
موجز سياسة

اتباع نهج حوكمة قطاع األمن إزاء املرأة
والسالم واألمن

يبين موجز السياسة أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن و إصالحه الذي يساهم بدوره في تحقيق أهداف الخطة 
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 

مت هيئة األمم املتحدة والعديد من الدول والجهات الفاعلة الدولية بأن إصالح القطاع األمني ينبغي أن 
ّ
فعلى مدى العقد املنصرم، سل

يراعي النوع االجتماعي، وأن يحّدد ويلبي مختلف احتياجات األمن والعدالة لدى النساء والرجال، والفتيات والفتيان، في املجتمع بفئاته 
املختلفة. وحددت بعض برامج إصالح هذا القطاع ألويات لتعزيز مشاركة النساء في قطاع األمن. وفي الوقت نفسه، تقت�ضي الضرورة 
زيادة مشاركة الجهات املعنية باملرأة والسالم واألمن في املسائل املرتبطة بحوكمة القطاع. و يبين هذا املوجز أن تطبيق منظور حوكمة 

قطاع األمن على املسائل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يساعد في إماطة اللثام عن العقبات الرئيسية ودوافع التغيير. 

ويهدف هذا املوجز إلى: 

Ê  ،توضيح مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن

Ê  ،دراسة موضوع حوكمة قطاع األمن وإصالحه في الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن

Ê  تحديد السبل التي تشجع على احداث تغيير ضروري وجذري ومستدام على حوكمة قطاع األمن لتنفيذ الخطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن. 

ما هي الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن؟ 

يصف مصطلح "حوكمة قطاع األمن" املؤثرات الرسمية وغير الرسمية التي تفرزها جميع الهياكل واملؤسسات والجهات الفاعلة التي 
تشارك في تقديم خدمات األمن والعدالة وإدارتها وممارسة الرقابة عليها، على املستويين الوطني واملحلي. وقد تتسم الحوكمة بجودتها 

أو رداءتها. وتتحقق الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع بتطبيق املبادئ التالية1. 

Ê  املساءلة: ثمة توقعات واضحة بشأن تقديم خدمات األمن. وتراقب السلطات املستقلة ذلك وتفرض العقوبات في حال التخلف
عن تحقيق هذه التوقعات. ويخضع قطاع األمن والعدالة للمساءلة عن تلبية االحتياجات املتنوعة لجميع شرائح السكان. 

Ê  .الشفافية: على املعلومات أ، تكون متاحة باملجان وفي متناول أولئك الذين يتأثرون بالقرارات وبتنفيذها

Ê  ذ بنزاهة وبصورة سيادة القانون: يخضع جميع األشخاص واملؤسسات، بما فيها الدولة، للقوانين املعروفة على املأل، والتي تنفَّ
وتشترط سيادة القانون مراعاة املساواة في إمكانية الوصول إلى  تواءم القواعد واملعايير الدولية والوطنية لحقوق اإلنسان. 

العدالة للجميع: النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات واألشخاص ذوو الهويات الجنسانية املغايرة. 
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Ê  وبصرف النظر عن اختالفاتهم في الجنس أو النوع االجتماعي أو الهوية يحظى جميع األشخاص مهما كانت أصولهم،  املشاركة: 
بطريقة مباشرة أو من خالل  )سواء  بفرصة للمشاركة في صنع القرارات املتعلقة باألمن والعدالة  الجنسانية أو امليل الجن�ضي، 

لهم( بما في ذلك داخل مؤسسات قطاع األمن والعدالة. 
ّ
مؤسسات تمث

Ê  االستجابة: تستجيب مؤسسات قطاع األمن والعدالة لالحتياجات األمنية املتنوعة لجميع فئات السكان، مع األخذ بعين االعتبار ا
الجنس والنوع االجتماعي والهوية الجنسانية وامليل الجن�ضي )ودون التمييز الضار على أساس هذه العوامل(. 

Ê  بما في ذلك تلبية من املهنية،  تضطلع مؤسسات قطاع األمن والعدالة بدورها ومسؤولياتها ومهماتها بمستوى عاٍل  الفعالية: 
االحتياجات املتنوعة للسكان بجميع شرائحهم. 

Ê  .الكفاءة: تستخدم مؤسسات قطاع األمن والعدالة املوارد العامة على أحسن وجه ممكن لتأدية دورها ومسؤولياتها ومهماتها

ويتطلب إنفاذ كل مبدأ من هذه املبادئ إيالء اهتمام بالقوى االجتماعية وحاالت عدم املساواة. و لتحقيق االستجابة والفعالية واملشاركة 
والنزاهة وااللتزام بمعايير حقوق اإلنسان، التي تتضمنها سيادة القانون، على قطاع األمن والعدالة تطبيق منظور يراعي النوع االجتماعي 

واملساواة بين الجنسين. 

وكلما كانت الحوكمة الرشيدة هدفا من أهداف قطاع األمن، فإن إصالح هذا القطاع أو تغييره هو الطريق لبلوغ ذلك. و إصالح قطاع األمن 
هو عملية سياسية وفنية تستهدف إحداث تغيير من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة2. وتنطوي هذه العملية على تحسين أجهزة 
أمن الدولة واألمن البشري بالعمل على جعل خدمات األمن واإلدارة و الرقابة أكثر فعالية و وإخضاعها لقدر أكبر من املساءلة، ضمن إطار 
الرقابة املدنية الديمقراطية، وسيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان، بما في ذلك املساواة بين الجنسين. ويستحوذ إصالح قطاع األمن على 
اهتمام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة التي تشارك في تقديم خدمات األمن وإدارتها والرقابة عليها. كما أنه يسلط الضوء 
على العالقة بين الدور الذي تلعبه هذه الجهات و ومسؤولياتها واإلجراءات التي تتبعها لالرتقاء باملساءلة والحوكمة. كما يشمل إطالح  قطاع 

األمن جوانب تتعلق بخدمات نظام العدالة وإدارتها والرقابة عليها. 

و يضم إصالح قطاع األمن مجموعة واسعة من أنشطة اإلصالح املختلفة التي تغطي جميع الجوانب السياسية والفنية لألمن والعدالة، 
بما فيها املبادرات التشريعية، ووضع السياسات، والتوعية والحمالت اإلعالمية، واإلدارة وبناء القدرات اإلدارية. ومع أن عمليات اإلصالح 
قد تضم مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، فهي في املقام األول عمليات وملكية وطنية وهو ما يساهم في نجاحها 
واستدامتها. وقد تتضمن أنشطة إصالح قطاع األمن على املستوى املؤس�ضي إعداد السياسات واإلجراءات وبناء القدرات للنهوض بتقديم 

خدمات األمن والعدالة وإنفاذ الرقابة الداخلية والخارجية. 

َعد جودة 
ُ
ومن بين أولويات إصالح قطاع األمن دعم الجهات املانحة للدول في مرحلة ما بعد النزاعات أو الدول الهشة في حاالت كثيرة، وت

حكم قطاع األمن مهمة في أي سياق، بما في ذلك داخل الدول املتقدمة واألنظمة الديمقراطية املستقرة. وعلى غرار الخطة املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن، ال يقتصر إصالح القطاع على األولويات التي تتعلق بالبلدان التي تشهد أو شهدت نزاعات. 

وترد الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن وإصالحه بتفصيل في سلسلة املعلومات األساسية الصادرة عن مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن. 

كر أدناه، ال يمكن تجاوز التحديات التي تحول دون الوفاء بااللتزامات التي اقرتها الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، 
ُ
واعتمادا على ما ذ

قة في االستعراضات والتقييمات العاملية، إال من خالل الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن. فإن تطبيق الحوكمة و تنفيذ الخطة هما 
ّ
واملوث

عمليتان تعزز الواحدة منهما األخرى. ومن شأن املمارسات الجيدة املستمدة من مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن أن تساند تحقيق 
تلك الخطة،  فتضع األساس الالزم إلحداث تغيير جذري. 

ساند الخطة املتعلقة باملرأة والسالم والتنمية إصالح قطاع األمن والحوكمة الرشيدة؟ 
ُ
كيف ت

 .)1 تشير خمسة من أصل عشرة قرارات أصدرها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إشارة صريحة إلى إصالح قطاع األمن )الرسم البياني 
وتقر هذه القرارات بأهمية ادراج  وتربط أربعة من هذه القرارات إصالح قطاع األمن بمنع العنف الجن�ضي والتصدي له في حاالت النزاع. 
إجراءات تعّزز حماية النساء والفتيات من العنف الجن�ضي في عملية اإلصالح، وتحسّين السبل  التي يعتمدها قطاع األمن والعدالة ملنع العنف 
الجن�ضي ومواجهته والتصدي لإلفالت من العقاب. وُيَعّد إدماج املزيد من النساء في قطاع األمن ملواجهة العنف الجن�ضي أولوية من أولويات 
م القرارات التي أصدرها مجلس األمن بشأن املرأة 

ّ
اإلصالح، كما هو الحال بالنسبة للتحقق من أفراد قطاع األمن الحاليين واملحتملين. وتسل

والسالم واألمن، على مدى تاريخه، بأن إصالح قطاع األمن يعزز حماية للنساء من العنف ويضمن مشاركتهن ووصولهن إلى العدالة. 
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وباملثل، فعندما اعتمد مجلس األمن القرار 2151 بشأن إصالح قطاع األمن في العام 2014، شّدد على أهمية مشاركة املرأة مشاركة متساوية وفعلية 
في عمليـات اإلصالح وانخراطها الكامـل فيهـا، باإلضافة إلى إشراك عدد أكـبر مـن النـساء في قطاع األمن وإجراء عمليات تحقق فعالة بغية استبعاد 

مرتكبي أعمال العنف الجنـ�ضي مـن هذا القطاع. 

القرار 1820:  

يدعو�ا��هات�املعنية�بإصالح�قطاع 
األمن�وال���تتلقى�املساعدة�من�األمم 
املتحدة�إ���وضـع�آليات�كفيلة�بتـوف�� 

ا��مايـة�لل�ـساء والفتيـات�مـن�العنـف، 
وال�سيما�العنف�ا������، بال�شاور�مع 
ال�ساء والتنظيمات�ال���تقودها��ـساء.

القرار 1888: 

يحث�إصالح�قطاع�األمن، باعتباره 
جانًبا�من�عمليات�السالم، أن��شمل 

املسائل�املتعلقة�بالعنف�ا������، وأن 
��عمل�األمم�املتحدة�من 

ً
ل�مدخال

ّ
�ش�

خاللھ�مع�األنظمة�القضائية�لتعز�ز 
املساءلة�ا��نائية�واالستجابة�لل��ايا 
والقدرات�القضائية�املتصلة�بالعنف 

ا����������حاالت�ال��اع. 

القرار 2106: 

يحدد�سبل  التصدي�للعنف�ا��������� 
عمليات�إصـالح�قطـاع�األمـن�مـن�خـالل 
تـدر�ب�مـوظفي�األمـن، و�ـ��يع�إدمـاج 

املز�ـد�مـن�ال�ـساء ���القطـاع  وإجراء 
التحر�ات�الس�بعاد�األ��اص�املسؤول�ن 

عن�ارت�اب�أعمـال�عنـف�ج�ـ���.  

القرار 2122: 

�عرب�عن�االل��ام�با��هود�ال����ع�� 
بت�ـس���مـشاركة�املرأة�بصورة��املة�وتوف�� 

ا��ماية�لها����عمليات�إصالح�قطاع 
األمن، و�دعو�إ���مراعاة�منظور�النوع 

االجتما������اإلصالح�لتـذليل�العقبـات 
الـ���تحـول�دون�وصـول�املـرأة�إ���العدالـة 

���سـياقات�ال��اع�ومـا��عـد�ان��ائـھ. 

القرار 2467: 

يدعو�إ���التصدي�للعنف�ا����������حاالت 
ال��اع�وما��عد�ان��اء ال��اع����سياق�إصالح 
قطاع�األمن�من�خالل  �عز�ز�قدرة�الهيا�ل 
العسكر�ة�ع���التصدي�للعنف�ا������ 
ومنعھ، والتحري�ل��يلولة�دون�توظيف  

مرتك���جرائم�العنف�ا���ـ����أو�االحتفاظ 
��م�أو�ترقي��م����صفوف�قوات�األمن. 

الرسم البياني 1: إصالح قطاع األمن في قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن 

وعالوة على ذلك، تقر قرارات مجلس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن بأهمية قطاع األمن والعدالة في احالل السالم واألمن من منظور 
النوع االجتماعي. ومع أن هذه القرارات ال تستخدم عادة مصطلح "حوكمة قطاع األمن"، فهي تشدد على أهمية املبادئ الرئيسية. فاملشاركة 
الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن و مبادئ أساسية في الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. وتنعكس ركيزة الحماية الذيِ ترد في جميع ثنايا 
هذه الخطة على مبادئ االستجابة والفعالية. فال يمكن لقطاع األمن أن يطبق حوكمة رشيدة إن لم يستجب استجابة فعالة الحتياجات 
اعتماد الخطة املتعلقة  باإلضافة إلى هذه القواسم املشتركة الجلية،  النساء والفتيات، والرجال والفتيان كذلك. ويبين الفصل التالي، 

باملرأة والسالم والتنمية وحوكمة قطاع األمن على بعضهما البعض. 

ز األمم الخارجة 
ّ
و وربطت خطط العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن بين إصالح قطاع األمن واملرأة وهذا املوضوع. فغالًبا ما ترك

من النزاعات على قطاع األمن والعدالة في هذه الخطط. وكثيرا ما تلتزم خطط العمل التي تضعها "الدول املانحة" بدعم إصالح قطاع األمن 
خالل النزاع وبعده. ويعرض الجدول 1 أمثلة عن االلتزامات املتصلة بإصالح قطاع األمن التي يتضمنها البعض من خطط العمل الوطنية 

املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 
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الجدول 1: أمثلة على االلتزامات املتعلقة بإصالح قطاع األمن في خطط العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن 

البلد )فترة سريان خطة العمل الوطنية 
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن( 

االلتزامات املتصلة بإصالح القطاع األمني 

أفغانستان )2013 - 2022( 
 

ً
تشمل األهداف: "اإلصالحات املتعلقة بالنوع االجتماعي في قطاع األمن والعدالة" باعتبارها سبيال

ملنع العنف ضد املرأة وضمان حقوقها ومشاركتها السياسية على نحو فعال. 

البرازيل )2017 - 2019( 
"دعم املؤسسات املحلية في عمليات إصالح قطاع األمن وإعادة بسط سيادة  تشمل األنشطة 

القانون لتعزيز حقوق اإلنسان الواجبة للنساء والفتيات وحمايتها." 

ليبيريا )2009 - 2013( 

الكاملة في قطاع األمن  طر السياسات األمنية وإصالحها لضمان مشاركة النساء 
ُ
"يجري تقييم أ

وتنفيذ إستراتيجية األمن القومي لحماية حقوق النساء وضمان أمنهن"/"التوعية واملناصرة لرفع 
مستوى الوعي بين السكان وزيادة توظيف النساء في قطاع األمن"/"تنسيق برامج النوع االجتماعي 

وإصالح قطاع األمن."

شمال مقدونيا )2013 - 2015( 
 
ً
تشمل النتائج املتوقعة "إدماج نهج يراعي منظور النوع االجتماعي في إعداد سياسة أمنية... وخاصة
من خالل اإلصالحات في قطاع األمن، والشرطة، والدفاع، وإدارة األزمات، والحماية املدنية، وإدارة 

الحدود املتكاملة."

جنوب السودان )2015 - 2020( 
طابع منهي على  األمن وإضفاء  "مساندة إصالحات قطاع  الثاني على  اإلستراتيجي  الهدف  ينص 

مؤسساته لتمكينها من تنفيذ قرار مجلس األمن 1325."

سويسرا )2018 - 2022( 
"... مواصلة دعم إصالحات قطاع األمن التي تراعي مختلف االحتياجات األمنية، كالحماية من عنف 

العصابات، والعنف األسري واالتجار بالبشر..."

اململكة املتحدة )2018 - 2022( 

"... دعم النهوض بتقديم خدمات الدفاع واألمن والعدالة للفتيات والنساء، وخاصة فيما يتعلق 
واالحتفاظ بهن وترقيتهن في قطاع  وزيادة تجنيد النساء  بالعنف القائم على النوع االجتماعي، 
األمن، وبناء املؤسسات التي تملك القدرة واالستعداد لتحديد وصياغة أشكال االستجابة للفجوات 

القائمة بين الجنسين وعدم املساواة في قطاع األمن."

اقُتبس عن خطط العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن املنشورة على موقع الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، http://peacewomen.org، نيسان/أبريل 
 .2019

كيف يساهم اتباع نهج الحوكمة الرشيدة داخل قطاع األمن في تحقيق أهداف الخطة املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن؟ 

سلط عمل املجتمع املدني والحكومات واملنظمات الدولية وغيرها طوال 20 عاما من أجل تحقيق الطموحات الواردة في الخطة املتعلقة 
باملرأة والسالم واألمن الضوء على جملة من التحديات وردت في الدراسات املحلية والدولية3. ويتناول هذا الفصل السبل التي من شأن 
حوكمة قطاع األمن اتباعها إلحراز تقدم في ثالثة مجاالت رئيسية: حماية حقوق النساء والفتيات، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع األمن، 

وتفعيل آليات املساءلة بخصوص تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 

الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن باعتبارها التزاًما بالحقوق القانونية واالجتماعية واالقتصادية

إن حماية النساء والفتيات من العنف الجن�ضي والعنف القائم على النوع االجتماعي هي من أهم أولويات الخطة املتعلقة باملرأة والسالم 
واألمن. فحسب ما بّيّنا أعاله، تحدد قرارات مجلس األمن مجموعة من األدوار التي يضطلع بها قطاع األمن والعدالة وإصالحه بهدف منع 
العنف الجن�ضي والتصدي له. وبالرغم من أن املساندة السياسية القوية من أجل التصدي للعنف الجن�ضي في حاالت النزاع قد سلطت 
الضوء على هذه املشكلة وحشدت املوارد الالزمة لها، إال أنها أسفرت عن تبعات غير مقصودة في بعض السياقات إذ أنها ضّيقت نطاق تركيز 

الجهود املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 

ويؤكد العديد من املدافعين عن قضايا املرأة والسالم واألمن أهمية تغيير الهياكل السياسية واألمنية واالقتصادية ملعالجة األسباب 
الهيكلية التي تقف وراء النزاع4. كما يجب تكثيف الجهود من أجل القضاء على انعدام املساواة بين الجنسين واختالل ميزان القوى بينهما، 

األمر الذي يساهم في نشوب النزاع وتفاقمه5. 
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"الحماية" ال يشمل العنف الجن�ضي أو  التزامات الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن على أن مفهوم  وتؤكد حوكمة قطاع األمن إزاء 
ف بضمان املساواة أمام القانون للنساء والرجال والفتيات والفتيان. ولذلك، ينبغي أن تشمل 

َّ
العنف فحسب. فقطاع األمن والعدالة مكل

"الحماية" الحماية من التمييز في مسائل من قبيل ملكية األرا�ضي، والتوظيف، وامليراث، والتعليم والرعاية الصحية. وتقت�ضي الضرورة 
والفتيات من العنف وتحقيق الرؤية األعم التي تراها الخطة  احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية الواجبة للمرأة لحماية النساء 

املتعلقة باملرأة والسالم واألمن لتحقيق السالم واألمن. 

كما يتطلب إفساح املجال أمام النساء للوصول إلى عمليات السالم واإلسهام فيها – وهو جانب مهم من جوانب املشاركة الوارد في الخطة 
ا مسبقة تشمل جملة من الحقوق األخرى، كالحق في املساواة أمام القانون، واألمن والحماية من 

ً
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن – شروط

العنف، والحصول على التعليم، وحرية التنقل والوصول إلى املعلومات. 

تغيير الثقافة واملمارسات املؤسسية داخل قطاع األمن 

تشدد قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن على أهمية مشاركة النساء في عمليات السالم وصنع القرارات األمنية على املستوى 
الدولي والوطني وداخل مؤسسات قطاع األمن. وتؤكد خطة عمل منظمة األمن والتعاون في أوروبا املعنية بالترويج للمساواة بين الجنسين 
على ضرورة مراعاة تعميم النوع االجتماعي في األنشطة والسياسات واملشاريع والبرامج السياسية والعسكرية وااللتزام بدعوة مجلس األمن 
6. وعلى  1325 بخصوص زيادة مشاركة املرأة في منع النزاعات وعمليات التعمير بعد انتهاء النزاعات، من جملة أمور أخرى  في قراره رقم 
املستوى الوطني، تتضمن العديد من خطط العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن التزامات بزيادة عدد النساء في قطاع األمن، 
وخاصة داخل صفوف الشرطة والجيوش وعمليات حفظ السالم. وقد تبّنى عدد كبير من قوات الشرطة والقوات املسلحة سياسات تراعي 
النوع االجتماعي وتم زيادة الجهود الرامية إلى تجنيد النساء من خالل تعديل معايير التجنيد وإجراءاته وسّن السياسات املراعية لألسرة 
وإطالق حمالت التجنيد محّددة األهداف. وتشمل برامج األمم املتحدة والبرامج الثنائية املعنية بدعم إصالح قطاع األمن من منظور النوع 

االجتماعي أو تنفيذ الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن مساندة توظيف النساء أو بناء قدرات املوظفات في بعض الحاالت. 

ومع ذلك، ال تزال أعداد النساء في قطاع األمن بعيدة كل البعد عن املساواة مع أعداد الرجال* ففي العديد من البلدان، بالرغم من أن 
ثنيهن عن البقاء فيها موجودة. وغالًبا 

ُ
عدد النساء اآلتي تنضم إلى قوات الشرطة والقوات املسلحة في تزايد، فال تزال الظروف الهيكلية التي ت

ما يزداد تمثيل النساء بشكل غير متناسب في الوظائف ذات الرتب الدنيا، وينتهي بهن املطاف إلى املغادرة نتيجة لضعف االستفادة من 
مهاراتهن، و التعرض ملواقف وسياسات تمييزية، والتحرش الجن�ضي وصعوبة التوفيق بين العمل واملسؤوليات األسرية.7 إن التصدي لهذه 
التحديات من خالل حوكمة قطاع األمن يحيل على أهمية مشاركة النساء بالنسبة للخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. من شأن هذه 

املشاركة أن تعكس ثقافات وممارسات مؤسسية ضرورية لتحقيق األهداف العامة لهذه الخطة. 

ل القيم والثقافة املؤسسية، إلى جانب آليات اإلشراف والرقابة حول النزاهة الشخصية واملهنية املفروضة على املوظفين واملؤسسات، 
ّ
وتشك

شواغل رئيسية في إصالح قطاع األمن وحوكمته الرشيدة. فيدل النهج الذي تعتمده الحوكمة لزيادة مشاركة النساء في القطاع على أهمية 
تنفيذ الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن كما يلي. 

سم بأغلبية من 
ّ
التصدي للثقافة املؤسسية الذكورية من أجل تعزيز مشاركة املرأة والتنوع العام. ترتبط مؤسسات قطاع األمن التي تت

ا رمزًيا بأشكال ضيقة من الذكورية كما تسهم في تفشيها. ويتطلب االحتفاظ بالنساء في الوظائف اعتماد إجراءات معينة 
ً
الذكور، ارتباط

لكشف وتغيير الهياكل واملمارسات والثقافات املؤسسية التي تمييز أو تهمش النساء. ويؤدي ذلك بدوره إلى تغيير الثقافات املؤسسية الذكورية 
 عن ذلك، يتالزم تحقيق املساواة بين الجنسين داخل هذا القطاع مع التوجه الشامل الرامي إلى ترسيخ الثقافة 

ً
داخل قطاع األمن. وفضال

املؤسسية وممارسات العمل الشاملة وغير املميزة و املنفتحة على التنوع. ومن املهم مراعاة التوازن بين املوظفين واملوظفات، باإلضافة إلى 
تنوع الرجال والنساء من ناحية العرق، والديانة أو املعتقد، وامليول الجنسية وغيرها من العوامل، على نحو يعكس املجتمع بعمومه.

آليات الرقابة الداخلية واملساءلة في قطاع األمن. إن تعزيز آليات الرقابة في املؤسسات األمنية من شأنه منع التحيز والتمييز القائمين على 
ثل العليا الجديدة للثقافة املؤسسية. وتشمل هذه اآلليات: 

ُ
النوع االجتماعي والتصدي لهما، وتنفيذ امل

Ê  .كبت على أساس النوع االجتماعي
ُ
عمليات الفحص والتحري للوقوف على جرائم سابقة ارت

Ê  تقييم األداء الذي يولي اهتماما ويقدر مهارات النساء التي تقدم إضافة لقطاع األمن وغيرهن من املجموعات املختلفة. وتقييم أداء
املدراء بخصوص اإلدماج. 

* انظر البيانات الواردة في األدوات 2 و3 و4 و6 و14 من "رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن". 
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Ê  السياسات السديدة وأنظمة الشكاوى الفعالة، وآليات اإلبالغ والتأديب بشأن إساءة املعاملة أو التنمر أو التحرش أو التمييز القائم
على النوع االجتماعي أو امليل الجن�ضي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، أو العرق والخلفية الدينية والعمر واإلعاقة. 

Ê  النوع وتقييم مراعاة  العاملة وإجراءات مراجعة  القوى  بتنوع  املتعلقة  السياسات  وتقييم  بانتظام  جمع اإلحصاءات وتحليلها 
االجتماعي.8 

ويجب أن تخضع كل هذه اإلجراءات للمتابعة و الرصد الخارجي الرقابة على الوجه املبّين أدناه بخصوص تنفيذ خطط العمل الوطنية 
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 

وفي وسع الهياكل والعمليات واملمارسات املؤسسية املعتمدة في مجال الرقابة واملساءلة، والتي تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع 
األمن، أن تسد الفجوات القائمة في عملية توظيف النساء واالحتفاظ بهن وترقيتهن باإلضافة إلى ضمان استدامة التغيير املؤس�ضي الذي 

تطمح إليه الخطة. 

فرض الرقابة لضمان املساءلة املؤسسية واملالية عند تنفيذ الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن 

في حوزة أكثر من 80 بلًدا خطط عمل وطنية تعنى باملرأة والسالم واألمن. وبينما يحدد العديد من هذه الخطط إجراءات التنفيذ وأنشطته، 
 منها يشمل املؤشرات واألطر الزمنية وحدود املسؤوليات وآليات املتابعة والتقييم الواضحة الالزمة لضمان الشفافية 

ً
فإن عدًدا قليال

واملساءلة.9 واعتباًرا من شهر كانون الثاني/يناير 2019، لم تشمل سوى 34 خطة عمل وطنية من أصل 79 معتمدة بشأن املرأة والسالم 
في املائة( مخصصات محددة مليزانيتها.10 وال تزال آليات املساءلة في قطاع األمن والعدالة ضعيفة باملقارنة مع الهدف الذي   43( واألمن 
حددته الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن بشأن وضع حد لإلفالت من العقاب املترتب على العنف الجن�ضي والجرائم املرتكبة بحق املرأة. 

وال ينحصر قصور املساءلة على السياسة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن أو على جرائم العنف الجن�سي. إذ يتف�ضى غيابها كل ما اتسمت 
حوكمة قطاع األمن بالضعف. ولذلك، يستدعي التغلب على هذه التحديات مشاركة أوسع، واعتمادا أكبر على ثقافة املساءلة في قطاع 

األمن والعدالة وبناء املعرفة واملهارات واآلليات املرتبطة بها. 

في قطاع األمن والعدالة عامال رئيسًيا إلصالح القطاع و تعزيز الحوكمة الرشيدة. وغالًبا ما تركز  ل تعزيز الشفافية واملساءلة 
ّ
ويمث

التدابير الرامية إلى تعزيز املساءلة على إتاحة املعلومات وتيسير الوصول إليها لتسهيل الرقابة العامة، ووضع آليات مراجعة، وإخضاع 
مؤسسات قطاع األمن إلجراءات تفتيش ورقابة قوية ومستقلة من خالل البرملان واملجتمع املدني وغيرهما. وتحمل املساءلة األشخاص 
املسؤولية عن أعمالهم وواجباتهم. وينبغي أن تضمن ممارسات اإلدارة اليومية ذلك عبر آليات تضمن فرض عقوبات جنائية أو مالحقة 

قانونية إذا اقت�ضى األمر، وفي حال سوء السلوك أو إساءة استخدام املوارد العامة.

ومن شأن اتباع نهج حوكمة قطاع األمن القائم على املساءلة بشأن قضايا املرأة والسالم واألمن أن يعزز الرقابة الداخلية والخارجية على 
املسؤوليات التي يضطلع بها القطاع في تنفيذ الخطة املذكورة، باالعتماد على آليات املتابعة واإلبالغ. ويدل هذا النهج على أهمية دور هياكل 

التنسيق واملتابعة الداخلية والرقابة الخارجية في تنفيذ هذه الخطة، على النحو املبين أدناه. 

هياكل التنسيق واملتابعة الداخلية. تضم هذه اآللية جميع املؤسسات الحكومية الرئيسية بما في ذلك منظمات املجتمع املدني التي تشارك 
في تنفيذ خطط العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. وهي تكتسب أهمية قصوى. ويمكن االطالع على مجموعة من نماذج التنسيق املمكنة 
ضمن املصادر.11 وعلى عملية التنسيق أن تنطوي على تنظيم اجتماعات دورية تشترط تقديم تقارير موحدة في ضوء مقاصد خطة العمل 
، تعتمد البوسنة والهرسك مجلًسا له شروط مرجعية واضحة لتنسيق خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 

ً
الوطنية. فمثال

 عن املجتمع املدني. ويتولى مجلس التنسيق املسؤولية عن متابعة 
ً

ويضم هذا املجلس ممثلين عن الوزارات وأجهزة قطاع األمن، وممثال
األنشطة املتصلة بخطة العمل الوطنية بشأن هذا املوضوع ويرفع تقريًرا سنوًيا عن تنفيذها إلى الجمعية البرملانية.12

ف مجموعة من مؤسسات الدولة رسمًيا بمتابعة تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملساواة 
َّ
كل

ُ
الرقابة الخارجية التي تمارسها مؤسسات الدولة. ت

بين الجنسين وقضايا املرأة والسالم واألمن، بما فيها خطة العمل الوطنية. وتضم هذه املؤسسات اللجان البرملانية، وهيئات الرقابة املالية، 
ومؤسسات أمناء املظالم، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وتسمى هذه اآللية "بالرقابة الخارجية" ألن املؤسسات املذكورة ال تنتمي  

لألجهزة األمنية والوزارات الرئيسية التي تتولى مسؤوليات التنفيذ املباشرة. 

، تلعب 68 في املائة 
ً

وتضطلع البرملانات بدور فعال ومتزايد في متابعة تنفيذ خطط العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. فمثال
من البرملانات املشاركة في الجمعية البرملانية التابعة لحلف شمال األطل�ضي )الناتو( دورا مماثال.13 ففي سريالنكا، عقدت اللجنة البرملانية 
املعنية بالشؤون املالية العامة جلسة استماع حول قضايا املرأة والسالم واألمن، حيث استجوبت فيها الوزارات عن ميزانياتها وخططها 
املتعلقة باملساواة بين الجنسين وتعزيز الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.14 إذ يجب أن تتابع اللجان البرملانية املعنية باألمن والدفاع  
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 فعالة. 
ً
التزام املؤسسات األمنية تجاه املرأة والسالم واألمن متابعة

ويمكن فرض املتابعة والرقابة البرملانية على تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن من خالل النقاشات البرملانية، واجتماعات 
7 حول "الرقابة البرملانية على   عن توجيه األسئلة إلى املسؤولين الحكوميين ونشر التقارير. لالطالع على املزيد انظر األداة 

ً
اللجان، فضال

قطاع األمن والنوع االجتماعي". 

املظالم تلك التي تفرضها السلط البرملانية في ما  و تكّمل الرقابة التي تمارسها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات أمناء 
شكل هذه املؤسسات هيئات مستقلة يتم انشاؤها بموجب قانون دستوري أو تشريعي، وتمولها 

ُ
بتعلق بقضايا املرأة والسالم واألمن. وت

عرف هذه املؤسسات باسم مفوضيات حقوق اإلنسان أو مفوضيات 
ُ
الدولة، وتتمتع بوالية محددة لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها )كما ت

الفرص املتساوية(. ويتم تكليف جميع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بحكم واليتها في هذا املجال، بحماية حقوق املرأة واملساواة 
بين الجنسين وتعزيرهما. وقد أنِشئت مؤسسات وطنية مختصة بمجال حقوق اإلنسان في العديد من البلدان للتصدي للتمييز أو تعزيز 
املساواة و/أو حقوق املرأة، وذلك من قبيل مفوضية الفرص املتساوية أو املفوض املعني بالتمييز القائم على الجنس. وتمثل مؤسسات أمناء 
 ما تعّين 

ً
املظالم هيئات رسمية يتولى رئاستها أمين املظالم )الذي قد يحمل مسمى آخر، مثل "املدافع العام" أو "حامي املواطنين"(. وعادة

ف مؤسسات أمناء املظالم بتمثيل مصالح العامة من خالل التحقيق في الشكاوى 
َّ
كل

ُ
الحكومة أو البرملان أمين مظالم، يتمتع باستقاللية. وت

املتعلقة بسوء اإلدارة أو انتهاك الحقوق ومعالجتها. وأنِشئت هذه املؤسسات في عدد من البلدان إلنفاذ الرقابة على املؤسسات األمنية، بما 
فيها الشرطة والقوات املسلحة. 

وتتبوأ املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات أمناء املظالم مكانة مناسبة تتيح لها متابعة عمل قطاع األمن والعدالة على تنفيذ 
الع على املعلومات، وتلّقي 

ّ
االلتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. وتملك هذه املؤسسات، بصفة عامة، صالحيات خاصة تيسر لها االط

الشكاوى والتحقيق فيها، وإجراء التحقيقات الخاصة، والتشاور مع منظمات املجتمع املدني وإصدار التقارير والتوصيات.15 ففي جورجيا 
، يصدر املدافع العام تقريرا سنوًيا بشأن متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، حيث يقّيم األنشطة التي 

ً
مثال

تنفذها املؤسسات املسؤولة عن تنفيذها واألثر الذي تحدثه. وقد استند تقرير املدافع العام لسنة 2017 إلى اجتماعات فرق التفكير مع 
موظفي تلك املؤسسات ونقاشاتها مع النساء املشردات داخلًيا و مع املنظمات غير الحكومية في العاصمة.16

الرقابة الخارجية للمجتمع املدني. تسهم الجهات الفاعلة غير الحكومية في تعزيز تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملساواة بين الجنسين وقضايا 
َعّد 

ُ
املرأة والسالم واألمن ومتابعة تنفيذها بصورة مستقلة، إذا تم تمكينها على الوجه املالئم من خالل مدها باملعلومات والحرية السياسية. وت

مشاركة املجتمع املدني – كمنظمات املجتمع املدني واملؤسسات األكاديمية وفرق التفكير ووسائل اإلعالم – في فرض رقابة ديمقراطية على 
قطاع األمن والعدالة آلية رئيسية تؤّمن الشفافية واملساءلة اللتان تمثالن صميم الحوكمة الرشيدة. كما يعزز كل منهما املشاركة وحماية 
ذوات اإلعاقة،  بما فيها تلك التي تمثل النساء  وتقت�ضي األهمية إدراج املنظمات النسوية،  أركان الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 
والالجئات واملهاجرات وامللونات ومن يعانين من التعصب أو التمييز على أساس ديانتهن أو معتقدهن ومن يعانين من التحرش أو التمييز على 
أساس ميولهن الجنسية أو هوياتهن الجنسانية أو تعبيرهن الجنساني، إلى جانب املؤسسات األخرى التي تمثل النساء من جماعات األقليات.17

وفي العديد من البلدان، تشارك منظمات املجتمع املدني واملؤسسات األكاديمية بجهودها وخبراتها في متابعة ومراقبة تنفيذ االلتزامات 
12 منظمة من منظمات  Finland( منتًدى يجمع   Network  1325( في فنلندا   1325 تمثل شبكة   ،

ً
املتعلقة باملرأة والسالم األمن. فمثال

املجتمع املدني باإلضافة إلى باحثين. ولقد شاركت هذه الشبكة في صياغة خطة العمل األولى لفنلندا بشأن املرأة والسالم واألمن، إذ تتولى 
الرصد املستقل لتنفيذها وتنظم نقاشات عامة وتشرف على تدريب جهات فاعلة غير الحكومية.18 

الخاتمة

يكت�ضي إصالح قطاع األمن أهمية أساسية في استدامة السالم. وتملك الجهات الفاعلة في هذا امليدان أدوات قوية رهن تصرفها. و 
يتجاوز ذلك البنادق واألصفاد ليشمل أدوات من شأنها انقاذ املجتمعات التي على شفير النزاع. 

اجتماع الدائرة املستديرة رفيع املستوى بشأن إصالح قطاع األمن والسالم  رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة،  معالي السيد ميروسالف اليتشاك، 

املستدام، 23 نيسان/أبريل 2018؛ رئيس منظمة األمن والتعاون في أوروبا 2019 

م خطة العام 2030 وأهداف التنمية املستدامة بأهمية سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والتنمية باعتبارهم أسس ضرورية إلحالل 
ّ
تسل

لسالم واألمن. وفي الواقع، تضطلع حوكمة وإصالح قطاع األمن بدور حاسم فهي قوة فاعلة في عملية تحقيق السالم. 

تكتسب الحوكمة الرشيدة في قطاع األمن أهمية في تحقيق الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وتعزيز مكانة املرأة وزيادة  وبالتالي، 
مشاركتها، بما يشمل حماية النساء والفتيات من العنف الجن�ضي والعنف القائم على النوع االجتماعي وتحقيق مشاركتهن الكاملة واملتساوية 



موجز سياسة: اتباع نهج حوكمة قطاع األمن إزاء املرأة والسالم واألمن8

في مؤسسات األمن والعدالة وعمليات صنع القرار. فللحوكمة الرشيدة دور أسا�ضي في تحقيق األهداف املتوخاة كمنع النزاعات وتحقيق 
السالم الدائم. وبناًء على ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي وصانعي القرارات على املستوى الوطني أن يعتمدوا نهًجا تعزز فيه كل من الحوكمة 
الرشيدة و الخطة بعضها البعض وال سيما في مجاالت املرأة والسالم واألمن وحوكمة قطاع األمن، وفي سن السياسات واإلستراتيجيات، 

وإجراءات التنفيذ وهياكله، و عمليات املتابعة والتقييم. 

ُهًجا جديدة لتحقيق أهداف الخطة 
ُ
ويبين هذا املوجز سبل تطبيق املبادئ واملمارسات الجيدة من منظور حوكمة قطاع األمن ويعرض ن

املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. فالتركيز على واليات وقيم و املؤسسات وثقافتها، وعلى الرقابة الداخلية والخارجية وآليات املساءلة، وتعزيز 
حقوق اإلنسان، يجعل من نتائج الجهود املبذولة على صعيد املرأة والسالم ملموسة أكثر. 

تأليف: مارتا غيتوني، وليا ليهوك وميغان باستيك 

شكر وتقدير 

ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات  يعرب مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن، 
الديموقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة عن شكرهم لفيرلي تشابيوس، وأيكو 
كما يشكر املؤلفون  هولفيكيفي وأوينو أوكيتش على مراجعة مسودات موجز السياسات هذا. 
وحقوق  الديموقراطية  املؤسسات  أوروبا/مكتب  في  والتعاون  األمن  )منظمة  بافوني  غرازييال 
)مركز  ولورين سيرانو وآنا-لينا شلوتشر  )هيئة األمم املتحدة للمرأة(  وبراد أوركارد  اإلنسان(، 

جنيف لحوكمة قطاع األمن( على املدخالت التي قّدموها. 

يعّبر مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن عن تقديره لدعم اإلتحاد السويسري والسويد ووزارة 
التنمية الدولية باململكة املتحدة من أجل إصدار هذا املوجز. 

الرقم املعياري الدولي للكتاب: 92-9222-470-0

جميع الحقوق محفوظة ملركز جنيف لحوكمة قطاع األمن، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/
مكتب املؤسسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة. 

نشجع على استخدام هذه املطبوعة وترجمتها وتعميمها، ولكننا نطلب اإلقرار باملواد الواردة فيها 
واقتباسها وعدم تغيير محتواها. 

لالقتباس: مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة )2019(، "اتباع نهج حكم قطاع األمن 
إزاء املرأة والسالم واألمن"، في رزمة أدوات النوع االجتماعي واألمن. جنيف: مركز جنيف لحوكمة 
قطاع األمن، منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب املؤسسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان، 

هيئة األمم املتحدة للمرأة.

تم نشر هذا املوجز بدعم من مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا )OSCE/ODIHR(. لكن محتواه ال يعكس بالضرورة سياسة وموقف هاتين املؤسستين.

املعبر عنها ال  تم تمويل هذه األداة بمساعدة اململكة املتحدة من حكومة اململكة املتحدة و لكن اآلراء 

تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لحكومة اململكة املتحدة.
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