
GE.21-00408 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون 

 2021آذار/مارس  19 -شباط/فبراير  22

 من جدول األعمال 3البند 

اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع حقوق  
  واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

أثر سيييياسيييار وممارسيييار مهافحة اإلرحا  ومهافحة التير( عالعني    ل    
 حقوق المرأة والفتاة واألسرة

تقرير المقررة الخاصييية المعنية زتعزيز وحماية حقوق اإلنسيييان والحريار األسييياسيييية في   
 *سياق مهافحة اإلرحا  فيونوال ني أوالين

 موجز  
في هذا التقرير، تتناول المقررة الخاصةةا المين ا عتيزيز واما ا اقوا اسانةةال والترياس األةةةاةةة ا   

االةةةةةةتخداا الواةةةةةةق النناا لقواا ن وةةةةةة اةةةةةةاس وممارةةةةةةاس م افتا اسرها   في ةةةةةة اا م افتا اسرها    ر 
ي د اليالمي واسقل مي والوطني.                                                                                                وم افتا التنرف )الين ف( على اقوا المر ة والفتاة واألةرة على الص 

ويتزايد التفاعل ع ن القواا ن المتيلقا باألةةةةةةةةةةةةرة وم افتا اسرها ، مق ما يترتن على ذل  من  
على كل هما، مما يت ح للدولا إم اا ا الوصةةةةةةةةةول على اتو كب ر و  ر منةةةةةةةةةبوا إلى المنزل  آ ار عم قا

والتدخل في التنظ م القااواي للت اة األةةةةةةةةريا باةةةةةةةةم األمن القومي بنرا لم   ن من المم ن تصةةةةةةةورها. 
لننةةا  وتوجد اآل ار في اليديد من تداع ر م افتا اسرها ، مق تأ  ر ةةةلبي متدع على اقوا اسانةةال ل

 والفت اس وعواقن مباشرة على ةالما األةرة وامايتها.
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 خارجا عن إراعة الجها المقدما له.                                                          ات فق على اشر هذا التقرير بيد تاريخ النشر االعت اعي لظروف   *
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 مقدمة -     أوال   

ر س المقررة الخاصةةةةةةةةةا  ل تيم م مراعاة المنظور الجننةةةةةةةةةااي، و يال  االهتماا ل  ار الجننةةةةةةةةةاا ا  -1
فضةةفا،ةةا، المترتبا على م افتا اسرها  والتنرف الين ف، والقواا ن والممارةةةاس األمن ا المتدعة بصةةورة 

تشةة ل  اد الجواان األةةةاةةة ا ليملها. وعلى وجه التتديد، واصةةلة الم لفا بالوال ا تتديد اآل ار الجننةةاا ا 
                               ، وآ ار الن هج الموجها اتو منق ( 1) واآل ار المترتبا على اقوا اسانال للتداع ر الرام ا إلى م افتا اسرها 

م افتا اسرها  ومنق التنرف الين ف في ةةة اا تقارير           ضةةا  كما تناولة  .( 2) التنرف الين ف  و م افتته
وفي اآلواا األخ رة، تناولة الم لفا بالوال ا: اآل ار الجننةةةةةةةةةةةاا ا للق وع على الت ز المداي  .( 3) قنريا متدعة

لمر ة عهدف منق ؛ واآل ار المترتبا مخاطر البرامج التي تركز على ا( 4) واآل ار الجننةةةةةةةةةاا ا المترتبا على ذل 
واالةةةتخداا اسشةة الي للقوالن النمن ا  ( 5) "وم افتا التنرف الين ف، بما في ذل  "اختناف جدول األعمال

وفي هذا  .( 6) الجننةةةةةةةةةةةةةةاا ا من  جل تيزيز  عوار المر ة في م افتا اسرها  ومنق التنرف الين ف وم افتته
لةذي يتركةه تنف ةذ عرامج م ةافتةا اسرهةا  ومنق  التقرير، تقةدا المقررة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةا لمتةا شةةةةةةةةةةةةةةاملةا عن األ ر ا

وم افتا التنرف الين ف على اقوا الننةةةةةةةةةا  والفت اس. وتتناول على وجه التتديد   ر قااول وممارةةةةةةةةةةاس 
، بمةا في ذل  عنةا  وتنظ م ( 7) م ةافتةا اسرها  وم ةافتةا التنرف على اق اسانةةةةةةةةةةةةةةال في الت ةاة األةةةةةةةةةةةةةةةريا

 ةاس.األةرة ومراقبتها بنبن تل  الممار 

                                                      كب رة وجوهريا قد ع ذلة سعماج المنظور الجننةااي في مجال                                 وتالاظ المقررة الخاصةا  ل جهوعا   -2
األمن القومي. وينةةةةةةةتمد تيم م مراعاة المنظور الجننةةةةةةةااي من عمل ا تنوير القااول الدولي واله  ل الدولي 

مل مجال قواا ن م افتا اسرها ، للنهوض بالمنةاواة ع ن الجننة ن وتم  ن المر ة. وقد اتنةق اناا ذل  ل شة 
في جدول  عمال                                                                             ال ةةةةةةةةةةة ما في إطار ا  ل األمم المتتدة المتيلق بم افتا اسرها ، ويتجنةةةةةةةةةةد ذل  جز  ا  

وقد تم تو،ةة ح هذا التقدا في التقارير النةةابقا المقدما إلى  .( 8) مجلس األمن المتيلق بالمر ة والنةةالا واألمن
كما يتيلق األمر عزياعة مشةاركا الجهاس الفاعلا األمن ا في  .( 9) الوال امجلس اقوا اسانةال في إطار هذ  

األعوار المتشةةةةةةةةةةةطبا التي تضةةةةةةةةةةةنلق عها المر ة في المجتمق، كما هو التال في ةةةةةةةةةةةة اا النزاعاس وفي ا  ل 
وممارةاس الجماعاس اسرهاع ا، بما في ذل  تل  التي ادعتها األمم المتتدة. وقد الاظة المقررة الخاصا 

                                                                                         ل عدعا  من "األ،ةةرار األمن ا ذاس األبياع الجننةةاا ا" قد اجمة عن ةةة اةةةاس األمن القومي، اتى عندما  
وتقق هذ  األ،ةرار، على ةةب ل الملال، عندما   .( 10) تنةيى الت وماس صةرااا إلى إعراج المنظور الجننةااي

__________ 

 .A/64/211ااظر  (1)

 . A/HRC/43/46، وA/HRC/40/52و A/HRC/31/65ااظر، على ةب ل الملال،   (2)

(3) A/HRC/43/46/Add.1. 

 . A/HRC/40/52ااظر  (4)

(5) A/HRC/43/46 40و 39، الفقرتال . 

 . 53و 52، الفقرتال A/HRC/31/65الو  قا  (6)

( من اسعالل 3)16األةةرة هي الوادة األةةاةة ا للمجتمق، ومن اقها، بصةفتها هذ ،  ل تتظى بالتما ا والمنةاعدة بموجن الماعة   (7)
( من اليهد الدولي 1)10( من اليهد الدولي الخاص بالتقوا المدا ا والنةةةةةة اةةةةةةة ا، والماعة 1)23اليالمي لتقوا اسانةةةةةةال، والماعة 

 خاص بالتقوا االقتصاع ا واالجتماع ا واللقاف ا. ال

 (. 2000)1325ااظر قرار مجلس األمن  (8)

 . A/HRC/31/65ااظر  (9)

(10) Jayne C. Huckerby, “In harm’s way: gender and human rights in national security”, vol. 27, Duke 

Journal of Gender Law & Policy (2020). 
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                                                    ، وعندما ت زال اقوا اسانال والمناواة ع ن الجنن ن من ( 11)                                                يامل "اوع الجنس" على  اه مراعف لةةةةةةةةةة "المر ة"
                                                                                                  النهج الجننةاا ا إاا  م افتا اسرها  ومنق التنرف الين ف وم افتته، وعندما ت نةتخدا المنةاواة الجننةاا ا 
عن طريق تيزيز المنةاواة ع ن الجننة ن وتم  ن المر ة كنوع من التيت  اس المتصةلا باألمن القومي، وعندما  

منظور المنةةةةةاواة الجننةةةةةاا ا للترك ز على الننةةةةةا  المنخرطاس في عمل اس اسرها  بنرا تشةةةةةجق  نةةةةةتخدا 
 الدول على اتخاذ تداع ر عقاع ا،  البا ما تؤ ر على الننا  بصورة  كبر من الرجال في  و،اع مما لا. 

ز ،ةةد المر ة،                                                                              واةةةتناعا  إلى تيريف اوع الجنس الذي تنةةتخدمه اللجنا المين ا بالقضةةا  على التم    -3
تالاظ المقررة الخاصةةا وتؤكد تيريف اوع الجنس عوصةةفه مجموعا ما  شةة له المجتمق من هوياس وةةةماس 
و عوار للمر ة والرجل، وتفن ر المجتمق من الناا ت ن االجتماع ا واللقاف ا لتل  الفروا والصفاس  الب ولوج ا 

يق للنةةةةةةةةةةةةةةلنةةا والتقوا  تةةاعي الرجةال وي بن  ممةةا  نةةةةةةةةةةةةةةفر عن عالقةاس تراتب ةةا ع ن المر ة والرجةل وعن توا 
وتؤكد كذل  على توةةةةةة ق اناا هذا التيريف الذي اعتمدس عل ه ه ما األمم المتتدة للمنةةةةةاواة   .( 12) الننةةةةةا 

ع ن الجننةةةةةةةةةةةةة ن وتم  ن المر ة )ه ما األمم المتتدة للمر ة(، ا ج تالاظ  ل المجتمياس هي التي تتدع هذ  
وفي ا ن  ل  .( 13) يتم تيلمها من خالل عمل اس التنشةةةةةةةما االجتماع ا الخصةةةةةةةا ص والفرص واليالقاس التي

         ضةةةةا  هذا التقرير يتناول في المقاا األول تجار  الننةةةةا  والفت اس، ف اها تالاظ  ل الرجال والفت ال  يااول 
ار إلى تشةةةةةةةةةةة  ل األعو          ضةةةةةةةةةةةا  من القوالن النمن ا الجننةةةةةةةةةةةاا ا و ل الذكورة واألاو ا من اليوامل التي تؤعي 

والتوقياس واأل،ةةةةةةةرار في هذا المجال. وتشةةةةةةةدع على اله  ل االجتماعي لللنا  ا الجننةةةةةةةاا ا التي ال تشةةةةةةةمل 
بشةةة ل تماا النرا التي تيااي عها األقل اس الجننةةة ا والملل اس والملل ول ومزعوجو الم ل الجننةةةي وم ايرو  

س المتيلقا بم افتا اسرها  الهويا الجننةةةةةةةةةةاا ا وااملو صةةةةةةةةةةفاس الجننةةةةةةةةةة ن من جرا  القواا ن والممارةةةةةةةةةةةا
والتنرف )الين ف(. كما تش ر إلى   ر هذ  الن اةاس والممارةاس على الملل اس والملل  ن ومزعوجي الم ل 
الجننةةةةةي وم ايري الهويا الجننةةةةةاا ا و ارار الجنس وااملي صةةةةةفاس الجننةةةةة ن. إل النهج المتيدع الجواان 

ا اسرهةا  يب ن ك ي ةا التقةاطق ع ن التم  ز وااتهةاكةاس اقوا الةذي  ي س التجةار  ف مةا يتيلق عتةداع ر م ةافتة 
اسانةةال وتفاقمه انةةن الهوياس االجتماع ا األخرم، بما في ذل  اليرا، واألصةةل اس ني، والدين، والقدرة، 

 واليمر، والم ل الجنني، وخالفها.

و  ر مر  ا ااجما  وينةةةاور المقررة الخاصةةةا قلق خاص ألل الننةةةا  والفت اس يتتملن  عبا   ق لا -4
عن اآل ار المباشةةةةةةةةرة و  ر المباشةةةةةةةةرة لقااول وممارةةةةةةةةةاس م افتا اسرها . وتالاظ  اه في   ا  تيريف 
متفق عل ه عالم ا لإلرها ، اعتمدس عدة عول تشةةةةةةةةةةةةةريياس وطن ا بشةةةةةةةةةةةةةأل اسرها  تتيارض في كل ر من 

ممةارةةةةةةةةةةةةةةةاس  تم هةا القةااول الةدولي لتقوا                          وتجر ا اليةديةد من البلةدال  .( 14) األا ةال مق مبةد  ال ق ن القةااواي
اسانال، بما في ذل  اريا التيب ر، والخصوص ا، والتجمق النلمي، واريا الميتقد الديني والتيب ر، والتق 

             مةا ي نظر إلى     را  في متةاكمةا عةاعلةا، والتق في م ةاعرة البلةد واليوعة إل ةه، والتق في الت ةاة األةةةةةةةةةةةةةةةريةا. وكل  
، وذل  من ا ج الممارةةةةةةةةةةاس واليواقن                                 اتو خاطئ على  اه متايد جننةةةةةةةةةاا ا   مجال م افتا اسرها  على

__________ 

(11)  Fionnuala Ní Aoláin and Jayne Huckerby, “Gendering counterterrorism: how to and how not to 

(part II)”, Just Security, 3 May 2018; Emily Winterbotham and Elizabeth Pearson, “Different cities, 

shared stories: a five-country study challenging assumptions around Muslim women and CVE 

interventions”, The Rusi Journal . 
؛ والفريق 13، الفقرة  E/CN.4/1996/105  ؛(2010)28اللجنا المين ا بالقضةةةةةةا  على التم  ز ،ةةةةةةد المر ة، التوصةةةةةة ا الياما رقم  (12)

 نناا ا الين فا"، ورقا تيب ر عن موقف. اليامل الميني بالتم  ز ،د الننا  والفت اس، "المناواة ع ن الجنن ن ورعوع الفيل الج

م تن المنةتشةارة الخاصةا المين ا بالقضةا ا الجننةاا ا والنهوض بالمر ة، "تيم م المنظور الجننةااي: اةةترات ج ا لتيزيز المنةاواة ع ن  (13)
ن المر ة )ه ما األمم المتتدة (، على النتو الذي  ع د تأك د  في ه ما األمم المتتدة للمنةةةاواة ع ن الجننةةة ن وتم  2002الجننةةة ن" )

 (. 2020) "للمر ة(، "تيم م المنظور الجننااي: اةترات ج ا عالم ا لتتق ق المناواة ع ن الجنن ن وتم  ن الننا  والفت اس

ااظر، على ةةةةب ل الملال، م تن المؤةةةةنةةةاس الد مقراط ا واقوا اسانةةةال التابق لمنظما األمن والتياول في  وروشا، "مذكرة بشةةةأل  (14)
 (. 2020) 3-3إلى  1-3اتفاق ا شن هاي لم افتا اسرها  والنزعاس االافصال ا والتنرف"، الفروع 
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على اد ةةوا . وتؤكد المقررة الخاصةا خنأ هذا الر ي. وتشةدع على  ل قااول وةة اةةاس م افتا اسرها ، 
وال ةة ما في األوةةاط الرةةم ا و وةةاط النخن، على الصةي دين الوطني والدولي، تتدأ في  ماكن  نة نر 

 علول ذكور وتنترشد بالقوالن النمن ا الجنناا ا.عل ها فا

إل تنف ذ قااول وةةةةةةةة اةةةةةةةةا وممارةةةةةةةةاس م افتا اسرها  ومنق وم افتا التنرف الين ف هو  مر  -5
                                                                                               يتنةةةةم بالمنةةةةاواة ع ن الجننةةةة ن. وقد اا،ةةةةلة المر ة تاريخ ا  من  جل التصةةةةول على التمل ل الواجن واليافي 

اذ قواا ن م افتا اسرها ، بما في ذل  الشةةةةةةةةرطا والج ن والنةةةةةةةةجول في قناع األمن الذي يه من على إاف
وعلى الصةةةةةةةةةةةي د الوطني، ال يزال الرجال  نةةةةةةةةةةة نرول على المواقق المتم زة في  .( 15) و جهزة االةةةةةةةةةةةةتخباراس

المجال األمني بصةةةةةةةةورة تفتقر إلى التنوع اليرقي والديني واللقافي. وفي ا ن  ل هنات بي  التقدا المترا 
اعة فرص وصةةةةةةةةةول المر ة إلى و ا ف قناع األمن من خالل اةةةةةةةةةةترات ج اس المنةةةةةةةةةاواة ع ن في ،ةةةةةةةةةمال اي 

الجننةةةةةةةةةةةة ن، ف ل الو ا ف اليل ا و عوار صةةةةةةةةةةةةنق القرار في تل  المجاالس ال تزال م لقا إلى اد كب ر و  ر 
نةةةةةةةةةةةاا ا على اياعة االهتماا بالنهج الجن           إ جاع ا                                                   متااا للمر ة. وتقدا منظما الف شةةةةةةةةةةةمال األطلنةةةةةةةةةةةي ملاال  

باعتماع ةة اةةا منقتا بشةأل المر ة والنةالا واألمن من  2018والرقابا التنظ م ا، من خالل ق امها في عاا 
، 2018وفي عاا  .( 16)  جل اياعة تمل ل المر ة على جم ق المنةةةةةةةةةتوياس في المناصةةةةةةةةةن المدا ا والينةةةةةةةةة ريا

مشةةةاركا المر ة في النةةةالا واألمن وفي  عوار اعتمدس فرانةةةا اةةةةترات ج ا للمنةةةاواة ع ن الجننةةة ن تيزا اياعة 
وعلى النق   من ذل ، ور م ااتمال  .( 17) صةةةةةةةةةنق القراراس الياما، بما في ذل  في عمل اس افظ النةةةةةةةةةالا

  .( 18) وجوع  مللا على الممارةةةةةةةةةةاس الج دة، ال تتوافر ةةةةةةةةةةوم ع اااس قل لا عن  جهزة االةةةةةةةةةةتخباراس الوطن ا
نةةة ن آ ار إ جاع ا كب رة على تصةةةم م وتنف ذ ومراقبا قواا ن وممارةةةةاس ويم ن  ل   ول لتتنةةة ن تمل ل الجن 

 .( 19) م افتا اسرها ، بما في ذل  بالننبا للننا  والفت اس

  ر  ل المقررة الخاصةةةةةةةةةةةا تؤكد من جديد  ل المؤةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةاس المين ا بم افتا اسرها  ومقرري  -6
 ا وعرق ا، وال ةةة ما على  على منةةتوياس النةة اةةةاس ال تيااي فق  من " اما تنوع" ااعة على  ةةةس جننةةاا 

في إطار  قافاس مؤةةةةةنةةةة ا تتنةةةةم بممارةةةةةا التم  ز وكراا ا الننةةةةا  والتت ز          ضةةةةا  صةةةةنق القرار، عل تيمل 
الجننةةةةةةةةااي على اتو يد م عدا المنةةةةةةةةاواة ع ن الجننةةةةةةةة ن و قافا اسفالس من اليقا ، ع نما تيافئ مجموعا 

ذكوريا" التقل د ا، بما في ذل  الميرفا التينوقراط ا، وتبرير اةةتخداا من النةماس والنةلوك اس "ال     دا   متدعة ج
وهةذا األمر  خلق واقيةا  .( 20) القوة، وت ل ةن التنةةةةةةةةةةةةةةم على االعتبةاراس األخالق ةا، ومفةاا م التمةا ةا الةذكوريةا

لتتنةةةةةة ن المنةةةةةةاواة ع ن الجننةةةةةة ن في تل  المجاالس، ويي ق اةةةةةةةتجابا المؤةةةةةةةنةةةةةةاس ل اماس بفيال ا     دا  ميق
وق امها بخدما جم ق المجتمياس على قدا المنةةةةاواة، ويؤعي إلى اةةةةةت الل فيلي للننةةةةا  وعدا اعتبار  اهن  
خب راس بشةؤواهن. وتيترف بأل وجوع بي  الننةا  المتخصةصةاس وصةااياس القرار في مؤةةنةاس م افتا 

 س باألمر اسرها  والمؤةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةاس الينةةةةةةةةةةةةة ريا التي تيزا وتنظم م افتا اسرها  في الداخل والخارج ل

__________ 

(15) Micah Zenko and Amelia Mae Wolf, “Leaning from behind”, Foreign Policy, 24 September 2015; 

and J. Ann Tickner, Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 

Security (Columbia University Press, 1993) . 
(16) North Atlantic Treaty Organization (NATO), “Women, peace and transforming security, visions of 

the future of women, peace and security for NATO” (2018) . 
(17) France, “Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2018–

2022)”, sect. 2.3.5. 
(18)  Geneva Centre for Security Sector Governance, OSCE Office for Democratic Institutions and 

Human Rights and UN-Women, “Intelligence and gender, gender and security toolkit” (2020) . 
 . المرجق افنه (19)

(20) S/2018/900 14. الفقرة . 
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إل إ،ةافا الننةا ، وال ةة ما الننةا  المتم زاس ذواس األو،ةاع المشةاعها، ال يؤعي بالضةرورة إلى  .( 21) النةهل
تتنة ن ته ما هذ  المؤةةنةاس على اتو  فضةل من  جل تيم م المنظور الجننةااي  و اما ا اقوا الننةا . 

الجننةة ن وادها كدل ل على التقدا المترا وتشةةدع على تيق د هذا الت ز وتتذر من االهتماا بالمنةةاواة ع ن 
في مجال عدا التم  ز. ول ةةةةةةف، تدعي بي  الننةةةةةا   اهن  يملن كأصةةةةةواس انةةةةةويا ،ةةةةةمن تل  األطر 

األهداف الض قا لم افتا اسرها  دعم ل عوار متدعة للمر ة في مجال النالا واألمن التي تخصص  األمن ا 
وشذل  يتم إ فال التتوالس الضةةةةروريا، عول االعتراف باأل،ةةةةرار واليواقن  .( 22)  و م افتا التنرف الين ف

الجننةةةةةاا ا للنهج األمن ا وآ ارها على المر ة  و على إعرات  ل آ ار م افتا اسرها  تقق على انةةةةةا  ينتم ن  
 .( 23) في   لن األا ال إلى  عراا وا ن اس وع اااس مختلفا عن وكال  النلنا المين  ن باتخاذ القراراس

وتدرت المقررة الخاصةةةةةةا، من خالل تياواها المنةةةةةةتمر مق الجهاس الفاعلا الننةةةةةةا  ا في المجتمق  -7
المداي،  ل عواقن اياعة التداع ر األمن ا وتوةةةةةةةةةةةةة ق اناا م افتا اسرها  ومنق وم افتا التنرف الين ف 

ياس عن اقوا اسانةةةةةةال. قد كال لها تأ  ر بشةةةةةة ل خاص على المجتمق المداي الذي تقوع  الننةةةةةةا  والمداف
والمقرر الخاص الميني بتالا  ( 24) وتشةةةةةةةةةةةة ر إلى تأك د اللجنا المين ا بالقضةةةةةةةةةةةةا  على التم  ز ،ةةةةةةةةةةةةد المر ة 

، ( 25) المدافي ن عن اقوا اسانال على التاجا إلى اما ا المدافياس عن اقوا اسانال على وجه التتديد
رةةةةةةاس م افتا اسرها  التي تو،ةةةةةق وتنبق بنريقا بما في ذل  امايتهن من اآل ار النةةةةةلب ا لقواا ن ومما

ةةةةةةةةةة ما. وقد فصةةةةةةةةةلة التقارير األخ رة التهديد المتزايد الذي تتيرض له المدافياس عن اقوا اسانةةةةةةةةةال في 
البلدال التي تشةةةةهد ازاعاس  و التي تمر بمرالا ما بيد النزاعاس، وال ةةةةة ما البلدال التي تيااي من اسرها  

وتتيرض المةدافيةاس عن اقوا اسانةةةةةةةةةةةةةةال إلى  .( 26) اليةالمي لم ةافتةا اسرهةا  وتلة  التي تشةةةةةةةةةةةةةة ةل المتور
االةةةةتهداف بميدالس مل رة للقلق بنةةةبن تصةةةديهن ل ةةةةبا  الجذريا للنزاعاس، بما في ذل  الفنةةةاع، وعجز  
اظم التوكما، والوصةةةةةةول إلى األرا،ةةةةةةي  و الموارع، والمفاا م التقل د ا ل ةةةةةةةرة وتوايق األعوار انةةةةةةن اوع 

وتتتمل  .( 27) لجنس في مجتمياتهن، ويتير،ن لالةتهداف من قبل جهاس فاعلا ا وم ا  و   ر ا وم اا
الدول منةةةةةؤول اس متيدعة المنةةةةةتوياس في إطار القااول الدولي لتقوا اسانةةةةةال، بما في ذل  ااتراا اقوا 

وقد تم   .( 28) فيالا جم ق األشةةةخاص الخا،ةةةي ن لواليتها القضةةةا  ا وامايتها وتيزيزها وتوف ر ةةةةبل ااتصةةةاف
تناول هذ  المنةةةةؤول اس بالتفصةةةة ل وشصةةةةورة متدعة في ةةةةة اا ااتهاكاس التقوا، واةةةةةتهداف المدافي ن عن 

   .( 29) اقوا اسانال وتير،هم لالاتقاا بنبن عملهم

__________ 

(21)  Negar Razavi, “NatSec feminism: women security experts and the US counterterror State”, Signs: 

Journal of Women in Culture and Society and International Crisis Group, “A course correction for 

the women, peace and security agenda” (2020). 
 .المرجق افنه (22)

التةدخالس القةا مةا على تداع ر واةةةةةةةةةةةةةةةترات ج ةاس قويا لم ةافتةا اسرها ، بمةا في ذل  االةةةةةةةةةةةةةةةتخبةاراس والقواس الخةاصةةةةةةةةةةةةةةا يالاظ  ل  (23)
 . ما  جري تتل لها من ا ج آ ارها على المر ة في مواقق االةتخداا. المرجق افنه    را  والنا راس عدول ط ار والجزا اس اليقاع ا، ااع

                ) (. ااظر   ضةةةةا  57و  37و  36و 6(، الفقراس  2013)30اللجنا المين ا بالقضةةةةا  على التم  ز ،ةةةةد المر ة، التوصةةةة ا الياما رقم  (24)
لإلفراج عن   2020ع اااس اللجنا، بما في ذل  الدعوة التي صةةةةةةةةةدرس بمناةةةةةةةةةةبا ال وا اليالمي للمدافياس عن اقوا اسانةةةةةةةةةال عاا 

 من ف هن الناشنا النيوع ا في مجال اقوا المر ة، لج ن الهذلول. جم ق المدافياس عن اقوا اسانال، ب

(25) A/HRC/43/51 28، الفقرة . 

(26) S/2018/900 1، الفقرة. 
 . 61المرجق افنه، الفقرة  (27)

 .144/53ااظر قرار الجمط ا الياما  (28)

ا المين ا بالقضةةةةةةةا  على التم  ز ،ةةةةةةةد المر ة ؛ ومقرر اللجن31-29، وال ةةةةةةةة ما الفقراس  36/45ااظر قرار مجلس اقوا اسانةةةةةةةال   (29)
71/II. 
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،  (30)                                                                             وي شةةةةير باآل ار بشةةةة ل ااع على وجه الخصةةةةوص في الدول المتأ رة عنزاعاس والدول الهشةةةةا -8
 وط على الننةةةا  بنةةةبن األ،ةةةرار التي تنةةةببها جهاس فاعلا عن فا   ر تابيا للدولا ا ج تتضةةةاعف الضةةة 

                                                                                           تتم ز بممارةةةةةا الينف اليشةةةةوا ي. وت تاصةةةةر الننةةةةا  والفت اس ع ن خ ارين  االهما مر في ةةةةة اقاس تنافس 
 .( 31) جماعاس منةةةةةةلتا   ر ا وم ا ومنظماس إرهاع ا متظورة مق الدول للنةةةةةة نرة على األرا،ةةةةةةي والت م

يترف المقررة الخاصةا بأل اسرها   ضةر بشة ل خاص بتما ا اقوا المر ة و ل الننةا  ،ةتا ا اسرها  وت 
يواجهن تتد اس خاصةةةةةةةةةةةا وفريدة من اوعها. وتؤكد  ل المر ة تيااي من  ،ةةةةةةةةةةةرار متدعة ات جا ألوجه عدا 

ا وتجارشها ومواطن المنةةةةةةةةاواة الشةةةةةةةةاملا ع ن الجننةةةةةةةة ن، والقوالن النمن ا واالفترا،ةةةةةةةةاس المتيلقا باات اجاته
،ةةةيفها بيد األعمال اسرهاع ا التي تؤعي إلى اليديد من النةةة اةةةةاس والممارةةةةاس الضةةةارة بالننةةةا  ،ةةةتا ا 
اسرها . وينةةةةةةةةةاورها قلق بالس إاا  االةةةةةةةةةةتهداف المنةةةةةةةةةتمر للننةةةةةةةةةا  والفت اس من جاان جهاس فاعلا   ر 

للينف الجننةةةي واال تصةةةا  واالةةةةتطباع ا وم ا ومجموعاس متدعة، وال ةةةة ما االةةةةتخداا الواةةةةق النناا  
الجننةةةي عهدف اس،ةةةرار بالننةةةا  و ةةةةرهن. وهي تؤيد الجهوع الرام ا إلى كفالا المالاقا القضةةةا  ا بموجن 

، وتران بالمباعراس الرام ا إلى المضةةةةةةةةةةةةةي قدما في تنف ذ مياي ر  ( 32) القااول الدولي على الينف الجننةةةةةةةةةةةةةي
   .( 33) التصدي والمقا،اة التي تركز على الناج نالقااول الدولي في ااالس 

                                                                                         وفي هذا التقرير، تو ق المقررة الخاصةةةةةةا  وجه التقاطق ع ن الن هج الجننةةةةةةاا ا واألمن القومي ف ما  -9
التي تتناول على وجه التتديد األبياع  -يتيلق بالننةا  والفت اس واألةةر والت اة األةةريا واليالقاس األةةريا 

 .( 34) كما تقدا توج هاس وتوص اس إلى الدول -الجنناا ا لهذ  التقاطياس وآ ارها في مجال اقوا اسانال 

تأثير قانون وممارسار مهافحة اإلرحا  ومنع ومهافحة التير( العني   ل   -       ثانيا   
 النساء والفتيار

شاتة قواا ن م افتا ، ااعاع بشةةةةة ل منرع اجم واناا قواا ن م افتا اسرها . و 2001منذ عاا  -10
اسرها  شةاملا ليل م ال وموجوعة في األطر التنظ م ا التي تؤ ر على كامل اناا اقوا اسانةال. و عم 
توةةةةةق اناا قواا ن م افتا اسرها  إلى تصةةةةدع الت اة المنزل ا والخاصةةةةا ل فراع والجماعاس والمجتمياس 

التةةأ  راس   ر مر  ةةا ألاهةةا تتةةدأ في المجةةال  المتل ةةا و لى اةةاالس ازوح وتتول، وكةةااةةة اليل ر من تلةة 
"الخاص" وألل األعبا  تقق بنرا   ر مدركا على الننةةةةةةةةةةا  والفت اس. وفي مواااة ذل ، ف ل قواا ن م افتا 
اسرها  تجيل المؤةةةنةةاس والميلوماس المتيلقا بالصةةتا والمال والتيل م والمنزل بملابا  عاة لليشةةف المب ر 

، مما  جيل الجواان األةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةة ا لت اة الشةةةةةةةةةةةةخص                         صةةةةةةةةةةةةد  والوقا ا منه عموما  عن "التنرف الين ف" ور 
وخصةةةةةةوصةةةةةة ته ،ةةةةةةمن المجال التنظ مي للدولا األمن ا. و عم التصةةةةةةاعد المفاجئ في إجرا اس الدول لمنق 
وم افتا ممارةةةاس التنرف الين ف إلى اياعة تدخل األمن في الت اة الخاصةةا، وو،ةةق المؤةةةنةةاس والمهن  

                                                                                تقل د ا  في مجال الصةةةةةةةةةةتا واألموما والتيل م والرعا ا االجتماع ا على ر س عمل اس إافاذ التي كااة تيمل 

__________ 

(30) Fionnuala Ní Aoláin and others, eds., The Oxford Handbook of Gender and Conflict (Oxford 

University Press, 2018). 
(31) A/HRC/43/51 28، الفقرة . 

(32) A/75/337 21، الفقرة . 

 مشروع مدواا قواعد النلوت اليالم ا للتتق ق في الينف الجنني المتصل بالنزاعاس وتو  قه.ااظر، على ةب ل الملال،  (33)

يالاظ  ل المشةةةةورة بشةةةةأل المنةةةةا ل الجننةةةةاا ا )ول س التتل ل الجننةةةةااي القا م على اقوا اسانةةةةال( قد جا س من األمم المتتدة  (34)
ف ذ ا للجنا م افتا اسرها ، "األبياع الجننةةةةةةةاا ا للتيامل مق المقاتل ن و  رها من الي اااس. ااظر، على ةةةةةةةةب ل الملال، اسعارة التن

"؛ والمنتدم اليالمي لم افتا اسرها ، "إ،ةةةةةةةةافا تتيلق بالممارةةةةةةةةةاس الج دة للمنتدم اليالمي ( 2019اسرهاع  ن األجاان اليا دين )
 (.2019م المنظور الجننااي" )لم افتا اسرها  بشأل المر ة وم افتا التنرف الين ف، مق الترك ز على تيم 
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ةةةةة اةةةةةاس األمن الوطني التي تؤ ر على جم ق األج ال. وتجدر اسشةةةةارة إلى  ل هذ  التدخالس واأل،ةةةةرار 
راط في ةةةةةن واالاتهاكاس لتقوا اسانةةةةال ال تمس كافا الننةةةةا  والفت اس واألةةةةةر بصةةةةورة متنةةةةاويا. إل اسف

القواا ن واةةةتهداف بي  األةةةر والننةةا  والفت اس في الدولا األمن ا،  قوا إلى اد كب ر على  ةةةس عرق ا 
والترك ز على بي  الننةةةا  و ةةةةرهن  نةةةفر عن اتنةةةاع اناا التصةةةدعاس القا ما  .( 35) و  ن ا وعين ا راةةةةخا

 المفتر،ا للت اة الخاصا.                                                          صال ، فهنات بي  المجتمياس المتل ا التي ال تتمتق بالخصوص ا 

وتشةةةةةةةةة ر المقررة الخاصةةةةةةةةةا إلى عراةةةةةةةةةةا جرس في إطار الوال ا لي ي ا تأ  ر المراقبا على التق في   - 11
  .( 36) الخصةةةةةةةوصةةةةةةة ا، وال ةةةةةةةة ما المراقبا الجماع ا، أل راض م افتا اسرها  ومنق الوصةةةةةةةول إلى التينولوج ا

ا فا من التقوا األخرم، بما في ذل  التق في  وتشةدع على  ل التق في الخصةوصة ا اق  صة ل يت ح ويدعم ط 
الت اة األةةةةريا. وتؤكد  ل التينولوج اس الجديدة و ةةةةال ن جمق الب اااس، على وجه الخصةةةوص، لها آ ار متباينا  

وال تزال التينولوج ةةاس الجةةديةةدة التي تخفف من   . ( 37) على األقل ةةاس، وتقوا إلى اةةد كب ر على  بيةةاع جننةةةةةةةةةةةةةةاا ةةا 
 2001 يلول/ةةةةبتمبر   11 ا للمراقبا واالةةةةتلمار في اله اكل األةةةةاةةةة ا للمراقبا التي طورس منذ األعبا  التشةةة  ل 

تنمو عوت رة ها لا. ويقتضةةةةةةي القااول الدولي لتقوا اسانةةةةةةال  ل تقدا الدول مبرراس وا،ةةةةةةتا وقا ما على األعلا 
الفرع ا     ا، تيول األ،ةةةةةةةةرار وعندما تتم المراقبا بصةةةةةةةةورة   ر قااوا  . ( 38) ألي تدخل في التق في الخصةةةةةةةةوصةةةةةةةة ا 

                                                                                               وا،ةةةةةةتا و البا  ما تيول متور مناقشةةةةةةاس بشةةةةةةأل التقوا، ومق ذل ،  البا  ما تيول األةةةةةةةرة والمنزل جز ا  ال  
يتجز  من تداع ر المراقبا في عمل اس م افتا اسرها . وشاس،ةةةةةةافا إلى ذل ،   هر االةةةةةةةتخداا   ر القااواي  

داف  ةةةةةةةةةر بأكملها، مما يؤعي في بي  التاالس إلى ا،ةةةةةةةةنرا   لتداع ر م افتا اسرها   اماطا من اةةةةةةةةةته 
ولذل  ف ل االرتباط بشةةةخص مشةةةتبه ف ه يننوي على تأ  ر مباشةةةر على  . ( 39) شةةةامل في اةةةةتقرار وادة األةةةةرة 

إلى اياعة قرينا جرا الشةةةةةخص المشةةةةةتبه ف ه،           ضةةةةةا  اقوا  فراع األةةةةةةرة والمجتمق في الخصةةةةةوصةةةةة ا، ويؤعي 
بالننةةةةةةةبا لنةةةةةةةلناس إافاذ القااول والمجتمياس المتل ا على اد ةةةةةةةةوا ،  كلر مما  تدأ في ةةةةةةةة اا التتق قاس 

طار اليدالا الجنا  ا. فيلى ةةةب ل الملال، تيول المر ة ملار اشةةتبا  بصةةورة مباشةةرة بت م ارتباطها  األخرم في إ 
األةةةةةةةةةةري  و المجتميي عرجال مي ن ن. وعالوة على ذل ، وعلى مدم اليقدين الما،ةةةةةةةةة  ن،  عم االةةةةةةةةةةتخداا  

ة  و   ر مباشةةةرة، إلى  التم  زي لتداع ر م افتا اسرها  ،ةةةد المنةةةلم ن والمجتمياس المنةةةلما، بصةةةورة مباشةةةر 
المنةاس بتقوا  فراع  ةةر األشةخاص المين  ن. وكشةفة اليل ر من الدراةةاس اةةت الل قواا ن المراقبا و ةةا ة 
اةةةةتخدامها على اناا واةةةةق على  ةةةةاس تم  زي، منةةةتهدفا مجتمياس وجماعاس بي نها على  ةةةةاس الخلي ا  

وع األفيال عن فا بصةةةةورة وا،ةةةةتا من جاان ةةةةةلناس  وقد تنةةةةبن ذل  في جيل رع  . ( 40) اس ن ا واليرا والدين 
إافاذ القااول و  رها )وهي تتفاقم على  ةةةةةةةةةةةاس الهويا اليرق ا والدين ا(. ولم تيشةةةةةةةةةةف الدراةةةةةةةةةةةاس عن ادوأ  
                                                                                               ااتهاكاس مباشةةةةةةةرة للتقوا فتنةةةةةةةن، عل كشةةةةةةةفة   ضةةةةةةةا  عن الي ي ا التي تؤعي عها المراقبا إلى "إ ارة الخوف  

__________ 

 . A/73/362ااظر  (35)

 . A/69/397ااظر  (36)

 Anna Kovacs, “Informed consent - said who? A              . ااظر   ضةةةةةةةةةةةا  17و 9  -4، الفقراس  A/HRC/44/57الو  قا   (37)

feminist perspective on principles of consent in the age of embodied data”, report for the Internet 

Democracy Project (2020) . 

 . 31-28، الفقراس A/69/397                                                            من اليهد الدولي الخاص بالتقوا المدا ا والن اة ا. ااظر   ضا   17الماعة  (38)

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicatio؛ A/75/385ااةظةر  (39)

nFile?gId=2537440/113وقرار مجلس اقوا اسانال  ؛ . 

(40) See, e.g., Supreme Court of the United States of America, opinion in Tanzin v. Tanvir (592 U. S. 

____ (2020)) or United States Court of Appeals, Third Circuit, Hassan v. City of New York, decision 

of 13 October 2015. 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374؛
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، مما يؤعي إلى تفاقم الضةةةرر وتمزيق الننةةة ج االجتماعي القا م على ( 41) األمن ا"   وتيزيز النةةة نرة واسجرا اس 
                                                                                                 التنةةامح على اتو  فضةةي إلى اياعة الشةة وت وته ما ع ما  كلر تنةةاهال  مق خنا  اليراا ا والجرا م. إل خلق  

فراع األةةةرة  "مجتمياس تتوا اولها الشةةبهاس" قد تنةةبن في وجوع "عؤر مشةةتبه ف ها" عاخل األةةةرة ا ج  م ل   
وهةذ  ات جةا عةامةا ليمل ةا إافةاذ القةااول على  . ( 42) إلى االا الا وينظر بيضةةةةةةةةةةةةةهم إلى بي  من منظور الةدولةا 

اتو تم  زي، ا ج تبد  مجموعاس من األشةةةةةةةةةخاص في التنظ م الذاتي سعمال الترياس األخرم، بما في ذل   
 .  اريا التيب ر واريا الدين، اتى ال تلفة ااتبا  الدولا إل ها 

إل اعتقال بي   فراع األةةةةةةةةرة وااتجااهم في ةةةةةةةة اا إجرا اس م افتا اسرها   و التنرف التي  -12
تقوا عها الدولا يؤ رال بشةةةة ل خاص على األةةةةةر وعلى ارما المنزل. وتالاظ المقررة الخاصةةةةا  اها كااة 

                     ت   ر الال ق  قاف ا   والنةةةلو  ( 43) على علم منةةةتمر بممارةةةةاس من قب ل وقوع االعتقاالس في الصةةةباح الباكر
                                                                                        واجتمةاع ةا  تجةا  الننةةةةةةةةةةةةةةةا  واألطفةال في ع وتهم، بمةا في ذلة  خلق المالبس و ةةةةةةةةةةةةةةةةا ة الميتقةداس وتخريةن 
المنةةةاكن، مما يتنةةةبن في وصةةةم وصةةةدماس افنةةة ا. وهي تدرت عوجه خاص ب   إجرا اس جبر األ،ةةةرار 

                                     خاطما، وااعرا  ما ت قدا اعتذاراس  ول التي تلتق بالمناال في ااالس اليمل اس األمن ا   ر المشةةةةةةةروعا  و ال
                                                                                          ةةةةةةةةةةةبل ااتصةةةةةةةةةةاف  خرم. وشيد االعتقال واالاتجاا، كل را  ما  فتقر  فراع  ةةةةةةةةةةةر المتتجزين إلى الميلوماس 

                                                                                        نليول على األةةةةةةاس القااواي لالعتقال، وكل را  ما   ول االاتجاا بشةةةةة ل اافراعي في ةةةةةة اا م افتا  وال
ممارةةةةا منةةةتمرة ومؤةةةةفا في ااالس توج ه تهم االاخراط في عمل اس  اسرها ، وال يزال تنةةةل م المتتجزين

وتؤكد  ل الننةا  الالتي لديهن  طفال صة ار النةن ويتتجزل في مواقق  من ا مشةدعة التراةةا  .( 44) اسرها 
وتنةةةل  المقررة الخاصةةةا  .( 45) يواجهن صةةةيوشاس كب رة في ممارةةةةا عور األموما والتفاو على وادة األةةةةرة

                       شةخصةا  ال يزالول متتجزين  40ه خاص على اآل ار المنةتمرة التي طال  مدها على  فراع  ةةر  الضةو  عوج
في  وااتااامو، كوشا، ع نهم كل ر من األشةةةةةةةةةةةةةخاص إما لم توجه إل هم تهم في البدا ا،  و لم توجه إل هم تهم 

ص الاتهاكاس شةديدة ويتيرض هؤال  األشةخا .( 46) إال بيد ةةنواس،  و لم توجه إل هم  ي تهما على اسطالا
للتق في الت اة األةةريا، وهي ممارةةا ال ينب ي لمجتمق متتضةر  ل يتنةامح ميها. وتؤكد وقوع ااتهاكاس 
لتقوا اسانال يتيرض لها  فراع األةرة عندما يتيرض  اد األعنا   و األشفا   و الزوج  و إادم الشق قاس 

وتنةةةةةةةةةةل  الضةةةةةةةةةةو  على اآل ار النويلا األمد  .( 47) لتنرفللتيذين   نا  االاتجاا عتهم تتيلق باسرها   و ا
                                                                                              المترتبا على التشةةةةريياس الجديدة التي تتخذها عدة علدال ةةةةةط ا  إلى تمديد عقوشا النةةةةجن المفرو،ةةةةا على 

__________ 

(41) Nadera Shalhoub-Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (Cambridge 

University Press, 2015) . 
(42) See, e.g., Mary J. Hickman and others, “Social cohesion and the notion of ‘suspect communities’: 

a study of the experiences and impacts of being ‘suspect’ for Irish communities and Muslim 

communities in Britain”, Critical Studies on Terrorism; and www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=23130&LangID=E . 
(43) A/HRC/40/52/Add.4 25، الفقرة. 

؛  A/HRC/WGAD/2018/39؛ و A/HRC/WGAD/2020/6؛ و A/HRC/WGAD/2020/41ااظر، على ةةةةةةب ل الملال، الو ا ق  ( 44) 
؛  A/HRC/WGAD/2013/10؛ و A/HRC/WGAD/2017/78؛ و A/HRC/WGAD/2018/2؛ و A/HRC/WGAD/2018/30و 
 .23، الصفتا E/CN.4/2005/6/Add.1؛ و145، الصفتا A/HRC/13/30/Add.1و

 ؛A/HRC/WGAD/2020/41ااظر، على ةب ل الملال، الو  قا  (45)

، A/HRC/13/30/Add.1؛ وA/HRC/WGAD/2013/10. ااظر، على ةةةةةةةةةةةةةةةب ةةل الملةةال، الو ةةا ق A/HRC/13/42ااظر  (46)
 ؛23، الصفتا E/CN.4/2005/6/Add.1؛ و145و 140الصفتتال 

 . 2008ازيرال/يوا ه  30، القرار المؤرخ عرار ،د  ش روفة مت ما االةتمناف بالوال اس المتتدة، الدا رة اللاا ا، قض ا (47)

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23130&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23130&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23130&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23130&LangID=E
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ممارةةا اسرها ، وتضة ف تداع ر إعاريا تراكم ا بيد إتماا األا اا الجنا  ا، مما ةة  ول له   ر كب ر على 
 .( 48) األةريا واقوا اسانال ألفراع األةراليالقاس 

وقةد  بةة  ل قواا ن تمويةل اسرهةا  تؤ ر ةةةةةةةةةةةةةةةلبةا على منظمةاس اقوا المر ة بنرا تيوا المجةال  -13
وهذ  اآل ار تتد من قدرتها على توف ر  .( 49) المداي للدعوة والنهوض بالمنةةةةاواة ع ن الجننةةةة ن وتم  ن المر ة 

                                                             الفت اس. وتذك ر المقررة الخاصةةا بمالاظاس ةةةابقا تتضةةمن تفاصةة ل عن المنةةاواة واما ا التقوا للننةةا  و 
والخنر على الماات ن والمؤةةةةنةةةاس المال ا ال   من فق   .( 50) األ ر النةةةلبي لقواا ن م افتا تمويل اسرها 

                                                                                             في عمل المجتمق المداي الننةا ي "الضة ق النناا"، عل   ضةا  في "اختالف  صةواتهن"  و تتديهن للمياي ر 
نناا ا التقل د ا على اتو يؤعي إلى رع فيل عن ف وجهوع ا وم ا ليبح اريا المر ة في التيب ر وتيوين الج

وعنةدمةا  قترل ذلة  بةالتةأ  ر اليب ر النةاجم عن الةدعم المةاعي سافةاذ قواا ن م ةافتةا اسرهةا ،  .( 51) الجمط ةاس
                             اةةةةةةةةةةةةت خدمة تداع ر م افتا تمويل فقد يؤعي إلى تجم د عمل تل  الجهاس الفاعلا. وشاس،ةةةةةةةةةةةافا إلى ذل ، 

اسرها  بشةةةة ل ملتوو لمياقبا  فراع األةةةةةر على تقد م التد األعاى من الدعم، وفي بي  التاالس، اتى 
عنةدمةا تيول  روف التةاجةا المةال ةا اةاجمةا عن ةةةةةةةةةةةةةةة ةاةةةةةةةةةةةةةةةاس الت ومةا المتيلقةا بةاالاتجةاا  و اسعةاعة إلى 

شةةةةةةةةةةةةةةتمةةل على  ا ةةاا تتيلق بةةالةةدعم المةةاعي لإلرهةةا  وتةةداع ر تمويةةل م ةةافتةةا اسرهةةا  التي ت  .( 52) الوطن
على           مباشةةةةةةرا                                                                                  وتنةةةةةةتهدف الممارةةةةةةةاس التقل د ا لدعم األةةةةةةةرة قد  عس إلى تقوي  األةةةةةةةر، كما   رس تأ  را  

التقوا االقتصةةةةةةةةةةاع ا واالجتماع ا ألفراع األةةةةةةةةةةةرة، بمن ف هم األطفال. ويالاظ  ل المر ة قد تيول  قل قدرة 
س،  و تيول ميرفتها متدوعة عنشةةةاط الزوج  و  اد  فراع األةةةةرة، وقد ال تيول على التصةةةول على الميلوما

ومن األمللا على ذل  األةةةر التي ترةةةل  .( 53) قاعرة على منق هذا النةةلوت اتى لو كااة على علم بتدو ه
مبالس مال ا صةة  رة إلى انةةا  و طفال في المخ ماس في الجمهوريا اليرش ا النةةوريا، وق اا األقار  ب رةةةال 
 موال عن طريق الوااراس الت وم ا المختصةةةةةةةا إلى شةةةةةةةخص مدرج في قا ما المتتجزين، وكما هو مذكور 

على اقوا  فراع  ةةةةةةةةةر            ومتزايدا          عم قا                              خداا اليقوشاس يؤ ر تأ  را  في الفرع التالي، ف ل توةةةةةةةةةة ق اناا اةةةةةةةةةةت 
   .( 54)                          األشخاص الذين ت جمد  صولهم

وعلى مدم النةةةةنواس اللال  ن الما،ةةةة ا،  صةةةةبح اةةةةةتخداا اظم اليقوشاس شةةةةا يا بصةةةةورة متزايدة في   - 14
وقد م نة اليقوشاس مجلس األمن من  ل  ي د "بصةةورة فضةةفا،ةةا"   . ( 55) الممارةةةاس الوطن ا واسقل م ا والدول ا 

__________ 

 =https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gIdااةةةظةةةر  (48)

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gو ؛25443

Id=25375.  

(49) Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, “Tightening the 

purse strings: what countering terrorism financing costs gender equality and security” (2017). 
(50) A/64/211 42، الفقرة. 

 . A/HRC/WGAD/2020/33                         المرجق افنه. ااظر   ضا   (51)

(52) Duke Law International Human Rights Clinic, “Families in the crosshairs: a human rights analysis 

of the Netherlands’ national security policy”, submission to the Special Rapporteur (2020). 
، 69شةن هاي"، الفقرة   م تن المؤةةنةاس الد مقراط ا واقوا اسانةال التابق لمنظما األمن والتياول في  وروشا، "مذكرة بشةأل اتفاق ا (53)

 عن م تن األمم المتتدة الميني بالمخدراس والجريما "عل ل األبياع الجنناا ا الةتجاباس اليدالا الجنا  ا للتصدي لإلرها ".       اقال  

 .المرجق افنه (54)

(55) Gavin Sullivan, The Law of the List: UN Counterterrorism Sanctions and the Politics of Global 

Security Law (Cambridge University Press, 2020). During the first 45 years of the existence of the 

United Nations, sanctions were only imposed twice (Security Council resolutions 232 (1966) 

(Southern Rhodesia) and 418 (1977) (South Africa)). See also European Union, action plan on 

human rights and democracy, 2020–2024, para. 1.6 (a) . 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25443؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25443؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25443؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25443؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25443؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25443؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25375
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25375
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25375
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25375
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تفنةةةةةةة ر "التهديداس التي تواجه النةةةةةةةلم واألمن الدول  ن، على اتو  م ن  ل عرر تدخل المجلس ... مق فرض  
وهو عامل    – عقوشاس عهدف تيزيز اقوا اسانةةةةةةال، واةةةةةةةتياعة الق اعة الد مقراط ا، وتيزيز التد من التنةةةةةةلح" 

وقد توطدس اظم اليقوشاس   . ( 56) ن األمم المتتدة من إعارة م افتا اسرها  على الصةةةةةةي د اليالمي            ر  نةةةةةةي  م   
ويم ن الوقوف   . 2001 يلول/ةةةةةبتمبر   11 واتنةةةةية بصةةةةورة واةةةةةيا النناا في مجال م افتا اسرها  عقن 

لمال ا األخرم  الذي  نلن من الدول تجم د األموال والموارع ا  ( 1999) 1267على ذل  في قرار مجلس األمن  
التي تخص اركا طالبال مباشةةةةةةرة  و التي تنةةةةةةتف د منها التركا بصةةةةةةورة   ر مباشةةةةةةرة. وقد تم توةةةةةةة ق النظاا 

ل شةةةةةةةةمل تنظ م القاعدة واألشةةةةةةةةخاص المرتبن ن بأةةةةةةةةةاما عن العل. وتم  ( 2000) 1333بموجن قرار المجلس  
والشةةةةةةةةةةةةةةاا )عاعن( بموجةن القرار  توةةةةةةةةةةةةةة ق انةاا هةذا القرار ل شةةةةةةةةةةةةةمةل تنظ م الةدولةا اسةةةةةةةةةةةةةةالم ةا في اليراا 

  .( 57) وكةااةة اليقوشةاس عةالم ةةا من ا ةةج انةةاقهةةا، ومن المتتمةةل  ل تيول   ر متةةدعة المةةدة  (. 2015) 2253
وقد  عر  الم لفول عهذ  الوال ا باةةةةةةةةةتمرار عن قلقهم من  ل اليقوشاس المفرو،ةةةةةةةةا بنةةةةةةةةبن اسرها  قد تنبق  

وتيمل اليقوشاس كقوة قااوا ا وقا  ا، مق وجوع قل ل   . ( 58) ةلوت إجرامي مزعوا  و ك جرا  وقا ي مت   بنبن 
                                                                                                      من الق وع القااوا ا الهاعفا ورقابا متدوعة، وتش ل ممارةا لم  نبق لها مل ل للنلنا فوا الوطن ا. وال   فصح 
عن األةةةةةةةاس الذي  ج ز إخضةةةةةةاع األشةةةةةةخاص الاتهاكاس فظ يا لتقوقهم اسانةةةةةةاا ا؛ ويتم جمق الب اااس في  

ل من قبةل ك ةااةاس اةةةةةةةةةةةةةةتخبةارات ةا  يمةل ميظمهةا عول رقةابةا منةةةةةةةةةةةةةتقلةا؛ وف مةا يتيلق بيمل ةاس األمم المقةاا األو 
المتتدة واليمل اس على الصةةةي د الوطني، ال تتاح ل فراع ةةةةبل ااتصةةةاف شةةةاملا، على الر م من االاتجاجاس  

جرا اس المنظما  االهتماا للقواعد واس  ( 2020) 2560النةةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةةةة ا للمنالبا عذل . ويولي قرار مجلس األمن 
 لليقوشاس، لينه ال  يالج الشوا ل القااوا ا المتيلقا عها. 

إاشةةةةةا  ا اكل  ةةةةةةاةةةةةة ا ل مم المتتدة،  ( 59) وتم من خالل عدة قراراس صةةةةةاعرة عن مجلس األمن -15
في لجةال عقوشةاس تةدير "القوا م النةةةةةةةةةةةةةةوعا " ل فراع والي ةااةاس. وكةال عةدا وجوع رقةابةا قةااوا ةا     دا  تتملةل تتةدية 

والجهاس  ( 61) والمتاكم اسقل م ا ( 60) كاف ا وشةةةاملا على اظم اليقوشاس مو،ةةةق قلق منةةةتمر للمتاكم الوطن ا
الفاعلا في مجال اقوا اسانال، بمن في ذل  الم لفول عهذ  الوال ا. واةتجابا لهذ  الشوا ل، اتخذ مجلس 

الذي  اشأ م تن  م ن مظالم لتلقي طلباس شنن األةما  من قا ما اليقوشاس  ( 2009) 1904األمن القرار 
 م ن المظالم من التقوق  ن الميترف  وكال جم ق شةا لي منصةن .( 62) والنظر ف ها وتقد م توصة اس بشةأاها

__________ 

 المرجق افنه  (56)

 (.2002)1390ااظر قرار مجلس األمن  (57)

( 2011)1989( و1999)1267بةةةةةةةالقراراس                                                              للمبةةةةةةةاعي التوج ه ةةةةةةةا المتيلقةةةةةةةا عتنظ م  عمةةةةةةةال لجنةةةةةةةا مجلس األمن عمال         وفقةةةةةةةا   (58)
( المتيلقا عتنظ م الدولا اسةةةةالم ا في اليراا والشةةةاا )عاعن( وتنظ م القاعدة واألفراع المرتبن ن به، ال تيد التهما 2015)2253و

                 )ع((. ااظر   ضةةا  6اج في القا ما ألل اليقوشاس  قصةةد عها  ل تيول وقا  ا بنب يتها )الفقرة                                        الجنا  ا  و اسعااا شةةرطا   ةةةاةةة ا  لإلعر 
A/67/28731، الفقراس . 

(؛ 1999)1267(؛ و1992)751بقراراس مجلس األمن                                                لجنةةةا عقوشةةةاس عةةةاملةةةا، بمةةةا في ذلةةة  لجةةةال  اشةةةةةةةةةةةةةةمةةةة عمال   14هنةةةات  (59)
(؛ 2006)1718(؛ 2005)1636(؛ 2005)1591(؛ 2004)1533(؛ 2003)1518(؛ 2015)2253(؛ و2011)1989و

 (. 2017)2374(؛ و2015)2206(؛ 2014)2140(؛ 2013)2127(؛ 2012)2048(؛ 2011)1988(؛ 2011)1970

، الت م واارة خزااا صةةةةةةةاابا الجاللا ،ةةةةةةةد  امد وآخرول المت ما اليل ا في الممليا المتتدة لبريناا ا اليظمى و يرلندا الشةةةةةةةمال ا،   (60)
، الذي علق ف ه اللورع هو  على اليقوشاس كنةةةةةةةالح قااواي عالمي فريد UKSC 2،  2010كااول اللااي/يناير   27ي الصةةةةةةةاعر ف

عبد الرااا ،ةةد   جيل األفراع المشةةتبه ف هم ةةةجنا  فيل  ن للدولا، عول  ي إاصةةاف ةةة اةةةي  و قااواي؛ المت ما االتتاع ا ليندا،  
شةركا الدل مي ومواتااا ،ةد ؛ المت ما األوروش ا لتقوا اسانةال )ال رفا اليبرم(،  2009ازيرال/يوا ه  5، القرار الصةاعر في كندا

 . 2016ازيرال/يوا ه  21(، الت م الصاعر في 08/5809)الدعوم رقم  ةوينرا

االتتاع األوروشي  س عبد هللا قا،ةةةةةةةي ومؤةةةةةةةةنةةةةةةةا البركاس الدول ا ،ةةةةةةةد مجلس  االتتاع األوروشي، مت ما اليدل )الدا رة اليبرم(   (61)
 . 2008 يلول/ةبتمبر  3(، الت م الصاعر في C-402/05 P & C-415/05 P)الدعوم المشتركا رقم  وآخرول 

 من منظور مراعاة األصول القااوا ا.                            (، ر م  اه لم   تنن كل را  2011)1989جرم تتديج اسجرا  من خالل قرار مجلس األمن  (62)
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، ومق ذل ، وعلى الر م من عذلهم قصةةارم جهوعهم لليمل في إطار الق وع التي ( 63) عهم والمشةةهوع لهم بالنزاها 
  .( 64) تفر،ةةةةةها اسجرا اس المنصةةةةةوص عل ها، ال يزال القلق قا ما بشةةةةةأل اسعراج في القوا م على  ةةةةةةس قااوا ا

ألةةةةبا    ر وا،ةةةتا  و   ر منةةةتقلا. وقد كااة الميلوماس المقدما مو،ةةةق                           و البا ما   نةةةتهدف األشةةةخاص 
وهذ  اليمل ا منةةةةةةةةة نةةةةةةةةةا إلى اد كب ر، وال   ول لتقوا   . ( 65) ااتقاع، وعلى وجه التتديد من قبل  منا  المظالم 

. وعلى الر م  األفراع المنةتهدف ن و ةةرهم عور كب ر في النتا ج  و المداوالس المتيلقا ب عراج األةةما  في القا ما 
من  ل م تةن  م ن المظةالم  ضةةةةةةةةةةةةةنلق بيمةل هةاا وق م ف مةا يتيلق بةالرفق من القةا مةا، فة ل اسجرا اس ال توفر  

 . ( 66) عمل ا عاعلا وال ةب ل ااتصاف فياال لمن  خضيول لها، انبما  قتضي القااول الدولي 

ا  على الننةةةةا  والفت اس و ما تأ  ر واةةةةةق النناا لليقوشاس المفرو،ةةةةا في ةةةةة اا م افتا اسره -16
واألةر. و  ر اليقوشاس يتجاوا ب ل ر اآل ار الواقيا على الشخص المدرج في القا ما. و ذا  عرجة امر ة في 
القا ما، فنةةتخضةةق، شةةأاها شةةأل الرجل، ليمل ا ةةة اةةة ا   ر شةةفافا ومشةةتواا بالهواجس تؤ ر على اقوقها 

وتيول اليواقن وخ ما وتل ر مخاوف  ةةةةةةةةةاةةةةةةةةة ا من   ؛( 67) النةةةةةةةة اةةةةةةةةة ا واالجتماع ا واالقتصةةةةةةةةاع ا واللقاف ا
ويشةةمل ذل  على ةةةب ل الملال، صةةيوشا التصةةول على عمل  .( 68) الشةةرع ا وال ق ن القااواي والتناةةةن عدا

من اليهد الدولي للتقوا االقتصةةةاع ا واالجتماع ا واللقاف ا(؛ وصةةةيوشا اةةةةتمجار  و شةةةرا  منزل،  6)الماعة 
من اسعالل اليةةةالمي لتقوا اسانةةةةةةةةةةةةةةةةال(؛ واظر النةةةةةةةةةةةةةةفر  ( 1) 25 )المةةةاعة                       إل لم   ن ذلةةة  منةةةةةةةةةةةةةةتت ال  

من اسعالل اليالمي لتقوا اسانةةةةةةةال(؛ كما  ل قبول المنةةةةةةةاعدة المال ا  جيل األشةةةةةةةخاص  ( 2) 13 )الماعة
من اسعالل  (3)16                                                                         اآلخرين منةةةةةةةؤول ن جنا  ا ، مما يؤعي في جملا  مور، إلى المنةةةةةةةاس باألةةةةةةةةرة )الماعة 

فر ةةوم القل ل من اليهد الدولي للتقوا المدا ا والنة اةة ا(؛ وال تتو  (1)23اليالمي لتقوا اسانةال والماعة 
من اليهد الدولي للتقوا المدا ا والنة اةة ا(. وقد تم تشةب ه  2من ةةبل االاتصةاف القااوا ا الهاعفا )الماعة 

والمر ة التي يدرج  اد  فراع  ةرتها  و اوجها في القا ما  .( 69) اسعراج في القا ما عةةةةةةةةة "عقوشا اسعداا المداي"
إلى اليل ر من اآل ار، وذل  في كل ر من النظم القااوا ا،  و النةةةةةةوعا  تتتمل الين  األكبر الذي  فضةةةةةةي 

بنةةةةةةةبن البنا  األعوي لتمويل األةةةةةةةةرة، فقد ال   ول لها اق منةةةةةةةتقل في التصةةةةةةةول على عمل  و  موال  و 
انةةةاباس مصةةةرف ا  و مصةةةاعر عخل منةةةتقلا. وفي البلدال التي ال تنةةةتن ق ف ها المر ة التمل ، ال  جوا لها 

ليةاس  اةد  فراع األةةةةةةةةةةةةةةةرة  و الزوج الةذي  عرج اةةةةةةةةةةةةةةةمةه في القةا مةا. وفي ا ن توجد  ل تتصةةةةةةةةةةةةةةل على ممت 
، ترم المقررة الخاصةةا  ل هذ  االةةةتلنا اس   ر كاف ا ( 70) اةةةتلنا اس ألةةةبا  إانةةاا ا في بي  النةة اقاس

تخي ف                                                                                          من الناا ا المال ا ويصةين الوصةول إل ها، وتؤعي إلى اياعة وصةم واةةتبياع  فراع األةةرة، عدال  من 
__________ 

لف النةةةةةةةةاعق بالوال ا، عن إمرةةةةةةةةةول، على  ل اآلل ا منصةةةةةةةةفا قدر اسم ال في ادوع واليتها، ولين تتفق المقررة الخاصةةةةةةةةا مق الم  (63)
 (.34، الفقرة A/67/396الي و  اله  ل ا للنظاا ال تزال قا ما ر م اةتقالله )

  .www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/approach-and-standardااظر  (64)

على ةةةةةةةةب ل الملال، عدا منح  م ن المظالم وال ا اةةةةةةةةتيراض القرار األصةةةةةةةلي للجنا بشةةةةةةةأل اسعراج في القا ما؛ وعدا تيافؤ فرص  (65)
م ن المظالم واناا وطب يا شروط التي  ن الدفاع ف ما يتيلق بالميلوماس المتااا لمقدمي االلتماةاس؛ وعدا االةتقالل القضا ي أل

                                                                                                                      )من الناا ا اليمل ا والتياقد ا، بالنظر إلى  ل مدة التي  ن هي ةةةةةةةةةةةةنا واادة تقريبا (؛ وعدا اةةةةةةةةةةةةتتقاا جواا مرور األمم المتتدة؛ 
ها رةةةةةم ا بأاها وعدا مال ما شةةةةروط اليقد بالمقاراا مق تل  التي تننبق على المناصةةةةن القضةةةةا  ا المما لا، على الر م من وصةةةةف

 وال ا؛ وعدا ةماح الدول ب عدا  آرا  ميللا )إذا كااة متررة كما ينب ي( لشرح قراراس  م ن المظالم.

من اليهد الدولي للتقوا   14و 2من اسعالل اليالمي لتقوا اسانةةةةال والماعت ن   10تشةةةةمل الشةةةةوا ل المتيلقا عذل  ااتهات الماعة   (66)
 ناا مق المباعي األةاة ا بشأل اةتقالل النلنا القضا  ا.المدا ا والن اة ا وعدا االت

بقراراس مجلس       عمال  ، كااة هنات  رشق انةةةا  مدرجاس في القا ما. ااظر القا ما المو،ةةةوعا 2020كااول األول/ع نةةةمبر   21في  (67)
 (. 2015)2253و (2011)1989( و1999)1267األمن 

(68) A/61/267 ؛ و37-32، الفقراسA/67/396 35-33، الفقراس. 

(69) See www.sueddeutsche.de/politik/dick-marty-bericht-zu-terrorlisten-zivile-todesstrafe-1.344886 

(in German), citing Dick Marty, Rapporteur for the Council of Europe. 
 (. 2015)1591) (، و4(، الفقرة 1999)1267                          ااظر ملال  قراري مجلس األمن  (70)

http://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/approach-and-standard
http://www.sueddeutsche.de/politik/dick-marty-bericht-zu-terrorlisten-zivile-todesstrafe-1.344886
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األعبا  الواقيا عل هم. إل عدا تقد م  ي منةةةةةاعدة قااوا ا لمن  نةةةةةيول إلى النين في منةةةةةألا إعراجهم في 
القا ما قد   ول له تأ  ر كب ر بشةةةة ل خاص على الننةةةةا  واألةةةةةر التي ال تتوفر لديها ةةةةةوم وةةةةةا ل ماع ا 

في منألا اسعراج في القا ما. وفي   قل لا لتوك ل متام ن من  جل تولي المهما الصطبا المتمللا في النين
تقرير صةةةةةةاعر عن االةةةةةةةتيراض الرف ق المنةةةةةةتوم لنظاا عقوشاس األمم المتتدة،    رس منةةةةةةا ل تتيلق عنوع  
الجنس واقوا المر ة مق الترك ز على   ر النزاع المنةلح على المر ة، وذل  عول ميالجا اآل ار النةلب ا على 

وقد واجهة المقررة الخاصةةةةةةةا  .( 71) ن  و  اواجهن مدرج ن في القا ماالننةةةةةةةا  الال ي   ول  اد  فراع  ةةةةةةةةره
ملل هذ  اآل ار خالل اياراتها القنريا، ور س مدم تأ  ر الفقر واليار والهشةةاشةةا على األةةةر. وتشةةير بقلق 
عم ق إاا  الممارةةةةاس التي الاظتها في عدة علدال، ا ج و،ةةةية الدول إجرا اتها الخاصةةةا بشةةةأل إعراج 

    را  المشةةتبه في تورطهم في اسرها   و "التنرف" في قوا م ةةةوعا   و فرض عقوشاس عل هم. واظاألشةةخاص  
للتياريف الشةديدة ال موض واسشة ال ا التي اعتمدتها عول كل رة، والصةراما المفرطا في تنف ذها، ف ل الننةا  

  من خالل فرض عقوشاس و فراع األةةةرة يتير،ةةول ليقوشاس بنةةبن  فيال  فراع األةةةرة المرتبن ن عهم، وذل
واةةةةةةةةةةةةةةيا النناا ومدمرة واتباع عمل اس إعراج في القوا م ال تمتلل للقااول الدولي. وتؤكد على  ل إجرا اس 
اسعراج في القوا م وفرض اليقوشاس تنبق في ميظم األا ال على  شةةةخاص مارةةةةوا بشةةة ل ميقول اقوقهم 

المشةةةةةاركا النةةةةة اةةةةةة ا. وي ول األ ر على الت اة األةةةةةةريا في التيب ر والتجمق و عدا  الر ي الديني والميتقد و 
شةةةةةامل ليل األج ال وطويل األجل. وييااي األطفال بصةةةةةورة مباشةةةةةرة مما يتيرض له البال ول من عقوشاس 

ما   ول ذل  بشةة ل   ر ميقول ومبهم(؛ ويتيرض  فراع األةةةرة الشةةبا ، وال ةةة ما الصةةب ال،                ووصةةم )كل را  
جاان  جهزة األمن بنةةةةبن إعراج  اد  فراع األةةةةةرة في القا ما النةةةةوعا ؛ واصةةةةلة للمضةةةةا قا والمراقبا من 

الم لفا بالوال ا على ميلوماس مو وقا تف د بأل اسعراج في القا ما ات جا ليدا التياول يننوي على ممارةةا 
 الض   على األشخاص ل صبتوا مخبرين لفا دة عوا ر األمن واالةتخباراس.

لخاصةةةةةةةةا إلى  ل إجرا اس وعمل اس اسعراج في القا ما النةةةةةةةةوعا  تنته   بنةةةةةةةة  وتشةةةةةةةة ر المقررة ا -17
مباعي ةةةةةةةةةة اعة القااول، ةةةةةةةةةةوا   كال ذل  من جاان األمم المتتدة  و في الممارةةةةةةةةةةا الوطن ا للدول. وعدا 
االلتزاا بنةةةةةة اعة القااول يؤ ر بشةةةةةةدة على الننةةةةةةا  واألطفال، الذين تيول قدرتهم على الوصةةةةةةول إلى اليدالا 

وقد تأخر إجرا  إصةةةةةةةةةالااس إ،ةةةةةةةةةاف ا وهاما لنظاا مجلس  .( 72) ط فا لل ا ا في كل ر من  اتا  اليالم،ةةةةةةةةة 
األمن ف مةةا يتيلق بةةاسعراج في القوا م النةةةةةةةةةةةةةةوعا ، وهو مةةا ينب ي  ل   ول على  قةةل تقةةدير عهةةدف تتق ق 

اااس قااوا ا خنا  االةةةةةتقالل، كما ينب ي  ل  قترل عتوةةةةة ق اناا صةةةةالا اس  م ن المظالم ومنته ،ةةةةم
متدعة لهذا ال رض. وينب ي توةةة ق صةةالا اس م تن  م ن المظالم وتم  نه بصةةورة كاف ا من التأ  ر على 

 جم ق إجرا اس اسعراج في القوا م النوعا .

 تأثير قوانين مهافحة اإلرحا   ل  األسر والحياة األسرية والعالقار األسرية -       ثالثا   

من المهاا المتم زة والميقدة ،ةةةةةةةةةةةةمن اسطار  ( 73) تلف  شةةةةةةةةةةةة الهاتظل اما ا اقوا األةةةةةةةةةةةةةرة بمخ -18
ويم ن ل ةةةةرة  ل تضةةةنلق عدور هاا لل ا ا في مجال  .( 74) القااواي الدولي لتما ا اقوا اسانةةةال وتيزيزها

إعمال التقوا الفرع ا. كما  م ن  ل تيول  عاة لالةةةةةتبياع بالننةةةةبا ألاواع مي نا من األةةةةةر، وللتم  ز القا م 
على اوع الجنس الةذي  ضةةةةةةةةةةةةةةق اقوا المر ة في م ةااةا  ةااويةا بةالمقةاراةا مق الرجةل  و  عاة للينف والنةةةةةةةةةةةةةةريةا 

ا ةا التةاريخ ةا على ةةةةةةةةةةةةةةةب ةل الملةال، ف ل بي  ااتهةاكاس اقوا المر ة والنفةل، ملةل الينف والقمق. ومن النةا
__________ 

  .www.hlr-unsanctions.org/HLR_WG3_report_final.19.1.15.pdfااظر الراب   (71)

 (. 2015)33اللجنا المين ا بالقضا  على التم  ز ،د المر ة، التوص ا الياما رقم  (72)

 . 29/22ااظر قرار مجلس اقوا اسانال  (73)

 . A/HRC/31/37ااظر  (74)

http://www.hlr-unsanctions.org/HLR_WG3_report_final.19.1.15.pdf
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المنزلي والينف ،ةةةةةةد المر ة، كااة تيتبر خارج اناا القواا ن الياما، وكااة تنتقد على وجه التتديد ألاها 
 ، وفي وهذا األمر ما اال يننبق في  ماكن كل رة. ومق ذل .( 75) تقق ،ةةةةةةةةمن خصةةةةةةةةوصةةةةةةةة ا الب ة واألةةةةةةةةةرة

ةةةةةةة اقاس مختلفا، ال تزال هنات اةةةةةةةتلنا اس وتنظ م هرمي مختلف ل ةةةةةةةر على  ةةةةةةةاس ا  لها  و  صةةةةةةلها 
                                                                                         المتصةةةةور، ملل تل  التي ي نظر إل ها على  اها خا،ةةةةيا لنةةةةلنا الذكور  و تتألف من اوج ن من جننةةةة ن 

مر يترت بي  األةةةةةةةر مختلف ن،  و ينظر إل ه في بي  النةةةةةة اقاس، على  اها  رش ا  و علماا ا. وهذا األ
تفتقر إلى المنةةةةةةاواة في الموارع والو،ةةةةةةق القااواي، ويتزايد تير،ةةةةةةها لتدخل الدولا باةةةةةةةم م افتا اسرها ، 
                                                                                         وي نتج عن ذل  ،ةرو  من الوصةم ل ةةر تؤعي في اها ا المناف إلى تفاقم األ،ةرار وااتهاكاس التقوا. 

 دة واادة وعلى  فراع األةرة على اد ةوا .كوا -و ما آ ار كب رة تترتن على ذل  بالننبا ل ةرة 

وفي الوقة الراهن، وشما  ل االاتقاعاس المتيلقا بالمنةةةةةةةةاواة ع ن الجننةةةةةةةة ن وعدا التم  ز هي بتق  -19
متور المناقشةةةةاس عهذا الشةةةةأل، ف ل ا  ل األةةةةةرة بجم ق  شةةةة الها المتنوعا ال يزال قا ما وفي االا تنور. 

" الم ال المال م لممارةةةةةةةةةةةةةةا كامل اناا التقوا الفرع ا ،ةةةةةةةةةةةةةمن مختلف وتظل األةةةةةةةةةةةةةةرة و"الت اة المنزل ا
النةة اقاس والمجتمياس. وتهدف المقررة الخاصةةا، في هذا النةة اا الت وي والمتنور، إلى رةةةم صةةورة ميقدة 

 عن تأ  ر قواا ن م افتا اسرها  على األةر والت اة األةريا. 

تدخل في تنظ م الت اة األةةريا وقااول األةةرة و لى وقد  عم توةة ق اناا م افتا اسرها  إلى ال -20
تقاطياس ع ن األةةةةةةةةةرة والدولا. وهو ات جا للقواا ن التقل د ا المتيلقا بم افتا اسرها ، ا ج تيول األةةةةةةةةةرة 
و فراع األةرة هدفا الهتماا الدولا. وتتدأ هذ  اآل ار بصورة مباشرة، ملل عمل اس اةتجوا   قار  المشتبه 

م  عمال إرهاع ا  و المالاقاس القضةةةةةا  ا المتيلقا عتمويل اسرها ، وشصةةةةةورة   ر مباشةةةةةرة، ملل في ارتياعه
اآل ار المترتبا على إةةةقاط الجننةة ا  و منق اةةةتتقاقاس الرعا ا االجتماع ا بالننةةبا ألقرشا  الشةةخص الذي 

للتر  ،ةةةةةةةةةةةةد اسرها ،         جديدا                                                                      تفرض عقوشاس بتقه. وفي مواااة ذل ،   ول "المنزل" بشةةةةةةةةةةةة ل متزايد م ااا  
ا ج إل ةةة اةةةا الدولا لم افتا اسرها  تضةةق بي  المناال تتة الرقابا المتيلقا بم افتا اسرها ، كما 
 ل التتول إلى منق التنرف الين ف وم افتته جيل األةةةةةةرة منةةةةةتهدفا على اتو مباشةةةةةر في جدول  عمال 

 افتا اسرها  التي تقق على األةةةةر لم تين  الدول من ا ج ةةةةن القواا ن واسجرا اس األمن ا. إل تبياس م
وا،ةتا. وذل  األةةبا  مختلفا. فاليديد من النة اةةاس األمن ا الوطن ا تيول في مجاالس تتنةم عاعة         عا ما  

بالنةةةةةةةريا، ملل قراراس التوق ف. وتتدأ تدخالس كل رة على الصةةةةةةةي د المتلي، وتشةةةةةةةمل جهاس فاعلا   ر 
ملل اليمال الشبا  واألخصا   ن االجتماع  ن، وتيول مواقق وعمل اس  امن ا من المين  ن باألمن القومي،

صةةةةنق القرار في هذ  األوةةةةةاط مبهما و  ر رةةةةةم ا و  ر شةةةةفافا، مما  جيل من الصةةةةين ممارةةةةةا الرقابا 
عوصةةةةف الشةةةةخص بأاه "متنرف"  و "إرهاعي"،  و لد ه     دا  وشنةةةةبن الوصةةةةم المرتب  تتدي  .( 76) بصةةةةورة هاعفا

ي  و متنرف، تيول لدم األةةةةةةةةر مخاوف كب رة من اسفصةةةةةةةاح عن األ،ةةةةةةةرار التي صةةةةةةةلا بشةةةةةةةخص إرهاع 
 تتيرض لها بش ل مباشر  و   ر مباشر من قبل الجهاس األمن ا وشنبن ة اةاس م افتا اسرها .

وتشةةةةةةةير المقررة الخاصةةةةةةةا بقلق خاص ألل قااول وممارةةةةةةةةاس م افتا اسرها  تؤعي إلى ت   ر  -21
وتمس اآل ار اقوا اسانةةةال على اتو يتجاوا اناا التتل ل الميتاع   .( 77) رة ذاتهاوتشةةةويه عمل ا عنا  األةةةة 

ف ما يتيلق بنة اةةاس األمن القومي، مما يتنلن االهتماا بالتزاماس الدول، ملل االلتزاماس بيدا التدخل في 

__________ 

 (. 1992)19اللجنا المين ا بالقضا  على التم  ز ،د المر ة، التوص ا الياما رقم  (75)

(76) A/HRC/43/46 32، الفقرة . 

(77) Perceptively called “Family law versions of counter-terrorism”. See Clive Walker, “Foreign 

terrorist fighters and UK counterterrorism law” in David Anderson, The Terrorism Acts in 2015: 

Report of the Independent Reviewer in the Operation of the Terrorism Act 2000 and Part 1 of the 

Terrorism Act 2006 (United Kingdom, 2016). 
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تل  المتيلقا ، و ( 78) الت اة األةةةةةريا، و،ةةةةمال المنةةةةاواة في التقوا عاخل األةةةةةرة، واما ا ومنةةةةاعدة األةةةةةرة
عو،ةةق األطفال عوصةةفهم  صةةتا  اقوا و  ر ذل  من التقوا ذاس الصةةلا بالت اة األةةةريا ) ملل، التق 
في الم راأ والتقوا الجننةة ا واساجاع ا، إلى جاان مجاالس التتق ق التقل د ا التي تشةةملها الوال ا، بما في 

وهنات  ال ا  بياع ذاس  .( 79) م  ز، والمنةةةاواة ذل  التق في الخصةةةوصةةة ا، واريا الدين  و الميتقد، وعدا الت 
صةةةةةةلا بالممارةةةةةةةا المتصةةةةةةلا باألةةةةةةةرة هي تنظ م الزواج "المشةةةةةةروع" و صةةةةةةدار شةةةةةةهاعاس الم الع واالعتراف 
بالمواطنا والتضةةةةةةااا. وف ما يتيلق بالزواج، تالاظ المقررة الخاصةةةةةةا المنةةةةةةا ل الصةةةةةةطبا التي تنشةةةةةةأ ات جا 

اج القنةري المرتب  بالجماعاس المنةلتا، في اليراا والجمهوريا اليرش ا لممارةةاس الزواج، بما في ذل  الزو 
وعةدا اعتراف الةدول عزيجةاس رعةا ةاهةا )اساةاأ( بةأفراع مرتبن ن  .( 80) سالنةةةةةةةةةةةةةةوريةا و  رهةا من منةاطق النزاعةا

بمنظماس متظورة ومدرجا في القا ما النةةةةةةةةوعا  يؤعي إلى عدا االعتراف عبي  األةةةةةةةةةر بموجن القااول، 
بياع من االةةةةةةةةةتتقاقاس التي  فر،ةةةةةةةةها االعتراف القااواي بالو،ةةةةةةةةق اليا لي، وفقدال المركز المالي واالةةةةةةةةةت 

من اسعالل اليالمي لتقوا اسانةال اق  16واللقافي واالجتماعي الذي ي نةر  و،ةق الزواج. وتؤكد الماعة 
ي التقوا في ةة اا                                                                           األشةخاص في الزواج وتيوين  ةةرة، وقد صة  ة خصة صةا  للتأك د على منةاواة المر ة ف

الزواج. وهنةات اليةديةد من الجهةاس المنظمةا والين فةا، بمةا في ذلة  جمةاعةاس الينف ال م ن ةا المتنرفةا، التي 
يتزوج  عضةةةةةاحها بتريا، ا ج ال توجد عوا ق قااوا ا لممارةةةةةةا اقوا الزواج  و االعتراف، مما يل ر القلق 

اس الةدين  و اليرا  و االاتمةا  إلى  قل ةا. وتؤكةد إاا  عةدا االعتراف االاتقةا ي عبي  الزيجةاس على  ةةةةةةةةةةةةةةة 
وتشةةةةةةةةةدع على  هم ا  .( 81) المقررة الخاصةةةةةةةةةا اظر الزواج القنةةةةةةةةةري الذي ترفضةةةةةةةةةه المت ما الجنا  ا الدول ا

االعتراف بالزواج و هم ا تنب ق الدول التفاق ا الر،ةةةةا بالزواج، والتد األعاى لنةةةةن الزواج، وتنةةةةج ل عقوع 
 الزواج، لضمال اما ا التقوا األةاة ا المرتبنا بالزواج. 

س وتشةةير المقررة الخاصةةا بالقلق إاا  عدا االعتراف عوالعة  طفال األشةةخاص المرتبن ن بجماعا -22
                                                                                                متظورة. وعلى وجه التتديد، و لد مماس األطفال في اليراا والجمهوريا اليرش ا النةةةةةةةةوريا عندما كال تنظ م 
الدولا اسةةةةةالم ا في اليراا والشةةةةاا هو النةةةةلنا الفيل ا التي تنةةةة نر على منةةةةاااس واةةةةةيا من  را،ةةةةي 

ميترف عها  ضةةق األطفال الدولت ن. إل ق اا جماعاس منةةلتا   ر ا وم ا ب صةةدار "شةةهاعاس" م الع   ر 
 فتقرول إلى الهويةةةةا القةةةةااوا ةةةةا  ( 82) المولوعين في  ةةةةل الخالفةةةةا في فمةةةةا " طفةةةةال   ر ميترف عوجوعهم"

                                                                                            واالجتماع ا بموجن القااول، ويصةةةبتول عد مي الجننةةة ا وفقا  للقااول الدولي، فهم بالتالي عر،ةةةا ألبشةةةق 
                                             بالهويا بموجن القااول  مرا   ةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةة ا  للمنالبا  االاتهاكاس لتقوا اسانةةةةةةةةةةةةال. وييتبر االعتراف القااواي

بالتقوا األةةةةريا؛ ويؤعي   ا  هذا االعتراف إلى عدع ال  تصةةةى من األ،ةةةرار المتيدعة الجواان. وعدا 
من اسعالل اليةةالمي لتقوا اسانةةةةةةةةةةةةةةةال، التي تنص على  ل ليةةل  15االعتراف القةةااواي  خةةالف المةةاعة 

ما   ول بملابا مقدما لممارةةا التقوا     را  االعتراف بالجننة ا كل  شةخص التق في التصةول على جننة ا. و 
األةةةةريا ممارةةةةا هاعفا، وهو  مر  ةةةةاةةةةي لوادة األةةةةرة. ويشةةة ل التيت م المتيمد على ممارةةةةاس م افتا 

__________ 

ا اسانةةةةال وآ ارها على  هداف التنم ا المنةةةةتداما" ه ما األمم المتتدة للمر ة، "اظرة مياصةةةةرة عن راألةةةةةرةر في القااول الدولي لتقو  (78)
(2017 .) 

(79) See Kristen Sanberg, “Children’s right to protection under the CRC” in Asgeir Falch-Eriksen and 

Elisabeth Backe-Hansen, eds., Human Rights in Child Protection: Implications for Professional 

Practice and Policy (Palgrave Macmillan, 2018). 
(80) Mara Redlich Revkin and Elizabeth Jean Wood, “The Islamic State’s Pattern of Sexual Violence: 

Ideology and Institutions, Policies and Practice”, Journal of Global Security Studies. 
 . 95، الفقرة ICC-02/04/-01/15"، المدعي الياا ،د عوم ن    وا وين "التالا في  و ندا في قض ا (81)

(82) Nadera Shalhoub-Kevorkian, Incarcerated Childhood and the Politics of Unchilding (Cambridge 

University Press, 2019). 
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اسرها  من جاان الدول من  جل تين ةل االعتراف بالجننةةةةةةةةةةةةةة ةا ااتهةاكا لتقوا األفراع ويؤعي إلى تقوي   
 ة األةريا. التق في الت ا

                                                                                   وتالاظ المقررة الخاصةةا تنةةارعا  في ممارةةةاس إةةةقاط الجننةة ا والترمال منها في ةةة اا م افتا  -23
. والترمال التينةةفي من الجننةة ا هو ااتهات للقااول الدولي، كما  ل االةةةتخداا الواةةةق النناا ( 83) اسرها 

االتفاق ا المتيلقا عو،ق األشخاص  لهذ  الممارةا باةم م افتا اسرها  يتيارض مق روح و رض كل من
إل ارمال  اد  فراع األةةةةةةرة من الجننةةةةة ا له  .( 84) عد مي الجننةةةةة ا واتفاق ا خف  ااالس اايداا الجننةةةةة ا

عواقن وخ ما على ةةةةةةالما األةةةةةةرة ك ل، وعلى و ا فها ويؤعي إلى ،ةةةةةيفها. وعندما   ول األ  هو ر  
جيل األةةةةةةرة بأكملها في مو،ةةةةةق شةةةةة  ويضةةةةةيها تتة األةةةةةةرة، ف ل و،ةةةةةيه المشةةةةة وت ف ه  و ترا له قد   

المراقبا. وفقدال  اد  فراع األةةةرة، وال ةةة ما في األةةةر المط شةة ا التي تقوا ف ها األعوار إلى اد كب ر على 
التراتب ا الجننةةةةاا ا، قد يؤعي إلى فقدال الدخل،  و فقدال التق في المنةةةةاعدة في البلدال التي لديها ا اكل 

توف ر الرعا ا االجتماع ا. واقل  اد  فراع األةةرة إلى وال ا قضةا  ا  خرم يؤعي إلى تقوي   ةةاةة ا مت نا ل
التفةاق ةا اقوا النفةل، إلى التةد من قةدراس        وفقةا  اليالقةاس ع ن الوالةدين واألطفةال، كمةا يؤعي بنرا متيةدعة، 

ن ا إلى مراقبا وتتديد إلى  ةةةةةس  م    عا  األطفال وفرصةةةةهم. والقول إل إةةةةةقاط الجننةةةة ا  م ن  ل يؤعي اةةةةةتنا
من ينتمول قااواا إلى األةةرة، وي شةف عن الصةلا اليم قا التي تتشة ل ع ن قااول األةةرة والنة اةةا األمن ا. 

إلى افترا،ةةةةاس  و اععا اس     عا  إل تجريد  اد  فراع األةةةةةرة من الجننةةةة ا  و ارمااه من و،ةةةةق الهجرة اةةةةةتنا
مةه و/ و عةدا التفةاو على الي ةااةاس األةةةةةةةةةةةةةةةريةا يؤ ر على تتيلق بةالتنرف  و االاخراط في اسرهةا   و عع

                                                                                           التقوا األةةةةاةةةة ا لجم ق  فراعها. وعدا وجوع تيريف متفق عل ه عول ا  للتنرف يؤكد ما  صةةةاان ذل  من 
 عدا  ق ن قااواي وااتمال إةا ة المياملا.

ضةةةةااا، وعور وتنةةةةل  المقررة الخاصةةةةا الضةةةةو  على األ ر الخاص ألوامر اسبياع والوصةةةةا ا والت -24
متاكم األةةرة التي باتة تتأ ر بصةورة مريبا بالتفي ر األمني بنرا تؤ ر على  هم التقوا األةةاةة ا ل فراع 

. إل ت ل ل ل ا وةة اةةا التنرف في شةؤول إعارة األةةرة ومتاكم األةةرة يت ح التنةاهل مق ( 85) ووادة األةةرة
، الذي يبيد اسرها  عن عا رة مشةةةةةةةةةة لا ( 86) ا اسرها التداخل ع ن قااول األةةةةةةةةةةةرة والقواا ن المتيلقا بم افت

الينف النةة اةةةي وتصةةوير  على  اه مشةة لا تتيلق باألةةةرة ويم ن  ل تتل في المقاا األول عواةةةنا الننةةا  
عوصةفهن  مهاس  و عناس  و اوجاس. والاظة المقررة الخاصةا تزايد اللجو  إلى  وامر التضةااا والوصةا ا 

                               ، وتالاظ  ل هنات اختالفا  على ما ( 87) ياع األطفال عن األمهاس بنةةةةةبن "التنرف"التي تفر،ةةةةةها الدولا سب 
يبدو في المياي ر القضةةا  ا المنبقا على الرجال وعلى اله اكل األةةةريا الم واا بصةةورة مختلفا، مما يؤعي 
 إلى تنب ق عقوشا على األا على وجه الخصةةةوص بنةةةبن "التنرف" المتصةةةور  و الفيلي. وتشةةةمل األعواس

المنةةتخدما في هذ  التاالس و،ةةق األطفال في مراكز تابيا للمت ما  و إيداعهم في عور اضةةااا بموجن 
 وامر رعةا ةا عا مةا  و مؤقتةا ) و مةا  يةاعلهةا( على  ةةةةةةةةةةةةةةةاس وصةةةةةةةةةةةةةةم الوالةدين بةالتنرف. وقةد اتجةة الزيةاعة 

نةةةةةةةةفر إلى مناطق ازاع مي نا المفاجما في القواا ن المتيلقا باألةةةةةةةةةرة عن تدخل الدولا عندما  يتزا اآلبا  ال

__________ 

(83) See, e.g., the Institute on Statelessness and Inclusion Year of Action on Citizenship Stripping and 

the Institute’s report, “The world’s stateless: deprivation of nationality” (2020). 
؛ ومفو،ةةةةةةةةةة ا األمم المتتدة UKSC 2020/0158، الدعوم رقم ع  وا ،ةةةةةةةةةةد. واير الداخل االمت ما اليل ا في الممليا المتتدة،   (84)

 ". 5ي التوج ه ا بشأل اايداا الجنن ا، رقم لشؤول الالجم ن، "المباع

  ./www.judiciary.uk/publications/radicalisation-cases-in-the-family-courtsااظر، على ةب ل الملال،  (85)

 . A/HRC/WGAD/2020/33و ؛A/64/211ااظر  (86)

(87) See Fatima Ahdash, “The interaction between family law and counter-terrorism: a critical 

examination of the radicalisation cases in the family courts”, Child and Family Law Quarterly. 

http://www.judiciary.uk/publications/radicalisation-cases-in-the-family-courts/
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                                               و البا  ما تننوي اسجرا اس على عناصةةةةةةر اةةةةةةةتلنا  ا   .( 88) عندما تظهر على األطفال عالماس التنرف  و
تتيلق باألمن القومي، بما في ذل  اتخاذ إجرا اس ةةةةريا واالةةةةتيااا باألعلا االةةةةتخبارات ا، وعرقلا النيول 

وتيرر المقررة الخاصةا اسعرا   .( 89) التي قد  قدمها األفراع عند الفصةل في  مور تتيلق بتقوقهم األةةاةة ا
ا  اةةتخداا "خبرا " في عمل ا تتديد ازعا التنرف في القضةا ا المتيلقا عهذ  المنةألا عوجه عاا عن قلقها إا 

                                     وهي تتفق تماما  مق  هم ا اما ا و،ةةةةةةةةةةةةةةمال  .( 90) وفي اسجرا اس القااوا ا المتيلقا باألةةةةةةةةةةةةةةةرة عوجه خاص
صةةةةالح الفضةةةةلى وتشةةةة ر إلى  ل الم .( 91) مصةةةةالح النفل الفضةةةةلى وامايته من األ،ةةةةرار الجنةةةةد ا والنفنةةةة ا

للنفل قد تتضةرر بنةبن االعتماع   ر المبرر على الميلوماس )الشةت تا( التي قد تقدمها  جهزة األمن في 
                                                                                            ملل هذ  اسجرا اس. وهي تير  عن بالس قلقها في هذا الصةةةةةةةةةةةةدع، واظرا  ليدا وجوع توافق قاطق في اآلرا  

دين ا في تتديد األعوة "الصةالتا" وتتديدها من  لغ ا  التنةاةة ا اللقاف ا وال     را   ، اظ( 92) بشةأل تيريف التنرف
منظور ممارةةةةةاس اللقافا المه منا، المتمللا على ةةةةةب ل الملال في  فضةةةةل اس اموذج اليلماا ا  و ما  يتبر  
ممارةاس عين ا مقبولا من منظور اللقافا ال هوع ا المن ت ا، و لزاا بي  الجماعاس "المشتبه ف ها" عنماذج 

 خرم، عالوة على النرا المتدعة والميروفا تاريخ ا التي تظهر عها التدخالس في اجتماع ا وةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةة ا 
شةةةةةةةؤول األةةةةةةةةرة. وتخلص إلى  ل تنظ م منةةةةةةةألا رعا ا األطفال بنةةةةةةةبن تنرف اآلبا   ملل مشةةةةةةة لا عم قا 

ما                                                                                                ويتنلن قدرا   كبر من الرقابا والتدق ق. وتيترف بيدا االرت اح في بي  البلدال إاا  ا  ل األةةةر المنةةل
في إطار ةةةة اةةةةا وخنا  م افتا اسرها ، بما في ذل  النظر إلى مناال المنةةةلم ن على  اها عؤر خنر، 

  .( 93) مما يؤعي إلى إلقا  اللوا عل ها واتخاذ تداع ر مفرطا من جاان الت وما

إل ممارةةةةةةةةةةةةا م افتا اسرها  في عدع من البلدال تشةةةةةةةةةةةتمل على اتو متزايد على تداع ر إعاريا  -25
اقوا  فراع األةةةةةةةةةةةرة. وتشةةةةةةةةةةتمل تداع ر المراقبا اسعاريا على تتديد  ماكن اسقاما، وفرض ق وع على تمس 

التق في م اعرة المنزل، ومصةةةةةةةةةةاعرة جواااس النةةةةةةةةةةفر، وفرض ق وع ج راف ا على التنقل، وق وع على ارت اع 
ويم ن  ل  عور الطباعة، واظر التواجد بالقر  من  شةةةةةةةةةةةةخاص مي ن ن  و فرض اظر على االتصةةةةةةةةةةةةاالس.

على التفاو على الت اة األةةةةةةةةريا، بما في ذل  التواصةةةةةةةل مق  فراع األةةةةةةةةرة الذين          ضةةةةةةةا  تيول لها عواقن 
ما تنةةةةةةةةةةةةتند اسجرا اس اسعاريا إلى مياي ر عاما ومبهما، وتيتمد عاعة على     را   ط شةةةةةةةةةةةةول في الخارج. وكل  

ضةةةةةيول للمتاكما عتهما ارتيا  ميلوماس ةةةةةةريا وتفرض عموما على  شةةةةةخاص لم توجه إل هم تهما  و  خ
ما تيول الرقابا القضةةةةةةةةةةةةةا  ا ،ةةةةةةةةةةةةةط فا عندما                                                    جريما. وتيول ةةةةةةةةةةةةةةبل االاتصةةةةةةةةةةةةةاف الهاعفا متدوعة، وكل را  

مي ن ن وتؤ ر على اقوقهم، ف ل تأ  رها الياا على      عا   وفي ا ن  ل هذ  التداع ر تنةةةةةةةةةةةتهدف  فرا .( 94) تفرض
د من اريا التنقل والتق في لم شةةةةةةةةةمل األطفال اقوا  فراع األةةةةةةةةةةرة لم   ن مو،ةةةةةةةةةق تمت ص. فهي ال تت

                                                                                            واألاواج و  رهم من البال  ن من  فراع األةةةةةةرة فتنةةةةةن، عل تؤ ر   ضةةةةةا  على قدرة جم ق  فراع األةةةةةةرة على 

__________ 

(88) Rachel Taylor, “Religion as harm? Radicalisation, extremism and child protection” Child and 

Family Law Quarterly (2018) . 
وتناا اجج مفاعها  ل هذ  اسجرا اس األةريا " فضل" من تنب ق القااول الجنا ي، ألاها تركز على "التما ا" وعلى النفل. وهذا  (89)

األمن ا في اظاا قااول األةةةةةةرة ومن خنر خلق مجاالس قااوا ا اصةةةةةريا لبي  اليا الس الموقف  قلل من تيال ف إعخال اليقل ا  
 )عول ةواها( تتة ةتار قااول األةرة.

 .  A/HRC/43/46/Add.1ااظر  (90)

(91) Rozemarjin van Spaendonck, “To school or to Syria? The foreign fighter phenomenon from a 

children’s rights perspective” Utrecht Law Review. 
 .A/HRC/43/46ااظر  (92)

  على النق   من ذل ، ف ل التنرف ال م ني الين ف واسرها   ا بال إلى اد كب ر في ملل هذ  الممارةةةةةةةاس التنظ م ا وال  خضةةةةةةيال (93)
 لقااول األةرة.        عموما  

 .A/HRC/40/52/Add.4ااظر  (94)
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اقوا  خرم، ملل التيل م وممارةةةةةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةةةةيا ر الدين ا واليمل والصةةةةةةةةةةةةتا، و  ر ذل  من التصةةةةةةةةةةةةول على 
 االةتتقاقاس االجتماع ا. 

 .( 95) وتشةةة ر المقررة الخاصةةةا إلى "إعنا  اسرها  صةةةب ا  ةةةةريا" في الممارةةةةا المياصةةةرة للدول -26
وعلى وجه التتديد، ف ل المفهوا المياصةرة ل موما بالننةبا لبي  األمهاس والمجتمياس يتشة ل من خالل 

التي تفرض   وهي ترم تزايد الخنا  والممارةةةةةةةةةاس .( 96) قواا ن وممارةةةةةةةةةاس م افتا اسرها  ومنق التنرف
متنلباس على "األا" والشةةري  والزوجا في ةةة اا منق التنرف واسرها ، وذل  بنرا مق دة لل ا ا وذكوريا 
                                                                                                وال تق م وااا  للتقوا. والجدير بالذكر  ل األمهاس الال ي " فشةةلن" في تنشةةما  طفالهن على النتو المناةةةن 

عمال إرهاع ا. و"األا الصةالتا" هي التي تتياول                                                     ي لقى عل هن اللوا عوجه خاص عندما ينخرط  طفالهن في   
، اتى إذا كااة هذ  البرامج ( 97) مق عرامج الدولا األمن ا في مجال منق عمل اس التنرف الين ف وم افتتها

                                                                                               قد تؤعي إلى وصةةةمها وتهم شةةةها وجيلها هدفا  ر  نةةة ا  في النةةة اا النةةة اةةةةي الذي تط ن ف ه. والبرامج التي 
ما تيتمد على ةةةلنةةلا من القوالن                                           لماس من  جل التصةةدي للينف في  ةةةرهن  البا  تنةةتهدف األمهاس المنةة 

النمن ا الضةةةةةةةةارة، مما  ضةةةةةةةةق الين  على الننةةةةةةةةا  كأمهاس بنريقا متدعة وشأ ر تراجيي. وكما لواظ في 
 ، تتيرض  مهاس األفراع الذين افذوا هجماس إرهاع ا لليديد من التجاوااس من جاان( 98) تقارير قنريا ةابقا

                                                                                            الدولا، مما ال يؤعي إلى ااتهات التق في عدا التم  ز وااتراا الخصةةوصةة ا فتنةةن، عل   ضةةا  إلى تين ل 
                                                                                                التق في الت اة األةةةةةةةةةةةةةريا لفتراس طويلا. فاألمهاس والزوجاس  البا  ما ي رشنن بأعمال الينف التي يرتيبها 

مةا     را   رة وعن فةةا تقوا عهةةا الةدولةا؛ وكل  مةا تيول ع وتهن هةدفةا ليمل ةةاس تفت ن جةا    را  األعنةةا   و األاواج. وكل  
،ةةةةةتا ا للمياااة والخنةةةةةارة؛          ضةةةةةا                  ما   يترف بأاهن                                        للمراقبا المنةةةةةتمرة والمضةةةةةا قاس؛ وااعرا                صةةةةةبتن هدفا  

 ويتوجن عل هن إعارة توقياس  ةريا ومجتمط ا ميقدة وصطبا.

األعوي لل ا ا بشةةةأل شةةة ل  وينةةةاور المقررة الخاصةةةا قلق خاص إاا  اآلرا  المتخلفا وذاس النابق -27
.  (99) األةةرة وو  فتها، والتي تنةتخدا في م افتا اسرها  والتداع ر األمن ا وتيزيز األيديولوج اس الجننةاا ا

وترم  ل  ما توافق خاص ع ن الذكوريا التي ته من على قناع األمن )وصةةةةةةنق ةةةةةةة اةةةةةةةاس األمن القومي( 
نةةةة ا  و الي اااس األةةةةةريا الم واا بشةةةة ل مختلف في ةةةةة اا وعدا ميالجا التقوا المتنةةةةاويا ل قل اس الجن 

"إ،ةةةفا  النابق الجننةةةااي" على م افتا اسرها . وتالاظ على وجه الخصةةةوص اةةةةتخداا ل ا "جننةةةاا ا" 
من جاان األمم المتتدة والي اااس اسقل م ا لم افتا اسرها ، عول التزاا بميالجا ااتهاكاس اقوا اسانال 

 فتا اسرها   و التنرف ،د األقل اس الجنن ا. المرتيبا باةم م ا

                                                                                   وينةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةا القلق إاا  توةةةةةةة ق اناا ا ه ج م افتا اسرها  ذاس النابق الينةةةةةة ري  -28
واالاتجااي لتشةةةةةمل مجاالس من قب ل قواا ن م افتا الينف المنزلي. وهي تؤكد التاجا إلى اهج مجتميي 

ذل  من  ةةةال ن ذكوريا مفرطا تمارس في األوةةةاط الت وم ا و  ر  كلي للتصةةدي لير  الننةةا  وما يواكن
وتشةةةةةةةةةةةةةة ر بشةةةةةةةةةةةةةة ةل خةاص إلى اازعةاجهةا من االقترااةاس المتزايةدة بةأل منق التنرف الين ف  .( 100) الت وم ةا
__________ 

 هذا المصنلح إلى الن دة فاطما  هداش. يرجق الفضل في اةتخداا (95)

(96) Gargi Bhattacharyya, Dangerous Brown Men: Exploiting Sex, Violence and Feminism in the “War 

on Terror” (Zed Books, 2013) . 
(97) Katherine Brown, “The promise and perils of women’s participation in UK mosques: the impact of 

securitisation agendas on identity, gender and community”, The British Journal of Politics and 

International Relations. 
 . A/HRC/40/52/Add.5ااظر  (98)

(99) A/HRC/43/46/Add.1 21، الفقرة. 

(100) David Duriesmith, Masculinity and New War: The Gendered Dynamics of Contemporary Armed 

Conflict (Routledge, 2017). 
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وم افتته  جن  ل  شةةتمل على "األعلا المنلوشا بشةةأل األفراع الذين  مارةةةول الينف ،ةةد المر ة  و الينف 
وذل  منةةةألا تننوي على إشةةة ال اس من الناا ت ن المفاا م ا واليمل ا. إل التدخالس األمن ا "، ( 101) المنزلي

في ا اة المر ة  و من قبل مؤةناس وجهاس فاعلا تجند ممارةاتها وترةخ الو،ق األعوي والذكوري الراهن 
 م. وهي تشةةةةجق لن تؤعي إلى فرض عقوشاس قااوا ا فيالا واةةةةةتجابا اجتماع ا مال ما لينف الشةةةةري  التم

ك اااس األمم المتتدة على تجنن التتل ل والبرمجا بصةةورة ةةةنت ا، مؤكدة على ،ةةرورة اتباع اهج شةةامل 
 للتصدي لتيدع المظاهر الذكوريا في  وةاط اسرهاع  ن والجهاس الفاعلا في مجال م افتا اسرها .

 افتا اسرها  ب قتاا النابق  وينةةةةةةةةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةةةةةةةةا قلق عم ق إاا  ق اا الجهاس المين ا بم  - 29
األمني في مجال الخدماس االجتماع ا. وقد و قة النرا التي  م ن من خاللها إشةةرات مجموعا من الجهاس  

األةةةةةال ن الشةةةةاملا لم افتا   - وشالتالي لها آ ار على  -                                                   الفاعلا التي تتفاعل تقل د  ا بشةةةة ل مباشةةةةر مق األةةةةةرة  
و لى جةااةن جهةاا المخةاعراس والشةةةةةةةةةةةةةرطةا والجهةاس األمن ةا األخرم، اجةد اآلل  ل   . ( 102) ومنق التنرف الين ف 

اليامل ن في مجال رعا ا الشةةةةةةبا ، واألخصةةةةةةا   ن االجتماع  ن، ومو في خدماس الصةةةةةةتا اليقل ا والميلم ن  
األةةر، والمو ف ن النب  ن لديهم منةؤول اس مهن ا و خالق ا منةتقلا تجا  من  خدمواهم. و ما آ ار كب رة على 

وال ةةةةةة ما األةةةةةةر المهمشةةةةةا، بنةةةةةبن إ،ةةةةةفا  النابق األمني على تقد م خدماس الرعا ا، وذل  من ا ج جوعة  
الرعا ا والوصم واألذم الناجم عن مياملتها على  اها تش ل تهديداس  من ا ول س كأفراع و ةر لديها اات اجاس 

اص ،ةةةةةةمال المنةةةةةةاواة وعدا التم  ز  واقوا. ومن منظور اقوا اسانةةةةةةال، ف ل االاتهاكاس تقوض بشةةةةةة ل خ 
وعندما   ول لهذا النوع من التدخل تأ  ر   ر متناةةةةةةةن على  . ( 103) عاخل األةةةةةةةر وف ما ع نها على اد ةةةةةةةوا  

 األةر من مجموعاس إ ن ا  و عين ا  و عرق ا مي نا، فال عد من تمت ص عق ق سجرا اس الدولا. 

ل المقاتل ن األجاان و ةةةةةةةرهم من مناطق النزاع وترم المقررة الخاصةةةةةةا باةةةةةةةتمرار  ل تيج ل ترا   -30
و عاعتهم إلى  وطااهم هي االةةةةةةةةةتجابا الوا دة المتوافقا مق القااول الدولي من منظور اقوا اسانةةةةةةةةال في 
 ل التالا اسانةةةةةاا ا واألمن ا الميقدة والخن رة التي تواجه هؤال  الننةةةةةا  والرجال واألطفال المتتجزين في 

ي مينةةةةةة راس  و ةةةةةةةجول م تظا  و في  ماكن  خرم في اليراا والجمهوريا اليرش ا  روف   ر إانةةةةةةاا ا ف
 (2014)2178لقراري مجلس األمن           إ جةاع ةا                                                 النةةةةةةةةةةةةةةوريةا. وتشةةةةةةةةةةةةةة ةل إعةاعتهم اةةةةةةةةةةةةةةةتجةابةا شةةةةةةةةةةةةةةةاملةا وتنف ةذا  

وتأخذ في االعتبار المصةةةةةةةةالح األمن ا طويلا األجل للدول. وتنةةةةةةةةل  الضةةةةةةةةو  على الروح   (2017)2396و
ا اس اس جاع ا للجهاس التي افذس عمل اس إعاعة واةةةةةةةةةةيا النناا، بما في ذل  كاااخنةةةةةةةةةتال الق اع ا واسجر 

. وتؤكد اافتاح كاااخنةةةةةةةتال واالتتاع ( 104) واالتتاع الروةةةةةةةةي وطاج  نةةةةةةةتال وتواس و واش نةةةةةةةتال وكوةةةةةةةةوفو
 ق على الروةةةي وتياواهما مق واليتها بشةةأل هذ  المنةةألا. وتؤكد  ل األو،ةةاع في المخ ماس لها تأ  ر عم

األةةةةةةةةةةر. وترم  ل اآل ار مدمرة على األطفال من منظور اقوا اسانةةةةةةةةةال. وتقول إل وجوع المخ ماس هو 
 وصما على الضم ر اسانااي.

. ( 105) وتؤكد المقررة الخاصةةةةا  اه تم الق اا بيمل كب ر لميالجا اقوا اسانةةةةال لضةةةةتا ا اسرها  -31
 ا لتلب ا االات اجاس المتدعة للننةةا  والفت اس الضةةتا ا. ومق ذل ، توجد   راس كب رة في الممارةةةاس الوطن 

تأكد  ل الننةا   فقدوشفضةل الفهم األفضةل للدراةةاس التي  جرية ف ما يتيلق بتاالس النزاعاس والصةدماس، 
،ةةةتا ا اسرها  يتير،ةةةن للصةةةدما وتظهر عل هن بشةةة ل مختلف عن الرجال ولديهن اات اجاس اجتماع ا 

__________ 

(101) Melissa Johnston and Jacqui True, “Misogyny and violent extremism: implications for preventing 

violent extremism”, report for UN-Women (2019). 
 .A/HRC/40/52/Add.5ااظر  (102)

 ه ما األمم المتتدة للمر ة، "اظرة مياصرة إلى "األةرة".ااظر  (103)

 (.1999)1244                                                           ت فهم  ي إشارة إلى كوةوفو بالمينى الوارع في قرار مجلس األمن  (104)

 . 72/165ااظر قرار الجمط ا الياما  (105)
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وةةةةةةةةةةبل الجبر المتااا للننةةةةةةةةةا  ،ةةةةةةةةةتا ا اسرها   جن  ل تيالج  وجه عدا  .( 106) وافنةةةةةةةةة ا وماع ا مختلفا
المنةةةةةاواة ع ن الجننةةةةة ن التي  البا ما تجيل الننةةةةةا  في و،ةةةةةق ال  نةةةةةاعد على التيافي من األ،ةةةةةرار،  و 
اصةولهن على مياملا تتنةم باساصةاف في ةة اا القااول واليمل اس اسعاريا. وفي اليديد من المجتمياس، 

                                                                                               لقوالن النمن ا الجنناا ا إلى افترا،اس بشأل قدرة المر ة ومنؤول تها، وال   يترف باألعبا  الجنناا ا تؤعي ا
للرعا ا التي تتتملها الننةةةةةةةةةا  ،ةةةةةةةةةتا ا اسرها . وعالوة على ذل ، قد ال تتمتق الننةةةةةةةةةا  في بي  البلدال 

رجال المرتبن ن عهن، مما بالتق القااواي في التصةةةةةةةول على األموال و/ و الرعا ا بشةةةةةةة ل منةةةةةةةتقل عن ال
 قوض اقوقهن الفرع ا في االاتصةةةةةةاف والمياملا عول تم  ز. وللننةةةةةةا  ،ةةةةةةتا ا اسرها  اات اجاس متدعة 
ف ما يتيلق بالصةتا اساجاع ا واألموما ال  م ن تلب تها إال من خالل تضةم ن اهج شةامل للتقوا اساجاع ا 

 ا القااوا ا واالةتتقاقاس االجتماع ا.والصتا الجنن ا للننا  ،تا ا اسرها  في األا ا

 أثر اإلرحا   ل  تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -       رابعا   

إلى التفي ر في اآل ار النةةةةةةةةةلب ا  18/42ععا مجلس اقوا اسانةةةةةةةةةال المقررة الخاصةةةةةةةةةا في قرار    -32
وتتناول عراةةةةةةةةةةةةةةاتها األول ا عقا تنب ق القااول، وطب يا االلتزاماس القااوا ا لدم التصةةةةةةةةةةةةةدي  .( 107) لإلرها 

                                                                                                ألفيال الجهاس الفاعلا   ر الت وم ا التي قد ت نةةةةةةةتنتج من التديج عن آ ار اسرها  وااللتزاماس القااوا ا 
 للدول ف ما يتيلق بتقوا ،تا ا اسرها .

تم التقل ةل من شةةةةةةةةةةةةةةأل التفي ر اليةاا في إعمةال التقوا  وتشةةةةةةةةةةةةةة ر المقررة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةا إلى  اةه قةد -33
االقتصةةةةةاع ا واالجتماع ا واللقاف ا في ةةةةةة اا م افتا اسرها . وتشةةةةة ر إلى إعالل وشراامج عمل ف  نا، بما 
في ذل  اعترافه بيدا قاعل ا اقوا اسانةةةةةةةةةال للتجز ا، و لى اليمل الهاا الذي ا،ةةةةةةةةةنلية به اللجنا المين ا 

ع ا واالجتماع ا واللقاف ا للتأك د على طب يا التزاماس الدول ف ما  خ  ،ةةةةةةةةمال التمتق بالتقوا االقتصةةةةةةةةا
ومختلف الوةا ل المتااا لق اس فيال ا تنف ذ التزاماس الدول  ( 108) بالتقوا االقتصاع ا واالجتماع ا واللقاف ا

 في هذا الن اا.

رهةةا  هي االتفةةاق ةةاس المتيةةدعة وترم المقررة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةا  ل اقنةةا االانالا لقواا ن م ةةافتةةا اس -34
المتيلقةا بقمق اسرهةا ، التي اتفقةة عل هةا الةدول، والتي توفر تيةاريف قويةا ومتفق عل هةا وقةاطيةا بشةةةةةةةةةةةةةةأل 

لإلرها   شةةةةة ل        شةةةةةامال                       ، الذي  قدا تيريفا  (2004)1566. وي ملها قرار مجلس األمن ( 109)  عمال اسرها 
وتالاظ  ل تل  االلتزاماس موجها إلى الدول، وال تنةةةةةةتهدف الجهاس  .( 110) عمل مجلس األمن عهذا الشةةةةةةأل

                                                                                                   الفاعلا من   ر الدول على وجه التتديد، وهي تيتقد  ل  ما توافقا  قويا  في آرا  الدول عهذا الشةةةةةةةةةةةةأل. وفي 
هذا الصةةةةةةةةدع، تشةةةةةةةةجق المقررة الخاصةةةةةةةةا الدول على التفاو على توافق اآلرا  هذا في ةةةةةةةةة اا ميالجا آ ار 

، مق الترك ز بشةةةةةة ل منةةةةةةتمر على التزاماتها بشةةةةةة ل وا،ةةةةةةح وعق ق. وهي تتج الدول على تجنن اسرها 
تقوي  مياي ر وممارةةةةةةةةةةةاس اقوا اسانةةةةةةةةةةال بنةةةةةةةةةةبن التهاول في تتديد الجهاس التي تقق عل ها التزاماس 
قااوا ا في هذا المجال. كما تنصةةةةةةةةةةةةح الدول بشةةةةةةةةةةةةدة بيدا طمس الخنوط الفاصةةةةةةةةةةةةلا ع ن القواا ن المتيلقا 

 بم افتا اسرها  والقااول اسانااي الدولي.

__________ 

(106) Herbert E. Ainamani and others, “Gender differences in response to war-related trauma and 

posttraumatic stress disorder – a study among the Congolese refugees in Uganda”, BMC Psychiatry. 
(107) A/HRC/40/52 29، الفقرة . 

 ، المرفق اللالج.E/1991/23ااظر  (108)

 ااظر، على ةب ل الملال، اتفاق ا قمق االةت ال    ر المشروع على النا راس.  (109)

(110)  A/HRC/16/51 28-26، الفقراس. 
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وتدرت المقررة الخاصةةةةا بشةةةة ل خاص  ل اسرها  يتنةةةةبن في طا فا واةةةةةيا من األ،ةةةةرار التي  -35
يتيرض لها المجتمق ات جا ألعمال اسرها . ومق اعترافها عوجوع ل ا خناع ا وعاطي ا إاا  التتد اس التي 

اقوا اسانةةةةةال على االةةةةةةتمرار في الترك ز بشةةةةةدة على االلتزاماس  فر،ةةةةةها اسرها ، فهي تشةةةةةجق مجلس  
القااوا ا المتدعة التي تقق على الدول بموجن الشةةةةةةةةةةةةةةرعا الدول ا لتقوا اسانةةةةةةةةةةةةةةال والقااول الدولي اليرفي 

 واالتفاق اس ذاس الصلا. وة تواصل في إطار هذ  الوال ا تقد م التقارير إلى الدول عهذا الشأل.

قررة الخاصةةةةةةا  اه تم التشةةةةةةديد، في قراراس قضةةةةةةا  ا متيدعة، على االلتزاماس القااوا ا وتالاظ الم -36
للدول باتخاذ تداع ر ميقولا وفيالا لضةةةةةمال ةةةةةةالما و من واق األشةةةةةخاص الخا،ةةةةةي ن لواليتها القضةةةةةا  ا 

قرار في           ضةةةةةةةةةا  وهذ  االلتزاماس مب نا  .( 111) وةةةةةةةةةة نرتها الفيل ا، بما في ذل  في ةةةةةةةةةة اا م افتا اسرها 
 ل اةةةةةةترات ج ا األمم المتتدة اليالم ا لم افتا          ضةةةةةا  وتالاظ المقررة الخاصةةةةةا   . 246/ 72الجمط ا الياما 

اسرها  وتقارير الخبرا  المتيدعة تؤكد األهم ا التاةما الاتراا اقوا اسانال في ة اا م افتا اسرها . 
"منق  و تجنن اةةةةةةتمرار إلى لتداع ر الالاما وتيتقد  اه من الضةةةةةروري  ل تؤعي التزاماس الدول إلى اتخاذ ا

هذ  االاتهاكاس"، بما يتنةةةق مق القااول الدولي الذي  جن  ل  شةةة ل األةةةةاس الاخراط الدول في التصةةةدي 
 آل ار اسرها .

وتشةةةةةةةةةةةةةةجق المقررة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةةا الةدول بقوة على توخي التةذر من ارتيةا  خنةأ الخل  ع ن اآل ةار  -37
اتهةا في مجةال اقوا اسانةةةةةةةةةةةةةةةال ف مةا يتيلق عتيزيز التقوا االقتصةةةةةةةةةةةةةةةاع ةا االقتصةةةةةةةةةةةةةةةاع ةا لإلرهةا  والتزامة 

واالجتمةاع ةا واللقةاف ةا في ةةةةةةةةةةةةةةة ةاا م ةافتةا اسرهةا . وتالاظ  اةه ال يوجةد  ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةاس قةااواي العتبةار  
هي "الضةةةةةت ا" الر  نةةةةة ا لإلرها  بنةةةةةبن الخنةةةةةا ر االقتصةةةةةاع ا التي قد تنجم عن  عمال اسرها .  الدولا

                                                                         ما   صةةةةةةتا  اقوا في مجال اقوا اسانةةةةةةال، وهي تؤكد على ،ةةةةةةرورة عدا إ فال الدول ويظل األفراع عا
 لهذا الجاان. 

وتختتم المقررة الخاصةةةةةةةةا عتذك ر الدول بأل التزامها األةةةةةةةةةاةةةةةةةةةي ف ما يتيلق ب  ار اسرها  تتدع   -38
اما راةةةةةةةةةةخا عهذ  التزاماتها في مجال اقوا اسانةةةةةةةةةال تجا  ،ةةةةةةةةةتا ا اسرها . وتلتزا المقررة الخاصةةةةةةةةةا التز 

 .( 112) المنألا، التي ةتدرج مرة  خرم في اسااطا اسعالم ا الننويا التي تقدمها إلى المجلس

 التوصيار -       خامسا   

 الدول -ألف 

 توصي المقررة الخاصة الدول بما يلي: -39

بشيييييهف حاد( وجوحرم مع مرا اة المسييييياواة زين   ا تماد تعميم المنظور الجنسييييياني ) ( 
الجنسييييين في سييييياق مهافحة اإلرحا  ومنع التير( العني  ومهافحتز، وتعزيز حقوق النسيييياء والفتيار 

 وسبف االنتصا( المستحقة لهن، دون تمييز؛ 

إدراج المنظور الجنسياني بشيهف مال م ومتسيق في قوانين وسيياسيار مهافحة اإلرحا   ) ( 
لمجاالر، بما في ذلك  ل  سيبيف المثال ال الحصير، تعري  جرا م اإلرحا  والتير(، وورو( في جميع ا

 االحتجاز، وتمويف اإلرحا ، وإسقاط الجنسية، والجزاءار، والتدازير اإلدارية؛

__________ 

 .www.icj-cij.org/en/case/131; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257; http://hudoc.echr ااةةةةةةةظةةةةةةةر (111)

coe.int/eng?i=001-92945; and http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172660.  

 . 25-24الفقرتال  A/HRC/16/51و A/HRC/20/14ااظر  (112)

http://www.icj-cij.org/en/case/131
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172660
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وضيييع أور واضيييحة ومتوافقة مع حقوق اإلنسيييان تحهم السيييرية المهنية و يرحا من  )ج( 
السييرية، بمن فيهم األوءاء واألخصييا يون االجتما يون، والمربون، وإدراجها التزامار المهنيين المتعلقة ب

 في قوانين مهافحة اإلرحا  والقوانين الخاصة بمنع التير( العني ؛ 

مرا اة االحتياجار المتعلقة زنوع الجنس والحقوق الخاصية بالنسياء والفتيار ضيحايا  )ع( 
 اإلرحا ؛

سييييير ة في المسيييييا ف المتعلقة بسييييييادة القانون معالجة أوجز القصيييييور  ل  وجز ال )ه( 
وحقوق اإلنسييييان لدض فرج الجزاءار واإلدراج في القوا م  ل  الصييييعيد الووني، ف لك يفدم إل  فرج 
رقابة وتمحيص صييارمين من جانا الدول؛ ومنع إسيياءة اسييتخداا الجزاءار و مليار اإلدراج في القوا م 

ال ين يمارسيييون حقوق يحميها القانون الدولي من خالل   السيييتهدا( أفراد المجتمع المدني واألصيييخا 
آلية االسيتعراج الدورم الشيامف، وحيتار المعاحدار، و مليار التقييم القيرم لمهافحة اإلرحا ، بما في 
ذلك اإلدارة التنفي ية للجنة مهافحة اإلرحا ؛ وينءغي رصيد اثثار الجنسيانية لردراج في القوا م في سيياق 

واالسيتعراضيار التي تجريها اللجنة المعنية   (2000)1325وونية لتنفي  قرار مجلس األمن  خيط العمف ال
بالقضيييياء  ل  التمييز ضييييد المرأة وأليانار األمم المتحدة المعنية بمهافحة اإلرحا  التي تد و إل  دم  

 المنظور الجنساني في أ مالها؛

نظر فيها، بما في ذلك صييييروط إجراء اسييييتعراج جاد لمهتا أمين المظالم وقدراتز وال )و( 
التعاقد، وقدراتز وإجراءار  ملز، التي تعاني من نقص ألبير من منظور حقوق اإلنسيان وسييادة القانون 
وتسيتوجا إدخال إصيالحار، وإ مال حقوق األفراد، بمن فيهم النسياء والفتيار، التي ال تزال  ير محمية 

ل   اتق أ ضيييياء مجلس األمن االلتزاا ب صييييال  ح ا بصييييورة ألافية في نظم اإلدراج في القوا م؛ ويقع  
 القصور؛

إ ادة النسيييييييياء واألوفال الموجودين في مخيمار في الجمهورية العربية السييييييييورية  )ا( 
والمحتجزين في العراق وإ ادة تأحيلهم ومحاكمتهم عحسييييا االقتضيييياء ، وحو ما يظف ضييييرورة ملحة من 

ي بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسيييييان، دون منظور حقوق اإلنسيييييان؛ ويجا  ل  الدول أن تف
 تأخير، وال سيما التزاماتها بموجا اتفاقية حقوق اليفف.

 حيتار األمم المتحدة -باء 

  :توصي المقررة الخاصة بما يلي -40

أن تعتميد ألييانيار مهيافحية اإلرحيا ، مثيف مهتيا مهيافحية اإلرحيا  واإلدارة التنفيي يية  ) ( 
للجنة مهافحة اإلرحا ، تعريفا واضيييحا ودقيقا لتعميم مرا اة المنظور الجنسييياني في أ مالها، وأن يهون 

تحيدة حي ا التعري  متوافقيا مع التعري  الي م تسيييييييييتخيدميز حيتيار معياحيدار األمم المتحيدة وحيتية األمم الم
للمرأة، وأن يهفف اتسييييييياق تعميم مرا اة المنظور الجنسييييييياني مع التزامار الدول، بما في ذلك في مجال 

 حقوق اإلنسان؛

الد م التقني وأ مال زناء القدرار التي تضيييييلع زها أليانار األمم المتحدة في مجال  ) ( 
ية لررحا   ل  حقوق النسييياء ولي الحر  الواجا فيما يتعلق باثثار السيييلبتيجا أن  مهافحة اإلرحا 

والفتيار؛ وينءغي أال تساحم أليانار األمم المتحدة في ترسيخ القوالا النميية و/أو إلحاق أضرار مءاصرة 
 بالنساء والفتيار من خالل قوانين مهافحة اإلرحا  والتير(؛ 



A/HRC/46/36 

GE.21-00408 22 

فيف يجيا  ل  ألييانيار اتفياق األمم المتحيدة العيالمي لتنسييييييييييق مهيافحية اإلرحيا  أن ت  )ج( 
                                                                                  إدمياج تعميم المنظور الجنسييييييييياني بشيييييييييهيف حياد( وفعلي في  ملهيا، وتحيدييدا  تعزيز حقوق اإلنسيييييييييان 
والمسيييياواة للنسيييياء والفتيار؛ ويجا أن تتصييييدض أليانار األمم المتحدة بشييييهف ألا( في سييييياق مهافحة 

مجتمع اإلرحا  إلسياءة اسيتخداا تدازير مهافحة اإلرحا  ضيد المدافعار  ن حقوق اإلنسيان ومنظمار ال
 المدني التي تقودحا النساء.

 محاكم األسرة والعاملون في مجال الر اية   -جيم 

 توصي المقررة الخاصة بما يلي: -41

ينءغي نشير القضيايا التي تتعلق ب بعاد األوفال  ن أسيرحم أو وضيعهم تحو الوصياية  ) ( 
المفتوحة والشيييييييييفافية، بما يتسيييييييييق مع أو ر اية الدولة بسيييييييييبا التير(، وينءغي تيبيق مبدأ العدالة  

 ممارسار الدولة فيما يتعلق زلوا ح قانون األسرة الخالفية األخرض؛

إن اسييييتخداا معلومار اسييييتخءارية أو إجراءار خاصيييية منصييييو   ليها في قانون  ) ( 
الع األسييييرة، مثف اإلجراءار التي تتضييييمن ملفار سييييرية ال يمهن للممثلين القانونيين ألفراد األسييييرة االو

العالقة القانونية زين اليفف  - ليها، وذلك في سيياق  ملية تفدم إل  تقوي   القة إنسيانية أسياسيية  
أمر يتعيارج مع حميايية األسيييييييييرة وحقوق اليفيف ومعيايير اإلجراءار القيانونيية الواجءية  -وأحيد الواليدين  

 بموجا القانون الدولي، ويجا وضع حد لمثف ح ه االجراءار.
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