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تحدي ثقافي وسیاسي: النوع االجتماعي في قطاع األمن

*نھى بكر 

النظام األمني، والذي یشمل جمیع الالعبین، بأدوارھم، ومھامھم، /إن إصالح قطاع األمن یعني تغییر القطاع
اف الدیمقراطیة والمبادئ القویمة وأفعالھم، والعمل سویا إلدارة وتشغیل نظام على نحو أكثر إتساقًا مع األعر

إن تعریفات عمل إصالح قطاع . 1مل بشكل جیدللحكم الرشید وبالتالي المساھمة في إطار عمل لنظام أمني یع
وكاالت إستخبارات، وإستخبارات عسكریة، : األمن علیھا أن تكون أكثر شمولیة وعلیھا كذلك أن تتضمن

من الممكن . 2)جمھوري، أو ملكي، أو رئاسي(یوري حرس البرتوقوات شرطة، والجیش في دوره القومي وال
سوف یركز ھذا البحث بشكل خاص على . أنُ یواجھ أي إصالح بأي مجال على األرض بعوامل مقاومة شدیدة

Gender(التحدیات السیاسیة والثقافیة كعقبات رئیسیة أمام تنوع النوع اإلجتماعي  Diversification (
.لعالم العربياألمن في افي قطاع 
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یشیر تعریف النوع اإلجتماعي إلى األدوار 
والعالقات، وصفات الشخصیة، والسلوك، 
والتصرفات، والقیم التي ینسبھا المجتمع إلى الرجال 

إلى " نوع إجتماعي"وھكذا تشیر كلمة . والنساء
النساء والرجال، والتي  ناإلختالفات اُلمعلومة بی

اإلختالفات تشیر إلى التي " جنس"تختلف عن كلمة 
البیولوجیة بین الذكور واإلناث والتي لن تكون ضمن 

. ھذا البحث

إن عملیة إدماج منظور النوع اإلجتماعي في الرقابة 
على القطاع األمني ال یعني إشراك عدد نساء أكبر 

ورغم كون تمثیل المرأة بشكل كامل ومتساو . فحسب
نوعین، یعتبر خطوة ضروریة نحو المساواة بین ال

النوع  ظورإال أن ھكذا خطوة ال تضمن أخذ من
عوضًا عن ذلك، فإن عملیة . اإلجتماعي في االعتبار

اإلدماج لقضایا مسائل النوع اإلجتماعي، والمعروفة 
 Gender)بتعمیم النوع اإلجتماعي 

Mainstreaming)  عملیة تقییم " تعرف بأنھا
عمل ي أ  عنل اآلثار المترتبة بالنسبة للمرأة والرج

، بما في ذلك القوانین، والسیاسات، والبرامج، في 
وھي . جمیع المجاالت، وعلى كل المستویات

الرجال والنساء  إستراتیجیة تجعل لمخاوف وخبرات
بعدًا تكاملیًا لتصمیم وتطبیق ورقابة وتقییم السیاسات 
والبرامج في جمیع المجاالت فیستفید كال النوعین 

في الواقع، ". 3الالمساواة بشكل متساو ُویقطع دابر
تتعدد أدوار النوع اإلجتماعي داخل وعبر الثقافات 

. 4ویمكنھا التغیر مع مرور الزمن

یفكر البعض في الثقافة في حدود اللغة، والدین، أو 
الطعام، ورغم كون ھذه العناصر تساعد في رسم 
مشھد ثقافي معین، إال أنھم ال یجمعون في طیاتھم 

: عند ھذه النقطة تبدأ الحیرة. ةكل عناصر الثقاف
ویراھا البعض األخر . ُیصعب تعریف الثقافة

كطریقة نمطیة للتفكیر والشعور والتفاعل، بینما 
یراھا طرف ثالث كمجموعة من نظم المعاني 
المشتركة أو كمجموعة من معاییر اإلدراك، 

في رأي . واإلعتقاد، والتقییم، والتواصل، والتصرف
تعتبر الثقافة نظام نمطي نموذجي تالكوت بارسونز، 

.  5لمجموعة من الرموز التي یمكنھا توجیھ الفعل
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ُ تعد الثقافة نمطًا إلفتراضات  ووفقًا إلدجار شاین،
في . أساسیة تساعد المرء على مواكبة المشاكل

الواقع، سوف تؤخذ كل ھذه التعریفات في االعتبار 
یة أمام أثناء تناول الثقافة كأحد أھم العقبات الرئیس

تنوع النوع اإلجتماعي في إصالح القطاع األمني في 
یحاول ھذا البحث مناقشة إصالحات . العالم العربي

قطاع األمن في المنطقة العربیة من منظور الدور 
الذي یمكن أن تلعبھ النساء في ھذا اإلصالح، 
كالعب رئیسي في المجتمع یعاني من بیئة غیر 

. ي تعزیز األمنمستقرة ویمكنھ لعب درو ھام ف
سوف یلقي ھذا البحث الضوء على كیف وإلى أي 
مدى تقف التحدیات الثقافیة والسیاسیة في طریق 

.ھكذا إصالح

التحدیات األمنیة التي تواجھ النساء في المنطقة 
العربیة

قبل أن نناقش دور المرأة في إصالحات قطاع األمن 
في العالم العربي، من الجدیر أن نفحص أوضاع 

تختلف أوضاع النساء من دولة . نساء في المنطقةال
إلى أخرى، لكنھا بشكل عام، محكومة بأحكام 

دولة  17وحالیًا صدقت . الشریعة، ماعدا تونس
اتفاقیة القضاء على جمیع على  22عربیة من أصل 
"CEDAWسیداو " ضد المرأةأشكال التمییز 

ومع ذلك، الزالتُ تظھر نظرة عامة على  . (1979)
اع النساء في دول مختلفة درجة كبیرة من أوض

على سبیل المثال، في سوریا، . التبعیة من جانبھن
من العائالت األزواج % 14الزال یحدد أكثر من 

وعلى نفس . 6المستقبلیین لبناتھم في سنواتھن المبكرة
ممن شاركوا من العراق في % 76النھج، قال 

ن البنات إستقصاء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إ
ُ منعوا من الذھاب إلى المدرسة بعد  في عائالتھم قد

كما أن النساء أكثر إحساسًا بعدم األمان .  7 2003
:ویعانین من مخاطر أمنیة خاصة بھن

 ُترتكب في العادة جرائم الشرف من قبل  -1 
أقارب ذكور یعملون على الحفاظ على 

یعد ھذا األمر أحد أشكال ". شرف العائلة"
المبني على أساس النوع اإلجتماعي  العنف

الذي یزال قائمًا في صعید مصر، واألردن، 
وفلسطین وقد زاد بشكل كبیر في العراق منذ 

2003 .

 راسخ في بعضیعتبر ختان اإلناث تقلید  -2   
 بلدان لعربیة مثل مصر، والسودان،ال
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7 Ibid.



تقدر منظمة الصحة العالمیة أن ما . والیمن
تاة وأمراة في ملیون ف 140و 100بین 

. 8العالم قدُ أجریت لھن أحد أشكال الختان

 المنزلي أو عنف الشریك الحمیم یشمل العنف -3
الھجمات الجسدیة أو الجنسیة ضد النساء في 
المنزل، أو داخل العائلة، أو داخل عالقة 

من %  61.7تظھر اإلحصائیات أن . حمیمة
النساء المتزوجات في األراضي الفلسطینیة 

% 23.3تلة قد تعرضن للعنف النفسي، والمح
للعنف الجنسي % 10.9للعنف الجسدي، و

مرة واحدة على األقل من قبل أزواجھن خالل 
. 20059عام 

یتجلى عنف النوع اإلجتماعي المجتمعي في  -4  
التحرش الجنسي في الطرقات، ووسائل 

.المواصالت ومؤخرًا المدارس

ھرة تقلق الفتیات یعد أیضًا اإلتجار بالبشر ظا -5  
في كل عام،ُ یھرب من . والنساء بشكل خاص

عبر الحدود  700,000إلى  500,000
وقد عرفت التقاریر مصر . الدولیة بالعالم

.كمنطقة مرور لإلتجار بالبشر

في العالم العربي، تواجھ النساء غالبًا خطر  -6  
التحرش ویتم إستھدافھن من قبل قوات أمنیة 

راتیجیة لزعزعة خاصة كجزء من إست
.إستقرار حركات المعارضة

أخیرًا ولیس أخرًا، إن النساء ھن أكبر  -7  
المجموعات المستھدفة وأكثرھن عرضة 
لتكون ضمن صفوف الضحایا في الحروب 

على سبیل .  10األھلیة والصراعات العسكریة
المثال، في دارفور، بینما یواجھ الرجال 

جباري في والفتیة خطر الموت أو التجنید اإل
حال تركھم لمخیمات الالجئین، تواجھ النساء 

بسبب  خطر اإلغتصاب والعنف الجنسي وذلك
 ألدوارمسئولیتھن في جمع حطب الطھي وفقا 

. 11النوع اإلجتماعي التقلیدیة 
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لذا، تتجاوز مسألة تضمین منظور النوع اإلجتماعي 
: في رقابة قطاع األمن تمثیل نسائي شامل ومتساو

أیضًا ضمان أخذ منظور النوع اإلجتماعي فھو یشمل 
في االعتبار من أجل إیجاد حلول دائمة للتحدیات 

في الواقع، بسبب األدوار . األمنیة التي تواجھ النساء
المختلفة التي یلعبھا النساء والرجال في المجتمع، 
والمبنیة بشكل كبیر على النوع اإلجتماعي، فھن 

كن لھذا األمر یم. لدیھن إحتیاجات أمنیة مختلفة
تقییمھ بشكل أفضل من خالل دمج تنوع النوع 

.اإلجتماعي في قطاع األمن

لماذا یعد تنوع النوع اإلجتماعي أمرًا ھاما إلصالح 
القطاع األمني

ھناك إعتراف حقیقي بأنھ یجب على إصالح قطاع 
األمن تلبیة الحاجات المختلفة للرجال، والنساء، 

دمج قضایا النوع  كما أن.  والفتیة، والفتیات
اإلجتماعي ضروري لفاعلیة ومحاسبة قطاع األمن 

.  12وللملكیة المحلیة وشرعیة عملیاتھ 

وعلى المستوى المحلي، ال تكون مسألة دمج قضایا 
النوع اإلجتماعي في عملیات إصالح القطاع األمني 
ھامة لإلنصیاع للقوانین الدولیة واإلقلیمیة فحسب، 

یة، وفاعلیة توصیل الخدمات، لكن كذلك لتعزیز ملك
.والرقابة، والمحاسبة

یمكن للنساء لعب دور فعال في القطاع األمني من 
خالل جھات اإلدارة األمنیة والرقابیة، مثل 

ومع . البرلمانات و اللجان التشریعیة ذات الصلة
ذلك، تتمتع النساء بتمثیل ضئیل في السلطة 

مر أیضًا وینطبق األ. التشریعیة في العالم العربي
وبرغم ضعف . على تمثیلھن في  المجتمع المدني

العبي المجتمع المدني الحالي في العالم العربي، 
یوجد بعض األمثلة على قصص نجاح تخص دمج 

في  13"كفایة"المرأة، كما ھو الحال في حركة 
مصر، وفي اإلعالم، بما في ذلك من قنوات 

الل تلیفزیونیة خاصة، وفي الحیاة األكادیمیة خ
التدریس ووضع المناھج، وخالل الجمعیات األھلیة 

.التي تمكن النساء وتراقب النظام األمني

ي، تعتبر مسألة دمج قضایا دولوعلى المستوى ال
النوع اإلجتماعي في عملیات إصالح القطاع األمني 
ھامة لإلنصیاع للقوانین الدولیة واإلقلیمیة، 
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والنوع واألدوات، واألعراف المتعلقة باألمن، 
اتفاقیة القضاء على جمیع وتطالب . اإلجتماعي

" CEDAWسیداو " ضد المرأةأشكال التمییز 
بالمشاركة النسائیة في تشكیل وتطبیق سیاسات 
الحكومة؛ تقلد المرأة لمناصب حكومیة على كل 
المستویات الحكومیة؛ أن یتم حمایة جمیع حقوق 

ت المرأة قانونیًا؛ أن یتم تطھیر جمیع المؤسسا
فعل أو (والھیئات الحكومیة من جمیع مظاھر 

ُ تلغى) ممارسة جمیع  التمییز ضد النساء؛ وأن
األحكام الجنائیة المحلیة التي تشكل تمییزًا ضد 

ومنھاج العمل  إعالن بكینیھدف .  14النساء 
إلى تحقیق توازن أكبر للنوع اإلجتماعي  (1995)

قضایا  في الھیئات القضائیة الدولیة؛ والتدریب على
النوع اإلجتماعي للقضاء، ومن یعملون بالنیابة 
العامة، ومسئولین أخرین؛ وتقلیل النفقات العسكریة 
المتزایدة ورقابة وفرة األسلحة؛ وأخیرًا تدریب 
خاص بالتوعیة بقضیة النوع اإلجتماعي لقوات حفظ 

باإلضافة إلى قرار مجلس األمن التابع .  15السالم 
الخاص بالنساء، والسالم،  1325لألمم المتحدة رقم 

والذي یحث على المشاركة )  2000(واألمن 
المتساویة والمشاركة الكاملة للنساء في جمیع جھود 
حفظ السالم واألمن ودمج قضایا النوع اإلجتماعي 
في عملیة حفظ السالم، ومفاوضات السالم، وعملیة 
إعادة اإلعمار التي تأتي في أعقاب الحروب 

ة ـخطو كوـیندھن والـعإینادي .  16والصراعات
الى ادماج النوع اإلجتماعي  (2000)ا ـــل نامیبیـعم

والمشاركة الكاملة للنساء في جمیع نواحي عملیات 
.  17السالم وحفظ السالم 

لدى المرأة أیضًا دورًا حیویًا لتلعبھ في القطاع 
األمني في الدول التي تعاني آثار حروب وصراعات 

براھیمي حول إصالح عملیة یشدد تقریر . سابقة
أھمیة تنوع  2000حفظ السالم المنشور في عام 

حیث . 18النوع اإلجتماعي داخل قوات حفظ السالم
أن النساء سیكن موضع ثقة أكثر من قبل النساء في 
المنازل أو في مخیمات الالجئین، والذي یعد أمرًا 
ھامًا في حاالت النساء اللواتي أصبن بصدمات نفسیة 

إن ھكذا إصالح مطلوب بشدة في العالم  .شدیدة
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العربي، حیث ھددت الصراعات أمن النساء بشكل 
كبیر، كما في العراق، والسودان، والصومال، 

.والیمن

معوقات إدماج المرأة في قطاع األمن في المنطقة 
العربیة

تتنوع المعوقات التي تعیق قدرة النساء على أن 
ألمن من یصبحن العبات فاعالت في قطاعات ا

أوًال، لدى جمیع دول المنطقة . السیاسیة إلى الثقافیة
دون إستثناء ثقافة التعصب والتي تسیطر على قطاع 

تعتبر ھذه الثقافة األخیرة جزءًا ال یتجزأ من . األمن
یجب بذل مجھود مضني .  مكونات النظام السلطوي

لدمج مسألة النوع اإلجتماعي في عملیة اإلصالح من 
ویرتبط . البدایة كشرط مسبق لتحدي ھذه الثقافة

بالتعصب، أنماط ذكوریة ونسائیة، یمكنھا اإلیقاف 
حائًال أمام تعمیم النوع اإلجتماعي والمشاركة 
النسائیة في قطاع األمن، كما یمكنھا اإلسھام في 

ُ استدامة حالة عدم األمان ینظر للمرأة في العالم .
تمد على األخرین، العربي غالبًا ككائن ضعیف، یع

ُ ینظر إلى الرجل ككائن قوي، . وضحیة بریئة بینما
ُوتضخم .  19ومستقل یوفر األمن ویرتكب العنف 

. ھذه الصورة من قبل اإلعالم، والتقالید، واألعراف

إن المعوق الثاني ھو الخصوصیة الذكوریة للمؤسسة 
في بلدان عدیدة، على سبیل المثال .  العسكریة

ا الثقافة المؤسسیة للقوات المسلحة مصر، تفرض فیھ
بعینھا، والتي تؤثر بدورھا " ذكوریة"قیم وسلوكیات 

یھدف . على كیفیة رؤیة المجتمع ككل للذكورة
، "المعسكر التمھیدي "التدریب العسكري، أو 

المصمم بشكل خاص، إلى تحطیم النزعة الفردیة 
إن . وبناء سلوك عسكري رسمي ووفاء جماعي

مسألة النوع  تم تناولة االجتماعیة ھذه عملیة التنشئ
اإلجتماعي معھا بمعنى أن یكون مفھوم الجندي 

".حقیقي"مرتبط بكونھ رجل 

كما . یتعلق المعوق الثالث بالتفسیر الخاطيء للدین
ُذكر آنفًا في ھذا البحث،ُ یحدد وضع النساء في العالم 

إن . العربي وفقًا ألحكام الشریعة، ما عدا تونس
شاركت النساء . سكان الوطن العربي مسلمین غالبیة

في الحروب ودعمت وعززت النظام العسكري 
وبرغم ). ص(اإلسالمي خالل حقبة النبي محمد 

ُ یشتق مفھوم اإلسالم السائد حالیًا من مصادر  ذلك،
ثانویة ساھمت في تقلیص الدور المخول للمرأة في 
 المجتمع، والمساحة التي یمكن أن تنشط بھا، خاصة

.قطاع األمن
                                        
19 Ibid: Eden Cole, Kerstin Eppert, Katrin 
Kinzelbach



إن المعوق الرابع ھو صورة النساء العامالت بقطاع 
ُوتظھر نظرة سریعة . األمن التي یوصلھا اإلعالم

على صناعة السینما المصریة أنماط بعینھا؛ فمعظم 
من یعمل من النساء في الشرطة یعملن في السجون 
وھن قساة القلوب؛ ومن یعمل منھن في المخابرات 

یتمتعن بقدرة غیر مظھرھن ُیرسمن كأشخاص ال 
الخارجي وإستعدادھن للدخول في عالقات جنسیة 

تقف ھذه الصورة حائًال أمام . لغایات تخدم عملھن
عملیة تشجیع وترویج التنوع النوعي في إصالح 

.قطاع ألمن

وھذه ھي الحالة في . تمثل المناھج التعلیمیة تحد أخر
جعات معظم الدول العربیة، فرغم قیام بعضھا بمرا

، إال إن الجیل الذي یحكم .عدیدة لمناھجھم لتحریرھا
قد تعلم من مناھج حثت النساء على التبعیة وقدمت 

لقد كان . نمط ذكوري للسلوك كعرف مجتمعي مقبول
ھذا الجیل الذي حاول فرض قیمھ وأعرافھ على 
الجیل الجدید، ومن ثم التأثیر على فرصھم في 

ا أنھ ھذا الجیل أیضًا كم. المشاركة في القطاع األمني
باإلضافة إلى ذلك، . الذي یضع القوانین ویطبقھا

یتجاوز معدل األمیة بین النساء في معظم الدول 
العربیة معدلھا بین الرجال، مما یؤثر على 
مشاركتھن في القطاع اإلنتاجي اإلقتصادي بشكل 

ولھذا، وبسبب . عام وفي قطاع األمن بشكل خاص
متشابكة وراء المعوقات التي الاألسباب المعقدة و 

تواجھھا النساء في قطاع األمن، تحتاج الحلول أن 
.تكون متعددة األبعاد

توصیات

یجب على عملیة تعمیم التنوع النوعي في قطاع 
األمن أن یكون جزءًا مكمًال ألي جھود إصالحیة 

. تھدف إلي إدماج، وفعالیة وأخیرًا دمقرطة القطاع
ن توفیر قطاع األمن وبشكل خاص، البد أن تضم

األمن للرجال، والنساء، والفتیات، والفتیان على حد 
سواء، وتسھیل الجھود لمكافحة التمییز الداخلي 

.وإنتھاكات حقوق اإلنسان

لتحقیق ھدف تنوع النوع اإلجتماعي في قطاع 
األمن، من الضروري اعتماد توجھ كلي و باإكانھ أن 

ثالث نواحي  تبرز ھنا. ُیطبق على جمیع القطاعات
أوًال، التعلیم، والذي ال یجب أن یقتصر تغییره . ھامة

على التخلص من األجزاء  التي تحث المرأة على 
التبعیة في المناھج، لكن یجب أن یشتمل على تدریب 

". التحول الثقافي"معلمات یكن قادرات على قیادة 
ثانیًا، یجب أن یركز اإلعالم على الدور الحیوي 

تلعبھ المرأة في تعزیز األمن وبشكل  الذي یمكن أن
عام علیھ رسم صورة إیجابیة للنساء في قطاع 

ثالثًا، یجب تغییر التشریع الذي یعوق التنوع . األمن
.النوعي في قطاع األمن

لدى مؤسسات المجتمع المدني دورًا حیویًا في عملیة 
. الحشد إلدماج التنوع النوعي في قطاع األمن

دني القیام بنشاطات عدیدة یستطیع المجتمع الم
ومختلفة لضمان إستجابة النوع اإلجتماعي لھ، مثل 
دعوة خبراء أمنیین دولیین من النساء لعقد إجتماعات 
ونقاشات على طاولة الحوار حول رقابة قطاع 
األمن، وأیضًا، عمل تقییمات لرصد تأثیر النوع 
اإلجتماعي على سیاسات األمن المحلي المقترحة 

مع المنظمات النسائیة، وأخیرًا، تعیین فریق بالتعاون 
عمل من النساء ومتدربات للعمل على المسائل 

 20األمنیة وتشجیع الطالبات على دخول قطاع األمن
لن تكون ھذه الجھود ناجحة وفعالة بشكل كبیر . 

على المدى القصیر نتیجة ضعف مؤسسات المجتمع 
نین تحجم المدني في العالم العربي وحقیقة تقیدھم بقوا

لكن، ھذه الجھود ستؤتي ثمارھا على . نشاطاتھم
.المدى الطویل

إن حث المرأة على المشاركة كالعب مھم في قطاع 
تتم منھجیة التمكین على . 21األمن یتطلب تمكینھا

أوًال، على المستوى المنزلي داخل : مستویین
أفراد العائلة فیما یتعلق بتقسیم الموارد /األسرة

ثانیًا، على . اس النوع اإلجتماعيوالعمل على أس
مستوى المجتمع حیث یقبع التحیز الطبقي ضد 

وینطبق األمر كذلك على المعتقدات . النساء
اإلجتماعیة، واألعراف، والممارسات المناھضة 

تطلب ھكذا . إلستقالل المرأة الجنسي والتناسلي
عملیة تمكین قادة سیاسین لبحث وعالج ھذه 

في . والسعي إلى اإلصالح التحیزات  ضد النساء
ٌ تعتبر معظم األنظمة العربیة أنظمة  الواقع،

، ولذا فبدون وجود )حكم الفرد الواحد(أتوقراطیة 
سة، مسئولین كبار یتبنون تغییرات حقیقیة في السیا

أخر، نحن في  بمعنى. ستظل فرص النجاح ضئیلة
.حاجة إلى إرادة سیاسیة قویة لتحقیق الھدف

طلب عملیة البعد عن الخدمة الشفھیة، وفي النھایة، تت
والمضي بجدیة في قضایا التنوع النوعي وإدماجھا 

. داخل قطاع األمن إرادة سیاسیة مخلصة وموارد

                                        
20 Ibid: Eden Cole, Kerstin Eppert, Katrin 
Kinzelbach
21 التوسع في قدرة "تعرف التمكین على انھ ) 2000(نائلة كبیر 

الشعب على اتخاذ خیارات حیاتیة استراتیجیة في اطار تكون فیھ ھذه 
ویعني ھذا التعریف أن التمكین ھو ". القدرة مسلوبة منھم قبل ذلك

 ویتضمن ھذا التعریف. اإلضعافعملیة یكون فیھا التغییر من وضع 
فكرة أن االنسان یفعل ویختار ألن االختیار یعني بالضرورة أن ھناك 

 . بدائل أخرى متاحة



وستتوفر ھذه األشیاء األخیرة عندما یدرك صناع 
القرار أھمیة التنوع النوعي في تحسین حكم وإدارة 

تیجیة یجب أنُ تطور إسترا. القطاع وتحسین إنجازاتھ
لتعدیل ثقافة تبعیة النساء السائدة وتنمیطھم التي 

وبسبب حساسیة المسألة، یجب أن . استمرت لسنوات
ُیطور محتوى ما ُ یبعث من رسائل بحرص، أخذین 
في االعتبار الجماعات المستھدفة المختلفة 
ومستخدمین لغة، ورموز، وأمثلة خاصة بالنوع 

قطاع األمن،  ولدمج التنوع النوعي في.  االجتماعي
یجب أنُ یعنى القائمین بحیویة تغییر الرسائل للثقافة 
التي تعیق تحقیق الھدف، وكذلك آلیات نشر ھذه 

، واضعین في االعتبار نسبة األمیة في 22الرسائل 
وأخیرًا ولیس أخرًا، تبقى حقیقة أن . العالم العربي

المراكز البحثیة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني 
ول قضیة التنوع النوعي في قطاع األمن بدأت في تنا

كخطوة أولى تجاه تناول محرمات وتابوھات عدیدة 
.بيمتعلقة بإصالح القطاع األمني في العالم العر

                                        
22 Ibid: Eden Cole, Kerstin Eppert, Katrin 
Kinzelbach.


