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يسود اعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجل 
واملرأة والفتاة والصبي. كما يعتبر ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي مفتاح فعالية ومساءلة 

القطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني. 

بالنوع  املتعلقة  املسائل  تدريب على  إدارة  ملزايا  التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة  وتعتبر مذكرة 
االجتماعي، كما وتقّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.

وتعتمد هذه املذكرة على تقرير مطّول، وكالهما جزء من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح القطاع األمني. وحيث أن الهدف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدمة موجزة عن 
القطاع  إصالح  سياسات  وصانعي  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 

األمني، مّت تضمينها 12 أداة مع مذكرات عملية مكّملة لها – أنظر معلومات إضافية.

األمني؟ القطاع  لعناصر  مهماً  أمراً  االجتماعي  النوع  على  التدريب  يعتبر  ملاذا 
واملواقف  الشخصية  والسمات  والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  ويشير 
والسلوكيات والقيم التي يعزوها املجتمع للمرأة والرجل. وعلى ذلك يشير لفظ "النوع االجتماعي" 
الى االختالفات املكتسبة بني الرجل واملرأة بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى االختالفات البيولوجية 
بني األنثى والذكر. وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنوًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير 
مبرور الزمن، كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات 

بينهما.

يعتبر التدريب على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي نشاطاً خاصاً لبناء القدرة، وهو يهدف 
عن  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  اخلاصة  التطبيقية  واملهارات  واملعرفة  الوعي  زيادة  إلى 
طريق مشاركة املعلومات واخلبرات والتقنيات، وأيضاً عن طريق تعزيز التأمل والنقاش. ويكمن 
األدوار  فهم  من  املشتركني  متكني  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  التدريب  هدف 
واالحتياجات املختلفة لكل من املرأة والرجل في املجتمع، في حتدي التحيّز والتمييز اجلنسي في 
العملية  املعرفة اجلديدة في حياتهم  تطبيق هذه  االجتماعي، وفي  والتفاوت  والبنيات  التصرفات 

اليومية.1

تتألف عناصر القطاع األمني من جميع عناصر مؤسسات القطاع األمني مبن فيهم القوات املسلحة 
وجهاز الشرطة واملخابرات وأنظمة القضاء والعقوبات وخدمات إدارة احلدود واملؤسسات األمنية 

والعسكرية اخلاصة.  

توفير فعال خلدمات األمن والعدالة 
بالرجال  اخلاصة  والعدالة  األمن  احتياجات  إلى  اإلستجابة  من  التمكن  األمني  القطاع  على  n 
والنساء والصبيان والفتيات، واحملددة مبعظمها باإلختالفات بني اجلنسني في األدوار واملعايير 
األمني  القطاع  لعناصر  الرئيسية  األدوات  االجتماعي  النوع  التدريب على  والتصرفات. يؤمن 
لتعزيز قدراتهم لتفادي األنواع املختلفة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي واإلستجابة 
أعضاء  جلميع  أكبر  بفعالية  واألمن  العدالة  وتقدمي  بالبشر،  اإلجتار  أو  األسري  كالعنف  لها 

املجتمع.
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أماكن عمل غير متييزية ومنتجة 
تعزيز مكان  االجتماعي على  النوع  التدريب على  يعمل  n 

عمل خالي من التحرش اجلنسي والعنف والتمييز.
جعل  على  االجتماعي  النوع  على  التدريب  أيضاً  يعمل  n 
املرأة  بتوظيف  يتعلق  فيما  انفتاحاً  أكثر  األشخاص 
يتعلق  فيما  األمر  كذلك  وترقيتها،  عملها  على  واإلبقاء 
مجموعة  بإمكان  ويصبح  األقلية.  الفئات  من  بالرجال 
التمتع  األمني  القطاع  عناصر  من  متنوعة وممثلة  أكبر 
بثقة أكبر من قبل املدنيني، وبالتالي التعاون أكثر معهم.

منع حصول انتهاكات حلقوق اإلنسان
يساعد التدريب على النوع االجتماعي على منع عناصر  n 
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  القيام  من  األمني  القطاع 
كالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد املدنيني 

أوالزمالء في العمل.

التدريب على النوع االجتماعي2اإلطار رقم 1

أنشأت قوات النوع االجتماعي السويدية برنامج "تعيني 
مدرب على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي" يجمع بني 
12 مديًرا ذوي مراتب عالية في مؤسسات حفظ السالم 
املسائل  في  واسعة  خبرة  ذوي  مدرًبا   12 وبني  واألمن 
في  املشاركني  بني  ومن  اجلنسني.  بني  باملساواة  املتعلقة 
وحدات  ومدير  السويدي  اجليش  فريق  رئيس  البرنامج، 
أصداء  وكانت  املسلحة.  القوات  في  والتدبير  تدريب 
بدلوا  قد  بأنهم  املشاركون  ايجابية حيث صّرح  البرنامج 

طرق تصرفهم وتواصلهم مع اآلخرين.

تتمتع اإلدارة العليا بكل من القوة والقدرة على التأثير في 
أن تعمل  املهم  املؤسسات وتصرفاتها. وبالتالي، من  بنى 
مفهوم  استيعاب  في  أكثر  التعّمق  على  املؤسسات  هذه 
هذا  في  والرجال  النساء  ولكن،  اجلنسني.  بني  املساواة 
للمشاركة  األحيان  معظم  في  الوقت  ميلكون  ال  املستوى 
في برامج تدريب معمق ولهذا، يشّكل تعيني املدرب طريقة 

فعالة لبلوغ الهدف املرغوب. 

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق الدولية
بالنوع  املتعلقة  القضايا  إلدراج  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
ضروري  احلدود  إدارة  إصالح  عملية  في  االجتماعي 
واإلقليمية  الدولية  واملعايير  واملواثيق  للقوانني  لالنصياع 
فيما يتعلق باألمن والنوع االجتماعي. ومن املواثيق الرئيسية:  

) n 1995( مؤمتر وخطة عمل بكني
 n 1325 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار 

حول النساء والسالم واألمن )2000(
ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى ملحق رزمة األدوات 

بشأن القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية.

كيف ميكن تدريب عناصر القطاع األمني على النوع 
االجتماعي؟ 

1. التخطيط والتحضير 
النوع  على  للتدريب  العليا  اإلدارة  دعم  على  احلصول  n 
الرتبة  املدراء ذوي  وأيضاً ضمان حصول  االجتماعي، 
العالية على التدريب على النوع االجتماعي )أنظر اإلطار 

رقم 1(.

االجتماعي  النوع  على  للتدريب  مسبق  تقييم  إجراء  n 
والتي  والقدرة  املعرفة  في  الثغرات  حتديد  بهدف 
باإلمكان معاجلتها عن طريق التدريب على أساس النوع 
االجتماعي. تتضمن األسئلة التي بجب طرحها ما يلي: 

بالنوع  اخلاصة  والقدرة  للمعرفة  احلالي  املستوى  ما  9 
االجتماعي؟ هل تابع املشتركون تدريبات سابقة خاصة 

بالنوع االجتماعي؟

ما نوع التدريب املطلوب لتحسني تأمني املؤسسة ألمن  9 
و/أو عدالة الرجال والنساء والفتيات والصبيان؟

ما نوع التدريب املطلوب ملنع التمييز والتحرش اجلنسي  9 
وانتهاكات حقوق اإلنسان؟

بالنوع  اخلاصة  املتوفرة  املؤسسية  السياسات  هي  ما  9 
االجتماعي، وهل املشتركني على علم بها؟

ما هي املهارات احملددة اخلاصة بالنوع االجتماعي التي  9 
أظهر املشتركون رغبة في التدرب أكثر عليها؟

باملشتركني  اخلاصة  احملددة  الثقافية  السياقات  هي  ما  9 
على  التدريب  مع  جتاوبهم  على  التأثير  ميكنها  التي 

النوع االجتماعي؟

للسياق  املالئم  االجتماعي  النوع  على  التدريب  اعتماد  n 
احملدد وللمشتركني باإلرتكاز على نتائج التقييم املسبق 
للتدريب. ميكن للتدريب على النوع االجتماعي التوافق 
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أكثر مع السياق احملدد من خالل:

بالنوع  املتعلقة  للمسائل  إدارية  مبراجعة  القيام  – 
االجتماعي اإلقليمية والثقافية.

إشراك منظمة مدنية محلية. –

النوع  على  كمدربني  النساء،  وكذلك  الرجال،  توظيف  n 
على  التي حتتوي  املؤسسات  في  وبخاصة  االجتماعي 
الطريقة  هذه  تعمل  الذكور.  املوظفني  من  عالية  نسبة 
فتواجد  املشتركني،  ارتيابية  مع  التعامل  تسهيل  على 
مدرب من الذكور يساعد على "تشريع" مسألة النوع 

االجتماعي في أعني املشتركني الذكور. 

تزويد فريق العمل الداخلي بتدريب للمدربني على النوع  n 
على  املاهرين  املدربني  من  مجموعة  وخلق  االجتماعي 
هذه املسائل يكونون على معرفة جيدة بالبيئة الداخلية 
املتعلقة  املسائل  معاجلة  على  القدرة  ولديهم  للمؤسسة 
وتدريب  احملدد.  السياق  هذا  االجتماعي ضمن  بالنوع 
املدربني على النوع االجتماعي يساعد أيضاً على تطوير 
القدرة املؤسسية وعلى التخفيف من نسبة االعتماد على 

املدربني على النوع االجتماعي من خارج املؤسسة.

تتضمن مواضيع تدريب جهاز اإلطار رقم2
الشرطة على النوع االجتماعي ما 

يلي3: 
واملعرفة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  العامة  املسائل  n 

املتعلقة بالتنوع

خاصة  وسياسات  للتصرف  املؤسسية  املدونات  n 
بالتمييز والتحرش اجلنسي

احترام وترقية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة n 

بروتوكوالت وتطبيقات حول: n 

العنف األسري – 

االغتصاب – 

االعتداء اجلنسي  – 

املالحقة – 

االجتار بالبشر – 

العنف ضد مثليي اجلنس – 

إساءة معاملة األطفال – 

تقنيات إلجراء مقابالت مع ضحايا العنف القائم على  n 
أساس النوع االجتماعي
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نصائح لتدريب ناجح على النوع اإلطار رقم3
االجتماعي 

مجموعات  داخل  والعمل  األدوار  لعب  في  املداورة  n 
لتسهيل التواصل واملناقشة.

مساعدة  كيفية  لبرهنة  التطبيقية  األمثلة  استعمال  n 
تقدم  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال 

عناصر القطاع األمني في عملهم.

مع  متجاوبة  غير  امليدانية  التطبيقات  من  أمثلة  إعطاء  n 
النوع االجتماعي ومناقشة عواقبها. 

اخلاصة  جتاربهم  مشاركة  املشتركني  من  الطلب  n 
والنساء  الذكور  أدوار  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة 

والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

استخدام الفكاهة جلعل التدريب أكثر شخصية وتبديد  n 
الشعور بالذنب أو اللوم الذي يحيط عادة بالرجال عند 

التكلم عن املسائل اخلاصة بالنوع االجتماعي.

2. التنفيذ  
تدريبات  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  n 
القطاع األمني املعتادة واإللزامية، باإلضافة إلى التدريب 

اخلاص بالنوع االجتماعي.

النوع  على  التدريب  تدريس  وعلم  املنهج  يختلف  n 
املشتركني  لتعرض  وفقاً  شاسعاً  اختالفاً  االجتماعي 
ما  مرحلة  في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل 
وللمضمون  العملية  لالحتياجات  ووفقاً  التدريب،  قبل 
)أنظر اإلطار رقم 2(. وقد تكون أهم املسائل التي يجب 

طرحها: 

بني  واملساواة  االجتماعي"  "النوع  معنى  – 
اجلنسني.

لعدم  املختلفة  واألنواع  االجتماعي  النوع  أدوار  – 
الرجال والنساء  الذي يعاني منها  الشعور باألمان 

والفتيات والصبيان.

أساس  على  القائم  واألمن  والعنف  التمييز  تأثير  – 
النوع االجتماعي على مستويات الفرد واملجتمع.

قبل  من  اجلنسي  االستغالل  وعواقب  شروط  – 
عناصر األمن.

السياسات املؤسسية ومدونات التصرف اخلاصة  – 
القائم على أساس  باملساواة بني اجلنسني والعنف 

النوع االجتماعي. 

واإلقليمية  واحمللية  الدولية  والوثائق  القوانني  – 
املتعلقة بالنوع االجتماعي واألمن.
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كيفية اتصال النوع االجتماعي مبسائل أمنية أخرى  – 
مثل العنف املسلح واالجتار بالبشر.

احلياة  في  االجتماعي  النوع  مع  التجاوب  كيفية  – 
العملية اليومية.

3. التقييم4   
تقييم ردات فعل املشتركني فيما يتعلق بدورة التدريب  n 

على النوع االجتماعي )أنظر اإلطار رقم 4(.

في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  ادخال  حال  في  n 
تقييم  املعتاد لعناصر األمن، تضمني استمارة  التدريب 

التدريب أسئلة خاصة بالنوع االجتماعي. 

تقييم اختالف مواقف املشتركني من خالل أنواع مختلفة  n 
املجموعة  تقييم  املثال  على سبيل  التعلّم،  امتحانات  من 
امتحانات  شخصي،  تقييم  استمارات  شفهياً(،  )عادة 
تقليدية )شفهية أو خطية( أو مخططات تقييمية أخرى 

شفهية وخطية. 

املواقف  في  االختالف  لوضع  املشتركني  قدرة  تقييم  n 
تغيير  خالل  من  التطبيق  حيّز  التدريب  ولّدها  التي 

تصرفاتهم: 

اخلدمة  هذه  من  املستفيدين  مع  مقابالت  جراء  ا –
النوع  أساس  على  القائم  العنف  من  الناجني  مثل 

االجتماعي الذين أبلغوا الشرطة.

القطاع  لعناصر  اإلسم  عدمية  احصاءات  اجراء  – 
املتعلق  التحرش  حول  والنساء  الرجال  من  األمني 

باجلنس أو امليول اجلنسية.

الطلب من املشتركني في التدريب اكمال استمارات  – 
التدريب، وطرح  التقييم بعد مرور عدة أشهر على 
مع  وتصرفاتهم  ونظرتهم  مبواقفهم  تتعلق  أسئلة 
احترام االحتياجات األمنية املتباينة للنساء والرجال 

واملسائل ذات الصلة. 

الستخالص  املدراء  املراقبني/  مع  مقابالت  اجراء  – 
تقييمهم للتغييرات التي شهدوها في املتدربني. 

4. املتابعة 
املستقبل  في  التدريب  لتحسني  التقييم  نتائج  استعمال  n 

والتخطيط لنشاطات متابعة.

منح املشتركني الذين سبق وشاركوا في دورات تدريب  n 
قدراتهم  لبناء  إضافية  وسائل  االجتماعي  النوع  على 
بالنوع  املتعلقة  باملسائل  خاصة  أخرى  دعم  وسائل  أو 
مبعرفتهم  لتذكيرهم  دورة  هذه  تشّكل  قد  االجتماعي. 
موضوع  حول  تطبيقية  دراسية  دورة  أو  األساسية 

مع  مقابالت  كإجراء  االجتماعي  بالنوع  خاص  معني 
ضحايا االجتار بالبشر على سبيل املثال.

االجتماعي حساسة محددة مسؤولة  النوع  نقاط  خلق  n 
عن متابعة التدريب على النوع االجتماعي. 

منوذج عن استمارة تقييم ردة فعل اإلطار رقم 4
اخلاص  التدريب  على  املشتركني 

بالنوع االجتماعي5 
الرجاء وضع درجة تقدير من 1 إلى 5 )1= ضعيف، 5= 

ممتاز(
قيمة هذا املوضوع فيما يتعلق بوظيفتي _ 1 .
الفائدة من محتوى هذه الدورة الدراسية _ 2 .

طرق التقدمي املستخدمة _ 3 .
قدرة املدرب على نقل املعلومة _ 4 .

اجلو املؤدي إلى املشاركة _ 5 .
أخذت آرائي في عني االعتبار _ ٦ .

قيمة احلقائق املقدمة _ ٧ .
موافقة األمثلة العملية املقدمة _ ٨ .

الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بأسلوبك اخلاص:
هل لديك اقتراحات إلضافتها إلى الدورة الدراسية؟ 9 .

الدورة  من  حذفه  يجب  ما  بنظرك  يوجد  هل  10 .
الدراسية؟

ما هو أكثر ما أثار إعجابك في الدورة الدراسية؟ 11 .
ما هو أكثر ما كرهته في الدورة الدراسية؟ 12 .

ما الذي وجدته أكثر فائدة  في الدورة الدراسية؟ 13 .
ما الذي وجدته أقل فائدة  في الدورة الدراسية؟ 14 .

اجلواب  أحط  )الرجاء  الدراسية  الدورة  كانت  هل  15 .
بدائرة )أ( طويلة جداً )ب( قصيرة جداً )ج( صحيحة 

الطول
للدورة  اإلدارية  التدابير  حول  تعليقات  أية  لديك  هل  1٦ .

الدراسية؟ )مثالً الغرفة، الطعام(
هل لديك أية تعليقات أخرى تقدمها؟ 1٧ .

منح املشتركني امكانية اإلبقاء على التواصل مع املدرب،  n 
مما يتيح لهم فرصة تقدمي املزيد من التعليقات أو طرح 
أسئلة تتعلق بكيفية ادخال النوع االجتماعي في حياتهم 

العملية اليومية. 
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النوع اإلطار رقم 5 على  هايتي  شرطة  تدريب 
االجتماعي 

هايتي  في  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  بعثة  أدارت 
خللق   )MINUSTAH( للشرطة  املدربني  تدريب  برامج 
مجموعة من الضباط املدربني جيداً على مواضيع مختلفة. 
 ،)Nadine Puechguirbal( بويغيربال  نادين  وتصف 
 ،)MINUSTAH( لـ  االجتماعي  للنوع  العليا  املستشارة 
إنه  على  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
"املوضوع الرئيسي في هايتي حيث، وبطريقة ما، يسمح 
مشهورة  والشرطة  ثقافية  أسس  على  املرأة  بالعنف ضد 
النساء،  من  احملليني  الضباط  وقام  للمرأة."  باستغاللها 
ممن خضعوا للتدريب على النوع االجتماعي حتت إشراف 
حساسة  االجتماعي  النوع  نقاط  بتحديد   ،)MINUSTAH(
على  التدريب  من  املكتسبة  املعلومات  ووزعت  البالد  في 
النوع االجتماعي على جميع مراكز الشرطة. وأصبح كل 
من التدريب على النوع االجتماعي وتدريب املدربني جزءاً 
أساسياً من التدريب الرئيسي في أكادميية الشرطة التابعة 

لشرطة هايتي احمللية.   

متوفر أيضاً في األداة 12...
حسنات وسيئات املدربني من الداخل / اخلارج – 

نصائح حول كيفية تناول االلتزامات باألوقات – 

على  بالتدريب  اخلاصة  الدراسية  املناهج  عن  أمثلة  – 
النوع االجتماعي

النوع  على  تفاعلي  تدريب  لتعزيز  جيدة  تطبيقات  – 
االجتماعي

مناقشة أدوات التدريب على النوع االجتماعي – 

التدريب على النوع االجتماعي في سياقات ما بعد 
النزاع  

حتتاج عناصر القطاع األمني العاملة في مناطق خارجة من 
النزاع، عناصر محلية كانت أم دولية، للخضوع إلى تدريب 
على النوع االجتماعي. أدوات التدريب على النوع االجتماعي 
خدمات  وبدأت  السالم،  حفظ  لفرق  كبيرة  بكمية  متواجدة 
بعد  ما  دول  في  التدريب  أدوات  بتطوير  الوطني  األمن 

النزاع. 

يجب أن تعمل برامج إصالح القطاع األمني في سياقات  n 
على  التدريب  وتنفيذ  خلق  دعم  على  النزاع  بعد  ما 
)أنظر  األمني  القطاع  عناصر  االجتماعي جلميع  النوع 
اإلطار رقم 5(. وميكن أن تشكل منظمات املرأة احمللية 
شركاء أقوياء في تصميم وتنفيذ هكذا تدريب، وبإمكان 

العناصر الفاعلة الدولية تقدمي املساعدة التقنية.

من الضروري على قوات حفظ األمن اخلضوع لتدريب  n 
أن  انتشارهم. ويجب  النوع االجتماعي قبل عملية  على 
عامة،  االجتماعي  النوع  مسائل  التدريب  هذا  يتضمن 
باإلضافة إلى معلومات محددة عن الثقافة واجلنس في 
منطقة البعثة، االستغالل اجلنسي واالحتياجات األمنية 

للرجال والنساء في املنطقة.

العناصر العاملة في برامج نزع السالح وتسريح اجلنود  n 
وإعادة اإلدماج حتتاج إلى اخلضوع لتدريب على النوع 

االجتماعي يركز على أدوار واحتياجات كل من: .

القوات  مع  العامالت  والنساء  السابقات  اجلنديات  – 
والفرق املسلحة.

اجلنود األطفال من الذكور واإلناث. – 

املتعلقة  املسائل  ذلك  في  مبا  السابقني،  اجلنود  – 
ملنع  واستراتيجيات  الرجولة  وصفات  بالرجال 

العنف األسري وأنواع العنف األخرى.
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باإلمكاِن احلصوِل على هذه التقارير ومذكراِت تطبيقها من 
املواقع االلكترونيِة التالية:

www.dcaf.ch

 Toiko( قام بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه تويكو كليبي
Kleppe( من معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من 
أجل النهوض باملرأة استناداً إلى األداة 12 التي أعدها املؤلف 

نفسه.

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح 
القطاع األمني 

النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة  3   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي 4   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 5   

القطاع  البرملانية على  الرقابة  النوع االجتماعي وأثره في  ٦   
األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي ٧   
على  املدني  املجتمع  رقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  ٨   

القطاع األمني
10  النوع االجتماعي وأثره في القوات العسكرية وشركات 

األمن اخلاصة
11  النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني 

ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع    12

األمني
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
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