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املؤلفون
قام بتحرير “مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح قطاع األمن” كل من ميجان باستيك ( )Megan Bastickوكرستني فالسيك ()Kristin Valasek
من املوظفني لدى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة (.)DCAF
وقامت أجنيتا م جوهانسن ( )Agneta M. Johannsenبتطوير “التمارين التدريبية” و”موضوعات للمناقشة” .وأجنيتا م جوهانسن ( )Agneta M. Johannsenهي
مستشارة مستقلة متخصصة في مجال التدريب واألبحاث تتمتع بخبرة مهنية ألكثر من  19عا ًما مع املنظمات غير احلكومية واألمم املتحدة في مجال صناعة السالم وقضايا
النوع االجتماعي واملراحل االنتقالية فيما بعد الصراعات .كما تعمل أجنيتا ً
أيضا كمستشارة نفسية .وملا كانت اهتمامات أجنيتا جتمع بني العالقات الدولية وعلم النفس والعلوم
توجهها املهني في الفترة األخيرة على التواصل بني احلضارات والتعليم/التدريب والتعامل مع الصدمات.
اإلنسانية (األنثروبولوجي) ،ر ّكزت أجنيتا ّ
وقامت بتجميع ״أمثلة من أرض الواقع״ بياتريس موسيللو ( )Beatrice Moselloمن املوظفات لدى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة (.)DCAF
شكر وتقدير
يسعد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFأن يتقدم بجزيل الشكر ألعضاء املجلس االستشاري ملشروع “مجموعة املوارد التدريبية على النوع
االجتماعي وإصالح قطاع األمن” التالية أسماؤهم ملا بذلوه من جهد مشكور وإسهامات في هذه املوارد التدريبية :ماريا إال أتينسيا ( )Maria Ela Atienzaلدى (Institute
 )for Strategic and Development Studiesوزينثيا جانيشبانشان ( )Zinthiya Ganeshpanchanلدى ( )Homeless Internationalوأوتي هيجينر
( )Ute Hegenerلدى ) (International IDEAوشيريل هندريكس ( )Cheryl Hendricksلدى ) (Institute for Security Studiesوليندا أومان (Linda
 )Ohmanلدى ) (OSCE ODIHRوآن أورنيت ( )Anna Orrnertلدى ) (Global Facilitation Network for Security Sector Reformونيكوال بوبوفيك
( )Nicola Popovicلدى ) (UN-INSTRAWودانييل دي توريس ( )Daniel de Torresلدى ) (DCAFوآن -كريستني تريبر ()Anne-Kristin Treiber
لدى ) (UNIFEMوهيلينا فازكويز ( )Helena Vazquezلدى ).(Folke Bernadotte Academy
كما نود باإلضافة إلى ذلك أن نتقدم بالشكر لبنيامني بوكالند ( )Benjamin Bucklandملساعدته في التحرير.
مالحظة :مت إعداد هذه النشرة مبساعدة مالية من الوكالة اإلسبانية للتعاون والتنمية الدولية ( .)AECIDمركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة هو املسؤول
احلصري عن محتويات هذه النشرة وهي ال تعبر بالضرورة عن رأي (.)AECID
اإلخراج الفني :وائل دويك
مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح قطاع األمن
تعتبر مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني قرينة سلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني ()Gender and SSR Toolkit
وهما ( DCAF, OSCE/ODIHRو. )UN-INSTRAW, 2008ميكن احلصول على نسخ من  Gender and SSR Toolkitمن خالل تنزيلها أو طلبها من موقع
الويب http://www.dcaf.ch/gssrtoolkit
إن مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني هي عبارة عن سلسلة من املواد التدريبية العملية التي تهدف إلى مساعدة املدربني على إدراج مسائل
النوع االجتماعي في إجراءات إصالح القطاع األمني باإلضافة إلى تقدمي عملية تدريبية فعالة فيما يتعلق بقضايا النوع االجتماعي جلمهور املتدربني في برنامج إصالح القطاع
األمني.
يتمثل اجلزء األول من مجموعة املوارد التدريبية في “دليل إدراج مسائل النوع االجتماعي في التدريب على إصالح قطاع األمن” ،والذي يقدم معلومات نافعة حول أخذ مسائل
النوع االجتماعي في االعتبار طوال الدورة التدريبية املتعلقة بإصالح القطاع األمني.
بينما ينصب تركيز اجلزء الباقي من مجموعة املوارد التدريبية على موضوعات محددة تتعلق بإصالح القطاع األمني:
• إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
إصالح قطاع الشرطة والنوع االجتماعي
•
إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي
•
• الرقابة البرملانية على القطاع األمني والنوع االجتماعي
• الرقابة التي ميارسها املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي
• إعداد سياسات األمن القومي والنوع االجتماعي
• اإلصالح القضائي والنوع االجتماعي
تنظيم املرور عبر احلدود والنوع االجتماعي
•
• تقييم وتقدير ومراقبة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
يعترف مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ) (DCAFبالفضل ويتقدم بالشكر اجلزيل للدعم الذي قدمته وزارة اخلارجية النرويجية فيما يتعلق بإنتاج
مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي و إصالح القطاع األمني.
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
يسعى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ) (DCAFمن أجل تعزيز احلكم الرشيد وإصالح القطاع األمني .و يقوم املركز بإعداد األبحاث التي تتعلق باحلكم
الرشيد وتشجيع تطوير املعايير املناسبة على املستويني القومي والدولي ،باإلضافة إلى طرح التوصيات املتعلقة بالسياسة وتقدمي االستشارات وبرامج الدعم داخل الدول.
ويتمثل شركاء مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ) (DCAFفي احلكومات والبرملانات واملجتمع املدني واملنظمات الدولية وأجهزة القطاع األمني مثل
الشرطة والسلطة القضائية ووكاالت املخابرات وأجهزة أمن احلدود والقوات املسلحة.
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استخدام مجموعة املوارد التدريبية على النوع
االجتماعي وإصالح القطاع األمني
تهدف عملية إصالح القطاع األمني التي تراعي قضايا النوع االجتماعي إلى:
»
»
»
»
»
»
»

الوقوف على االحتياجات واألولويات املختلفة للرجال والنساء
مواجهة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد الرجال والنساء والفتيان والفتيات
تعزيز املشاركة املتعادلة لكل من الرجال والنساء في اتخاذ القرارات داخل القطاع األمني
إيجاد مؤسسات للقطاع األمني متثل كافة طوائف املجتمع – مما يزيد فعاليتها والثقة فيها
ضمان وجود رقابة شاملة وفعالة على القطاع األمني
تأسيسعمليةإصالحللقطاعاألمني()SSRذاتملكيةمحليةوحساسيةوتراعياحتياجاتكافةأطرافاملجتمع
التوافق مع القوانني واملعاهدات واألعراف الدولية واإلقليمية التي تتعلق باألمن والنوع االجتماعي وبخاصة مع
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني وقرار مجلس األمن رقم  1325و1820

يهدف برنامج إصالح القطاع األمني ( )SSRإلى حتويل السياسات واملؤسسات والبرامج املتعلقة بالقطاع األمني .لقد
أصبح الوعي واالهتمام متزايدين بقضية إدراج مسائل النوع االجتماعي في إجراءات إصالح القطاع األمني – من خالل
األخذ في االعتبار االحتياجات األمنية والقضائية للنساء والرجال والفتيان والفتيات وتعزيز مشاركة الرجال والنساء
في صنع القرارات األمنية – باعتبارها املدخل لفعالية العمليات وامللكية احمللية والرقابة .ونتيجة لذلك ،فقد أخذت كل من
الدول التي تقوم بتطبيق برنامج إصالح القطاع األمني ،باإلضافة إلى اجلهات املانحة واملنظمات الدولية التي تدعم عمليات
إصالح القطاع األمني ،العهد على نفسها بتطبيق برنامج إصالح القطاع األمني بطريقة تراعي قضايا النوع االجتماعي.

ميكن احلصول على نسخ من

Gender and SSR Toolkit

من خالل تنزيلها أو طلبها
على قرص مضغوط أو نسخة
مطبوعة من موقع الويب:

http://www.dcaf.ch/
gssrtoolkit

ومن أجل دعم قضايا النوع االجتماعي قامت كل من  SSRو DCAFو OSCE/ODIHRو UN-INSTRAWعام
 2008بطبع ونشر سلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني *.وتعتبر سلسلة األدوات هذه مقدمة عملية
حول موضوع النوع االجتماعي وقضايا إصالح القطاع األمني ينتفع منها القائمون على إعداد السياسات واجلهات التي
تؤصل ألهمية عمليات إصالح القطاع األمني باإلضافة إلى طرح توصيات وأمثلة ملموسة.
تتولى تنفيذ البرنامج .فهي ّ
تتكون سلسلة األدوات من “ 12أداة” و“ 12مالحظة ممارسة” تتناول مجموعة مختلفة من موضوعات إصالح القطاع
األمني ،مثل إصالح قطاع الشرطة وإصالح قطاع الدفاع والرقابة البرملانية والرقابة التي ميارسها املجتمع املدني.

وقد ترتب على إصدار سلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني احلاجة امللحة لتوفير مواد لدعم عمليات
التدريباملتعلقةبقضاياالنوعاالجتماعيوإصالحالقطاعاألمني.ومتوضعمجموعةاملواردالتدريبيةللنوعاالجتماعي
وإصالح القطاع األمني هذه كقرينة لسلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني .مجموعة املوارد التدريبية
هي سلسلة من املواد التدريبية العملية التي تهدف إلى مساعدة املدربني على إدراج مسائل النوع االجتماعي في إجراءات
إصالح القطاع األمني و إلى تقدمي عملية تدريبية فعالة تتعلق بقضايا النوع االجتماعي للمتدربني في هذا البرنامج.

مجموعة املوارد التدريبية
*  D C A Fهو مركز جنيف
للمراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة ()DCAF
*  OSCE/ODIHRهو
اختصار مكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان
التابع ملنظمة األمن والتعاون في
أوروبا
*  UN-INSTRAWهو
اختصار املعهد الدولي للبحث
والتدريب من أجل النهوض
باملرأة باألمم املتحدة

يتمثل اجلزء األول من مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني في دليل إدراج
مسائل النوع االجتماعي في التدريب على إصالح القطاع األمني .ويقدم هذا الدليل معلومات نافعة حول أخذ
مسائل النوع االجتماعي في االعتبار طوال الدورة التدريبية املتعلقة بإصالح القطاع األمني :في تقييم احتياجات
التدريب وأهداف التعلم وتصميم وتطوير التدريب والتنفيذ والرقابة والتقييم واملتابعة.

بينما ينقسم اجلزء الباقي من مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني إلى مجموعة
من املوارد ينصب تركيزها على موضوعات محددة تتعلق بإصالح القطاع األمني:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
إصالح قطاع الشرطة والنوع االجتماعي
إصالح قطاع الدفاع والنوع االجتماعي
الرقابة البرملانية على القطاع األمني والنوع االجتماعي
الرقابة التي ميارسها املجتمع املدني على القطاع األمني والنوع االجتماعي
إعداد سياسات األمن القومي والنوع االجتماعي
اإلصالح القضائي والنوع االجتماعي
تنظيم املرور عبر احلدود والنوع االجتماعي
تقييم وتقدير ومراقبة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
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استخدام مجموعة املوارد التدريبية
تشتمل كل مجموعة من املوارد التدريبية على ما يلي:

الرسائل األساسية :مأخوذة من األداة القرينة من سلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني.

التمارين التدريبية :من 10إلى  19تدريبا يغطي نطا ًقا من املوضوعات واملناهج واجلماهير والفترات الزمنية
احملتملة .ينتظم كل مترين من التمارين التدريبية حتت العناوين الرئيسية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نوع التدريب
اجلمهور
الوقت املطلوب
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات
توجيهات للمدربني
أهداف التعلم
إرشادات التدريب
النشرات وأوراق العمل وأوراق املالحظات املرجعية (إذا كانت موجودة)
التغييرات احملتملة (إذا كانت موجودة)

أمثلة من أرض الواقع :دراسات حالة مختصرة ميكن أن تستخدم كمورد ضمن موارد التدريب.

املناقشات :مجموعة من التلميحات وموضوعات املناقشة املتعلقة باملوضوع تهدف إلى جعل املناقشات أكثر فعالية.

حتديات تدريبية يجب أخذها في االعتبار :حتديات إضافية لتلك التي متت مناقشتها في دليل إدراج مسائل النوع
االجتماعي في التدريب على إصالح القطاع األمني.
موارد تدريب إضافية.

املتدربون
تأخذ موارد التدريب هذه في االعتبار األنواع املختلفة جلمهور املتدربني في برنامج إصالح القطاع األمني .فقد ينتمي
جمهور املتدربني الذي تقوم بتدريبهم إلى إحدى الدول التي تقوم بتطبيق برنامج إصالح القطاع األمني أو إحدى الدول
املانحة التي تدعم عمليات إصالح القطاع األمني أو إلى دول مختلفة .وقد ينتموا إلى نفس املؤسسة أو إلى مجموعة
مختلفة من املؤسسات .وقد يكونوا ممن لهم خبرة في عملية إصالح القطاع األمني أو ممن ليس لديهم أي خبرة.
وقد يشتمل جمهور املتدربني ،على سبيل املثال ،على ممثلني ينتمون إلى:
•
•

•
•
•
•

وزارات الدفاع والعدل والداخلية واخلارجية
مؤسسات القطاع األمني مثل أجهزة الشرطة والقوات املسلحة وأجهزة تنظيم املرور عبر احلدود والهيئات
واملؤسسات القضائية واجلزائية
البرملانات ،مبا في ذلك أعضاء البرملان وموظفي البرملان
هيئات الرقابة على القطاع األمني ،مثل مكتب التحقيق (ديوان املظالم) والهيئات االستشارية لألمن القومي
مؤسسات املجتمع املدني ( ،)CSOمبا في ذلك املؤسسات واملنظمات احمللية والقومية والدولية ومؤسسات
األبحاث التي تُعنى بالرقابة على القطاع األمني و/أو النوع االجتماعي ،مبا في ذلك منظمات املرأة
اجلهات املانحة واملنظمات الدولية واإلقليمية مثل األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا واالحتاد
األوروبي واالحتاد اإلفريقي.

تشتمل كل مجموعة من املوارد التدريبية على متارين تدريبية تتناسب مع فئات مختلفة من جمهور املتدربني.

كما ميكن تعديل وتكييف العديد من تلك التدريبات لكي تتناسب بشكل خاص مع مجموعة املتدربني الذين تقوم بتدريبهم.

استخدام التمارين التدريبية
يتكون اجلزء األكبر من مجموعة املوارد التدريبية على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني من التمارين التدريبية.
مت تصميم تلك التمارين التدريبية ملساعدتك في تقدمي التدريب املتعلق بقضايا النوع االجتماعي وعالقتها بإصالح القطاع
األمني بطريقة مترابطة وتفاعلية .ستجد تلك التمارين التدريبية في شكل خطط عمل وتق ّمص األدوار وحتليل املساهمني
وحتليل جوانب القوة والضعف والفرص واملخاطر ( )SWOTودراسات حالة وحتديد الفجوات والثغرات .
النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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استخدام مجموعة املوارد التدريبية
والتخطيط والعديد من التنسيقات األخرى .وتشتمل مجموعة املوارد التدريبية على إصالح القطاع األمني والنوع
االجتماعي على التمارين التدريبية لكسر احلواجز والتمارين التنشيطية والتمارين التقدميية.

ينصب تركيز تلك التدريبات على قضية واحدة أو مجموعة من القضايا التي تتعلق بإصالح القطاع األمني .وينصب
تركيز البعض منها على قضايا النوع االجتماعي (مثل جتنيد املرأة أو تناول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي).
في الوقت الذي يتناول فيه البعض اآلخر مجموعة من قضايا إصالح القطاع األمني العامة والتي تتطلب مهارات إدراج
النوع االجتماعي (مثل االستشارات أو تخطيط املشروعات) .ولذلك ميكن استخدام التمارين التدريبية إما في:
•
•

جلسة مخصصة للتدريب على النوع وإصالح القطاع األمني ،إصالح قطاع الشرطة والنوع االجتماعي،
والرقابة البرملانية للقطاع األمني والنوع االجتماعي؛ أو
إحدى جلسات التدريب اخلاصة بإصالح القطاع األمني والتي ال ترتكز بوضوح على قضايا النوع االجتماعي.

وقد مت تضمني منوذج للجلسة التدريبية اخلاصة بالنوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني باإلضافة إلى منوذج
جدول ملدة يومني للتدريب على النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني في دليل إدراج مسائل النوع االجتماعي
في التدريب على إصالح القطاع األمني.

ولم يقصد من تصميم تنسيقات تلك التدريبات أن تكون قوالب جامدة ،بل ما هي إال شرارة لقدح ذهنك وبعث
إبداعاتك كمدرب .فنحن نوصيك بأن تقوم بتعديلها وتكييفها مبا يتناسب مع أهدافك التدريبية واجلمهور ونوع
املوضوع محل التدريب والوقت املتاح واحتياجاتك اخلاصة .ميكنك استخدام سلسلة أدوات النوع االجتماعي
وإصالح القطاع األمني لتقدمي معلومات عامة وموجزة حول نطاق واسع من املوضوعات والقضايا املتعلقة بالنوع
االجتماعي وإصالح القطاع األمني.

ولم يتم تصميم الوحدات ً
أيضا ليتم طرحها أو استخدامها ״بالترتيب״ أو ״كوحدات״ متتابعة .بل لم يتم تصميم
مجموعة املوارد التدريبية إال من أجل توفير مجموعة من التمارين التدريبية التي ميكنك التوليف فيما بينها أو
تعديلها بحيث تتناسب مع االحتياجات اخلاصة للعملية التدريبية التي أنت بصددها.
وعند اختيار التدريب ،يجب األخذ في االعتبار:
•
•
•
•

ما هي أهداف التعلم املطروحة؟ أي التمارين التدريبية يتناسب مع تلك األهداف على النحو األكمل؟
من هم جمهور املتدربني؟ كم عددهم؟ هل يتناسب هذا التدريب مع مستوى خبرتهم؟
هل يتناسب هذا التدريب مع اإلطار الزمني املتاح لك؟
كيف ميكنك تعديل التدريب بحيث يتناسب مع كل من أهداف التعلم التي حددتها وجمهور املتدربني
والوقت املتاح على أفضل نحو ممكن؟

•

مت تصميم تدريبات التطبيق في مجال العمل من أجل إتاحة الفرصة للمتدربني لتطبيق مبادئ إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي في مؤسساتهم احلقيقية التي ينتمون إليها أو في احلاالت الواقعية أو التي يتم محاكاتها
والتي تستخدم كعناصر مساعدة في عملية التعلم .وبوجه عام ،فإن أفضل من تتناسب معهم هذه التمارين التدريبية
هم جمهور املتدربني الذين يتمتعون بخبرات ومسئوليات واسعة على مستوى صنع السياسات؛ وبالرغم من ذلك،
فإنه تب ًعا للموضوع املتناول واحتياجات وأهداف التدريب ،من املمكن أن تستفيد أي فئة من فئات املتدربني من
املشاركة في مثل هذه األنواع من التمارين .ومن وجهة نظر تعليمية ،فقد يكون هذا النوع من التمارين التدريبية
هو النوع األكثر فعالية على اإلطالق (األسرع في التعلم) ،حيث يتمثل الهدف األساسي واألولي من كل مترين في
السماح للمتدربني باستكشاف وخوض املفاهيم األساسية من خالل تطبيقها على مجاالتهم اخلاصة.
ينصب تركيز التمارين النظرية على املفاهيم والنظريات العامة لتهدف إلى تكوين فهم شامل للرسالة قيد التناول
والطرح .وتتناسب هذه التمارين التدريبية مع جمهور املتدربني ذوي اخلبرات واملسئوليات التفصيلية على
مستوى البرنامج (من أجل توسيع منظورهم) أو مع املتدربني ذوي املسئوليات السياسية ذات املستوى األعلى.
تركز التمارين املتعلقة باملوضوع على نقطة أساسية محددة التي حتتاج إلى تدريب عليها .وأفضل من تتناسب
معه هذه الفئة من التمارين التدريبية هو جمهور املتدربني ذوي االحتياجات التدريبية اخلاصة أو مع املجموعات
التي تتكون بشكل واسع ومن املتدربني اجلدد بالنسبة ملفاهيم النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني.

تنقسم التمارين التدريبية إلى ثالث فئات )1( :تطبيق في مجال العمل و( )2نظري و( )3متعلق باملوضوع.

•
•

يتمثل الهدف من مجموعة املوارد التدريبية هذه في مساعدتك على حتسني عملية التدريب املتعلقة بالنوع االجتماعي
وإصالح القطاع األمني التي تقوم بتقدميها بحيث تكون أكثر إبدا ًعا مع املواد املقدمة .فباستخدام هذه املجموعة مع
سلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني ،نأمل أن يساعدك ذلك على إدراج قضية النوع االجتماعي
كعنصر رئيسي في كافة العمليات التدريبية املتعلقة بإصالح القطاع األمني التي تقوم بتقدميها.
النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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الرسائل األساسية
يجب عليك بصفتك مدر ًبا األخذ في االعتبار كيفية تقدمي احملتوى األساسي إلى جمهور املتدربني على أفضل نحو
ممكن .فيجب أن ُيسبق أي مترين تدريبي مبحاضرة مختصرة يتم من خاللها توصيل النقاط الرئيسية والتأكد من
توفر قاعدة املعارف األساسية الضرورية لدى جميع املتدربني .قم بالرجوع إلى اإلرشادات العامة لنموذج إعداد
اجللسة في دليل إدراج مسائل النوع االجتماعي في التدريب على إصالح القطاع األمني.

وقد مت اقتباس الرسائل األساسية التالية من أداة اإلصالح األمني والنوع االجتماعي .في التخطيط جللستك ،ضع
في االعتبار حتديد مجموعة من الرسائل األساسية والقيام بإعادة صياغتها واختصارها في شرائح داخل برنامج
 PowerPointأو أي شكل آخر من الوسائل التعليمية.
وقد مت تصميم الرسائل األساسية بهدف مساعدتك في صياغة احملتوى التدريبي الذي ستقوم بطرحه .وال تعتبر
بديالً عن قراءة األداة القرينة نفسها .يجب حث كل متدرب على قراءة أداة اإلصالح األمني والنوع االجتماعي و/أو
مالحظات املمارسة قبل اخلوض في التدريب محل الطرح.

تشير كلمة النوع االجتماعي إلى األدوار والعالقات والسمات الشخصية واالجتاهات والسلوكيات والقيم التي
ينسبها املجتمع إلى الرجال والنساء .ولذلك فإن كلمة ״النوع االجتماعي״ تشير إلى االختالفات املعروفة بني
الرجال والنساء (بينما تشير كلمة ״اجلنس״ إلى الفروق البيولوجية اخللقية بني الذكور واإلناث) .ولذلك فإن
مصطلح النوع االجتماعي ال يشير ببساطة إلى الرجال والنساء فحسب وإمنا إلى العالقة بينهما ً
أيضا.

وتتنوع أدوار النوع االجتماعي بشكل كبير ج ًدا داخل الثقافة الواحدة وبني الثقافات املختلفة ،بل ومن املمكن أن تتغير
مبرور الوقت .فالفئات املعروفة ״الرجال״ و״النساء״ و״الفتيان״ و״الفتيات״ ال تعتبر وحدوية أو متالصقة.
فخبرة أن تكون ״امرأة״ على سبيل املثال ،والتحديات األمنية املرتبطة بذلك يعتمد ً
أيضا على عمر الشخص وانتمائه
العرقي ودينه والطبقة التي ينتمي إليها وغير ذلك.
إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني يعني:
راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحات
.10 - 9

•

•

االعتراف باالحتياجات األمنية للنساء والرجال والفتيان والفتيات واالستجابة لها :فالناس لديها حاجات
أمنية مختلفة تختلف باختالف النوع االجتماعي واالنتماء العرقي والعمر وامليول اجلنسي والطبقة االجتماعية
والدين وغيرها من العوامل .فعلى سبيل املثال ،تواجه النساء خط ًرا أعلى فيما يتعلق بالعنف األسري بينما
يواجه الرجال خط ًرا أعلى فيما يتعلق بعنف األسلحة .ولذلك يجب أن يستجيب إصالح القطاع األمني لتلك
االختالفات إذا كان يرغب في زيادة حجم العدالة واألمن للنساء والرجال والفتيان والفتيات.
تعزيز املشاركة الكاملة واملتعادلة لكل من الرجال والنساء في اتخاذ القرارات داخل القطاع األمني في
العديد من البلدان يتم إقصاء النساء متا ًما عن اتخاذ القرارات األمنية وحتظى بتمثيل ضعيف في مؤسسات
القطاع األمني .يجب أن تشتمل عملية إصالح القطاع األمني على إجراءات تهدف إلى تشجيع التمثيل املتعادل
لكل من الرجال والنساء على جميع املستويات في املؤسسات األمنية وضمان استشارة الرجال والنساء على
السواء فيما يتعلق بقضايا األمن والعدالة واشتراكهما في الرقابة على القطاع األمني.

أهمية إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني
إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني يعزز:
•

راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحات
.18 - 12

•

•

امللكية احمللية :فالتشاور مع الرجال والنساء الذين ينتمون إلى مجموعات عمرية واجتماعية مختلفة من
شأنه زيادة مستوى شرعية واستدامة عملية إصالح القطاع األمني .قد متثل منظمات املجتمع املدني
النسائية جس ًرا ها ًما يربط بني املجتمعات احمللية وصناع السياسات األمنية.
تقدمي األمن والعدالة :يعزز إدراج املرأة في مؤسسات القطاع األمني الكفاءة التشغيلية ومن شأنه ً
أيضا
إيجاد مستوى أكبر من الثقة لدى املجتمع املدني .ويعتبر زيادة أهلية وكفاءة القطاع األمني من أجل
التعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ( )GBVأولوية رئيسية في تقدمي األمن على األفراد
واملجتمعات ككل.
املساءلة والرقابة الدميقراطية على القطاع األمني :إن زيادة حجم مشاركة املرأة وخبراء النوع االجتماعي
في الرقابة على القطاع األمني من شأنه أن يجعل هيئات الرقابة أكثر فعالية وكفاءة ومتثيالً لكافة طوائف
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الرسائل األساسية

راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحتني 18
و.19

•

املجتمع .كما قد يسهم زيادة مستوى املساءلة للقطاع األمني بدوره في التعامل مع العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي ( )GBVوالتمييز داخل القطاع األمني.
التوافق مع القوانني واملعاهدات واألعراف الدولية واإلقليمية التي تتعلق باألمن والنوع االجتماعي :تفرض
االتفاقيات الدولية ،مثل قرار مجلس األمن رقم  1325و 1820وإعالن ومنهاج عمل بيجني واتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،ضرورة إدراج مسائل النوع االجتماعي في مؤسسات القطاع األمني.
بينما تؤكد االتفاقيات اإلقليمية ،مثل اخلاصة بأفريقيا وأوروبا وأمريكا اجلنوبية ،على التزامات أخرى.
انظر ملحق سلسلة أدوات النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني اخلاص بالقوانني واالتفاقيات الدولية
واإلقليمية املرتبطة بإصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي.

إستراتيجيات من أجل إدراج مسائل النوع االجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني
تشتمل اإلستراتيجيات الرئيسية إلدراج مسائل النوع االجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني على:
راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحتني 20
و.21

•

راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحة .19

•

راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحات
.26 - 21

راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحات
.30 - 28

•

إجراء عملية تقييم إلصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي .وذلك على سبيل املثال من
خالل:
 املصطلحات املرجعية التي تشتمل على التنبيه على النوع االجتماعي
 فرق التقييم التي تتمتع بخبرة في مجال النوع االجتماعي
 البيانات التفصيلية حول اجلنس
 املقابالت الشخصية مع النساء في مؤسسات القطاع األمني ومؤسسات املجتمع املدني وخبراء النوع
االجتماعي
 املجموعات املخصصة للرجال أو النساء أو الفتيان أو الفتيات
 تقييم مستوى مراعاة مسائل النوع االجتماعي في قوانني وسياسات ومؤسسات األمن والعدالة
املوجودة.

ضمان أن سياسة إصالح القطاع األمني تراعي مسائل النوع االجتماعي :وذلك على سبيل املثال من خالل:
 تأسيس عملية إصالح القطاع األمني على أساس من املشاركة والتشاور ،مبا في ذلك املجتمع املدني.
 ضمان وجود خبراء النوع االجتماعي والتمثيل املتعادل للرجال والنساء في الفرق املسؤولة عن تقييم
وإعداد مسودات وتنفيذ ورقابة وتقدير سياسات إصالح القطاع األمني.
 مراقبة وتقييم تأثير السياسة على الرجال والنساء والفتيان والفتيات▫▫ .

إدراج مسائل النوع االجتماعي في برامج إصالح القطاع األمني .اطرح األسئلة التالية حول برامج إصالح
القطاع األمني:
 كيف يتم التعامل مع احلاجات األمنية اخلاصة لكل من النساء والفتيات واخلاصة بالفئات امله ّمشة من
الرجال والفتيان؟
 هل توجد أي أنشطة تهدف إلى زيادة حجم مشاركة النساء في مؤسسات القطاع األمني؟
 هل توجد مؤشرات خاصة للرقابة على األهداف املتعلقة بالنوع االجتماعي وتأثير أنشطة النوع
االجتماعي؟
 هل مت تخصيص احلصص التمويلية ألهداف وأنشطة ونتائج النوع االجتماعي.
 هل مت إدراج منظمات املرأة وغيرها ممن يعمل في مجال قضايا النوع االجتماعي ،كشركاء؟

في مراحل ما بعد النزاعات
•

•

الفرص قد تكون متاحة في شكل عملية إصالح على كافة املستويات ملؤسسات القطاع األمني ،على
سبيل املثال ،من أجل تنقيح السياسات والبروتوكوالت األمنية اخلاصة مبراعاة النوع االجتماعي ،واختبار
فريق العمل املعني بانتهاكات حقوق اإلنسان مبا في ذلك العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وتقدمي
برامج تدريبية على النوع االجتماعي ألفراد فرق العمل اجلدد ووضع أهداف واضحة بالنسبة لتعيني النساء
واالحتفاظ بهن.
تخضع أدوار النوع االجتماعي إلى تغيير كبير أثناء فترات النزاع حيث يتحمل كل من الرجال والنساء
مسؤوليات جديدة .وذلك قد يكون من شأنه فتح فرص جديدة ملشاركة املرأة بشكل أكبر في احلياة العامة،
مبا في ذلك داخل املؤسسات األمنية واتخاذ القرارات األمنية.
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الرسائل األساسية
•
•
•
•
•

قد متثل مشاركة منظمات املرأة في عمليات السالم قاعدة لتأسيس عملية إدراج مسائل النوع االجتماعي
في إصالح القطاع األمني .ميكن أن تقوم منظمات املرأة املشاركة في العمليات األمنية على مستوى املجتمع
بدور الشركاء في إدراج مسائل النوع االجتماعي في عمليات إصالح القطاع األمني.
عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ميكن أن متثل نقطة بداية محتملة للتعامل مع قضايا النوع
االجتماعي – بل يجب أن تتناول قضايا النوع االجتماعي حتى تكون ناجحة.
آليات العدالة االنتقالية (مثل احملاكم اجلنائية املخصصة ألغراض معينة وجلان املصاحلة وتقصي احلقائق
وبرامج الترميم والتعويضات) يجب أن تشتمل على إجراءات للتعامل مع حاجات العدالة اخلاصة لضحايا
العنف اجلنسي والقائم على أساس النوع االجتماعي.
يجب أن تسعى عمليات إصالح القطاع األمني إلى التعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
ذات املستويات املرتفعة التي تلي مراحل النزاع.
عملية دعم السالم قد تشتمل على املهمة واملوارد الالزمة لدعم إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل
النوع االجتماعي .يجب أن تضمن عمليات دعم السالم نفسها متثيل النساء داخل اجليش والشرطة واألفراد
املدنيني وتنفيذ املعايير التي تراعي النوع االجتماعي.

في بيئات الدول النامية
راجع :أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي ،الصفحة .32

•
•

مبادرات التنمية ميكن أن متثل نقطة بداية تهدف إلى زيادة مستوى األمن والوصول إلى مرافق العدالة
للرجال والنساء والفتيان والفتيات والتعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ومشاركة
منظمات املجتمع املدني النسائية والرجالية.
مؤسسات املجتمع املدني تقوم بدور كبير في سد العجز في العديد من اجلوانب داخل الدولة فيما يتعلق
بتوفير األمن ،مثل دعم السجناء وتقدمي خدمات شرطة وعدالة على مستوى املجتمع .فمن املمكن أن تقوم
تلك املؤسسات بدور الشركاء من أجل حتديد ومعاجلة االحتياجات اخلاصة لكل من الرجال والنساء والفتيان
والفتيات.
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التدريبالتمهيدي :اآلراءالشائعةحولالنوعاالجتماعي
نظري
غير محدد
حوالي  20دقيقة
غير محدد
ورقة لكل متدرب
إن هذا التدريب عبارة عن تدريب متهيدي بسيط وسريع .فهو يساعد املتدربني على التعرف على زمالئهم
بالتدريب إلى جانب ترقية الوعي لديهم بوجهات نظرهم في اآلراء الشائعة حول النوع االجتماعي .يحب أال
تستغرق املناقشة اجلماعية وقتًا طويالً ،وذلك ألن نطاق هذا التدريب يعتبر محدو ًدا للغاية كما أنك ستحتاج إلى
ا ّدخار الوقت للتدريبات املتعلقة بتنمية املهارات.

وألنه قد تكون بعض اآلراء أو وجهات النظر التي يتم احلصول عليها شخصية إلى حد ما ،فال تقم بدعوة املتطوعني
من املتدربني للمشاركة في املناقشة العامة إال في نهاية اجللسة.
أهداف التعلم
إرشادات التدريب

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•

التعرف على مدى انتشار وتوغل املفاهيم املتعلقة بالنوع االجتماعي حتى على املستوى الشخصي.

اطلب من املتدربني كتابة ما يلي على صفحة من الورق:
•

•

من واحدة إلى ثالثة طرق للسلوكيات أو االجتاهات أو اخلصائص التي تعتبر “منوذجية” لهذا النوع
االجتماعي و
من واحدة إلى ثالثة طرق للسلوكيات أو االجتاهات أو اخلصائص التي تعتبر “غير منوذجية” لهذا النوع
االجتماعي

اطلب من املجموعة تشكيل ثنائيات (من خالل التحول إلى مواجهة من بجواره) ومناقشة تلك السلوكيات
واالجتاهات واخلصائص ،فيما يتعلق مبا يلي :بأي شكل تعتبر تلك منوذجية؟ ما مدى وعي الشخص املعني
مبا يتعلق بإظهار تلك السلوكيات واالجتاهات واخلصائص النموذجية لذلك النوع االجتماعي؟ هل يتعلق احلكم
بإظهار تلك السلوكيات واالجتاهات واخلصائص النموذجية؟ إذا كان األمر كذلك ،بواسطة من؟ الخ.
بعد مرور عشر دقائق ،اطلب من املجموعة مشاركة آرائهم في اجللسة العامة .اجعل احلد األقصى لهذه املشاركة
هو سبع دقائق .اختم اجللسة بتعليق حول كيف أن خصائص النوع االجتماعي املعتادة ال توجد بشكل نظري
وحسب ،بل في الواقع كثي ًرا وعلى املستوى الشخصي.

التغييرات احملتملة

جلعل هذا التدريب أكثر تعقي ًدا ،ميكنك إضافة األسئلة التالية إلى املناقشة (في الثنائيات واملناقشة العامة):

•

•

ما هو السلوك أو االجتاه أو اخلاصية النموذجية التي تتعلق بالنوع االجتماعي التي أرغب في إظهارها
ولكني أشعر أنني ال أستطيع؟
ما هو السلوك أو االجتاه أو اخلاصية غير النموذجية التي تتعلق بالنوع االجتماعي التي أرغب في
إظهارها ولكني أشعر أنني ال أستطيع؟

إلطالة املناقشة العامة ،ميكنك أن تسأل املتدربني عن الصفات األصلية وعما إذا كان أحد الناس يستطيع أن يخلو
منها متا ًما.
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التدريب التمهيدي :احلقيبة والسلة
نظري
غير محدد
حوالي  20دقيقة
غير محدد
حقيبة فارغة وسلة كبيرة

مجموعة من بطاقات الفهرسة
يعتبر هذا التدريب من التدريبات التمهيدية الرائعة ،وذلك ألنه يساعدك في احلال على فهم حاجات جمهورك .كما
أنه يوفر مساحة ألي وجهات نظر معارضة داخل ورشة العمل للشعور بحرية التعبير عن آرائهم واالستماع إليها
وادخارها .وألنه قد تكون بعض اآلراء أو وجهات النظر التي يتم احلصول عليها شخصية إلى حد ما ،فال تقم بدعوة
املتطوعني من املتدربني للمشاركة في املناقشة العامة إال في نهاية اجللسة.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

الوقوف على املخاوف والتوقعات املتعلقة بورشة العمل اخلاصة بالنوع االجتماعي
التخلص من بعض املخاوف واالنخراط في التوقعات اإليجابية

إرشادات التدريب

ضع حقيبة مفتوحة وسلة كبيرة في منتصف احلجرة بحيث تكون املسافة بينهما مت ًرا واح ًدا تقريبًا .قم بتوزيع
مجموعة من بطاقات الفهرسة على املتدربني واطلب منهم حتديد أي مشاعر سلبية جتاه تناول قضية النوع
االجتماعي في ورشة العمل على مجموعة من بطاقات الفهرسة وحتديد أي توقعات إيجابية على املجموعة األخرى.
ميكنهم ملء أي عدد من البطاقات يرغبون فيه .اشرح أن اللعبة التي أنت على وشك أنت تلعبها متثل أنك ذاهب في
سفر .وملا كانت املساحة لديك في احلقيبة محدودة ،فأنت مضطر إلى فرز متعلقاتك الشخصية واالختيار من بينها
بدقة لتحديد ما ال ميكنك اصطحابه معك .ولقد قررت اصطحاب األشياء اجلميلة والنافعة (وهي التوقعات اإليجابية
فيما يتعلق بالنوع االجتماعي) معك ،وستترك األشياء البالية (املشاعر السلبية جتاه النوع االجتماعي) ولن تأخذها
معك .اطلب من املشاركني القيام ووضع بطاقاتهم اإليجابية داخل احلقيبة وبطاقاتهم السلبية داخل السلة ،ثم قم
بقراءة ما ستصطحبه معك وما ستتركه خلفك بصوت عال .وبصفتك املدرب ،قم بتدوين املالحظات على لوح ورق.
وعند ختام التدريب ،قم بتلخيص مجموعة املشاعر التي تعرفت عليها .احرص على توضيح أن بعض املوضوعات
املذكورة سيتم تناولها خالل ورشة العمل.

التغييرات احملتملة

ميكن تقييد هذا التدريب على بطاقة إيجابية واحدة وبطاقة سلبية واحدة لكل شخص ،إذا كان الوقت املتاح لك
محدو ًدا ج ًدا .إذا لم يكن لديك حقيبة أو سلة ،ميكنك استخدام أي ماعون آخر.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،
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موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

التدريب 3

3

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات
توجيهات للمدربني

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

التدريب التمهيدي:هل قضية النوع االجتماعي مهمة؟
نظري
غير محدد
حوالي  90دقيقة
غير محدد
مجموعة كوتشينة (مع إزالة اجلوكر)
ألواح أوراق وسبورة وأقالم حتديد

يحتاج هذا التدريب إلى كم كبير من التحضير واالستعداد والتنسيق ولن يتناسب مع كافة البيئات ولن يكون
متواف ًقا مع جميع فئات اجلمهور .وبالرغم من ذلك ،فإنه لو كان الهدف من اجللسة التدريبية هو تعليم املفاهيم
األساسية لقضايا النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني ،فسيقدم هذا األسلوب التدريبي فائدة كبيرة وذلك ألنه
يسمح للمتدربني بالتفكير في قضايا النوع االجتماعي خارج قيود النوع االجتماعي نفسه.

باستخدام مجموعة أوراق اللعب ومجموعتني “بلونني متباينني” (أحمر وأسود ،تب ًعا أللوان أوراق اللعب) قم بدور
الوكيل للتحكيم في التمييز و/أو اختالف أشكال املعاملة .باإلضافة إلى أربعة “مجموعات موهوبة” (مك ّونة على
أساس املهارات أو املواهب اخلاصة التي يذكرونها عن أنفسهم) تقوم بدور الوكيل عن اختالفات النوع االجتماعي
واملهارات املختلفة بني الرجال والنساء.

ملا كانت البدائل النظرية أللوان أوراق اللعب واملجموعة تستخدم للتعبير عن االختالفات املتعلقة بالنوع االجتماعي،
تعتبر مناقشة/تلخيص هذا التدريب ذات أهمية قصوى للتأكد من قيام املتدربني بتحديد النقاط والتفسيرات
الصحيحة لألحداث .وبصفتك املدرب ،يجب عليك مراقبة املتدربني الذين يبدءون في التضجر في املجموعات ذات
التمييز ،وهو األمر الذي قد يجعلهم يشعرون بالعزلة ومن ثم اخلروج عن املوضوع .إذا شعرت بأن األمر أصبح
ميثل خطورة ،قم بإنهاء التدريب بشكل أسرع وقم بإضافة وقت للمناقشة اخلتامية أو التلخيص يتمكن املتدربون
من خاللها من التحدث عما شعروا به أثناء التدريب.
أهداف التعلم

إرشادات التدريب

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

وصف االختالفات املعروفة والتعسفية بني أشكال النوع االجتماعي
التعامل مع شكل بدائي من أشكال التمييز على أساس النوع االجتماعي

يجب أن يجلس املتدربون في حلقة .يقوم املدرب بتوزيع ورقة واحدة من أوراق اللعب على كل متدرب .يقوم املدرب
بتعريف نفسه/نفسها باسمه /اسمها وورقة اللعب ومهارة خاصة أو موهبة ميتلكها/متتلكها ،ثم يطلب من كافة
املتسابقني فعل ذلك بالدور حتى تنتهي احللقة .يقوم املدرب بكتابة كل موهبة أو مهارة خاصة على السبورة أو أي
لوحة أخرى بحيث يتمكن جميع املتسابقني من مشاهدتها.

بعد انتهاء كل واحد من تقدمي نفسه ،يجب أن يقوم املتسابقون بالتناقش كمجموعة والتوصل إلى قرار بشأن
تصنيف قائمة املهارات اخلاصة أو املواهب .يقوم املدرب بتنظيم جلسة قصيرة ج ًدا لتشغيل الذهن من أجل
التوصل إلى أربعة ( )4فئات لتشمل كافة املهارات واملواهب املوجودة بالقائمة (متيل الفئات النهائية إلى أن تكون
عامة وليست ذات معنى محدد مثل “املهارات الفنية” أو “املواهب التي تبدأ بحرف يقع ضمن النصف األول من
األبجدية”) .يجب أن تشتمل كل فئة على نفس العدد من املواهب تقريبًا؛ ستكون املجموعة قد قامت بإنشاء نظام
موجهة ومحاكاة/توضيح للنقاط الرئيسية.
تصنيف ذاتي ميكن استخدامه كأساس أو قاعدة ملناقشات ّ
على اجلزء اخللفي من أوراق اللعبُ ،يطلب من كافة املتدربني كتابة اسم الفئة التي تقع ضمنها مهارتهم أو موهبتهم.
ثم يتم توزيع جلوس املتدربني حسب “مجموعات املواهب” اخلاصة بهم وفق التصنيفات التي أُجريت.

لتوضيح املفاهيم الرئيسية اخلاصة بالنوع االجتماعي ،يستطيع املدرب ابتكار أنشطة توضيحية على أساس هذه
املعاملة املختلفة واحلالة .فعلى سبيل املثال ،يستطيع املدرب تقدمي املكافآت والهدايا وامليزات اخلاصة إلى املتدربني
الذين يحملون بطاقات اللعب ذات األلوان ذاتها
النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،
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التدريب 3

موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

التدريب التمهيدي:هل قضية النوع االجتماعي مهمة؟
إرشادات التدريب

كما يفعل هو .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن إعطاء كافة املتدربني مهمة صغيرة إلكمالها (مثل “ارسم زهرة جميلة على
لوح الورق” أو “قم بالعد بشكل عكسي من مائة إلى تسعني”)؛ وبالرغم من ذلك فبغض النظر عن مدى كفاءة أو
سرعة إجناز املهمة بالنسبة ملجموعات املواهب ،ينبغي على املدرب بشكل استبدادي مكافأة مجموعة مواهب واحدة
فقط وكأنه مهما كانت املهارة التي أظهروها فيعتقد أنها ذات قيمة أكبر من اجلميع وأنهم األفضل في تنفيذ املهمة.

ثم ينبغي على املدرب إدارة مناقشة تقوم على أساس نتائج املجموعات والفئات اجلديدة .وميكن للمدرب أن يسأل
املتدربني ما شعورهم جتاه تصنيفهم واحلكم عليهم بهذه التصنيفات واألحكام التعسفية ،وهل يشعرون أن الفئات
املتفق عليها متثل التنوع في املهارات واملواهب املوجودة باملجموعة على نحو دقيق وشامل .ما هي النتائج التي
ميكنهم حتصيلها من هذا التدريب؟ ما القضايا التي يفرضها فيما يخص مفهوم النوع االجتماعي في املجتمع،
سواء فيما يتعلق مبجموعات املهارات املختلفة للمجموعات املختلفة والتسميات واالفتراضات التعسفية التي يتم
تخصيصها لنوع اجتماعي بعينه؟
وكاقتراح ،ميكن توزيع الوقت املتاح كما يلي:

مقدمة أمام املجموعة بأكملها (عشرون دقيقة)
تصنيف املجموعات (ثالثون دقيقة)

مناقشة أمام املجموعة بأكملها (أربعون دقيقة)
التغييرات احملتملة

ميكنك تقصير وتبسيط هذا التدريب من خالل تشكيل مجموعتني فقط ،ثم متنح مجموعة واحدة فقط كافة
االمتيازات.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،
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موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

التدريب 4

4

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات
توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

التدريب التمهيدي :مناقشة سريعة
نظري
غير محدد ،ولكن يعمل بشكل أفضل مع اجلمهور املختلط (ذكر/أنثى ،مدني/عسكري)
 20دقيقة
يعمل على أفضل نحو مع مجموعة كبيرة إلى حد ما تتكون من حوالي عشرين متدر ًبا (ولكن يجب أن يكون عد ًدا زوجيًا)
ساعة إيقاف
توجيهات للمدربني يختص هذا التدريب بتفتيح عقول املتدربني من أجل مناقشة النوع االجتماعي ملساعدة املدرب
أيضا مبثابة تدريب متهيدي جيد ً
على قياس احلالة في احلجرة .وهو يعتبر ً
أيضا :يقوم املتدربون بالتجول في
أرجاء احلجرة و توسيع عدد األشخاص اللذين يتواصلون معهم دون االقتصار على من يجلسون بجانبهم .وفي
الوقت نفسه ،فإن احملادثة الشخصية تؤ ّمن نو ًعا من اخلصوصية التي قد يكون من شأنها أن تساعد املشاركني
املتسمني باخلجل على التعبير عن آرائهم.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•
•

توضيح اعتقاداتهم اخلاصة املتعلقة بالنوع االجتماعي
فهم الطرق التي يؤثر بها النوع االجتماعي على القرارات والسياسات
إدراك الطرق املختلفة لفهم النوع االجتماعي وتضميناته

قم بترقيم جميع املتدربني في رقمني الواحد واالثنني على التبادل .فأولئك الذين يحملون الرقم “واحد” يجلسون
على طول املنضدة في مواجهة أولئك الذين يحملون الرقم “اثنان” .اقرأ على املتدربني جملة حول النوع االجتماعي
وأرشدهم إلى مناقشة املوضوع مع شركائهم عبر املنضدة ،ملدة دقيقتني فقط .بعد مرور الدقيقتني ،اقطع املناقشات
واطلب من كافة املتدربني االنتقال إلى املقعد املجاور لهم إلى جهة اليسار .اقرأ جملة أخرى واسمح لهم بدقيقتني
أخريني للمناقشة .كرر هذه العملية عدة مرات (بإجمالي خمس إلى ست جمل) .بعد استمرار آخر مناقشة ملدة
دقيقتني ،اشكر املتدربني واطلب منهم الرجوع إلى مقاعدهم األصلية.
يتمثل الهدف من التدريب في تسهيل دخول املتدربني إلى إطار زهني حول مسائل النوع االجتماعي وال يهدف إلى
تطوير أي أفكار أو جمع ردود أفعال حول العبارات واجلمل املطروحة؛ ولذلك ليس من املهم إجراء مناقشة جماعية
مختصرة في النهاية.
يفضل استخدام اجلمل اخلبرية عن استخدام األسئلة املفتوحة .تساعد اجلمل اخلبرية املتدربني على اتخاذ مواقف
ً
ونشاطا .ولذلك من املهم أن تكون اجلمل مطلقة وليست نسبية وأن تكون استفزازية
واضحة وجعل املناقشة أكثر حيوية
دون أن تكون بذيئة ،بحيث قد يكون كال الشخصني غير متفقني بشكل معقول مع بعضهما البعض .على سبيل املثال
جتد جملة “تقع النساء في منزلة متدنية عن الرجال” جملة غير جيدة الستخدامها ألنك لن جتد من يؤيدها.
فيما يلي بعض أمثلة للجمل التي ميكن ذكرها ،غير أنه ينبغي على املدربني ابتكار اجلمل اخلاصة بهم ،مبا يتناسب
مع اهتمامات املتدربني:
•

•
•
•
•

يعتبر تعيني املزيد من النساء كضابطات شرطة أم ًرا ها ًما لضمان احلصول على قطاع شرطة يراعي
مسائل النوع االجتماعي.
عند العمل في دولة أجنبية ،يجب على األطراف الدولية احترام الثقافات والعادات احمللية وعدم فرض
األفكار الغربية التي تتعلق باحلقوق والتقدم االجتماعي.
الرجال ال يبكون.
في الغالب ،تتميز النساء بقوة في اجلزء العلوي من اجلسم أقل من الرجال؛ ولذلك ال ُيسمح مبشاركة
اجلنديات من النساء في املعارك القتالية ،وذلك بسبب أنهن لن متكن من حمل رفيقها اجلريح إذا تطلب األمر.
األعداد احملفوظة تعتبر أفضل طريقة لضمان “كتلة حرجة” من أفراد النساء في مؤسسات القطاع األمني
واحلكومات والبرملانات.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،
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موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

التدريب 5

5

نوع التدريب:

التدريب التمهيدي :الكرات اخلادعة
نظري

اجلمهور:

غير محدد

الوقت املطلوب:

 30دقيقة

حجم املجموعة املتوقع

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

يعمل على أفضل نحو مع املجموعات الكبيرة نسبيًا :عشرون متدر ًبا أو أكثر

املستلزمات

الث كرات أو أكثر (ميكن أن تختلف في احلجم والوزن واللون وغير ذلك ولكن يفضل أن تكون كرات ناعمة امللمس
لتجنب حدوث أي أذى)

توجيهات للمدربني

ير ّكز هذا التدريب على حل املشكالت في فريق بطريقة عملية ومرحة .فهو يوضح إجراء العديد من املهام بطريقة
مخادعة ،مبا في ذلك املسئولية نحو قضايا النوع االجتماعي.

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•
•

الضحك م ًعا حول مهاراتهم في التقاط الكرات
فهم ضرورة التعاون مع الشركاء في حل املشكالت
تعلم النظر إلى األمام (وإلى اخللف) عندما يعطون العديد من املهام املختلفة (مبا في ذلك التكامل مع
مواضيع النوع االجتماعي)

اطلب من املتدربني الوقوف في دائرة ،الكتف في الكتف .اشرح لهم أنه سيقوم أحد املوجودين بالدائرة بإلقاء الكرة
إلى شخص آخر في الدائرة وهو الذي سيقوم بدوره بإلقائها إلى شخص آخر داخل احللقة ً
أيضا .وذلك سيستمر
حتى يقوم كل فرد من أفراد الدائرة بإلقاء الكرة مرة واحدة .ابدأ بكرة واحدة .اجعل املجموعة تكرر التدريب ولكن
في هذه املرة في وضع معكوس .في اجلولة التالية ،بعد وصول الكرة إلى الشخص الثالث ،أضف كرة أخرى وكرة
ثالثة ورابعة وهكذا ،وذلك تب ًعا حلجم املجموعة وعدد الكرات التي لديك .وبعد ذلك ،أخبر املجموعة أنك ستمنحهم
وقتًا محدو ًدا (يعتمد ذلك الوقت على الوقت الذي مت استغراقه في املرة األولى) .في اجلولة الثانية ،اجعل الوقت
أقل .توقف عن اللعب واسألهم إلى أي حد ميكنهم تنفيذ املهمة بشكل أفضل وأسرع .واسألهم كم السرعة التي
يعتقدون أنه بإمكانهم حتقيقها .امنحهم فرصة محاولة فعل ذلك في الوقت الذي ذكروه.
تقدم بالتدريب من خالل مطالبة املجموعة بالربط بني هذا التدريب وبني املهام املتداخلة واملتشابكة في املؤسسات
التي ينتمون إليها مع التعرض لتناول قضايا النوع االجتماعي .هل ميكن أن ترتبط مع “في بعض األحيان قد ال
تعلم ما الذي سيأتي”“ ،في بعض األحيان يلقي إليك أحد األشخاص بشيء نحوك بدون أن تعرف كيفية اإلمساك
به أو التعامل معه”“ ،في بعض األحيان جتري األمور بطريقة سريعة ج ًدا بحيث ال تتمكن من اإلمساك بالكرة
ومن ث ّم تسقط” وغير ذلك.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

التدريب 6

6

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

مح ّفزالطاقة:الرسماملشترك
نظري
غير محدد
 30إلى  40دقيقة
عشرة إلى عشرين متدر ًبا أو أكثر (يجب أن يكون عد ًدا زوجيًا)
لوح أوراق قالبة
أقالم رصاص
شريط حتديد إطار الرسم
ميكن استخدام هذا التدريب في أي وقت عند الشعور بأن الهمم بدأت تفتر والقوى تخور .وتتمثل النقطة الرئيسية
في توصيل رسالة إلى املنزل (في هذه احلالة حول توجهات النوع االجتماعي) بطريقة ساخرة .وكل ذلك من
خالل الضحك حتى تتمكن مجموعتك من استعادة نشاطها وطاقتها.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

استعادة النشاط بعد جلسة بطيئة أو بعد وجود اختالفات حادة في الرأي
حتديد كيف يكون األمر بدون سيطرة وج ًها لوجه الكشف عن الرسم املقولب النموذجي

قم بتقسيم املجموعة إلى فرق يتكون كل منها من شخصني وز ّود كل فريق منها بلوح ورق كبير وقلم رصاص.
يجب أن يكون هناك قلم رصاص واحد فقط بني االثنني.
يقوم أحد أعضاء الفريق (ال يهم من هو) برسم خط أفقي بعرض الورقة ،طوله حوالي  5سم أعلى احلافة السفلية
من الورقة متا ًما .في املساحة الكبيرة املتبقية ،يجب على أحد أعضاء الفريق رسم دائرة بيضاوية كبيرة في
منتصف الورقة( .من اجليد وجود منوذج مرسوم مسب ًقا لعرضه على املجموعة كمثال).

اشرح لهم أن كل فريق سيقوم برسم الوجه النموذجي للمرأة .أخبر املجموعة أن واح ًدا فقط من الفريق سيأخذ
القلم الرصاص ويرسم خ ًطا واح ًدا فقط أو عالمة على الورقة ،ثم يقوم بتمرير القلم إلى زميله اآلخر في الفريق.
بكلمات أخرى ،قد يقوم أحدهما برسم حاجب واحد فقط ،ولكن ال ميكنه رسم كال احلاجبني .يجب أال يكون هناك
أي كالم أو ضحك أو تواصل حول النيات .احرص على تكرار عبارة “ارسم خ ًطا واح ًدا فقط” ثم ق ّدم القلم إلى
الشخص اآلخر .يعد مرور وقت كاف ،ويكون الفريق قد متكن من التوصل لبعض مالمح الوجه ،اشرح لهم أن
الفريق سيقوم حاليًا بكتابة تعليق أو عنوان للرسم في املساحة املتروكة أسفل الرسم .باستخدام األحرف الكبيرة
فقط “في اإلجنليزية” وبدون كالم ،يقوم الفريق بإنشاء تعليق من خالل مترير القلم إلى األمام واخللف ،يقوم كل
شخص برسم حرف واحد فقط .بعد االنتهاء من كتابة التعليق ،أوقف النشاط .قم بتجميع الرسومات وتعليقها
على اجلدار وكأنه “معرض رسومات فنية” ،حتى يتمكن اجلميع من مشاهدة كافة الرسومات والضحك عليها من
القلب .اشرح لهم أن هذه الرسومات تظهر مبظهر مضحك ج ًدا .وغالبًا ال يكون للتعليق أي معنى على اإلطالق.
واجعل املجموعة تعرف أن ما قد حدث هو ما كان من املفترض أن يحدث بالضبط .وينبغي أن يعقب ذلك مناقشة.
اسأل املجموعة كيف بدا األمر عند تأسيس شيء ما بدون التحكم في العملية أو مراقبتها ،وبخاصة كيف ميكن
التفاوض حول اخلصائص النموذجية بدون التواصل حولها .اسأل املتدربني عما إذا كانوا قد وجدوا أنفسهم
“يسيرون” على نفس أفكار شركائهم أم يتعارضون معها؟ وملاذا؟

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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التدريب 7

7

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات
توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

التجول حول مسائل النوع االجتماعي
نظري
غير محدد
حوالي  20دقيقة
غير محدد
ال توجد
يعتبر ״التجول حول مسائل النوع االجتماعي״ تدريبًا بسي ًطا وسري ًعا يستخدم كنشاط تقدميي جيد وفعال من
أجل وضع اإلطار العام للمناقشة .ومن الفوائد الكبيرة التي جننيها من هذا التدريب هو احلركة ،حيث يطلب من
املتدربني التمشية في أرجاء احلجرة.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

إدراك مجموعة من أفكارهم املسبقة/املجحفة فيما يتعلق بالنوع االجتماعي
مواجهة بعض اآلراء الشائعة واملسلمات حول النوع االجتماعي

طرفي احلجرة .اطلب من
قم بتقسيم املجموعة إلى مجموعتني فرعيتني واجعلهما صفني مواجهني لبعضهما في
ّ
كل مجموعة البدء في املشي في خط مستقيم في اجتاهني متعارضني حتى تصدر كلمة “وقوف” .عند هذه النقطة
يكون الشخص األول في كل صف يقف إلى جوار آخر شخص من الصف الثاني املقابل .اطلب من املتدربني
الدوران تسعني درجة حتى يصبحوا في مواجهة بعضهم البعض .اطلب منهم الدخول في مناقشة ملدة دقيقة
واحدة حول جملة تلقيها أنت على أسماعهم بصوت مرتفع (انظر فيما يلي) .كرر التدريب حتى يتم مناقشة كافة
اجلمل .ثم اطلب من املشاركني العودة إلى مقاعدهم وادعوهم للتعليق على ما تعلموه (عشر دقائق) .كاقتراح،
ميكنك استخدام اجلمل والعبارات التالية:
•
•

•
•
•
•
التغييرات احملتملة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

هناك سبب بيولوجي يرجع إليه إحلاق عدد أكبر من الرجال عن النساء في اجليش.
يتناسب القطاع األمني مع الرجال بشكل أكبر؛ فمن الناحية التقليدية يتمثل دور الرجال في الدفاع عن
الوطن ،بينما يتمثل دور النساء في تربية األجيال والقيام على شئون ومصالح املنزل.
غالبًا ما يرى املالحظون الغضب على وجوه الرجال أسرع من رؤيته على وجوه النساء.
أي مناقشة للنوع االجتماعي يجب أن حتترم البيئة االجتماعية والثقافية التي تتم املناقشة فيها.
نحن نتكلم كثي ًرا في املؤسسة/الهيئة التي اتبع لها عن النوع االجتماعي غير أن كافة مراكز اتخاذ
القرارات الهامة يشغلها الرجال.
ملا كان الرجال والنساء ميثل كل منهم نصف عدد السكان ،فإن أي بيانات أو سياسات أو برامج ال تضع
في اعتبارها أو تتناول كال اجلنسني بشكل متعادل ،ستعاني من اخللل.

ميكنك تطوير العديد من اجلمل األخرى لهذا التدريب ،وذلك تب ًعا لطبيعة اجلمهور الذي لديك واملوضوع احملدد
الذي تتناوله خالل احلدث التدريبي وما تقوم بتجميعه قد ميثل االعتقادات األساسية التي يعتقدها اجلمهور
الذي بني يديك .بالرغم من ذلك ،إذا قمت بتطوير جمل جديدة ،احرص على أال تكون مثيرة للجدل بشكل كبير وإال
ستتعرض ملخاطرة الدخول في مواجهة العواطف اجلياشة املبالغ فيها.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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التدريب 8

8

نوع التدريب:
اجلمهور:

التعامل مع املعارضة لقضايا النوع االجتماعي
نظري
غير محدد

الوقت املطلوب:

حوالي  110دقيقة

حجم املجموعة املتوقع

أي حجم مجموعة

املستلزمات
توجيهات للمدربني

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

لوحة أوراق كبيرة أو سبورة
توجيهات للمدربني يكشف هذا التدريب عن املعارضة التي غالبًا ما تكون مختفية بداخل االجتاهات التي تبدو
في الظاهر بنية حسنة مؤيدة للنوع االجتماعي كما يتحدى املتدربني من أجل إصدار استجابات بنّاءة ملثل تلك
املعارضة.
ويقترح السماح للمتدربني باختيار اجلمل اخلاصة باملعارضة التي سيعملون عليها ،وذلك من أجل جتنب قيام
املدرب بشكل غير ذكي بالتضييق على املتدرب أو التسبب في غضبه إذا كانت اجلمل املطروحة قريبة ج ًدا من
الواقع .في حالة ما إذا أصبح اخلوف و عدم االرتياح ظاه ًرا ،ضع في اعتبارك حتويل املناقشة إلى مستوى أكثر
عمو ًما أو على أقل تقدير احرص على أن يتمكن املتدرب من التعبير عن رأيه بدون الشعور بأي شكل من أشكال
اخلوف أو التهديد.

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

الوقوف على جوانب املعارضة (اخلفية) جتاه تناول قضايا النوع االجتماعي
االستجابة بشكل بناء إلى هذه املعارضة

اشرح للمجموعة أن التدريب ير ّكز على املقارنة بني اجلمل املختلفة املتعلقة بالتعامل مع قضايا النوع االجتماعي.
قدم للمجموعة “جمل املعارضة” التسعة التالية التي قد وضعتها قبل ذلك على لوح أوراق كبير أو سبورة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“ال يعتبر طرح قضايا النوع االجتماعي أم ًرا ها ًما في املؤسسة/املجتمع/الثقافة التي أنتمي إليها .فنحن
على علم بهذه املشكالت والقضايا جي ًدا ،ولكن في بيئتنا حتصل النساء على نفس احلقوق التي يحصل
عليها الرجال”.
“يهتم املشروع الذي أعمل فيه بالتركيز على قضية مختلفة متا ًما ،نحن محايدون في مواجهة قضايا
النوع االجتماعي”.
“يوجد لدى املؤسسة التي أعمل بها سياسات قوية جتاه جودة مسائل النوع االجتماعي ،ولذلك فنحن
على ما يرام فيما يتعلق بهذه القضية (مغالطة حول ’التنفيذ التلقائي‘)”.
“أوافق على أنه يجب فعل أي شيء فيما يتعلق بقضايا النوع االجتماعي ،ولذلك رمبا كانت أفضل طريقة
هي تصميم مشروع وتقدميه إلحدى منظمات املرأة لتنفيذه”.
“لقد حاولنا كثي ًرا تعيني نساء ولكن ال يوجد مرشحات تتمتعن بالكفاءة املطلوبة”.
“تضمن الطريقة التي قمنا بها بتصميم مخرجات مشروعنا أن الرجال والنساء سيستفيدون بشكل
متعادل ،ولذلك فلسنا في حاجة إلى أن نولي مزي ًدا من االهتمام لقضايا النوع االجتماعي”.
“مبجرد انتهائنا من املشروع الكبير الذي نقوم به ،سنقوم بالتركيز على قضايا النوع االجتماعي”.
“حسنًا ،لدينا السيدة س ضمن أعضاء مجلس اإلدارة .هي املسؤولة عن قضايا النوع االجتماعي”.
أشكال معارضة أخرى.

اسمح لكل مشارك باختيار اجلملة التي تتحدث عنهم على أفضل نحو والتي يرغبون في العمل عليها .عادة ،إذا
كان لديك مجموعة كبيرة إلى حد ما ،سيتم اختيار كافة اجلمل بواسطة شخصني على األقل .وإن لم يكن احلجم
كذلك ،ألزم اجلميع بأن يتم التناقش على كل جملة بواسطة شخصني على األقل .فقد يختار بعض األشخاص في
مجموعتك “أشكال معارضة أخرى” – والتي تتعلق بشكل آخر من املعارضة من خبراتهم.
النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

التعامل مع املعارضة لقضايا النوع االجتماعي
إرشادات التدريب

اجعل اجلمهور ينقسم إلى تسع مجموعات فرعية تناقش كل منها:
( )1اجلملة نفسها و
( )2خبراتهم الشخصية معها و
( )3ما هي االستجابات التي قد تكون لديهم.

خصص خمس عشرة دقيقة لهذه املهمة.

ثم اجمع املجموعة مرة أخرى وقم باملرور مرة أخرى على كل جملة وادع كل مجموعة لطرح أفكارها مع السماح
للمجموعات األخرى بالتعليق .وفر  90دقيقة لذلك .إذا كان لديك وقت ،اطلب من املتدربني التعليق على مدى انتشار
كل اجتاه من هذه االجتاهات .اختم التدريب بتقدمي الشكر لكافة املتدربني من أجل العمل الذي قاموا به.
التغييرات احملتملة

قم بتعديل اجلمل وتكييفها لتتناسب مع البيئة التي تعمل بها وأنواع املعارضة لقضايا النوع االجتماعي التي
تستشعرها من املتدربني لديك.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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التدريب 9

9

نوع التدريب:
اجلمهور:
الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع

املستلزمات

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي
التطبيق في مجال العمل
فريق عمل البرنامج
حوالي  70دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 4إلى  6متدربني) .ميكن تعديل هذا
التدريب ليتناسب مع املجموعات كبيرة احلجم .ولعل املجموعة التي تتكون من  12متدر ًبا تكون مثالية ،وميكن
استخدام مجموعة مكونة من  30متدر ًبا كحد أقصى.
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
(مطلوب حجرات لفترات االستراحة)

توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

توجيهات للمدربني يعتبر هذا التدريب بادئ مناقشة ممتاز ،ألنه يتحدى املتدربني من أجل النظر في التوصيات
املوجودة في أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي في سياق منظماتهم (أو في سياق مقارن ،تب ًعا ملجموعة
املتدربني) .قبل أن تبدأ في التدريب نفسه ،يجب التأكد من فهم املتدربني للتوصيات األساسية .إذا كانت مجموعة
املتدربني على علم إلى حد ما مبحتويات األداة ،حتقق من فهمهم ملل توصية أساسية بشكل سريع .وإن لم يكونوا
كذلك ،اشرح كل توصية من خالل طرح مثال لكل منها أو إظهار أهميتها بطريقة أخرى مقبولة لدى جمهورك .أثناء
التدريب ،ميكن التوصل إلى الثغرات أو الفجوات املوجودة في فهم املتدربني ،والتي ستحتاج إلى املزيد من املتابعة
أثناء تأكيد احلدث التدريبي.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•
•

إظهار الفهم للتوصيات الواردة في أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
إدراك الفوائد والتحديات التي تنطوي عليها التوصيات األساسية عند تطبيقها على املؤسسات اخلاصة بهم
إدراك املميزات والعيوب التي تعكس فه ًما لألساسات اجلوهرية التي تقوم عليها عملية إدراج مسائل
النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني :امللكية احمللية والتقدمي الفعال للخدمات والرقابة واملساءلة
للقطاع األمني.

زود جميع املتدربني بالنشرة املرفقة التي تشتمل على “التوصيات األساسية” املأخوذة عن الصفحة  34من أداة
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي .في مجموعات صغيرة ،قم بالتقسيم وف ًقا لالنضمام املؤسسي ،حيث
يقوم املتدربون مبناقشة كل بند من بنود التوصيات وف ًقا لتطبيقه في بيئة كل منهم (مثل الوزارة أو جهاز الشرطة
أو األكادميية العسكرية) .ولذلك يجب أن تتكون كل مجموعة من أعضاء ينتمون إلى نفس املؤسسة .ولذلك تقوم
كل مجموعة بتحديد ما إذا كان العنصر أو بند التوصية قابالً للتحقيق (أي “ما هي العوائق التي تقف أمام تنفيذه
في املؤسسة اخلاصة بنا”).

عند شرح اإلرشادات التفصيلية املوجودة بالنشرة ،قد حتتاج إلى التأكيد على أن وضع عالمة الصواب داخل
خانة “قابل للتحقيق” ال يعني أنه “قابل للتحقيق بنسبة  .”%100حفّز املتدربني على التفكير في حتديات تنفيذه.
إذا كانت أي من التوصيات ال تنطبق ألي سبب من األسباب على مؤسسة بعينها ،اطلب منهم جتاوزها إلى ما
بعدها.
اطلب من كل مجموعة تعيني منسق ليقوم بإدارة مناقشات املجموعة ومقرر من أجل تسجيل النتائج التي تتوصل
إليها املجموعة في النشرة املرفقة .اسمح لهم بفترة  45دقيقة مللء النشرة.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،

17

التدريب 9

موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
إرشادات التدريب

قم بإجراء مناقشة ختامية باستخدام مراجعة مجموعة قرينة ،وذلك ألن املتدربني قد ال يرغبون في ذكر التحديات
التي تواجهها مؤسساتهم في اجللسة اجلماعية ( 15دقيقة) .تتكون مراجعة املجموعة القرينة من مزاوجة
مجموعات مختلفة ،تقوم كل واحدة منها بتلخيص التحديات والفوائد كل منهما لألخرى بدالً من اجللسة العامة.
خصص عشر دقائق في آخر التدريب من أجل أن تقوم كل مجموعة بسرد أهم التحديات على اإلطالق ،وإذا أمكن،
خطوة واحدة نحو التغلب على هذه التحديات.

التغييرات احملتملة

لتعديل التدريب حتى يتناسب مع مجموعة أصغر حج ًما أو إذا كان اجلمهور ينتمون إلى مؤسسات مختلفة ،اطلب
من كافة املتدربني العمل بشكل فردي مستقل وتقدمي النتائج الفردية وتسجيلها في النشرة .حدد نطاق وانتشار
نتائج املجموعة بأكملها حول كل بند من خالل إظهار لأليدي أو أي طريقة أرشيفية أخرى .قم بتنسيق مناقشة
حول أصعب ثالث حتديات ،واكتشف ملاذا تعتبر من التحديات وقم بالتركيز على بعض األفكار املطروحة للتغلب
على هذه التحديات.
ميكن تطبيق تنسيق تدريب ״التوصيات األساسية״ بسهولة على أي مجموعة موجودة من املالحظات أو
التوصيات أو مناذج خطط العمل من أجل عقد مناقشة أو تعزيز مادة تعليمية من خالل التطبيق في مجال العمل.
تشتمل تدريبات ״التوصيات األساسية״ احملتملة على:
•

•
•

تعزيز املشاركة املتعادلة للرجال والنساء في إصالح القطاع األمني (من الفقرة  4.2من أداة إصالح
القطاع األمني والنوع االجتماعي ،الصفحة )10
تصميم برنامج إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي (من الفقرة  6.2من أداة
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي ،الصفحات )26-21
تنفيذ مسائل النوع االجتماعي (من الفقرة  4.1من أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي ،الصفحة
)10
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي
التوصيات األساسية املأخوذة عن الصفحة  19من أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بناء ملكية محلية من خالل االشتراك الكامل ملؤسسات املجتمع املدني ،مبا في ذلك منظمات املرأة احمللية
والقومية ،في تقييم وتصميم وتنفيذ والرقابة/التقدير لسياسات وبرامج إصالح القطاع األمني.

مراجعة وتنقيح التشريعات والسياسات والبروتوكوالت احلالية املرتبطة باألمن للتأكد من أنها ليست
متييزية ولألخذ في االعتبار االحتياجات األمنية اخلاصة للنساء والرجال والفتيان والفتيات.
تنفيذ السياسات واآلليات والبرامج اخلاصة من أجل منع وتناول وجترمي العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي الذي يتم ممارسته ضد الرجال والنساء والفتيان والفتيات كجزء من عملية إصالح القطاع
األمني.

تأسيس مدونات قواعد السلوك والسياسات واآلليات الداخلية األخرى التي تفرض عدم وجود أي شكل
من أشكال العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،مبا في ذلك االعتداء اجلنسي وذلك بواسطة أفراد
القطاع األمني.

تأسيس أهداف إستراتيجية ومبادرات خاصة تهدف إلى زيادة تعيني واإلبقاء على وتعزيز تواجد املرأة
وغيرها من املجموعات ذات التمثيل الضعيف في مؤسسات القطاع األمني.
تضمني التدريب على النوع االجتماعي بشكل خاص كجزء من املنهج التدريبي األساسي لفريق عمل
القطاع األمني على كافة املستويات .تضمني قضايا النوع االجتماعي داخل البرامج التدريبية اخلاصة بأفراد
القطاع األمني.

تعزيز الرقابة على عملية إصالح القطاع األمني وضمان أن تكون هيئات الرقابة على القطاع األمني تراعي
مسائل النوع االجتماعي وتتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني النسائية.
تضمني البيانات التفصيلية حول اجلنس واألسئلة املتعلقة بقضايا النوع االجتماعي  ،مبا في ذلك ما
يتعلق باحلاجات واألولويات والقدرات األمنية للرجال والنساء والفتيان والفتيات في أي تقييم أو بحث أو
رقابة/تقدير يتعلق بإصالح القطاع األمني.

بناء الوعي جتاه النوع االجتماعي والقدرة لدى أفراد فرق العمل املشتركة في عملية إصالح القطاع األمني
من خالل التدريب على النوع االجتماعي والتعاون مع خبراء النوع االجتماعي وتضمني مراعاة مسائل النوع
االجتماعي فيما يتعلق بالوظائف وتقييم أفراد فريق العمل.
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تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي

أعضاء املجموعة:

اسم املؤسسة:
التاريخ:
اإلرشادات

ف ّكر في كل توصية من التوصيات األساسية حول إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي في سياق
مؤسستك وبيئة العمل.
إذا كانت التوصية متثل هد ًفا قابالً للتحقيق في مؤسستك ،ضع عالمة على خانة االختيار املناسبة .في
تدرج من  1إلى  ،5قم بتقييم املستوى احلالي للتنفيذ داخل مؤسستك = 1( .الهدف قابل للتحقيق ،ولكن لم
يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة حتى اآلن؛  = 5قد مت تنفيذ الهدف بشكل تام وناجح) .ضع دائرة فوق الرقم
املناسب لكل عنصر أو بند.

في املساحة الفارغة املتوفرة ،حدد الفوائد والتحديات احملتملة إذا ما مت تنفيذ كل بند من هذه البنود.

إذا كانت إحدى التوصيات غير قابلة للتنفيذ في مؤسستك ،اذكر التحديات التي تواجه تنفيذها.

إذا كانت إحدى التوصيات غير منطبقة ،انتقل إلى العنصر التالي ،ولكن كن على استعداد لشرح األسباب.
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على القوات املسلحة

النشرة

تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

 .1االشتراك الكامل
ملؤسسات املجتمع املدني،
مبا في ذلك منظمات املرأة
احمللية والقومية ،في إصالح
القطاع األمني:

الفوائد

قابل للتحقيق

التحديات

مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

5

 .2تنقيح التشريعات
والسياسات والبروتوكوالت
احلالية املرتبطة باألمن:

الفوائد

قابل للتحقيق
مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

التحديات

5

 .3السياسات واآلليات
والبرامج اخلاصة من أجل
منع وتناول وجترمي العنف
القائم على أساس النوع
االجتماعي:
قابل للتحقيق

الفوائد

التحديات

مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

5
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النشرة

تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

 .4مدونات قواعد السلوك:

الفوائد

قابل للتحقيق
مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

5

التحديات

الفوائد

 .5تعيني واإلبقاء على
وتعزيز تواجد املرأة:
قابل للتحقيق
مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

التحديات

5

الفوائد

 .6التدريب على النوع
االجتماعي:
قابل للتحقيق
مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

التحديات

5
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النشرة

تطبيق التوصيات الرئيسية إلصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

 .7هيئات الرقابة على
القطاع األمني التي تراعي
مسائل النوع االجتماعي:

الفوائد

قابل للتحقيق
مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

التحديات

5

 .8البيانات التفصيلية حول
اجلنس واألسئلة املتعلقة
بقضايا النوع االجتماعي:

الفوائد

قابل للتحقيق
مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

التحديات

5

 .9الوعي جتاه النوع
االجتماعي والقدرة لدى
أفراد فرق العمل املشتركة
في عملية إصالح القطاع
األمني:
قابل للتحقيق

الفوائد

التحديات

مستوى التنفيذ احلالي:
1

2

3

4

5
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نوع التدريب:
اجلمهور:
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حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

إعداد تقييمات تأثير النوع االجتماعي
نظري
فريق عمل البرنامج (يتمتعون ببعض املعرفة/اخلبرة حول تقييمات التأثير)
حوالي  80دقيقة
أي حجم مجموعة إذا مت تقسيمها إلى أربعة مجموعات فرعية
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
(مطلوب حجرات لفترات االستراحة)

توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

توجيهات للمدربني يتطلب هذا التدريب قد ًرا من املعرفة بتقييمات تأثيرات النوع االجتماعي .إذا كنت تعمل مع
مجموعة من املبتدئني ميكنك استخدام املربع  11في صفحة  20من أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
لشرح اخلطوات املختلفة اخلاصة بتنفيذ تقييم تأثير النوع االجتماعي.
هناك حت ٍد يتعلق بالتدريب على مهارات تقييم التأثير يتمثل في أنه يستحيل توفير معلومات تفصيلية كافية حول
أي سياسة وتطبيقها جلعل تقييم التأثير احملاكى واقعيًا .ولذلك ،ينصب تركيز هذا التدريب على العمل اإلعدادي
الذي يتمثل في التخطيط لتقييم التأثير .احرص على أن يقوم املتدربون بصياغة أسئلة تقييم التأثير بشكل جيد،
وبخاصة فيما يتعلق بالتركيز على النوع االجتماعي.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

حتليل سياسات األمن من منظور النوع االجتماعي
تقدير تأثير السياسات األمنية على مسائل النوع االجتماعي

أصبحت تقييمات تأثير السياسات األمنية على النوع االجتماعي أداة هامة لتحديد االحتياجات املتعلقة بالنوع
االجتماعي وجوانب اخللل واإلعداد من أجل تنفيذ أفضل لإلستراتيجيات.

ينقسم اجلمهور إلى أربعة مجموعات فرعية ،يتم تخصيص كل هدف من أهداف السياسة األمنية القومية التالية
لكل واحدة منها (انظر ً
أيضا النشرات املرفقة):

أ .اإلنفاق على قطاع الدفاع :تتحمل الدولة عبء اعتماد التشريع اخلاص بنفقات الدفاع .تقوم الدولة ً
أيضا،
مبا يتناسب مع متطلبات األمن القومي ،بفرض قيود على اإلنفاق العسكري وتعمل على حتقيق الشفافية
ومتكني وصول اجلمهور إلى املعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة.
ب .التعيني في اخلدمة :تكفل الدولة ً
أيضا أن يكون االلتحاق أو تعبئة األفراد للخدمة في اجليش أو اجليش
املساعد أو قوات األمن متواف ًقا مع التزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بالقانون الدولي.
ج .تدريب أفراد فريق العمل في القانون القومي والدولي :تقوم الدولة بتعليم أفراد القوات املسلحة مبادئ
ومعاهدات والتزامات القانون اإلنساني الدولي التي حتكم الصراعات املسلحة وتضمن أن يكون هؤالء
األفراد على وعي من مسؤوليتهم الفردية عن أفعالهم وتصرفاتهم مبوجب القوانني القومية والدولية.
د .الرقابة على األمن :تلتزم الدولة في جميع األوقات بالعمل على إيجاد واحملافظة على التوجيه والرقابة على
قوات اجليش واجليش املساعد واألمن من خالل سلطات يتم تأسيسها مبوجب الدستور وتخ ّول املشروعية
الدميقراطية.
تقوم كل مجموعة باختيار منسق يقوم بإدارة عملها .ثم تعمل كل مجموعة في خطوتني:

في اخلطوة األولى ،تقوم كل مجموعة بإعداد أكبر كم ممكن من أسئلة تقييم التأثير فيما يتعلق بالسياسة محل
التقييم (بحد أدنى عشرة) .فعلى سبيل املثال ،من املمكن أن تكون األسئلة ما هي السياسة املطلوب حتقيقها
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إعداد تقييمات تأثير النوع االجتماعي
إرشادات التدريب

ومن املستفيد منها؟ هل تتوجه السياسة نحو التغلب على التمييز على أساس النوع االجتماعي؟ إذا كان كذلك ،كيف
يتم التعبير عنها؟ هل يتأثر كل من الرجال والنساء بشكل مختلف؟

في اخلطوة الثانية ،تنظر املجموعة في كيفية طرح هذه األسئلة .ولذلك ستحتاج إلى النظر في املوضوعات التالية:
•
•
•
•

طبيعة وتكوين فريق التقييم
طرق جمع البيانات والتحليل
مقاييس البيانات
اإلذاعة واالتصال واملتابعة

اسمح لهم بفترة خمس دقائق لقراءة املنشورات وتنظيم املجموعة .يجب أن يستمر عمل املجموعة ملدة  25دقيقة.

وبعد ذلك ،في اجللسة العامة ،تقوم املجموعة بدور فريق التقييم .يقوم كل فريق تقييم بتقدمي كيفية قيامهم بإجراء
التقييم واألسئلة التي يرغبون في طرحها .تتاح لكل مجموعة فترة  10دقائق لعرض تقدميها .يختم املدرب اجللسة
بتلخيص مختصر لوجهات النظر.
التغييرات احملتملة

ميكنك تعديل هذا التدريب من أجل تضمني سياسات مختلفة ،على سبيل املثال على املستوى املؤسسي أو احمللي،
تب ًعا الحتياجات املتدربني.
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إعداد تقييمات تأثير النوع االجتماعي

أ

تقوم مجموعتك بالنظر في هدف سياسة األمن القومي التالي:
•

اإلنفاق على قطاع الدفاع :تتحمل الدولة عبء اعتماد التشريع اخلاص بنفقات الدفاع .تقوم الدولة
ً
أيضا ،مبا يتناسب مع متطلبات األمن القومي ،بفرض قيود على اإلنفاق العسكري وتعمل على حتقيق
الشفافية ومتكني وصول اجلمهور إلى املعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة.

ستعمل في خطوتني .في اخلطوة األولى ،تقوم بإعداد أكبر كم ممكن من أسئلة تقييم التأثير فيما يتعلق
بالسياسة محل التقييم (بحد أدنى عشرة).

في اخلطوة الثانية ،انظر في كيفية طرح هذه األسئلة .ستحتاج إلى النظر في املوضوعات التالية:
•
•
•
•

طبيعة وتكوين فريق التقييم
طرق جمع البيانات والتحليل
مقاييس البيانات
اإلذاعة واالتصال واملتابعة

في اجللسة العامة تقوم بتمثيل دور فريق التقييم وتقوم بتقدمي كيفية القيام بإجراء التقييم واألسئلة التي
ترغب في طرحها.
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© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،

26

موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

التدريب 10

النشرة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

إعداد تقييمات تأثير النوع االجتماعي

ب

تقوم مجموعتك بالنظر في هدف سياسة األمن القومي التالي:
•

التعيني في اخلدمة :تكفل الدولة ً
أيضا أن يكون االلتحاق أو تعبئة األفراد للخدمة في اجليش أو
اجليش املساعد أو قوات األمن متواف ًقا مع التزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بالقانون الدولي.

ستعمل في خطوتني .في اخلطوة األولى ،تقوم بإعداد أكبر كم ممكن من أسئلة تقييم التأثير فيما يتعلق
بالسياسة محل التقييم (بحد أدنى عشرة).

في اخلطوة الثانية ،انظر في كيفية طرح هذه األسئلة .ستحتاج إلى النظر في املوضوعات التالية:
•
•
•
•

طبيعة وتكوين فريق التقييم
طرق جمع البيانات والتحليل
مقاييس البيانات
اإلذاعة واالتصال واملتابعة

في اجللسة العامة تقوم بتمثيل دور فريق التقييم وتقوم بتقدمي كيفية القيام بإجراء التقييم واألسئلة التي
ترغب في طرحها.
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إعداد تقييمات تأثير النوع االجتماعي

ج

تقوم مجموعتك بالنظر في هدف سياسة األمن القومي التالي:
•

تدريب أفراد فريق العمل في القانون القومي والدولي :تقوم الدولة بتعليم أفراد القوات املسلحة
مبادئ ومعاهدات والتزامات القانون اإلنساني الدولي التي حتكم الصراعات املسلحة وتضمن أن
يكون هؤالء األفراد على وعي من مسؤوليتهم الفردية عن أفعالهم وتصرفاتهم مبوجب القوانني
القومية والدولية.

ستعمل في خطوتني .في اخلطوة األولى ،تقوم بإعداد أكبر كم ممكن من أسئلة تقييم التأثير فيما يتعلق
بالسياسة محل التقييم (بحد أدنى عشرة).

في اخلطوة الثانية ،انظر في كيفية طرح هذه األسئلة .ستحتاج إلى النظر في املوضوعات التالية:
•
•
•
•

طبيعة وتكوين فريق التقييم
طرق جمع البيانات والتحليل
مقاييس البيانات
اإلذاعة واالتصال واملتابعة

في اجللسة العامة تقوم بتمثيل دور فريق التقييم وتقوم بتقدمي كيفية القيام بإجراء التقييم واألسئلة التي
ترغب في طرحها.
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إعداد تقييمات تأثير النوع االجتماعي

د

تقوم مجموعتك بالنظر في هدف سياسة األمن القومي التالي:
•

الرقابة على األمن :تلتزم الدولة في جميع األوقات بالعمل على إيجاد واحملافظة على التوجيه والرقابة
على قوات اجليش واجليش املساعد واألمن من خالل سلطات يتم تأسيسها مبوجب الدستور وتخ ّول
املشروعية الدميقراطية.

ستعمل في خطوتني .في اخلطوة األولى ،تقوم بإعداد أكبر كم ممكن من أسئلة تقييم التأثير فيما يتعلق
بالسياسة محل التقييم (بحد أدنى عشرة).

في اخلطوة الثانية ،انظر في كيفية طرح هذه األسئلة .ستحتاج إلى النظر في املوضوعات التالية:
•
•
•
•

طبيعة وتكوين فريق التقييم
طرق جمع البيانات والتحليل
مقاييس البيانات
اإلذاعة واالتصال واملتابعة

في اجللسة العامة تقوم بتمثيل دور فريق التقييم وتقوم بتقدمي كيفية القيام بإجراء التقييم واألسئلة التي
ترغب في طرحها.
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11

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

التغييرات احملتملة

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

برامج النوع االجتماعي والقطاع األمني
التطبيق في مجال العمل
فريق عمل البرنامج
حوالي  35دقيقة
أي حجم مجموعة ،يتم تقسيمها إلى أزواج.
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني
أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
يستعرض هذا التدريب املناقشات اخلاصة بإدراج مسائل النوع االجتماعي ضمن برامج إصالح القطاع األمني.
يتمثل الهدف من التدريب في اكتساب مهارة عالية فيما يتعلق بتلك املجادالت ،وبخاصة في مواجهة هؤالء
األشخاص ممن ليسوا على دراية كافية بفوائد إدراج مسائل النوع االجتماعي ضمن برامج إصالح القطاع األمني.
ولذلك يعتبر العمل في ثنائيات أم ًرا ها ًما ج ًدا ،إال أنه ليس من الضروري أن تأخذ املناقشة شكل املقارنة بني من له
جوانب املناقشة األفضل.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

حتديد مسائل النوع االجتماعي داخل برامج إصالح القطاع األمني
إيجاد حالة من اإلقناع املفحم عن سبب ضرورة إدراج مسائل النوع االجتماعي ضمن برامج إصالح
القطاع األمني

زود املتدربني بالنشرة املرفقة .اسمح لهم بفترة عشر دقائق لالستعداد ،يعمل خاللها كل متدرب على حدة .قم
بتقسيم املجموعة إلى ثنائيات .قم بتقمص أدوار مقابالت بني املشرف-اخلاضع لإلشراف ملدة عشر دقائق .ثم قم
بتبديل األدوار ،بحيث يلعب املشرف دور اخلاضع لإلشراف مع شريك آخر ،واسمح لهم بفترة عشر دقائق ً
أيضا.
اختم التدريب بالسماح بجلسة عامة لفترة خمس دقائق ،مع احلصول على تعليقات من اجلميع حول الدروس
املستفادة.
ميكنك استخدام نفس التنسيق مع محتويات مختلفة ،مثل:
•
•
•

ملاذا ينبغي إدراج مسائل النوع االجتماعي في املؤسسات األمنية
ملاذا تعتبر عملية املساءلة والرقابة الدميقراطية على القطاع األمني ذات أهمية
ملاذا ينبغي على الهيئات الرقابية تأسيس آليات للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان
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برامج النوع االجتماعي والقطاع األمني
لديك عشر دقائق إلعداد محاورات إلقناع املشرف أنه من الضروري أخذ مسائل النوع االجتماعي في
االعتبار عند التخطيط للبرامج األمنية .ما هي النقاط التي ستقوم بالتركيز عليها في اجتماعك معه/معها من
أجل إقناعه/إقناعها مبدى أهمية وقيمة هذه القضية؟ قم بطرح مثال واحد على األقل واضح ومقنع يوضح
أن عدم مراعاة مسائل النوع االجتماعي قد يؤدي إلى مشكالت أكيدة.
سيتم تخصيص شريك لك للقيام بدور مقابلة بني املشرف-اخلاضع لإلشراف .بعد مرور عشر دقائق،
يقوم كافة املشرفني بتبديل أدوارهم مع شريك مختلف ويقومون بتقمص دور اخلاضع لإلشراف ملدة عشر
دقائق.
في مناقشة تلخيصية ملدة عشر دقائق في اجللسة العامة تتاح لك فرصة التعليق على الدروس املستفادة.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

خريطة مشاركة املجتمع
التطبيق في مجال العمل
فريق عمل البرنامج
حوالي  25دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 4إلى  6متدربني).
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد متعددة األلوان

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
(يفضل وجود حجرات لفترات االستراحة)

توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

يساعد هذا التدريب على التخطيط لتجنيد دعم أطراف املجتمع من أجل حتقيق هدف مشترك .ولذلك فإن تركيزه ينصب
على شحذ مهارات التواصل واملهارات اإلستراتيجية بشكل كبير ج ًدا .ينبغي على املدربني احلرص على أن تكون
املجموعات مختلطة بشكل جيد ،بحيث يستفيد املتدربون من مهارات بعضهم البعض بشكل أو بآخر.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

الوقوف على موارد املجتمع ذات الصلة
توجيه تلك املوارد نحو هدف مشترك

قم بتقسيم اجلمهور إلى مجموعات فرعية تتكون كل مجموعة منها من أربع إلى ست متدربنيُ .يطلب من كل مجموعة
رسم خريطة “مشاركة املجتمع” على لوح أوراق فيما يتعلق باألنشطة املرتبطة باملنع واالستجابة والعقاب للعنف
القائم على أساس النوع االجتماعي .كل مجموعة تعلم فقط أن أحداث العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
مرتفعة للغاية ،وأنه ال توجد حاليًا أي آليات سارية لالستجابة أو التعامل مع هذه القضية.

ليس من الضروري أن تكون اخلريطة دقيقة من الناحية اجلغرافية ،ولكنها يجب أن حتتوي على مواقع ومراكز
النشاط الكبرى باملجتمع كمواقع فعلية ،باإلضافة إلى متثيالت رمزية للمنظمات احمللية الكبرى ووسائل اإلعالم
وغير ذلك ،والتي قد تكون ذات فائدة من أجل اجلهود الرامية إلى زيادة مستوى مشاركة املجتمع .ينبغي أن
تستخدم املجموعات أقالم التحديد ذات األلوان املختلفة من أجل متييز املواقع  /املجموعات الهامة لكل واحدة من
جوانب التعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي (املنع واالستجابة والعقاب).

على سبيل املثال ،إذا كنت ستتناول “ظاهرة انتشار األسلحة الصغيرة”كموضوع تقوم برسم خارطة “مشاركة مجتمع”
له ،فمن املفترض أن تشتمل خريطتك على رموز متثل األطراف الكبرى مثل اجلماعات املسلحة ومجموعات الضحايا
واملنظمات غير احلكومية احمللية واملنظمات غير احلكومية الدولية واجلهات الدينية والقوات املسلحة والشرطة؛ ولرمبا
ً
أيضا اجلريدة الرسمية احمللية ومحطات اإلذاعة واملدارس و مجموعات الشباب ومجموعات األمومة ومجموعات مراقبة
اجلوار اخلاصة .ميكن استخدام األسهم وغيرها من الرموز لإلشارة إلى العالقات القائمة بني املجموعات املختلفة.
بعد مرور خمسة عشر دقيقة ،قم بتجميع املجموعات واطلب من املقرر اخلاص بكل مجموعة تقدمي خريطة “مشاركة
املجتمع” .اسمح بعشر دقائق من أجل تنسيق مناقشة ختامية حول املوارد املتاحة واألنشطة التي سيقومون باملشاركة
بها من أجل التعامل مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وما السبب الذي قد يجعل هذه املشاركات ناجحة.

التغييرات احملتملة

يرتبط رسم خريطة “مشاركة املجتمع” مبا يلي:

• املنع واالستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان بواسطة مؤسسات القطاع األمني وأفراد فرق العمل بها (من
صفحة  18من أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي)
املساءلة والرقابة الدميقراطية على القطاع األمني (من الصفحة  18من أداة إصالح القطاع األمني والنوع
•
االجتماعي)
ستقوم املناقشة األخيرة بالتركيز بشكل زائد على الهيئات التي تقوم باملشاركة في عملية الرقابة ،بينما ير ّكز
املوضوع السابق على املوارد املخصصة ملنع واالستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

نظرة بعني الطائر إلصالح القطاع األمني الذي يراعي
مسائل النوع االجتماعي
التطبيق في مجال العمل
فريق عمل البرنامج
حوالي  90دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 4إلى  6متدربني).
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

(مطلوب حجرات لفترات االستراحة بشكل اختياري)

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

في بيئات ما بعد النزاعات وغيرها من بيئات إصالح القطاع األمني ،غالبًا ما يكون ترابط االستجابات بني األطراف
املختلفة ضعي ًفا .يهدف هذا التدريب إلى مساعدة املتدربني على النظر من األعلى “بعني الطائر” 1الى مدى تنسيق األطراف
املختلفة في استجاباتهم ألبعاد النوع االجتماعي ملوقف أمني صعب .يهدف التدريب إلىمساعدة املتدربني على تكوين
منظورلألطراف األساسية واألنشطة التي يقومون بها وكيف ميكن أن تشكل استجابة مترابطة ملجموعة من احلاجات.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•

•
إرشادات التدريب

الوقوف على الفجوات أو مواضع التداخل في أنشطة إصالح القطاع األمني التي تراعي مسائل النوع
االجتماعي بواسطة األطراف املشتركني في موقف أمني تخيلي لبيئة تخيلية تعيش مرحلة ما بعد النزاع
تطوير استجابات لتلك الفجوات أو مواضع التداخل

زود املجموعة بالنشرة املرفقة .من الناحية املثالية ،يتم هذا األمر قبل استراحة تناول الغداء أو في املساء السابق،
حتى يتمكن املتدربون من االندماج مع هذه البيئة جي ًدا قبل البدء في التدريب.
قم بتقسيم اجلمهور في اجللية العامة إلى مجموعات فرعية تتكون كل مجموعة منها من أربع إلى ست متدربني.
تختار كل مجموعة منس ًقا ومقر ًرا للمجموعة .يكون منسق املجموعة مسؤوالً عن توجيه مناقشات املجموعة
واملقرر مسؤوالً عن ملء أوراق العمل بالنيابة عن املجموعة وإعداد التقرير وقراءته أمام احلضور.

اطلب من املجموعات ملء ورقتي العمل املقدمتني فيما يلي ،كمثال.

ورقة العمل  :1حتديد األطراف ومشاركاتهم في األنشطة األساسية املتعلقة بإصالح القطاع األمني و

ورقة العمل  :2الوقوف على الفجوات ومواضع التداخل في تعزيز إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل
النوع االجتماعي في دولة زوباتانيا ،واالستجابات لهذه الفجوات أو التداخالت.

يرجى االنتباه إلى أن هذا التدريب يهدف إلى إظهار الفجوات احملتملة في االستجابة اإلجمالية للموقف ،وليس الفجوات
التفصيلية التي قد تعاني منها بعض األنشطة بشكل فردي .ابحث عن االستجابات احملتملة ملثل تلك الفجوات/التداخالت
من منظور شخص يرغب في إيجاد عملية إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي املترابطة.

خصص ساعة كاملة لعمل املجموعة وثالثني دقيقة ملناقشة نتائج عمل املجموعة .يقتصر تقدمي املجموعة على
مناقشة جانبني فقط من جوانب الفجوات/التداخل واالستجابات احملتملة.

أخيرا ،قارن بني االقتراحات املقدمة واعرض وجهات النظر التي تنبثق – مثل الفجوات الواضحة ج ًدا أو حقيقة أن أطراف
متعددة تشارك من خالل القيام بنفس العمل دون وجود أي عالقات أو روابط بينهما تعمل على تقوية عمل كل منهما.
التغييرات احملتملة

إذا اشتمل التقرير املقدم على بعض الفجوات أو أشكال التداخل ،ميكن استخدام ورقة العمل بسهولة ج ًدا في نطاق
كبير من السياقات املختلفة ،سواء كانت حقيقية أو افتراضية تخيلية.
1

״نظرة بعني الطائر״ هي عبارة عن تعبير يستخدم لوصف موقف أو موضوع وكأنه ينظر إليه من أعلى أو من مسافة .إذا كنت تعمل مع مجموعة
ترى أن هذا املصطلح مثير لالرتباك وليس مساع ًدا على الفهم ،فال تستخدمه.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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النشرة
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

نظرة بعني الطائر إلصالح القطاع األمني الذي
يراعي مسائل النوع االجتماعي

أ

عرض املوقف :مشكالت القطاع األمني في زوباتانيا
نبذة

انبثقت دولة زوباتانيا عن عقدين من الصراع العرقي .في منتصف  ،2006وبعد وساطة من احلكومتني
األسترالية والفلبينية ،اتفقت األطراف املتقاتلة الثالثة الكبرى على وقف إطالق النار .وبعد عدة شهور ،مت
التوقيع على اتفاقية سالم في مانيال.

يفرض اتفاق مانيال للسالم تأسيس حكومة وحدة وطنية مؤقتة حتى يتم سن دستور جديد وعقد انتخابات
حرة .مت تعيني قائد املعارضة السابق في منصب الرئيس املؤقت وتعيني أحد قادة الثوار في منصب نائب
الرئيس .نسبة التمثيل السياسي في مؤسسات احلكومة  90باملائة من الذكور .وبالرغم من ذلك ،فإن وزارة
الشئون االجتماعية والنوع االجتماعي ترأسها امرأة كانت محاربة سابقة هي السيدة ماندانابيا .لم يتم
االتفاق بعد على الدستور اجلديد وال تزال اخلطط اخلاصة باالنتخابات احلرة قيد التنفيذ.
وكما كان متوق ًعا في اتفاق مانيال للسالم ،دعت حكومة الوحدة الوطنية املؤقتة منظمة األمم املتحدة لدعم
ومراقبة تنفيذ اتفاقية السالم وضمان وجود اثنان من ״املناطق اآلمنة״ .في عام  ،2007قام مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة بتشكيل بعثة األمم املتحدة في زوباتانيا ( .)UNMIZتشتمل مهمتها على تقدمي الدعم
من أجل عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ومن أجل إصالح القطاع األمني.

املشكالت األمنية

وبينما قد يكون النزاع قد انتهى من الناحية الرسمية ،إال أن احلياة في زوباتانيا ال تزال تواجه بعض
الصعوبات .فهناك عدد قليل من الوظائف ،مبا في ذلك من أجل اجلهات املتنازعة والالجئني العائدين إلى
املدن .وفي املناطق الريفية ،قوانني غير مطبّقة جتعل الزراعة أم ًرا خطي ًرا .وال يزال العديد من الناس مشردين
بعي ًدا عن منازلهم ،وغالبًا ما يسكنون منازل غيرهم من املشردين ً
أيضا .وبالرغم من تدفق الهيئات الدولية
والوعود بتقدمي املساعدة ،إال أن املدارس ال تزال مغلقة أو تعوزها هيئات التدريس بشكل خطير ،وحتتاج
املراكز الطبية إلى الكثير من املستلزمات واألجهزة .وتنتشر اجلرمية والعنف في الشوارع بشكل كبير .تفيد
التقارير الصادرة عن مؤسسات املجتمع املدني أن العنف ضد النساء واألطفال يتزايد.

ولقد تبرعت جمهورية أملانيا الفيدرالية مببلغ مليون يورو من أجل تدريب أفراد جهاز الشرطة في زوباتانيا.
وتب ًعا لتقرير بعثة األمم املتحدة في زوباتانيا الصادر في يونيو  ،2008تخرج  3.600ضاب ًطا من أكادميية
الشرطة الوطنية كان من بينهم  670من النساء .ويتم إعداد  45ضابطة لشغل مناصب إدارية مرموقة .غير
أنه بسبب سوء استغالل السلطة الذي مارسه جهاز الشرطة في املاضي ،فإن الغالبية العظمى من مواطني
زوباتانيا يخشونهم .وبالرغم من أن تدريب ضباط الشرطة اجلدد يشتمل على وحدات حول حقوق اإلنسان
وحساسيات النوع االجتماعي وحماية األطفال والنساء إال أن العالقة بني جهاز الشرطة والشعب ما تزال
تعاني من بعض الصعوبات .فال توجد مراكز أو وحدات شرطة نسائية متخصصة في حاالت العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي .ويهتم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ( )UNIFEMبدعم تطوير تلك
الوحدات.

وبينما كان جهاز الشرطة يبني مؤسساته وإمكاناته ببطء ،فقد انتشر استخدام شركات األمن اخلاصة
بواسطة األفراد واملؤسسات على السواء .فقد مت توظيف العديد من احملاربني السابقني في مجال األمن
اخلاص .وقد متكنت مؤسسات املجتمع املدني من تسجيل حاالت سوء استخدام قام بها أفراد شركات األمن
اخلاصة ،تتراوح ما بني االستخدام الزائد للقوة في حماية املمتلكات ووصوالً إلى االعتداءات اجلنسية ،غير
أن جهاز الشرطة بدا وكأنه ليس لديه القدرة على املواجهة والتصدي ،ويجادل املتحدثون الرسميون للحكومة
بأنهم غير مسئولني عن أفعال شركات األمن اخلاصة ومقاوليها.

حتى وإن كان جهاز الشرطة أكثر استجابة ،فإن احملاكم تغط في سبات عميق .فال تزال منشآت احملاكم ،التي
طاملا استهدفت خالل فترات الصراع العرقي ،بحاجة إلى إعادة بناء باإلضافة إلى تأسيس أنظمة إدارة املعلومات.
وقد قامت مجموعة من املنظمات الدولية برعاية بعثات دراسية استهدفت القضاة الزوباتانيني ،غير أن ذلك كان
له تأثير سلبي متثل في تقليل قدرة احملاكم ملستوى أدنى ،إذ أن القضاة كانوا خارج البالد في أغلب األحيان.
وكانت احملكمة اجلنائية الدولية تقدم التدريب حول املالحقة القضائية جلرائم احلرب الدولية التي حدثت أثناء
فترة الصراع ،وذلك على الرغم من أن االجتاه العام يرفض عقد أي محاكمات تتعلق بجرائم احلرب.
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نظرة بعني الطائر إلصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع
االجتماعي
تعمل السجون بكفاءة ،إذا ازدحمت بشكل زائد .ففي بعض األحيان ،قد جتد أسرة بأكملها نزيلة السجن،
وذلك بسبب أن عائل األسرة قد حكم عليه بعقوبة احلبس .ولذلك ينشأ األطفال في السجون ،حيث تكون
دعارة الرجال والنساء رائجة.

ويتم ً
أيضا إعادة بناء القوات املسلحة إال أنها تعاني من سمعة سيئة تتمثل في انتهاك حقوق اإلنسان .تتصف
إجراءات اإللتحاق والتعيني بالبطء الشديد ،مع فرض بعض الشروط اخلاصة من أجل التمثيل العرقي في
كل مستوى .يشتمل البرنامج التدريبي للملتحقني اجلدد الذي يستمر ملدة  15أسبو ًعا على دورة تدريبية ملدة
ثالثة أسابيع حول تاريخ ومدنيات املجتمع الزوباتاني ،باإلضافة إلى حقوق اإلنسان .وقد وافقت وزارة
الدفاع على تضمني وحدة تدريبية حول النوع االجتماعي إال أنه لم يتم تطويرها إلى اآلن .وبالرغم من ذلك،
أصبح اجليش إلى حد ما اختيا ًرا مهنيًا مرغو ًبا للنساء .ويوجد في زوباتانيا تقاليد قوية تتعلق باحملاربات من
النساء وقامت ضابطات بعثة األمم املتحدة في زوباتانيا بدور النموذج احملتذى به.

وقد حذر محللون أمنيون محليون من أن القوات املسلحة في زوباتانيا يتم إعادة بنائها بدون مشاركة
أعضاء البرملان أو املواطنني .وقد قامت احلكومة ،حتت ضغط شديد من عدد من هيئات اإلغاثة واملساعدات،
بإجراء حتليل حول مخاطر األمن القومي باعتبارها خطوة نحو تطوير منهج أمن قومي ثابت .وقد أجرى هذا
التحليل مجموعة عمل تتكون من مجموعة من كبار أفراد القوات املسلحة واخلبراء األمنيني على املرشحني من
اجلامعات واحلكومة .وقد أعلنت احلكومة أن عملية إعداد املسودة اخلاصة مبنهج األمن القومي ستتضمن
جلنة الدفاع بالبرملان ووزارة الدفاع ومجموعة مختارة من مؤسسات املجتمع املدني إلى جانب هيئات
أخرى.
وخالل العام املاضي كان من الصعب تنفيذ مبادرات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج للمقاتلني
السابقني .وحسب ما صدر عن بعثة األمم املتحدة في زوباتانيا حتى اآلن ،مت نزع أسلحة وتسريح 25،151
من املقاتلني السابقني من بينهم  19.477من الرجال و 1.054من النساء و 4،523من الفتيان و 97من
الفتيات .وبرغم ذلك ،فإن القليل ج ًدا منهم من متت إعادة إدماجه في املجتمع .حيث ميتص املجتمع املقاتلني
السابقني بدرجات متفاوتة.

وال تزال جوانب القصور الشديدة التي تتمثل في قلة تدريب وكفاءة أفراد فريق العمل في املؤسسات
التنفيذية والتشريعية والقضائية تعوق عملية التطوير املؤسسي .فبالرغم من أن الكثير من النخبة من أبناء
زوباتانيا املتعلمني قد عاد من الدول األخرى ليتقلدوا مناصب مرموقة ،إال أن هناك عجز في األفراد املتعلمني
املطلوبني لشغل الوظائف اإلدارية األساسية .وبالرغم من احلصول على الدعم من اجلهات املانحة ،فإن
الوزارات احلكومية والبرملان واحملاكم تعاني من عجز في املوارد واألدوات األساسية.

ولعل األمر املشجع إلى حد كبير هو االجتاه التقليدي القوي ملشاركة النساء في الشئون املدنية السائد في
زوباتانيا .وقد جتمع االحتاد القومي ملنظمات املرأة (وهو منصة عمل حلوالي خمسني من املنظمات الشعبية)
وقام بتطوير جدول أعمال مشترك حلقوق املرأة والتي مت تضمينها بشكل جزئي في البنود املرتبطة بعالقات
النوع االجتماعي في اتفاقية السالم .منذ اتفاقيات السالم ،اتسمت احلركات النسائية بالتكسر إلى حد ما،
وكان ينقصها وجود تركيز إستراتيجي واضح .وبالرغم من ذلك ،فإن العديد من منظمات املرأة تقدم اخلدمات
األمنية داخل مجتمعاتهم ويسجلون حاالت انتهاك مختلفة حلقوق اإلنسان وتقوم بحشد البرملان واحلكومة
من أجل تناول قضايا األمن .حتاول مسؤولة النوع االجتماعي التابعة لبعثة األمم املتحدة في زوباتانيا دعم
منظمات املرأة ،ولكن بسبب ضعف امليزانيات ال تستطيع تقدمي الكثير سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الدعم
الفني.
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إرشادات التدريب
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نظرة بعني الطائر إلصالح القطاع األمني الذي
يراعي مسائل النوع االجتماعي
طلب منك الرئيس أن تكون عض ًوا في جلنة تنسيق إصالح القطاع األمني اجلديدة التابعة له ،والتي مت
تشكيلها من أجل جتميع إصالح مجموعة مختلفة من املؤسسات األمنية والعمليات في زوباتانيا حتت مظلة
واحدة .وملا قام عدد من مؤسسات املجتمع املدني بلفت نظره إلى مسائل النوع االجتماعي ،فقد تعهد الرئيس
بتنفيذ عملية إصالح للقطاع األمني تراعي مسائل النوع االجتماعي.

تتمثل املهام املنوطة بلجنة تنسيق إصالح القطاع األمني في حتديد أشكال مشاركة األطراف املختلفة في
أنشطة إصالح القطاع األمني وحتديد الفجوات والتداخالت التي تشهدها عملية إصالح القطاع األمني
وتطوير االستجابات املعنية مبواجهة تلك الفجوات وأشكال التداخل والتعامل معها .وسعيًا منك نحو
تشجيع قرار الرئيس ،ستقوم بالتركيز بشكل خاص على قضايا النوع االجتماعي عند حتديد الفجوات
املوجهة إلصالح القطاع األمني.
والتداخالت في االستجابات
ّ
تسهل عليك أوراق العمل مهمتك كثي ًرا .اجعل طرف إصالح القطاع األمني وخريطة النشاط املوجودة في
ورقة العمل  1نقطة البداية بالنسبة لك ثم قم بعد ذلك بتحديد الفجوات/التداخالت في عملية إصالح القطاع
األمني التي تراعي النوع االجتماعي واالستجابات اخلاصة بذلك في ورقة العمل .2

في اجللسة العامة ،سيطلب منك تقدمي فجوتني أو تداخلني رئيسيني قمت باكتشافهما باإلضافة إلى
استجابتك نحوهما.
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التدريب 13

ورقة عمل

تعريفالطرف

1
النشاط

استخدم ورقة العمل هذه لتخطيط مشاركة أطراف بعينهم في أنشطة إصالح القطاع األمني في زوباتانيا.

طرف إصالح القطاع األمني
وزارات احلكومة

البرملان

الشرطة

احملاكم

مصلحة السجون

مؤسسات املجتمع املدني

اجلهات املانحة
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2
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الفجوات أو مواضع التداخل في أنشطة إصالح القطاع األمني التي
تراعي مسائل النوع االجتماعي واالستجابات احملتملة لها

الفجوات أو التداخالت

االستجابات

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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14

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

صياغة مشروع إصالح القطاع األمني والنوع
االجتماعي
التطبيق في مجال العمل
فريق عمل البرنامج
حوالي  90دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 4إلى  6متدربني).
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

(مطلوب حجرات لفترات االستراحة بشكل اختياري)

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
توجيهات للمدربني

ميكن اجلمع بني هذا التدريب والتدريب  - 13نظرة من األعلى إلصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع
االجتماعي ،باستخدام دراسة احلالة التخيلية نفسها.

قد يكون من املفيد توجيه املتدربني من خالل املواد املوجودة في الصفحات  27 – 21من أداة إصالح القطاع األمني
والنوع االجتماعي التي تتعلق بتقييم وتخطيط وتنفيذ وتقدير املشروع الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي.
إذا كان املتدربون لديك يواجهون مشكالت في حتديد مشروع إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع
االجتماعي ،ميكنك اللجوء إلى إعادة ذكر التوصيات األساسية الواردة في الصفحة  34من أداة إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي أو إبراز بعض الفرص والتلميحات املتعلقة بإدراج مسائل النوع االجتماعي في دول ما
بعد النزاعات الواردة في صفحة  30من أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي..
أهداف التعلم

إرشادات التدريب

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•
•

حتديد مسائل النوع االجتماعي في تقرير حول املوقف األمني
النظر في املوقف األمني وتناول هدف مراعاة مسائل النوع االجتماعي ووضع أولويات مشروع بعينه
إحصاء العناصر األساسية ملشروع إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي

زود املتدربني بعرض تخيلي مختصر للموقف ،على سبيل املثال ،ذلك املوجود في التدريب  13نظرة من األعلى
إلصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي .من الناحية املثالية ،يتم هذا األمر قبل استراحة تناول
الغداء أو في املساء السابق ،حتى يتمكن املتدربون من االندماج مع هذه البيئة جي ًدا .قم بتقسيم اجلمهور في اجللية
العامة إلى مجموعات فرعية تتكون كل مجموعة منها من أربع إلى ست متدربني (التقسيم املثالي يكون في أربعة
مجموعات) .اسمح لهم بفترة  40دقيقة من أجل عمل املجموعة من أجل اإلجابة على السؤالني الواردين في النشرة
املرفقة.
في اجللسة العامة ،اسمح لكل مجموعة بتقدمي اقتراحاتها في مدة عشر دقائق خالل الدقائق العشر األخيرة ،ناقش
املميزات والتحديات التي تنطوي عليها املقترحات املختلفة.

التغييرات احملتملة

ميكن استخدام هذا التدريب مع أي نوع من “تقرير املوقف” ،سوا ًء كان حقيقيًا أو تخيليًا.
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صياغة مشروع إصالح القطاع األمني والنوع
االجتماعي
لقد قمت بقراءة تقرير املوقف التخيلي املق ّدم لك.
.1
.2

إلى أي حد يهتم تقرير املوقف بأشكال عدم املساواة واالختالفات على أساس النوع االجتماعي؟ قم
باالستعراض بطريقة نقدية.
تخيّل أنك توليت مهمة تنفيذ مشروع إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي من
تصميمك اخلاص .اشرح باختصار ملاذا اخترت هذا املشروع .قم بصياغة مقترح مشروع مختصر مع
ذكر اخلطوات امللموسة التي حتتاج إلى اتخاذها لتضمن أن تكون مراحل التقييم والتخطيط والتنفيذ
والتقدير مراعية ملسائل النوع االجتماعي.

تقوم كل مجموعة بانتخاب منسق للمجموعة ومقرر لها .يكون منسق املجموعة مسؤوالً عن تنظيم مناقشات
املجموعة ومتابعة سير الوقت وضمان مشاركة كافة أفراد املجموعة في املناقشة .ويقوم املقرر بتدوين
املالحظات وعرض النتائج خالل اجللسة العامة.
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خطة العمل :إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح
القطاع األمني
التطبيق في مجال العمل
غير محدد
حوالي  65دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 4إلى  6متدربني)
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة

مالحظات ممارسة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
(مطلوب حجرات لفترات االستراحة)

توجيهات للمدربني

يعتبر تدريب تطوير خطة العمل من التدريبات املفتوحة اجليدة التي تناسب أي جمهور وميكن استخدامه الستكشاف
قضايا السياسة والتنفيذ املتعلقة بإصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي .خطط العمل التي يقوم بإعدادها أفراد
فريق عمل السياسات ستكون معتمدة على قاعدة عريضة ،ومتيل إلى اإلحالة إلى أنواع اإلجراءات واألطراف؛ في
الوقت الذي تكون فيه خطط العمل التي يقوم بإعدادها فريق العمل على مستوى البرنامج أكثر حتدي ًدا والتي متيل
في الغالب إلى اإلحالة إلى اإلجراءات التفصيلية واألطراف بأسمائهم.

استنا ًدا إلى احلجم املعرفي الذي مت توصيله قبل التدريب وتب ًعا حلاجات املتدربني ،ميكن توزيع ورقة مالحظات
ممارسة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي كمعلومات خلفية .إذا كان األمر كذلك ،أضف وقتًا كافيًا للتدريب
حتى يتمكن املتدربون من قراءة واستيعاب املالحظات جي ًدا.
قد يكون من املفيد مشاركة بعض األمثلة حول خطط عمل النوع االجتماعي مع املتدربني قبل الشروع في التدريب.
إذا اقتضت الضرورة ،قم باإلشارة إلى االختالفات بني املشروعات التي تهدف إلى مراعاة النوع االجتماعي
ومشروعات “حقوق املرأة”.

ميكن اجلمع بني هذا التدريب وتدريبات أخرى (مثل التدريب  – 9تطبيق إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي:
التوصيات األساسية) حتى يتمكن املتدربون من تطوير خطط عمل أكثر تعقي ًدا وواقعية من خالل االعتماد على
النتائج واالكتشافات من تدريبات التطبيق في مجال العمل السابقة.
أهداف التعلم

إرشادات التدريب

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

إظهار فهم جتاه إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني
تطوير إستراتيجيات وأنشطة مناسبة للبيئة من أجل إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني

قدم النشرة املرفقة إلى جميع املتدربني .سيتم تقسيم اجلمهور إلى مجموعات وف ًقا للمؤسسات التي ينتمون إليها.
إذا اقتضت الضرورة العمل مع مجموعة مختلطة بشكل كبير بحيث حتتوي على ممثل واحد من كل مؤسسة ،قم
باجلمع بني املتدربني على أساس الدول التي ينتمون لها أو حسب أنواع املؤسسات املتشابهة (الوزارات أو الدول
املانحة) وهكذا.

اطلب من كل مجموعة تطوير هدف يرتبط “بإدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني” ميكن
حتقيقه داخل املؤسسات التي ينتمون إليها (إذا مت تقسيم املجموعات حسب الدول أو أنواع املؤسسات أو أي سياق
آخر ،فال بد أن يكون بينهم هدف مشترك .وقد حتتاج إلى تعديل اإلرشادات املوجودة بالنشرة تب ًعا لذلك) .من
الضروري أن حتدد املجموعات هد ًفا يتعلق بالنوع االجتماعي  --وليس مجرد إصالح القطاع األمني بشكل عام
وحسب .يقوم املتدربون بوضع خطط عمل بسيطة تعمل على حتديد :هدف؛ ما يصل إلى ثالث إستراتيجيات؛ ثم
“ما” الذي سيتم فعله و”من” املسؤول عن ذلك و”متى” سيتم ذلك.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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خطة العمل :إدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني
إرشادات التدريب

على سبيل املثال ،إذا كان الهدف احملدد هو مشاركة خبراء النوع االجتماعي في وضع مسودات السياسة األمنية،
من املمكن أن تكون إحدى اإلستراتيجيات اخلاصة بتحقيق هذا الهدف هي تعريف خبراء النوع االجتماعي هؤالء.
وميكن أن تشتمل املهام التي تندرج حتت هذه اإلستراتيجية على :األبحاث العلمية ودعوة منظمات املرأة لتجميع
أكبر قدر من األسماء املمكنة والتعاقد مع اخلبراء احملددين وطلب مشاركتهم وغير ذلك .وقد حتتاج إلى حتديد
املسؤول عن األمر في كل مرحلة من تلك املراحل .من املهم حتديد األدوار املناسبة للمناصب اإلدارية الكبرى.
ويجب وضع جدول زمني محدد وواضح.

يسمح للمتدربني بفترة  45دقيقة من أجل ملء النشرة .إذا كان الوقت املتاح لك قليالً ،استخدم النشرة ً
أيضا
ولكن احرص على أن تكون اخلطط أقل شمولية .في املناقشة اخلتامية التالية التي تستغرق  30دقيقة ،اسمح لكل
مجموعة بتقدمي أكثر املهام مالئمة للموقف (مع التفاصيل املتعلقة بالشخص والوقت الذي يتم تنفيذها فيه من
أجل دعم إستراتيجية حتقيق الهدف) في اجللسة العامة .ال تتوقف عن إصدار عبارات التشجيع اإليجابية بشكل
مستمر .إذا كان مقبوالً من الناحية الثقافية ،قم بتوزيع بعض اجلوائز الصغيرة خلطة العمل “الفائزة”.
إذا كان من املناسب في البيئة التدريبية التي تعمل بها التعامل مع هذا النشاط على أنه “حقيقي” ،ميكنك أن تطلب
من جميع املشاركني التوقيع على خطة العمل التي قاموا بتطويرها كالتزام بتنفيذها.
في املناقشة اخلتامية ،ضع في حسابك ما يلي:

اجلداول الزمنية غير الواقعية :تستغرق عمليات اإلصالح فترات زمنية كبيرة في الغالب .إذا قام املتدربون
بتطوير خطط عمل ذات جداول زمنية تقلل كثي ًرا من شأن كم الوقت املطلوب من أجل تنفيذ املهام املطلوبة ،فقد يعني
ذلك احلاجة إلى إيجاد فهم أفضل للبيئة احمللية .إذا كنت أنت غير قادر على تقييم اجلداول الزمنية ،ضع في االعتبار
التعامل مع شخص على علم بالسياق أو البيئة محل املناقشة.

الفشل في النظر في املساهمني والسياق :ال ميكن تنفيذ أي خطة في الفراغ .ولذلك ،يجب أن تُظهر خطط العمل
ذات اإلعداد اجليد اعتبا ًرا عمي ًقا للمساهمني ذوي الصلة باإلضافة إلى العوامل املساعدة والتقييدية األخرى .وبشكل
محدد ،ملا كان من الضروري أن تر ّكز خطة العمل على هدف متعلق بالنوع االجتماعي ،ابحث عن تعبير يشير إلى
ضرورة أن يشتمل املساهمون على الرجال والنساء من املجتمع ويجب أن تكون منظمات املجتمع املدني النسائية
شركاء أساسيني.
إذا بدا أن املتدربني يبنون خطط العمل اخلاصة بهم على أهداف سياسية في معزل عن العوامل الواقعية املوجودة،
فقد يكون من الضروري تناول تلك القضايا بالشرح والتحليل.

نقص التفاصيل :حاول استكشاف مستوى التفاصيل املوجود في خطط العمل .إذا بدا لك أن املهام عامة بشكل
زائد ،اعمل مع املتدربني من أجل تقسيمها إلى مكونات أكثر واقعية .إذا عجز املتدربون عن تطوير إستراتيجيات
ذات تفاصيل كافية ومهام من أجل تنفيذ أهدافهم ،فقد يعتبر ذلك إشارة إلى قصور في فهم وإدراك إستراتيجيات
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي املتداخلة .اهتم باستعراض األجزاء ذات الصلة من أداة إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي مع املتدربني.
التغييرات احملتملة

من املوضوعات التي قد تفرض نفسها على خطة العمل:
•
•

تعزيز املشاركة املتعادلة للرجال والنساء في إصالح القطاع األمني (الصفحة  10من األداة)
برامج إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي (الصفحات  27-21من األداة)
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خطة العمل :إدراج مسائل النوع االجتماعي في
إصالح القطاع األمني
في مجموعتك ،اختر منس ًقا ومقر ًرا .يكون املنسق مسؤوالً عن توجيه مناقشات املجموعة ،ويكون املقرر
مسؤوالً عن التدوين في جدول خطة العمل وإعداد التقرير وعرضه في اجللسة العامة.

قم كمجموعة باختيار هدف يرتبط ״بإدراج مسائل النوع االجتماعي في إصالح القطاع األمني״ ميكن
حتقيقه داخل املؤسسة التي تنتمون إليها .إذا كنت في حاجة للمساعدة فيما يتعلق بتحديد الهدف ،ال تتردد
في مراجعة املدرب.
ستقوم خطة العمل اخلاصة بك بتحديد إستراتيجيات ومهام .اجعل اإلستراتيجيات تقتصر على ثالثة
لضمان أال تصبح خطة العمل معقدة ج ًدا .ثم ״ما״ الذي سيتم فعله و»من» املسؤول عن ذلك و»متى» سيتم
ذلك .ضع في اعتبارك بعض القضايا مثل املستوى احلالي لتنفيذ الهدف داخل مؤسستك األولويات النسبية
بني اإلستراتيجيات اخلاصة بتحقيق الهدف؛ والقوى املساعدة والتقييدية بشكل عام والقوى اخلارجية
والداخلية كذلك واملساهمني ذوي الصلة.
في اجللسة العامة ،يقوم املقرر اخلاص بك بتقدمي أكثر مجموعة من املهام مالءمة للموقف (مع التفاصيل
املتعلقة بالشخص والوقت الذي يتم تنفيذها فيه من أجل دعم إستراتيجية حتقيق الهدف).

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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تقمص األدوار :تعزيز القيادة الدميقراطية للقطاع
األمني
التطبيق في مجال العمل
اجلمهور :غير محدد ،إال أن هذا التدريب يعمل على أفضل نحو إذا كان نصف اجلمهور يتكون من
ممثلني دوليني ،وذلك حتى تبدو عملية تقمص األدوار وكأنها حقيقية.
حوالي  90دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 4إلى  6متدربني)
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
(مطلوب حجرات لفترات االستراحة)

توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

يتطلب هذا التدريب من املتدربني “اللعب” ،وهو األمر املرغوب فيه دائ ًما ،وبخاصة في فترات ما بعد الظهيرة .وفي
الوقت نفسه ،يركز التدريب على أهمية صياغة عروض ومقترحات املساعدة بأسلوب يتسم باحلساسية واملراعاة
والقبول مع عدم إغفال املعايير األخالقية.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•
•
•

التعرف على األفكار املتعلقة بامللكية احمللية ورقابة املجتمع املدني على القطاع األمني
إعداد وتطوير محاورات تتعلق مبشاركة مؤسسات املجتمع املدني في إصالح القطاع األمني
األخذ في االعتبار اإلسهامات اخلاصة ملؤسسات املجتمع املدني النسائية واملنظمات التي تعنى بقضايا
النوع االجتماعي وإدراجها في إصالح القطاع األمني
تص ّور تأثير األولويات الشخصية واهتمامات بعض األفراد على عمليات إصالح القطاع األمني

إرشادات التدريب

إرشادات التدريب يتم تقسيم املتدربني إلى أربع مجموعات صغيرة .تمُ نح كل مجموعة أربعني دقيقة لقراءة
التدريب املوجود في النشرة املرفقة ،واختيار منسق للتدريب واثنني لتقمص األدوار والتحضير الجتماع بني أحد
ممثلي اجلهات املانحة والرئيس وفق اإلرشادات املذكورة في التدريب .اجللسة العامة ،يقوم من يتقمص دور ممثل
اجلهة املانحة ومن يتقمص دور الرئيس في كل مجموعة مبحاكاة اجتماع ملدة عشر دقائق ُيعقد مع ممثل اجلهة
املانحة أو الرئيس من مجموعة أخرى .ويتم خالل املناقشة اخلتامية في اجللسة العامة في الدقائق العشر األخيرة
مناقشة أي احملاورات التي متت بني ممثلي اجلهات املانحة والرؤساء كانت األكثر إقنا ًعا.

التغييرات احملتملة

ميكن تكييف هذا التدريب ليتناسب مع البيئات والسياقات املختلفة وذلك وف ًقا حلاجات املتدربني ،باستخدام أسلوب
تقمص األدوار بني ممثل اجلهة املانحة وممثل احلكومة.

وميكن أن تتناول املناقشة العامة األساليب التي حتدد من خاللها االعتبارات السياسية ما إذا كانت العروض املقدمة
متثل مساعدة حقيقية أو ما إذا كانت مقبولة وإلى أي حد تؤثر عالقات القوة املتناظرة (اجلهات املانحة التي تقدم
املساعدة والرئيس الذي يتلقى املساعدة) على صياغة املشروع.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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تقمص األدوار :تعزيز القيادة الدميقراطية للقطاع
األمني

إرشادات التدريب

ستعمل في مجموعات صغيرة من أجل التحضير لالجتماع .تقوم كل مجموعة بتحضير دورين داخل
التدريب :الدور األول ،ميثل اجلهة املانحة املكلفة بإعداد عرض تقدميي لرئيس دولة زوباتانيا؛ والدور الثاني
ميثل مكتب الرئيس املسؤول عن إعداد الرد اخلاص بالعرض املقدم من اجلهة املانحة .تستغرق املجموعة
عشرين دقيقة من أجل التحضير لكل دور منهما (أربعون دقيقة في اإلجمالي).

ثم تقوم املجموعات بعد ذلك باختيار اثنني من أعضائها لتقمص دور ممثل اجلهة املانحة ودور الرئيس
حملاكاة اجتماع مدته عشر دقائق ُيعقد أمام اجللسة العامة .ومع ذلك (وحتى يكون األمر أقرب ما يكون
للواقع ،وهو الذي ال يصدر فيه الطلب واالستجابة عن األشخاص أنفسهم بذلك الشكل املتناغم) ،سيقوم
ممثل اجلهة املانحة مبقابلة الرئيس من مجموعة أخرى.
يتم تخصيص الدقائق العشر األخيرة من التدريب من أجل التقييم في اجللسة العامة أي احملاورات التي
متت بني ممثلي اجلهات املانحة والرؤساء كانت األكثر إقنا ًعا.

التدريب

من منظور القيادة الدميقراطية ،تلخّ ص اخلصائص التالية املوقف احلالي في زوباتانيا:
•
•
•
•

ثقافة دميقراطية ضعيفة
 70باملائة من التمثيل في احلكومة االنتقالية والبرملان للرجال باستثناء وزيرة الشؤون االجتماعية
والنوع االجتماعي ومتثيل قوي للبرملانيات في جلنتني على األقل
مشاركة شعبية محدودة في اتخاذ قرارات إصالح القطاع األمني
بوجه عام ،مجتمع مدني يعاني من ضعف التنظيم ،بالرغم من تاريخ تأثيري عريق للمنظمات
النسائية

أنت تقوم بدور ممثل إحدى اجلهات املانحة الكبرى املوجودة في زوباتانيا ولذلك فأنت متلك األذن الصاغية
للرئيس .وقد أتيحت لك فرصة عقد مقابلة مع الرئيس بهدف تقدمي االستشارات له حول قضايا احلكم
والقيادة الدميقراطية ،وبخاصة فيما يتعلق بالدور الذي تستطيع منظمات املجتمع املدني النسائية واملنظمات
املعنية بقضايا النوع االجتماعي أن تلعبه في عملية إصالح القطاع األمني .ستحتاج إلى تناول اثنني من
مجاالت االهتمام في هذه املقابلة وتقدمي عرض واحد ملموس:
مجاالت االهتمام:
)1

)2

ستحتاج إلى ذكر مبادئ احلكم الدميقراطي األساسية ،مبا في ذلك :الشفافية واملسؤولية واملساواة في
االحترام واحلقوق واملشاركة ،وكذلك اإلشارة إلى مميزات امللكية احمللية إلصالح القطاع األمني.
ستحتاج إلى التحدث عن املشكالت املتعلقة بالفساد واحملسوبية وقصور القدرات احلالية عن احملافظة
على ثقافة دميقراطية.

العرض :تتمثل فكرتك في العمل مع احلكومة من أجل اختيار ما يقرب من  200شخص حلضور برنامج
تدريبي حول إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي في العاصمة .يهدف ذلك البرنامج التدريبي إلى بناء
قدرات منظمات املرأة فيما يتعلق بالقطاع األمني وبخاصة ما قد يعنيه إشراف ورقابة مؤسسات املجتمع
املدني على القطاع األمني.

ويعتقد الرئيس من ناحية أخرى أن “احلكم الدميقراطي” هو أحد املفاهيم التي تشتمل عليها أجندة املجتمع
الدولي املعنية بالتنمية ،وال يتعلق األمر بشكل كامل بالظروف املوجودة في بلده .ونتيجة خلبرته الطويلة
كزعيم للمعارضة لسنوات عديدة ،فهو يؤمن أن الهيكل اإلداري حلزبه قادر على تقلد زمام القيادة بالدولة
والقطاع األمني حتدي ًدا .وتساوره بعض الشكوك فيما يتعلق بأشكال التدخل اخلارجي ،وبخاصة إذا كانت
تعني أن املساعدة ستعتمد على حتقيق مراحل بعينها .وفي الوقت نفسه ،يعلم الرئيس جي ًدا أن املساعدة
تعتبر ضرورية من أجل إظهار بعض التحسن في املوقف األمني في أسرع وقت أمام الشعب الساخط،
فضالً عن متويل عمليات اإلصالح املقترحة للقطاع األمني .ترأس ابنته جلنة املرأة في احلزب السياسي
التابع له.
النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

التدريب 17

17

نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

التقييم والرقابة على مشروع إصالح القطاع األمني
الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي
التطبيق في مجال العمل
غير محدد
حوالي  45دقيقة
يتم تقسيم املجموعة مهما كان حجمها إلى مجموعات صغيرة تتراوح بني ( 2إلى  3متدربني لكل مجموعة)
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي وأداة تقييم وتقدير ومراقبة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي
(مطلوب حجرات لفترات االستراحة)

توجيهات للمدربني

من املفترض أن يحث هذا التدريب املتدربني على التفكير في اإلشراف والرقابة والتقييم للمشروعات والتعاون حول الرقابة
والتقييم .الصفحتان  16و 17من أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي وأداة تقييم وتقدير ومراقبة إصالح القطاع
األمني والنوع االجتماعي من املواد القيمة .جمهور هذا التدريب يجب أن يكون ملما بأمور الرقابة والتقييم ،فإن لم يكونوا
كذلك ،ستحتاج إلى مقدمة مختصرة للموضوع ،ورمباعرض أمثلة للمؤشرات التي تراعي قضايا النوع االجتماعي.
إذا كنت تقوم بتدريب مجموعة تتمتع بخبرة كبيرة في إجراءات الرقابة والتقييم ،فقد حتتاج إلى اإلشارة إلى أن الهدف
من هذا التدريب هو مساعدة املتدربني على فهم أهمية عمليات الرقابة والتقييم بالنسبة للتنفيذ الفعال ملشروعات
إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي .وال يتمثل الهدف في تعلم املؤشرات الصحيحة لنتائج
يفسر السبب في أن أمثلة دراسات احلالة املق ّدمة مختصرة للغاية ،بدون اإلشارة إلى ما
محددة مسب ًقا .ولعل ذلك ما ّ
قد تكون عليه النتائج املتوقعة .أعد تكرار أهداف التعلم مع املجموعة إذا ساورك الشك جتاه فهمهم لألمر.

أهداف التعلم

بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•

•
•
إرشادات التدريب

فهم أهمية عمليات الرقابة والتقييم بالنسبة للتنفيذ الناجح ملشروعات إصالح القطاع األمني الذي يراعي
مسائل النوع االجتماعي
إظهار أن عمليات الرقابة والتقييم يجب أن تراعي مسائل النوع االجتماعي ،إذا أردنا لها الفعالية والنجاح
تطوير بعض املؤشرات التي تراعي مسائل النوع االجتماعي

بالعمل في ثنائيات أو مجموعات مكونة من ثالثة متدربني ،اطلب من املتدربني ملء الفراغات املوجودة في جدول الرقابة
والتقييم (أ أو ب أو ج) املوجودة في أوراق العمل املرفقة .يقوم املتدربون بتحديد مجموعة قليلة من أهداف الرقابة
(الواضحة إلى حد ما) التي سيقومون بتصميم املؤشرات تب ًعا لها .ستتاح لهم فترة خمس وعشرين دقيقة للقيام بذلك.
يتم إجراء الرقابة على ثالث مشروعات وميكن أن تعمل عدة مجموعات على املشروع ذاته ،إذا اقتضت الضرورة ذلك.

في اجللسة العامة ،اطلب متطو ًعا ليقوم بقراءة ردود كل مجموعة على الفئات الواردة في ورقة العمل .واسأل اآلخرين إذا
كان لديهم اقتراحات إضافية .كرر هذه العملية لكل عنصر في القائمة .ستكون بعض االستجابات مبثابة أفضل اقتراحات
إال أنها يجب أن تشير إلى أن الناس يفهمون احلاجة إلى وجود الرقابة الدورية واستخدام نطاق واسع من موارد البيانات
وإجراء الرقابة على املوقف باإلضافة إلى املشروع ووجود شخص مسؤول عن جمع البيانات واالستجابة لها كذلك.
خالل املناقشة اخلتامية ،وإذا لم يكن قد متت مناقشته من قبل ،قم بالتأكيد على احلاجة إلى البيانات التفصيلية
حول اجلنس واعتبار النوع االجتماعي عند تكوين فريق التقييم والنتائج التي حتترم االحتياجات املختلفة للرجال
والنساء وطلب املشاركات واملداخالت من الرجال والنساء وغير ذلك.

التغييرات احملتملة

ميكن تكييف هذا التدريب ليتناسب مع أمثلة مشروعات مختلفة ،رمبا أقرب ما يكون لبيئة التدريب .وحتى يكون التدريب
أفضل من الناحية الفنية ،يستطيع الواحد تصميم وصف مشروع تفصيلي ،متضمنًا النتائج املتوقعة التي ممكن تطوير
املؤشرات لها .ميكن بعد ذلك تخصيص النتائج املختلفة ومهمة تطوير املؤشرات ذات الصلة ملجموعات فرعية مختلفة.
ميكن تقدمي هذا التدريب بعد التدريب  -- 14صياغة مشروع إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي.

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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املشروع :1

اسم املشروع :مواجهة العنف ضد املرأة في زوباتانيا ،منحة مقدارها مليون دوالر أمريكي مقدمة إلى املنظمة غير احلكومية ״أيدي املساعدة״ في زوباتانيا

املؤشرات املقترحة

أهداف الرقابة

مثال:
كفاءة تدريب ضباط الشرطة

املسؤوليات:
 .1الرقابة
 .2جمع البيانات

مستوى تكرار جمع
البيانات املتعلقة
باملشروع

الوصف :تواجه زوباتانيا مجموعة من التحديات تتمثل في ارتفاع حاالت العنف القائم على أساس النوع االجتماعي .يهدف املشروع إلى تعزيز مترير مسودة القانون املعني بالعنف ضد املرأة لسنة  2008ودعم تنفيذه ،إذا ما متت
املوافقة عليه .سيتم حتقيق ذلك من خالل تدريب ضباط الشرطة وأفراد اجليش وموظفي وؤسسات تعزيز القانون ومنظمات املرأة ووسائل اإلعالم؛ وكذلك تأسيس املراكز املعنية بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في
بعض املقاطعات والتي من شأنها أن توفر احلماية والنصائح واالستشارات لضحايا العنف .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تقدمي برنامج تليفزيوني حول حقوق املرأة ويتم إعداد قاعدة بيانات تشتمل على حاالت العنف ضد املرأة.

طريقة جمع البيانات
مصادر البيانات:
املوقف ،القاعدة األساسية،
الرقابة على املشروع

ارتفاع عدد حاالت العنف ضد املرأة التي
مت مالحقتها قضائيًا

مرة واحدة

النشرة

اإلحصائيات

املقارنة بني القاعدة
األساسية وبيانات
املوقف

 .1املدير
 .2الباحث

التدريب 17
موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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املشروع :2

اسم املشروع :تنفيذ قانون اخلدمة العسكرية احلالي ( ،)2006منحة مقدارها  550000دوالر أمريكي مقدمة إلى إحدى منظمات الرقابة ،منظمة غير حكومية

املؤشرات املقترحة

أهداف الرقابة

مثال:
كفاءة تطبيق القانون اجلديد

املسؤوليات:
 .1الرقابة
 .2جمع البيانات

مستوى تكرار جمع
البيانات املتعلقة
باملشروع
مرة واحدة

الوصف :منذ فتح الباب للنساء لاللتحاق بالوظائف القتالية في عام  ،2007أصبحت املرأة قادرة على شغل أي منصب داخل القوات املسلحة في زوباتانيا .ويحترم قانون اخلدمة العسكرية لسنة  2007احلقوق املتساوية للرجال
والنساء في ضمان الترقية على أساس غير متييزي مبني على املهارات املهنية واخلبرات واألداء ومدة اخلدمة .وقد مت طرح استجوابات في البرملان حول مدى استفادة النساء من هذه البنود اجلديدة .يقوم املشروع مبراجعة تطبيق
القانون اجلديد من أجل الوقوف على الفجوات التي تعاني منها عملية التنفيذ ،باإلضافة إلى اختبار أشكال الترقية داخل القوات املسلحة.

طريقة جمع البيانات
مصادر البيانات:
املوقف ،القاعدة األساسية،
الرقابة على املشروع

نسبة الرجال إلى النساء في االلتحاق
بالقوات املسلحة

النشرة

اإلحصائيات

املقارنة بني القاعدة
األساسية وبيانات
املوقف

 .1املدير
 .2الباحث

التدريب 17
موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
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املشروع :3

اسم املشروع :مشاركة املجتمع املدني في إصالح القطاع األمني الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي ،منحة مقدارها  1.4مليون دوالر أمريكي مقدمة ألحد معاهد األبحاث.

أهداف الرقابة

مثال:
الفاعلية في زيادة ورفع مستوى الوعي
حول قضايا النوع اإلجتماعي

املسؤوليات:
 .1الرقابة
 .2جمع البيانات
 .1املدير
 .2الباحث

الوصف :في زوباتانيا ،صرحت احلكومة بنيّتها في تطوير سياسة قومية معنية بالنوع االجتماعي .ومع ذلك ،فإن زوباتانيا تواجه العديد من التحديات التي تتعلق بتنفيذ مثل هذه السياسة ،وهو الذي يرجع إلى قلة الدراية
مبسائل النوع االجتماعي والقوانني املتعلقة بها بني السلطات احمللية وقادة املجتمع والشعب بوجه عام باإلضافة إلى عدم توفر البيانات الكافية .ولذلك فقد تقرر الدعوة إلى جمع االستشارات القومية جتاه السياسة اجلديدة املعنية
بالنوع االجتماعي ،كطريقة لرفع مستوى الوعي حول قضايا النوع االجتماعي ومن أجل إعداد وتطوير محتوى السياسة وجمع البيانات .سيتم استشارة ممثلني عن املؤسسات النسائية واملؤسسات الرجالية واملجموعات الريفية
واحلضرية والهيئات الدينية واألقليات واملهاجرين والشباب .ستساعد السلطات احمللية في تنفيذ تلك االستشارات .وقد متثل تلك االستشارات فرصة جيدة جلمع البيانات حول القضايا املختلفة للنوع االجتماعي.

املؤشرات املقترحة

اشراك عدد معني من األشخاص في
سياسات استشارية حول النوع
االجتماعي

طريقة جمع البيانات
مصادر البيانات:
املوقف ،القاعدة األساسية،
الرقابة على املشروع
 قائمة املدعويني ،قائمةاحلضور،
 مقارنة بني قبل وبعداإلستبيان/املقابلة

 مقارنة عدد املدعوينمع عدد احلضور
 استبيان/مقابالتشخصية

مستوى تكرار جمع
البيانات املتعلقة
باملشروع
 مرتني (املدعوين قبلاحلضور)
 مرة واحدة :حتليلاإلستبيان
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نوع التدريب:
اجلمهور:

أخذ وجهات النظر
نظري
غير محدد

الوقت املطلوب:

حوالي  45دقيقة

حجم املجموعة املتوقع

أي حجم مجموعة

املستلزمات
توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

إرشادات التدريب

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد

أقوال مقتبسة سواء املوجودة في النشرات أو عبر أفراد مج ّهزة مسب ًقا
تساعد القدرة على حتديد العديد من وجهات النظر املختلفة بشيء من العمق في نفس الوقت على تخفيف حدة وجهات
النظر الضيقة أو املتعالية أو املتمركزة حول الذات .ولذلك فهي تعتبر من املهارات املمتازة التي يجب أن يتحلى بها
املدرب .يتمثل الهدف من هذا التدريب في االنتقال من وجهات النظر احلادة إلى وجهة نظر أكثر تعاط ًفا .يعمل هذا
التدريب على أفضل نحو عند التعامل مع أحد املوضوعات املثيرة للجدل ،والتي تنقسم حولها آراء الناس فيما يتعلق مبا
هو صحيح وما هو خاطئ .ففي سياق إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي ،قد يكون من األفضل اختيار سياسة
بعينها مثيرة للجدل تتناولها الصحف اليومية .قم بالرجوع إلى التدريب التالي للحصول على اقتراح لذلك .وقد تكون
القضية ً
أيضا تاريخية أو حتى خيالية ،إذا كانت القضايا املطروحة على الساحة مضطربة متا ًما.
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•
•

االستماع بشكل نشط إلى وجهات النظر املخالفة أو غير املطروقة
مراجعة مواقفهم اخلاصة أو املواقف املق ّدمة
حتديد أرضية مشتركة

يعتمد التدريب 1على مفهوم “االعتقاد املنهجي” الذي ط ّوره املعلم بيتر إلبو .2يؤكد إلبو على أن التفكير النقدي االستنباطي
يعزز االعتقاد في وجود إجابة واحدة فقط صحيحة ،وبالتالي خامتة “حقيقية” واحدة فقط .باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون
من شأن عملية اجلدل واحملاورة إنهاء االستماع العميق واالستفسار غير الناقد واالنفتاح لتعلم املزيد حول ما يدفع الناس
للتفكير والشعور بالطريقة التي يفعلون بها ذلك .االعتقاد املنهجي ،من ناحية أخرى ،يشجع تعليق احلكم والنقد عند
االستماع ألول مرة إلى وجهة نظر جديدة أو وجهة نظر يرى الشخص أنها متعارضة مع وجهة نظره اخلاصة.
ُيطلب من املتدربني في هذا التدريب اعتقاد صحة األفكار واآلراء التي يتم تقدميها .فبدالً من الشك الفوري في موقف معني،
ُيطلب من املتدربني أوالً طرح األسئلة التي تساعدهم على فهم األفكار املق ّدمة واألميان بها بشكل كامل على نحو أفضل.

ثم يطلب من املتدربني بعد ذلك تلخيص النقاط الرئيسية للعرض التقدميي ،مع التركيز على االعتقادات التي يؤمن
بها أو يتفق معها بشكل خاص .وعند هذه النقطة يبدأ املتدربون في طرح األسئلة وتقدمي االعتراضات على وجهات
النظر املطروحة ،باستخدام التحليل النقدي.
يتبع املدرب اخلطوات التالية:
•

تقدمي هذا التدريب على أنه طريقة لتعلم كيف أن وجهات النظر املختلفة ميكن أن توضح التعقيدات التي
تشتمل عليها قضية بعينها وكيف أن كل وجهة نظر قد حتتوي “جانبًا من احلقيقة” .يساعد هذا التدريب
املتدربون على النظر في وجهات النظر األخرى بكل احترام وبشكل منظم بدون االعتراض املباشر واملتعجل
عليها ،باإلضافة إلى التعبير عن افتراضاتهم وآرائهم في العملية.

1

بتصرف من كتاب غايل ميرتز و كارول ميللر،

2

راجع على سبيل املثال ،بيتر إلبو

Conflict in Context: Understanding Local to Global Security (Cambridge, MA: Educators for Social Responsibility
(ESR), 2001).
(Peter Elbow)، “The Uses of Binary Thinking”, Journal of Advanced Composition 13, no.1 (1993): 51-78.
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أخذ وجهات النظر
•
•
•
•
•

تقدمي وجهة النظر األولى باستخدام متحدث أو قصاصة من جريدة أو نص معد مسب ًقا أو مقطع فيديو.
أنظر أدناه من أجل االقتباسات املقترحة .ذكر املتدربني بأنهم سيتعاملون مع االقتباسات املطروحة من
خالل التخلي عن الشك واعتقاد صحة كل ما يسمعون أو يشاهدون أو يقرءون.
دعوة املتدربني لطرح األسئلة التوضيحية التي تساعدهم على حتقيق فهم أعمق وأكثر شموالً لوجهات
النظر املطروحة واالعتقاد أنها متثل جانبًا من احلقيقة الكاملة.
مطالبة املتدربني بتلخيص وجهة النظر هذه بشكل إجمالي وحتديد ما ميكنهم املوافقة عليه أو اعتقاده.
ناقش .هل هناك بعض النقاط ميكن أن يوافق عليها كل املتدربني؟
ناقش باختصار .هل كان من الصعب االعتقاد في وجهة النظر رقم 1؟ ما النتيجة التي ترتبت على تأخير
احلكم على وجهة النظر هذه؟
قم اآلن بفحص احلقائق واستخدام التحليل النقدي .هل ميكن حتديد احلذف أو التحريف أو اللغة ااملستفزة؟
ما هي املشكالت أو االعتراضات؟ ما هي القيم األساسية التي انبثقت عنها وجهة النظر هذه؟ هل هناك أي
وسائل لتحسني وجهة النظر رقم 1؟

قم بتقدمي وجهة النظر رقم  2باستخدام نفس العملية املستخدمة في وجهة النظر رقم .1

إذا كنت تستخدم وجهة نظر ثالثة ،اتبع نفس العملية مرة أخرى.

مبجرد االنتهاء من تقدمي كافة وجهات النظر ،قم باستعراض وتلخيص العملية بأكملها .ومن األسئلة التي ميكن
طرحها على املتدربني:
•
•
•
•

ما الذي قد تعلموه مما لم يكونوا يعلموه أو على وعي به قبل ذلك؟
ما هي املفاجآت التي ساعدت املتدربني على تغيير اآلراء الشائعة القدمية أو االفتراضات املبالغ فيها؟
هل تؤثر اللغة على املتدربني (مبعنى كيف قيل الكالم إلى جانب ما الذي قيل فيه)؟
هل مت طرح قيم أو مشكالت كانت مشتركة بني جميع وجهات النظر؟

وانفتاحا جتاه املواقف
حاول أن تكتشف ما إذا كانت هذه العملية قد ساعدت املتدربني على أن يكونوا أكثر تفه ًما
ً
واآلراء التي تخالف آراءهم.
اسمح بعشر دقائق تقريبًا لكل وجهة نظر وخمس عشرة دقيقة للمناقشة العامة.

التغييرات احملتملة

ير ّكز هذا التدريب على إظهار األزمة التي تواجه عمليات التدريب على النوع االجتماعي في البيئات الثقافية غير
املؤيدة لتقدم احلركات النسائية .ومع ذلك ،ال يتم فصل هذا التدريب عن السياق األمني .ولذلك ميكن استخدام
العديد من املوضوعات املختلفة ،مثل ،على سبيل املثال:
•
•

املرأة في اجليش
السحاقيات و املثليون في اجليش
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االقتباس 1
املصدر :جاي تولسون

(Jay Tolson)، “Can Women’s
Rights Coexist With the Tenets
of Islamic Law? Lifting the
Veil”, US News and World
, http://أبريل Report، 7 2008
www.usnews.com/articles/
news/religion/200807/04//
can-womens-rights-coexistwith-the-tenets-of-islamiclaw.html?PageNr=2

(آخر وصول  17فبراير )2009

االقتباس 2
املصدر :وزارة شؤون املرأة في
أفغانستان
(MOWA)، “Gender in
Afghanistan”, Ministry of
Women Affairs, http://
www.mowa.gov.af/content/
about_mowa/gender/
gender_in_afghanistan/
_gender_in_afghanistan
eng.pdf

(آخر وصول  17فبراير .)2009

تواجه حقوق املرأة مستقبالً غير واضح في العديد من الدول اإلسالمية – ولعله ليس هناك أبرز مما هو عليه
اآلن في جهود سن الدستور في كل من أفغانستان والعراق .ففي كال الدولتني اللتان ينظر إليهما على أنهما
حاالت اختبارية ملستوى التوافق بني القيم اإلسالمية والقيم الدولية ،ما يزال من املنتظر معرفة ما إذا كانت
مبادئ الشريعة اإلسالمية (القانون اإلسالمي) هي التي ستملي القوانني املستقبلية لها أم ال وكيف سيكون
ذلك.
وخلف تلك املخاوف والشكوك تلوح في األفق أسئلة أخرى ذات نطاق أوسع تواجه النساء املسلمات في كل
مكان .وبالتحديد ،يسأل نشطاء حقوق اإلنسان ،هل تتوافق أساسيات الشريعة اإلسالمية ونظرياتها مع
املعايير الدولية حلقوق اإلنسان بوجه عام وحقوق املرأة بوجه خاص؟ وإذا كان األمر كذلك ،ما الذي يجب
فعله من أجل التغلب على العوائق العملية – مبا في ذلك مسألة من الذي يفسر القانون (الشريعة) – التي تقف
في طريق التوفيق بني اإلسالم واملبادئ الدولية املعنية بحقوق املرأة؟ […]

وباإلحالة إلى قرار رجال الدين اإليرانيني بعزل إباضي احلائزة على جائزة نوبل من منصب القضاء ألسباب
دينية ،تقول ودود’ ،ال يوجد مكان يقال فيه أن املرأة غير قادرة على تفسير القانون‘ .وقد أشارت إباضي
بنفسها ً
أيضا ،في مقابلة أجرتها مع املؤلف اإليراني املهاجر أمير طاهري ،إلى نفس النقطة في نصيحة قدمتها
للنساء املسلمات’ :ال تعتقدن أنكن قد قضي عليكن أن تعشن في مكانة متدنية .بل يجب عليكن دراسة القرآن
جي ًدا ،حتى ال يتمكن الطغاة من التأثير عليكن مبقتطفات وتفسيرات .ال جتعلن األفراد يبدون كآلهة يدعون
وحدهم أن فهم اإلسالم حكر عليهم»...
يجب دراسة قضية عالقات النوع االجتماعي من البعد التقليدي والثقافي لشعب أفغانستان ،وهي الثقافة
التي تقدس الرجل (سيادة الرجل) .وينبغي إدراك أن األسرة هي الوحدة الهيكلية لبناء املجتمع ،التي تنبني
على أساسها القرابات والعصبات .ال ترغب معظم النساء في أفغانستان في االنعزال عن أسرهن وفقد تكامل
وحنان األسرة .ولذلك ،إذا مت استهداف مجموعة مجتمعية معينة باملساعدة كالنساء مثالً ،فيجب عدم إغفال
امليل إلى كمال األسرة حتت أي ظرف من الظروف .تقوم ثقافة الشعب األفغاني على الشرف والكرامة ،والتي
تنعكس في أفعال النساء.
وتعتمد أدوار النوع االجتماعي على تقسيم مكان العمل والسلطة بني الرجال والنساء .وتكون وظيفة
الرجال عامة واجتماعية ،بينما تكون وظيفة النساء خاصة وداخل األسرة .وتتحمل هاتني الوظيفتني األدوار
واملسؤوليات املناسبة لهما.

يشعر الغالبية العظمى من الرجال ،وبخاصة في املناطق الريفية ،بالرضا جتاه هذه األدوار واملسؤوليات
والعالقات .وأما األمر غير املقبول فهو األوضاع االجتماعية احلالية السائدة .فال يتم تلبية االحتياجات
األساسية كالغذاء واملأوى والصحة والتعليم ،ويترتب على متطلبات تلك االحتياجات متييز في أدوار النوع
االجتماعي .ويؤثر غياب مرافق املعيشة األساسية على اجلميع رجاالً ونسا ًء وأطفاالً .وهناك اثنان من أشكال
التنمية يتحديان األدوار التقليدية للنوع االجتماعي ،وأشكال التنمية هذه ستمثل أداة التغيير:
.1
.2

العوملة احلتمية ،إلى جانب تدفق املساعدات وحرية الصحافة واإلعالم التي ترغم أفغانستان على
اللحاق بركب املجتمع الدولي .ولذلك ،فمن املتوقع أن تشهد األدوار التقليدية تغيي ًرا.
سنوات عديدة من الصراع اضطرت املرأة إلى أن تصبح الراعية ألسرتها في ظل غياب الرجال الذين
إما تعرضوا للقتل أثناء احلرب أو هاجروا ،وقد كانت هذه مبثابة فرصة إلحداث تغيير في أدوار النوع
االجتماعي .فقد اضطرت تلك النساء إلى إدارة األراضي الزراعية وعنايتها وكذلك املمتلكات واألنشطة
الزراعية واألسرة .إذا نظرنا إلى نساء أفغانستان على أنهن ضحايا للصراع ،فبال شك نقلل من تقدمهن
وإسهاماتهن املؤثرة في عمليات التنمية...
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االقتباس 3

أنا امرأة مسلمة ،قد يرغب البعض في تسميتي ’ناشطة نسائية إسالمية‘ .بالرغم من املفاهيم واآلراء الشائعة،
فإن اإلسالميني الراديكاليني مثل جماعة األخوان املسلمني أو حزب التحرير ،على العكس من احلركات
األصولية أو الثقافية مثل الطالبان ،غالبًا ما ميثلون املصدر الذي يبث لدى النساء املسلمات الشعور بدعم
اإلسالم لهن أو التحرر اإلسالمي بعي ًدا عن أشياء مثل الزواج القهري ورعاية األطفال واإلجهاض والعنف
األسري واالستغالل اجلنسي وغير ذلك .فهذه احلركات التي دعت على مستوى شعبي إلى بث رسالة العودة
إلى القرآن للتأكد من أنه ال يجيز بأي حال من األحوال املمارسات التعسفية الظاملة ،ولعل هذا أحد األسباب
التي متنحهم الدعم .ولكن األمر احملزن هو أنهم يق ّدمون للعالم على أنهم ״متطرفني״ وغير مستساغني لدى
الغرب ،وذلك ألنهم يعارضون السياسة األجنبية الغربية بقوة والرأسمالية العقيمة.

االقتباس 4

ال تتوافق احلركة النسائية الغربية مع احلركة النسائية اإلسالمية من حيث التعريف .فتالحظ الشابات
الغربيات واحلاصالت على تعليم عا ٍل (ولدن معظمهن في الغرب) يتحولن إلى ارتداء الزي اإلسالمي.
تشتمل احلركة النسائية الغربية على الفاشالت من النساء ،في الوقت الذي تتمتع فيه الدول الغربية بالتعليم
واملمارسات الدميقراطية في أعلى مستوياتها .حقوق املرأة في الدول األقل من ًوا وال أسوأ .فيظل من البدعة
أن ترأس املرأة احلكومة الغربية أو أي حزب سياسي .بينما تشهد دوالً إسالمية مثل باكستان وبنغالديش
وتركيا وإندونيسيا قائدات من النساء .ويوجد في إيران نائبة رئيس وهناك عدد من املقاعد محجوز للنساء
في برملانات باكستان وإيران واإلمارات العربية املتحدة وغيرها من الدول القليلة األخرى كما تتاح للمرأة
حرية املنافسة على املقاعد األخرى ً
أيضا .ينظر الغرب إلى هذه احلقائق نظرة إعجاب.

املصدر :داني وود

(Danny Wood)، “Islam
Feminists Urge Gender Jihad”,
،أكتوبر BBC News, 31 2005
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
world/europe/4384512.stm

(آخر وصول  17فبراير )2009

املصدر :داني وود

(Danny Wood)، “Islam
Feminists Urge Gender Jihad”,
 31،أكتوبر BBC News, 2005
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
world/europe/4384512.stm

(آخر وصول  17فبراير )2009

د /حبيبة الالحي ( ،)Habibah Ellaheeلندن ،اململكة املتحدة

شوكت ،لندن ،اململكة املتحدة
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نوع التدريب:
اجلمهور:

الوقت املطلوب:
حجم املجموعة املتوقع
املستلزمات
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

صفات الرجولة
متعلق باملوضوع
غير محدد
 45دقيقة تقريبًا
غير محدد
ألواح ورقية قالبة وأقالم حتديد
نشرات املتدربني

أداة إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي القرينة
توجيهات للمدربني

أهداف التعلم

تطلب هذا التمرين إدارة واعية للوقت ،فيجب عليك أن حترص أال يداهمك الوقت عندما تتعامل مع مجموعة كبيرة،
وتتميز األفكار اإلبداعية غالبًا بأنها منتشرة ويساهم كل متدرب في صياغتها ،ولذلك ،قم بالتركيز على الفائدة
وألهب التفكير حول الطرق التي يستطيع من خاللها كل متدرب أن يسهم في هذا التغيير الثقافي
بعد إكمال هذا التدريب ،سيصبح املتدربون قادرين على:
•
•

فحص بدقة العالقة بني اآلراء الشائعة حول مفهوم الذكورة وإسهامها في وقوع العنف.
قتراح جوانب التغيير في هذا الصدد

إرشادات التدريب

سيقوم كل متدرب في البداية بالعمل مع نفسه ثم يتبادل كل اثنان متجاوران منهم املناقشة بحيث تتم اإلجابة
على االقتباس املتعلق بأدوار الرجل وصفات الرجولة الوارد في النشرة املرفقة ،ويطلب من املتدربني حتديد جانب
بعينه يرغبون في إجراء البحث فيه مع توضيح سبب أهمية إخضاع هذا اجلانب ملناقشة أوسع فيما يتعلق بالنوع
االجتماعي وإصالح القطاع األمن وتفسير النتائج التي يتوقعونها ،واسمح بفترة قوامها خمسة عشرة دقيقة للرد
على األسئلة وخمسة عشرة دقيقة أخرى للعمل في مجموعات ثنائية.

التغييرات احملتملة

ميكن زيادة فترة هذا التدريب أو تقليصها عن طريق إضافة أو تغيير األسئلة املطروحة ،فعلى سبيل املثال ،ميكن
إضافة السؤال حول مدى إسهام وكالة/منظمة املتدرب في برنامج البحث هذا ،وطرق تنفيذ هذه املساهمة في حالة
وجودها.

اترك فترة إضافية قوامها خمسة عشرة دقيقة تطلب فيها طرح التعليقات أو األمثلة ،وقم بتوجيه هذه املناقشة في
اجتاه طرق إثارة البحث لبعض التغير الثقافي ،والسبب وراء كون ذلك مفي ًدا ،والطرق التي من احملتمل أن يساهم
كل شخص بها في هذا التغيير.
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إرشادات التدريب

ستقومون بالعمل في مجموعات ثنائية ،وعليكم أن تقوموا باإلجابة على األسئلة التالية بنا ًءا على املقتبس
الوارد أدناه:
أي جانب (جوانب) في النقاط الوارد ذكرها في املقتبس الوارد أدناه تريدون أن يتم إجراء مزي ٍد من
•
األبحاث حولها؟ ملاذا؟
• ما مدى عالقة ذلك ببرنامج إصالح قطاع األمن الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي؟
• ما هي النتائج التي تتوقعونها من هذا البحث؟

االقتباس

[على الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى إثارة العنف] ،فهناك عالقات دائمة مع الصفات
الرجولية ،مبا فيها النقاط التالية:

ثم ،استدر إلى من بجوارك وتناقش معه أو معها ،وسيتم عقد مناقشة جماعية بعد هذه املناقشة بني الثنائيات
والتي ميكنك فيها التطوع ببعض أفكارك حول البحث الذي تريد القيام به أو إضافة التعليقات حول املفاهيم
املكتسبة فيما يتعلق بأهمية هذا البحث لبرنامج إصالح قطاع األمن الذي يراعي مسائل النوع االجتماعي.

•

•
•

•
•

الترتيبات االجتماعية عادة ما تضع وسائل العنف  -مثل األسلحة واملهارات العسكرية  -حتت مسئولية
الرجال وليس النساء ،وهذا صحيح بالنسبة لألسلحة ذات امللكية اخلاصة وكذلك األسلحة احلربية.
غالبًا ما تشجع حياة مجموعة أقران الفتيان ،والتدريب العسكري ،ووسائل اإلعالم على وجود رابط
مباشر بني كينونة ״الرجل احلقيقي״ وممارسة السيطرة والعنف.
عندما يشعر الرجال بأحقيتهم في احلصول على السلطة واملنزلة (خاصة فيما يتعلق بالنساء)،
فإنهم ميوتون غي ًظا عندما ال يستطيعون احلصول على هذه ״االستحقاقات״ ،وقد تشتمل ردود
األفعال على الشعور بالضعف على العنف ضد النساء أو االنضمام إلى عصابة أو حركة عنصرية أو
جيش أو حركة ثورية مسلحة من أجل استرداد مشاعر التحكم.
غالبًا ما ت ّعبر احلركات العنصرية والعرقية القومية واملتطرفة بالتعبير عن ״املطالبة بالسيطرة״
والذي يتمركز في شكل الرجل بينما تقوم املرأة بدور املشجعة أو آلهة احملاربني ،وقد يكون الضغط
النفسي الواقع على احملارب أو الصياد هائالً.
يتطلب احلفاظ على الرجولة املهيمنة أن يتم ازدراء باقي أشكال الصفات الرجولية وازدراء متكني
النساء ،وغالبًا ما يأخذ ذلك شكل املضايقات املتبادلة بني الفتيان والعنف اخلطير ضد الرجال املثليني
من قبل بعض الشباب.

قد تكون الصفات الرجولية القائمة على العدوان والهيمنة مصد ًرا مباش ًرا للعنف ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن
أيديولوجيات النوع االجتماعي في العديد من احلاالت قد تعمل كوسائل تتحول من خاللها أسباب الصراع
األخرى إلى العنف ،وعند تكون الصفات العنيفة ،فإن جتنيد الرجال والفتيان قد يطيل النزاعات املسلحة
ويزيد من وطأتها ،وفي تلك احلاالت جميعها ،فإن اإلجراء الذي يتم اتخاذه لتغيير الصفات الرجولية يكون
عبارة عن إستراتيجية متعلقة بالسالم.
املصدر :مقتبس من اليونسكو،
״اجتماع مجموعة اخلبراء حول أدوار
الذكور وصفات الرجولة من منظور
ثقافة السالم״ 28-24 ،سبتمبر
،1997

http://www.unesco.org/cpp/
uk/declarations/oslorapp.htm

(مت الوصول إليه في  17فبراير
.)2009

على الرغم من أن الوقت ال يزال مبك ًرا ج ًدا لتصميم برنامج شامل للتغير ،إال أن هناك بعض املبادئ الهامة
التي ظهرت في هذا العمل:
•
•
•
•

من املهم أن يتم القضاء على عزلة النوع االجتماعي ،فعلى الرغم من وجود بعض األنشطة التي
تستهدف مجموعات أحادية النوع ،يجب أن يتم التخطيط لبرامج يخطط لها الرجال والنساء بحسب
مبدأ الشورى.
من املهم البحث عن طرق محترمة للتعامل مع الفتيان والرجال ،ويؤدي اللوم واخلصومة إلى هدم
بناء السالم.
يجب أن تخضع أسباب العنف التأسيسية والهيكلية للدراسة الدقيقة ،فعلى سبيل املثال ،في حالة
حدوث انهيار اقتصادي ،ينبغي اتخاذ إجراء يشتمل على بحث أسس بديلة للمعيشة.
تنشأ املشاكل التعليمية املتعلقة بالسالم والنوع االجتماعي من خالل املناهج في املدارس وتعليم
الكبار ،وينبغي أال يتم حصرها بنطاق ضيق في مجال واحد باملناهج.
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املناقشات
إجراءات املناقشات املقترحة
منسقة ،سوا ًء كانت جز ًءا من التدريب و/أو بديالً عن التمارين
قد تشتمل بعض أحداث التدريب على مناقشات ّ
التدريبية .وفيما يلي بعض الوسائل التي ميكنك من خاللها حث اجلمهور على املشاركة بشكل جيد في املناقشة.
•
•

•
•

•

يقوم كل متدرب بشحذ ذهنه بشكل فردي على ورق مقوى لتدوين املالحظات ،والتي يتم فيما بعد نشرها
على لوحات أوراق ومناقشتها.
قم بتقسيم اجلمهور إلى ״مجموعات طنني״ تتكون كل مجموعة منها من شخصني أو ثالثة .ومجموعة
الطنني ،والتي غالبًا ما تستخدم مع التدريبات التمهيدية ،هي عبارة عن مجموعة مناقشة صغيرة العدد يتم
تشكيلها من أجل القيام مبهمة معينة ،مثل طرح األفكار أو التوصل لوجهة نظر مشتركة حول موضوع معني
في خالل فترة زمنية محددة .ولذلك ،ميكنك استخدام مجموعات الطنني ملناقشة املوضوع محل البحث خالل
إطار زمني محدد مسب ًقا ثم دفعهم لتقدمي تقرير بذلك أمام جميع احلضور.
اكتب أربعة إجابات مختلفة للسؤال على أربعة أوراق كبيرة احلجم وقم بتعليق كل واحدة منها في ركن
من أركان احلجرةُ .يطلب من كل متدرب الذهاب إلى اإلجابات التي يتفق/تتفق معها بشكل أكبر ،و ُيطلب
من كل مجموعة تقدمي وجهة نظرها األكثر أقنا ًعا.
قم بكتابة أربعة تعليقات أو اقتباسات تلخّ ص جوانب معينة من السؤال الذي تقوم مبناقشته على لوحة
أوراق كبيرة احلجم ،ثم انشرها في كل ركن من أركان احلجرة .قم بتخصيص األرقام من  1إلى  4إلى
املتدربني .اطلب من املتدربني التوجه إلى اللوحة الورقية املكتوب عليها أرقام كل واحد منهم .اسمح للمتدربني
مبناقشة التعليق اخلاص مبجموعتهم وكتابة الرد على لوحة األوراق .قم بإيقاف املناقشة بعد مرور عدة
دقائق .اطلب من املتدربني االنتقال إلى القطعة الثانية من لوحة األوراق ،بحيث تواجه كل مجموعة تعلي ًقا
جدي ًدا .قم بتكرار هذه العملية حتى متر كل املجموعات على جميع التعليقات وجتيب عليها – ثم اطلب من
املجموعات الرجوع إلى التعليق األصلي اخلاص بكل منها .اطلب من كل مجموعة قراءة الردود اخلاصة
باملجموعات األخرى من أجل مقارنة تلك الردود مع اإلجابات األولية التي قاموا هم بكتابتها.
قم بإعداد قائمة حتتوي على أربع إلى ست جمل تتعلق بأحد املوضوعات التي تقوم مبناقشتها على لوحة
ورقية كبيرة احلجم أو سبورة .قم بتوزيع بطاقات مالحظات على املتدربني ،بحيث يقومون بكتابة أفكارهم
أو وجهات نظرهم عليها فيما بتعلق باجلمل املكتوبة .قم بتجميع تلك البطاقات وفرزها حسب اجلملة املرتبطة
بها .قم بتخصيص مجموعة لكل حزمة من البطاقات .اطلب من املتدربني (أ) إجراء عرض تقدميي أمام اجلميع
أو (ب) تنظيم البطاقات في فئتني ،التحديات والفرص أو (ج) البحث عن طريقة أخرى للتقرير عما تقرأه
املجموعة في البطاقات.
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املناقشات
موضوعات للمناقشات
مت تنظيم املوضوعات املقترحة للمناقشة التالية بشكل عام حول املوضوعات الرئيسية التي يتم تناولها في أداة
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي.

.1

.2
.3

يشير مصطلح النوع االجتماعي إلى األدوار والعالقات ،وسمات الشخصية ،واالجتاهات ،والسلوكيات ،والقيم
التي ينسبها املجتمع إلى الرجال والنساء .تناول وصف ثالث طرق تختلف فيها ״أدوار النوع االجتماعي״ في
ثقافتك عن تلك األدوار في ثقافة أخرى ،وثالث طرق تتباين فيها أدوار النوع االجتماعي داخل ثقافتك ،وثالث طرق
تغيرت من خاللها أدوار النوع االجتماعي في ثقافتك على مدار القرن املاضي (أو تغير سياق ما بعد انتهاء الصراع
في ثقافتك منذ بدء احلرب).
حدد أمثلة على تهديدات أمنية قائمة على النوع االجتماعي في مجتمعك وتتعلق بالرجال والنساء والفتيان والفتيات،
اقترح الطرق التي ميكن من خاللها أن تقوم املنظمات األمنية بتوضيح احلساسية للمخاطر واالحتياجات لدى
مجموعات النوع االجتماعي املختلفة.

تستلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWأن تضمن الدول األطراف أن النساء
يحصلن على نفس فرص التوظيف التي يحصل عليها الرجال مبا في ذلك تطبيق نفس معايير االختيار في مسائل
التوظيف .ما هي التحديات الناجتة عن ذلك فيما يتعلق بالتوظيف في مؤسسات قطاع األمن؟ وكيف ميكن التغلب
على هذه التحديات؟

.4

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي مه ًما في إصالح قطاع األمن؟ ما هي احلجج املقنعة التي ميكنك طرحها؟

.6

ما األدوار التي يقوم بها املجتمع املدني للتشجيع على زيادة االستجابة للنوع االجتماعي في قطاع األمن؟

.5

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

كيف ميكن حتقيق “رؤية قومية لألمن”؟ ما هي النقاط األساسية لهذه الرؤية في دولتك؟ هل تعتقد بأن الرجال
والنساء يتقنون هذه النقاط األساسية املختلفة؟

ما هي التأثيرات اإليجابية ملنع وكبح االضطرابات املتعلقة بالنوع االجتماعي التي تنشأ عن زيادة توازن متثيل
الرجال والنساء داخل عمليات إصالح قطاع األمن ومؤسساته؟

كيف تتأكد من أن املشاكل املتعلقة بالنوع االجتماعي قد مت أخذها في االعتبار عند اإلشراف على النظام العسكري/
الشرطة/نظام العدالة/النظام اجلنائي؟

حدد ثالث خطوات عملية ملراقبة وتقييم مدى املشاركة العادلة للرجال والنساء في عملية لوضع سياسة األمن/
تقييم إصالح قطاع األمن.

ما هي املواصفات املثالية لشخص يقوم بعملية تقييم إصالح قطاع األمن؟ هل يعتبر ذلك مه ًما سواء بالنسبة للرجل
أو املرأة؟

اقترح ثالث طرق لدمج املخاوف املتعلقة بالنوع االجتماعي في وضع سياسة إصالح قطاع األمن.

من هو الشخص الذي يحتمل أن يكون “مناص ًرا للنوع االجتماعي” في مجتمعك؟

عند دراسة برامج إصالح قطاع األمن املتعلقة بـ (أدخل نوع البرنامج) ،فما هي األنشطة العشرة جلعل برنامجك
يراعي مسائل النوع االجتماعي؟

ما الذي ميكن القيام به للتمكن من منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والرد عليه بشكل فعال واملعاقبة
بسببه؟ ما هو الدور الذي ميكن أن يقوم به كل عميل أمن؟ ما هو دور املؤسسات؟

ناقش أسباب احتمالية أن يصبح دمج النوع االجتماعي في قطاع األمن تدريبًا على بناء القدرة البشرية
واملؤسساتية.

ناقش الطرق املتعددة التي ميكن من خاللها أن تساعد مؤسسات األمن برامج البحث حول القضايا األمنية .ما هي
اجلوانب التي تريد أن يتم البحث فيها؟ كيف ميكن بدء البحث في هذه اجلوانب وكيف ميكن لوكالتك أن تساعد في
بدء هذا العمل واملساهمة فيه؟
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تقييم وزارة التنمية الدولية البريطانية لدمج
قضايا النوع االجتماعي ومرض ضعف املناعة
املكتسبة/اإليدز في برامج األمن والعدالة
قامت وزارة التنمية الدولية البريطانية ( )DFIDبالتعاون مع وزارة اخلارجية والكومنولث ووزارة الدفاع
بتفويض أربعة خبراء في إصالح قطاع األمن للقيام بتقييم مستقل لبرامج إصالح األمن والعدالة في أفريقيا
وخاصة في سيراليون ،و جمهورية الكنغو الدميقراطية ونيجيريا 1.كان هناك هدفان رئيسان لهذا التقييم:
.1

تقييم متاسك برامج إصالح قطاعات األمن التي تقوم بها بريطانيا وفعاليتها وتأثيرها في أفريقيا على
مدار السنوات األربعة املاضية؛

.2

حتديد الدروس والتوصيات املتعلقة باالجتاه واإلدارة اإلستراتيجية لبرامج إصالح قطاعات األمن
املستقبلية في أفريقيا وأي مكان آخر.

قامت عملية التقييم بفحص دمج قضايا النوع ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز في برامج إصالح األمن
2
والعدالة – حيث أنها تعتبر األفكار الرئيسة ״للدمج״ في البرامج الثنائية التي تقوم بها وزارة التنمية الدولية.

توصلت عملية التقييم إلى أن القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز تتمثل
بشكل قوي في برامج السالمة واألمن واحلصول على العدالة ولكنها مفقودة على نطاق واسع في البرامج
التي تتعامل مع الدفاع والشرطة أو تلك التي بها إعفاءات أوسع كما هو احلال في برامج إصالح قطاع األمن
في سيراليون .على الرغم من أن القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي ومرض نقص املناعة املكتسبة حتظى
بأولوية على األوراق ،لكنها ال تنعكس بشكل جيد في االعتبارات اإلستراتيجية التي تتناولها برامج إصالح
األمن والعدالة التابعة للمملكة املتحدة.

وعلى الرغم من ذلك ،قد يؤدي التنفيذ الفعال لبرامج األمن وسياسة إصالح العدالة إلى نتائج إيجابية محتملة
فيما يتعلق بالنوع االجتماعي ومرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز ،أسفرت مبادرات حفظ األمن املجتمعي
في والية جيجاوا بشمال نيجيريا بحسب التقارير عن زيادة وصول النساء إلى قطاع العدالة ،وعلى نحو
مشابه ،فهناك دليل على اقتراح أن يتم تطبيق نظام بديل حلل النزاعات كجزء من برنامج األمن والعدالة
والنمو قد أدى إلى زيادة وصول النساء وزيادة الوعي لديهن ،وعلى نفس الصعيد ،أتاحت احترافية القوات
املسلحة في حفظ السالم والتدريب مثال أن يخضع األفراد العسكريون لبرامج الوعي مبرض نقص املناعة/
اإليدز باإلضافة إلى تدريب متعلق بحماية النوع االجتماعي واألطفال .وميكن االستفادة بشكل أفضل من
هذه النتائج لو أن برامج النوع االجتماعي ومرض نقص املناعة/اإليدز شكلت جز ًءا ال يتجزأ من إستراتيجية
إصالح األمن والعدالة .وقد اشتملت التوصيات الني انبثقت من عملية الفحص على االقتراح بأن يتم ״دمج
أفكار مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز والنوع االجتماعي في جميع برامج [إصالح األمن والعدالة]
3
وليس فقط في تلك التي تتناول بشكل محدد السالمة واألمن والوصول إلى العدالة...״
وأبدت عملية التقييم مزي ًدا من التأكيد على أن إحجام الشركاء احملليني في حالة مرض نقص املناعة/اإليدز عن
االعتراف مبثل هذه املشاكل ومناقشتها هو أحد التحديات الرئيسة إلتباع مدخل فعال للنوع االجتماعي في برامج
وسياسات إصالح القطاع األمني ،وينبغي أن تستغل اململكة املتحدة ما حققته من جناح في دمج القضايا املتعلقة
بالنوع في برامج السالمة واألمن والوصول إلى العدالة وأن تزيد من ترتيبات التعاون والعمل املشترك بني الدول
األعضاء للحصول على دمج أفضل للقضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي في برامج إصالح األمن والعدالة املستقبلية.
 تتم مناقشة مراقبة وتقييم القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي في قسم ״أداة إصالح قطاع األمن والنوع
االجتماعي״ في صفحة  25وفي قسم ״أداة تقييم إصالح ومراقبة وتقومي قطاع األمن والنوع االجتماعي״
في صفحة .25-19
1

2
3

Nicole Ball, et al., “Security and Justice Sector Reform Programming in Africa” (Evaluation Working Paper 23,
DFID: London, April 2007), http://www.oecd.org/dataoecd/42/1/38635081.pdf (accessed February 17, 2009).

مت الفحص مبعرفة الوحدة التابعة لوزارة التنمية الدولية البريطانية واملعنية بالنزاع والشئون اإلنسانية في أفريقيا نيابة عن مجمع منع
النزاع في أفريقيا املدعوم مبجموعة موجهة متمثلة في قسم التقييم التابع لوزارة التنمية الدولية البريطانية ،وزارة الدفاع البريطانية/
إدارة عالقات السياسات والدفاع باجلنوب ،وحدة سياسة /FCOالبلدان األفريقية.
مرجع سابق.59 ,
مرجع سابق.14 ,
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إصالح قطاع الدفاع الذي يراعي قضايا النوع
االجتماعي
بدأت جنوب أفريقيا خالل حتولها إلى الدميقراطية في عام  1994في عملية شاملة إلصالح قطاعات األمن ،وقد
حظي إصالح قطاع الدفاع بأولوية مطلقة بسبب التسلط العسكري القوي الذي اتسم به النظام احلاكم السابق
القائم على الفصل العنصري ،ولقد بدأ املؤمتر الوطني األفريقي ( )ANCعملية شاملة وتشاركية لتحديد الوجه
اجلديد لألمن القومي في جنوب أفريقيا ،ولقد بدأت هذه العملية مبسودة من الورق األبيض أتبعها استعراض
الدفاع القومي والتي حاولت حتديد االحتياجات العسكرية للدولة .وقام مستشارون وزاريون وأعضاء اللجنة
البرملانية الدائمة املشتركة املعنية بالدفاع باإلضافة إلى ممثلني عن املجتمع األكادميي واملنظمات غير احلكومية
املتعلقة بالدفاع في الفترة بني عامي  1996و 1998بتشكيل فريق عمل معني باستعراض الدفاع ملناقشة املبادئ
وتصميم القوة ،واللوجسيتيات ،والقوات احلربية ،واملوارد البشرية واملعدات.

نشطت النساء أثناء هذه الفترة في املطالبة باملسئولية من احلكومة واملؤسسات العسكرية من خالل نظام
صريح وشفاف ومبشاركة املجتمع املدني ،وكان هناك إصرار من قبل النساء البرملانيات بأن يتم البدء في
عملية استعراض الدفاع في صورة عملية استشارية قومية النطاق ،ومت تثبيت مجموعة من اإلجراءات لضمان
املشاركة العامة مبا في ذلك االستعانة بالطائرات واحلافالت العسكرية لنقل القادة الدينيني والشعبيني ونشطاء
املنظمات غير احلكومية وغيرهم من ممثلي املجتمع املدني إلى اجتماعات وورش عمل إقليمية ،وقد استعانت
وزارة الدفاع باملرافق احمللية مثل املدارس لتنظيم حوارات جماهيرية أتيح للجميع فيها أن يعبروا عن مخاوفهم
واحتياجاتهم ،وبهذه الطريقة ،بزغت قضايا جديدة ،حيث سلطت ممثالت النساء من املجتمعات القروية مثال
الضوء على مأساة املجتمعات منزوعة امللكية والتي متت مصادرة األراضي من أجل االستخدام العسكري،
1
والتأثيرات البيئية لالستخدام العسكري باإلضافة إلى مشكلة التحرش اجلنسي من قبل األفراد العسكريني.

لقد ساعدت عملية استعراض دفاع جنوب أفريقيا التشاركية التي استمرت ألكثر من عامني في بناء اتفاق
قومي حول قضايا الدفاع ونتج عنها شرعية عامة لهياكل األمن اجلديدة ،ولقد ساهمت مشاركة املجتمع
احمللي وخاصة املنظمات النسائية باإلضافة على مشاركة البرملانيات النسائية في إنشاء هياكل أمنية تتعلق
نسبيًا بقضايا النوع اإلجتماعي.

لقد مت بذل جهود خاصة لدمج منظور النوع االجتماعي في قطاع الدفاع ،وكان تعيني نوزيزوى مادالال /
روتليدج كنائب لوزير الدفاع في الفترة من  2004-1999إشارة قوية على التزام احلكومة بجعل قوات
الدفاع كيانًا أكثر إنصا ًفا في املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي ،واستمر بذل اجلهد املركز مع التأكيد على
املساواة والتمثيل من أجل زيادة عدد النساء في املناصب الكبرى وجميع مستويات أخذ القرار وجميع خدمات
2
الدفاع ،ولتحقيق هذا الهدف ،مت إنشاء مجموعة من آليات مختلفة في وزارة الدفاع مثل:
•

مركز لتنسيق الشؤون املتعلقة بالنوع االجتماعي داخل اإلدارة العليا إلدارة التحويل التي تقوم
باملهام التالية:
 مراقبة تقدم النساء وضمان حصولهن على التمثيل املناسب
 تشجيع التوعية املتعلقة بالنوع االجتماعي في وزارة الدفاع (مثال ،فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي،
والعنف العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،واملساواة بني اجلنسني والقانون).
 تنفيذ وتنسيق التدريب على مسائل النوع االجتماعي
 متابعة إحصائيات وزارة الدفاع حول متثيل النوع االجتماعي
 التواصل مع املجتمع املدني وغيره من املنظمات الدولية

•

منتدى النوع االجتماعي :لتنفيذ سياسات النوع االجتماعي في املستويات األقل في وزارة الدفاع
وتوفير تدريب النوع االجتماعي لألفراد العاملني على جميع املستويات.

1

Sanam Naraghi Anderlini, Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital
Contributions of South African Women, (Washinton D.C.: Hunt Alternatives, 2004), 23–24.

2

للحصول على مزيد من املعلومات ،انظر موقع الويب اخلاص بوزارة الدفاع بجنوب أفريقيا على العنوان

http://www.dod.mil.za/

(مت الوصول إليه في  9مارس .)2009

النوع االجتماعي وإصالح القطاع األمني  -مجموعة املوارد التدريبية
© مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.2009 ،

60

أمثلة من أرض
الواقع

جنوب
أفريقيا

موارد تدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة

إصالح قطاع الدفاع الذي يراعي قضايا النوع االجتماعي
•
•
•

خط هاتفي ساخن :لإلبالغ عن التحرش اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي داخل
قوات الدفاع.
برامج التوعية املتعلقة بالنوع االجتماعي :لزيادة الوعي واإلدراك بسياسات النوع االجتماعي بني
جميع أعضاء وزارة الدفاع.
مبادرة طاولة السالم للنساء :منتدى يجمع ما يزيد عن  100امرأة من خدمات الدفاع ومن املجتمع
املدني ملناقشة وحتديد أجندة عمل مشتركة للسالم ،كما أنه يحاول إنشاء العالقات والشراكات داخل
1
املجتمع العسكري واملدني.

ولقد أدت هذه اآللية املتعلقة بالنوع االجتماعي إلى دعم تنفيذ السياسات والبرامج املعنية بالنوع االجتماعي
دع ًما كبي ًرا ،ولقد مت حتسني مشاركة النساء في قوات الدفاع عن طريق تغيير املفاهيم االجتماعية املتعلقة بدور
النساء في القوات املسلحة ،ولقد ساهمت مجلة قوات الدفاع التي حتمل اسم ״اجلندي״ على مدار السنوات
في التصدي لآلراء املتعلقة مبشاركة النساء في قوات الدفاع .وعالوة على ذلك ،فإن تزايد وجود النساء في
قطاع األمان قد عزز من تشجيع وتبني القوانني التي تضمن تكافؤ األجور للعمل املتكافئ والوصول إلى
نفس احلوافز باإلضافة إلى السياسات التي تراعي النساء واألسرة مثل السماح للوالدين للعمل بساعات
عمل مرنة وتقدمي أجازة أمومة وأجازة أبوة ،وقد شكل النساء في عام  2006نسبة  23.8في املائة من قوات
الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا ومثلن نسبة  11.6في املائة من هيكل إدارته العليا ،وقامت وزارة الدفاع
بتعيني  17,780امرأة من إجمالي  77,858موظف وموظفة (بنسبة  22.8في املائة).
 تتم مناقشة إصالح الدفاع والنوع االجتماعي في قسم ״أداة إصالح الدفاع والنوع االجتماعي״ وفي
قسم ״أداة إصالح قطاع األمن والنوع االجتماعي״.
 تتم مناقشة عمليات استعراض الدفاع املعني مبسائل النوع االجتماعي في قسم ״أداة إصالح الدفاع
والنوع االجتماعي״ ،في الصفحات .16-14
 تتم مناقشة السياسات واآلليات املعلقة باإلصالح املؤسسي لقطاع الدفاع في قسم ״أداة إصالح الدفاع
والنوع االجتماعي״ ،صفحتي .25-21

 دمج النوع االجتماعي في إصالح الدفاع في الدول التي انتهت فيها الصراعات في قسم ״أداة إصالح
الدفاع والنوع االجتماعي״ ،صفحتي .88-27

1

Sanam Naraghi Anderlini, Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector, 27.
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تقييم النوع االجتماعي في قطاع العدالة

قام البنك الدولي بتقييم مستهدف للنوع االجتماعي في عامي  2002-2001كجزء من اإلعداد ملشروع
1
حتسني خدمات العدالة في بيرو

كانت حكومة بيرو عام  2001في مرحلة انتقالية ولوحظ أن قطاع العدالة في الدولة ضعيف ويحتاج لإلصالح،
وكان هناك تعارف على أن ضعف الوصول إلى العدالة يعتبر إحدى املشاكل القائمة في بيرو وينعكس بعدة عوامل
مثل املؤسسات غير الفعالة ،واخلدمات املكلفة ،و الفصل بني تزويد اخلدمة وطلبها .وأثناء اإلعداد لبرنامج حتسني
خدمات العدالة ،اتضح لفريق البنك الدولي أن العديد من نقاط الضعف تسبب للنساء ضر ًرا أكبر من الرجال ،ومبا أن
نساءبيروعمو ًماأقلتعلي ًمامنالرجال،فإنهنأقلإملا ًمابالقانونوبحقوقهنالشرعية ،كماأناعتمادهناالقتصادي
على شركائهن من الرجال قد أعاقهن من إرتياد احملاكم حتى في حاالت العنف األسري .تشير مسئوليات األسرة
بالنسبة للمرأة إلى أن نظام محكمة األسرة – احلكم في القضايا املتعلقة بالوصاية على األطفال ،وتصفية أمور
الزواج ،والنفقات – له أهمية خاصة بالنسبة لهن ولكن نظام محكمة األسرة كان يعاني من قصور بسبب احملاكمات
الطويلة والقرارات القضائية املجهولة ،2واستنا ًدا على النتائج األولية ،فقد قرر فريق البنك الدولي أن يقوم بتقييم
النوع االجتماعي كجزء من اإلعداد للمشروع مع التركيز على حتديد مسائل وعوائق الوصول.
اعتمد تقييم النوع من البنك الدولي على حتليالت مسائل الوصول إلى العدالة من قبل املنظمات احلكومية وغير
احلكومية ،ومت القيام بها من خالل حتليل إحصائي مدعوم من البنك الدولي ملستخدمي احملكمة في  1,250قضية
في دائرة اختصاص ليما القضائية ،3وكان تعريف قطاع العدالة ومؤسساته من العوامل الهامة لتحديد نطاق تقييم
النوع .ورغم أن السلطة القضائية لعبت دو ًرا ها ًما في توفير اإلحصائيات وغيرها من األبحاث ،فإن هذه الدراسة لم
تقتصر على استعراض استجابة وكالة واحدة ملسائل النوع االجتماعي ولكنها امتدت لتشمل النظام بأكمله.
لقد كشف هذا التقييم عما يلي:
•
•

•
•

1

زيادة احتمالية حصول الرجال على خدمات العدالة سواء في احملاكم املتخصصة أو احملاكم التي
تدار بواسطة ״حكام عدل״ من املجتمع.
توجد احتياجات مختلفة إلى العدالة لدى النساء والرجال ومييل كل منهم إلى االستعانة بخدمات
العدالة حسب أدوارهم املجتمعية.
 مييل الرجال إلى أن يصبحوا خصوم نشطاء في القضايا التجارية والتعاقدية واملتعلقة باالئتمان.
 عند التعرض للنزاعات داخل محكمة األسرة ،فإن النساء عادة كن هن املدعيات في القضايا مبا فيها
نفقة األطفال والعنف األسري وتصفية أمور الزواج بينما كان الرجال عادة هم املدعى عليهم في
قضايا جرائم األحداث والوصاية على األطفال .قامت النساء بإرسال  83في املائة من قضايا نفقة
األطفال و 80في املائة من قضايا العنف األسري.
تفاوت استفادة الرجال والنساء من خدمات العدالة ،يبني تفاقم التحيز املبني على النوع االجتماعي نتيجة
لضعف مؤسسي في محاكم األسرة ،مبعنى أن أعباء عيوب محاكم األسرة يقع غالبا على كاهل النساء.
لقد واجه النساء أثناء سعيهن للحصول على التعويض القانوني في قضايا العنف األسري مجموعة
من العراقيل – مبا فيها سوء املعاملة من قبل السلطات واجلهل بالقوانني املعمول بها وضعف الوصول
إلى املشورة القانونية وما يبديه مسئولو الشرطة ووكالء النيابة والقضاة من سلوك انحيازي حيث
يرفضون التعامل مع العنف األسري على أنه جرمية خطيرة.

للحصول على مزيد من املعلومات ،انظر:

World Bank, Engendering Justice: a Gender Assessment’s Impact on Project Design” (PremNotes on the Public
Sector and Gender 98, The World Bank, Washington D.C., May 2005), http://www1.worldbank.org/prem/
PREMNotes/premnote98.pdf

(مت الوصول إليه في  16مارس  .)2009للحصول على مزيد من املعلومات عن املشروع بصورة أوسع ،انظر:

2
3

World Bank, “Justice Services Improvement: Peru,” World Bank, http://web.worldbank.org/external/projects/mai
n?enableDHL=TRUE&menuPK=2805043&pagePK=64283627&piPK=64624210&theSitePK=2748750&Proje
ctid=P073438 (accessed March 9, 2009).
World Bank, “Reducing Violence Against Women: Justice Sector Perspective” (Working Paper prepared for the
Gender and Development Group PREM, World Bank, Washington D.C., June 2005).
González Mantilla, G.J.C. Serván, L. López, and H. Burgos, El sistema judicial en el Perú: un enfoque analitico a
partir de sus usos y usuarios, (Lima: Informe de Consultoria para el Banco Mundial, 2002).
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لقد أسفرت نتائج عملية تقييم النوع االجتماعي عن تغييرات في تصميم مشروع حتسني خدمات العدالة مبا
في ذلك إضافة خيار الوصول إلى مكون العدالة ،ويقترح هذا املكون آليات تسهل الوصول إلى نظام العدالة
في بيرو وجتعله أكثر إنصا ًفا مع التركيز على عدم املساواة بسبب النوع االجتماعي في تسليم اخلدمة على
املستويني الرسمي وغير الرسمي ،وتشتمل هذه اآلليات على:
•
•

تدريب ״حكام عدل״ من املجتمع وقادة املجتمع على أساليب الوساطة إلصالح ذات البني والتعامل
مع النزاعات العائلية مبا في ذلك مناقشة القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي.
املساعدة الفنية في تصميم وتنفيذ نظام للحصر واإلحالة لتدعيم اإلمكانيات التشغيلية لنظام
محكمة األسرة للتعامل بشكل أكثر فعالية مع قضايا العنف األسرى وتصفية أمور الزواج ونفقات
األطفال.

والتزم فريق مشروع البنك الدولي على نطاق أوسع مبشاركة أخصائيي النوع االجتماعي في األنشطة
املتعددة خالل تنفيذ مشروع حتسني خدمات العدالة.
 تتم مناقشة تقييمات النوع االجتماعي في قسم أداة إصالح قطاع األمن والنوع االجتماعي في صفحة
 21وفي قسم أداة تقييم إصالح ومراقبة وتقومي قطاع األمن والنوع االجتماعي في صفحة .19-12

 تتم مناقشة دمج النوع االجتماعي في العدالة في قسم أداة إصالح العدالة والنوع االجتماعي ،وتتم
مناقشة تقييم النوع االجتماعي لقطاع العدالة في صفحة .12
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منظمات املجتمع املدني في مواجهة العنف املسلح

تكثر وفاة الشباب في ريو دي جانيرو بالبرازيل نتيجة العنف املسلح أكثر من وفاتهم نتيجة األسباب األخرى
مجتمعة مبا في ذلك احلوادث املرورية واملرض وباقي أنواع اإلصابات ،وتسجل البرازيل أعلى معدالت
االنتحار في العالم مع ما يزيد عن  39,000ألف حالة وفاة باألسلحة النارية كل عام ،ويسجل البرازيليون
1
معدالت أربع مرات من اإلصابات املتعلقة باألسلحة النارية أعلى من معدالت العالم بشكل عام.

تعتبر فيفا ريو هي منظمة غير حكومية قائمة في ريو دي جانيرو التي تعمل في قضايا العنف املسلح وتنمية الشباب
واملجتمع .وتهدف هذه املنظمة التي مت إنشاؤها في  1993نتيجة لتصاعد العنف في املدن إلى تشجيع ثقافة السالم
والتنمية االجتماعية ،ومتتلك منظمة فيفا ريو هذه األيام ما يزيد عن  500مشروع قائم .حيث تركز بعض هذه
املشروعات على القضاء على العصابات والعنف املسلح بني الشباب من خالل بعض األنشطة مثل:
•
•
•
•
•
•
•

•

حمالت زيادة التوعية العامة خلفض الطلب على األسلحة؛
حمالت تطوعية لتجميع األسلحة الصغيرة؛
حتطيم فضالت األسلحة بالتعاون مع الشرطة واجليش واحلكومات احمللية؛
حتسني مرافق التخزين اآلمنة؛
تأييد قوانني زيادة محدودية األسلحة؛
مراكز مجانية للنصائح القانونية
أنشطة أخرى مثل :الفصول املوسيقية ،املرافق الرياضية ،الدورات التدريبية للوظائف ،االئتمان
بالغ الصغر ،مشاريع احلدائق املدينية ،مراكز الكمبيوتر ،التعليم االبتدائي والثانوي ،مراكز مجانية
للنصائح القانونية؛
فتى في ماري فافيال على دورات في احلقوق
״مشروع الكفاح من أجل السالم״ ،حيث حصل أربعون ً
املدنية والتدريب على املالكمة إضافة إلى مناقشات جماعية مع أحد املرشدين االجتماعيني حول موضوعات
تبدأ من التحكم في الغضب واألمراض املنقولة نتيجة لعالقات جنسية وصوالً إلى بناء تقدير الذات.

قامت منظمة فيفا ريو بالتعاون مع الشرطة العسكرية في والية ريو دي جانيرو بعمل دورة تدريبية لتدريب
املدربني في الشرطة على القضايا املتعلقة بحقوق املدنيني واألخالقيات والعالقات املجتمعية .مت تدريب ما
يقرب من  200ضابط والذين قاموا بدورهم بتدريب آخرين وبالتالي وصل عدد املتدربني إلى 10,000
2
ضابط بشكل إجمالي.

لعبت النساء دو ًرا رائ ًدا في جهود نزع السالح في املجتمع ،فقد أطلقت نساء منظمة فيفا ريو في مايو 2001
حملة ״أنت حر في اختيار السالح ،لكن إما أنا أو السالح״ . ،حيث قام عشرات اآلالف من النساء  -مت تنظيم
العديد منهن في جماعات لدعم الضحايا -بالسير في الشوارع وجنحن في تأييد قوانني محدودية السالح
على مستوى الدولة ،وقمن في ديسمبر  2003بتنظيم مسيرات لدعم القانون الوطني لنزع السالح ،واعترا ًفا
من منظمة فيفا ريو باملساهمة للنساء في منع العنف ،فقد قامت مؤخرة بإعادة تقييم جميع مشاريعها القائمة
وإنشاء مشاريع جديدة لها محتوى مخصص حسب النوع االجتماعي.
 تتم مناقشة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في أداة إصالح قطاع األمن والنوع االجتماعي،
الصفحات .10-9

 تتم مناقشة دور منظمات املجتمع املدني في مراقبة قطاع األمن في قسم ״مراقبة املجتمع املدني ألداة
إصالح قطاع األمن والنوع االجتماعي» ،صفحتي .9-8

 تتم مناقشة أهمية مشاركة الرجال في مقاومة العنف في املجتمعات في قسم ״مراقبة املجتمع املدني
ألداة إصالح قطاع األمن والنوع االجتماعي» في صفحة .18
1
2

UNESCO, “Mortes Matadas Por Armas de Fogo no Brazil – 1979/2003,” Julio Jacobo Waiselfisz, http://unesdoc.
unesco.org/images/0013/001399/139949POR.pdf

(مت الوصول إليه في  9مارس .)2009

IANSA, “NGO Profile: Viva Rio, Brazil,” International Action Network on Small Arms, http://www.iansa.org/
women/bulletin1/ngo_profile_viva_rio.htm

(مت الوصول إليه في  9مارس .)2009
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Action for Development, Gender Budget Training Manual, 2005.
http://www.gender-budgets.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,89/
African Women’s Development and Communication Network, Training Manual on
Gender-Based Violence, 2005.
http://www.preventgbvafrica.org/content/femnet-training-manual-gender-based-violence
Chege, Rose, and Patel Alpana, A Curriculum for the Training of Trainers in Gender
Mainstreaming, African Women’s Development and Communication Network, 2000.
http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/Resources/HTML/Gender-RG/Source%20
20%documents%5CTraining%20materials/TRGEN120 %Femnet%20Gender%20
Mainstreaming%20TOT.pdf
DFID/DFAIT, Gender and Peacekeeping Online Training Course, 2002.
http://www.genderandpeacekeeping.org
European Communities, Compilation of Relevant Documents: Mainstreaming Human
Rights and Gender into European Security and Defence Policy, 2008.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf
Gender and Peacebuilding Working Group, Gender Training and Fragile States: What
Works?, (Report of workshop held on January 202008 ,21-).
http://www.peacebuild.ca/documents/Gender%20Training%20and%20Fragile%20
States%20Workshop%20Report.final.pdf
GTZ, Regional Training Module: Gender and Citizen Security (Basic Text,
Methodological Guide, Support Materials), 2005.
http://www.gtzgenero.org.ni/publicaciones.php?idorigen=1
International Alert and Women Waging Peace, Inclusive Security, Sustainable Peace: A
Toolkit for Advocacy and Action, 2004.
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=41
KIT (Royal Tropical Institute) and Oxfam GB, Revisiting Gender Training: The Making
and Remaking of Gender Knowledge: A Global Sourcebook, 2007.
http://www.kit.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=PUBLISHERS_CATALOGUE&ItemI
D=2074&RecordTitle=Revisiting%20gender%20training%20-%20the%20making%20
and%20remaking%20of%20gender%20knowledge
OECD, Training Module on Security System Reform and Governance – Workbook for
Trainees, 2007.
http://www.oecd.org/dataoecd/4540310374/0/.pdf
Swiss Agency for Development and Cooperation, Gender & Training: Mainstreaming
Gender Equality and the Planning, Realisation and Evaluation of Training Programmes,
2005.
http://www.sdc.admin.ch/en/Home/Themes/Gender/General_and_thematic_tools/
ressources/resource_en_24712.pdf
UNDP, Introductory Gender Analysis & Gender Planning Training Module for UNDP
Staff, 2001.
http://arabstates.undp.org/contents/file/GenderMainstreamingTraining.pdf
UNICEF, Training of Trainers on Gender-Based Violence: Focusing on Sexual
Exploitation and Abuse, 2004.
http://www.reliefweb.int/rw/rwt.nsf/db900SID/NVEA-5ULKLS/$File/unicef-totgender.
pdf?OpenElement
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