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احملتويات
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املتعلقة باملرأة 
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املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن في 
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أسئلة متعلقة باملرأة 
والسالم واألمن 
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معلومات إضافية

تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن في إصالح القطاع األمني

الدولي املتحدة  األمم   معهد 
أجل من  والتدريب   للبحث 

النهوض باملرأة

املختلفة  األمنية  االحتياجات  األمني  القطاع  إصالح  عملية  تلبي  أن  ينبغي  بأنه  قوي  اعتراف  هناك 
اخلاصة بالرجال والنساء والفتيان والفتيات، كما ويعتبر إدماج قضايا النوع االجتماعي من األمور 
ومشروعية  احمللية  امللكية  جانب  إلى  األمني،  القطاع  ومحاسبة  فعالية  في  تساهم  التي  األساسية 

عمليات إصالح القطاع األمني.

وقد أصدر مجلس األمن الدولي التابع ملنظمة االمم املتحدة مؤخراً عدداً من القرارات التي تتطرق إلى 
احلاجة ألن تراعي عمليات إصالح القطاع األمني االحتياجات األمنية احملددة للنساء والفتيات وإلى 

تعزيز مشاركة املرأة.

وتزودنا مذكرة التطبيق العملي هذه مبقدمة موجزة حول القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وكيفية 
تنفيذها في عملية إصالح القطاع األمني، وهي تستند إلى أداة أطول، وكالهما جزء من رزمة أدوات النوع 
االجتماعي  النوع  قضايا  عن  مقدمة  لتوفير  وضعت  التي  األمني  القطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي 
للعاملني على إصالح القطاع األمني وصناع السياسات املتعلقة به، وتتألف رزمة األدوات من 13 أداة مع 

مذكرات التطبيق العملي )انظر بند معلومات إضافية(.

ما هي القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن؟
تبنى مجلس األمن الدولي التابع ملنظمة االمم املتحدة أربعة قرارات حول املرأة والسالم واألمن منذ 

العام 2000 وهي:

قرار مجلس األمن 1325: مت إقراره في شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2000، وهو يقر بوجود 
تأثيرات معينة للنزاعات املسلحة على املرأة وباإلسهامات املهمة للمرأة في األمن وتسوية النزاعات، 
كما ويشدد على احلاجة إلى إدراج منظور النوع االجتماعي في تنفيذ اتفاقات السالم وعمليات نزع 

السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وتدريب قوات حفظ السالم.

إلى  الدول  ويدعو   ،2008 عام  حزيران  يونيو/   شهر  في  إقراره  مت   :1820 األمن  مجلس  قرار 
تلقي  املسلحة ولضمان  النزاعات  أوقات  العنف اجلنسي في  املرأة من  تدابير خاصة حلماية  اتخاذ 
الضحايا العدالة واملساعدة، ويشدد القرار على دور قوات حفظ السالم في حماية املدنيني ويشجع 
على انخراط املرأة أكثر في قوات حفظ السالم، كما ويطالب األمم املتحدة بوضع آليات لعمليات نزع 
السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني حلماية املرأة من العنف بالتشاور 

مع النساء واملنظمات النسوية.

قرار مجلس األمن 1888: مت إقراره في شهر أيلول/سبتمبر عام 2009، وهو يطور تركيز املجلس 
في  اجلنسي  العنف  قضايا  إدراج  على  ويحث  املسلحة  النزاعات  أوقات  في  اجلنسي  العنف  على 
عمليات السالم، وفي ترتيبات نزع السالح وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني 
وفي عملية إصالح العدالة، ويضع هذا القرار آليات جديدة لألمم املتحدة ملعاجلة العنف اجلنسي في 
أوقات النزاعات املسلحة، ويشدد مرة أخرى على متثيل املرأة في عمليات صنع القرار وعلى ادراج 

موظفات للعمل في بعثات األمم املتحدة.

قرار مجلس األمن 1889: مت إقراره في شهر تشرين أول/اكتوبر عام 2009، وهو يوسع دائرة 
تركيز املجلس على مشاركة املرأة في صنع السالم ويشدد على دورها احملوري في صنع القرارات 
السياسية واالقتصادية، ويحث على تعميم النوع االجتماعي في كافة عمليات اإلنتعاش في أوضاع 
ما بعد النزاع وعلى متويل وبرمجة أنشطة متكني املرأة واالستراتيجيات امللموسة في إنفاذ القانون 

والعدالة من أجل تلبية احتياجات وأولويات النساء والفتيات.
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ملاذا تعتبر القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن 
مهمة في عملية إصالح القطاع األمني؟

قيام  ضمان  إلى  تهدف  عملية  األمني  القطاع  إصالح  يعتبر 
القائمني على توفير األمن والعدالة بـ:

توفير خدمات أمن وعدالة ذات فعالية وكفاءة تلبي احتياجات   
الناس.

اخلضوع للمساءلة أمام الدولة والشعب.  
مع  متييز  دون  الدميقراطي  للحكم  عام  إطار  ضمن  العمل   

احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون بالكامل.

واملخابرات  والشرطة  املسلحة  القوات  األمني  القطاع  يتضمن 
على  والقائمني  العدالة  ومؤسسات  واجلمارك  احلدود  وإدارة 
توفير خدمات األمن والعدالة غير النظامية والتقليدية، إلى جانب 
العوامل التي تلعب دوراً في إدارة وضع وتنفيذ األمن والرقابة 
عليه كالوزارات والبرملانات وهيئات املظالم ومفوضيات حقوق 

اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني.

إصالح اإلطار 1 في  املرأة  مشاركة  تعزيز  طرق 
القطاع األمني

إدماج ممثلي وزارة شؤون املرأة /النوع االجتماعي.  
إدماج ممثلي شبكات املنظمات األهلية النسوية.  

تنظيم استشارات مع النساء واملجموعات النسوية.  
احلصول على مدخالت من خبراء النوع االجتماعي.  

املعايير  في  االجتماعي״  النوع  في  ״اخلبرة  إدراج   
ذات  واللجان  الفرق  أعضاء  حتديد  في  املستخدمة 

العالقة.

وتعتبر القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن مهمة ألنها:

والرجال  للنساء  املختلفة  األمنية  االحتياجات  إلى  تتطرق   
للمشاركة  املتزايد  االعتراف  وتضمن  والفتيان  والفتيات 
ذلك  ويعتبر  القرار  صنع  في  والرجل  للمرأة  املتساوية 
مسألة حيوية في عملية إصالح ناجحة للقطاع األمني، ومن 
األمن  خدمات  وتقدمي  احمللية  امللكية  ضمان  مبكان  األهمية 

بفعالية إلى جانب تعزيز الرقابة واملساءلة.
توفر إطار عاماً معيارياً مدعوماً على الصعيد الدولي لتعزيز   

حقوق النساء والفتيات في أوقات النزاعات وما بعدها.
واالحتاد  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  األمم  استخدام  محل   
الدولية  واملنظمات  األطلسي  شمال  وحلف  اإلفريقي 
القطاع  إصالح  تعزيز  في  املشاركة  األخرى  واإلقليمية 
األمني باعتبارها معايير توجيهية، وتقوم دول عدة بصياغة 

مفهوم األمن القومي ووضع السياسات اخلاصة به.

كيف ميكن تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن في عملية إصالح القطاع األمني؟

سياسات األمن القومي والدفاع وإصالح القطاع األمني

مشاركة  إلى  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  تدعو 
السياسات على كافة  للمرأة في عملية صنع  متساوية وكاملة 
واالستراتيجيات  االجتماعي  النوع  تعميم  أجل  من  املستويات 
التي تتطرق إلى االحتياجات األمنية واحتياجات العدالة للنساء 

والفتيات وأولوياتهن ومتكينهن.

النساء  على  املختلفة  السياسات  خيارات  تأثير  كيفية  تقييم   
سياسات  وتنفيذ  وضع  لدى  والفتيات  والفتيان  والرجال 
خبراء  مشاركة  وضمان  األمني،  القطاع  بإصالح  متعلقة 

النوع االجتماعي مشاركة كاملة في عملية صنع السياسات.
والعدالة  لألمن  والفتيات  النساء  احتياجات  إلى  التطرق   
وقضايا العنف اجلنسي صراحة في كافة سياسات إصالح 
القطاع األمني، وإلى احلاجة لتعزيز املرأة باعتبارها مشاركاً 

على قدم املساواة في مؤسسات القطاع األمني.
تتضمن  التي  القرارات  لتنفيذ  وطنية  عمل  خطط  وضع   
تستمد  أن  وينبغي  األمني،  القطاع  متعلقةبإصالح  أنشطة  
خطط العمل الوطنية من عملية شاملة واستشارية تتضمن 
وتنفيذها  وضعها  في  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات 

والرقابة عليها وتقييمها.
والسالم  املرأة  قضايا  معاجلة  كيفية  وتقييم  على  الرقابة   
واألمن في برامج إصالح القطاع األمني وعلى تنفيذ خطط 

العمل الوطنية.
احلكومية  الهيئات  في  األفراد  مساءلة  لضمان  نظم  وضع   
واملؤسسات األمنية عن تنفيذ االلتزامات مبوجب القرارات 
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن كما ورد في سياسات األمن 

القومي والدفاع وإصالح القطاع األمني.

مشاركة املرأة في عمليات إصالح القطاع األمني ومؤسسات 
القطاع األمني

تعزيز  أجل  من  تدابير  اتخاذ  على  الدول  القرارات  هذه  حتث 
النزاعات  بعد  ما  ملرحلة  التخطيط  عملية  في  املرأة  مشاركة 
األمني،  القطاع  إصالح  عمليات  تتضمن  والتي  السالم،  وبناء 
كما تدعو هذه القرارات إلى إشراك املرأة على مستويات صنع 

القرار في آليات منع النزاعات وإدراتها وحلها.

إشراك املرأة في كافة مستويات املؤسسات التي تدير حكم   
احلكومية  كالوزارات  الرقابية  واملؤسسات  األمني  القطاع 
ومفوضيات حقوق اإلنسان وهيئات املظالم، وإيجاد مجال 

ملدخالت منظمات املجتمع املدني النسوية.
متكني املرأة ومنظمات املجتمع املدني النسوية ملشاركة ذات   
مغزى في عمليات إصالح القطاع األمني )انظر اإلطار 1(، 
تتوفر  حيث  النساء  مع  خاصة  استشارات  هذا  يتطلب  وقد 
املواصالت ورعاية األطفال، أو بناء القدرات والرقابة لتوفير 
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املهارات واملعرفة ذات الصلة للمرأة، وميكن أن يساعد بناء 
التحالفات ضمن منظمات املجتمع املدني النسوية املرأة على 

التحدث بصوت أعلى.
على  احلصول  من  املرأة  متّكن  التي  االستراتيجيات  تنفيذ   
واملؤسسات  والشرطة  املسلحة  القوات  في  أعلى  رتب 

الدفاعية والقضاء )انظر اإلطار 2(.

إصالح الدفاع

فيما  التوجيه  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  القرارات  توفر 
دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  ببرامج  يتعلق 
على  والتدقيق   )3 اإلطار  )انظر  االجتماعي  للنوع  املستجيبة 

موظفي القوات املسلحة وقوات األمن.

قدامى  من  والرجال  للنساء  احملددة  االحتياجات  معاجلة   
القوات  النساء والفتيات املشاركات في  املقاتلني، إلى جانب 

املسلحة واملجموعات املسلحة وأطفالهن.
النسوية في تخطيط وتنفيذ برامج نزع  إشراك املجموعات   
عند  وخاصة  دمجهم،  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح 
قدامى  إدماج  إعادة  وفي  مستفيدات  نساء  مع  االشتراك 

املقاتالت.
قدامى  عودة  تؤدي  أن  احتمال  من  للحد  إجراءات  اتخاذ   

املقاتالت إلى املجتمعات املدنية إلى زيادة العنف اجلنسي.
الشرطة  وقوات  املسلحة  القوات  أفراد  من  التحقق  ضمان   
اجلديدة أو التي أعيد تشكيلها ملعرفة جرائم العنف اجلنسي 
والقانون  اإلنسان  حقوق  قانون  ضد  األخرى  واالنتهاكات 
حماية  إلى  خاص  انتباه  إيالء  جانب  إلى  الدولي،  اإلنساني 

ضحايا العنف اجلنسي.

القوات اإلطار 2 في  النسوية  القيادات  تعزيز  قائمة 
املسلحة وأجهزة الشرطة

مستوى دعم مرتفع لتقدم املرأة  
عدم وجود عوائق رسمية كاستثناء املرأة من أنواع معينة   

من اخلدمات أو الوظائف
معايير ترقية عادلة  

أهداف وسياسة لتمكني املرأة  
وحدة مكلفة بدعم ترقيات املرأة ومراقبتها  

مشاركة موظفي اجلمعيات النسائية  
الرقابة على البرنامج  

بيئة عمل مناسبة لألسرة  
مزيد من التدريب عند اللزوم  

تغيير السلوكيات التمييزية  

الدروس املستفادة من عمليات نزع السالح اإلطار 3
وتسريح املقاتلني وإعادة دمجهم املستجيبة 

للنوع االجتماعي

والفتيات  بالنساء  السالم  اتفاقيات  إقرار  ضمان   
وبأطفالهن  املسلحة  املجموعات/القوات  في  املشاركات 

كمستفيدين.
تخطيط  في  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات  مع  العمل   
وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  عمليات  وتنفيذ 

دمجهم.
يتضمن  الذي  التشاركية  االحتياجات  تقييم  استخدام   

املرأة في كافة املراحل واملستويات.
املقاتلني  وتسريح  السالح  نزع  عمليات  طاقم  تدريب   

وإعادة دمجهم حول قضايا النوع االجتماعي.
التأكد من أمن مواقع نزع السالح آمنة للنساء والفتيات   

مبا في ذلك عن طريق وجود موظفات.
تشجيع النساء والفتيات اللواتي يخضعن لبرنامج نزع   
تشكيل  على  دمجهم  وإعادة  املقاتلني  وتسريح  السالح 

مجموعاتهن وشبكاتهن اخلاصة.
االجتماعي- اإلدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  إعطاء   

االقتصادي أولوية للرجال والنساء.
االرتباط ببرامج التدقيق والتشكيالت املسلحة الصغيرة   
القطاع  إصالح  وعمليات  املجتمعية  األمنية  واملبادرات 

األمني.

إصالح الشرطة

ينبغي أن متنح عمليات إصالح الشرطة أولوية إلنفاذ القانون 
املستجيب للنوع االجتماعي من أجل تلبية االلتزامات التي نصت 
عليها القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، وذلك مبساعدة 
ضحايا العنف اجلنسي ومقاضاة أولئك املسؤولني عن العنف 
الذين يقترفون العنف ضد النساء والفتيات في أوقات النزاعات 

املسلحة.

العملية  واملمارسات  الشرطة  جهاز  صالحيات  إصالح   
والتدريب ونظم احلوافز وتدابير األداء واالستيعاب وأنظمة 
النوع  اساس  على  القائم  للعنف  أولوية  إلعطاء  املساءلة 
متخصصة  شرطة  وحدات  إيجاد  ومراعاة  االجتماعي، 
بخدمات  واملرتبطة  والنساء-  الرجال  بها  يعمل  –والتي 
على  القائم  العنف  لضحايا  والقانوني  االجتماعي  الدعم 

اساس النوع االجتماعي )انظر اإلطار 4(.
تخصيص موارد ملنع العنف اجلنسي والتحقيق واملقاضاة،   

إلى جانب مساعدة وحماية الضحايا.

العدالة االنتقالية وإصالح قطاع العدالة

تعتبر العدالة واألمن مترابطتني ترابطاً معقداً، وبناء عليه تتطلب 
القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن إصالحات ضمن قطاع 
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العدالة لضمان حماية واحترام حقوق املرأة والفتيات، مبا في 
ذلك استراتيجيات معاجلة االحتياجات واألولويات.

القضائية  واملمارسات  واإلجراءات  القوانني  إصالح   
النوع  اساس  على  القائم  العنف  معاجلة  على  والتدريب 
االجتماعي والذي يتماشى مع املعايير الدولية، مع مقاضاة 

خاصة ملرتكبي العنف ودعم الضحايا.
العدالة  مؤسسات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعزيز   
القانونيني  واملساعدين  القانوني  اإلرشاد  دعم  خالل  من 

ومنظمات املجتمع املدني والتوعية القانونية.
على  القدرة  لتعزيز  بالنزاعات  املتأثرة  الدول  مع  العمل   
التحقيق ومحاكمة مرتكبي جرائم العنف اجلنسي ضد املرأة 
والتي ارتكبت خالل أوقات النزاعات واحلفاظ على الضغط 

احمللي والدولي ملقاضاة مرتكبيها.

اإلعداد لنشر عمليات حفظ السالم

تكرس القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن انتباهاً خاصاً 
لكيفية إعداد الدول أفرادها ملهام حفظ السالم.

واألمن  والسالم  املرأة  قضايا  حول  خاص  تدريب  إدماج   
القوات  تدريب  في  اجلنسي-  العنف  منع  يشمل  -والذي 
باملهام  اخلاص  التدريب  يكمله  والذي  والشرطة،  املسلحة 

لقوات حفظ السالم )انظر اإلطار 5(.
االستغالل  ملعاجلة  للمساءلة  وآليات  وضع مدونات سلوك   
مرتكبيها  خضوع  وضمان  اجلنسية،  واإلساءة  اجلنسي 

للمساءلة، وهم يخضعون للمساءلة في الدولة املستضيفة.
السياسات  تنفيذ  إلدارة  متخصصة  وحدات  تأسيس   
جتنيد  لتعزيز  عليها  والرقابة  والتدريب  واالستراتيجيات 

ونشر املرأة في عمليات حفظ السالم.

خالل أوقات النزاعات املسلحة

تتطلب القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن احترام أطراف 
حقوق  على  يسري  الذي  الدولي  للقانون  املسلحة  النزاعات 

وحماية النساء والفتيات احتراماً كامالً، والوقف الفوري لكافة 
أعمال العنف اجلنسي واتخاذ تدابير خاصة حلماية املدنيني من 

العنف اجلنسي.

العنف  من  املدنيني  حماية  استراتيجيات  ومشاركة  توثيق   
من  ذلك  في  مبا  املسلحة،  النزاعات  أوقات  خالل  اجلنسي 

خالل إشراك أطراف غير حكومية.

أسئلة متعلقة باملرأة والسالم واألمن لتقييم إصالح  ؟ 
القطاع األمني

تقييمات  كافة  في  واألمن  والسالم  املرأة  قضايا  إدماج  ينبغي 
على  ويساعد  شموليتها  يعزز  مما  األمني،  القطاع  إصالح 
في  املثارة  للقضايا  األمني  القطاع  إصالح  معاجلة  ضمان 
قرارات مجلس األمن، وتتضمن األسئلة التي ينبغي طرحها ما 

يلي:

حول عملية التقييم

األمن  وأولويات  احتياجات  املرجعية  الشروط  تتضمن  هل   
والعدالة للنساء والفتيات؟

يتضمن  وهل  والرجال؟  النساء  التقييم  فريق  يتضمن  هل   
خبراء في النوع االجتماعي؟

الرجال والنساء في  املوظفني  هل سيتم إجراء مقابالت مع   
مؤسسات القطاع األمني ومنظمات املجتمع املدني النسوية 
والفتيات  والرجال  والنساء  االجتماعي  النوع  وخبراء 

والفتيان في املجتمعات احمللية؟
التقييم  في  املرأة  مشاركة  لضمان  بند  إدراج  مت  هل   
كاملجموعات البؤرية املخصصة للمرأة فقط واملواصالت أو 

رعاية األطفال أو األمن؟
هل مت تصنيف البيانات حسب اجلنس والعمر؟  

اخلدمات املقدمة لضحايا العنف اجلنسي في تيمور الشرقية1اإلطار 4

حاالت  مع  للتعامل  الشرقية  تيمور  في  الشرطة  قوات  في   )VPUs( املتضررين  األشخاص  وحدات  من  شبكة  تأسيس  مت 
واآلباء  املفقودين  واألشخاص  األطفال  وإهمال  األطفال  معاملة  وإساءة  املنزلي  والعنف  االغتصاب  ومحاوالت  االغتصاب 
القائم  العنف  لضحايا  محددة  نقاط  في  مكلفني  ضباطاً   )VPUs( املتضررين  األشخاص  وحدات  وتوفر  اجلنسي،  والتحرش 
على اساس النوع االجتماعي وملقدمي اخلدمات، وبذلت جهود لضم ضابطات شرطة في كافة وحدات األشخاص املتضررين 
)VPUs( ملقابلة النساء الضحايا، حيث ازداد عدد احلاالت املرفوعة أمام الشرطة منذ تأسيسها، والتي عززت التعاون اإليجابي 

بني الشرطة ومنظمات املجتمع املدني.

ومت تأسيس شبكة مهنية بالتعاون الوثيق مع منظمات املجتمع املدني لضحايا العنف اجلنسي والعنف املنزلي وإساءة معاملة 
النفسية  املشورة  وتقدمي  والشرعي  الطبي  الفحص  وتسهيل  العام  املستشفى  في  آمنة״  ״غرفة  الشبكة  وتتضمن  األطفال، 
الى  باإلضافة  اخلدمات  هذه  من  الكثير  تقدمي  في  املدني  املجتمع  منظمات  وتشارك  القانونية،  واملساعدة  واملأوى  واالجتماعية 

التعليم العام ورفع الوعي.
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من اإلطار 5 املدنيني  حماية  على  العسكريني  تدريب 
العنف اجلنسي

صميم  في  اجلنسي  العنف  من  املدنيني  حماية  إدماج   
املناهج الدراسية إضافة إلى التدريب املخصص للمهام.

العمل بصورة عملية وليس نظرية.  
القائم  التدريب  في  اجلنسي  العنف  مع  التجاوب  إدراج   

على سيناريوهات.
إشراك منظمات املجتمع املدني النسوية.  

إدراج:  
تقييم املخاطر  -

جمع املعلومات وحتليلها  -
االرتباط املجتمعي  -

البروتوكوالت املرجعية  -
الدوريات  مثل  اجلسدية  للحماية  استراتيجيات  وضع   

اخلاصة والتي تالئم الوضع.
إدراج االستغالل واإلساءة اجلنسية على سبيل املثال ال   

احلصر.

حول مؤسسات القطاع األمني

ومعاجلة  بتحديد  األمني  القطاع  مؤسسات  تقوم  كيف   
للنساء  احملددة  العدالة  واحتياجات  األمنية  االحتياجات 

والرجال والفتيات والفتيان؟
والدفاع  األمن  وبرتوكوالت  وسياسات  قوانني  هل   
املخاوف  مبعاجلة  يتعلق  فيما  مالئمة  واملؤسسي  القومي 

وتعزيز  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  عند  احملددة 
املرأة؟ مشاركة 

هل ميتلك أفراد األمن القدرة من خالل التدريب واملوارد على   
التطرق إلى االحتياجات األمنية واحتياجات العدالة املختلفة 

اخلاصة بالنساء والرجال والفتيات والفتيان؟
ما هي التدابير اخلاصة التي مت اتخاذها ملعاجلة قضية العنف   

اجلنسي؟
املرأة وخبراء  املدني ووزارات  املجتمع  كيف تقوم منظمات   
مع  والتعاون  على  الرقابة  في  باملشاركة  اإلجتماعي  النوع 

مؤسسات القطاع األمني؟
الشرطة/اجليش/القضاء )ومؤسسات  أفراد  ما هي نسبة   
املرأة ممثلة على  النساء؟ وهل  األخرى( من  األمني  القطاع 

أعلى الرتب/املستويات؟
هل يوجد مبادرات مالئمة مطبقة لزيادة توظيف واستبقاء   

والنهوض بأفراد األمن من اإلناث؟

حول عملية إصالح القطاع األمني

إصالح  إدارة  مؤسسات  في  وممثلة  مشاركة  املرأة  هل   
شبكة  ممثلي  خالل  من  املثال،  سبيل  )على  األمني  القطاع 
املرأة/ شؤون  ووزارة  النسوية  املدني  املجتمع  منظمات 

النوع االجتماعي مثالً(؟
هل يتم استشارة املرأة والرجل على املستوى احمللي؟  
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