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تعمل األدوات الـ 12، التي حتتوي عليها رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
القطاع األمني  بالنوع االجتماعي في إصالح  املتعلقة  املسائل  ادخال  تأثير  اكتشاف  األمني، على 
على زيادة فعالية ومساءلة القطاع األمني، وزيادة امللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع 
مع  ليمتثل  أيضاً  ضروري  األمني  القطاع  إصالح  في  االجتماعي  النوع  ادخال  أن  كما  األمني. 

القوانني واملواثيق واملعايير الدولية. 
يشير عدد من القرارات واالتفاقيات واملعاهدات واملبادئ التوجيهية الدولية واإلقليمية، في معانيها 
العامة واملفصلة، إلى احلاجة إلى املساواة بني النوع االجتماعي، توجيه النوع االجتماعي، تضمني 
النساء والرجال في صناعة القرارات داخل املؤسسات والعمليات، القضاء على العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي وإلى حماية حقوق اإلنسانية للنساء. تعمل العديد من القوانني واملعايير 
الدولية على إصدار مسؤوليات خاصة للقطاع األمني. يجب على هذه القوانني واملواثيق واملعايير 

إرشاد عمليات إصالح القطاع األمني. 
جند في ما يلي مجموعة من القوانني واملواثيق األساسية تتعلق بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني، مشيرة إلى البنود املعينة اخلاصة مبؤسسات القطاع األمني احملددة. وتصنف هذه 

األخيرة على إنها مواثيق دولية أو إقليمية، وهي مدرجة بحسب تاريخ إصدارها. 
يطلب من القارئني استشارة ما أمكن من املعايير العامة املتعلقة بالنوع االجتماعي وأثره في إصالح 
اهتمامهم  تثير  التي  باجلزء/األجزاء  املتعلقة  املعايير  إلى  باإلضافة   ،1 القسم  في  األمني  القطاع 
واخلاصة بالقطاع األمني. يحتوي القسم 1 على جزء خاص باملعايير التي توجه إصالح القطاع 

األمني، باإلضافة إلى مجموعة من املواثيق الدولية واإلقليمية. 
القوانني واملعايير التي حتكم الشركات العسكرية وشركات األمن اخلاصة غير مذكورة في هذه 
القوات  في  وأثره  االجتماعي  بالنوع  املتعلق  األداة  من   5 القسم  في  مناقشتها  ومتت  املجموعة، 

العسكرية وشركات األمن اخلاصة. 

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



١ النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني 

١ ١املعايير التي توّجه عملية إصالح القطاع األمني
سلسلة  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
املساعدة  بلجنة  اخلاصة  واملراجع  التوجيهية  املبادئ 

اإلمنائية: احلوكمة وأثرها في إصالح القطاع األمني. 
سنة اإلصدار: 2005 

امليدان  التعاون والتنمية في  التوجيهية ملنظمة  املبادئ  تؤكد 
ارتباط مسائل  اإلمنائية على  املساعدة  واللجنة  اإلقتصادي 
أن  العلم  مع  األمني،  القطاع  بإصالح  االجتماعي  النوع 
إصالح القطاع األمني يؤمن فرصة لدعم املساواة بني النوع 
االجتماعي، ومع اإلعتراف أن بالنساء يشكلن عنصراً فاعالً 
في املجتمع املدني خللق السالم واملصاحلة وإعادة اإلعمار، 
تعزيز  في  االجتماعي  النوع  مسائل  أهمية  على  والتركيز 
املبادئ  تصّرح  ذلك،  إلى  باإلضافة  األمن.  قوات  احترافية 
أعلى  هو  فيما  املرأة  مشاركة  "ضمان  التالي:  التوجيهية 
مرتبة من املنظمات الشعبية يعزز من شرعية العملية بجعلها 
أكثر دميقراطية وجتاوباً مع احتياجات جميع فئات الشعوب 

املتضررة" )صفحة 42(. 

باملجلس  اللجنة  اتصال  األوروبية،  اجلماعة  جلنة 
األوروبية  اجلماعة  دعم  مفهوم  األوروبي:  والبرملان 

لعملية إصالح القطاع األمني 
تاريخ اإلصدار: 24 مايو/ أيار 2006 

االجتماعي  النوع  بني  املساواة  تعتبر  األوروبية  اجلماعة 
على  تعمل  التي  األوروبي  لإلحتاد  املشتركة  القيم  إحدى 
تعزيز عملية إصالح القطاع األمني. احدى املبادئ املعروفة 
القطاع  إصالح  لعملية  األوروبية  اجلماعة  دعم  بإرشاد 
األمني تكمن في وجوب رؤية عمليات إصالح القطاع األمني 
كـ "إطار عمل لتوجيه حتديات أمنية متنوعة ملواجهة الدول 
مستجيب  اجلوانب  متعدد  منفذ  على  باإلرتكاز  وشعوبها، 

للنوع االجتماعي" )القسم 4- 2(. 

مجلس االحتاد األوروبي، قرارات املجلس املعنية بتعزيز 
املساواة بني النوع االجتماعي وتوجيه النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 

تعزيز  أهمية  على  الضوء  األوروبي  االحتاد  مجلس  يسلط 
االجتماعي  النوع  وتوجيه  االجتماعي  النوع  بني  املساواة 
في سياق السياسة اخلارجية واألمنية املشتركة والسياسة 
األوروبية لألمن والدفاع على جميع املستويات. وهو يؤكد 
على أن "منظور النوع االجتماعي يحتاج إلى أن يدرج بالكامل 
في صناعة السالم" )الفقرة 6(، وبأنه "يجب ادراج منظور 

النوع االجتماعي في سياسات االحتاد األوروبي ونشاطاته 
فيما يتعلق بإصالح القطاع األمني ونزع السالح والتسريح 

وإعادة اإلدماج" )الفقرة 8(.

رئيس مجلس  بيان  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
)S/PRST/2007/3( األمن التابع لألمم املتحدة

تاريخ إصدار البيان: 21 فبراير/ شباط 2007 
األمن  بالتالي: "يعترف مجلس  األمن  صّرح رئيس مجلس 
القطاع األمني وعناصر مهمة  بروابط احللقات بني إصالح 
االنتقالية،  العدالة  مثل  اإلعمار،  وإعادة  لالستقرار  أخرى 
اإلدماج  وإعادة  الوطن  إلى  اإلعادة  التسريح،  السالح،  نزع 
األسلحة  على  السيطرة  السابقني،  للمحاربني  والتأهيل 
بني  املساواة  إلى  باإلضافة  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغيرة 
املسلحة  والنزاعات  األطفال  ومسائل  االجتماعي،  النوع 

وحقوق اإلنسان". 

١ 2املواثيق الدولية

العاملي حلقوق  اإلعالن  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
اإلنسان 

تاريخ االعتماد: 10 ديسمبر/ كانون األول 1948 
ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق جميع األفراد 
في التمتع بحقوقهم وحرياتهم "من دون متييز من أي نوع 
اإلجتماعي  أو األصل  واللغة  واللون واجلنس  كالعرق  كان، 
)املادة  األخرى"  اإلجتماعية  احلاالت  أو  والوالدة  وامللكية 
2(. تنص املادة 3 على أن: "كل فرد يتمتع بحق اإلنسان في 
العيش واحلرية واألمن". وحتّث املادة 7 على أن: "اجلميع 
متساوون أمام القانون ويحق لهم بحماية القانون املتساوية 

من دون أي متييز".

اخلاص  الدولي  العهد  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
باحلقوق املدنية والسياسية

تاريخ االعتماد: 16 ديسمبر/ كانون األول 1966 
ويحق  القانون،  أمام  باملساواة  اجلميع  "يتمتع   :26 املادة 
للجميع بحماية القانون املتساوية من دون متييز. فيما يتعلق 
بهذا األمر، يجب على القانون أن مينع أي متييز وأن يضمن 
احلماية املتساوية والفعالة ضد التمييز على أي أساس مثل 
السياسية  واآلراء  والدين  واللغة  واجلنس  واللون  العرق 
والوالدة  وامللكية  االجتماعية  أو  الوطنية  واألصول  وغيرها 

وأية حالة إجتماعية أخرى". 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية بالقضاء 
)CEDAW(  على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

  (A/34/46( 
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

2



تعمل االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
املرأة على وضع حد للتمييز القائم ضد املرأة، واحملدد بـ "أي 
أو  يؤثر  أو منع على أساس اجلنس، والذي  إستثناء  متييز، 
يهدف إلى إضعاف أو إبطال اإلعتراف باملرأة ومتتعها بحقوقها 
النظر عن وضعها االجتماعي، على  أو ممارساتها، بصرف 
أسس املساواة بني الرجل واملرأة وحقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية في املجاالت السياسية واالقتصادية واإلجتماعية 
)املادة 1(. حتّمل  أية مجاالت أخرى"  أو  والثقافية واملدنية 
املالئم  التشريع  اعتماد  مسؤولية  األطراف  الدول  االتفاقية 
وتدابير أخرى مثل إلغاء األحكام اجلنائية التمييزية احمللية، 
للحقوق  قانونية  حماية  وتأسيس  املرأة  ضد  متييز  أي  ملنع 
الدول  أخذ  خاصة  بصورة  هذا  ويتطلب  للمرأة.  املتساوية 
التدابير الالزمة للقضاء على التمييزات واألدوار النموذجية 
للرجال والنساء؛ قمع جميع أنواع اإلجتار باملرأة؛ ضمان حق 
املرأة في "املشاركة في وضع سياسة احلكومة وتنفيذها، 
العامة على  الوظائف  العامة وتأدية جميع  املناصب  إستالم 
مختلف مستويات احلكومة" )املادة 7- ب(؛ وضمان احلق 
في توفر نفس فرص العمل، الترقية، أمن العمل، املساواة في 

األجر واملساواة أمام القانون. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
)A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 
كانت هذه أول وثيقة دولية حلقوق اإلنسان تتوجه حصرياً 
التوقف عن  الدول  املرأة. يطلب اإلعالن من  العنف ضد  إلى 
الواجب،  التحقق  وممارسة  املرأة  ضد  العنف  في  التورط 
والتحقيق في أفعال العنف ضد املرأة ومعاقبتها. كما يطلب 
العرضة  للنساء  العدالة  آلليات  الوصول  توفير  الدول  من 
ميزانية  تأمني  العنف؛  ضحية  الوقوع  إعادة  منع  للعنف؛ 
حكومية مناسبة للقضاء على العنف ضد املرأة؛ التعاون مع 
احلركات النسائية واملنظمات غير احلكومية وتعزيز عملها. 
ويطلب أيضاً اإلعالن من الدول "أخذ التدابير لضمان قيام 
الضباط املسؤولني عن تطبيق القانون واملوظفني العموميني 
املرأة  ضذ  العنف  مبنع  السياسات  تنفيذ  عن  املسؤولني 
لتحسيسهم  لتدريب  وخضوعهم  ومعاقبته،  فيه  والتحقيق 

باحتياجات املرأة" )املادة 4 – ط(. 

املؤمتر العاملي الرابع للمرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
 (A/CONF. 177/20 )1995((

  (A/CONF.177/20/Add.1 )1995(( و 

 تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 
املؤمتر  في  باإلجماع  بكني  عمل  ومنهاج  إعالن  اعتماد  مت 
العاملي الرابع للمرأة. وهو يتضمن 12 جزءاً ذات أهمية بالغة 
ومئات اإلجراءات املتعلقة لتطوير دور املرأة وتعزيزه، ومن 

بينها العديد من االلتزامات املتعلقة بالقطاع األمني. وبني هذه 
االلتزامات ضمان: احلصول املجاني على خدمات القانون أو 
بكلفة ضئيلة؛ ميزانية خاصة بالنوع االجتماعي في الهيئات 
القضائية؛  والسلطة  العامة  اإلدارية  الكيانات  احلكومية، 
واملوظفني  العسكرية  والقوات  الشرطة  عناصر  تزويد 
البرملان  وأعضاء  القضائية  السلطة  وهيئات  اإلصالحيني 
والتدريب  بالتربية  الهجرة  بقضايا  العاملني  واألشخاص 

على حقوق اإلنسان التي تستجيب للنوع االجتماعي. 

منظور  لتوجيه  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن 
لدعم  اجلوانب  متعددة  عمليات  في  االجتماعي  النوع 

     )S/2000/693( السالم
تاريخ االعتماد : 31 مايو/ أيار 2000 

مؤمتر  في  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن  اعتماد  مت 
من تنظيم إدراة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم ومكتب 
املرأة،  وتطور  االجتماعي  النوع  مبسائل  اخلاص  املستشار 
دّون  ناميبيا.  ويندهوك،  في  ناميبيا  حكومة  وبإستضافة 
هذا االعالن في قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
 .)UN SCR 1325( املعني باملرأة، السالم واألمن   1325

ويصرح اإلعالن وخطة العمل ما يلي: 
"يجب أن تتسرب مبادئ املساواة بني النوع االجتماعي  � 
وبالتالي  املستويات،  جميع  على  بكاملها،  املهمة  داخل 
في  متساوين  كشركاء  والرجل  املرأة  مشاركة  ضمان 
السالم،  حفظ  من  بدءاً  السالم  عملية  جوانب  جميع 
املصاحلة وبناء السالم، بإجتاه حالة إستقرار سياسي 
في  متساوياً  دوراً  والرجال  النساء  من  كل  يلعب  حيث 
التطور السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في بلدهم" 

)املقدمة(. 
في  النساء  من   % � 50 بتعيني  العام  األمني  لهدف  "وفقاً 
القيام  يجب  القرارات،  صنع  ومراكز  إدارية  مراكز 
باملزيد من اجلهود احملددة إلنتقاء وتعيني نساء ممثالت 
امليداني  العمل  العام وفي فريق  بصورة خاصة لألمني 
السالم"  دعم  بعمليات  املعنية  العليا  لإلدارة  التابع 

)الفقرة 3(. 
"يجب أن تشكل األمم املتحدة مثاالً لزيادة سريعة لعدد  � 
عمليات  في  املدنيات  النساء  من  العليا  اإلدارة  عناصر 
دعم السالم في جميع املقرات اإلدارية ذات الصلة، مبا 
فيها إدراة عمليات حفظ السالم، وفي املقرات امليدانية" 

)الفقرة 5(.
"يجب توجيه مسائل النوع االجتماعي في جميع مناهج  � 
التدريب والدروس اخلاصة بعمليات دعم السالم احمللية 
التدريب  وحدة  رعاية  حتت  التي  وبخاصة  واإلقليمية، 

اخلاصة بإدارة عمليات حفظ السالم" )الفقرة 6(. 
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"يجب تطوير اإلجراءات العملياتية التقليدية املطبقة على  � 
اجلنسي  اإلعتداء  مبسائل  واخلاصة  املهمات  عناصر 

والتحرش اجلنسي" )الفقرة 7(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
.)S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 
املتحدة رقم 1325  التابع لألمم  األمن  إعترف قرار مجلس 
احلرب  حاالت  في  واحتياجاتها  املرأة  بأدوار  األولى  للمرة 
احملاربات  إلى  احلرب  ضحايا  من  النزاع،  بعد  ما  ومراحل 
األعضاء  الدول  القرار بجميع  يتعلق  السالم.  بناء  وعناصر 
املسلحة  النزاعات  في  املشاركة  األطراف  املتحدة،  األمم  في 
وجميع العناصر الفاعلة املشاركة في اتفاقيات السالم ونزع 
أهمية  على  يشدد  وهو  اإلدماج.  وإعادة  والتسريح  السالح 
اجلهود  جميع  في  وبالكامل  بالتساوي  املرأة  "مشاركة 
إلى  واحلاجة  وتعزيزهما،  واألمن  السالم  لتوجيه  املبذولة 
النزاع  مبنع  املتعلقة  القرارات  صنع  في  أدوارهن  تعزيز 
السالم  إلى دعم مبادرات  يدعو  )املقدمة(. وهو  وتسويته" 
والفتيات من  النساء  النساء احملليات؛ حماية  بها  تقوم  التي 
التدابير  إتخاذ  االجتماعي؛  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
لضمان حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات وبخاصة 
تلك املتعلقة بالشرطة والسلطة القضائية؛ وضع حّد للحصانة 
التي يتمتع بها مرتكبي جرائم اإلبادة، اجلرائم ضد البشرية، 
والعنف اجلنسي وغيره ضد النساء والفتيات؛ ونزع السالح 
النوع  باالعتبار  يأخذ  الذي  اإلدماج  وإعادة  والتسريح 
االجتماعي. يكتسب قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
املانحة  الدول  من  عدد  وقام  الرؤية،  من  املزيد   1325 رقم 
وطنية  خططاً  بتطوير  العدالة  قطاع  إصالح  نظام  املعتمدة 

لتنفيذ القرار.

١ ٣ املواثيق اإلقليمية 

بحقوق  املعنية  األوروبية  االتفاقية  اوروبا،  مجلس 
اإلنسان

تاريخ االعتماد: 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 
باحلقوق  "التمتع  التالي  االتفاقية  من   14 املادة  تصرح 
على  التمييز  دون  من  مضوناً  يكون  أن  يجب   ... واحلريات 
جميع األسس مثل اجلنس، العرق، اللون، اللغة، الدين، اآلراء 
السياسة وغيرها، األصول الوطنية أو االجتماعية، التعاون 
اجتماعية  حاالت  أو  الوالدة  امللكية،  الوطنية،  األقليات  مع 

أخرى."

األميركية  البلدان  اتفاقية  املتحدة،  الواليات  منظمة 
املرأة  ضد  العنف  على  والقضاء  معاقبة  مبنع،  املعنية 

(Belem do Para اتفاقية بيلم دو بارا(
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

تدعو هذه االتفاقية الفاعلني في القطاع األمني مبن في ذلك 
منع  إلى  القانون  تعزيز  ووكاالت  العدالة  قطاع  احلكومة، 
املستويات  على  املرأة  ضد  العنف  على  والقضاء  ومعاقبة 
العائلة  ضمن  حتدث  التي  والنفسية  واجلنسية  اجلسدية 
أو ضمن أية عالقة داخلية أخرى؛ في املجتمع، مبا في ذلك 
"االغتصاب، االستغالل اجلنسي، التعذيب، اإلجتار بالبشر، 
داخل  والتحرش اجلنسي  باإلكراه، اخلطف  البغاء  ممارسة 
أماكن العمل..."؛ أو ارتكاب هذه اجلرائم من قبل احلكومة أو 

وكاالتها أو الصفح عنها )املادة 2(.

إعالن   ،)SADC( إفريقية  اجلنوب  اإلمنائية  اجلماعة 
النوع االجتماعي وأثره في التطوير 

تاريخ االعتماد: 8 سبتمبر/ أيلول 1997 
للجنوب  اإلمنائية  للجماعة  احلكومات  أو  الدول  رؤساء 
عمل  إطار  خلق  حول...  املجلس  قرار  "يؤيدون  اإلفريقي 
نشاطات  جميع  في  االجتماعي  النوع  لتوجيه  سياسي 
الدول  جهود  وتعزيز  اإلفريقي،  للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة 
األعضاء لتحقيق املساواة بني النوع االجتماعي" )ح- ط(. 
وإصالحها،  القوانني  جميع  "إبطال  على:  دولها  جتبر  كما 
تعديل الدساتير وتغيير املمارسات االجتماعية التي ال تزال 
تعّرض النساء للتمييز، وسّن قوانني تعزز النوع االجتماعي 

وتستجيب له" )الفقرة ش – 4(. 

املعدلة  أمستردام  معاهدة  األوروبية،  اجلماعات 
واملعاهدات  األوروبي،  باالحتاد  املتعلقة  للمعاهدة 
ذات  القوانني  وبعض  األوروبية  للجماعات  املنشئة 

الصلة 
تاريخ االعتماد: 2 اكتوبر/ تشرين األول 1997 

إنها املعاهدة الدولية األولى التي تسلّط الضوء بوضوح على 
التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية. وفقاً للمادة 7-2 
اقتراح  بإجماع على  أ سابقاً(، "املجلس، وبالعمل  )املادة 6 
يأخذ  قد  األوروبي،  البرملان  استشارة  وبعد  اللجنة  من 
اإلجراء املالئم حملاربة التمييز على أساس اجلنس، األصول 
العرقية أو العنصرية، الدين أو املعتقد، العجز، العمر أو امليول 

اجلنسية". 

البلدان  برنامج   ،)OAS( األميركية  الواليات  منظمة 
واملساواة  للنساء  اإلنسانية  حقوق  لتطوير  األميركية 

)AG/RES. 1732( واإلنصاف بني اجلنسني
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000

يطلب هذا البرنامج من الدول األعضاء في منظمة الواليات 
األميركية "ضمان ادخال منظور النوع االجتماعي وتساوي 
املتعلقة  العامة  السياسات  في  والنساء  الرجال  بني  الفرص 

 .)4 -1 -IV( "بجميع أطر املجتمع واحلكومة
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النساء  مبشاركة  املعني  األوروبي  البرملان  قرار 
السلمية  بالوسائل  النزاعات  تسوية  قرار  في 

 ))INI(2000/2025(

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 
القرار "تدعو اللجنة والدول األعضاء إلى استجابة املبادرات 
ذلك  في  مبا  االجتماعي"،  للنوع  واألمن  بالسالم  املتعلقة 
القوات  لعناصر  االجتماعي  النوع  على  التدريب  توفير 
وليسود  ملقن  درس  إلى  املرأة  احترام  "ليتحول  العسكرية 

جّو مصادق للمرأة" )الفقرة 8(. 

االحتاد اإلفريقي، إعالن اإلدارات الدميوقراطية، 
 AHG/235( السياسية، االقتصادية واملؤسساتية

 ))XXXVIII
تاريخ االعتماد: 18 يوليو/ متوز 2002 

أصدر االحتاد اإلفريقي هذا اإلعالن خالل إطار عمل الشراكة 
اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا. وهو يعترف بأن: "استمرار 
تهميش املرأة أمر واقعي على الرغم من التقدم في السنوات 
أعيد  التي  القوة  مع  "العمل  وجوب  على  ويوافق  األخيرة" 
وضمان  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  لضمان  جتديدها 
السياسي  التطوير  في  وبفعالية  بالكامل  املرأة  دور  ادخال 

واإلجتماعي اإلقتصادي" )الفقرة 22(. 

حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  بروتوكول  اإلفريقي،  االحتاد 
اإلنسان والشعوب وحلقوق املرأة في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 2003 
األعضاء  الدول  "محاربة  ضرورة  على  البروتوكول  ينص 
جلميع أنواع التمييز ضد املرأة من خالل التدبيرات التشريعية 
يجب   .)1  -2 )املادة  وغيرها"  املناسبة  واملؤسساتية 
املتزايدة  واملشاركة  "التمثيل  ضمان  األعضاء  الدول  على 
)املادة  القرار"  صنع  مستويات  جميع  على  للمرأة  والفعالة 
وحق  املسالم  التواجد  بحق  يتمتعن  "النساء  وبأن  2(؛   -9
-10 )املادة  عليه"  واحملافظة  السالم  تطوير  في  املشاركة 

1(. تنّص املادة 8 على "وجوب الدول األعضاء أخذ التدابير 
املناسبة لضمان: الوصول الفعال للنساء للخدمات القضائية 
املبادرات  ودعم  القانونية؛  املساعدة  فيها  مبا  والقانونية، 
املرأة  ببلوغ  اخلاصة  والقارية  واإلقليمية  والوطنية  احمللية 

اخلدمات القانونية، مبا في ذلك املساعدة القانونية". 

النوع  بني  للمساواة  الرسمي  اإلعالن  اإلفريقي،  االحتاد 
االجتماعي في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 8 يوليو/ متوز 2004 
النوع  إلى أهمية توجيه  يتوجه إعالن االحتاد اإلفريقي هذا 
"اإلبالغ  األعضاء  الدول  تتعهد   ،12 املادة  في  االجتماعي. 
سنوياً عن التقدم فيما يتعلق بالتوجيه على النوع االجتماعي 
وبدعم ومناصرة جميع املسائل التي أثيرت في هذا اإلعالن، 

على كل من املستويات احمللية واإلقليمية، وتوفير املستجدات 
لبعضها البعض حول التطور احلاصل..."

املنّقح  الهادئ  احمليط  منهاج  الهادئ،  احمليط  جماعة 
النوع  بني  واملساواة  باملرأة  للنهوض  العمل  خلطة 

االجتماعي 2٠٠٥ إلى 2٠١٥: فصل إقليمي
تاريخ االعتماد: 20 أغسطس/آب 2004 

مجلس  قرار  تنفيذ  على  للعمل  الهادئ  احمليط  منهاج  يدعو 
املعلومات  تطوير   ،1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 
اخلاصة  املؤشرات  واستخدام  اجلنس  بحسب  املصنفة 
بالنوع االجتماعي، التدريب على النوع االجتماعي لعناصر 
القرار  صنع  عمليات  جميع  في  املرأة  ادخال  السالم،  حفط 
املرأة  ضد  العنف  على  القضاء  واألمن،  بالسالم  اخلاصة 
يدعو  واملنهاج  العدالة.  خدمات  على  بالتساوي  واحلصول 
أنظمة  في  املبكر  املرأة  بدخول  "االعتراف  إلى  احلكومات 
النزاع  ملنع  السالم  ومشاورات  بعمليات  وتعزيزه،  اإلنذار 
و"االستفادة  النزاع"  بعد  ما  مراحل  في  البناء  وإعادة 
يستجيب  تدريب  لقيادة  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  من 
الحتياجات النوع االجتماعي وتدريب لعناصر حفظ السالم 
امليدان"  على  اجلارية  على  للمسائل  استجاباتهم  لضمان 

)الفقرة 121(. 

منظمة  عمل  خطة  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
النوع  بني  املساواة  لتعزيز  أوروبا  في  والتعاون  األمن 

 (٠٤/١٤/MC.DEC( االجتماعي
تاريخ االعتماد: 7 ديسمبر/ كانون األول 2004

أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  عمل  خطة  تصرح 
حقوقهم  وحماية  واملرأة  للرجل  املتساوية  "احلقوق  أن 
اإلنسانية ضرورية للسالم، الدميقراطية املستدامة والتطور 
اإلقتصادي، وبالتالي، لألمن واإلستقرار في منطقة منظمة 

األمن والتعاون في أوروبا" )املقدمة(. 

أمانة سر الكمنولث، خطة عمل الكمنولث للمساواة بني 
النوع االجتماعي 2٠٠٥ – 2٠١٥ 

سنة اإلصدار: 2005
تعيد خطة العمل التأكيد على "هدف مشاركة ما ال يقل عن 
بالقطاعات  يتعلق  فيما  القرار  صنع  في  النساء  من   %30
 "2005 العام  حلول  مع  واخلاصة  العامة  السياسية، 
بناء  مستويات  جميع  في  املرأة  "ادخال  الدول  وتنصح 
والتسوية،  الوساطة  النزاعات،  منع  السالم،  حفظ  السالم، 
)الفقرة  البناء"  إعادة  ونشاطات  النزاع  بعد  ما  مصاحلات 
6(. كما تشجع توجيه املساواة بني النوع االجتماعي، حقوق 
اإلنسان وفيروس نقص املناعة البشرية من خالل التدريب 
اخلاص مبؤسسات القطاع األمني، وتشجع احلكومات على 
بحسب  املصنفة  املعلومات  ونشر  وحتليل  جمع  "حتسني 
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نوع اجلنس اخلاصة بعمليات السياسة والتخطيط والتنفيذ" 
)الفقرة 12-4(. 

 ١٤/٠٥ رقم  قرار  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
وإعادة  احملن  إدارة  النزاعات،  ومنع  بالنساء  املعني 

التأهيل في مراحل ما بعد النزاع
تاريخ االعتماد: 6 ديسمبر/ كانون األول 2005 

القائمات  قدرات  تطوير  في  الدول  "مشاركة  القرار  يشجع 
خطوات  وإتخاذ  النساء...  من  املقبولني  للمرشحني  احمللية 
عمل  مراكز  توفر  عن  بالكامل  النساء  تبليغ  لضمان  فعالة 
في  الوظائف  لنيل  الطلبات  تقدمي  على  وتشجعيهن  شاغرة 
املنطقة حيث جتري عمليات منع النزاع وعمليات إعادة التاهيل 
بالوظائف  النزاع، وباألخص فيما يتعلق  في مراحل ما بعد 
في اإلدارة العليا" )الفقرة 3(. ويدعو الدول وبنيات منظمة 
التدريب  وتشجيع  "دعم  إلى  أوروبا  في  والتعاون  األمن 
والبرامج التربوية التي تسلّط الضوء على النساء والفتيات، 
في  املرأة  مشاركة  إلى  تهدف  التي  املشاريع  إلى  باإلضافة 
دعم  النسائية؛  املنظمات  دور  تعزيز  املستدام؛  السالم  بناء 
العمل  وورشات  اإلعالم  خالل  من  للسالم  املرأة  مبادرات 
عن حقوق اإلنسان واملساواة بني النوع االجتماعي؛ وزيادة 
الوعي بني النساء فيما يتعلق بأهمية إشتراكهن في العمليات 

السياسية" )الفقرة 6(. 

في  املثليني  برهاب  املتعلق  األوروبي  البرملان  قرار 
أوروبا

تاريخ االعتماد: 26 أبريل/ نيسان 2٠٠٧ 
منع  ضمان  إلى  "اللجنة  األوروبي  البرملان  قرار  يدعو 
جميع  في  اجلنسية  امليول  أساس  على  القائم  التمييز 
إلى  الدول األعضاء  القطاعات...")الفقرة 4(، ويدعو جميع 
"اتخاذ أي تدبير آخر يروه مناسباً في النضال ضد رهاب 
تعزيز  وإلى  اجلنسية  امليول  أساس  على  والتمييز  املثليني 
فيها«  القانون  وأنظمة  مجتمعاتهم  في  املساواة  مبدأ  تنفيذ 
التشريعات  إلى سّن  الدول األعضاء  )الفقرة 10(، و"يحث 
اجلنس  نفس  من  الشركاء  يواجهه  الذي  للعنف  حّد  لوضع 
رواتب  اإليجار،  أنظمة  امللكية،  تدابير  بالوراثة،  يتعلق  فيما 

التقاعد، الضرائب، الضمان االجتماعي، الخ" )الفقرة 11(

2 النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام 
الشرطة 

2 ١ املواثيق الدولية  

القضاء  اتفاقية  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

باالرتكاز إلى اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
خالل  من  ضمان،   ... األعضاء")ج(  الدول  تتخذ  املرأة، 
حماية  أخرى،  عامة  ومؤسسات  املختصة  احمللية  احملاكم 
فعل  أي  في  التورط  منع  )د(  متييزي؛  فعل  أي  من  املرأة 
السلطات  عمل  وضمان  املرأة  ضد  متييزية  ممارسة  أو 
يتطلب   .)2 )املادة  اإللتزام"  لهذا  وفقاً  العامة  واملؤسسات 
الشرطة لضمان احلماية  اإللتزام إصالح خدمات نظام  هذا 
القانونية والفعالة للمرأة، وعدم قيام هذه اخلدمات بالتمييز 
أنواع  جميع  على  القضاء  اتفاقية  أيضاً  وتدعو  املرأة.  ضد 
والرجال  للنساء  املتساوي  التمثيل  إلى  املرأة  ضد  التمييز 
أن يعمل إصالح نظام الشرطة على توفير  في العمل، طالباً 

الوصول املتساوي لفرص العمل.

ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
)اجللسة ١١، ١992)،  رقم ١9  العامة  التوصية  املرأة، 

العنف ضد املرأة 
سنة االعتماد: 1992 

تصّرح التوصية العامة رقم 19 التابعة للجنة املعنية بالقضاء 
عن  املسؤولني  الضباط  إخضاع  أن  املرأة  ضد  التمييز  على 
أمر  االجتماعي  للنوع  املستجيب  للتدريب  القانون  تطبيق 

أساسي لفعالية تنفيذ االتفاقية )الفقرة 24- ب(.

بالقضاء  املعني  اإلعالن  املتحدة،  العامة لألمم  اجلمعية 
  )A/RES/48/104( على العنف ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

يدعو اإلعالن الدول األعضاء إلى "أخذ التدابير لضمان قيام 
الضباط املسؤولني عن تطبيق القانون واملوظفني العموميني 
املسؤولني عن تنفيذ سياسة منع العنف ضد املرأة والتحقيق 
يستجيبون  يجعلهم  تدريب  إلى  باخلضوع  ومعاقبته  فيه 

الحتياجات املرأة" )املادة 4- ط(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF. 177/20 )1995((

  (A/CONF. 177/20/ Add.1 )1995(( و 

6



7

تاريخ االعتماد: 15 أيلول/سيبتمبر 1995

يصرح منهاج العمل أن "املرأة قد تكون حساسة جتاه العنف 
املرتكب من قبل أشخاص مسؤولني في السلطة في كل من 
حاالت النزاع أو عدمه. تدريب جميع املسؤولني على القوانني 
املتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبي أفعال 
من  النوع  هذا  حدوث  عدم  على  يساعد  املرأة  ضد  العنف 
العنف على يد املسؤولني املفترض على النساء الوثوق بهم، 
األمن"  وقوات  والسجون  الشرطة  مسؤولي  فيهم  مبن 
وتدريب  تعليم  تأمني  احلكومات  تعهدت   .)121 )الفقرة 
مستجيب للنوع االجتماعي لعناصر الشرطة )الفقرة 232- 
ط( وضمان حصول املرأة على نفس حقوق الرجل لتصبح 

ضابطاً في الشرطة )الفقرة 232- ف(. 

رقم  القرار  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
٥2/86 املعني بتدابير منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 )A/RES/52/86( للقضاء على العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

يؤمن امللحق اخلاص باالتفاقية أمثلة ملموسة عن إجراءات 
الدولة التي حتتاجها الشرطة حملاربة العنف ضد املرأة. في 
لتتجاوب  الشرطة  تقوية  على:"...  الدول  ّث  حتحُ  ،8 الفقرة 
على  النساء  و"حّث  املرأة"  ضد  العنف  حلوادث  فوراً 
االلتحاق بقوات الشرطة، مبا في ذلك املستويات العملياتية". 
مع  وبالتعاون  األعضاء،  الدول  حّث  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تطالب  التي  املنظمات  ذلك  في  مبا  احلكومية،  غير  املنظمات 
املتخصصة  املؤسسات  مع  وبالتعاون  للمرأة،  باملساواة 
ذات الصلة على ...: )أ( تأمني أو تشجيع مناذج على تبادل 
الثقافة وعلى التدريب املستجيب للنوع االجتماعي لعناصر 
املرأة،  ضد  العنف  قبول  عدم  مع  يتعامل  الذي  الشرطة... 
العنف  ملسائل  مالئماً  جتاوباً  يؤمن  والذي  ونتائجه  تأثيره 

ضد املرأة" )ملحق، الفقرة 12(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
)S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

هو   1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  إن 
إلدخال  الشرطة  مؤسسات  على  للتأثير  أساسية  وثيقة 
جوانب النوع االجتماعي في عملية اإلصالح. الفقرة 8- ج 
وتنفيذ  مناقشة  عند  الصلة،  ذات  الفاعلة  العناصر  "يدعو 
مبا  االجتماعي،  للنوع  منظور  إعتماد  إلى  السالم،  إتفاقيات 
في ذلك... التدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق املرأة 
والفتيات، بخاصة عندما تتعلق بالدستور، النظام اإلنتخابي، 
القضائية". يدعو املجلس إلدخال حماية  الشرطة والسلطة 
إدخال  أهمية  إلى  باإلضافة  واحتياجاتها،  وحقوقها  املرأة 
برامج  في  السالم،  ببناء  املتعلقة  التدابير  جميع  في  املرأة 

العسكرية  الشرطة  بعناصر  اخلاصة  الوطنية  التدريب 
واملدنية حتضيراً لعملية النشر )املادة 6(.

2  2 املواثيق اإلقليمية   

منظمة الدول األميركية، اتفاقية البلدان األمريكية املعنية 
واستئصاله  عليه  واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع 

)اتفاقية بيليم دو بارا) 
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

جميع  وتدريب  تعليم  "تعزيز  على  األطراف  الدول  تتفق 
املعنيني في إدارة العدالة، الشرطة وغيرها من ضباط قوات 
تنفيذ  عن  املسؤولة  العناصر  إلى  باإلضافة  القانون  تنفيذ 
عليه  واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع  اخلاصة  السياسات 

واستئصاله" )املادة 8- ج(. 

منظمة الدول األميركية، اتفاقية البلدان األميركية لتعزيز 
حقوق املرأة واإلنصاف واملساواة بني النوع االجتماعي 

)AG/RES 1732(
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000 

املعنية  األميركية  البلدان  جلنة  تنصح  البرنامج،  هذا  في 
بـ  قيام احلكومات  األميركية،  الدول  والتابعة ملنظمة  باملرأة، 
"دعم تزويد متابعة التربية على النوع االجتماعي وتدريب 
تنفيذ  القضائية والتشريعية ولضباط  السلطتني  فريق عمل 

 .)13-1-IV القانون من النوع االجتماعي..." )القسم

 ٥(2٠٠2(  Rec الوزراء  توصية جلنة  أوروبا،  مجلس 
لدول األعضاء حول حماية املرأة من العنف

تاريخ االعتماد: 30 أبريل/ نيسان 2002 

بتضمني  األعضاء  الدول  تقوم  أن  الوزراء  جلنة  توصي 
معاجلة العنف األسري وأنواع أخرى من العنف املؤثر على 
املرأة في أسس برامج تدريب أعضاء قوات الشرطة )امللحق، 

الفقرة 8(. 

حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  بروتول  األفريقي،  االحتاد 
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 2003 

تلتزم الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير املناسبة لضمان 
"تأهيل جميع هيئات تطبيق القانون لتفسير حقوق املساواة 
ممثّلن  "النساء  وبأن  وتعزيزها"  االجتماعي  النوع  بني 

بالتساوي في صفوف هيئات تطبيق القضاء والعدالة". 



قطاع  إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع   ٣
الدفاع

٣ ١ املواثيق الدولية    

التابعة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية  اجلمعية العامة 
 )CEDAW( بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

)A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تهدف االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
املرأة إلى منع التمييز ضد املرأة وضمان تطويرها وتقدمها 
هذا  يتضمن  الدفاع،  قطاع  بإصالح  يتعلق  فيما  بالكامل. 
ضرورة قيام مؤسسات قطاع الدفاع، مبا في ذلك الوزارات 
بني  املساواة  أساس  على  "ضمان،  بـ  املسلحة  والقوات 
الرجال والنساء... حق احلصول على فرص العمل نفسها" 

)املادة 11-1- ب(. 

التمييز  أنواع  جميع  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
 2١ املادة  تنفيذ  املتحدة،  لألمم  التابعة  املرأة  ضد 
االتفاقية  من  و8   ٧ املادتني  حتليل  للجنة:  التابعة 

  )CEDAW/C/1994/4(
تاريخ االعتماد: 4 فبراير/شباط 1994 

املرأة  ضد  التمييز  أنواع  جميع  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
والتي  لالتفاقية  و8   7 املادتني  حول  عامة  توصية  اعتمدت 
القوات  في  املرأة  مشاركة  إلى  خاصة  بصورة  تهدف 
العسكرية. صّرحت اللجنة التالي: "القوات العسكرية مهمة 
للمرأة في دورها كمواطنة ... القوات العسكرية جزء يدخل في 
أي نظام سياسي... مبا أن القوات العسكرية تشكل عنصراً 
مهماً من تعليمات الدولة، صنع القرارات واحلكم، يحق جلميع 
املواطنني اإلهتمام بنوعية القوات العسكرية في وطنهم. عند 
تواجدهن خارج القوات العسكرية، ال ميكن للنساء املشاركة 
التغيرات في  العسكرية،  القوات  بعمل  املتعلقة  القرارات  في 
املؤسسات العسكرية واملراقبة الشاملة على تأدية واجباتها. 
موازنة  من  كبيراً  جزًءا  العسكري  القطاع  حسابات  تشكل 
مهماً  يعتبر مصدراً  القطاع  هنا  فإن  بالتالي  العامة،  اإلنفاق 
خارج  أحياناً  تكون  قد  التي  عمل  فرص  وتوفير  للتوظيف 

نطاق القطاع العسكري )الفقرة 29 والفقرة 30(. 

العسكرية  في  املرأة  مشاركة  "موضوع  اللجنة  قالت  وقد 
يتخذ معنى خاصاً في عملية حفظ السالم، والهدف الرئيسي 
منها تفادي النزاع أو منعه بغية ايجاد تسوية سلمية ... ومع 
كان  إن  التساؤل  يجب  السالم،  حفظ  عملية  أهمية  تزايد 
إستثناء النساء من العديد من مهام حفظ السالم أمراً مقبوالً. 
وحقيقة إختالف قوات حفظ األمن بطرق متعددة عن القوات 
بتسوية  تتعلق  خصائص  وتضمنها  التقليدية  العسكرية 

أن يشّكل بعض  النساء  لتزايد عدد  بالتالي  النزاعات، ميكن 
التغيير" )الفقرة 33 والفقرة 34(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF. 177/20 )1995(( 

  )A/CONF. 177/20/Add.1 )1995(( و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يعترف منهاج العمل بالتالي:"على الرغم من أن النساء بدأن 
يلعنب دوراً مهماً في آليات تسوية النزاع، حفظ السالم، الدفاع 
مراكز  في  ضعيفاً  متثيلهن  يزال  فال  اخلارجية،  والشؤون 
صنع القرار. وإن وجب على النساء لعب دوراً متساوياً في 
ضمان السالم واحملافظة عليه، فيجب عليهن التمتع بالدعم 
على  متساوي  بتمثيل  يتمتعن  وأن  واإلقتصادي  السياسي 
)الفقرة 134(. نتحدث هنا  القرار"  جميع مستويات صنع 
عن احلاجة إلى ادخال املرأة في جميع مستويات إدارة قطاع 

الدفاع وفي عمليات إصالحه. 

النوع  بني  باملساواة  كبير  بشكل  املنهاج  التزام  يتطلب 
للرجال  املتساوية  الفرص  مبنح  الدول  قيام  االجتماعي 
الدفاع  قطاع  إصالح  عمليات  على  يجب  وبالتالي  والنساء. 
أن تتضمن جوانب هادفة إلى التقليل من التمييز على أساس 
النوع االجتماعي في القوات العسكرية فيما يتعلق بالتوظيف 
والترقية وتركيبة القوى. باإلضافة إلى ذلك، يصّرح منهاج 
اجلرمية  أمام  ضعيفات  النساء  تكون  "قد  بالتالي:  العمل 
كل  في  السلطة  مراكز  في  األشخاص  قبل  من  املرتكبة 
قانون  على  املسوؤلني  تدريب  عدمه.  أو  النزاع  مراحل  من 
العنف  جرائم  مرتكبي  ومعاقبة  اإلنسان  وحقوق  اإلنسانية 
من  النوع  هذا  حدوث  عدم  ضمان  على  يساعد  املرأة  ضد 
العنف على يد املوظفني العموميني املفترض على املرأة الوثوق 
بهم، مبن فيهم مسؤولي الشرطة والسجون وقوات األمن" 
اخلاص  التعليم  توفير  احلكومات  تتعهد   .)121 )الفقرة 
والتدريبات  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  اإلنسان  بحقوق 

ذات الصلة لعناصر القوات العسكرية )الفقرة 232 – ط(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
(١٣2٥/S/RES( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

إن قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 "يشجع 
والتسريح  السالح  نزع  إلى  التخطيط  في  املشتركني  جميع 
اإلناث  احتياجات  اإلعتبار  بعني  األخذ  على  اإلدماج  وإعادة 
احتياجات  إلى  باإلضافة  السابقني،  احملاربني  من  والرجال 
األعضاء  الدول  املجلس  يدعو   .)13 )املادة  يعيلونهم"  من 
باإلضافة  واحتياجاتها،  وحقوقها  املرأة  حماية  ادخال  إلى 
إلى إشراك النساء في جميع تدابير حفظ السالم وبناءه، في 
برامج التدريب الوطنية لعناصر الشرطة العسكرية واملدنية 

حتضيراً لعملية النشر )املادة 6(.
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٣ 2 املواثيق اإلقليمية

قرار البرملان األوروبي املعني مبشاركة املرأة في تسوية 
 ))INI( 2000/2025( النزاعات بالوسائل السلمية

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 
استجابة  إلى  األعضاء  والدول  اللجنة  "يدعو  القرار  هذا 
مبادرات السالم واألمن للنوع االجتماعي، ولهذا الهدف ... 
من  أولية  مرحلة  في  االجتماعي  النوع  على  التدريب  توفير 
إلى  املرأة  العسكرية ليتحول إحترام  القوات  تدريب عناصر 
د(.   -8 )الفقرة  للمرأة"  مصادق  جّو  وليسود  ملقن  درس 
باإلضافة إلى ذلك، هو "يدعو املجلس والدول األعضاء إلى 
السالم واألمن وإعادة  النوع االجتماعي في عمليات  تعزيز 
متابعة  ضمان   ... الهدف  ولهذا  بها،  يشاركون  التي  البناء 
واإلناث،  منهم  الذكور  العسكرية،  القوات  عناصر  جميع 
وبخاصة قوات بناء السالم وحفظ السالم وتعزيز السالم 

للتدريب على النوع االجتماعي« )الفقرة 14- ب(. 

املعنية   (2٠٠6(  ١٧٤2 رقم  التوصية  أوروبا،  مجلس 
بحقوق اإلنسان اخلاصة بعناصر القوات املسلحة 

تاريخ االعتماد: 11 أبريل/ نيسان 2006 
اجلمعية البرملانية "تعتبر أن مجلس أوروبا يجب أن يعطي 
حيث  املسلحة،  القوات  في  املرأة  وضع  ملسألة  أكبر  إنتباهاً 
للتحرش  يتعرضن  النساء  احملاربات  من  كبيرة  نسبة  أن 
العسكرية  الواجبات  إلى  الوصول  مسائل  إن  اجلنسي. 
وإلى مراكز معينة في القوات املسلحة وبنية املهن واحلقوق 
املرأة،  ضد  بالتمييز  جميعها  تتعلق  مسائل  هي  املتساوية 
وتتطلب دراستها بتعّمق" )الفقرة 6(. تسأل اجلمعية الدول 
األعضاء القيام بعدد من اخلطوات لضمان احلماية احلقيقية 
والفعالة حلقوق اإلنسان اخلاصة بعناصر القوات املسلحة. 

تعزيز  حول  املجلس  نتائج  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
املساواة بني النوع االجتماعي وتوجيه النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 

منظور  ادخال  "يجب  أنه  على  املجلس  يركز   ،8 الفقرة  في 
النوع االجتماعي في سياسات ونشاطات االحتاد األوروبي 
والتسريح  السالح  نزع  األمني،  القطاع  بإصالح  اخلاصة 
والتسريح  السالح  نزع  برامج  على  يجب  اإلدماج.  وإعادة 
وإعادة اإلدماج ضمان تعريف احملاربات النساء وتسجيلهن 
في  بالتساوي  اجلنسني  من  كل  ومشاركة  مبكر،  وقت  في 
للنساء  املتساوي  الوصول  ضمان  ويجب  البرامج.  هذه 
لتدابير اإلعانة التي يحق لهن بها وفقاً لبرامج نزع السالح 
والتسريح وإعادة اإلدماج، ومشاركتهن في نشاطات إعادة 

اإلدماج االقتصادية". 

قطاع  في إصالح  وأثره  االجتماعي  النوع   ٤
العدالة 

٤ ١ املواثيق الدولية   

القضاء  اتفاقية  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

  )A/34/46( 
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تتكفل الدول األطراف: ")أ( تضمني مبدأ املساواة بني الرجل 
واملرأة في جميع دساتيرهم الوطنية أو التشريعات األخرى 
طريق  عن  املبادىء  لهذه  العملي  التطبيق  وضمان  املالئمة، 
القانون أو أية وسائل أخرى مالئمة؛ )ب( اعتماد التشريعات 
عند  العقوبات  ذلك  في  مبا  األخرى،  والتدابير  املالئمة 
الضرورة ملنع جميع أنواع التمييز ضد املرأة؛ )ج( تأسيس 
حماية قانونية حلقوق املرأة على أساس املساواة مع الرجل 
وضمان احلماية الفعالة للمرأة ضد أي فعل متييزي وذلك من 
خالل احملاكم الوطنية املختصة واملؤسسات العامة األخرى؛ 
)د( االمتناع عن االشتراك في أي فعل أو ممارسة متييزية 
ضد املرأة وضمان قيام السلطات واملؤسسات العامة بالعمل 
املناسبة،  التدابير  جميع  )و(إتخاذ   ... اإللتزام؛  لهذا  وفقاً 
احلالية،  القوانني  إلغاء  أو  لتعديل  التشريع،  ذلك  في  مبا 
األنظمة، التقاليد واملمارسات التي تشكل متييزاً ضد املرأة؛ 
)ز( إستئناف جميع العقوبات اجلزائية الوطنية التي تشكل 

متييزاً ضد املرأة" )املادة 2(. 

املرأة  ضد  التمييز  أنواع  جميع  على  القضاء  اتفاقية  حتدد 
للمرأة  املساواة  ضمان  يجب  حيث  القطاعات  من  مجموعة 
التوظيف  الصحة،  التربية،  والسياسية،  العامة  احلياة  مثل 
واحلياة العائلية. في العديد من احلاالت، يتطلب من إصالح 
اإللتزامات. بصورة خاصة، يجب  تفعيل هذه  العدالة  قطاع 
أمام  الرجال  مع  للمرأة  املساواة  منح  األعضاء  الدول  على 
بالرجال  اخلاصة  لتلك  املماثلة  القانونية  القدرة  القانون، 
املرأة  إعطاء  يجب  القدرة.  هذه  ملمارسة  نفسها  والفرص 
امللكية ويجب معاملتها بالتساوي  احلقوق املتساوية إلدارة 

في جميع مراحل اإلجراءات في احملاكم )املادة 15(. 

ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
 (١992  ،١١ )اجللسة   ١9 رقم  العامة  التوصية  املرأة، 

العنف ضد املرأة 
تاريخ االعتماد: 1992 

املعنية  املتحدة  األمم  للجنة  التابعة  العامة رقم 19  التوصية 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة تصّرح أن التدريب املستجيب 
للنوع االجتماعي لضباط القطاع القضائي ضروري للتنفيذ 

الفعال لالتفاقية )الفقرة 24 – ب(. 
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اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
  )A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

الواجب  التحقق  الدول: ")ج( ممارسة  للمادة 4، على  وفقاً 
للتشريع  وفقاً  فيها  التحقيق  املرأة،  ضد  العنف  أفعال  ملنع 
الوطني ومعاقبتها سواًء كانت مرتكبة من قبل الدولة أو من 
قبل أشخاص مدنيني؛ )د( تطوير العقوبات اجلنائية، املدنية، 
األخطاء  ملعاقبة  األسري  التشريع  في  واإلدارية  العملية 
عنها؛  والتعويض  للعنف  املعرضات  النساء  بحق  املقترفة 
الوصول  حق  على  للعنف  املعرضات  النساء  حصول  يجب 
إلى آليات العدالة، والتعويضات الفعالة عن األذى الذي عانني 
التدابير  أخذ  و")ط(  احمللي..."؛  للتشريع  وفقاً  وذلك  منه 
لضمان ... حصول املوظفني العموميني عن تنفيذ السياسات 
املعنية مبنع العنف ضد املرأة والتحقيق فيه وتدريب هؤالء 

على االستجابة االحتياجات املرأة". 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني 
)A/CONF. 177/20 )1995((

 )A/CONF. 177/20/Add.1 )1995(( و

تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يدعو منهاج العمل احلكومات إلى "مراجعة القوانني الوطنية، 
فيما  القانونية  واملمارسات  العرفية  القوانني  ذلك  في  مبا 
والتجارة  العمل  اجلنائي،  املدني،  األسري،  بالقانون  يتعلق 
بهدف ضمان تنفيذ مبادئ وإجراءات جميع املواثيق الدولية 
التمييز  على  تعمل  متبقية  قوانني  أية  وإبطال  الصلة،  ذات 
النوع  علىأساس  التمييز  وإزالة  اجلنس  أساس  على  القائم 
د(.   –  232 )الفقرة  العدالة"  إدارة  عملية  في  االجتماعي 
يجب على الدول أخذ التدابير لـ "ضمان الوصول إلى خدمات 
اإلملام  ذلك  في  مبا  املتدنية،  الكلفة  ذات  أو  املجانية  القانون 
إلى  للوصول  املصممة  تلك  وبخاصة  القانونية،  بالنواحي 
النساء اللواتي يعشن في الفقر" )الفقرة 61 – أ(. باإلضافة 
إلى ذلك، تتعهد احلكومات "ضمان حصول املرأة على نفس 
إحااللهن  أو  محاميات  قاضيات،  لتصبحن  الرجل  حقوق 
املسؤولني في احملكمة...")الفقرة  آخر من مراكز  أي مركز 

232- م(.  

 ٥2/86 القرار  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
املتعلق بتدابير منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للقضاء 

 )A/RES/52/86( على العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

مبادئ  وتقييم  "مراجعة  على  األعضاء  الدول  القرار  يحّث 
تشريعاتهم وقوانينهم، إجراءاتهم، سياساتهم وممارساتهم 
أنظمتهم  مع  تتالءم  بطريقة  اجلنائية  باملسائل  املتعلقة 

على  سلبياً  تأثيراً  تتضمن  كانت  إن  ما  لتحديد  القانونية، 
تعديلها  على  العمل  التأثير،  بهذا  تتمتع  كانت  وإن  النساء، 
لضمان معاملة املرأة بإنصاف من قبل نظام القضاء اجلنائي« 
)الفقرة 1( و«تعزيز سياسة فعالة وواضحة إلدخال منظور 
السياسات  جميع  وتنفيذ  تطوير  في  االجتماعي  النوع 
قد  التي  اجلنائية  والعدالة  منع اجلرمية  نطاق  والبرامج في 
وقبل  وبالتالي،  املرأة،  ضد  العنف  على  القضاء  في  تساعد 
أخذ القرار، يحُجرى حتليل لضمان عدم احتواءها على متييز 
ّث الدول  غير منصف على النوع االجتماعي" )الفقرة 3(. حتحُ
مبا  اجلنائية  إجراءاتهم  وتقييم  "مراجعة  على  األعضاء 
على  للعنف  املعرضات  النساء  حصول   ... لضمان  يتناسب 
فرص الشهادة خالل إجراءات احملكمة بالتساوي مع غيرهم 
من الشهود ولتوفير التدابير لتسهيل هذا النوع من الشهادة 

وحماية خصوصياتهن" )الفقرة 7 )ج((. 

 ... على  ث  "حتحُ األعضاء  الدول  إن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
املعني  التدريب  مناذج  إجراء  على  التشجيع  أو  تأمني  )أ( 
بالثقافات اإلجبارية واملستجيب للنوع االجتماعي للشرطة، 
مسؤولي القضاء اجلنائي، املمارسني واخلبراء العاملني في 
وتأثيره  املرأة  ضد  للعنف  املعارض  اجلنائية  العدالة  نظام 
العنف  ملسألة  املالءم  التجاوب  على  يعزز  والذي  ونتائجه 

ضد املرأة" )امللحق، الفقرة 12(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
   )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

 1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  يدعو 
إتفاقيات  وتنفذ  مفاوضة  في  املشتركني  الفاعلني  جميع 
واحترام  حماية  تضمن  التي  التدابير  لتضمني  السالم 
املعنية  بالنساء والفتيات وبخاصة  حقوق اإلنسان اخلاصة 
"يشدد  األمن  مجلس  – ج(.   8 )مقطع  والقضاء  بالتشريع 
من  لإلفالت  حد  وضع  على  األعضاء  الدول  مسؤولية  على 
اجلرائم  اجلماعية،  اإلبادة  عن  املسؤولني  ومحاكمة  العقاب 
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، مبا في ذلك اجلرائم اجلنسية 
)الفقرة  والفتيات"  النساء  ضد  األخرى  العنف  وجرائم 

  .)11

٤ 2 املواثيق اإلقليمية

األميركية  البلدان  اتفاقية  األميركية،  البلدان  منظمة 
املعنية مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله 

 (Belem do Para اتفاقية بيليم دو بارا(
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

تطلب االتفاقية من الدول األعضاء بذل "العناية الواجبة ملنع 
ب(.   –7 )املادة  وفرضه"  فيه  والتحقيق  املرأة  ضد  العنف 
لتعزيز  اخلاصة  التدابير  أخذ  على  األطراف  الدول  توافق 
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التربية والتدريب جلميع املشتركني في إدارة العدالة وتنفيذ 
السياسات ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه وإستئصاله 

)املادة 8 – ج(. 

إعالن   ،)SADC( اإلفريقي  للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة 
النوع االجتماعي وأثره على التطوير 

تاريخ االعتماد: 8 سبتمبر/ أيلول 1997 

من خالل هذا اإلعالن، يلتزم رؤوساء دول اجلماعة اإلمنائية 
للجنوب اإلفريقي ودولهم على حدة "إبطال جميع القوانني 
وإصالحها، تعديل التشريعات وتغيير املمارسات اإلجتماعية 
التي  القوانني  وسّن  التمييز  إلى  املرأة  تعّرض  تزال  ال  التي 

 .)IV – تعزز االستجابة للنوع االجتماعي" )املادة – ح

األمريكية  البلدان  برنامج  األميركية،  البلدان  منظمة 
للمرأة واملساواة واإلنصاف  اإلنسانية  لتعزيز احلقوق 

 )AG/RES. 1732( بني النوع االجتماعي
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000 

باملرأة  املعنية  األميركية  البلدان  جلنة  البرنامج،  هذا  في 
بدعم  احلكومات  تنصح  األميركية  البلدان  ملنظمة  والتابعة 
االجتماعي  النوع  على  والتدريب  التعليم  متابعة  ترتيبات 
والنساء  منهم  الرجال  القضائية  السلطة  عناصر  جلميع 

 .)13 -1 -IV القسم(

 ٥(2٠٠2(  Rec الوزراء  توصية جلنة  أوروبا،  مجلس 
لدول األعضاء املعنية بحماية املرأة من العنف

تاريخ االعتماد: 30 أبريل/ نيسان 2002 

بتضمني  األعضاء  الدول  تقوم  أن  الوزراء  جلنة  توصي 
املؤثر  العنف  من  أخرى  وأنواع  األسري  العنف  معاجلة 
الشرطة  قوات  أعضاء  تدريب  برامج  أسس  في  املرأة  على 
والعناصر القضائية و«تشجع على تضمني األسئلة املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة في التدريب اخلاص بالقضاة« )الفهرس، 

الفقرة 8،11(. 

حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  بروتوكول  أوروبا،  مجلس 
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في إفريقيا 

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 2003 

قيام  "ضرورة  على   ،1-2 املادة  في  البروتوكول،  ينص 
املرأة من  التمييز ضد  أنواع  الدول األطرف مبحاربة جميع 
وغيرها".  واملؤسساتية  التشريعية  املناسبة  التدابير  خالل 
يجب على هذه الدول "تضمني دساتيرها الوطنية ومواثيق 
تشريعية أخرى ... مبدأ املساواة بني الرجال والنساء وضمان 
تطبيقه الفعال". تنص املادة 8 على "تساوي املرأة والرجل 
واإلستفادة  احلماية  بحق  تتمتع  أن  ويجب  القانون  أمام 

إتخاذ  األطراف  الدول  على  ويجب  القانون.  من  املتساوية 
للمرأة  الفعال  الوصول  لضمان:  املناسبة  التدابير  جميع 
للخدمات القضائية والقانونية، مبا فيها املساعدة القانونية؛ 
والقارية  واإلقليمية  والوطنية  احمللية  للمبادرات  الدعم 
املعنية بتأمني وصول املرأة للخدمات القانونية، مبا في ذلك 
على  القانون  تطبيق  هيئات  جهوزية  القانونية...؛  املساعدة 
املساواة  حقوق  وتعزيز  أدوارها  لتأدية  املستويات  جميع 
في  بالتساوي  املرأة  متثيل  بفعالية؛  االجتماعي  النوع  على 
القوانني  إصالح  والقانون؛  القضاء  تطبيق  هيئات  صفوف 
املرأة  حقوق  تعزيز  بهدف  املوجودة  التمييزية  واملمارسات 

وحمايتها." 

املعنية  املجلس  قرارات  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
على  والتوجيه  االجتماعي  النوع  بني  املساواة  بتعزيز 

النوع االجتماعي في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 

النوع  منظور  "ادخال  أهمية  على  الضوء  املجلس  يسلط 
أيضاً  القانون. ميكن  االجتماعي في سياق سيادة نشاطات 
تعزيز املساواة بني النوع االجتماعي في حاالت ما بعد النزاع 
عن طريق اإلصالحات القانونية في قطاع العدالة، في جملة 
القوانني  مثل  التمييزية،  القوانني  مراجعة  خالل  من  أمور 
والتوظيف،  امللكية  األسرية،  العالقات  بالوراثة،  املتعلقة 
القانون  سيادة  إلى  للوصول  املرأة  دور  تعزيز  خالل  ومن 
)الفقرة  القضائية"  واالجتماعية  االقتصادية  واملؤسسات 
املعارضة  التدابير  تضمني  "أهمية  على  املجلس  يحّث   .)9
في  االجتماعي  والنوع  اجلنس  أساس  على  القائم  للعنف 
بناء  خطط  جميع  تتضمن  أن  يجب  اإلنتقالية.  العدالة  آليات 
للضحايا"  ودعم  شاملة  حماية  آليات  البناء  وإعادة  السالم 

)الفقرة 10(.    

٥ النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
اجلنائي 

٥ ١ املواثيق الدولية   

ومعاملة  اجلرمية  مبنع  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر 
املجرمني، قواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء 

تاريخ االعتماد: 30 أغسطس/ آب 1955 
األمم  مؤمتر  قبل  من   1955 العام  في  الوثيقة  هذه  إعتحُمدت 
املجرمني، وأقّر  املعني مبنع اجلرمية ومعاملة  املتحدة األول 
بها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في العام 1957 والعام 
من  للسجناء  أفضل  ملعاملة  القواعد  من  عدد  هناك   .1977

اإلناث، وهي تتضمن: 
القاعدة 8 )أ(: "يجب احتجاز الرجال والنساء في مؤسسات 
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التي تستقبل كل  املؤسسة  اإلمكان؛ وفي  منفصلة على قدر 
بالنساء  اخلاصة  األماكن  فصل  يجب  والنساء،  الرجال  من 

بالكامل."
يجب  بالنساء،  اخلاصة  املؤسسات  "في   :)1(  23 القاعدة 
الضرورية  املعاجلة  حاالت  جلميع  خاصة  مباني  تواجد 
حلوادث ما قبل الوالدة وما بعدها. كما يجب إتخاذ التدابير 
خارج  مستشفى  في  األطفال  لوالدة  الالزمة  التطبيقية 

املؤسسة..."
القاعدة 53: )1( في مؤسسة مختلطة للرجال والنساء، يجب 
وضع القسم املخصص للنساء حتت إدارة ضابط مسؤول من 
اإلناث وتكون جميع مفاتيح هذا القسم من املؤسسة بعهدتها 
دخول  العمل  فريق  من  رجل  أي  على  يجب  ال   )2( وحدها؛ 
القسم املخصص للنساء إال مبرافقة ضابط من اإلناث؛ )3( 
تكون السجينات حتت رعاية ومراقبة الضباط النساء فقط. 
ولكن هذا ال مينع أعضاء فريق العمل من الرجال، وبصورة 
في  املهني  عملهم  مزاولة  من  واألساتذة،  األطباء  خاصة 

مؤسسات أو أقسام من مؤسسات مخصصة للسجينات. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اتفاقية القضاء على جميع 
 )CEDAW( )A/34/46( أنواع التمييز ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 
ًتلزم املادة 2 من االتفاقية الدول األطراف بـ ")ث( االمتناع 
ضد  التمييز  عن  تنم  ممارسة  أو  فعل  أي  في  املشاركة  عن 
لهذا  وفقاً  العامة  واملؤسسات  السلطات  عمل  وضمان  املرأة 
اإللتزام؛ ... )ز( إبطال جميع األحكام اجلنائية الوطنية التي 

تشكل متييزاً ضد املرأة." 
األشخاص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  مجموعة 
أو  االحتجاز  أشكال  من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين 

السجن
تاريخ االعتماد: 9 ديسمبر/كانون األول 1988

املبدأ 5- 2 ينص على أن : "التدابير املطبقة حتت شعار القانون 
اخلاصة،  وأوضاعها  املرأة  حقوق  حلماية  فقط  واملنظمة 
ال  املرضعات...  واألمهات  احلامل  املرأة  خاصة  وبصورة 

يجب أن تكون متييزية". 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، اتفاقية ومنهاج عمل بكني 
)A/CONF.177/20 )1995((

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و 
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

وفقاً ملنهاج العمل، يحب على احلكومات التحرك للقضاء على 
التحيز ضد النوع االجتماعي في إدارة العدالة )الفقرة 232- 
د(. يصرح منهاج العمل على أن "املرأة قد تكون حساسة جتاه 
في  السلطة  في  مسؤولني  أشخاص  قبل  من  املرتكب  العنف 
النزاع أو عدمه. تدريب جميع املسؤولني على  كل من حاالت 
القوانني املتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبي 
النوع  هذا  حدوث  عدم  على  يساعد  املرأة  ضد  العنف  أفعال 
النساء  على  املقترض  العموميني  املوظفني  يد  على  العنف  من 
الشرطة والسجون وقوات  الوثوق بهم، مبن فيهم مسؤولي 
األمن" )الفقرة 121(. تعهدت احلكومات تأمني تعليم وتدريب 
مستجيب للنوع االجتماعي لعناصر ضباط اإلصالح )الفقرة 
الرجل  حقوق  نفس  على  املرأة  حصول  وضمان  ط(   -232

لتصبح ضابطاً في السجن واالحتجاز )الفقرة 232- م(. 

٥ 2 املواثيق اإلقليمية

الطفل  اإلفريقي حلقوق  امليثاق  اإلفريقي،  منظمة االحتاد 
 )OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49( ورفاهه

تاريخ االعتماد: 11 يوليو/ متوز 1990 

وفقاً للمادة 30 من امليثاق، الدول األطراف "تتعهد تأمني العالج 
اخلاص لألمهات احلوامل وألمهات الرضع واألطفال الصغار 
القانون اجلنائي"؛  أو وجدن مذنبات مبخالفة  أتهمن  اللواتي 
"ضمان األخذ بعني اإلعتبار إنزال عقوبة غير سالبة للحرية 
عند معاقبة أولئك النساء"؛ "ضمان عدم سجن األم مع طفلها« 

و«ضمان عدم إنزال عقوبة اإلعدام على أولئك األمهات".

6 النوع االجتماعي وأثره في إدارة احلدود 
6 ١ املواثيق الدولية   

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، اتفاقية ومنهاج عمل بكني
)A/CONF.177/20 )1995((

 )A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و 
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

العمل على أن "املرأة قد تكون حساسة جتاه  يصرح منهاج 
العنف املرتكب من قبل األشخاص املسؤولني في السلطة في 
كل من حاالت النزاع أو عدمه. تدريب جميع املسؤولني على 
القوانني املتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبي 
أفعال العنف ضد املرأة يساعد على عدم حدوث هذا النوع من 
العنف على يد املوظفني العموميني..." )الفقرة 121(. تعهدت 
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احلكومات تأمني تعليم وتدريب مستجيب للنوع االجتماعي 
في  يتعاملون  "من  ذلك  في  مبا  العموميني،  للمسؤولني 

املسائل اخلاصة بالهجرة والالجئني )الفقرة 232- ط(. 

وقمع  منع  بروتوكول  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االجتار  ومعاقبة 
واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو) 
تاريخ االعتماد: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 

واحلماية  املساعدة  تقدمي  إلى  باليرمو  بروتوكول  يدعو 
اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  باألشخاص،  اإلجتار  لضحايا 
عمرهم، جنسهم واحتياجاتهم اخلاصة )املادة 6-4(. يجب 
للمسؤولني  التدريب  تقوية  أو  "تأمني  األطراف  الدول  على 
العاملني  آخر من  الهجرة وأي مسؤول  القانون،  تطبيق  عن 
اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  باألشخاص"  اإلجتار  منع  في 
النوع  التي تتوافق مع  "حقوق اإلنسان واألطفال واملسائل 
االجتماعي" وتشجع "التعاون مع املنظمات غير احلكومية، 
واملنظمات األخرى ذات الصلة وعناصر أخرى من املجتمع 

املدني" )املادة 2-10(.

٧ النوع االجتماعي وأثره في مراقبة املجتمع 
املدني على القطاع األمني  

٧ ١ املواثيق الدولية   

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية بالقضاء 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979

تلعب البرملانات دوراً مهماً في ضمان حتقيق التزامات الدولة 
لالتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة، 
مبا في ذلك تأسيس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة بحزم 
التمييزية  القوانني  عن  والتخلي  للبلد،  القانونية  األنظمة  في 
على  التأكيد  للبرملانيني،  جداً  املهمة  األمور  ومن  املرأة.  ضد 
حق املرأة في "التصويت في جميع اإلنتخابات واإلستفتاء 
العام، وأن تؤهل لالنتخاب جلميع الهيئات املنتخبة من قبل 
سياسة  صناعة  في  و"املشاركة  أ(   –  7 )املادة  العامة" 
بجميع  والقيام  عامة  مناصب  وإدارة  وتنفيذها  احلكومة 
الوظائف العامة على جميع مستويات احلكومة" )املادة 7- 

ب(. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
 )A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993
ينص اإلعالن على "انتهاج الدول، بجميع الوسائل املالئمة 
املرأة،  ضد  العنف  على  القضاء  سياسة  تأخير،  دون  ومن 
ولهذا الهدف، تضمني في ميزانيات احلكومة املوارد املناسبة 
لنشاطاتها املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة" )املادة 4(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني 
)A/CONF.177/20 )1995((

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و 
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

على  احملسسني  والتدريب  التعليم  تقدمي  احلكومات  تتعهد 
من  متكينهم  "بهدف  البرملان  ألعضاء  االجتماعي  النوع 
ممارسة مسؤولياتهم العامة بشكل أفضل" )الفقرة 232- 

ط(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اوكتوبر/ تشرين األول 2000 
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 يحّث جميع 
االجتماعي  النوع  على  املساواة  تعزيز  على  األعضاء  الدول 
"على جميع مستويات صنع القرار في املؤسسات واآلليات 
وإدارته  النزاع  على  للقضاء  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
العاملني في مداولة  الفاعلني  )الفقرة 1(. جميع  وتسويته" 
وتنفيذ إتفاقيات السالم مدعوون إلعتماد منظور على النوع 
االجتماعي، مبا في ذلك "تدابير تضمن حماية حقوق النساء 
والفتيات واحترامها، وبصورة خاصة تلك املتعلقة بالسلطة 
التشريعية، النظام اإلنتخابي، الشرطة والسلطة القضائية" 

)الفقرة 8 – ج(.

٧ 2 املواثيق اإلقليمية 

منظمة  عمل  خطة  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
النوع  األمن والتعاون في أوروبا لتعزيز املساواة على 

 )MC.DEC/14/04( االجتماعي
تاريخ االعتماد: 7 ديسمبر/ كانون األول 2004

خطة عمل منظمة األمن والتعاون تشجع اجلمعية البرملانية 
مسألة  على  أجندتها  في  "العمل  استمرار  على  لها  التابعة 
الفرص املتساوية للرجال والنساء في البرملانات وفي خطة 
عمل منظمة األمن والتعاون واجلمعية البرملانية التابعة لها، 
أجندة  في  االجتماعي  النوع  على  املساواة  مناقشة  موجهة 
املرأة  حالة  عن  "تقارير  وإصدار  العامة"  اجلمعية  جلسة 
في منطقة املنظمة وزيادة الوعي عن طريق توفير هذه املواد 

جلميع البرملانيني املشتركني" )الفقرة 44- ح(. 
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8 النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة 
األمن القومي   

8 ١ املواثيق الدولية   

بالقضاء  اتفاقية معنية  املتحدة،  العامة لألمم  اجلمعية 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تحُلزم املادة 7 من االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع 
التدابير  بـ "إتخاذ جميع  األطراف  الدول  املرأة  التمييز ضد 
املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية 
املرأة،  حق  ضمان   ... خاصة  وبصورة  للبلد،  واالقتصادية 
سياسة  صنع  في  املشاركة  في   ... الرجل،  مع  بالتساوي 
الوظائف  جميع  وتأدية  العامة  املناصب  واستالم  احلكومة 

العامة على جميع مستويات احلكومة". 

بالقضاء  املعني  اإلعالن  املتحدة،  العامة لألمم  اجلمعية 
 )A/RES/48/104( على العنف ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

ينص االعالن على "قيام الدول بجميع الوسائل، ومن دون 
الهدف،  العنف، ولهذا  القضاء على  بإنتهاج سياسة  تأجيل، 
قومية  عمل  خطط  تطوير  امكانية  في  التفكير  )هـ(   ... يجب 
لتعزيز حماية املرأة ضد أي نوع من العنف ... )ح( تضمني 
املتعلقة  لنشاطاتها  املناسبة  املوارد  احلكومة  ميزانيات  في 

بالقضاء على العنف ضد املرأة" )املادة 4(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF.177/20 )1995(( 

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يؤكد إعالن بكني على أن جناح منهاج العمل يعتمد على تعهٍد 
الهيئات  جميع  في  والرجل  للمرأة  املتساوية  "املشاركة  بـ 
والدولية"  واإلقليمية  الوطنية  السياسة  صنع  وعمليات 
)الفقرة 36(. وينص على أنه "يجب على احلكومة وفاعلني 
منظور  لتوجيه  وواضحة  فاعلة  سياسة  تعزيز  آخرين 
وبالتالي،  والبرامج  السياسات  جميع  في  االجتماعي  النوع 
النساء  على  للتأثيرات  حتليل  يحُجرى  القرارات،  إتخاذ  وقبل 

والرجال" )الفقرة 79(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

"يحّث   1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار 
جميع  على  املرأة  متثيل  تزايد  ضمان  على  األعضاء  الدول 
الوطنية  واآلليات  املؤسسات  في  القرار  صنع  مستويات 
النزاع وإدارته وتسويته" )الفقرة  واإلقليمية والدولية ملنع 

.)1

8 2 املواثيق اإلقليمية 

النوع  لتوجيه  التصوري  العمل  اإلطار  أوروبا،  مجلس 
االجتماعي، منهجية وتقدمي املمارسات اجليدة: التقرير 
EG-S-( التوجيه  في  اخلبراء  فريق  لنشاطات  النهائي 

 )MS
تاريخ اإلصدار: مايو/ أيار 1998 

تأثيرات  "تقييم  أهمية  على  أوروبا  مجلس  عمل  إطار  يؤكد 
كونها  احلالية،  االجتماعي  النوع  عالقات  على  السياسات 
-II تخدم كنقطة إنطالق لتطوير سياسات جديدة" )اجلزء

2(. اجلزء III يشرح كيفية بناء "خطة لسياسة التوجيه على 
النوع االجتماعي" ويؤمن بعض املمارسات اجليدة للتوجيه 

على النوع االجتماعي. 

منظمة  عمل  خطة  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
النوع  األمن والتعاون في أوروبا لتعزيز املساواة على 

 )MC.DEC/14/04( االجتماعي
تاريخ االعتماد: 7 ديسمبر/ كانون األول 2004 

ميكن استخدام خطة عمل منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
غير  وسياسية  قانونية  عمل  إطارات  لضمان  عمل  كمنهاج 
للدول  املشتركة  :"املسؤولية  على  ينص   3 الفقرة  متييزية. 
املؤسسات  العام، رؤوساء  األمني  املالي،  الرئيس  املشاركة، 
كعضو  والرجال  النساء  بني  املساواة  تعزيز  في  واملهمات 
في  والتعاون  األمن  منظمة  وممارسات  لسياسات  أساسي 

أوروبا". 

مجلس االحتاد األوروبي، قرارات املجلس املعنية بتعزيز 
املساواة بني اجلنسني والتوجيه على النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 

بني  املساواة  تعزيز  على  الضوء  القرارات  هذه  تسلط 
اجلنسني والتوجيه على النوع االجتماعي في سياق السياسة 
لألمن  األوروبية  والسياسة  املشتركة  واألمنية  اخلارجية 
الفقرة 8، يؤكد املجلس  والدفاع على جميع املستويات. في 
سياسات  في  االجتماعي  النوع  منظور  ادخال  "يجب  أنه 



15

االحتاد األوروبي ونشاطاته املتعلقة بإصالح القطاع األمني 
ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج".

9 النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع 
املدني على القطاع األمني   

9 ١ املواثيق الدولية   

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية املعنية بالقضاء 
)CEDAW( على جميع أنواع التمييز ضد املرأة

 )A/34/46(
تاريخ االعتماد: 18 ديسمبر/ كانون األول 1979 

تؤكد االتفاقية املعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد 
املرأة أن "التطور الكامل للدولة، رفاه العالم، وسبب السالم 
الرجال  مع  وباملساواة  للنساء  القصوى  املشاركة  يتطلبون 
الدول  خاصة،  بصورة  )املقدمة(.  امليادين"  جميع  في 
الرجل،  مع  وباملساواة  املرأة،  حق  ضمان  تلتزم  األطراف 
وتنفيذها«  احلكومة  سياسة  صنع  في  "املشاركة  بالتالي: 
و"املشاركة في املنظمات واملؤسسات غير احلكومية املعنية 

باحلياة العامة والسياسية للبلد" )املادة 7(. 

املؤمتر العاملي الرابع عن املرأة، اعالن ومنهاج عمل بكني
)A/CONF.177/20 )1995(( 

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995((و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

أمام مشاركة  العقبات  إزالة "جميع  إلى  العمل  يدعو منهاج 
واخلاصة  العامة  احلياة  مجاالت  جميع  في  الفعالة  املرأة 
القرارات  صنع  في  ومتساوية  كاملة  مشاركة  خالل  من 
)الفقرة  والسياسية"  والثقافية  واإلجتماعية  االقتصادية 

 .)1

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، القرار رقم ٥2/86 املعني 
على  للقضاء  اجلنائية  العدالة  وتدابير  اجلرمية  مبنع 

 )A/RES/52/86( العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

"املنظمات  مع  التعاون  على  األعضاء  الدول  القرار  يحث 
مبساواة  املطالبة  املنظمات  ذلك  في  مبا  احلكومية،  غير 
املرأة" و"املؤسسات املختصة ذات الصلة" لتأمني التدريب 
املستجيب للنوع االجتماعي للشرطة، املسؤولني في العدالة 
العدالة  نظام  في  العاملني  واخلبراء  املمارسني  اجلنائية، 

اجلنائية )امللحق، الفقرة 12- أ(. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

 1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  يؤكد 
جميع  على  القرار  صنع  في  املشاركة  إلى  املرأة  حاجة  على 
املرأة  منظمات  إلدخال  بجهود  القيام  وإلى  املستويات، 
الفاعلني إلى مفاوضة اتفاقيات  القرار جميع  ودعمها. يدعو 
مبادرات  تدعم  التي  التدابير  لتضمني:  وتنفيذها  السالم 

السالم احمللية للمرأة" )الفقرة 8 – ب(. 

9 2 املواثيق اإلقليمية 

وفي  املرأة  مبشاركة  املعني  األوروبي  البرملان  قرار 
 ))INI( 2000/2025( تسوية النزاع بطريقة سلمية

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ كانون األول 2000 

إلى تعزيز شامل  واللجنة  األعضاء  الدول  القرار "يدعو  إن 
ولهذا  الرسمية،  النزاع  تسوية  عملية  في  املرأة  ملشاركة 
الهدف: ضمان تشعب عملية السالم من خالل دمج األطراف 
على  العاملة  فرقها  في  املدني  املجتمع  من  ملمثلني  املتحاربة 

مفاوضات السالم" )الفقرة 19 – ج(. 

١٠ النوع االجتماعي وأثره في تقييم القطاع 
األمني ومراقبته وحتليله    

١٠ ١ املواثيق الدولية   

املؤمتر العاملي الرابع للمرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
 )A/CONF. 177/20 )1995((

  )A/CONF. 177/20/Add.1 )1995(( و
تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يقدم منهاج عمل بكني نصيحة ملموسة عن ادخال املسائل 
الرقابة  وآليات  معلومات  ضمن  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
والدولية  واإلقليمية  الوطنية  اإلحصائية  للخدمات  التابعة 
األمر،  بهذا  يتعلق  فيما  الصلة.  ذات  احلكومية  والوكاالت 
يصّرح التالي: "غياب املعلومات املصنفة حسب نوع اجلنس 
وإحصائيات عن حادثة العنف يصّعب من عملية التوّسع في 
البرامج ومراقبة التغييرات. إن النقص في الوثائق واألبحاث 
التحرش  األسري،  العنف  منها حول  املناسبة  تقدمي غير  أو 
اجلنسي والعنف ضد املرأة والفتيات في السّر أو في العلن، 
إلى  الهادفة  اجلهود  من  يعيق  العمل،  أماكن  ذلك  في  مبا 
يدعو   .)120 )الفقرة  معيّنة"  تدخل  استراتيجيات  تصميم 
إلى  املرأة  وصول  ملراقبة  "آليات  خلق  إلى  العمل  منهاج 
عن  ب(   -192 )الفقرة  القرار"  صنع  من  عالية  مستويات 



طريق استخدام الكمية والنوعية املالئمة من املعلومات. 

منظور  لتوجيه  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن 
لدعم  اجلوانب  متعددة  عمليات  في  االجتماعي  النوع 

     (69٣/2٠٠٠/S( السالم
تاريخ االعتماد : 31 مايو/ أيار 2000 

عمليات  في  للمرأة  املتساوية  املشاركة  إلى  اإلعالن  يدعو 
تقييم القطاع األمني ومراقبته وحتليله في عمليات السالم. 
التقارير والتقييمات الشاملة عن  القسم 8 يحّث على وضع 

اجلهود املبذولة لتوجيه النوع االجتماعي. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

ينّص قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 على 
"احلاجة إلى توحيد املعلومات حول تأثير النزاع املسلح على 
إلزامات  كانت  إن  ما  ولتقييم  )املقدمة(.  والقتيات"  النساء 
يجب  نحُّفذت،  قد  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار 
القطاع  إصالح  تقييم  عمليات  في  التالية  املعلومات  تضمني 

األمني ومراقبته وحتليله:  

متثيل املرأة على جميع مستويات صنع القرار.  � 

االجتماعي،  النوع  بني  املساواة  على  التدريب  مبادرات  � 
التوعية على فيروس نقص املناعة البشرية.

اخلاصة  االحتياجات  وتوجيه  لتقييم  املبذولة  اجلهود  � 
للنساء والفتيات. 

ومبادرات  النزاع  تسوية  في  احملليات  النساء  مشاركة  � 
السالم.

اخلاصة  اإلنسان  حقوق  حماية  لضمان  التدابير  أخذ  � 
بالنساء والفتيات واحترامها، بصورة خاصة فيما يتعلق 

بإيصال اخلدمة من قبل الشرطة وبلوغ العدالة.
االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  حادثة  � 
العنف  من  والفتيات  النساء  حلماية  املبذولة  والتدابير 
على  والقضاء  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 

اإلفالت من معاقبة جرائم العنف. 
اخلاصة  االحتياجات  وتوجيه  لتقييم  املبذولة  اجلهود  � 
للنساء والرجال من احملاربني السابقني ومن يعيلونهم.

١٠ 2 املواثيق اإلقليمية 

النوع  لتوجيه  التصوري  العمل  اإلطار  أوروبا،  مجلس 
االجتماعي، منهجية وتقدمي املمارسات اجليدة: التقرير 
EG-S-( التوجيه  في  اخلبراء  فريق  لنشاطات  النهائي 

 )MS
تاريخ اإلصدار : مايو/ أيار 1998 

التقنيات  فحص  على  أوروبا  مجلس  عمل  إطار  يعمل 
في  مبا  االجتماعي  النوع  على  للتوجيه  املتوفرة  واملعدات 
االستطالعات  اجلنس؛  بحسب  املجزأة  "اإلحصائيات  ذلك: 
جدوى  حتليل  اجلنسني؛  بني  بالعالقات  املتعلقة  والتكنهات 
الدراسات  أبحاث  االجتماعي؛  النوع  منظور  من  التكاليف 
املرجعية  قائمات  إلى  باإلضافة  االجتماعي"،  النوع  على 
وتأثير  ستنفذ(،  التي  األعمال  وصف  مع  األهداف،  )وضع 

 .)3 -II تقييمات النوع االجتماعي ومراقبتها )اجلزء

املنّقح  الهادئ  احمليط  منهاج  الهادئ،  احمليط  جماعة 
النوع  بني  واملساواة  باملرأة  للنهوض  العمل  خلطة 

االجتماعي 2٠٠٥ إلى 2٠١٥: فصل إقليمي
تاريخ االعتماد: 20 أغسطس/آب 2004 

املعلومات  حتسني  إلى  للعمل  الهادئ  احمليط  منهاج  يدعو 
اخلاصة  املؤشرات  واستخدام  اجلنس  بحسب  املصنفة 

بالنوع االجتماعي.

١١ التدريب على النوع االجتماعي لعناصر 
القطاع األمني     

١١ ١ املواثيق الدولية   

ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
)اجللسة ١١، ١992)،  رقم ١9  العامة  التوصية  املرأة، 

العنف ضد املرأة 
سنة االعتماد: 1992 

املتحدة  األمم  بلجنة  اخلاصة   19 رقم  العامة  التوصية 
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تصّرح أن "التدريب 
تطبيق  عن  املسؤولني  للضباط  االجتماعي  للنوع  املستجيب 
العموميني اآلخرين  السلطة القضائية والقانونية واملوظفني 

أمر أساسي للتنفيذ الفعال لإلتفاقية" )الفقرة 24 – ب(. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن القضاء على العنف 
 )A/RES/48/104( ضد املرأة

تاريخ االعتماد: 20 ديسمبر/ كانون األول 1993 

يدعو اإلعالن الدول إلى "أخذ التدابير لضمان قيام الضباط 
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املسؤولني عن تطبيق القانون واملوظفني العموميني املسؤولني 
فيه  والتحقيق  املرأة  ضد  العنف  ملنع  السياسات  تنفيذ  عن 
يستجيبون  يجعلهم  تدريب  إلى  باخلضوع  ومعاقبته، 

الحتياجات املرأة" )املادة 4 – 1(. 

املؤمتر العاملي الرابع للمرأة، إعالن ومنهاج عمل بكني
 )A/CONF.177/20 )1995((

)A/CONF.177/20/Add.1 )1995(( و
 تاريخ االعتماد: 15 سبتمبر/ أيلول 1995 

يصّرح منهاج العمل أن "تدريب جميع املسؤولني في قوانني 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان... يساعد على ضمان عدم حدوث 
]العنف ضد املرأة[ على يد املوظفني العموميني املفترض على 
النساء الوثوق بهم، مبن فيهم مسؤولي الشرطة والسجون 
وقوات األمن" )الفقرة 121(. تعهدت احلكومات تأمني تعليم 
العموميني،  للموظفني  االجتماعي  للنوع  مستجيب  وتدريب 
)الفقرة  اإلصالح  وضباط  العسكرية  القوات  عناصر 
التدريب  ومتويل  وتطوير  وحتسني  وخلق  ط(،   -232
األفعال  طبيعة  على  األشخاص  هؤالء  استجابة  بهدف 
لضمان  العنف  وتهديدات  االجتماعي  النوع  على  املرتكزة 
ن(.   -124 )الفقرة  الضحايا  من  لإلناث  احلقة  معاملتهم 

رقم  القرار  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  تدابير  عن   ٥2/86

 )A/RES/52/86( للقضاء على العنف ضد املرأة
تاريخ االعتماد: 2 فبراير/ شباط 1998 

أو تشجيع مناذج  الدول األعضاء على "تأمني  القرار  يحّث 
للنوع  واالستجابة  الثقافة  تبادل  على  اإللزامي  التدريب 
اجلنائية،  العدالة  مسؤولي  الشرطة،  لعناصر  االجتماعي 
اجلنائية  العدالة  نظام  في  العاملني  واملختصني  املمارسني 
تأثيره  املرأة،  ضد  العنف  قبول  عدم  مع  يتعامل  والذي 
املرأة"  ضد  العنف  ملسائل  مالئماً  جتاوباً  ويؤمن  ونتائجه 

)ملحق، الفقرة 12 - أ(. 

منظور  لتوجيه  ناميبيا  عمل  وخطة  ويندهوك  إعالن 
لدعم  اجلوانب  متعددة  عمليات  في  االجتماعي  النوع 

     )S/2000/693( السالم
تاريخ االعتماد : 31 مايو/ أيار 2000

التدريب على  إلى  إلى احلاجة  القسم 6، يتوجه اإلعالن  في 
النوع االجتماعي، مصرحاً أنه "يجب توجيه املسائل املتعلقة 
وصفوفه  التدريب  مناهج  جميع  عبر  االجتماعي  بالنوع 

اإلقليمية والوطنية لعمليات دعم السالم". 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٣2٥ املعني 
 )S/RES/1325( باملرأة، السالم واألمن

تاريخ االعتماد: 31 اكتوبر/ تشرين األول 2000 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 "يطالب 
التوجيهية  املبادئ  األعضاء  للدول  يؤمن  بأن  العام  األمني 
حقوقهن  حماية  النساء،  بحماية  اخلاصة  واألدوات 
واحتياجاتهن اخلاصة، باإلضافة إلى إشراك املرأة في جميع 
تدابير حفظ السالم وصنعه. وهو يدعو الدول األعضاء إلى 
فيروس  على  التوعية  إلى  باإلضافة  العناصر،  هذه  تضمني 
نقص املناعة البشرية، في برامج تدريبهم الوطنية لعناصر 
الشرطة العسكرية واملدنية حتضيراً للنشر، كما يطالب األمني 
العام بضمان حصول العناصر املدنية التابعة لعمليات حفظ 
السالم على تدريب مماثل« )الفقرة 6(. باإلضافة إلى ذلك، 
حتّث الفقرة 7 الدول األعضاء على زيادة دعمهم االختياري 
املالي والتقني واللوجيستي جلهود التدريب املستجيب للنوع 

االجتماعي..." 

وقمع  منع  بروتوكول  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االجتار  ومعاقبة 
واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو) 
تاريخ االعتماد: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 

تتعهد الدول األطراف "تأمني أو تقوية التدريب للمسؤولني 
العاملني  الهجرة وأي مسؤولني آخرين  القانون،  عن تطبيق 
اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  باألشخاص"  اإلجتار  منع  في 
للنوع  املستجيبة  واملسائل   واألطفال  اإلنسان  "حقوق 
االجتماعي" وتشجع "التعاون مع املنظمات غير احلكومية، 
واملنظمات األخرى ذات الصلة وعناصر أخرى من املجتمع 

املدني" )املادة 2-10(. 

رقم  قرار  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 
2٠٠٣/٤٥ املعني بالقضاء على العنف ضد املرأة 

تاريخ االعتماد: 23 أبريل/نيسان 2003 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان تدعو الدول "إلى تطوير و/
أو تعزيز، من خالل التمويل أيضاً، برامج التدريب لعناصر 
القطاعات القضائية والقانونية والطبية والتربوية والشرطة 
واإلغاثة  السالم  وحفظ  واجليش  اإلصالحية  واخلدمة 
إلى  املؤدي  السلطة  استغالل  منع  بهدف  وذلك  اإلنسانية، 
لطبيعة  القطاعات  هذه  عناصر  واستجابة  املرأة  ضد  العنف 
العنف"  وتهديدات  االجتماعي  النوع  على  املرتكزة  األفعال 

)الفقرة 14 – ك(. 

17



١١ 2 املواثيق اإلقليمية 

منظمة الدول األميركية، اتفاقية البلدان األمريكية املعنية 
واستئصاله  عليه  واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع 

)اتفاقية بيليم دو بارا) 
تاريخ االعتماد: 9 يونيو/ حزيران 1994 

وتدريب  تعليم  "تعزيز  إلى  األطراف  الدول  االتفاقية  تدعو 
جميع املعنيني في إدارة العدالة، الشرطة وغيرها من ضباط 
عن  املسؤولة  العناصر  إلى  باإلضافة  القانون  تنفيذ  قوات 
واملعاقبة  املرأة  ضد  العنف  مبنع  اخلاصة  السياسات  تنفيذ 

عليه واستئصاله" )املادة 8- ج(. 

األميركية  البلدان  اتفاقية  األميركية،  الدول  منظمة 
لتعزيز حقوق املرأة واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني 

)AG/RES1732(
تاريخ االعتماد: 5 يونيو/ حزيران 2000 

املعنية  األميركية  البلدان  جلنة  تنصح  البرنامج،  هذا  في 
بـ  قيام احلكومات  األميركية،  الدول  والتابعة ملنظمة  باملرأة، 
"دعم تزويد متابعة التربية على النوع االجتماعي وتدريب 
فريق عمل السلطتني القضائية والتشريعية وضباط تطبيق 

القانون من اجلنسني..." )القسم الرابع-13-1(. 

قرار البرملان األوروبي املعني مبشاركة املرأة في تسوية 
 ))INI(2000/2025( النزاعات بالوسائل السلمية

تاريخ االعتماد: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 

استجابة  إلى  األعضاء  والدول  اللجنة  "يدعو  القرار  هذا 
الهدف...  ولهذا  االجتماعي،  للنوع  واألمن  السالم  مبادرات 
من  أولية  مرحلة  في  االجتماعي  النوع  على  التدريب  توفير 
إلى  املرأة  العسكرية ليتحول إحترام  القوات  تدريب عناصر 
)الفقرة 8- ث(.  للمرأة"  درس ملقن وليسود جّو مصادق 
باإلضافة إلى ذلك، هو "يدعو املجلس والدول األعضاء إلى 
السالم واألمن وإعادة  النوع االجتماعي في عمليات  تعزيز 
متابعة  ضمان   ... الهدف  ولهذا  بها،  يشاركون  التي  البناء 
واإلناث،  منهم  الذكور  العسكرية،  القوات  عناصر  جميع 
وبخاصة قوات بناء السالم وحفظ السالم وتعزيز السالم 
 -14 )الفقرة  االجتماعي"  النوع  على  التدريب  خالل  من 

ب(. 

 Rec)2002(5 الوزراء  جلنة  توصية  أوروبا،  مجلس 
لدول األعضاء املعنية بحماية املرأة من العنف

تاريخ االعتماد: 30 أبريل/ نيسان 2002 

بتضمني  األعضاء  الدول  تقوم  أن  الوزراء  جلنة  توصي 
املؤثر  العنف  من  أخرى  وأنواع  األسري  العنف  معاجلة 
الشرطة  قوات  هيئات  تدريب  برامج  أسس  في  املرأة  على 
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والعناصر القضائية و"تشجع على تضمني األسئلة املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة في التدريب اخلاص بالقضاة" )الفهرس، 

الفقرة 8،11(. 

املنّقح  الهادئ  احمليط  منهاج  الهادئ،  احمليط  جماعة 
اجلنسني  بني  واملساواة  باملرأة  للنهوض  العمل  خلطة 

2٠٠٥ إلى 2٠١٥: فصل إقليمي
تاريخ االعتماد: 20 أغسطس/آب 2004 

على  بتدريب  القيام  إلى  للعمل  الهادئ  احمليط  منهاج  يدعو 
النوع االجتماعي لعناصر حفط السالم، طالباً من احلكومات 
تدريب  لقيادة  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  من  "اإلستفادة 
لضمان  السالم  حفظ  لعناصر  االجتماعي  للنوع  مستجيب 
)الفقرة  امليدان"  على  اجلارية  على  للمسائل  استجابتها 

 .)121

تعزيز  حول  املجلس  نتائج  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
املساواة بني النوع اجلتماعي وتوجيه النوع االجتماعي 

في إدارة األزمات 
تاريخ االعتماد: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

تدريبية  بنشاطات  القيام  أهمية  على  "يؤكد  املجلس  قرار 
املشاركة  واملدنية  العسكرية  العناصر  الحتياجات  مصممة 
في عمليات السياسة األوروبية لألمن والدفاع، وبخاصة عن 
باإلضافة  اإلنسان،  وحقوق  االجتماعي  النوع  بني  املساواة 
إلى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، كما يشجع 
)الفقرة  التدريبات"  هذه  جهود  تعزيز  على  األعضاء  الدول 

 .)5

 Mugiho( تاكيشيتا  موغيهو  امللحق  بتحضير  قام 
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من   )Takeshita
كاتبا  جمعها  مواٍد  إلى  باإلستناد  املسلحة،  القوات  على 
إصالح  في  وأثره  االجتماعي  النوع  حول  الـ12  األدوات 
 Benjamin( بوكالند  بنجامني  ساهم  وقد  األمني.  القطاع 

Buckland( في عملية التحرير.






