذا التدريب على القضايا القانونية مثل مدونة قواعد السلوك
واستخدام القوة وحقوق اإلنسان باإلضافة إلى بعض القضايا التكتيكية والتقنية مثل تفتيش البيوت واستخدام األصفاد باإلضافة
إلى طريقة استخدام اإلسعاف األولي والدفاع عن النفس (الشرطة األوروبية ,اخلدمة في أفغانستان ،النشرة اإللكترونية الصادرة كل
شهرين 22 ,ديسمبر .(http://www.eupol-afg.eu/pdf/4.pdf ,3-2 ,2008

عندما يتم توفير هذا التدريب عن طريق وكاالت خارجية فإنه من الضروري أن يتم السماح للمتدربني ودعمهم في استخدام مهاراتهم
اجلديدة .ففي هايتي قامت قوات حفظ االستقرار التابعة لألمم املتحدة بتدريب ضباط شرطة إناث من هايتي على بعض القضايا التي
تتركز حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،ومت إعطاء هؤالء في مراحل ما بعد التدريب بعض القضايا اإلدارية بدالً من
إعطاءهم قضايا تتعلق بعملية البحث في اجلرائم التي تتعلق بالعنف اجلنسي حيث كانوا مطالبني باستخدام املهارات التي قاموا بدراستها
و تعلمها ،ولم يكن لديهم أي وسيلة اتصال مع الضحايا (تقرير الطالة املستديرة ملركز بيرسون حلفظ السالم :قرار مجلس األمن الدولي
رقم  ,1820نقاش الطاولة املستديرة مع ضابطات شرطة األمم املتحدة املنتشرات في عمليات حفظ السالم.)4 ,2009 ,

مع أشكال أخرى من العنف ،أو من املمكن أن يعتبروا العنف
اجلسدي في العائلة أو املجتمع مبثابة مسألة داخلية يجب أن
حتل بشكل خاص بني االطراف .ال يوجد ضباط إناث الستقبال
الضحية (األنثى) مما مينع املرأة وبشكل فعال من رفع
الدعوى ،وفي بعض األحيان ،يكون ضحايا العنف حتت خطر
سوء املعاملة والتمييز العنصري أو حتى االعتداء اجلنسي على
أيادي أفراد الشرطة ،وغالبا ً ما يواجه الضحايا عند فتح ملف
التحقيق اعتداءات مختلفة ضد حياتهم وهجوما ً على كرامتهم
والتي تتضمن متطلبات تثبت بأنهم قد قاوموا هذا الهجوم أو
حتى وصف مالبسهم أو حتى تصرفاتهم والتي تقوم بتحويل
38
اللوم على الضحية.

يؤكد قرارا مجلس األمن الدولي رقم  1820و1888على
أهمية التجاوب مع االعتداءات اجلنسية في النزاعات املسلحة
واملواقف فيما بعد النزاع ،ويشمل هذا عددا ً من األبعاد ذات
الصلة بالشرطة وتتمثل في :تقدمي املساعدة لضحايا العنف
اجلنسي وحقهم في الوصول للعدالة باإلضافة إلى حمايتهم
ومعاملتهم بكرامة من خالل نظام العدالة.
انظر :قرار مجلس األمن 1820املادة رقم  4و13؛ قرار
مجلس األمن الدولي رقم  1888مادة 6و13
أما بالنسبة لهذه التدابير التي تلبي تلك االلتزامات فهي تتضمن
املواد التي مت مناقشتها وإجمالها في عملية إنفاذ القانون

اإلطار  7وحدات دعم األسرة في سيراليون
في عام  2001قامت الشرطة في سيراليون بتأسيس وحدات دعم األسرة ،وتتواجد هذه الوحدة في مراكز الشرطة في جميع إنحاء البالد
حيث يعمل في وحدة دعم األسرة ضباط من اجلنسني ومدربني بشكل متميز ومكرسني للعمل مع ضحايا االغتصاب واالعتداء اجلنسي
باإلضافة إلى العنف املنزلي واالجتار بالبشر .أنشأت وحدة دعم األسرة خدمات اإلحالة وذلك من أجل رعاية طبية مجانية باإلضافة إلى
املساندة القانونية .باإلضافة إلى ذلك ،تشترك هذه الوحدة في جهود حثيثة لزيادة الوعي عند عامة الشعب وخصوصا في املواضيع التي
تتعلق بالعنف اجلنسي واملنزلي وفيروس نقص املناعة املكتسبة واالجتار بالبشر باإلضافة إلى ختان البنات.
في السابق ،نادرا ً ما كانت تقدم النساء شكوى عن مثل هذه اجلرائم للشرطة ،لكن إن وحدة دعم األسرة كانت فعالة بشكل جيد في متكني
وجعل املرأة قادرة على تقدمي شكاوى بخصوص العنف القائم على النوع االجتماعي .قامت وحدة دعم األسرة في عام  2003بالتحقيق
في  3.121ملف (تقرير) حول العنف اجلسدي ،حيث لوحظ ارتفاع كبير في نسبة تقدمي التقارير في السنوات املاضية ،ويعتبر مثل هذا
االرتفاع في تقدمي الشكاوى نتيجة لزيادة الوعي العام عند الشعب باإلضافة إلى الثقة وحدة دعم األسرة .عالوة على ذلك ،وجد تقييم
صندوق األمم املتحدة للطفل لوحدة دعم األسرة بأن الوصمة املرتبطة مع االستغالل اجلنسي واالعتداء كانت قد اختفت ،حيث أصبح الناس
اآلن أكثر وعيا ً بالنسبة خلدمات الدعم املتوفرة.
املصدر -:صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة :املرأة تقوم ببناء السالم ومنع العنف اجلنسي في األماكن املتضررة من النزاعات ,أكتوبر .11 ,2007
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رزمة  -أدوات النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

املتجاوبة مع النوع االجتماعي مثل تطبيق نظام تدريبي
متخصص وإنشاء وحدات متخصصة في التجاوب ووضع
نظام اإلحالة .أما بالنسبة للمصادر املكرسة فيجب أن يتم
تخصيصها للحماية من العنف اجلنسي والتجاوب وخاصة:
وحدات الشرطة املتخصصة في أمور العنف اجلنسي (إطار
رقم )8
اخلطط االستراتيجية للتحقيق في جرائم العنف اجلنسي
باإلضافة إلى توفير املعدات واآلليات لهذا الهدف احملدد.
أدلة تقوم بتفصيل التجاوب مع مقدمي الشكاوى حول العنف
اجلنسي ،ويجب أن يؤكد التجاوب على مساعدة الضحية من
خالل إحالتها إلى اخلدمات الطبية والنفسية واملأوى اآلمن
واملساعدة القانونية املجانية وبعض التدابير األخرى.
حماية أمن وسرية الضحية حيث سيمكنهم ذلك من تقدمي
شكوى بدون اخلوف من الثأر واالنتقام ،حيث تعتبر البنية
التحتية املادية بالنسبة للشرطة أمرا ً مهما ً في تأكيد ذلك
باإلضافة إلى حماية كرامة الضحية .على سبيل املثال ،توفير
خط هاتف مجاني لقضايا االغتصاب وعربات مخصصة
خلدمة هذه الوحدات وسيارات إسعاف وفرق منفصلة للفحص
39
الطبي وغرف كافية وخاصة في حال وجود لقاءات.
يجب أال حتط هذه األساليب احلقيقية وأساليب التقارير
باإلضافة إلى اإلستبانات من قيمة املرأة (مثل فحص العذرية)
أو التدخل بشكل غير مالئم في حياتها اخلاصة .يجب أن
40
تتوافر مجموعات االعتداءات اجلنسية على نحو دائم.
مقاضاة املسؤولني عن اجلرائم ضد النساء والفتيات في
النزاعات املسلحة
إن مناقشة ظاهرة اإلفالت من العقاب في اجلرائم املرتكبة ضد
النساء والفتيات في النزاعات املسلحة مصدر اهتمام رئيسي
بالنسبة للقرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم.

أنظر  :قرار مجلس األمن رقم  1325مادة 11؛ قرار
مجلس األمن رقم  1820مادة 4؛ وقرار مجلس األمن
 1889مادة 3
غالبا ً ما يتم جتاهل قدرة الشرطة على تولي التحقيقات في أمور
ذات عالقة بالعنف ضد النساء والفتيات في النزاعات املسلحة.
وعندما كان يتم املباشرة بأخذ اإلجراءات حيال اإلبادة اجلماعية
واجلرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية باإلضافة إلى جرائم احلرب
في يوغوسالفيا السابقة وعلى سبيل املثال ،كانت الشرطة
غير مهيأة وغير مجهزة من أجل دعم تلك التحقيقات املعقدة.
ووفقا ً للمحامني فإن لدى النيابة العامة والقضاة واحملققني في
الشرطة معرفة قليلة بالقانون ذا الصلة في املوضوع باإلضافة
إلى متطلباتهم وفي بعض األوقات فإنهم يفتقرون إلى املهارات
41
البسيطة واألساسية لعملية التحقيق.
كما أن الشرطة املسؤولة عن التحقيقات في أعمال العنف
التي يتم ارتكابها ضد النساء والفتيات في النزاعات املسلحة
واإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
بحاجة إلى ما يلي:
فهم بسيط وأساسي لقانون اجلرائم الدولي والقوانني
اإلنسانية كما يتم تطبيقها في السياقات اخلاصة بهم
بعض األساليب التي تستخدم في استجواب الشهود
املصدومني باإلضافة إلى الضحايا (إطار )9
أساليب بحثية وتكنولوجيا ( /DNAفحص احلمض
النووي) والطب الشرعي وحتليل مواقع اجلرائم باإلضافة
إلى إجراء اللقاءات واستخراج اجلثث
تقنيات للتحقيق في القضايا التي لم حتل
حماية املدنيني (الشهود) والتي تتضمن استراتيجيات
وقائية في مرحلة البحث والتحقيق والتي حتد من احتمالية
42
التهديد التي يتعرض لها الشهود.

اإلطار  8اخلدمات املقدمة لضحايا العنف اجلنسي في تيمور الشرقية
مت في عام  2001إنشاء وحدة األشخاص الضعفاء ضمن قوات الشرطة الوطنية في تيمور الشرقية وذلك للتعامل مع والتحقيق في قضايا
االغتصاب واالعتداء اجلنسي والعنف املنزلي واالعتداء على األطفال .تقدم وحدة األشخاص الضعفاء نقطة اتصال محددة حيث عينت ضباط
من الشرطة لكل ضحية من ضحايا العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومزودي اخلدمات ،وقد عزز هذا في املقابل التعاون االيجابي بني
املنظمات غير احلكومية والشرطة .على سبيل املثال ،من خالل املشاركة في ورشات عمل وعقد جلسات للتشاور في بعض القضايا.
وقد مت تأسيس شبكة خدمات وظيفية لضحايا العنف املنزلي واالعتداءات اجلنسية واالعتداء على األطفال ،حيث تتضمن هذه الشبكة غرفه آمنة
في املستشفى الوطني باإلضافة إلى تسهيل الفحوصات الطبية والطب الشرعي واالستشارات النفسية باإلضافة إلى كونها مكان للمساعدة
القانونية .تشترك املنظمات غير احلكومية الوطنية في عملية تزويد العديد من هذه اخلدمات باإلضافة إلى التعليم وبناء الوعي العام.
املصدر :صندوق األمم املتحدة للسكان ,الشروط املرجعية :منسق مشروع شبكة اإلحالة الوطنية ,املشروع الفرعي حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي,
http://ocha-gwapps1.unog.ch/rw/res.nsf/db900SID/OCHA-83Z4LC?OpenDocument ,2010

صندوق األمم املتحدة للسكان ,العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في تيمور الشرقية :دراسة حالة,2005 ,
http://www.unfpa.org/women/docs/gbv_timorleste.pdf
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تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

رفع نسبة متثيل املرأة في مواقع اتخاذ القرارات ضمن
أجهزة ومؤسسات الشرطة
تعتبر رفع نسبة متثيل املرأة في مؤسسات الشرطة واحدا ً من
اجلوانب املهمة العديدة ضمن االلتزامات والواجبات التي مت
إيضاحها في القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن لرفع
نسبة متثيل املرأة في املؤسسات واآلليات التي يتم من خاللها
منع وإدارة وحل النزاعات.
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325مادة 1
سيتم مناقشة العديد من الفوائد الناجتة عن رفع نسبة
متثيل املرأة في قوات الشرطة باإلضافة إلى استراتيجيات
التوظيف باإلضافة إلى اإلبقاء على النساء في قسم إصالح
أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي.
يؤكد قرار مجلس األمن رقم  1325بأن "جميع مستويات
صنع القرار״ تفيد بأن املرأة ال يجب أن تكون فقط ممثلة ضمن
املراتب الدنيا أو في القدرات اإلدارية بل يجب على املرأة أن
تتبوأ مكانة عليا أيضا .يركز هذا القسم على رفع نسبة متثيل
املرأة في املواقع العليا لعملية اتخاذ القرار .في معظم اخلدمات
التي تقدمها الشرطة.
يتم متثيل املرأة على نحو غير متناسب في املراتب الدنيا .لذلك فإن
عملية إصالح أجهزة الشرطة ميكنها أن تطبق العديد من التدابير
والتيمنشأنهازيادةأعدادالنساءفياملراكزالعلياضمناخلدمات
التي تقدمها أجهزة الشرطة ،حيث حتتوي وتشتمل على:
إنشاء آليات مؤسساتية لدعم املرأة مثل جمعيات الشرطة
النسوية وبرامج املراقبة باإلضافة إلى النقاط احملورية
بالنسبة للمرأة وتشجيعها على تولي األدوار القيادية.
وضعت بعثة األمم املتحدة في ليبيريا سياسة خاصة بالنوع
االجتماعي للشرطة الوطنية في ليبيريا والتي كانت قد
احتوت على جهود ليست فقط موجهة لتوظيف وتدريب
نساء ضباط ولكن تتضمن أيضا بأن النساء غير معزولني
في املراتب الدنيا .مت وضع املرأة في أدوار قيادية في
الهرمية اخلاصة بالشرطة ،حيث يتواجد لدى الضابطات
43
في الشرطة القدرة على بناء ثقافة بدعم ثنائي.
التأكد من حصول املرأة على التعليم والفرص التدريبية
والتي تؤهلهم للتقدم ،أما في األماكن التي ال متلك فيها املرأة
احلق في التعليم  -نظرا لرسوخ قضية وموضوع التميز
ضد النوع االجتماعي -فإنه يتطلب املزيد من االستثمار في
تدريبهم وذلك للتأكد من أن تعليمهم وخبراتهم تتساوى
مع خبرات وتعليم زمالئهم الذكور باإلضافة إلى جعلهن
44
قادرات على مالئمة متطلبات الترقيات.
تعزيز السياسات الصديقة لألسرة من أجل السماح للضباط
من كال اجلنسني أن يجمعوا ما بني الوظيفة والعائلة.
معاجلة مواقف التمييز العنصري ضمن خدمات الشرطة
والتي من املمكن أن حترم النساء من عملية التقدم .تشكل

اإلطار  9تدريب طاقم للتعامل مع الشهود
وضحايا جرائم احلرب

قامت منظمة األمن والتعاون في أوروبا جنبا ً إلى جنب مع مكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بوضع منوذج للتدريب
في القانون اجلنائي واإلنساني الدولي وذلك لكل من النائب العام
واحملققني والشرطة والقضاة ومجلس الدفاع الذين يتعاملون مع
شهود وضحايا جرائم احلرب .يتم تعليم املشاركني حول بعض
التقنيات املستخدمة في سؤال الضحايا والشهود املصدومني.
حيث قاموا بعد ذلك باستخدامها في بيئة حتت املراقبة .وكانت
مواضيع هذا التدريب قد اشتملت على:
 – 1مناهج عامه للمقابالت واملمارسات الفضلى.
 – 2حماية الشهود من خالل:
ا – تقييم احلاجة لوجود احلماية.
ب – اإلطار القانوني.
ج – الوصول إلى تدابير وقائية (مثل ،متويه األصوات
واألسماء املستعارة)
 – 3مجال الفحص املباشر باإلضافة إلى االستجواب (عندما
يكون متاحاً)
 – 4أنواع األسئلة وأمناطها وكيفية توظيفها للوصول إلى
املعلومات (أسئلة مفتوحة-مغلقة باإلضافة إلى األسئلة
اإليحائية)
 -5التقنيات املستخدمة في عملية استجواب الشهود واخلبراء
والشهود العدائيني.
 – 6استجواب الشهود املصدومني بشكل مالئم وفعال.
 – 7دعم الشهود وكيفية الوصول إليه.
 – 8التعرف على والتعامل مع الصدمات الثانوية.

املصدر  :منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،دعم العملية االنتقالية :الدروس املستفادة وممارسات
الفضلى في نقل املعرفة ,سبتمبر ,57 ,2009

_http://www.osce.org/documents/odihr/2009/09/39685
en.pdf

املرأة في خدمات الشرطة في جنوب أفريقيا ما نسبته %30
من املوظفني ،ومع ذلك تقدم النساء تقارير حول معاناتهم
في احلصول على القبول الكامل كما هو احلال مع زمالءهم
الذكور .وقد قام جهاز اخلدمات بإنشاء برنامج حتت اسم
"رجال من أجل التغيير" وذلك من أجل قيادة تغيير ثقافي
45
مالئم ومناسب من خالل هذه املؤسسة.
اعتماد معايير تشجيعية موضوعية تأخذ بعني االعتبار
نطاقا ً أوسع للمهارات واملؤهالت .على سبيل املثال ,غالبا ً
ما تعتبر إعطاء مكافئات حلل املشكالت والعمل مع املجتمع
احمللي واإلحالة إلى اخلدمات االجتماعية اخلبرة العسكرية
قابلة للنقاش وغالبا ما تقوم بوضع النساء في موقف
ضعيف.
املقارنة حول كيفية قيام املسؤولني بتقييم املرأة بالنسبة
للضباط الذكور باإلضافة إلى التحقيق في األماكن التي يتم
25
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فيها تقييم املرأة بشكل مستمر في املراتب الدنيا وذلك من
أجل كشف أي حتيز متوقع أو أية احتياجات تدريبية.
ضمان احتواء مجالس الترقيات على عدد كبير من النساء.
وضع أهداف ملشاركة املرأة على مستوى رتب أعلى.
املراقبة املستمرة لنسبة املرأة في املناصب العليا.

 5-4العدالة االنتقالية وإصالح نظام العدالة
يرتبط نظام العدالة واألمن يبعضهما البعض بشكل معقد .حيث
تقوم بعض املؤسسات بوضع تصورات للمسائل القضائية
بشكل مختلف عن إصالح القطاع األمني 46.على أية حال ،فإن
إصالح نظام العدالة اجلنائي (على أقل تقدير) يعتبر مبثابة
جانب من جوانب إصالح القطاع األمني حيث يتم استيعاب
أن العدالة هي جزء ونشاط من ضمن جوانب إصالح القطاع
األمني .إن الرابط املهم بني مؤسسات العدالة وأجزاء أخرى من
القطاع األمني في السياقات ملا بعد النزاع يستحق االنتباه إلى
نظام العدالة والقضاء،
عملية إصالح نظام العدالة ال تتضمن إصالح القوانني فقط
ولكنها تتضمن أيضا التطور في السياسات والطرق واآلليات
التي تسمح بوجود تطبيق عملي لهذه القوانني باإلضافة إلى
احلق املتساوي في الوصول إلى نظام العدالة .تتضمن أهداف
عملية إصالح النظام القضائي تطوير ما يلي:
قوانني عادلة و منصفة من أجل تشجيع وحماية حقوق
اإلنسان ومن أجل جتاوز العوائق التي تواجه املجموعات
املهمشة واملعرضة للخطر.
وجود هيئات قضائية فعالة وغير متحيزة ومسؤولة
باإلضافة إلى وجود خدمات إدعاء.
وجود ترابط وتعاون ما بني املؤسسات احلكومية وغير
احلكومية.
وجود اآلليات التي تنظر وتراقب نظام العدالة.
وجود إدارة وبنية حتتية قضائية مناسبة.
وقد كانت القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن قد
وضعت عددا ً من االلتزامات والواجبات إضافة إلى اإلرشادات
اخلاصة بإصالح نظام العدالة فيما يتعلق بـ:
املعايير التي تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للنساء
والفتيات.
وجود استراتيجيات ملعاجلة االحتياجات واألولويات
اخلاصة بالنساء والفتيات والتي تشمل حق احلصول إلى
العدالة املتجاوب مع النوع االجتماعي.
مقاضاة األشخاص املسؤولني عن أعمال العنف التي مت ارتكابها
ضد النساء والفتيات في النزاعات املسلحة واإلبادة اجلماعية
واجلرائم التي مت ارتكابها ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
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معايير لتناول احتياجات ضحايا العنف اجلنسي في
النزاعات املسلحة وفي مواقف ما بعد هذه االلتزامات.
معايير حماية واحترام حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء
والفتيات وتلبية احتياجاتهن وأولوياتهن
تطالب القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن بتطبيق اتفاقيات
السالم من أجل التركيز على حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء
والفتيات وتشجيع وضع استراتيجيات ملموسة وقوية لتلبية
احتياجات وأولويات النساء والفتيات ،خاصة فيما يتعلق
بالوصول إلى نظام العدالة.
انظر :قرار مجلس األمن رقم  1325مادة رقم 8؛ وقرار
مجلس األمن الدولي  1889مادة 10
من املعايير التي ميكنها حتقيق ذلك:
اعتبار املجموعات النسوية شريكا ً رئيسيا ً في عمليات
إصالح نظام العدالة.
املصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية
والتي تتضمن معاهدة القضاء وعلى كافة أشكال التمييز
ضد املرأة (سيداو).
إجراء اإلصالح الدستوري وذلك لزيادة وتكريس احترام
حقوق اإلنسان جلميع املواطنني في كافة مستويات النظام
القضائي.
إصالح القوانني وذلك لتطبيق معايير حقوق اإلنسان الدولية
واإلقليمية وخاصة فيما يتعلق مبلكية األراضي وامليراث
والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي والتوجهات
اجلنسية.
إصالح اإلجراءات واملمارسات القضائية وذلك للتأكد من
عدم وجود أي متييز مباشر أو غير مباشر ضد النساء
والفتيات.
إجراء تقييم يراعي حساسية النوع االجتماعي حول نظام
العدالة (أنظر قسم  1-4من أداة النوع اإلجتماعي وأثره
في إصالح نظام العدالة) وذلك من أجل حتديد احتياجات
وأولويات النساء والفتيات .على سبيل املثال ،قامت ليبيريا
بإجراء سلسلة من التقييمات والتي كانت قد وضعت من
خاللها خطة عمل خاصة بالعنف القائم على أساس النوع
االجتماعي والذي يحتوي على عدد من املعايير اخلاصة
بإصالح نظام العدالة( .انظر إطار  10من أداة النوع
االجتماعي وإصالح نظام العدالة).
معايير خاصة من أجل التعامل مع قضايا العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي والذي يتضمن حماية الشهود
والضحايا.
معاجلة قضايا التمييز العنصري عن طريق القضاء
والنيابة العامة واحملامون وموظفي احملاكم وذلك من خالل
التدريبات وأمور أخرى تقوم ببناء القدرات حول مواضيع

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

تتعلق بحقوق املرأة والطرق التي يتم التعامل من خاللها
مع قضايا العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
ميكن للمنظمات النسوية احمللية والدولية واألمم املتحدة
والوكاالت الدولية األخرى أن يقدموا املساعدة في عملية
التدريب.
املشاركة مع القادة التقليديني واآلليات القضائية الرسمية
وغير الرسمية لضمان دعم معايير حقوق اإلنسان ومن
ضمنها حقوق املرأة .يجب أن تقوم هذه املشاركة بتعزيز
التواصل فيما بني القادة التقليديني واملنظمات النسوية.
املعايير املستخدمة لرفع نسبة مشاركة املرأة في قطاع
العدالة ومحاولة إيجاد توازن متساوي ما بني الرجال و
النساء في جميع األدوار وفي جميع املستويات.
املراقبة املستمرة لطريقة النظام القضائي في معاجلة حقوق
اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات في العديد من الدول،
فإن العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مثل
مفوضية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني باإلضافة إلى
هيئة املظالم تقوم بدور مهم في مراقبة األدوار.
املعايير التي تستخدم في زيادة نسبة الوعي حول حقوق
اإلنسان والقوانني واآلليات التي تقوم بحمايتهم .في العديد
من الدول التي تعاني من نزاعات ،تقوم منظمات املجتمع
املدني بعقد حمالت تدريبية وإعالمية حول بعض القضايا
مثل العنف املنزلي والزواج القسري حيث يشترك بعضهم
بشكل فعال مع الرجال وكذلك األمر مع النساء.
استخدام املساعدين القانونيني من أجل بناء الكفاءة القانونية
لدى املرأة.
التوعية املقدمة من قبل احملاكم والقضاة للنساء والرجال في
املناطق الريفية.
الدعم القانوني للقضايا املهمة بالنسبة للمرأة مثل ملكية
األراضي وامليراث والعنف القائم على أساس النوع
االجتماعي.
دعم مبادرات املجتمع املدني للوصول إلى نظام العدالة.
سيتم مناقشة املعايير األخرى املستخدمة لضمان حماية
واحترام حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات في
عملية إصالح النظام القضائي في القسم  4من أداة النوع
االجتماعي واثره في إصالح نظام العدالة.
محاسبة مرتكبي اجلرائم ضد النساء والفتيات في النزاعات
املسلحة
تؤكد القرارات املتعلقة باألمن واملرأة والسالم وبقوة على
مسؤولية الدول في محاسبة ومقاضاة اجلرائم الدولية ضد
املرأة والتي يتم ارتكابها خالل النزاعات املسلحة (اإلبادة
اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب) ولكنها
تشمل أيضا كل أشكال العنف الذي يتم ارتكابه ضد النساء

اإلطار  10تدريب النيابة العامة والقضاة في
كولومبيا

في األعوام  2007و  ،2008قامت اللجنة الوطنية للتعويض
واملصاحلة برعاية سلسة من اجللسات التدريبية حول موضوع
النوع االجتماعي لكل من النيابة العامة والقضاة املسؤولني عن
احملاكم االنتقالية اخلاصة والتي تعالج جرائم تتعلق بتسريح
مجموعات شبه عسكرية باإلضافة إلى حرب الشوارع حتت
قانون العدالة والسالم للعام .2005
وقد قامت ورشات العمل بفحص متطلبات القانون التي تتعلق
مبوضوع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي .حيث
قامت تلك الورشات أيضا بإحضار منظمات املجتمع املدني
النسوية جنبا إلى جنب مع النيابة العامة والقضاة وذلك لوضع
استراتيجيات تعالج وتناقش التحديات تقوم بالفصل قضائيا
في موضوع االعتداءات اجلنسية والتي كانت قد حصلت في
السنوات السابقة .ومن ضمن القضايا التي متت مناقشتها
معايير اإلثبات وحماية الشهود والدعم النفسي وأي دعم آخر
لألحياء والباقني على قيد احلياة .لقد كانت املرة األولى التي
اجتمع فيها مسئولي احملكمة من املدافعني عن حقوق املرأة
ملناقشة مثل تلك القضايا.

والفتيات في النزاعات املسلحة ،حيث ال متتد املسؤولية فقط
إلى الدولة التي يتم فيها ارتكاب اجلرائم بل متتد لتشمل بلدانا
أخرى تتمتع بالسلطة القضائية.
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325مادة 11؛
وقرار مجلس األمن الدولي رقم  1820مادة رقم 4؛
وقرار مجلس األمن الدولي رقم  1888مادة 6؛ وقرار
مجلس األمن الدولي رقم  1889مادة 3
يتطلب مقاضاة جرائم العنف التي يتم ارتكابها ضد املرأة
خالل النزاعات املسلحة إدارة سياسية من احلكومات املهتمة
وذات الشأن .لذلك فإنه من املمكن أن تكون بعض منظمات
املجتمع املدني احمللية مهتمة باملطالبة باملساءلة القانونية.
كما وميلك املجتمع الدولي أيضا دورا ً كبيرا ً للضغط على
احلكومات لكي تقوم مبقاضاة اجلناة واستبعاد اجلرائم التي
يتم ارتكابها ضد املرأة من أحكام منظمة العفو الدولية .حيث
يتوجب على املجتمع الدولي أن يكون سباقا ً إلى مقاضاة
األفراد على أعمال اإلبادة اجلماعية واجلرائم التي يتم
ارتكابها ضد اإلنسانية باإلضافة إلى جرائم احلرب التي يتم
ارتكابها ضد املرأة .قامت محكمة كندية في أكتوبر من العام
 2009بإدانة رجل رواندي يقيم في كندا وذلك على خلفية
ارتكابه ألعمال اغتصاب متت خالل اإلبادة اجلماعية التي
47
حصلت عام .1994
أن املقاضاة العادلة ألعمال العنف ضد املرأة والتي مت ارتكابها
خالل النزاعات املسلحة تتطلب أيضا قدرة الدولة على تشكيل
محكمة مناسبة وشرطة وبنية حتتية تشمل أيضا السجون
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واملوظفني في القطاع القضائي ومصادر ومهارات التحقيق
ونظام حفظ السجالت وحماية الشهود والضحايا باإلضافة
إلى خدمات الترجمة و الترجمة الفورية .ميكن للمجتمع الدولي
أن يدعم هذه القدرات من خالل عدة طرق( .اإلطار .)10
وفي العديد من الدول التي تخرج من نزاعات فإن إصالح نظام
القضاء سيشمل إنشاء آليات العدالة االنتقالية وذلك من أجل
معاجلة املوروثات املنتشرة أو االعتداءات على حقوق اإلنسان
خالل النزاع .يتم مناقشة موضوع العدالة االنتقالية في القسم
 1-5من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام
العدالة وعن إنشاء آليات انتقالية .فان انتدابها يجب أن يرجع
وبشكل صريح ملعاجلة العنف ضد املرأة.
ميكن أن تكون املعايير التي تضمن بأن أعمال العنف قد ارتكبت
خالل النزاع حيث تتسم عملية املقاضاة بفعالية جيدة ،سواء
من خالل آليات نظام القضاء والعدالة االنتقالية أو الدائمة التي
تشمل:
تعريف العنف ضد املرأة بشكل يتماشى مع املعايير الدولية
حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدولي على سبيل املثال،
فقد احتوت محكمة سيراليون اخلاصة على تعريفات
االستغالل اجلنسي والعمل القسري ضمن تعريفها اخلاص
بالعنف اجلنسي.
وضع إستراتيجية مقاضاة محددة جلرائم العنف ضد املرأة
والتي يتم ارتكابها خالل النزاعات.
تقدمي تدريب جلميع املوظفني في مجال التحقيقات في
اجلرائم والتشريع وذلك بخصوص العنف ضد املرأة.
التأكد من وجود محققني ونيابة عامة مخصصة للتحقيق
في جرائم العنف ضد املرأة ومن ضمنها احملققات اإلناث.
تدابير مؤسساتية لضمان األمن واخلصوصية والسرية
للضحايا في مراحل ما قبل وخالل وبعد احملاكمات على
سبيل املثال ،حماية الشهود.
املعايير املستخدمة ملعاجلة احتياجات ضحايا العنف
اجلنسي في النزاعات
قامت القرارات املتعلقة باملرأة واألمن والسالم بوضع الئحة
بخصوص نطاق التزامات الدول لضحايا العنف اجلنسي في
النزاعات .وذلك من أجل التأكد من أن الناجيني من هذا االعتداء
اجلنسي لديهم احلماية املتساوية في ظل القانون باإلضافة
إلى حصولهم على حق الوصول للعدالة ومعاملتهم بكرامة
خالل العملية القضائية إضافة إلى حصولهم على املساعدات
وتعويضهم عن معاناتهم .وضمن أيه عملية إصالح نظام
العدالة يجب أن يتم فتح املجال لالستماع إلى واحترام آراء
ضحايا العنف اجلنسي حول كيفية حتقيق العدالة في نظرهم.
انظر قرار مجلس األمن الدولي  1820مادة 4و3؛ قرار
مجلس األمن الدولي 13 1888و17
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تعتبر االستراتيجيات التي مت تلخيصها في اجلزء املذكور
سابقا حول مقاضاة املسؤولني عن ارتكاب العنف ضد النساء
والفتيات مبثابة جزء لتلبية تلك املطال ،ومن املمكن أن تشمل
املطالب احملددة للتعامل مع قضايا العنف اجلنسي األمور
التالية:
حمالت جماهيرية لتشجيع حقوق املرأة ولتحدي موضوع
التساهل في أمور العنف اجلنسي (إطار .)11
توفير الرعاية والكرامة لضحايا العنف الذين يتمتعون
بصحة جيدة وذلك من خالل توفير املعلومات و الدعم
وإعداد الشهود.
تهيئة بيئة مناسبة في قاعة احملكمة حيث يتم معاملة الضحايا
فيها باحترام باإلضافة إلى تقدمي الرعاية لهم.
الوصول إلى ضحايا العنف اجلنسي في املناطق الريفية
و ذلك من اجل تقدمي معلومات حول العملية القضائية
واملساعدة القانونية باإلضافة إلى الرعاية الصحية وتقدمي
االستشارات وأماكن السكن باإلضافة إلى أنظمة داعمة
أخرى مع التحفظ على سرية املعلومات بالنسبة للضحية.
إنشاء محاكم متخصصة والتي تقدم عمليات بسيطة
ومدعومة عن طريق موظفون مدربون .
املشاركة في حتديد مرافق احملكمة بوجود خدمات الدعم
واملساندة والنصيحة القانونية (انظر القسم رقم  3-4من
النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العدالة).
التأكد من أن قواعد األدلة واإلجراءات تتوافق مع املعايير
الدولية  -على سبيل املثال فيما يتعلق في التدخل في
املوافقة على األفعال اجلنسية باإلضافة إلى قبول األدلة بناء
على سلوك جنسي سابق.
التأكد من أن قواعد األدلة واإلجراءات ومرافق احملكمة
وعملياتها تأخذ بعني االعتبار سالمة وكرامة الضحية
حيث من املمكن أن يشتمل على السماح للضحية باإلدالء
بشهادته/ها من خلف ستار ما أو احلصول على إذن وحق
الوصول في مناطق انتظار خاصة.
يعتبر نظام اإلدعاء واحدا ً من الردود على إصالح نظام
العدالة والذي كان قد مت املطالبة بوجوده في القرارات حيث
يتطلب حتقيق العدالة لضحايا االعتداءات اجلنسية احلصول
على بعض العمليات لسرد احلقائق باإلضافة إلى معايير
وذلك لالعتراف باألعمال اخلاطئة التي مت ارتكابها ضدهم،
حيث يجب على العمليات اخلاصة باحلصول على احلقائق
واملصاحلة أن حتتوي تركيزا ً أساسيا على العنف اجلنسي
الذي يحصل في انتدابهم باإلضافة إلى التدابير والتقارير
ويجب على املفوضية اخلاصة باحلقائق واملصاحلة أن تقوم
باالنتباه إلى حاجة الضحايا إلى الدعم واحلماية عندما يقومون
باإلدالء بشهاداتهم .على سبيل املثال :مت في سيراليون مقابلة
مفوضات نساء وكانت لديهم
ضحايا العنف اجلنسي عن طريق
ّ
الفرصة ليقرروا ما إذا كانوا يريدون اإلدالء بشهادتهم في
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اإلطار  11كسر احملظورات
حتاول منظمة ميديكا كوسوفا غير احلكومية أن تكسر احملظور
في حالة العنف اجلنسي الذي يتم ارتكابه أثناء احلرب في
كوسوفو وذلك باستخدام احلمالت والتقارير اإلعالمية والبرامج
التلفزيونية وبرامج الراديو وذلك إلعالم اجلمهور بأوضاع املرأة
التي يتم اغتصابها أثناء احلرب.
وتعمل مؤسسة ميديكا كوسوف أيضا مع منظمات أخرى في شبكة
النساء الكوسوفية وذلك من أجل الدفاع واملطالبة مببالغ التعويض
لضحايا عمليات االغتصاب التي متت خالل احلرب في كوسوفو.
املصدر :ميديكا مونديالي ,كوسوفو.
http://www.medicamondiale.org/en/projekte/kosova/

جلسات االستماع املغلقة ،فقد مت تزويدهم بالطعام والشراب
واملساعدات الطبية باإلضافة إلى املواصالت من والى أماكن
جلسات االستماع وتزويدهم باإلقامة إن استدعت احلاجة.
وباملثل يجب على البرامج أن حتتوي على تركيز واهتمام واضح
لضحايا العنف اجلنسي واعتبارهم مستفيدين ،وميكن اعتبار
اخلدمات الطبية والنفسية على أساس أنها جزء من البرامج
اإلصالحية والتعويضية .أما بالنسبة للتعويض الرمزي فيمكن
أن يساعد في معاجلة الصدمات االجتماعية والتي قد يتعرض
لها الناجون من االعتداءات اجلنسية حيث من املمكن أن يتضمن
ذلك إبعادهم واستثناءهم من املجتمع أو التخلي عنهم من قبل
48
زوجاتهم.

 6-4اإلعداد لنشر اجلنود في مهام حفظ
السالم
تكرس القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن اهتماما ً خاصا ً
لكيفية قيام البلدان بتجهيز جنودها إلرسالهم ضمن بعثات
حفظ السالم حيث يطالبون الدول بالتالي:
دمج القضايا التي تتعلق بالنوع االجتماعي في البرامج
التدريبية الوطنية التي تتم قبل عملية إرسالهم وذلك بالنسبة
للجنود العاملني في جهازي اجليش والشرطة
اتخاذ اخلطوات من املمكن أن تقوم مبنع االستغالل اجلنسي
واالعتداءات باإلضافة إلى ضمان املساءلة القانونية ألي من
هذه االعتداءات التي من املمكن أن حتصل
تدابير مؤسسية وذلك إلرسال النساء بشكل أكبر ضمن
هذه البعثات
تدرب منتسبي الشرطة املدنية والعسكريني
تقدم القرارات بعض االقتراحات الدقيقة جتاه بعض القضايا
التي يجب أن يتم دمجها في عمليات ما قبل إرسال املوظفني

باإلضافة إلى التدريب امليداني للحنود العاملني في جهازي
الشرطة واجليش والتي تشمل:
ضرورة مشاركة املرأة في التدابير املتعلقة بعمليات حفظ
السالم وبناءة وعلى جميع املستويات.
حماية احلقوق واالحتياجات اخلاصة باملرأة
حماية املدنيني ومن ضمنهم النساء والفتيات
عدم وجود تساهل من األمم املتحدة بالقضايا التي تتعلق
باالستغالل اجلنسي أو االعتداءات.
منع العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات في أوقات النزاعات
وما بعدها
الوعي مبرض االيدز
انظر قرار مجلس األمن الدول 1325مادة 6؛ قرار مجلس
األمن الدولي 13 1820املادة  7و8؛ قرار مجلس األمن
الدولي املادة  19و21
في حني تقع املسؤولية الرئيسية لتدريب قوات حفظ السالم
على عائق البلدان ذات العالقة فقد وضعت دائرة األمم املتحدة
لعمليات حفظ السالم مواد تدريبية ليتم استخدامها في هذه
الدول حيث تتضمن هذه املواد حزم تدريبية عامة تتعلق
بالتدريب ما قبل عمليات نشر اجلنود في الشرطة واجليش
(انظر إطار  )12ويتم استخدامها بشكل كبير عن طريق مراكز
ومؤسسات تدريب قوات حفظ السالم ،وتقوم دائرة األمم
املتحدة لعمليات حفظ السالم بتقدمي النصائح باإلضافة إلى
التدريبات التكميلية كتدريب املدربني في العديد من املراكز
49
اإلقليمية واحمللية.
مت إعداد تقرير في عام  2008بواسطة دائرة األمم املتحدة
لعمليات حفظ السالم حول تقييم االحتياجات التدريبية ،وقد
وجد بأنه قد مت إيصال التدريبات التي سبقت عمليات نشر
املوظفني حيث مت احتواء عدة مواضيع مثل االستغالل اجلنسي
واالعتداءات ومرض االيدز وغيرها 50،ومن املهم إعطاء وقت
كافي لفترة التدريب حول االستغالل اجلنسي واالعتداءات
اجلنسية .حيث تقدم هذه التدريبات الفرص ملناقشة القواعد
التي جاءت في قوانني األمم املتحدة والتي تتضمن تعريف
املنظمات غير املتآخية والظروف والتي من خاللها تظهر
العالقة بوجود االستغالل اجلنسي باإلضافة إلى مسؤولية
املوظفات احلوامل خالل عملية نشر القوات ،حيث يجب أن
يحتوي التدريب على بعض الطرق للتبليغ عن اإلدعاءات املتعلقة
باالستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية (بشكل يتناسب مع
األوامر) وذلك من أجل عملية البحث والرد عليها ،باإلضافة إلى
احتواء متابعة دورية وذات منهجية .تعتبر التدريبات املشتركة
بني البلدان مبثابة عامل مهم ميكنه املساعدة في رأب الصدع
حيث أن قوات حفظ السالم (من بلدان مختلفة) مع الدولة
املستضيفة باإلضافة إلى طريقة تعاملهم مع النساء والفتيات.
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متتلك بعض البلدان الغربية تقدما ً واضحا ً في تطوير وتزويد
التدريبات لقوات حفظ السالم والتي تناقش قضايا متعددة
كانت قد مت اإلشارة إليها في القرارات التي تتعلق باملرأة واألمن
والسالم .وقد التزم حلف شمال األطلسي بإدراج املفاهيم
اخلاصة باملرأة وبرامجها التدريبية والتعليمية وعلى جميع
املستويات 51 ،وبالرغم من قبول تلك التطورات فال تزال بعض
البلدان تقوم بإرسال أعداد قليلة نسبيا ً من قوات حفظ السالم.
أما بالنسبة ملوظفي قوات حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة
فإن جلهم يأتي من البلدان النامية وخاصة بنغالديش والهند
وباكستان والتي متتلك تدريبات أقل نظامية بالنسبة ملوضوع
االجتماعي في حال تواجدها ،وعلى أية حال فال تزال هناك
العديد من األمثلة الواعدة حول النوع االجتماعي وإمكانية
دمجهم في برامج قوات حفظ السالم:
تقوم املواد التدريبية والبرامج اخلاصة باملعهد البنغالي لدعم
عمليات السالم بتلبية أنظمة التدريب املعيارية التابعة لألمم
املتحدة والتي تناقش قضايا حول قوات حفظ السالم52.
يقدم مركز تدريب بعثات السالم في جنوب أفريقيا دورة
على مدار أسبوعني وذلك من أجل تدريب أعضاء وزارة
الدفاع وموظفني آخرين وذلك ليكونوا مستشارين في
مجال النوع االجتماعي بالنسبة للعاملني في اجليش وصناع
53
القرار في بعثات دعم السالم.
يقدم املعهد املستقل لتدريب عمليات السالم برامج تدريبية
الكترونية مجانية والتي تتضمن برامج حول منظور النوع
االجتماعي في عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة وذلك لكل
من قوات حفظ السالم القادمني من أفريقيا باإلضافة إلى بلدان
الكاريبي وأمريكا الالتينية ،وتلقى أكثر من  15ألف موظف
في قوات حفظ السالم البرنامج التدريبي وبشكل كبير في
البلدان اإلفريقية ،بنغالديش ،والباكستان ،أما في عام 2010
فقد قام معهد تدريب عمليات السالم بوضع برنامج تدريبي
جديد حتت مسمى منع العنف ضد املرأة وعدم املساواة بني
54
اجلنسني في عمليات حفظ السالم.
وضع مركز بيرسون حلفظ السالم دورة تدريبية على مدار
أسبوعني حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
لكل من ضباط الشرطة الدوليني املشاركني في بعثات األمم
املتحدة واالحتاد اإلفريقي في دارفور ،حيث يخطط هذا
55
املركز باعتماد هذا التدريب لبعثات حفظ السالم األخرى.
من املمكن أن تشتمل الدروس املستفادة والتي ميكن أن
تتعلمها الدول بخصوص تدريب موظفي الشرطة واجليش قبل
إرسالهم إلى البعثات األمور التالية:
إن التجهيز بعيد األمد لقوات الشرطة واجليش في عمليات
خطط السالم يعتبر أمرا ضروريا ً وذلك لضمان التطور
في القدرات والكفاءات ضمن الفاعلية واملهارات املطلوبة،
وعادة ما يكون الوقت قصيرا ً نوعا ً ما ،األمر الذي يعيق
احتمالية احلصول على جتهيزات أفضل.يجب أن تتم
30

اإلطار  12بعض األمثلة على املواد التدريبية
التي يتم تزويدها لقوات حفظ
السالم والتي لها عالقة باملرأة
والسالم واألمن
املساق التدريبي األساسي لعمليات ما قبل نشر وإرسال املوظفني
اخلاصة بدائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم.

DPKO Core Pre-deployment training modules, 2009. http://
pbpu.unlb.org/PBPS/Pages/Public/library.aspx?ot=2&scat=3
93&menukey=_4_5_2

الوحدة رقم  3تتناول املرأة والسالم واألمن وحماية االطفال
والوحدة رقم  4تتناول موضوع فيروس نقص املناعة
النوع اإلجتماعي ودورة تدريبية حلفظ السالم

DFID/DFAIT “Gender and peacekeeping training course”,
2002. http://www.genderandpeacekeeping.org

عملية الدمج بالنوع االجتماعي خالل املناهج التعليمية
اخلاصة بالشرطة واجليش.
يجب أن يبدأ التدريب بالتركيز على القضايا العملية مثل
كيفية تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325أكثر من
إعطاء مضامني نظرية عن النوع االجتماعي.
يجب أن يتوافر تدريب خاص باملهمة باإلضافة إلى
التوجه املجتمعي والذي يتضمن ديناميكيات تتعلق بالنوع
االجتماعي احمللي والتي يجب أن تعالج بوضوح الطرق التي
من خاللها ميكن منع العنف اجلنسي.
يجب أن يكون الرد على االعتداءات اجلنسية جزءا من
تدريبات البعثة وتدريبات على والسيناريوهات.
يتم توفير خبراء على الصعيد احمللي عن طريق هيئات مثل
وزارة املرأة أو شؤون النوع االجتماعي أو منظمات العمل
املجتمعي النسوية والتي من املمكن أن تدعم التدريبات
اخلاصة قبل عملية إرسال املوظفني.
يجب أن يتوافر تقييم منتظم ألثار هذه التدريبات خالل وبعد
عملية نشر القوات مع احتمالية إدراج املنظمات النسوية في
56
الدول املضيفة.
انظر أداة التدريب حول ״النوع اإلجتماعي ومنتسبي القطاع
األمني״
عمليات املنع واملساءلة املتعلقة بقضايا االعتداءات
اجلنسية واالستغالل اجلنسي
كانت األمم املتحدة في السنوات السابقة عرضة االنتقاد حول
االدعاءات التي مت تقدميها حول االستغالل اجلنسي واالعتداءات
للمجتمعات احمللية عن طريق قوات حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة .حيث متتلك األمم املتحدة سياسة شديدة وهي عدم
التساهل ،ولكن طالبت قرارات مجلس األمن بخصوص املرأة
والسالم واألمن من الدول األعضاء اتخاذ إجراءات وقائية
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ووضع معايير وتدابير لضمان وجود املساءلة القانونية ضد
االعتداءات اجلنسية.
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1820مادة 7؛ قرار
مجلس األمن الدولي  1888مادة 21
مدونة السلوك :جنبا ً إلى جنب مع التدريبات التي يتم تقدميها،
تتطلب عمليات منع االعتداءات اجلنسية إرشادات واضحة
وجلية حول التصرفات املمنوعة باإلضافة إلى الشكاوى
الواضحة والتحقيقات واإلجراءات الصارمة واالنضباطية.
أما اخلطوة األولى ،فيجب على البلدان التي تشارك في قوات
بعثات حفظ السالم أن تتأكد بأن املعايير اخلاصة باألمم
املتحدة حول منع االستغالل اجلنسي تتطابق مع موظفيها
سواء أكان ذلك من خالل إصدار األوامر أو وضعهم حتت
القوانني اجلنائية اخلاصة بهم 57،ويجب عليهم أيضا ترجمة
املعايير إلى اللغة التي يتحدث بها موظفيهم باعتبارهم ضمن
قوات حفظ السالم.
إن تطبيق وتطوير وتنفيذ مثل مدونات السلوك هذه على املستوى
احمللي من املمكن أن يساعد في ضمان و تأكيد أن قدرات حفظ
السالم حتت املساءلة القانونية في حال وجود أي اعتداء جنسي،
حيث يعتبر وجود مرجع قوي وواضح حول عدم مشروعية
االعتداءات اجلنسية في مدونة السلوك الوطنية مبثابة أداة
ووسيلة لتعليم وتدريب موظفي الشرطة واجليش وذلك من أجل
مساعدة قادتهم في وضع حد ملثل تلك االعتداءات.

وجود املساءلة القانونية في حاالت االستغالل اجلنسي
واالعتداءات اجلنسية :تتطلب عملية منع االعتداءات ووجود
مساءلة قانونية ثقافة تنظيمية بني ضباط اجليش وقادة
الشرطة الذين يقومون مبنع و حتديد ومعاقبة مثل هذا السلوك،
وهناك حاجة لوجود خطوات من اجل معاجلة ثقافة اإلفالت من
العقاب للجرائم املتعلقة بالعنف اجلنسي ضمن صفوف القوات
املسلحة وبني فرق الشرطة.
يجب أن تكون الدول مجتهدة في تأكيد بأن أي من موظفيها
املشتركني في قوات حفظ السالم والذي يشترك في أي عملية
استغالل جنسي أو اعتداء سيتم محاسبته و ذلك ضمن نظامهم
العسكري القضائي اخلاص ،وقد قامت العديد من الدول بتطبيق
هذه األنظمة في معاقبة مرتكبي اجلرائم عن طريق تسريحهم
من اخلدمة العسكرية باإلضافة إلى فرض عقوبات احتجازية
أو جتريدهم من رتبهم .على سبيل املثال :قامت فرنسا بسجن
احد املوظفني العاملني في قوات حفظ السالم بسبب قيامه
بتصوير نفسه ميارس اجلنس مع األطفال بينما كانت دوال مثل
املغرب ونيبال والباكستان وجنوب أفريقيا وتونس قد أعلنت
58
عن إجراءات تأديبية وانضباطية ضد بعض موظفيها.
يجب على البلدان التي تقوم بإشراك قواتها أو فرق الشرطة
تقدمي ضمان إلى األمم املتحدة بأن يقوم موظفيها العاملني
في قوات حفظ السالم بإنفاذ القانون احمللي باإلضافة إلى

إمكانية مقاضاتهم إذا تبني من حتقيقات األمم املتحدة وجود
ادعاءات حقيقية لعملية استغالل أو اعتداء جنسي ضدهم .على
أية حال تواجه الصعوبات العملية في جمع الدالئل ودعوة
الشهود للمثول إمام القضاء مع السلطات احمللية في مثل
عمليات املقاضاة هذه ،ومن أجل معاجلة تلك املشاكل مت إصدار
التوصيات للدول املشاركة في قوات حفظ السالم حول وجوب
59
وجود محاكم في املواقع التي تتم فيها االعتداءات.
يعتبر إظهار مساءلة ومعاقبة قوات حفظ السالم املهتمني
في عمليات العنف اجلنسي أمرأ ضروريا ً من اجل إظهار
املصداقية لهذه البعثات والتي تعتبر ضرورية لكفاءة وجودة
هذه البعثات .حيث يعتبر إصالح املوظفني العاملني في قوات
حفظ السالم مبثابة اإلجراء العام الذي يتم استخدامه في حال
وجود سوء تصرف .وعندما تكون دالئل عمليات اإلصالح غير
واضحة وغير مشروحة بشكل جيد فيتم اعتبارها على أساس
أنها عملية إزالة بسيطة ملرتكبي اجلرائم وذلك من غير وجود
أية أصداء لها ،وبينما يتم حماية سرية الضحايا والشهود
يجب على البعثات أن تقوم بتوفير املعلومات إلى البلد املضيف
حول كيفية التعامل مع قضايا االستغالل اجلنسي واالعتداءات
إضافة إلى تفسير نتائج التحقيقات إلى الضحية واألشخاص
اآلخرين أصحاب العالقة ،حيث يعتبر أمرأ مناسبا ومنطقيا بأن
يقوم احد املسؤولني باإلعالن عن استبعاد أحد األطراف من
البعثة وسيتم معاقبته بحيث يتمكن املجتمع من رؤية تطبيق
القرارات واإلجراءات املناسبة.
اإلجراءات املستخدمة في توظيف النساء بشكل اكبر
تعترف القرارات اخلاصة باملرأة و األمن و السالم باعتبار
املرأة العاملة في قوات حفظ السالم مصدرا هاما في حماية
املدنيني باإلضافة إلى منع وجود عنف جنسي ضد النساء و
األطفال .إن وجود فرقة حلفظ السالم مكونة من الرجال و
النساء سوف:
تكون ذات ثقة أكبر عند املجتمع احمللي
تكون مجهزة بشكل اكبر لتنفيذ بعض املهام احلساسة مثل
تفتيش البيوت والتفتيش اجلسدي والعمل في السجون
باإلضافة إلى توفير حماية للمدنيني باإلضافة إلى عمليات
املسح اخلاصة باملقاتلني في مواقع نزع السالح وتسريح
املقاتلني وإعادة دمجهم
ميكنها التواصل على نحو اكبر مع املجموعات املعرضة
للخطر ومنظمات العمل املجتمعي في املجتمع احمللي
ميكنها وبسهولة دعم النساء بالنزاعات و اللواتي قد يواجهن
صعوبة في التحدث ملوظف ذكر
وجود عدد قليل من اجلرائم واالعتداءات اجلنسية
تشجع وترويج مشاركة املرأة احمللية ومنظماتهم في
60
العمليات السياسية ملا بعد النزاعات
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ميكن املوظفات العامالت في قوات حفظ السالم بأن يك ّن ذوات
أهمية كبيرة في منع العنف اجلنسي.
أما بالنسبة للقرارات املتعلقة باملرأة واألمن والسالم فهي
تقوم بتشجيع البلدان على نشر أعداد اكبر من املوظفات اإلناث
(سواء في اجليش أو الشرطة) في عمليات األمم املتحدة للحفاظ
على السالم:
انظر :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1820مادة 8؛ قرار
مجلس األمن الدولي رقم  1888مادة 19
لقد دافعت دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم بأنه يجب
أن يكون ما نسبته  %10على األقل من القوات في الشرطة
واجليش من اإلناث .كانت املرأة في شهر حزيران  2006تشغل
ما نسبته  %2.35من الوظائف في األمم املتحدة ،في 2009
قامت دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم بإطالق حمالت
لزيادة أعداد النساء في بعثات حفظ السالم مبعدل %20-8
61
بحلول عام .2014
ميكن للدول زيادة توظيف و إرسال املرأة ضمن بعثات حفظ
السالم عن طريق:
اعتماد توظيف عدد اكبر من النساء مبثابة هدف لهم في
خطط العمل القومية اخلاصة بالقرار رقم .1325
وحدات شرطة وجيش حتتوي على الفتيات فقط إلرسالهم
ونشرهم في هذا املجال مستعينة بوحدة الشرطة الهندية
التي مت نشرها في ليبيريا في العام .2007
وضع سياسة وطنية حول توظيف وإرسال املرأة والتي من
املمكن أن تشتمل على أهداف رقمية (نسبة املرأة في جميع
الوحدات التي مت إرسالها ضمن وحدات وبعثات حفظ
السالم ،كخدمات الشرطة الزامبية التي لديها  %30من اجل
اختيار ضباط شرطة إناث وذلك ليشاركوا في بعثات األمم
املتحدة حيث حققت ما نسبته  %21في أكتوبر .2009
إنشاء وتأسيس وحدات متخصصة ضمن مكاتب الشرطة
واجليش وذلك من اجل متابعة عمليات توظيف وإرسال املرأة.
ترشيح ملراكز أعلى في قوات حفظ السالم املدنية وعلى سبيل
املثال ،وجود ممثل خاص لدى األمني العام لألمم املتحدة
واالحتاد األوروبي وأية جهات أخرى وعبر اإلعارة للمواقع
الرئيسية التابعة لدائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم.
وضع استراتيجيات معلوماتية عامة والتي تشجع وتروج
لتوظيف املرأة ضمن قوات الشرطة واجليش وإرسالهن
ضمن بعثات قوات حفظ السالم.
مراجعة متطلبات التأهيل وذلك من أجل إزالة أي متييز
عنصري ضد املرأة.
معاجلة التمييز العنصري املوجود على أساس النوع
االجتماعي ضمن القوات املسلحة وأفراد الشرطة وذلك
من خالل سياسات تتعلق بالنوع االجتماعي باإلضافة إلى
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برامج متكني وتقوية املرأة .انظر الداة حول النوع اإلجتماعي
وأجهزة الشرطة.
تزويد املرأة ببرامج تدريبية إضافية وذلك ملساعدتهم على
تلبية املؤهالت املطلوبة ،حيث قامت ضابطات الشرطة في
كل من زامبيا وتنزانيا وناميبيا بالتعريف بأن عدم القدرة
على قيادة السيارات عند املرأة هو مبثابة عائق رئيسي
إلرسالهن ضمن بعثات قوات حفظ السالم (تطلب األمم
املتحدة أن تتوافر القدرة على قيادة سيارات الدفع الرباعي).
تتفاقم هذه املشكلة بوجود األمر القائل بأن الرجال و النساء
ال يتواجد لديهم نفس الفرص و ذلك بسبب عوامل ثقافية
و اجتماعية و اقتصادية .يقوم قسم خدمات الشرطة في
تنزانيا بتخطيط برنامج تدريبي قبل إرسال املوظفات
لتعزيز لغتهم وقدرتهم على الرماية والقيادة ملساعدتهم
في اجتياز االختبارات ،حيث تقوم أيضا ً الشرطة في تنزانيا
ببحث موضوع إعادة صرف املبالغ املالية لإلناث الالتي
يقمن بأخذ دروس سياقة على حسابهن اخلاص.
البدء بإجراء أبحاث خاصة حول تلك العوامل والتي من
املمكن أن تعزز عملية التوظيف والتثبيت ونشر النساء مع
62
ضمان اختبار السياسة الوطنية.

 7-4من قبل الدول املشاركة في النزاعات
املسلحة
كما هو متوقع ،تولي القرارات األربعة املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن اهتماما ً خاصا ً حلاالت النزاعات املسلحة ،وأصدر
مجلس األمن تعليمات مشددة إلى األطراف املشاركة في
النزاعات املسلحة فيما يتعلق:
بضمان االحترام الكامل للقانون الدولي بخصوص حقوق
النساء والفتيات وحمايتهم ،مبا في ذلك الوقف الفوري
والكامل جلميع أعمال العنف اجلنسي ضد املدنيني
وباتخاذ تدابير خاصة حلماية املدنيني ،وال سيما النساء
والفتيات ،ضد العنف اجلنسي ،فضالً عن أشكال العنف
األخرى
ضمان االحترام الكامل للقانون الدولي املطبق على حقوق
النساء والفتيات وحمايتهم

"األكثر خطورة هو أن تكون امرأة خير من أن تكون جنديا ً في
الوقت الراهن في شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية".
اللواء باتريك كاميرت ،نائب قائد سابق لقوة
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أنظر :قرار مجلس األمن  1325املادة 9؛ قرار مجلس األمن
 1820املادة 2؛ قرار مجلس األمن  1888املادة 2؛ قرار
مجلس األمن  1889املادتان  2و 3

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني

إن التحديات التي تواجه ضمان احترام حقوق اإلنسان
والالجئني اإلنساني الدولي في النزاعات املسلحة ليست
جديدة وال تقتصر على حماية النساء والفتيات .وتشهد على
هذا األعداد الهائلة من القتلى واجلرحى املدنيني في مناطق
النزاع املسلح .وقد عملت اللجنة الدولية للصليب األحمر مدة
ليست بالقصيرة حول هذه القضايا ،مبا في ذلك من خالل
التعزيز والتدريب في مجال القانون الدولي اإلنساني للقوات
املسلحة واجلماعات املسلحة .تلعب األمم املتحدة دورا ً رئيسيا ً
في ممارسة الضغط السياسي على الدول لالمتثال اللتزاماتها
القانونية في النزاعات.
يرتكب أفراد من الشرطة الوطنية والقوات املسلحة العنف
اجلنسي وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان في العديد من
السياقات  ،64و ميكن أن تكون املشاكل في االنضباط والفساد
عوامل للعنف اجلنسي ضد النساء الالجئات في بوروندي
وكينيا ورواندا ،فعلى سبيل املثال :ارتكبها جنود احلكومة /
قوات األمن سيئة اإلشراف والتي لم تتلق توجيهات واضحة
من املشرفني بشأن واجباتهم ،وكان تعاطي الكحول واملكاسب
65
الشخصية من السرقة وراء هذا العنف في كثير من األحيان.
وثمة حتد رئيسي آخر هو فرض القانون الدولي على يد جهات
غير حكومية وجماعات مسلحة .فمن ناحية قد ال ترى هذه
اجلماعات نفسها ملزمة مبوجب القانون الدولي ،ومن اجلهة
األخرى قد تفتقر إلى الهيكلية القيادية والسيطرة الالزمة
للحفاظ على االنضباط .ومهما يكن ،فإن هذه اجلهات غير
احلكومية نادرا ً ما تخضع ألية رقابة خارجية .وعالوة على
ذلك ،في الوقت الذي يكون العنف اجلنسي فيه وسيلة من
وسائل احلرب التي تشنها اجلماعات املسلحة ،قد تستغل
جماعات ‘انتهازية’ مسلحة الفوضى ملهاجمة النساء أومدنيني
عاديني ،فإتاحة الفرصة للنهب واالغتصاب حتت تهديد السالح
في كثير من األحيان تقوم مقام حافز إلدامة الصراع بالنسبة
66
للمتمردين مدفوعي األجر على نحو غير منتظم.
وقد بدأ املجتمع الدولي لتوه يطور اخلبرات في التعامل مع
اجلماعات املسلحة غير احلكومية حول قضايا العنف اجلنسي.
وقد أحرز بعض التقدم في الوفاء بالتزاماتها إلنهاء العنف
67
اجلنسي ،إال أن التنفيذ هو التحدي احلقيقي.
في جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وقع على بيانات
االلتزام  22جماعة من اجلماعات املسلحة في منطقة كيفو
خالل مؤمتر السالم في غوما في  23كانون الثاني .2008
ألزمت الدول املوقعة نفسها بجملة من األمور ،منها وضع
حد جلميع أعمال العنف ضد السكان املدنيني ،وباألخص
ضد النساء واألطفال ،كما تضمن بيان نيروبي والذي ركز
على اجلماعات املسلحة األجنبية في جمهورية الكونغو
الدميقراطية إشارة الى منع أعمال العنف اجلنسي .وعلى
الرغم من ذلك ،لم يحدث تقدم كبير حتى اآلن بني األطراف
سواء في احترام إلتزاماتها أو حماية املدنيني ،وال سيما ضد
العنف اجلنسي.

في ساحل العاج ،إعتمدت القوات اجلديدة خطة عمل في
كانون الثاني  2009ألزمت نفسها فيها مبكافحة العنف
اجلنسي في املناطق اخلاضعة لسيطرتها ،وشكلت مجموعة
عمل ملتابعة تنفيذ هذا االتزام .ويتوجب هنا أن يتم مراقبة
فعالية هذه املبادرات.
تشير جتربة قوات األمم املتحدة حلفظ السالم إلى ضرورة
تكييف استراتيجيات محددة للجماعات املسلحة املعارضة أو
األطراف الفاعلة غير احلكومية بهدف اإلقناع والردع ،وأن
يتم توضيحها في سياق العالقة بني ثقافة املجموعة املعينة
68
ومعتقداتها.
تدابير خاصة حلماية املدنيني ضد العنف اجلنسي
أنظر :قرار مجلس األمن  1325املادة  10وقرار مجلس
األمن  1820املادة  3وقرار مجلس األمن  1888املادة 3
وقرار مجلس األمن  1889املادة 12
حماية املدنيني ضد العنف اجلنسي تتطلب استراتيجيات
واستجابات محددة لألسباب التالية:
ينزع ضحايا العنف اجلنسي إلى عدم اإلبالغ عن وقوعه
خوفا ً من الوصمة االجتماعية ومعاودة تكرار الشعور بأنهم
ضحية مما يسفر عن ندرة املعلومات عن أمناط االعتداءات
وعن هوية مرتكبيها.
مييل العنف اجلنسي للحدوث في أماكن وفي فترات زمنية
يكون فيها وجود العامل األمني املنظم في العادة قليالً كما
هو احلال في املنازل ،وعند نقاط املياه خالل ساعات ما قبل
الفجر ،وفي الغابات التي تقصدها النساء للحصول على
69
الوقود والعلف في احلقول حيث زراعة احملاصيل.
وقد تكون احلاجة إلى جتاوب مستهدف مع العنف اجلنسي في
طريقها إلى أن تصبح عقيدة عسكرية في حاالت معينة .فعلى
سبيل املثال ،مبدأ منظمة حلف شمال األطلسي حاليا ً يوجب على
قوات التخطيط العملي والتنفيذ والتقييم ،كما أن القوات بحاجة
إلى حتليل مدى وجوب اتخاذ إجراءات حلماية النساء والفتيات
ضد العنف اجلنسي ،إال أن اجليوش الوطنية في العادة ليس
لديها عقيدة واضحة أو تدريب مبني على سيناريوهات معددة
خصيصا ً للتعامل مع العنف اجلنسي .وقد ال تكون لديها
70
اجلاهزية للتصدي لها في مسرح العمليات.
وفي حني أجري قليل من حتليل كيفية حماية القوات واجلماعات
املسلحة املشاركة مباشرة في النزاعات املسلحة للمدنيني
ضد العنف اجلنسي .وميكن القول في هذا املقام أن الدروس
املستفادة من الذين يقدمون املساعدة اإلنسانية ومن بعثات
حفظ السالم ذات صلة مباشرة ،وتشمل املمارسات الفضلى
71
في مجال حماية املدنيني ما يلي:
تقييم كيفية اختالف املخاطر بني النساء والرجال ،وبني
الفتيات والفتيان ،وكيفية تغيرها على مدار الصراع ،واملناطق
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التي من املرجح أن يتعرض الناس فيها للعنف اجلنسي (مثل
نقاط توزيع املساعدات ومراكز االحتجاز والنقاط احلدودية
واحلانات) ،وكذلك تقييم غيرها من الوكاالت  /املنظمات
التي ميكن أن توفر الصحة التكميلية وخالفها من اخلدمات
النفسية واالجتماعية والقانونية األساسية وغيرها.
مشاورات دورية تامة مع املجتمعات احمللية واملجموعات
املعرضة للخطر ،والتواصل املستمر مع اجلمعيات النسائية
احمللية لتحديد ثغرات احلماية وكمصدر لالستخبارات
التشغيلية.
استمرار الرقابة والتقييم وجمع وحتليل البيانات.
ينبغي إدراج ربط احلماية مع متكني املرأة في اتخاذ القرارات
العامة كي تكون قادرة على التعبير عن احتياجاتهما فيما
يتعلق باحلماية ضد العنف اجلنسي من ضمن أمور أخرى.
وفي الوقت نفسه ،فإن خطر العنف اجلنسي في سياقات
كثيرة يحول دون مشاركة املرأة في احلياة العامة.
االعتراف بأن التدابير الفاعلة تتوقف إلى حد كبير على
السياق .على سبيل املثال ،االستراتيجيات املتبعة في دارفور
(السودان) حيث يتركز الصراع في مخيمات النازحني
لن تنجح بالضرورة في وضع مثل جمهورية الكونغو
الدميقراطية .فاالختالفات في مستويات التنظيم الوحشية
والنية والنطاق تتطلب استراتيجيات للتجاوب.
وقد وضعت العديد من التدابير العملية حلماية املدنيني ضد العنف
اجلنسي في أماكن على منط مخيمات الالجئني ،وميكن تطبيق
هذه اإلجراءات وتكييفها في أماكن على غير شاكلة مخيمات
الالجئني ،72مبا في ذلك القرى والضواحي حيث يتعرض الناس
خلطر العنف اجلنسي خارج منازلهم ،وتتضمن هذه التدابير:
تركيب مصابيح في املناطق اخلطرة
مرافق صحية منفصلة للنساء والرجال
مواقع استراتيجية للنظافة واملياه والنفايات وغيرها من
املرافق التي تستخدمها الفئات املعرضة للخطر
قطع العشب على الطرق التي تسلكها النساء باستمرار
وتزويد النساء باملصابيح وتثقيفهم وتشجيعهم على السير
ضمن مجموعات
تنظيم حمالت إعالمية لتوعية املرأة على طرائق حماية نفسها
مساعدة اجلماعة على كيفية إعداد جلان مناوبة في األحياء
السكنية أو جلان مراقبة  /دفاع القرى
وقد استخدم عدد من بعثات حفظ السالم التابعة لدوريات
مسلحة ومرافقني حلماية النساء والفتيات بدنيا ً ضد العنف
اجلنسي ،حيث شارك هؤالء بأنشطة محددة ،مثل جمع احلطب
واملاء والتنقل إلى السوق والزراعة و  /أو ركزوا على فترات عالية
املخاطر مثل أوقات الليل أو ساعات ما قبل الفجر (انظر اإلطار
 .)13وباملثل ،ميكن للقوات العسكرية أن تساعد على ردع العنف
اجلنسي ببساطة من خالل إثبات وجودهم في الفترات واألماكن
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عالية املخاطر كاستخدام القنابل املضيئة ليالً .73ميكن تنسيق
الدوريات وإجراءات وقائية أخرى من جانب العسكريني مع
اللجان األمنية التي تديرها املجتمعات احمللية ،وينبغي تخطيطها
وتنفيذها بالتشاور مع كل من املرأة والرجل في املجتمع.
في أوقات أخطار العنف احلاد ميكن للجيش أيضا ً إجراء عمليات
اإلخالء وإنشاء ممرات العبور اآلمن حلركة املدنيني.
كما تشير قرارات مجلس األمن إلى مزيد من التدابير التالية
اخلاصة بحماية املدنيني من العنف:
تدقيق املرشحني للجيوش الوطنية وقوات األمن لضمان
استبعاد أولئك املرتبطني باالنتهاكات اخلطيرة للقانون
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان مبا في ذلك العنف
اجلنسي .ويناقش القسم  3-4موضوع التدقيق.
تدريب األفراد العسكريني حول حظر جميع أشكال العنف
اجلنسي وفضح األساطير التي تغذي العنف اجلنسي في
الصراعات املسلحة .ومتت مناقشة تدريب قوات الشرطة
والقوات املسلحة على قضايا املرأة ،والسالم واألمن في
القسم .4-6
فرض التدابير العسكرية أو غيرها من تدابير التحقيق
واالنضباط.
فرض التدابير العسكرية أو تدابير التحقيق واالنضباط
األخرى

"يتمثل جزء أساسي من الوقاية في احلاجة إلى القادة املدنيني
والعسكريني إلظهار االلتزام واإلرادة السياسية للتصدي
للعنف اجلنسي .يرسل التقاعس عن العمل أساسا ً الرسالة
التي يتم بها التسامح مع العنف اجلنسي .في هذا الصدد ،أود
التأكيد على التعليمات الواضحة والقوية والرسائل املنتظمة
بشأن احلظر القاطع للعنف اجلنسي ،واألدلة التي ال لبس فيه
بالقول والفعل أنه سيتم معاقبة أي خرق تساهم في احلد من
العنف اجلنسي .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على أجهزة الدولة
مبا في ذلك وزارات الدفاع والداخلية والعدل وهياكل القيادة
العسكرية والشرطة وضع تدابير ملموسة محددة زمنياً،
مبا في ذلك تدريب قوات اجليش والشرطة لتوعيتهم حول
التزاماتها مبوجب القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان
والقانون اجلنائي".
تقرير األمني العام عمالً بقرار مجلس األمن 1820
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عندما يكون هناك إفالت من العقاب مبا يتعلق بالعنف اجلنسي
فإن حاملي السالح ينظرون إلى االغتصاب ليس فقط باعتباره
أداة من أدوات احلرب ولكن باعتباره لعبة من ألعاب احلرب،75
وتشدد القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن على وجه
اخلصوص على التصدي لإلفالت من العقاب (انظر القسم )5-4
مبا في ذلك ما يتعلق بالعنف اجلنسي الذي يرتكبه العسكريون.
انظر :قرار مجلس األمن  1820املادة 3؛ قرار مجلس األمن
 1888املادة  3و 7
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ووفقا ً ملعايير حقوق اإلنسان ينبغي أن يقتصر اختصاص
احملاكم العسكرية على اجلرائم العسكرية التي يرتكبها
العسكريون حتديداً ،ويجب أن تستبعد انتهاكات حقوق
اإلنسان مبا في ذلك اجلرائم اجلنسية التي ينبغي أن تخضع
الختصاص احملاكم اجلنائية العادية 76.فشلت احملاكم
العسكرية إلى حد كبير في التحقيق ومالحقة املجرمني في
البلدان حيث تقع اجلرائم اجلنسية التي يرتكبها العسكريون
حتت اختصاص القضاء العسكري.
وقد وضعت منظمة حلف شمال األطلسي مبادئ توجيهية
بشأن التحقيق في أعمال العنف اجلنسي املزعومة (وانتهاكات
مدونات السلوك األخرى) من قبل العاملني في منظمة حلف
شمال األطلسي ،والتي تشمل:

وضع جدول زمني لتعيني ضابط حتقيق إلجراء حتقيق
لتقصي احلقائق  /حتقيق أولي
تسلسل لرفع تقرير بنتائج التحقيق األولي
املسؤولية عن إحالة نتائج التحقيق األولي إلى السلطة
الوطنية املعنية التخاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة
77
وجود إطار لرفع تقارير بالتصرف النهائي.
وتعتمد منظمة حلف شمال األطلسي ،كاألمم املتحدة ،على
الدول األعضاء فيها التخاذ إجراءات تأديبية ضد موظفيها،
وينبغي أن يكون لدى جميع القوات املسلحة إجراءات واضحة
للرد على مزاعم العنف ضد املدنيني من قبل منتسبيها ،مبا في
ذلك التحقيق الدقيق واإلدانة حيثما يكون ذلك مضموناً.

اإلطار  13دوريات جمع احلطب في دارفور
بالنسبة للنساء والفتيات النازحات في بعض السياقات املتأثرة بالنزاعات ،يتعرض هؤالء ملخاطر معينة بفعل جمع احلطب تنطوي على
االختطاف واالغتصاب والقتل ،وحلماية النساء اللواتي يجمعن احلطب في دارفور بدأ جنود قوة االحتاد االفريقي بتسيير دوريات حلماية
جمع احلطب ،حيث استمرت هذه احلماية من قبل قوات االحتاد االفريقي  /األمم املتحدة املشتركة املنتشرة منذ عام .2007

وتألفت دوريات االحتاد االفريقي عموما ً من اثنني أو ثالثة من الشاحنات الصغيرة التي وراء مجموعة من النساء ما يقرب من 200-100
متر على طول طريق محددة سلفا ً إلى موقع جمع احلطب .نفذت كل شاحنة دورية تضم  5-3من أفراد الشرطة املدنية في املقدمة وستة إلى
ثمانية جنود مدججني بالسالح في مؤخرة السيارة املفتوحة.
أثبتت دوريات جمع احلطب لالحتاد االفريقي فعاليتها في بعض السياقات ،وأبرزت اللجنة النسائية للنساء الالجئات واألطفال الالجئني
املسائل التالية من بني أمور أخرى أهمية جناحها:

كانت ״جلان دوريات احلطب״ التي تتألف من قادة اجلماعات املشاركة (مثل القيادات النسائية للنازحني) وممثلني عن قوات
الدوريات (اإلناث حيثما كان ذلك ممكناً) ووسيط مثل وكالة لألمم املتحدة أو منظمة غير حكومية حاسمة في بناء الثقة بني
املشاركني والدوريات .وينبغي على اللجان وضع مبادئ توجيهية بشأن التوقيت والتواتر واختيار الطرق وبعد املسافات
وتفاصيل الكيفية التي سيتم بها تنفيذ الدوريات ،كما ينبغي أن جتتمع بانتظام لتناول أية مخاوف تظهر خالل الدوريات.
يجب أن تكون والية حماية قوة الدوريات سواء من اجلنود والشرطة املدنية أو السلطات احمللية واضحة بني جميع األطراف
قبل أن تبدأ
يجب توضيح دور قوات األمن التابعة للحكومة املضيفة (في أوضاع الالجئني) ،وقوات األمن في احلكومة احمللية (في أوضاع
النازحني) ،قبل بداية الدوريات.
وعند االقتضاء ،ينبغي أن يصاحب مترجمون جميع الدوريات –من اإلناث كلما كان ذلك ممكناً -من أجل التواصل بني
املشاركني والدوريات.

يجب أن يدعم قائد قوة الدوريات إشراكها في دوريات جمع احلطب ،مع االلتزام باتباع املبادئ التوجيهية واالستعداد لتسيير
دوريات وعلى أساس منتظم وميكن توقعه.

يجب أال تشارك الدوريات في االستغالل اجلنسي للمشاركني في الدوريات ويجب أن يحاسب بناء على املبادئ التوجيهية
املعترف بها دوليا ً وقواعد السلوك لقوات حفظ السالم.

وقد أبرزت اجلهات الفاعلة اإلنسانية التحليل الذي يجب أن يحضر مبادرات احلماية هذه ،مع اإلشارة إلى أنه في بعض احلاالت سمحت
دوريات جمع احلطب للنازحني من مجموعة قبلية واحدة بجمع احلطب من جتمعات مجاورة ،مما أدى إلى تفاقم التوترات احملتملة.

مصادر :ميغان باستيك وغرمي وكونز) :(Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, Rالعنف اجلنسي في النزاعات املسلحة ،حملة عامة عاملية وانعكاساتها على القطاع
األمني ،مركز حنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة2007 ،؛ هولت ،تايلور ،وكيلي ) ،(Holt, V. Taylor G. & Kelly M.حماية املدنيني في سياق عمليات
حفظ السالم لألمم املتحدة :جناحات واخفاقات والتحديات املتبقية ،إدارة عمليات حفظ السالم  /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.190-189 ،2009 ،
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5

التوصيات الرئيسية

السياسات
 -1تقييم كيفية تأثير اخليارات السياسسة املختلفة على
النساء والرجال والفتيات والفتيان في وضع وتنفيذ
السياسات املتعلقة بإصالح القطاع األمني ،والتأكد من
مشاركة خبراء النوع االجتماعي واملرأة مشاركة كاملة
في عملية صنع السياسات.
 -2تناول احتياجات األمن والعدالة اخلاصة بالنساء والفتيات
صراحة وقضايا العنف اجلنسي وتعزيز دور املرأة في
املشاركة على قدم املساواة في مؤسسات القطاع األمني
في جميع السياسات املتعلقة بإصالح القطاع األمني.
 -3وضع خطط عمل قومية لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن من خالل عملية شاملة واستشارية
تتضمن املشرعني واملؤسسات األمنية ومنظمات املجتمع
املدني النسوية وغيرها من اجلهات املعنية .وينبغي أن
تشمل مثل هذه اخلطط إجراءات إصالح القطاع األمني.
املساءلة
 -4الرقابة والتقييم على كيفية التعامل مع قضايا املرأة
والسالم واألمن في برامج إصالح القطاع األمني ،وتنفيذ
خطط عمل قومية لتنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن ،واستخدام مؤشرات ملموسة وإشراك منظمات
املجتمع املدني النسائية.
 -5إنشاء نظم لضمان محاسبة األفراد داخل الهيئات
احلكومية واألجهزة األمنية وبعثات حفظ السالم لتنفيذ
االلتزامات املنصوص عليها في القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن كما وردت في سياسات األمن القومي أو
السياسات الدفاعية أو سياسات إصالح القطاع األمني.
مشاركة املرأة
 -6إدراج النساء على جميع املستويات في إدارة القطاع
األمني واملؤسسات الرقابية وتوفير مساحة ملدخالت
منظمات املجتمع املدني النسائية.
 -7متكني املرأة واملنظمات النسائية من املشاركة في عمليات
إصالح القطاع األمني من خالل توفير الدعم األمني 
واللوجستي وبناء القدرات وتقدمي النصح والدعم لبناء
قوات التحالف حسب الضرورة.
 -8وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز قيادة املرأة داخل القوات
املسلحة وأجهزة الشرطة ومؤسسات الدفاع والقضاء.
إصالح قطاع الدفاع
 -9إشراك املجموعات النسوية في تخطيط وتنفيذ برامج
اإلدماج ،وخصوصا ً عند التعامل مع املستفيدات وإعادة
إدماج املقاتلني السابقني.
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 -10اتخاذ إجراءات للتخفيف من احتمال أن يؤدي عودة
املقاتلني السابقني إلى مجتمعات مدنية إلى تزايد العنف
اجلنسي.
 -11التأكد من أن أعضاء القوات املسلحة اجلديدة أو التي
أعيد تشكيلها وخدمات الشرطة تتحقق من جرائم العنف
اجلنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان ،مع إيالء اهتمام خاص إلى سرية
وحماية ضحايا العنف اجلنسي.
إصالح أجهزة الشرطة
 -12إصالح اختصاصات الشرطة وممارسات العمل
والتدريب وأنظمة احلوافز وتدابير األداء والتوظيف
ونظم املساءلة لتحديد أولويات قضايا النوع االجتماعي،
والنظر في إنشاء وحدات الشرطة متخصصة يعمل
بها الرجال والنساء وترتبط بخدمات الدعم االجتماعي
والقانوني.
 -13تخصيص املوارد ملنع العنف اجلنسي ومالحقة مرتكبيه،
وكذلك ملساعدة الضحايا وحمايتهم.
إصالح نظام العدالة
 -14إصالح القوانني واإلجراءات القضائية واملمارسات
والتدريب لتناول العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي وذلك متشيا ً مع املعايير الدولية ،إلى جانب
اتخاذ الترتيبات اخلاصة ملقاضاة اجلناة وتقدمي الدعم
		
لضحايا العنف اجلنسي.
 -15زيادة وصول املرأة والفتيات إلى العدالة من خالل دعم
املساعدة القانونية واملساعدين القانونيني ومنظمات
املجتمع املدني والتوعية القانونية.
 -16العمل مع البلدان املتضررة من النزاعات من أجل دعم
القدرة على التحقيق واملقاضاة في جرائم العنف ضد
املرأة التي ترتكب أثناء النزاعات املسلحة ،واحلفاظ على
ضغوط محلية ودولية ملالحقة مرتكبي تلك اجلرائم.
استعدادا ً حلفظ السالم
 -17دمج التدريب العملي على قضايا املرأة والسالم واألمن
مبا في ذلك منع العنف اجلنسي في الشرطة والتدريب
العسكري ،واملستكمل بتدريب محدد باملهام لقوات حفظ
السالم.
 -18وضع مدونات سلوك وآليات مساءلة ملعاجلة االستغالل
اجلنسي واالعتداء اجلنسي ،وضمان مساءلة مرتكبيها،
والنظر في مساءلة البلدان التي تسضيفهم.
 -19إنشاء وحدات متخصصة لقيادة ومراقبة تنفيذ السياسات
واالستراتيجيات والتدريب لزيادة جتنيد وتشغيل املرأة
في عمليات حفظ السالم.
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DCAF Gender and Security Programme –
http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit
EPLO European National Action Plans for
UNSCR 1325 – http://www.eplo.org/index.
php?id=249
EU webpage on Women Peace and Security –
http://www.consilium.europa.eu/showPage.
aspx?id=1886&lang=en

Genderforce, Good and Bad Examples – Lessons
Learned from Working With UNSCR 1325 in International Missions, 2007. http://www.genderforce.se/
dokument/Good_and_bad_examples_English_A4.pdf

PeaceWomen – http://www.peacewomen.org/WPS/
Index.html

UNIFEM, Women Building Peace and Preventing
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2007. http://www.unifem.org/attachments/products/
WomensBuildingPeaceAndPreventingSexualViolence
_eng.pdf

UNIFEM – http://www.womenwarpeace.org/

UNIFEM & DPKO, Addressing Conflict Related
Sexual Violence - An Analytical Inventory of
Peacekeeping Practice, 2010. http://www.unifem.
org/attachments/products/Analytical_Inventory_of_
Peacekeeping_Practice_online.pdf

Practical guides and handbooks
أدلة وكتيبات عملية

UNIFEM, “Women targeted or affected by armed
conflict: What role for military peacekeepers?”,
Wilton Park Conference Summar y, 2008.
http://www.unifem.org/attachments/events/
WiltonParkConference_SummaryReport_200805_1.
pdf

Books
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اإلنترنتand
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غير موجودةpublications
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Donadio, M., & Mazzotta, C., Women in the armed
and police forces: Resolution 1325 and Peace
Operations in Latin America, RESDAL, 2010.
The Institute for Inclusive Security, Inclusive
Security: A Curriculum for Women Waging Peace,
Hunt Alternatives Fund, 2009.
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UN Action Against Sexual Violence in Conflict –
www.stoprapenow.org

UN-INSTRAW Gender, Peace and Security Programme – http://www.un-instraw.org/peace-and-security/programme-page/

Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD DAC Handbook on Security
System Reform, Section 9: Integrating Gender
Awareness and Equality, 2009. http://www.oecd.org/
dataoecd/4/52/42168607.pdf
UN-INSTRAW, Planning for Action: Good
Practices on Implementing UNSCR 1325 on a
National Level, 2008. http://www.un-instraw.org/
images/files/Backgroundpaper1325.pdf
UNDP & UNIFEM, Policy Briefing Paper: GenderSensitive Police Reform in Post-Conflict
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Valasek, K., Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on
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