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الأمم املتحدة، 2019 

نها على الإعراب عن اأيِّ راأي كان من جانب الأمانة  ل تنطوي الت�ضميات امل�ضتخدمة يف هذا املن�ضور ول طريقة عر�ض املادة التي يت�ضمَّ
العامة للأمم املتحدة ب�ضاأن املركز القانوين لأيِّ بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�ضلطات القائمة فيها اأو ب�ضاأن تعيني حدودها اأو تخومها. 

ول يعني ذكر اأ�ضماء �ضركات اأو منتجات جتارية اإقرارًا لها من ِقبل الأمم املتحدة.

هذا املن�ضور من اإنتاج: ق�ضم اللغة الإنكليزية واملن�ضورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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�شكر وتقدير

ُب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب هو من اإعداد فرع منع  واملكتُب هذا الكتيِّ
الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )اخت�صارًا، مكتب املخدرات واجلرمية اأو املكتب(.

ُب هو من تاأليف اأولري�س غارم�س )Ulrich Garms( ولرا ويلكن�صن )Lara Wilkinson(، من فرع منع الإرهاب  والكتيِّ
مبكتب املخدرات واجلرمية، واأمريتا كابور )Amrita Kapur(، وهي خبرية ا�صت�صارية م�صتقلة.

مة التي قام بها كلٌّ من مكتب مكافحة الإرهاب ومفو�صية الأمم املتحدة  وُيعرب املكتُب عن امتنانه للم�صاهمات القيِّ
ال�صامية حلقوق الإن�صان وهيئة الأمم املتحدة للم�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة )هيئة الأمم املتحدة للمراأة( 
حالت  يف  اجلن�صي  والعنف  القانون  ب�صيادة  املعني  اخلرباء  وفريق  الإرهاب  مكافحة  للجنة  التنفيذية  واملديرية 

النزاع ومكتب املمثلة اخلا�صة للأمني العام املعنية بالعنف اجلن�صي يف حالت النزاع. 
وُيعرب املكتُب اأي�صًا عن امتنانه بوجه خا�س للزملء من الأمم املتحدة التالية اأ�صماوؤهم على اإ�صهاماتهم يف هذا الكتيِّب: 
 Federica( فيديريكا دوناتي ،)Sofia Coelho Candeias( صوفيا كويلهو كانديا�س� ،)Kaitlin Boyce( كايتلني بوي�س
Donati(، اإدوارد فلني )Edward Flynn(، يو كانو�صوي )Yu Kanosue(، اأدوا كوفور )Adwoa Kufuor(، ميغان مانيون 

)Megan Manion(، �صي�صيليا ناديو )Cecilia Naddeo(، يوكيكو اأوماغاري )Yukiko Omagari(، األيخاندرو �صان�صي�س 
.)Manel Stambouli( منال �صتامبويل ،)Carolin Schleker( كارولني �صليكر ،)Alejandro Sanchez(

الأع�صاء  الدول  من  املدين  املجتمع  وممثلي  احلكوميني  امل�صوؤولني  من  للعديد  امتنانه  عن  يعرب  اأن  املكتُب  ويودُّ 
لورا  ال�صيدة  اإىل  اأي�صًا  بال�صكر اخلا�س  املكتُب  ه  ويتوجَّ الوطنية.  واملمار�صات  القوانني  روا معلومات عن  وفَّ الذين 
نريينكيندي )Laura Nyirinkindi(، نائبة الرئي�صة الإقليمية لأفريقيا يف الحتاد الدويل للحقوقيات، وجينا فايل 

)Gina Vale(، من املركز الدويل لدرا�صة التطرف يف كينغز كوليدج يف لندن، على اإ�صهاماتهما يف هذا املن�صور.
وفيما يلي اأ�صماُء موظفي املكتب الذين �صاهموا اأي�صًا يف اإعداد هذا الدليل: هاديزا اأبا )Hadiza Abba(، ماري�صول 
اأغيلر )Marisol Aguilar(، �صيلكي األربت )Silke Albert(، �صهام الفكيكي، كلوي بريري )Chloé Brière(، هاري 
دي �صنغ )Harry D. Cheng(، مارتن فاوكي )Martin Fowke(، اأنيكا هولرتهوف )Anika Holterhof(، األك�صاندرا 
 Panagiotis( بابادمييرتيو  باناجيوتي�س   ،)Philipp Meissner( ماي�صرن  فيليب   ،)Alexandra Martins( مارتين�س 
Papadimitriou(، كاتارينا بي�صكه )KatharinaPeschke (، دايان فاريا�س بيكون )Dayan Farias Picón(، �صفن بفايفر 

.)Timothy Wilson( تيموتي ويل�صون ،)Hannah Stallard( عز الدين �صلمان، حنه �صتالرد ،)Sven Pfeiffer(
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مة مقدِّ
رات واجلرمية اأو املكتب( مكلٌَّف بتقدمي  رات واجلرمية )اخت�ضارًا، مكتب املخدِّ اإنَّ مكتَب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
امل�ضاعدة ب�ضاأن اجلانبني القانوين واملتعلق بالعدالة اجلنائية من جوانب مكافحة الإرهاب اإىل البلدان التي تطلبها. 
واملكتُب يعترب امل�ضاواَة وعدَم التمييز واحرتاَم حقوق املراأة عنا�ضَر اأ�ضا�ضيًة ل بد من توفُّرها حتى يكون هناك 
اإطاٌر متني للعدالة اجلنائية ي�ضرت�ضد باملبادئ الأ�ضا�ضية املتمثلة يف �ضيادة القانون واملحاكمة وفق الأ�ضول القانونية 
اجلنائية  العدالة  �ضياق  يف  للإرهاب  ال  الفعَّ ي  الت�ضدِّ باأنَّ  اإميانًا  املن�ضوُر  هذا  اأُعدَّ  وقد  الإن�ضان.  حقوق  وحماية 
ي�ضتوجب اإدراَج منظور جن�ضاين واعتماَد نهج يقوم على تعميم العتبارات اجلن�ضانية وي�ضتند اإىل حقوق الإن�ضان 
الن�ضاء والرجال يف الأعمال الإرهابية والتي  التي يتورط بها كل من  املتباينة واملتعددة الأوجه  ومراعاَة الطرائق 

يتاأثرون بها من تلك الأعمال.
احتجاز  قبيل  من  اإرهابية  اأعمال  �ضحايا  بني  من  هم  والفتيان،  الفتيات  وكذلك  والرجال،  الن�ضاَء  اأنَّ  ذلك 
الرهائن اأو الهجوم باملتفجرات يف الأماكن العمومية اأو اختطاف الطائرات. غري اأنَّ اجلماعات الإرهابية ت�ضتهدف 
املراأَة حتديدًا من خلل ممار�ضة اأعمال عنف جن�ضي وجن�ضاين عليها، كالغت�ضاب وال�ضرتقاق اجلن�ضي والزواج 
اإرهابية عديدة على  ى جماعاٌت  تتعدَّ واإيديولوجية. كما  وا�ضرتاتيجية  تكتيكية  اأغرا�ض  لتحقيق  الق�ضري، كو�ضيلة 
حركتها.  تقييُد  منها  بو�ضائل  وذلك  والقت�ضادي،  الجتماعي  منوها  اأمام  وتقف  للمراأة  املكفولة  الإن�ضان  حقوق 
ويف بع�ض ال�ضياقات، تعاين املراأُة اأكرث من الرجل من النزوح نتيجة للتهديدات الإرهابية وتفقد �ضبَل الو�ضول اإىل 
م�ضدر الرزق ب�ضبب الأعمال الإرهابية. وميكن اأن تواجه املراأُة كذلك �ضعوباٍت ب�ضبب نوع جن�ضها حتديدًا عندما 

حتاول اللجوَء اإىل العدالة وتلتم�ض النت�ضاَف ب�ضبب وقوعها �ضحية للإرهاب.
طاٌت يف اقرتاف  وبع�ُض الن�ضاء يعمدن طوعًا وبن�ضاط اإىل دعم اجلماعات الإرهابية عقائديًّا وعمليًّا، وهنَّ متورِّ
جرائَم ذات �ضلة بالإرهاب. ولي�ضت م�ضاركُة املراأة بن�ضاط يف اجلماعات الإرهابية بالظاهرة اجلديدة. فاملراأُة، 
مثًل، كانت لها اأدواٌر يف ال�ضفوف الأمامية يف حركة البا�ضك النف�ضالية )اأو�ضكادي تا اأ�ضكاتا�ضونا( وحزب العمال 
التاميل )منور  باأدوار قيادية يف حركة منور  الكرد�ضتاين )بارتيا كاركريين كورد�ضتان(، ناهيك عن ا�ضطلعها 
حترير تاميل اإيلم(. غري اأنَّ ظروَف ارتباط املراأة باجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة املعا�ضرة والأدواَر التي 
ا هي لدى الرجل.  توؤديها يف تلك اجلماعات وم�ضتوياِت العنف التي متار�ضها يف كنفها تختلف يف �ضياقات كثرية عمَّ
وغالبًا ما يكون ارتباُط املراأة بها قائمًا على اأدوار جن�ضانية وقوالب منطية. ففي بع�ض الن زاعات، يح�ضل ارتباُط 
املراأة بهذه اجلماعات من خلل الق�ضر اأو الختطاف، وهي ميكن اأن تقرتف جرائَم ذات �ضلة بالإرهاب بينما تكون 

ُده على يد اجلماعات الإرهابية. هي نف�ُضها �ضحيًة للعنف الذي تتكبَّ
�ض  تهمِّ التقليدية  التحليلية  الدرا�ضاُت  والرتباط، غالبًا ما كانت  الأثر  الرغم من هذه الختلفات يف  وعلى 
باعتبارها �ضحيًة للإرهابيني  ا  اإمَّ اإليها  ُينَظر  الإرهاب ومكافحته، حيث كان  التي تدور حول  املناق�ضات  املراأَة يف 
الرئي�ضيني اأو باعتبارها �ضريكًة ُمكَرهة اأو َعر�ضية لهم. ولكن، ح�ضل حتوٌُّل ملحوظ على ال�ضعيد الدويل يف اجتاه 
الت�ضليم بوجود اأوجه خمتلفة عديدة مل�ضاركة املراأة يف الأعمال الإرهابية وتاأثُّرها بها. وقد �ضاعد جمل�ُض الأمن يف 
حتقيق هذا التحوُّل يف احلوار الدويل حول هذه امل�ضائل باعتماد القرار 2242 )2015(، الذي اأقرَّ فيه باأنَّ الإرهاَب 
يخلِّف اأثرًا متباينًا على حقوق الإن�ضان الواجبة للن�ضاء والفتيات، ودعا الدوَل الأع�ضاء والأمم املتحدة اإىل زيادة 
التكامل فيما بني براجمها املتعلقة مب�ضاألة املراأة وال�ضلم والأمن ومبكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف امل�ضحوب 
بالعنف. ويف عام 2016، حثت اجلمعيُة العامة، يف قرارها 148/70، الدوَل على �ضمان اأخذ امل�ضاواة بني اجلن�ضني 
وعدم التمييز يف احل�ضبان عند �ضياغة وا�ضتعرا�ض وتنفيذ جميع تدابري مكافحة الإرهاب، وتعزيز امل�ضاركة الكاملة 

الة للمراأة يف تلك العمليات. والفعَّ
وهذا التحوُُّل ي�ضتتبع نتيجًة لزمة وهي زيادُة العرتاف ب�ضرورة البحث يف كيفية ال�ضرت�ضاد بالتجارب واملمار�ضات 
عت اجلمعيُة  اجلن�ضانية يف و�ضع وت�ضكيل تدابرَي للت�ضدي للإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية. ففي عام 2017، �ضجَّ
رات واجلرمية على م�ضاعدة الدول الأع�ضاء، بناء  العامة، يف قرارها 194/72، مكتَب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
ي للإرهاب،  على طلبها، على تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف التدابري املتَّخذة يف اإطار العدالة اجلنائية للت�ضدِّ
مبا يتَّ�ضق متامًا مع قانون حقوق الإن�ضان، من اأجل احليلولة دون جتنيد الن�ضاء والفتيات كاإرهابيات ومن اأجل تعزيز 

حماية الن�ضاء والفتيات حمايًة كاملًة من جميع اأ�ضكال ال�ضتغلل اأو العنف التي يرتكبها الإرهابيون.

https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/148
http://undocs.org/ar/A/RES/72/194
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اإر�ضادات  ها  ر بع�ضُ اأن و�ضعها املكتُب والتي يوفِّ ًل للأدوات التي �ضبق  اأن يكون مكمِّ اإىل  وهذا املن�ضوُر يهدف 
على  ز  تركِّ التي  الأخرى  وللأدوات  وتنفيذها،  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  القانونية  ال�ضكوك  على  الت�ضديق  ب�ضاأن 
ي للإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية انطلقًا من منظور حقوق الإن�ضان.  دٍة من تدابري الت�ضدِّ تعزيز جوانَب حمدَّ
ل هذا املن�ضوُر العمَل الأو�ضَع نطاقًا الذي يقوم به املكتُب يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف جميع  كما يكمِّ
براجمه وممار�ضاته و�ضيا�ضاته، مثلما هو مبنيَّ يف مذكرته التوجيهية اإىل موظفي املكتب: تعميم املنظور اجلن�ضاين 
يف عمل املكتب )Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work of UNODC(، ويف 
بني  امل�ضاواة  ب�ضاأن  فيينا  املتحدة يف  الأمم  ومكتب  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  ا�ضرتاتيجية 
 Gender Equality Strategy for the United Nations Office on Drugs and Crime ( )2021-2018( اجلن�ضني

.))2021–2018( and the United Nations Office in Vienna

ُب �ضيكون وثيَق ال�ضلة بعمل املوظفني الق�ضائيني واأع�ضاء النيابة العامة واملوظفني املعنيني باإنفاذ  وهذا الكتيِّ
القانون وموظفي الإ�ضلحيات واملحامني الذين يقدمون امل�ضاعدة للم�ضتَبه فيهم اأو �ضحايا الإرهاب. وهو �ضيكون 
اأي�ضًا لوا�ضعي ال�ضيا�ضات و�ضائغي القوانني ومنظمات املجتمع املدين النا�ضطة يف جمالت حقوق الإن�ضان  مفيدًا 

ومكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. 
ُب تو�ضياٍت قانونيًة و�ضيا�ضاتية ت�ضتند اإىل املعايري الدولية واملمار�ضات الواعدة لدى الهيئات  ن هذا الكتيِّ ويت�ضمَّ
الدولية والإقليمية ولدى عدد خمتار من الهيئات الوطنية، بغية م�ضاعدة م�ضتخدمي هذا الكتيِّب يف معاجلة بع�ض 
د  ُب نهجًا متعدِّ ي العدالة اجلنائية للإرهاب. ويتَّبع هذا الكتيِّ امل�ضائل اجلن�ضانية الرئي�ضية النا�ضئة يف �ضياق ت�ضدِّ
املراأة  بحقوق  والنهو�ض  اجلنائية  والعدالة  الإرهاب  مكافحة  جمالت  يف  املمار�ضات  اأف�ضَل  ي�ضمُّ  �ضات  التخ�ضُّ

وامل�ضاواة بني اجلن�ضني والق�ضاء على العنف �ضدَّ املراأة. 
رة  املوؤطَّ الن�ضو�ُض  ا  فاأمَّ ر يف م�ضمونه.  التبحُّ القارئ على  مل�ضاعدة  الأدوات  ُب عددًا من  الكتيِّ ن هذا  ويت�ضمَّ
"مثال"، فهي  بكلمة  تبداأ  التي  تلك  ا  واأمَّ دة،  اأعمق على مفاهيم حمدَّ نظرًة  ُتلقي  فهي  "اأ�ضواء"،  بكلمة  تبداأ  التي 
والدويل. كما  الوطني  ال�ضعيدين  الق�ضائي على  والفقه  املمار�ضَة  تبنيِّ  بتوفري درا�ضات حالة  املقارن  النهَج  ر  تي�ضِّ
ر يف تلك  دة بغية اإر�ضاد القارئ اإليها اإذا ما اأراد زيادة التبحُّ م معلوماٌت عن مراجع اإ�ضافية ب�ضاأن موا�ضيَع حمدَّ ُتقدَّ
�ٌض للنقاط الرئي�ضية بغية توفري خمت�ضر مفيد بامل�ضائل التي اأثريت  املوا�ضيع. واأخريًا، يرد يف نهاية كل ف�ضل ملخَّ

يف ذلك الف�ضل. 
ن بحثًا يف مفهوم تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين  ا الف�ضل 1، فيت�ضمَّ ويحتوي الكتيِّب على �ضتة ف�ضول. فاأمَّ
نحو  على  املفهوم  هذا  اإدماج  كيفية  يف  يبحث  وهو  اجلنائية.  العدالة  نظام  وداخَل  للإرهاب  ي  الت�ضدِّ �ضياق  يف 
 منا�ضب يف الإطار الدويل حلقوق الإن�ضان ويف �ضياق ال�ضيا�ضة العامة للخطة املتعلقة باملراأة وال�ضلم والأمن واأهداف 

التنمية امل�ضتدامة. 
ر بها جترمُي الأعمال الإرهابية يف املراأة ب�ضورة خمتلفة  ا الف�ضل 2، فهو ي�ضتك�ضف ال�ضبَل التي ميكن اأن يوؤثِّ واأمَّ
عن تاأثريه يف الرجل. وهو يبداأ با�ضتعرا�ض موجز للأدوار املختلفة للمراأة يف اجلماعات الإرهابية املعا�ضرة. وُيلقي 
هذا الف�ضُل اأي�ضًا نظرًة من منظور جن�ضاين على جرائم خمتارة لها �ضلٌة بالإرهاب، مثل دعم الأعمال الإرهابية 
ث اأي�ضًا عن التدابري املتَّخذة يف اإطار  ومتويل الإرهاب واجلرائم املتعلقة باملقاتلني الإرهابيني الأجانب. وهو يتحدَّ
بالإرهاب عندما كان  ارتكب جرميًة ذات �ضلة  ال�ضخ�َض  اأنَّ  فيها  ُيزَعم  التي  للحالت  ي  للت�ضدِّ العدالة اجلنائية 

مرتبطًا دون اإرادة منه بجماعة اإرهابية.
وامللحقة  بالتحقيق  يتعلق  فيما  دة  اجليِّ اجلن�ضانية  واملمار�ضات  اجلن�ضاين  املنظور  على   3 الف�ضل  ز  ويركِّ
الق�ضائية يف ق�ضايا الإرهاب. وهو يتناول اأ�ضاليَب التحقيق و�ضلحياته واإجراَء املقابلت )ال�ضتجواب( وحمايَة 
اأي�ضًا يف  اإنفاذ القانون ويف النظام الق�ضائي، وهذا ي�ضمل متثيلها  ال�ضهود واأهميَة تعزيز متثيل املراأة يف عمليات 

�ضة يف مكافحة الإرهاب. الوحدات املتخ�ضِّ
احلرمان  اأ�ضكال  من  وغريه  احلب�ض  �ضياق  يف  حادًة  جن�ضانية  لأ�ضباب  ال�ضت�ضعاف  مواطُن  تكون  ما  وكثريًا 
يتعلق ب�ضجن  دة فيما  ن مناق�ضًة ملواطن ال�ضت�ضعاف واملمار�ضات اجليِّ يت�ضمَّ الف�ضَل 4  فاإنَّ  من احلرية. ولذلك، 
م يف هذا ال�ضدد اإر�ضاداٍت  الأ�ضخا�ض امل�ضتَبه فيهم اأو املتََّهمني اأو املدانني بارتكاب جرائم ذات �ضلة بالإرهاب، ويقدِّ
ن الف�ضُل 4   ب�ضاأن تنفيذ �ضيا�ضات وممار�ضات مراعية للعتبارات اجلن�ضانية، ف�ضًل عن حماية حقوق املراأة. ويت�ضمَّ

اأي�ضًا بحثًا يف التدابري البديلة والحتجاز خارج اإطار العدالة اجلنائية. 
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وقد ا�ضتهَدفت اجلماعاُت الإرهابية الن�ضاَء والرجال والفتيات والفتيان من خلل اأعمال عنف جن�ضي وجن�ضاين 
من اأجل حتقيق اأهداف تكتيكية واأغرا�ض اإيديولوجية. لذا، فاإنَّ الف�ضَل 5 يتناول بالبحث الأطَر القانونية التي ميكن 
وجرائم  بالأ�ضخا�ض  والجتار  الإرهاب  جرائَم  ي�ضمل  مبا  اجلرائم،  هذه  مرتكبي  حما�ضبة  اأجل  من  ا�ضتخدامها 
فيما  دة  اجليِّ واملمار�ضات  الرئي�ضية  للتحديات  مناق�ضًة  اأي�ضًا  الف�ضُل  ن  ويت�ضمَّ الإن�ضانية.  �ضد  واجلرائم  احلرب 

يتعلق بالتحقيق وامللحقة الق�ضائية، مع تكميل ذلك بتحليل جلوانب التعاون الدويل. 
ن درا�ضًة للأبعاد اجلن�ضانية لل�ضعوبات التي ميكن اأن يواجهها �ضحايا الإرهاب  ا الف�ضُل 6 والأخري، فهو يت�ضمَّ اأمَّ
ويت�ضمن  ال�ضعوبات.  هذه  على  للتغلُّب  دة  اجليِّ واملمار�ضات  النت�ضاف،  على  واحل�ضول  العدالة  اإىل  الو�ضول  يف 
الف�ضُل اأي�ضًا بحثًا يف �ضبل الو�ضول اإىل العدالة والنت�ضاف ل�ضحايا جرائم العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين والجتار 
ن الف�ضُل مناق�ضًة لدور اآليات العدالة النتقالية  بالأ�ضخا�ض التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية. ويف النهاية، يت�ضمَّ

والتقليدية التي تراعي العتباراِت اجلن�ضانيَة كبدائَل لإجراءات العدالة اجلنائية.

مة مقدِّ



يف الأعلى: مناق�سة مفتوحة دارت يف جمل�س الأمن
© UN Women/Ryan Brown �يف 27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2017 حول املراأة وال�سلم والأمن

يف الو�ضط: احتفاًل باليوم الدويل للمراأة، قامت امل�ساركات
مب�سرية من و�سط مدينة مرنوفيا اإىل ق�سر العدالة،

© UN Photo/Eric Kanalstein �وهو مقرُّ املحكمة العليا الليربية
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 العدالة اجلنائية 
 ومكافحة الإرهاب �ضمن 

 الإطار القانوين وال�ضيا�ضاتي الدويل 
 ب�ضاأن حقوق املراأة 

وامل�ضاواة بني اجلن�ضني

ن الف�ضل 1 درا�ضًة حلقوق املراأة والأبعاد اجلن�ضانية لتدابري العدالة اجلنائية فيما يتعلق بالإرهاب، كما هي  يت�ضمَّ
ملحَظة يف �ضياق ال�ضيا�ضات الدولية الأو�ضع نطاقًا والإطار الدويل حلقوق الإن�ضان. وي�ضعى هذا الف�ضُل اإىل اإبانة 
اأهمية درا�ضة املنظور اجلن�ضاين وجعل م�ضاألة حقوق املراأة حموَر اجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب، بغية توفري اإطار 

للمناق�ضات يف الف�ضول التي تليه. 
ا املوا�ضيُع التي يتناولها الف�ضل 1 فهي التالية: اأمَّ

ن الق�ضُم األف ملحًة عامة عن املعايري الدولية والإقليمية املتعلقة بنوع اجلن�ض وحقوق املراأة ونظم  •  يت�ضمَّ

العدالة اجلنائية، ويلقي نظرة على دور نظام العدالة اجلنائية يف دعم هذه احلقوق.
ن الق�ضُم باء درا�ضًة ملفاهيم تعميم العتبارات اجلن�ضانية يف مكافحة الإرهاب ويف نظام العدالة  •  يت�ضمَّ

اجلنائية. 
ن الق�ضُم جيم درا�ضًة للدافع ال�ضيا�ضاتي اإىل اإقامة �ضلت بني اجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب  •  يت�ضمَّ

الذي  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  تف�ضي  �ضوء  يف  �ضيما  ول  والأمن،  وال�ضلم  باملراأة  املتعلقة  واخلطة 
ترتكبه اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وُيلقي هذا الق�ضم اأي�ضًا نظرًة على ال�ضلت 
اجلهود  يف  اجلن�ضانية  والأبعاد  املراأة  حقوق  ودمج   2030 لعام  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  بني  اجللية 
 املبذولة ملكافحة الإرهاب، وعلى الرتكيز على امل�ضاواة بني اجلن�ضني وحقوق الإن�ضان وال�ضلم والتنمية 

و�ضيادة القانون. 
ن الق�ضُم دال ملحًة عامة عن الإطار القانوين وال�ضيا�ضاتي اخلا�ض بحماية الفتاة. •  يت�ضمَّ

األف- عدم التمييز وامل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املراأة 

1- احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز على اأ�سا�س اجلن�س 

اإنَّ الدوَل الأطراف يف املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان ُملَزمٌة باحرتام حقوق الإن�ضان وحمايتها واإنفاذها. وهذا 
يتطلب من الدول عدم الكتفاء بالمتناع عن انتهاك حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية من خلل هيئات الدولة 
الأ�ضخا�ض  بحماية  الدول  على  اإيجابيًّا  التزاماً  اأي�ضًا  ين�ضئ  اإنه  بل  الدولة،  عن  بالنيابة  تت�ضرف  التي  والهيئات 

1
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

اخلا�ضعني لوليتها الق�ضائية من التجاوزات ال�ضادرة عن اأفراد اأو كيانات خا�ضة،)1( ومنها اجلماعات الإرهابية. 
ولذلك، على الدول الأطراف، مبوجب القانون الدويل، منُع انتهاكات حقوق الإن�ضان من جانب الدول والفاعلني من 

ي يف تلك النتهاكات واملعاقبة عليها. غري الدول، والتحرِّ
ثمَّ اإنَّ احلقَّ يف امل�ضاواة وعدم التمييز، ا�ضتنادًا اإىل اأ�ض�ض منها نوُع اجلن�ض، هو اأحُد املبادئ الأ�ضا�ضية لقانون 
واإر�ضاء �ضيادة القانون. وتت�ضمن  اأجل احلماية الفعالة حلقوق الإن�ضان  اأمٌر ل غنى عنه من  حقوق الإن�ضان، وهو 
الدويل،  القانون  الدوُل، مبوجب  ُتلَزم  التي  اأ�ضكال احلماية  �ضكلني من  والإقليمية  الدولية  الإن�ضان  �ضكوُك حقوق 

بتوفريها يف هذا ال�ضدد.
ا ال�ضكُل الأول، فهو يتمثل يف كون ال�ضكوك تكفل امل�ضاواَة وعدم التمييز يف تطبيق احلقوق املن�ضو�ض عليها  فاأمَّ
باحلقوق  الدويل اخلا�ض  والعهُد  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  فاملادُة 2 من  املعاهدات.  يف 
ان على اأنَّ جميَع احلقوق الواردة فيهما يجب اأن ُتكَفل دون متييز على اأ�ضا�ض  القت�ضادية والجتماعية والثقافية ين�ضَّ
وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  املادَة 3 من  فاإنَّ  اإىل ذلك،  وبالإ�ضافة  نوُع اجلن�ض.   اأمور منها 
دان على امل�ضاواة بني اجلن�ضني من  واملادة 3 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية توؤكِّ

ني. خلل اإبراز امل�ضاواة بني الرجل واملراأة يف حق التمتع بجميع احلقوق املن�ضو�ض عليها يف ذينك ال�ضكَّ
كذلك، فاإنَّ �ضماَن عدم التمييز يف حماية احلقوق التي تكفلها املعاهدات، ا�ضتنادًا اإىل اأ�ض�ض منها نوُع اجلن�ض، 

من�ضو�ٌض عليه يف ال�ضكوك الإقليمية، ومن بينها التالية: 
•  املادة 1 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان واملادة 3 من بروتوكولها الإ�ضافي

•  املادة 14 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية 

•  املادة 2 من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب

•  املادة 3، الفقرتان 2 و3، من امليثاق العربي حلقوق الإن�ضان )امليثاق العربي(

اأيِّ  تطبيق  التمييز يف  و/اأو حظر  القانون  اأمام  امل�ضاواَة  تكفل  ال�ضكوك  كون  فيتمثَّل يف  الثاين،  ال�ضكُل  ا  واأمَّ
التي  وال�ضيا�ضية،  املدنية  الدويل اخلا�ض باحلقوق  العهد  املادة 26 من  قانون. وهذه احلمايُة من�ضو�ٌض عليها يف 
العهُد  التمتع بحمايته. فهذا  اأيِّ متييز بحقٍّ مت�ضاٍو يف  ويتمتعون دون  القانون  اأمام  �ضواٌء  النا�َض جميعًا  باأنَّ  ت�ضلِّم 
ر الفقرُة 1 من  الدويل َحَظَر التمييَز اأمام القانون اأو يف الواقع يف اأيِّ ميدان حتكمه وحتميه �ضلطاٌت عامة.)2( وُتوفِّ
املادة 15 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة حمايًة مماثلة للمراأة مانحًة اإياها امل�ضاواة مع 

الرجل اأمام القانون. 
وعلى ال�ضعيد الإقليمي، َتِرُد هذه احلماية يف ال�ضكوك التالية:

•  املادة 24 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان

•  الفقرة 1 من املادة 1 من الربوتوكول رقم 12 امللحق بالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واحلريات 

الأ�ضا�ضية
•  املادة 3 من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب واملادة 8 من الربوتوكول امللحق بامليثاق الأفريقي 

حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب ب�ضاأن حقوق املراأة يف اأفريقيا )بروتوكول مابوتو(
•  املادة 11 من امليثاق العربي

•  املبداأين 2 و3 من اإعلن حقوق الإن�ضان ال�ضادر عن رابطة اأمم جنوب �ضرق اآ�ضيا )اآ�ضيان(، وهو �ضك 

غري ملزم
ن الدوَل من اخلروج عن بع�ض ال�ضمانات الواردة فيها يف اأوقات  ومع اأنَّ املعاهداِت املتعلقَة بحقوق الإن�ضان متكِّ
د حياَة الأمة، فاإنَّ هذا اخلروَج يجب األَّ ينطوي على متييز قائم على عدد من الأ�ضباب  الطوارئ العامة التي تهدِّ
دة فح�ضب، ومنها اجلن�ض )انظر الفقرة 1 من املادة 4 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية؛  املحدَّ

والفقرة 1 من املادة 27 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان؛ والفقرة 1 من املادة 4 من امليثاق العربي(. 

 )1(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 31 )2004( ب�ضاأن طبيعة اللتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول الأطراف 

يف العهد، الفقرة 8.
 )2(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 18 )1989( ب�ضاأن عدم التمييز، الفقرة 12.
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الف�ضل الأول- الإطار القانوين وال�ضيا�ضاتي  الدويل

< اأ�سواء:  اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب، وحمايتها حلقوق املراأة يف اجلهود املبذولة 
ملكافحة الإرهاب

د الفقرُة )ح( من اجلزء 1 من املبادئ والتوجيهات املتعلقة بحقوق الإن�ضان وال�ضعوب يف �ضياق مكافحة  ُت�ضدِّ
الإرهاب يف اأفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب، على ما يلي: 

اإىل احرتام وحماية  الت�ضريعاُت والإجراءات وال�ضيا�ضات واملمار�ضات  اأن تهدف  تعمل الدوُل على كفالة 
دة للن�ضاء والأطفال الذين هم �ضحايا الإرهاب اأو الذين  احلقوق والأو�ضاع اخلا�ضة والحتياجات املحدَّ
هم خا�ضعون لتدابري مكافحة الإرهاب، ومنها على �ضبيل املثال ل احل�ضر عملياُت التفتي�ض والتحقيقات 

وجميع اأ�ضكال الحتجاز واملحاكمات واإ�ضدار الأحكام.

2-  حقوق املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني، واحلماية من العنف اجلن�سي واجلن�ساين
ن الإطاُر الدويل حلقوق الإن�ضان كذلك �ضكوكًا خا�ضة بحقوق املراأة وامل�ضاواة بني اجلن�ضني. واأ�ضمل �ضك يف  َيت�ضمَّ
هذا الإطار هو اتفاقيُة الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، التي تهدف اإىل الق�ضاء على جميع اأ�ضكال 
التمييز يف القانون واملمار�ضة �ضد املراأة على اأ�ضا�ض جن�ضي اأو جن�ضاين.)3( ووفقًا لذلك الهدف، على الدول الأطراف 
اأن تتخذ كلَّ التدابري املنا�ضبة لت�ضمن للمراأة ممار�ضة حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية والتمتع بها على قدم 
ي لي�ض للقوانني التمييزية فح�ضب، بل وكذلك  امل�ضاواة مع الرجل.)4( وتن�ض التفاقية على التزامات الدول بالت�ضدِّ

للممار�ضات والأعراف، وللتمييز �ضد املراأة من جانب اأطراف فاعلة من القطاع اخلا�ض.)5(
ووفقًا ملا ذكرته اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، وهي الهيئُة املكلفة بر�ضد تنفيذ اتفاقية الق�ضاء 
على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، تن�ضُّ املادة 2 من التفاقية على اأنَّ اللتزاَم الرئي�ضيَّ للدول الأطراف هو اأن 
تنتهج، بكلِّ الو�ضائل املنا�ضبة ودون اإبطاء، �ضيا�ضَة الق�ضاء على التمييز �ضد املراأة.)6( فوفقًا ملا هو من�ضو�ٌض عليه 

يف املادة 2، على الدول:
•  اإنفاُذ امل�ضاواِة بني اجلن�ضني من خلل القانون الوطني واتخاُذ تدابرَي ت�ضريعية حتظر التمييز �ضد املراأة، 

مع الن�ضِّ على جزاءات)7(
الة للمراأة من  •  اإقراُر احلمايِة القانونية حلقوق املراأة على قدم امل�ضاواة مع الرجل، و�ضماُن احلماية الفعَّ

خلل اآليات الإن�ضاف الوطنية)8(
•  المتناُع عن التمييز �ضد املراأة واتخاُذ تدابري للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة من جانب اأيِّ �ضخ�ض اأو 

منظمة اأو موؤ�ض�ضة)9(
•  اإلغاُء القوانني واملمار�ضات القائمة، واأحكام قوانني العقوبات الوطنية التي ت�ضكل متييزًا �ضد املراأة)10(

 )3(انظر اأي�ضًا اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 28 )2010( ب�ضاأن اللتزامات الأ�ضا�ضية للدول 

الأطراف مبوجب املادة 2 من التفاقية، الفقرة 5؛ واملادة 2 من الربوتوكول امللحق بامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب واملتعلق بحقوق 
املراأة يف اأفريقيا، التي تقت�ضي من الدول الأطراف مكافحة جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة من خلل تدابري ت�ضريعية وموؤ�ض�ضية وغريها 

من التدابري.
الرقم   ،1249 املجلد  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  )الأمم  املراأة  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء  اتفاقية  من   3  )4(املادة 

.)20378
 )5(انظر اأي�ضًا املادة 18 من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب، الذي يقت�ضي من الدولة اأن تكفل الق�ضاء على كل متييز �ضد 

املراأة، واملبداأ 4 من اإعلن حقوق الإن�ضان ال�ضادر عن رابطة اأمم جنوب �ضرق اآ�ضيا )اآ�ضيان(، الذي يعرتف بحقوق املراأة بو�ضفها جزءًا ل 
يتجزاأ من حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية.

 )6(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة 

حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرة 21.
 )7(اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، املادة 2، الفقرتان )اأ( و)ب(.

 )8(املرجع نف�ضه، املادة 2، الفقرة )ج(.

 )9(املرجع نف�ضه، املادة 2، الفقرتان )د( و)ه (.

 )10(املرجع نف�ضه، املادة 2، الفقرات )و( اإىل )ز(.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

‘1’  اللتزام الإيجابي من جانب الدول حلماية املراأة من العنف اجلن�ساين الذي ترتكبه 
اجلماعات الإرهابية 

ر من جراء الإرهاب، يقع على عاتق الدول التزاُم جعل حقوق املراأة وامل�ضاواة  يف مواجهة ما يلحُق باملراأة من اأثر مدمِّ
بني اجلن�ضني وحظر التمييز والعنف اجلن�ضاين �ضد املراأة يف �ضميم تدابري الت�ضدي للإرهاب والتطرف العنيف. 
وقد اأُ�ضري يف تقرير الأمني العام عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات، ال�ضادر عام 2017، اإىل توا�ضل ا�ضتخدام 
العنف اجلن�ضي كاأ�ضلوب من اأ�ضاليب الإرهاب من جانب طائفة من اجلماعات املتطرفة العنيفة باعتبار ذلك و�ضيلة 
ال�ضرتقاق اجلن�ضي  ُت�ضتخدم �ضحايا  الدخل، وكذلك لأغرا�ض عملياتية، حيث  وَدرِّ  ا�ضرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق 
رات انتحاريات. ويف الوقت نف�ضه، انَتهكت بع�ُض تدابري مكافحة الإرهاب، هي الأخرى، حقوَق  كدروع ب�ضرية ومفجِّ

د.)11( املراأة وحرياتها، حيث ا�ضَتخدمت هي اأي�ضًا العنَف اجلن�ضي يف �ضياق عمليات مكافحة التمرُّ
وقد جاء يف تقرير الأمني العام عن املراأة وال�ضلم والأمن ما يلي: 

وا�ضلت اجلماعاُت الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة �ضنَّ هجمات �ضد املدنيني، وكان ا�ضتعباد الن�ضاء 
والفتيات وا�ضتغللهن عن�ضرًا م�ضرتكًا بني جميع خطط خمتلف تلك اجلماعات. ولهذا ال�ضبب، ميثِّل النهو�ُض 
بامل�ضاواة بني اجلن�ضني نقطًة اأ�ضا�ضية لو�ضع حد لنتهاكات اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة 

ولأ�ضكال ال�ضتغلل والتجنيد التي تقوم بها.)12(

ه �ضد املراأة  ف اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة العنَف اجلن�ضاين �ضد املراأة باأنه العنُف املوجَّ وُتعرِّ
ل العنُف اجلن�ضاين متييزًا �ضد املراأة  ب�ضبب كونها امراأة اأو العنُف الذي مي�ضُّ املراأَة على نحو جائر. وهكذا، ي�ضكِّ
يف نطاق مدلول املادة 1 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة وانتهاكًا حلقوق الإن�ضان املكفولة 
للمراأة.)13( ومن ثم، فهو م�ضاألة تنطوي عليها جميع اللتزامات النا�ضئة مبوجب التفاقية.)14( وهذه اللتزاماُت هي 
 ذاُت طابع فوري؛ ول ميكن تربيُر التاأخري باأيِّ �ضبب، مبا يف ذلك يف فرتات الن زاع امل�ضلح اأو يف حالت الطوارئ.)15( 
النطاق على  وا�ضعُة  وَتبعات  اأثٌر عميٌق  لهما  الطوارئ  امل�ضلح وحالت  الن زاَع  اأنَّ  اللجنُة  ال�ضدد، لحظت  ويف هذا 

امل�ضاواة يف متتع املراأة بحقوقها الأ�ضا�ضية وممار�ضتها لها.)16(
كذلك، فاإنَّ حظَر العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة هو مبداأ من مبادئ القانون الدويل العرفي.)17( ويرد تعريٌف 
�ضامل لهذا العنف والتزام الدول ب�ضاأن ما يقع عليها من م�ضوؤوليات فيما يتعلق بالق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف 
الإعلن ب�ضاأن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة، الذي اعتمدته اجلمعيُة العامة للأمم املتحدة يف قرارها 104/48 

ال�ضادر عام 1993.
وهناك جانبان مل�ضوؤولية الدولة الطرف نابعان من التزامها باتباع �ضيا�ضة للق�ضاء على العنف اجلن�ضاين �ضد 
ا اجلانُب الأول، فهو اأنَّ الدولَة م�ضوؤولٌة عن الأفعال اأو حالت التق�ضري من اأجهزتها ووكلئها التي ت�ضكل  املراأة. فاأمَّ
عنفًا جن�ضانيًّا �ضد املراأة، وهو ما ي�ضمل اأفعاَل اأو حالت تق�ضري امل�ضوؤولني يف كلٍّ من الفرع التنفيذي والت�ضريعي 

والق�ضائي.)18( 
العنف اجلن�ضاين  الواجبة ملعاجلة ومنع  العناية  ببذل  التزامًا  الدول  اأنَّ على عاتق  الثاين، فهو  ا اجلانب  واأمَّ
، ف�ضوف تكون الدوُل م�ضوؤولًة اإذا مل تتَّخذ جميَع التدابري  �ضد املراأة الذي ترتكبه جهاٌت فاعلة خا�ضة.)19( ومن ثمَّ
امللئمة ملنع الأفعال اأو اأوجه التق�ضري من قبل اجلهات الفاعلة من غري الدول التي ُت�ضفر عن عنف جن�ضاين �ضد 
املراأة، ف�ضًل عن التحقيق يف تلك الأفعال واأوجه التق�ضري وملحقة مرتكبيها ق�ضائيًّا واملعاقبة عليها وجرب ال�ضرر 
م�ضوؤوليَة  اأنَّ  وعواقبه  واأ�ضبابه  املراأة  العنف �ضد  املعنية مب�ضاألة  رُة اخلا�ضة  املقرِّ اأو�ضحت  وقد  الناجم عنها.)20( 

 )S/2017/249)11 ، الفقرتان 8 و9.

 )S/2017/861)12، الفقرة 43.

 )13(الفقرة 1 من التو�ضية العامة رقم 35، ال�ضادرة حتديثًا للفقرة 9 من التو�ضية العامة رقم 19.

 )14(املرجع نف�ضه، الفقرة 21.

 )15(املرجع نف�ضه.

 )CEDAW/C/GC/28)16، الفقرة 11.

 )17(التو�ضية العامة رقم 35، الفقرة 2.

 )18(املرجع نف�ضه، الفقرة 22.

 )19(التو�ضية العامة رقم 28، الفقرة 13، والإعلن ب�ضاأن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة، املادة 4، الفقرة )ج(.

 )20(التو�ضية العامة رقم 35، الفقرة 24؛ انظر اأي�ضًا التو�ضية العامة رقم 19، الفقرة 9.

https://undocs.org/ar/A/RES/48/104
https://undocs.org/ar/S/2017/249
http://undocs.org/ar//S/2017/861
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الف�سل الأول- الإطار القانوين وال�سيا�ساتي  الدويل

الدولة عن بذل العناية الواجبة هي م�ضوؤوليٌة على امل�ضتوى النُّظمي، اأي اأنَّ الدولة م�ضوؤولة عن اإن�ضاء ُنظم وهياكل 
الة تعالج الأ�ضباب اجلذرية للعنف �ضد املراأة وعواقبه؛ وهي كذلك م�ضوؤولية على امل�ضتوى الفردي، اأي اأنَّ  دة وفعَّ جيِّ

الدولة م�ضوؤولة عن اأن توفر لكل �ضحية تدابري فعالة للوقاية واحلماية ومعاقبة املذنبني وجرب ال�ضرر.)21(

< اأ�سواء:  التزام الدول بحماية احلق يف احلياة واحلق يف الأمن ال�سخ�سي
ا  ل جانبًا مهمًّ اإنَّ اللتزاَم ببذل العناية الواجبة ملنع العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة الذي ترتكبه اجلماعات الإرهابية ي�ضكِّ
من اللتزام الإيجابي الأو�ضع الذي يقع على عاتق الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�ضان من اأجل حماية احلق 
بالتهديد  يتعلق  الإن�ضان، فيما  املتحدة حلقوق  الأمم  اأو�ضحت مفو�ضيُة  ال�ضخ�ضي. فكما  الأمن  يف احلياة واحلق يف 

الإرهابي �ضد احلق يف احلياة للجميع )الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان(: 

َت�ضمُل حمايُة احلق يف احلياة التزامًا يقع على عاتق الدول باأن تتخذ كل اخلطوات املنا�ضبة وال�ضرورية حلماية 
للعدالة  الة  فعَّ نُُظماً  ذ  ُتنفِّ اأن  الدول  على  يجب  اللتزام،  هذا  اإطار  ويف  لوليتها.  اخلا�ضعني  الأ�ضخا�ض  اأرواح 
النتهاكات حيثما حتدث؛  والتحقيق يف  اأمثلة ذلك تدابري ردع مرتكبي اجلرائم  القانون، ومن  واإنفاذ  اجلنائية 
الة؛ واتخاذ  و�ضمان حماكمة امل�ضتبه يف ارتكابهم هذه الأعمال الإجرامية؛ وتزويد ال�ضحايا بو�ضائل اإن�ضاف فعَّ
والإقليمية حلقوق  الدولية  القوانني  �ضلَّمت  وف�ضًل عن هذا،  النتهاكات.  تكرار  ملنع  الأخرى  ال�ضرورية  التدابري 
ا باأن تتخذ التدابري الوقائية التنفيذية حلماية اأيِّ فرد  دة، التزامًا اإيجابيًّ الإن�ضان باأنَّ على الدول، يف حالت حمدَّ
اء الأفعال الإجرامية لفرد اآخر،  �ض، للخطر من جرَّ �ض حياتهم، اأو ُيعَلم اأنَّ حياتهم تتعرَّ اأو اأفراد ُي�ضتَبه يف اأن تتعرَّ
للأفراد  ال�ضخ�ضي  الأمن  ب�ضمان  الدول  التزام  اإبراز  املهم  من  اأنَّ  كما  الإرهابيني.  احلال  بطبيعة  ي�ضمل  وهذا 
اخلا�ضعني لوليتها عندما يكون من املعروف اأو من امل�ضتبه به وجود مثل هذا التهديد. وهذا ي�ضمل، بطبيعة احلال، 

التهديدات الإرهابية. )اأ(

)اأ( مفو�ضية الأمم املتحدة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان، حقوق الإن�ضان، الإرهاب ومكافحة الإرهاب، �ضحيفة الوقائع رقم 32 

)جنيف، 2008(، ال�ضفحة 8.

وميكن اأن تقع على عاتق الدول اأي�ضًا التزاماٌت ب�ضاأن احلماية من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين مبوجب ال�ضكوك 
الإقليمية حلقوق الإن�ضان.

خ املادُة 3 من اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �ضد  ُتر�ضِّ •  ففي النظام الإقليمي للبلدان الأمريكية: 

ر من العنف يف املجالني العام واخلا�ض. املراأة واملعاقبة عليه والق�ضاء عليه حقَّ كل امراأة يف التحرُّ
•  ويف النظام الإقليمي الأفريقي: َتكفل املادُة 3 من بروتوكول مابوتو احلقَّ يف الكرامة لكل امراأة، وَتفر�ض 

اأو اإذلل للمراأة، و�ضمان حماية حقِّ  ذ التدابرَي املنا�ضبة حلظر اأيِّ ا�ضتغلل  التزامًا على الدول باأن ُتنفِّ
كل امراأة يف احرتام كرامتها وحماية املراأة من جميع اأ�ضكال العنف، ول �ضيما العنف اجلن�ضي واللفظي. 
وُير�ضي الربوتوكوُل املتعلق مبنع وقمع العنف اجلن�ضي �ضد الن�ضاء والأطفال، ال�ضادر عن املوؤمتر الدويل 
العنف  جرائم  على  واملعاقبة  الق�ضائية  للملحقة  قانونيًّا  اإطارًا  الكربى،  البحريات  مبنطقة  املعني 
يف  ونتائجه  اجلن�ضي  العنف  مبكافحة  املتعلقة  التوجيهية  املبادَئ  فاإنَّ  ذلك،  على  وعلوًة  اجلن�ضي.)22( 
م اإر�ضادات  اأفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب يف اأيار/مايو 2017، تقدِّ
العنف  مبكافحة  املتعلقة  والتزاماتها  تعهداتها  تنفيذ  ب�ضاأن  الأفريقي  الحتاد  يف  الأع�ضاء  الدول  اإىل 

اجلن�ضي وعواقبه.

 )A/HRC/23/49)21، الفقرة 20. 

)22(ير�ضي هذا الربوتوكول، يف املادة 6، عددًا من تدابري احلماية الإجرائية ل�ضالح �ضحايا العنف اجلن�ضي، ومنها تدابري مراعية 

لل�ضحايا من اأجل حماكمة اجلناة وتوفري امل�ضاعدة يف اإعادة تاأهيل ال�ضحايا واإعادة اإدماجهم يف املجتمع، ومن اأجل توعية موظفي العدالة 
اجلنائية فيما يتعلق بكيفية معاجلة حالت العنف اجلن�ضي. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/49
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

•  ويف النظام الإقليمي الأوروبي: ت�ضع اتفاقيُة جمل�ض اأوروبا للوقاية من العنف �ضد الن�ضاء والعنف املن زيل 

ومكافحتهما )اتفاقية اإ�ضطنبول( معايرَي ملنع العنف اجلن�ضاين وحماية �ضحايا العنف ومعاقبة مرتكبيه 
والإ�ضهام يف الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.)23(

ع الإعلن املتعلق بالق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف منطقة رابطة اأمم جنوب �ضرق اآ�ضيا  •  ويف اآ�ضيا: يتو�ضَّ

يف و�ضع الإطار املعياري للدول للق�ضاء على العنف �ضد املراأة من خلل معاقبة مرتكبيه وتوفري احلماية 
والدعم لل�ضحايا.

‘2’ التزامات اجلهات الفاعلة من غري الدول

يف ظروف معيَّنة، َتقع على اجلهات الفاعلة من غري الدول التزاماٌت مبا�ضرة مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�ضان 
والقانون الدويل الإن�ضاين. ففي احلالت التي متار�ض فيها جماعة م�ضلحة ذات بنية �ضيا�ضية قابلة للتحديد �ضيطرة 
اأنَّ  ُملَزمًة باحرتام حقوق الإن�ضان الدولية.)24( كما  كبرية على الأرا�ضي وال�ضكان، تكون اجلهاُت من غري الدول 
الإن�ضاين.  الدويل  بالقانون  اأي�ضًا  ُملَزمٌة هي  والتي هي طرٌف يف نزاع م�ضلح  الدول،  امل�ضلحَة من غري  اجلماعاِت 
وُتر�ضي املادُة 3 امل�ضرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 قواعَد اأ�ضا�ضية ل يجوز اخلروج عنها، َت�ضري وجوبًا 
على جميع الأطراف يف الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية، مبا فيها اجلهات الفاعلة من غري الدول. وهي ُتطالب جميَع 
الأطراف بالمتناع، فيما يتعلق بجميع الأ�ضخا�ض الذين ل ي�ضاركون م�ضاركة ن�ضطة يف الأعمال القتالية، يف جملة 
اأمور، عن ارتكاب العنف �ضد احلياة والأ�ضخا�ض، مبا يف ذلك القتل واملعاملة القا�ضية والتعذيب؛ واأخذ الرهائن؛ 

والعتداء على الكرامة ال�ضخ�ضية، وعلى الأخ�ض املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة.)25( 

٣- �سبل اللجوء اإىل العدالة والنت�ساف 
هناك اإطاٌر �ضامل لقوانني حقوق الإن�ضان الدولية والإقليمية ُير�ضي حقَّ املراأة يف امل�ضاواة يف �ضبل الو�ضول اإىل نظام 
العدالة اجلنائية وامل�ضاواة يف املعاملة �ضمنه. وترد يف الف�ضل 6 مناق�ضة للأطر املتاحة ب�ضاأن �ضبل النت�ضاف وجرب 
ال�ضرر للأ�ضخا�ض الذين انُتهكت حقوقهم املكفولة يف تلك ال�ضكوك، وما يقابل ذلك من التزامات تقع على الدول 

ل�ضمان الو�ضول اإىل تلك الآليات. 
�ض حقوَق جميع الن�ضاء  ن العهُد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية عددًا من الأحكام التي تكرِّ ويت�ضمَّ
والرجال، على قدم امل�ضاواة ودون متييز، يف جرب ال�ضرر والنت�ضاف الق�ضائيني. فالفقرُة 3 من املادة 2 من العهد 
الدويل تكفل احلقَّ يف احل�ضول على تدابري انت�ضاف فعالة من ال�ضلطات الق�ضائية والإدارية والت�ضريعية للن�ضاء 
 والرجال الذين انُتهكت حقوقهم التي يكفلها العهُد، وعلى اإنفاذ تدابري النت�ضاف تلك. ووفقًا للفقرة 3 من املادة 2، 
الة للحقوق التي يكفلها العهُد، يجب على الدول الأطراف اأن تكفل للأفراد اأي�ضًا �ضبَل  بالإ�ضافة اإىل احلماية الفعَّ
الة للمطالبة بهذه احلقوق.)26( وتتناول املادة 14 اإدارَة �ضوؤون العدالة، مبا ي�ضمن للمراأة املثوَل اأمام  انت�ضاف فعَّ

املحاكم على قدم امل�ضاواة مع الرجل ودون متييز. 

)23(تقت�ضي املادة 49 من الدول الأطراف تنفيذ تدابري ت�ضريعية اأو غريها من التدابري ال�ضرورية، مع اإيلء العتبار لفهم العنف من 

مة وفقًا للتفاقية. منظور جن�ضاين، من اأجل �ضمان فعالية التحقيقات وامللحقة الق�ضائية يف الأفعال املجرَّ
ن�ضوب  منع  �ضياق  يف  املراأة  بو�ضع  املتعلقة   )2013(  30 رقم  العامة  التو�ضية  املراأة،  �ضد  التمييز  على  بالق�ضاء  املعنية  )24(اللجنة 

الن زاعات ويف حالت  الن زاع وما بعد انتهاء الن زاع، الفقرة 16؛ وA/HRC/8/17، الفقرة 9، وA/HRC/25/21، الفقرة 11. وقد عالج جمل�ض 
الأمن م�ضوؤوليات اجلهات الفاعلة من غري الدول يف جمال حقوق الإن�ضان يف حالت معيَّنة )انظر، على �ضبيل املثال، الفقرة 5 من قرار 

املجل�ض 1376 )2001(؛ والفقرة 4 من قراره 1417 )2002(؛ والفقرة 10 من قراره 1906 )2009((.
)اتفاقية جنيف  اآب/اأغ�ضط�ض 1949  خة 12  املوؤرَّ امليدان،  امل�ضلحة يف  بالقوات  واملر�ضى  لتح�ضني حال اجلرحى  )25(اتفاقية جنيف 

القوات  وغرقى  ومر�ضى  جرحى  حال  لتح�ضني  جنيف  واتفاقية  970(؛  الرقم   ،75 املجلد  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  )الأمم  الأوىل( 
خة 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949 )اتفاقية جنيف الثانية( )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 75، الرقم 971(؛  امل�ضلحة يف البحار، املوؤرَّ
خة 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949 )اتفاقية جنيف الثالثة( )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات،  واتفاقية جنيف ب�ضاأن معاملة اأ�ضرى احلرب، املوؤرَّ
خة 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949 )اتفاقية جنيف  املجلد 75، الرقم 972(؛ واتفاقية جنيف ب�ضاأن حماية الأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب، املوؤرَّ

الرابعة( )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 75، الرقم 973(، املادة 3، الفقرة 1 )اأ(-)ج(.
)26(التعليق العام رقم 31، الفقرة 15.

http://undocs.org/ar/A/HRC/8/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/21
http://undocs.org/ar/S/RES/1376(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1417(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1906(2009)
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وقد اأفادت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة باأنَّ حقَّ الن�ضاء والفتيات يف الو�ضول اإىل العدالة 
وُي�ضر  العدالة،  اآليات  ر  وَتوفُّ العدالة،  على قدم امل�ضاواة مع الرجال والأطفال، ي�ضمل مقبولية الدعوى من منظور 
دت اللجنُة اأنَّ التمييَز �ضد  الو�ضول اإليها، وجودتها وقابليتها للم�ضاءلة، وتوفريها �ضبل النت�ضاف لل�ضحايا.)27( واأكَّ
املراأة، بال�ضتناد اإىل جملة اأمور منها القوالُب النمطية اجلن�ضانية والو�ضم والعنف اجلن�ضاين، يوؤثر �ضلبًا يف قدرة 

املراأة على الو�ضول اإىل العدالة على قدم امل�ضاواة مع الرجل.)28( 
ب�ضاأنها  النت�ضاف  �ُضُبِل  واإتاحَة  الإن�ضان  حقوق  انتهاكات  ب�ضاأن  العدالة  اإىل  اللجوء  اإمكانية  اإتاحَة  اإنَّ  ثمَّ 
العنف  من  باحلماية  حتديدًا  تتعلق  التي  تلك  ومنها  الإن�ضان،  حلقوق  الإقليمية  ال�ضكوك  يف  عليهما  من�ضو�ٌض 

اجلن�ضي واجلن�ضاين:
حقَّ  الإن�ضان  حلقوق  الأمريكية  التفاقية  من   25 املادُة  تكفل  الأمريكية:  للبلدان  الإقليمي  النظام  •  ففي 

جميع الأ�ضخا�ض يف اللجوء اإىل الق�ضاء والتما�ض النت�ضاف، ويف اإنفاذ ذلك النت�ضاف. وتن�ضُّ الفقرُة 
الفرعية )و( من املادة 4 من اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع وقمع وا�ضتئ�ضال العنف على حقِّ كلِّ امراأة 
الفقرتان  ت�ضع  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  بالقانون.  الحتماء  ويف  القانون  اأمام  احلماية  يف  امل�ضاواة  يف 
الة  الفرعيتان )و( و)ز( من املادة 7 من التفاقية على الدول واجَب اإر�ضاء اإجراءات قانونية عادلة وفعَّ
�ضن للعنف واإر�ضاء الآليات القانونية والإدارية اللزمة ل�ضمان اأن تتاح للن�ضاء  ل�ضالح الن�ضاء اللتي تعرَّ
اأو غريهما من �ضبل النت�ضاف  اأو اجلرب  الفعلي من ردِّ احلق  اإمكانيُة النتفاع  للعنف  �ضن  يتعرَّ  اللتي 

الة. العادلة والفعَّ
اأمام  تقف  التي  العقبات  لتذليل  تدابرَي  تعتمد  اأن  الأطراف  الدول  الأفريقي: على  الإقليمي  النظام  •  ويف 

العدالة فيما يتعلق باأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، التي قد ت�ضل اإىل حد التعذيب وغريه من �ضروب 
ذلك،  على  وعلوًة  وال�ضعوب.)29(  الإن�ضان  حلقوق  الأفريقي  امليثاق  من   5 للمادة  انتهاكًا  املعاملة  �ضوء 
ن املراأة  تقت�ضي املادُة 8 من بروتوكول مابوتو من الدول الأطراف اأن تتخذ التدابرَي املنا�ضبة لكفالة متكُّ
من الو�ضول فعًل اإىل اخلدمات الق�ضائية والقانونية، ولإ�ضلح القوانني واملمار�ضات التمييزية القائمة 
من اأجل حماية حقوق املراأة. ومن اجلدير بالذكر اأنَّ الفقرَة )د( من املادة 8 تق�ضي باأن تكون اأجهزُة 
نها من تف�ضري واإنفاذ امل�ضاواة يف احلقوق بني  زًة على نحو ميكِّ اإنفاذ القانون على جميع امل�ضتويات جمهَّ

اجلن�ضني على النحو ال�ضحيح. 
�ض املادُة 13 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واحلريات  •  ويف النظام الإقليمي الأوروبي: ُتكرِّ

ال لكل �ضخ�ض انُتهكت حقوقه التي تكفلها التفاقية. وتقت�ضي املادُة 5  الأ�ضا�ضية احلقَّ يف النت�ضاف الفعَّ
الأطراف  الدول  من  املن زيل  والعنف  املراأة  �ضد  العنف  ومكافحة  منع  ب�ضاأن  اأوروبا  جمل�ض  اتفاقية  من 
اأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين  اتخاَذ التدابري الت�ضريعية وغريها من تدابري احلر�ض الواجب ملنع 
ب�ضاأنها.  اجلرب  �ضبل  وتوفري  عليها  واملعاقبة  فيها  والتحقيق  الدول  غري  من  فاعلة  جهاٌت  ترتكبها  التي 
وعلوًة على ذلك، تقت�ضي املادُة 49 من اتفاقية اإ�ضطنبول من الدول الأطراف اأن تكفل العمَل دون اإبطاء 
تراعي  واأن  التفاقيُة،  تن�ضُّ عليها  التي  الق�ضائية  والإجراءات  بالتحقيقات  ال�ضطلع  له على  َر  ل مربِّ

حقوَق ال�ضحايا يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية.
ت�ضمن  اأن  الأطراف  الدول  من  العربي  امليثاق  من   12 املادُة  تقت�ضي  العربي:  الإقليمي  النظام  •  ويف 

املحاكم  اأمام  قانوين  انت�ضاف  التما�ض  الق�ضائية احلقَّ يف  لوليتها  الذين يخ�ضعون  الأ�ضخا�ض   جلميع 
مبختلف درجاتها.

الق�ضاء  اإىل  املراأة  جلوء  ب�ضاأن   )2015(  33 رقم  العامة  التو�ضية  املراأة،  �ضد  التمييز  على  بالق�ضاء  املعنية   )27(اللجنة 

)CEDAW/C/GC/33(، الفقرة 1.
)28(املرجع نف�ضه، الفقرة 8. 

يف  احلق  وال�ضعوب:  الإن�ضان  حلقوق  الأفريقي  امليثاق  على   4 رقم  العام  "التعليق  وال�ضعوب،  الإن�ضان  حلقوق  الأفريقية  )29(اللجنة 

النت�ضاف ل�ضحايا التعذيب وغريه من �ضروب العقوبة واملعاملة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة )املادة 5(" )باجنول، 2017(، الفقرات 
.61-57

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

باء-  تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف جمايل مكافحة الإرهاب 
والعدالة اجلنائية

اإنَّ تعميَم مراعاة املنظور اجلن�ضاين لهو من اأهمِّ ال�ضرتاتيجيات الرامية اإىل تعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني والنهو�ض 
بحقوق املراأة، والق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضدها على اأ�ضا�ض جن�ضي اأو جن�ضاين. وقد برز تعميُم مراعاة 
املنظور اجلن�ضاين ب�ضفته ا�ضرتاتيجية متَّفقًا عليها دوليًّا لتعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف املوؤمتر الدويل الرابع 
املعني باملراأة الذي ُعقد يف بيجني، ثم اعتمدته اجلمعيُة العامة يف قرارها 203/50 باعتباره �ضيا�ضًة على نطاق 
ز الق�ضاَء  ز حقوَق الإن�ضان املكفولة للمراأة كما يعزِّ منظومة الأمم املتحدة. فتعميُم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يعزِّ
على التمييز �ضد املراأة. وهو ُي�ضهم اأي�ضًا يف �ضمان اأن تكون التدابري الرامية اإىل منع ومكافحة التطرف العنيف 

والإرهاب اأكرث ا�ضتنارة وا�ضتهدافًا، مما يجعل تلك التدابري اأكرث فعالية يف نهاية املطاف.

< اأ�سواء: تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يخ�سُّ كلًّ من املراأة والرجل

اإنَّ اإدماَج املنظور اجلن�ضاين يف ال�ضيا�ضات واملمار�ضات والربامج ينطوي على درا�ضة احتياجات كلٍّ من املراأة والرجل 
وجتاربهما.

والرجل،  املراأة  من  كلٍّ  يف  الإرهاب  مكافحة  وتدابري  الإرهاب  اأثر  بني  ق  يفرِّ ل  الذي  اأي  جن�ضانيًّا،  املحايد  فالنهُج 
د الفرتا�َض باأنَّ جتارَب  ويفرت�ض اأنَّ لهما نف�َض التجارب والحتياجات وال�ضواغل، ميكن اأن يثري م�ضاكَل لأنه قد يج�ضِّ
ة. وملا كان الرجاُل عادة هم املهيمنني على عملية �ضنع  الرجل وحده يف جمايل الإرهاب ومكافحة الإرهاب هي املهمَّ
د يف احلقيقة اأولويات  القرار على م�ضتويي الأ�ضرة املعي�ضية واملجتمع املحلي، فاإنَّ النهَج املحايد جن�ضانيًّا ميكن اأن يج�ضِّ

الذكور اإىل حد بعيد. 
ل تلك  ي للإرهاب جتارُب كلٍّ من الرجل واملراأة، كما ينبغي اأن تت�ضكَّ لذا، ينبغي اأن ُتراَعى يف التدابري الدولية للت�ضدِّ
التدابرُي بناًء على جتارب كل منها: جتاربهما ب�ضفتهما مرتكبني لأعمال الإرهاب ومن �ضحايا الإرهاب وعاملني يف 

املوؤ�ض�ضات احلكومية وغري احلكومية )مثل احلركات الجتماعية( املعنية مبكافحة الإرهاب.)اأ(
"الرجال"  اعتباٌر �ضئيل جلن�ض  اأويَل  الإرهاب،  �ضياق مكافحة  املنظوُر اجلن�ضاين يف  روعَي  اأنه عندما  لوحظ  ولكن، 
كفئة. وبدًل من ذلك، كان تعبري "نوع اجلن�ض" اأو "اجلن�ضاين" يقرتن بجن�ض "الن�ضاء" كفئة. ونتيجًة لذلك، مل مياَر�ض 
�ضوى قدٍر قليل من التفكري ال�ضيا�ضاتي لتحديد ما هي عنا�ضُر الذكورة والهوية الذكورية والروابط الذكورية والو�ضعية 
ف والنخراط يف العنف ال�ضيا�ضي.)ب( وعندما يوؤخذ يف العتبار اأنَّ دوَر  د والتطرُّ الذكورية التي كان لها دوٌر يف الت�ضدُّ
الذكورة يف الإرهاب ميكن اأن يكون اأ�ضا�ضيًّا لفهم الدوافع اإىل النخراط يف التطرف العنيف اأو الإرهاب، وعندما توؤخذ 

يف العتبار اأي�ضًا الطرائُق التي ُت�ضتخَدم بها الذكورة يف اأ�ضاليب التجنيد:
وال�ضرف  الإعالة والحرتام  عة منهم - مثل  املتوقَّ التقليدية  الذكورة  ر فيهم �ضفاُت  تتوفَّ الذين ل  الرجال  فاإنَّ   ...
دة  ن من الفوز مبن يختارونه من ال�ضركاء اجلن�ضيني - قد يجدون فعًل اأنَّ التعبئَة ال�ضيا�ضية املت�ضدِّ والرثوة والتمكُّ
اأو املتطرفة تتيح بديًل مغريًا عن الطرائق العتيادية لإثبات الذكورة. ولذلك، لي�ض من باب امل�ضادفة اأن تتلعب 
�ضيما  ول  والن�ضاء،  الرجال  اأجل جتنيد  من  اجلن�ضانية  النمطية  بالقوالب  العنيفة  الإرهابية/املتطرفة  اجلماعاُت 
اإ�ضباع  �ضبل  باإتاحة  الوعود  عن  ف�ضًل  مقاتليه،  لو�ضف  فحولية  �ضورًا  ي�ضتخدم  الذي  الإ�ضلمية  الدولة  تنظيم 
اقة جاذبيَتها  الرغبات اجلن�ضية والزواج والدخل امل�ضمون كمكافاأة على جَمد القتال. وقد اأثبتت هذه ال�ضوُر الربَّ
�ضني الذين لديهم قدرٌة حمدودة للغاية على الن�ضهار يف الن�ضيج الجتماعي اأو التمتع مبكانة  ال�ضديدة للرجال املهمَّ

يف جمتمعاتهم املحلية.)ج(
ومع الت�ضليم باأهمية حتليل دور الذكورة، يبحث هذا املن�ضوُر يف املقام الأول يف جتربة املراأة مع طريقة ت�ضدي نظام 
ره، حيث اإنَّ اتباَع نهج حمايد جن�ضانيًّا، وهو ما متيزت  العدالة للإرهاب ومدى تاأثرها بذلك. وهذا الرتكيز له ما يربِّ
به معظُم تدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب حتى الآن، يقوم على افرتا�ض �ضمني باأنَّ الإرهابيني و�ضحايا 

الإرهاب والعاملني يف جمال مكافحة الإرهاب هم يف املقام الأول اأو ح�ضرًا من الذكور.

 Jayne Huckerby, “Gender, counter-terrorism and international law” in Research Handbook on International Law)اأ(

.and Terrorism, Ben Saul, ed. (Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar Publishing Limited, 2014), p.165

 Fionnuala Ní Aoláin, “The complexity and challenges of addressing conditions conducive to terrorism”, in Using)ب(

 Human Rights to Counter Terrorism, Manfred Nowak and Anne Charbord, eds. (Cheltenham, United Kingdom, Edward

.Elgar Publishing Limited, 2018), p. 187

)ج(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 190.

http://undocs.org/ar/A/RES/50/203
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هناك اأولويتان �ضيا�ضيتان متمايزتان ب�ضاأن تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين، واحدٌة ب�ضاأن التدابري الرامية 
اإىل مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والأخرى ب�ضاأن نظام العدالة اجلنائية ب�ضكل عام. ويهدف هذا املن�ضوُر 
اإىل اإدماج هذين املنظورين بغية توفري اإر�ضادات ب�ضاأن تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف تدابري العدالة اجلنائية 

للت�ضدي للإرهاب.

 1-  تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف تدابري مكافحة الإرهاب ومنع 
التطرف العنيف

اإنَّ العرتاَف على نطاق وا�ضع باحلاجة اإىل مراعاة العتبارات اجلن�ضانية يف كامل نطاق الت�ضدي للإرهاب هو 
ظاهرٌة جديدة ن�ضبيًّا. وهذه العتباراُت متتدُّ من اأدوار الن�ضاء والفتيات امل�ضاركات يف الأن�ضطة الإرهابية ويف منع 
التطرف العنيف، ف�ضًل عن احتياجاتهنَّ ب�ضفتهنَّ �ضحايا، اإىل اأثر املفاهيم الذكورية يف التطرف وارتكاب الأعمال 
دت الدرا�ضُة العاملية ب�ضاأن تنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1325 )2000( على اأنَّ تعزيَز  الإرهابية �ضد املراأة. وقد �ضدَّ
ي املجتمع الدويل للإرهاب والتطرف العنيف،)30( حيث  امل�ضاواة بني اجلن�ضني كان فكرًة لحقة جاءت بعد ت�ضدِّ
د املنظوَر املحايد جن�ضانيًّا الذي ُو�ضعت على اأ�ضا�ضه اإىل حد كبري تدابرُي مكافحة الإرهاب. كان ذلك الت�ضدي يج�ضِّ

ومتثل ا�ضرتاتيجيُة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها اجلمعيُة العامة يف قرارها 288/60 
والتي يجري ا�ضتعرا�ضها كل �ضنتني، املرَة الأوىل التي اتَّفقت فيها الدوُل الأع�ضاء على نهج ا�ضرتاتيجي وعملياتي 
اأُدرجت يف الركيزة الرابعة، وهي الركيزُة املتعلقة بحماية حقوق  اأنَّ حقوَق املراأة  م�ضرتك ملكافحة الإرهاب. ومع 
دًا. ويف عام 2013، دعت  ن منظورًا جن�ضانيًّا حمدَّ الإن�ضان يف �ضياق مكافحة الإرهاب، فاإنَّ ال�ضرتاتيجيَة مل تت�ضمَّ
اجلمعيُة العامة، يف قرارها 178/68 ب�ضاأن حماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب، 
الدوَل الأع�ضاء اإىل و�ضع جميع تدابري مكافحة الإرهاب وا�ضتعرا�ضها وتنفيذها وفقًا ملبادئ امل�ضاواة وعدم التمييز 
يف  جديد  من  د  جت�ضَّ الإرهاب  على  الدول  ردود  يف  اجلن�ضانية  الأبعاد  مراعاة  نحو  التحوُُّل  وهذا  اجلن�ضني.   بني 
عت اجلمعيُة العامة، يف قرارها 276/68 ب�ضاأن ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية  عام 2014، حني �ضجَّ
ملكافحة الإرهاب، الدوَل الأع�ضاء وكياناِت الأمم املتحدة واملنظمات الدولية والإقليمية على النظر يف م�ضاركة املراأة 
يف اجلهود الرامية اإىل منع الإرهاب ومكافحته.)31( ويف فرتة اأحدث عهدًا، اأي يف عام 2016، حثَّت اجلمعيُة العامة، 
يف قرارها 291/70 ب�ضاأن ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب، الدوَل الأع�ضاء وكياناِت 
د  ا للعوامل التي تدفع الن�ضاء اإىل النتقال من الت�ضدُّ الأمم املتحدة على ت�ضمني براجمها ذات ال�ضلة حتليًل جن�ضانيًّ
اإىل الإرهاب، وعلى النظر يف اآثار ا�ضرتاتيجيات مكافحة الإرهاب على حقوق الإن�ضان للمراأة واملنظمات الن�ضائية 

عند و�ضع ا�ضرتاتيجيات ملكافحة الإرهاب والتطرف العنيف املف�ضي اإىل الإرهاب.)32( 
املقاتلون  ي�ضكله  الذي  التهديد  يركز على  الذي  الأوىل، يف قراره 2178 )2014(  للمرة  الأمن  و�ضلَّم جمل�ُض 
د. وعلوة  فًا لنت�ضار التطرف العنيف والت�ضدُّ الإرهابيون الأجانب، على �ضرورة متكني املراأة بو�ضفها عامًل خمفِّ
على ذلك، فاإنَّ املديريَة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، يف تقريرها الثالث عن تنفيذ الدول املت�ضررة من م�ضكلة 
املقاتلني الإرهابيني الأجانب لقرار جمل�ض الأمن 2178 )2014(، لحظت على وجه اخل�ضو�ض تنامي ظاهرة وجود 
ن�ضاء وفتيات يف �ضفوف املقاتلني الإرهابيني الأجانب، واأو�ضت باأن يوىَل الهتماُم باملنظور اجلن�ضاين يف ت�ضميم 
ال�ضرتاتيجيات الرامية اإىل مكافحة التطرف العنيف وتنفيذها ور�ضدها وتقييمها، كما اأو�ضت باإ�ضراك ن�ضاء من 

املجتمع املدين وقطاع الأمن.)33( 

 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), Preventing Conflict,)30(

 Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study of the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325 
.(New York, 2015), p. 225

)31(قرار اجلمعية العامة 276/68.

)32(قرار اجلمعية العامة 291/70.

)33(انظر S/2015/975، الفقرة 28. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
http://undocs.org/ar/A/RES/68/178
http://undocs.org/ar/A/RES/68/276
http://undocs.org/ar/A/RES/70/291
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/A/RES/68/276
http://undocs.org/ar/S/2015/975
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< اأ�سواء: متكني املراأة يف خطة عمل الأمني العام ملنع التطرف العنيف
جمل�ض  قرار  مع  متا�ضيًا  اأنه،  على  العنيف  التطرف  ملنع  العمل  خطة  عن  العام  الأمني  تقرير  يف  الت�ضديُد   جرى 
ل م�ضاألُة حماية املراأة ومتكينها عن�ضرًا مركزيًّا يف ا�ضرتاتيجيات  "يجب علينا كفالُة اأن ت�ضكِّ الأمن 2242 )2015(، 

مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف". ويف هذا ال�ضدد، اأو�ضى الأمنُي العام الدوَل الأع�ضاء بالقيام مبا يلي:
)اأ( تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف جميع اجلهود املبذولة ملنع التطرف العنيف؛

العنيف،  التطرف  يف  املراأة  دور  عن  البيانات  وجمع  اجلن�ضانية  للعتبارات  املراعية  البحوث  يف  ال�ضتثمار  )ب(  
على  املرتتبة  والآثار  العنيفة،  املتطرفة  اجلماعات  اإىل  الن�ضمام  اإىل  بالن�ضاء  توؤدي  التي  الدوافع  حتديد  ي�ضمل  مبا 
دة الأهداف وقائمة على الأدلة واإعداد  ا�ضرتاتيجيات مكافحة الإرهاب يف حياتهن من اأجل و�ضع �ضيا�ضة عامة حمدَّ

�ضبل ال�ضتجابة يف هذا ال�ضاأن؛ 
)ج(   اإدراج الن�ضاء و�ضائر الفئات املمثَّلة متثيًل ناق�ضًا يف وكالت اإنفاذ القانون والأمن، مبا ي�ضمل اإدراجها يف اأُطر 

منع الإرهاب والت�ضدي له؛ 
ال�ضلة  ذات  والت�ضدي  املنع  جهود  يف  للم�ضاركة  الن�ضائية  املدين  املجتمع  وجمموعات  الن�ضاء  قدرات  بناء  )د(   

بالتطرف العنيف؛
تعالج  التي  للم�ضاريع  العنيف  للتطرف  للت�ضدي  �ضة  املكرَّ املالية  املوارد  جميع  من  جزء  تخ�ضي�ض  كفالة  )ه (  

الحتياجات اخلا�ضة للن�ضاء اأو ت�ضاهم يف متكينهن.)اأ(

A/70/674، الفقرة 53.
)اأ(

وقد ك�ضفت الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية العاملية ب�ضاأن تنفيذ الدول الأع�ضاء لقرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(، التي 
ا الذي ات�ضمت به  التنوَُّع الكبري واملجن�َضن جدًّ جمعتها املديريُة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب يف عام 2016، 
م�ضاركُة الن�ضاء والفتيات يف الإرهاب والتطرف العنيف وتاأثرهما من ذلك، على نحو ميكن اأن يختلف عن جتربة 
ال�ضيا�ضات  جمال  يف  دة  متعدِّ باأدوار  ت�ضطلع  املراأَة  اأنَّ  ال�ضتق�ضائية  الدرا�ضة  يف  لوحظ  فقد  والفتيان.  الرجال 
املت�ضلة بالإرهاب، ومنها دوُرها باعتبارها من �ضحايا العنف الإرهابي ومن املقاتلني احلاليني يف �ضفوف اجلماعات 
الإرهابية واملتعاطفني معها ومن يقومون باحل�ضد لها، ف�ضلً عن دورها باعتبارها من �ضانعي التغيري الجتماعي 
الدرا�ضُة ال�ضتق�ضائية  ، دعت  َثمَّ العنيف.)34( ومن  والتطرف  الإرهاب  اأعمال  امل�ضاعدة يف منع  لتقدمي  وم�ضدرًا 
الدوَل الأع�ضاء اإىل �ضوغ تدابري يف جمال العدالة اجلنائية للم�ضاعدة يف اإنقاذ الن�ضاء باعتبارهن من ال�ضحايا اأو 
اجلانيات ويف انتزاعهن من براثن التطرف العنيف واإعادة تاأهيلهن واإعادة اإدماجهن بغية مراعاة خمتلف �ضروب 

�ضة وقائمة على الأدلة.  هذه امل�ضاركة وجتربة كل امراأة، مما يتطلَّب نهوجًا م�ضخَّ

< اأ�سواء:   تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف املمار�سات اجليِّدة ب�ساأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف 
التي و�سعها املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب

دة ب�ضاأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف،  و�ضع املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب وثيقًة اإر�ضادية عنوانها املمار�ضات اجليِّ
ز على املراأة واجلوانب اجلن�ضانية يف �ضياق اجلهود الرامية اإىل مكافحة التطرف  دًة وتركِّ ن ممار�ضاٍت جيِّ وهي تت�ضمَّ
مراعاة  تعميم  يف  العنيف  التطرف  مكافحة  اأجل  من  املا�ضي  يف  ُبذلت  التي  اجلهود  بف�ضل  املنتدى  وي�ضلِّم  العنيف. 
املنظور اجلن�ضاين، على الرغم من م�ضاركة الن�ضاء والفتيات يف التطرف العنيف والإرهاب، ف�ضلً عن اأدوارهنَّ يف 

جمال الوقاية.
دة 1 ب�ضرورة اإ�ضراك املراأة والفتاة، وتعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف ت�ضميم وتنفيذ ور�ضد  وُتقرُّ املمار�ضُة اجليِّ

وتقييم جميع ال�ضيا�ضات والقوانني والإجراءات والربامج واملمار�ضات املتعلقة مبكافحة التطرف العنيف.

)S/2016/49)34، املرفق، الفقرة 26.

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/A/70/674
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/2016/49
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الف�سل الأول- الإطار القانوين وال�سيا�ساتي  الدويل

على  العنيف  التطرف  مكافحة  يف  اجلن�ضاين  املنظور  مراعاة  تعميُم  يقوم  الإرهاب،  ملكافحة  العاملي  للمنتدى  ووفقًا 
اأ�ضا�ض ما يلي:

العنيف،  التطرف  اإىل مكافحة  الرامية  وتنفيذ اجلهود  ُن ت�ضميَم  املنظور اجلن�ضاين يح�ضِّ تعميَم مراعاة  •  اأنَّ 

ويكفل مراعاَة هذه اجلهود ملختلف اأ�ضكال تورُّط الن�ضاء والفتيات يف التطرف العنيف.
•  اأنَّ اأيَّ نهج �ضامل ُيتَّبع يف مكافحة التطرف العنيف ينبغي اأن ُيدِمج العتبارات املتعلقة بكيفية تاأثري التطرف 

العنيف واجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب يف الن�ضاء والفتيات ب�ضكل خمتلف عن تاأثريهما يف الرجال والفتيان.
ل بها املعايرُي  •  اأنَّ اجلهوَد الرامية اإىل مكافحة التطرف العنيف ينبغي اأن تاأخذ يف العتبار الطريقَة التي ت�ضكِّ

والتوقعات اجلن�ضانية املجتمعية التي ترتبط بالنتماء اإىل جن�ض معنيَّ حياَة النا�ض، من اأجل حتقيق تدخلت 
اأكرث ا�ضتهدافًا.

وتوؤكد الوثيقُة اأي�ضًا اأنَّ اإدماَج الن�ضاء والفتيات اإدماجًا عمليًّا يف جميع جوانب الربجمة املتعلقة مبكافحة التطرف العنيف 
ل ميكن اأن يح�ضل اإلَّ يف �ضياق مزيد من �ضمانات حقوق الإن�ضان للن�ضاء والفتيات. وعلى وجه اخل�ضو�ض، ينبغي اأن 
ت�ضمل هذه ال�ضماناُت معاجلَة اأ�ضباب عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني، مثل تبعية املراأة والتمييز على اأ�ضا�ض اجلن�ض ونوع 
اجلن�ض وال�ضن وعوامل اأخرى. ومن ال�ضروري ال�ضتناُد اإىل تعزيز وحماية حقوق املراأة وامل�ضاواة بني اجلن�ضني يف الربامج 
وال�ضرتاتيجيات الرامية اإىل مكافحة التطرف العنيف. وينبغي تعزيُز حقوق الإن�ضان للن�ضاء والفتيات، على غرار جميع 

حقوق الإن�ضان، وحماية تلك احلقوق يف جميع الأوقات، ولي�ض فقط كو�ضيلة ملكافحة التطرف العنيف.

2- تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف ُنُظم العدالة اجلنائية 
اإىل جتارب الرجال، تقوم يف كثري من  ا�ضُتند يف و�ضعها  اأو  التي َو�ضع معظَمها رجاٌل  العدالة اجلنائية،  ُنُظَم  اإنَّ 
القانون )انظر اجلدول 1(.  مع  نزاع  الذين هم يف  والرجال  الن�ضاء  ب�ضاأن  قوالب منطية جن�ضانية  احلالت على 
التالية:  املراحُل  ومنها  بالنظام،  الت�ضال  نقاط  خمتلف  يف  املغبونة  والفئات  املراأة  �ضد  مُييَّز  قد  لذلك،  ونتيجة 
وقبل  التحقيق؛  ومرحلة  القانون؛  اإنفاذ  باأجهزة  الأويل  الت�ضال  ومرحلة  اجلرمية؛  ملنع  املبذولة  اجلهود  مرحلة 

املحاكمة واأثناءها وبعدها؛ واأثناء ال�ضجن.

اجلدول 1

البعد اجلن�ساينجانب نظام العدالة اجلنائية
•  هناك اجتاٌه يف نظام العدالة اجلنائية ينحو اإىل تنميط اأدوار الرجل �ضمن قالب ُمرتِكب طبيعة ال�ضحايا واجلناة

العنف وتنميط اأدوار املراأة �ضمن قالب ال�ضحية ال�ضلبية.
اأنَّ هناك اختلفاٍت يف طبيعة ووترية اجلرائم املرتكبة �ضد الن�ضاء مقارنة بالرجال،  •  بيد 
وهي مدفوعٌة بعوامل خطر خمتلفة. فعلى �ضبيل املثال، يقع الرجاُل اأكرث من الن�ضاء �ضحايا 
اأكرث  الن�ضاء  تكون  بينما  والعتداءات،  القتل  وجلرائم  العامة  احلياة  يف  حتدث  جلرائم 

عر�ضًة للجرائم التي حتدث يف بوتقة احلياة اخلا�ضة وللعتداءات اجلن�ضية.)اأ(
�ضروبًا من جترمي الأفعال الإجرامية خت  ر�ضَّ قد  تكون  اأو  علنًا  اجلنائي متييزيًة  القانون  اأطر  بع�ُض  تكون  اأن  •  ميكن 

عدم امل�ضاواة القائمة على اعتبارات جن�ضانية. وميكن اأن ُينَظر اإىل غريها من اأطر القانون 
اجلنائي على اأنها ُتعامل الرجَل واملراأة على قدم امل�ضاواة، ولكنَّ هذه الأطَر لها يف املمار�ضة 

العملية اآثاٌر متباينة ب�ضبب عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف الُبنى الجتماعية.
•  ميكن تعريف بع�ض اجلرائم اجلن�ضية على نحو جُمن�َضن ب�ضكل �ضريح يحول دون تطبيقها 
تطبيقًا مت�ضاويًا على كلٍّ من الرجل واملراأة. فعلى �ضبيل املثال، ل ُيعرتف اإلَّ باملراأة ك�ضحية 

حمتَملة للغت�ضاب يف التعاريف القانونية املوجودة يف بع�ض الوليات الق�ضائية. 
م اأفعاًل كالزنا اأو �ضوء ال�ضلوك اجلن�ضي اأو البغاء، وتن�ضُّ على عقوبات  ا الأحكام التي جترِّ •  اأمَّ
ب�ضاأنها، فهي حتى عندما ُت�ضاغ بطريقة حمايدة جن�ضانيًّا، غالبًا ما توؤثر يف املراأة تاأثريًا 
غري متنا�ضب مع تاأثريها يف الرجل. فاملراأُة يف كثري من ال�ضياقات هي اأكرث عر�ضة للعقاب 

على هذه "اجلرائم الأخلقية".)ب(
اأ�ضا�ض  على  عاديًّا  اأمرًا  املراأة  �ضد  العنف  من  اأ�ضكاٌل  ُتَعدُّ  الق�ضائية،  الوليات  بع�ض  •  يف 
م. ونتيجة لذلك، ل تتمتع �ضحايا هذه اجلرائم باحلماية  الثقافة والتقاليد والدين، ول جُترَّ

مبوجب القانون اجلنائي اأو هنَّ ل ي�ضتطعن احل�ضول على جرب لل�ضرر.
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البعد اجلن�ساينجانب نظام العدالة اجلنائية

اإدارة �ضوؤون العدالة اجلنائية، مبا 
يف ذلك احلواجز اجلن�ضانية التي 

حتول دون الو�ضول اإىل العدالة 
والت�ضدي للعنف اجلن�ضاين

•  ميكن اأن توؤدي القوالُب النمطية اجلن�ضانية ال�ضارة اإىل حتيز موظفي العدالة اجلنائية، ومنهم 
ال�ضرطُة واملحامون والق�ضاة. وقد يتجلى هذا التحيُز يف ق�ضايا العنف اجلن�ضي التي تتاأثر، على 

�ضبيل املثال، باملعتقدات املتعلقة ب�ضلوك ال�ضحية اأو باملواقف من العنف الزوجي.)ج(
الجتماعي  و�ضعهنَّ  ب�ضبب  العدالة  اإىل  الو�ضول  يف  عقباٍت  الن�ضاُء  ُتواجه  اأن  •  ميكن 

والقت�ضادي والتعليمي الأدنى، كما اأنهن ميكن اأن يكنَّ اأقلَّ وعيًا بحقوقهنَّ القانونية.
•  قد ل تكون امل�ضاعدُة القانونية متاحًة للمراأة والرجل على قدم امل�ضاواة؛ فعلى �ضبيل املثال، 
قد ل تتمتع املراأة بامل�ضاواة يف الو�ضول اإىل دخل الأ�ضرة، وهذا كثريًا ما ُي�ضتَند اإليه كاأ�ضا�ض 

لتحديد الأهلية للح�ضول على امل�ضاعدة القانونية.
اأراء  اأي�ضًا  •  املراأُة هي الأكرُث عر�ضًة لأن تقع �ضحيًة للعنف اجلن�ضاين. وقد تكون لل�ضلطات 

نة ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين حتول دون و�ضول املراأة اإىل العدالة. معيَّ
احلرمان من احلرية وبدائل 

ال�ضجن
•  قد يكون الرجاُل اأكرَث عر�ضًة للحتجاز دون حماكمة.

اأو  "حماية" �ضحايا الغت�ضاب  اأ�ضكال  ُي�ضتخَدم الحتجاُز ك�ضكل من  ال�ضياقات،  •  يف بع�ض 
�ضني خلطر الوقوع �ضحية جلرائم ال�ضرف.)د( الأ�ضخا�ض املعرَّ

•  للمراأة جمموعٌة من الحتياجات اخلا�ضة يف اأماكن الحتجاز والتي قد ل توؤخذ بعني العتبار 
مت وفقًا لحتياجات الذكور. فعلى �ضبيل املثال، تكون الن�ضاُء يف  مِّ يف ُنُظم ال�ضجون التي �ضُ

مرافق الحتجاز اأكرث عر�ضًة للعتداء اجلن�ضي من الذكور.
•  قد ل توؤخذ يف العتبار عند احلرمان من احلرية، على �ضبيل املثال، الأدواُر التي تعود اإىل 
ا، وهي الأدواُر التي عادة ما ُي�ضِندها املجتمُع واملجتمعات  مة للرعاية واأُمًّ املراأة ب�ضفتها مقدِّ

املحلية اإىل املراأة.
ال�ضجن.  بدائل  من  بال�ضتفادة  يتعلَّق  فيما  الرجل  من  ُحظوة  اأقلَّ  معاملة  املراأُة  ُتعاَمل  •  قد 
وميكن اأن يكون هذا هو احلال، على �ضبيل املثال، عندما ُتفَر�ض �ضروٌط حمايدة جن�ضانيًّا، 
اإنَّ  اأمام ال�ضلطات، حيث  ومن ذلك مثًل)اأ( الإفراُج امل�ضروط الذي يقت�ضي املثول بانتظام 
مًة للرعاية اأو عندما ل ت�ضتطيع ال�ضفر دون  هذا َيغنب املراأة عندما تكون يف املقام الأول مقدِّ
رفقة حمرم، اأو )ب( الكفالة النقدية التي ل ت�ضتطيع املراأُة توفريها لأنها ل تتمتع بامل�ضاواة يف 

فر�ض الو�ضول اإىل موارد الأ�ضرة املعي�ضية.

رات واجلرمية: تعميم املنظور اجلن�ضاين يف  امل�ضدر: مقتب�ض بت�ضرُّف من وثيقة املكتب، املذكرة التوجيهية ملوظفي املكتب املعني باملخدِّ
عمل املكتب )Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work of UNODC (Vienna, 2013), pp. 69–73(؛ وهيئة 
الأمم املتحدة للمراأة و�ضركاء اآخرون، جمموعة اأدوات املمار�ضني ب�ضاأن برجمة و�ضول املراأة اإىل العدالة: النميطة 4- الن�ضاء اللواتي هن يف نزاع 
 A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming: Module 4–Women in Conflict with the Law (New( مع القانون

.)York, 2018), pp. 8–10

.Guidance Note for UNODC Staff, p. 69)اأ(

)ب(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية )من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.14.IV.3(، ال�ضفحات 87-81.

رات واجلرمية، كتيب عن امللحقة الق�ضائية الفعالة للت�ضدي للعنف �ضد الن�ضاء والفتيات، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية  )ج(مكتب املخدِّ

 Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, Criminal Justice Handbook Series (Vienna,(
.)2014), pp. 29–37

)د(انظر على �ضبيل املثال، A/HRC/4/33/Add.3، الفقرتني 39 و72.

العتبار  يوؤخذ يف  اأن  ال�ضروري  من  اجلنائية،  العدالة  نظم  اجلن�ضاين يف  املنظور  مراعاة  تعميم  اأجل  ومن 
تبايُن تاأثري القوانني وال�ضيا�ضات واملمار�ضات، وكذلك اجلرائم، يف كل من الن�ضاء والرجال. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ل 
بد من حتليل الكيفية التي تدعم بها العلقاُت الجتماعية وعلقاُت القوة امل�ضائَل املت�ضلة ب�ضيادة القانون والأمن 
الن�ضاء  من  كل  جتارب  اأنَّ  من  والتاأكد  والهياكل،  املوؤ�ض�ضات  هذه  �ضلب  يف  التحيزات  عن  وال�ضتف�ضار  والعدالة، 

والرجال واحتياجاتهما واأولوياتهما وقدراتهما ماأخوذة يف احل�ضبان يف اأيِّ عملية اإ�ضلح للعدالة اجلنائية.)35( 
اجلرمية  منع  خلل  من  القانون  �ضيادة  تعزيز  يف  اأ�ضا�ضية  خطوًة  اجلن�ضاين  املنظور  مراعاة  تعميُم  وميثِّل 
والعمل على اإقامة نظم للعدالة اجلنائية تت�ضم بالفعالية والمتثال حلقوق الإن�ضان وامل�ضاءلة.)36( وعلوًة على ذلك، 
د املذكرُة التوجيهية ب�ضاأن تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف عمل املكتب، فاإنَّ تعميَم مراعاة املنظور  وكما توؤكِّ

رات واجلرمية، ال�ضفحة 68. )35(املذكرة التوجيهية ملوظفي مكتب املخدِّ

)36(املرجع نف�ضه.

اجلدول 1 )تابع(

http://undocs.org/ar/A/HRC/4/33/Add.3
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الف�سل الأول- الإطار القانوين وال�سيا�ساتي  الدويل

الفر�ض  ي�ضتبني  لأنه  اجلنائية،  العدالة  واإ�ضلح  الأجل  الطويلة  امل�ضتدامة  التنمية  ل�ضمان  حيوي  اأمٌر  اجلن�ضاين 
 وي�ضتخدمها لتح�ضني امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف امل�ضاريع وال�ضيا�ضات التي لول ذلك ملا اعُتربت م�ضائل جن�ضانية.)37( 
قدر  اأق�ضى  وحتقيق  اجلنائية  العدالة  نظم  يف  امل�ضاواة  يف  التفاوتات  تفاقم  تفادي  اأجل  من  اأي�ضًا  اأ�ضا�ضيٌّ  وهو 
الن�ضاء  من  كلٍّ  ب�ضاأن  خمتلفًة  جتارَب  ر  يوفِّ اجلنائية  العدالة  نظاُم  كان  وملَّا  للنظام.  العملية  الفعالية  من  ممكن 
والرجال الذين لديهم اأي�ضًا منظوراٌت وجتارُب خمتلفٌة، فاإنَّ تعميَم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يتيح فر�ضًة لفهم 
تلك الختلفات والتفاوتات يف امل�ضاواة، وهو ما ميكن اأن ي�ضاعد يف حتديد الحتياجات وتقدمي م�ضاعدة ا�ضتهدافية 

و�ضمان تلبية جميع الحتياجات.)38( 
يف  اجلن�ضاين  للمنظور  مراعية  ُنُهٍج  اعتماَد  القانون  مبوجب  املت�ضاوية  واحلماية  امل�ضاواة  يف  احلقُّ  ويتطلَّب 
املمار�ضات واملواقف واملهارات والتكوين اجلن�ضاين للموظفني. وبوجه عام، فاإنَّ التفاوتاِت يف امل�ضاواة التي حتدث 
يف املجتمع باأ�ضره، مثل علقات القوة غري املتكافئة بني اجلن�ضني والقوالب النمطية اجلن�ضانية واإ�ضناد مكانة وقيمة 
خمتلفتني لكل اجلن�ضني، متغلغلٌة يف تكوين املوؤ�ض�ضات العمومية وعملها. وقد يت�ضبَّب املوظفون العاملون يف نظم 
العدالة اجلنائية عن وعي اأو ل وعي يف تعزيز علقات القوة غري املتكافئة التي هي متف�ضية والتي تت�ضم بها الأمناط 

املجتمعية الأو�ضع نطاقًا للعلقات بني املراأة والرجل. 

ملزيد من املطالعة
•   و�ضع املكتُب اأداًة عنوانها Gender in the Criminal Justice System Assessment Tool )اأداة تقييم املنظور 

 Criminal Justice Assessment اجلن�ضاين يف نظام العدالة اجلنائية( كجزء من �ضل�ضلة من�ضوراته التي حتمل ال�ضم
م اأداُة التقييم هذه اإر�ضاداٍت عمليًة ب�ضاأن كيفية اإجراء تقييم  Toolkit )جمموعة اأدوات تقييم العدالة اجلنائية(. وتقدِّ

�ضامل لدور نوع اجلن�ض يف نظم العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك الإطار القانوين والتنظيمي، و�ضبط الأمن، والو�ضول 
اإىل العدالة، والتدابري الحتجازية وغري الحتجازية، وحماية ال�ضحايا وال�ضهود.

 Understanding Gender and Preventing and Countering ت منظمُة الأمن والتعاون يف اأوروبا بحثًا عنوانه •   واأعدَّ

 Violent Extremism and Radicalization Leading to Terrorism: Good Practices for the Security Sector

دة ل�ضالح قطاع  د املف�ضيني اإىل الإرهاب: املمار�ضات اجليِّ )فهم نوع اجلن�ض ومنع ومكافحة التطرف العنيف والت�ضدُّ
الأمن( )�ضي�ضدر قريبًا(.

جيم-  امل�ساواة بني اجلن�سني وخطة املراأة وال�سلم والأمن واأهداف 
التنمية امل�ستدامة: �سلتها مبكافحة الإرهاب

1- خطة املراأة وال�سلم والأمن
اإنَّ خطَة املراأة وال�ضلم والأمن هي اإطاٌر �ضيا�ضاتي يرمي اإىل النهو�ض بامل�ضاواة بني اجلن�ضني وتعزيز حقوق املراأة 
وم�ضاركتها وحمايتها يف حالت الن زاع وما بعد انتهاء الن زاع، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
ُل قرار ملجل�ض الأمن ب�ضاأن املراأة وال�ضلم والأمن هو القرار 1325 )2000(،  الذي له �ضلة بالن زاعات. وقد كان اأوَّ
املراأة حتديدًا  موا�ضيَع عامًة مثل جتربة  يتناول  و2122 )2013(،  القرارين 1889 )2009(  اإىل  بالإ�ضافة  وهو، 
يف حالت الن زاع والدور الذي توؤديه يف بناء ال�ضلم وحفظ ال�ضلم وحل الن زاعات. وقد اعتمد املجل�ُض بعد ذلك 
خم�ضَة قرارات تتعلق بهذه امل�ضائل اأي�ضًا، ولكنها تركز بقدر اأكرب على العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات. وتلك هي 

القراراُت 1820 )2008( و1888 )2009( و1960 )2010( و2106 )2013( و2242 )2015(.
والفكرُة الأ�ضا�ضية التي تقوم عليها هذه اخلطُة هي اأنَّ الن زاع يوؤثر يف الن�ضاء والفتيات بطريقة خمتلفة عن 
يتجزاأ  ل  وحلها هو جزء  الن زاعات  ن�ضوب  منع  �ضامًل يف  اإ�ضراكًا  املراأة  اإ�ضراك  واأنَّ  والفتيان،  الرجال  تاأثريه يف 

رات واجلرمية، ال�ضفحتان 7 و8. )37(املذكرة التوجيهية ملوظفي مكتب املخدِّ

)38(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 9.

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)


18

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

من ال�ضلم والأمن على املدى الطويل.)39( فالقرار 1325 )2000( ينظر اإليه اجلميُع على اأنه ي�ضمل اأربع ركائَز 
للنخراط يف امل�ضائل املتعلقة باملراأة يف هذه ال�ضياقات، وهي امل�ضاركة؛ واملنع والوقاية؛ واحلماية؛ والإغاثة والإنعا�ض، 

وهذا ي�ضمل بناَء ال�ضلم وامللحقَة الق�ضائية. 
ويف الآونة الأخرية، تزايد الرتكيُز الدويل على ربط املبادئ الأ�ضا�ضية املتعلقة بخطة املراأة وال�ضلم والأمن 
الإرهابية  بالأن�ضطة  والن�ضاء  الرجال  تاأثُّر  لتباين  املتنامي  للفهم  ا�ضتجابًة  العنيف،  والتطرف  الإرهاب  مبكافحة 

واختلف م�ضاركتهما فيها. 
وقد �ضلَّم جمل�ُض الأمن، يف قراره 2242 )2015(، بالأثر املتباين للإرهاب والتطرف العنيف يف حقوق الإن�ضان 
الواجبة للن�ضاء والفتيات، مبا يف ذلك يف �ضياق �ضحتهن وتعليمهن وم�ضاركتهن يف احلياة العامة، واأنهن كثريًا ما 
يكنَّ هدفًا مبا�ضرًا للجماعات الإرهابية، وحثَّ الدوَل الأع�ضاء على اإجراء وجتميع البحوث والبيانات التي تراعي 
العتبارات اجلن�ضانية وتتعلق بالعوامل التي تدفع املراأة اإىل التطرف، والآثار املرتتبة على ا�ضرتاتيجيات مكافحة 
الإرهاب فيما يتعلق بحقوق الإن�ضان الواجبة للمراأة، وطلب اإىل كيانات الأمم املتحدة ذات ال�ضلة اأن تقوم بذلك. 
اإدماج برنامج املراأة وال�ضلم والأمن يف تدابري مكافحة الإرهاب، مبا يف ذلك من خلل  ودعا القراُر اإىل زيادة 

اإدماج م�ضاركة املراأة وتوليها لأدوار قيادية ومتكينها يف و�ضع ا�ضرتاتيجيات ملكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. 
ومُتثِّل معاجلُة العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين املت�ضل بالن زاعات عن�ضرًا رئي�ضيًّا من عنا�ضر خطة املراأة وال�ضلم 
والأمن، ويبحث الف�ضُل 5 بالتف�ضيل م�ضاألة التحقيق يف هذه اجلرائم التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية وملحقة 
مرتكبيها ق�ضائيًّا. وقد دعا جمل�ُض الأمن يف قراره 1325 )2000( جميَع الأطراف يف الن زاعات امل�ضلحة اإىل اأن 
تتَّخذ تدابرَي خا�ضًة حتمي الفتياِت والن�ضاَء من العنف اجلن�ضاين، ول �ضيما الغت�ضاب وغريه من اأ�ضكال الإيذاء 
اجلن�ضي يف حالت الن زاع امل�ضلح. و�ضلَّم جمل�ُض الأمن يف عدد من قراراته اللحقة، ومنها القراراُت 1820 )2008( 
و1888 )2009( و1960 )2010( و2106 )2013(، باأنَّ العنف اجلن�ضي، عندما ُي�ضتخَدم كا�ضرتاتيجية يف الن زاعات 

ال. ي الدولة له على نحو فعَّ وُيرتَكب ب�ضكل منهجي، ميثل تهديدًا لل�ضلم والأمن الدوليني يتطلب ت�ضدِّ
والعنف  بالأ�ضخا�ض  الجتار  بال�ضلة بني  و2388 )2017(،  قراريه 2331 )2016(  الأمن، يف  و�ضلَّم جمل�ُض 
اجلن�ضي والن زاع امل�ضلح والإرهاب، و�ضلَّم اأي�ضًا باأنَّ هذه ال�ضلَة ميكن اأن توؤدي اإىل اإطالة الن زاع وعدم ال�ضتقرار 
وتفاقمهما اأو اأن تزيد من حدة تاأثريهما يف ال�ضكان املدنيني. كما �ضلَّم جمل�ُض الأمن، يف قراريه 2253 )2015( 
القاعدة ومن  الإ�ضلمية وتنظيُم  الدولة  الذي ميار�ضه تنظيُم  بالأ�ضخا�ض  بال�ضلة بني الجتاِر  و2368 )2017(، 
يرتبط بهما من اأفراد وجمموعات، والذي ميكن اأن يدعَمهم ماليًّا، من جهة، وارتكاِب هوؤلء للعنف اجلن�ضي من 

جهة اأخرى.
العنف  من  والفتيات  الن�ضاء  اجلنائية يف حماية  العدالة  لنظام  الأ�ضا�ضي  الدور  على  اأي�ضًا  الت�ضديُد  وجرى 
خا�ضٍة  تدابرَي  اتخاُذ  يجب   ،)2000(  1325 الأمن  جمل�ض  لقرار  فوفقًا  بالن زاع.  املت�ضل  واجلن�ضاين  اجلن�ضي 
حلماية الن�ضاء والفتيات من العنف اجلن�ضاين ت�ضمن احرتام حقوق الإن�ضان للمراأة والفتاة، ول �ضيما يف النظام 
العنف اجلن�ضي وغريه من  الدوَل على مقا�ضاة مرتكبي جرائم  اأي�ضًا  املجل�ُض  القرار، حثَّ  الق�ضائي. ويف ذلك 
اأن تاأخذ يف العتبار الحتياجاِت اخلا�ضَة  اإىل  اأ�ضكال العنف �ضد الن�ضاء والفتيات، ودعا جميَع اجلهات املعنية 
اإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج والتعمري بعد انتهاء الن زاع. كذلك، فاإنَّ اجلمعيَة العامة، يف  اأثناء  باملراأة والفتاة 
قرارها 228/65، اأبرزت الآثاَر املرتتبة على العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين املت�ضل بالن زاع فيما يتعلق بتدابري العدالة 
امل�ضلح،  الن زاع  حالت  يف  والأطفال  للن�ضاء  اخلا�ضة  بالحتياجات  و�ضلَّمت  املراأة،  �ضد  العنف  ملواجهة  اجلنائية 
بالرجل  املراأة  م�ضاواة  و�ضمان  ومعاقبتهم،  فيها وحماكمة جميع مرتكبيها  التحقيق  الأع�ضاء على  الدوَل  وحثت 
الأمن 1325  قراراُت جمل�ض  دت  �ضدَّ فقد  اإىل ذلك،  وبالإ�ضافة  العدالة.  اإىل  واللجوء  القانون  بحماية  التمتع  يف 
)2000( و1820 )2008( و2106 )2013( على �ضرورة ا�ضتثناء جرائم العنف اجلن�ضي من اأحكام العفو العام يف 

�ضياق عمليات حل الن زاعات. 

.UN-Women, UN-Women Sourcebook on Women, Peace and Security (2012) 39(انظر(

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/A/RES/65/228
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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د على ال�ضعيد  وينبغي اأن ت�ضع الدوُل خطَط عمل وطنيًة لتنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1325 )2000( حتى جُت�ضِّ
القت�ضاء،  وعند  والأمن.)40(  وال�ضلم  باملراأة  املتعلقة  القرارات  يف  عليها  املن�ضو�َض  الدوليَة  اللتزاماِت  املحلي 
ينبغي اأن تت�ضمن خطُط العمل الوطنية و�ضائَل لإدماج برنامج املراأة وال�ضلم والأمن يف التدابري الوطنية ملكافحة 
الإرهاب. وقد و�ضع عدٌد من الدول، من خلل خطط عملها الوطنية، تدابرَي تهدف اإىل منع ومعاجلة العنف اجلن�ضي 
ة التي  واجلن�ضاين املت�ضل بالن زاعات، وقد اأدرج بع�ُض هذه الدول خطَطها هذه يف �ضياق التهديدات الأمنية امل�ضتمرَّ
لها، اجلماعاُت الإرهابية. فعلى ال�ضعيد الإقليمي، و�ضعت اجلماعُة القت�ضادية لدول غرب  لها، من بني ما ت�ضكِّ ت�ضكِّ
اأفريقيا )اإيكوا�ض( والحتاُد الأفريقي خطَط عمل اإقليمية تهدف اإىل ت�ضجيع الدول الأع�ضاء يف هاتني املنظمتني 
ال�ضعيد  على  والأمن  وال�ضلم  املراأة  خطة  تنفيذ  اأجل  من  وعملياتية  ا�ضرتاتيجيٍة  تدابرَي  اإدماج  على  الإقليميتني 

الوطني.)41(

< اأ�سواء: خطة العمل الوطنية يف نيجرييا لتنفيذ قرار جمل�س الأمن 1٣2٥ )2000(

يف اآذار/مار�ض 2017، ن�ضرت الوزارُة الحتادية ل�ضوؤون املراأة والتنمية الجتماعية يف نيجرييا خطَة عمل وطنية لتنفيذ 
رت تلك اخلطُة اإطارًا �ضيا�ضاتيًّا وطنيًّا  قرار جمل�ض الأمن 1325 )2000( والقرارات ذات ال�ضلة يف نيجرييا، وقد وفَّ
وخطُة  والأمن.  وال�ضلم  املراأة  بخطة  املت�ضلة  املجل�ض  وقرارات   )2000(  1325 الأمن  جمل�ض  قرار  تنفيذ  اأجل  من 
العمل الوطنية هذه هي تنقيح للخطة الوطنية ال�ضابقة التي اعُتمدت يف عام 2013، وذلك مراعاًة لتغريُّ ال�ضياق الأمني 

ولل�ضواغل النا�ضئة فيما يت�ضل بالإرهاب والتطرف العنيف والأزمة الإن�ضانية املتنامية.
وَتُن�ضُّ خطُة العمل على دور الهيئات الوطنية التي تعمل يف جمال الأمن وال�ضيا�ضة اخلارجية والتنمية وامل�ضاواة بني 

اجلن�ضني فيما يت�ضل باحتياجات املراأة قبل ن�ضوء الن زاع واأثناءه وبعده وفقًا للأركان اخلم�ضة التالية:
1-  املنع والتاأهب للكوارث: حيث ين�ضبُّ الرتكيز على منع النتهاكات املرتكبة �ضد الن�ضاء والفتيات، مبا يف ذلك 

العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، واملمار�ضات التمييزية، وال�ضتغلل اأثناء الن زاع والعنف
2-  امل�ضاركة والتمثيل: وهذا يهدف اإىل كفالة امل�ضاركة الكاملة واملت�ضاوية للمراأة على جميع م�ضتويات �ضنع القرار، 

مبا يف ذلك يف جمال منع الن زاعات وبناء ال�ضلم
اأثناء  والفتيات  الن�ضاء  حقوق  انتهاكات  من  احلماية  �ضمان  على  الرتكيز  ين�ضبُّ  حيث  واملقا�ضاة:  3-  احلماية 

الن زاعات وملحقة مرتكبي تلك النتهاكات ق�ضائيًّا
دة  4-  اإدارة الأزمات والإنعا�ض املبكر والتعمري بعد انتهاء الن زاع: وهذا يرمي اإىل �ضمان مراعاة الحتياجات املحدَّ

اإىل الإغاثة والإنعا�ض التي هي لدى الن�ضاء والفتيات اأثناء الأزمات والإنعا�ض وما بعد انتهاء الن زاع
لتن�ضيق اخلطط والربامج  واملوارد اللزمة  القدرات  واإدارتها: والهدف من ذلك هو زيادة  ال�ضراكات  5-  تن�ضيق 

املتعلقة باملراأة وال�ضلم والأمن وتنفيذ تلك اخلطط والربامج ور�ضدها.
ن خطَط عمل حملية ل�ضتِّ مناطق جيو�ضيا�ضية يف نيجرييا، من  وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ خطَة العمل الوطنية تت�ضمَّ

اأجل تكييف ال�ضيا�ضات على نحو يفي بالحتياجات اخلا�ضة بتلك املناطق.

2- اأهداف التنمية امل�ستدامة 
اجلنائية  العدالة  تدابري  يف  اجلن�ضانية  والأبعاد  املراأة  حقوق  دمج  بني  العامة  ال�ضيا�ضة  يف  وا�ضح  تطابٌق  هناك 
الإن�ضان  امل�ضاواة بني اجلن�ضني وحقوق  تقوم على  التي  امل�ضتدامة  التنمية  واأهداف  للإرهاب، من جهة،  للت�ضدي 

والتنمية وال�ضلم و�ضيادة القانون، من جهة اأخرى.)42( ويت�ضم الهدفان 5 و16 باأهمية خا�ضة يف هذا ال�ضياق.

خان 28 ت�ضرين الأول/اأكتوبر S/PRST/2004/40( 2004( و27 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2005  )40(جمل�ض الأمن، البيانان الرئا�ضيان املوؤرَّ

.)S/PRST/2005/52(
 “ECOWAS plan of action for the implementation of United Nations Security Council resolutions 1325 and )41(انظر 

 African Union Commission, Implementation of the Women, Peace, and(2010) ”1820؛ و, African Union, “Gender policy” (2009)
.Security Agenda in Africa, D. Bineta, J. B. Butera and S. Theophilia, eds. (Addis Ababa, 2016)

)42(قرار اجلمعية العامة 1/70، الديباجة.

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2004/40
http://undocs.org/ar/S/PRST/2005/52
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

‘1’ الهدف ٥ من اأهداف التنمية امل�ستدامة 

الهدُف 5 من اأهداف التنمية امل�ضتدامة )"حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني كل الن�ضاء والفتيات"( هو اأي�ضًا 
هدٌف رئي�ضي يف نهج تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين املعتمد يف هذا املن�ضور )انظر اجلدول 2(.

اجلدول 2

اأهمية مراعاة العتبارات اجلن�سانية يف تدابري العدالة اجلنائية الغاية
للت�سدي للإرهاب

الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد 5-1
جميع الن�ضاء والفتيات يف كل مكان

يتطلب الق�ضاُء على التمييز �ضد جميع الن�ضاء والفتيات معاجلَة التمييز 
يف ُنُظم العدالة )مبا يف ذلك الطريقة التي ُتعاِمل بها تلك النظُم الن�ضاَء 
ز بني  ب�ضفتهنَّ من ال�ضحايا وال�ضهود واجلناة( واإلغاَء القوانني التي متيِّ

 اجلن�ضني واحلدَّ من التمييز يف �ضبل الو�ضول اإىل العدالة
والتما�ض النت�ضاف.

الق�ضاء على جميع اأ�ضكال العنف �ضد 5-2
جميع الن�ضاء والفتيات يف املجالني العام 

واخلا�ض، مبا يف ذلك الجتار بالب�ضر 
 وال�ضتغلل اجلن�ضي وغري ذلك من

اأنواع ال�ضتغلل

اإنَّ الت�ضليم باأنَّ �ضحايا العنف اجلن�ضي والجتار بالب�ضر على يد اجلماعات 
الإرهابية هنَّ �ضحايا للإرهاب، لأغرا�ض منها احل�ضول على اجلرب 

والدعم، هو عن�ضر اأ�ضا�ضي يف تدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي لهذا 
ال�ضكل من اأ�ضكال العنف.

الق�ضاء على جميع املمار�ضات ال�ضارة، 5-3
من قبيل زواج الأطفال والزواج املبكر 

والزواج الق�ضري وت�ضويه الأع�ضاء 
التنا�ضلية للإناث )ختان الإناث(

اإنَّ كفالة امل�ضاءلة عن املمار�ضات ال�ضارة التي ترتكبها اجلماعات 
الإرهابية، مثل ال�ضرتقاق اجلن�ضي والزواج الق�ضري والجتار بالب�ضر، هي 

عن�ضٌر رئي�ضي يف تدابري العدالة اجلنائية الرامية اإىل الق�ضاء على هذه 
املمار�ضات.

كفالة م�ضاركة املراأة م�ضاركة كاملة 5-5
وفعالة وتكافوؤ الفر�ض املتاحة لها 

للقيادة على قدم امل�ضاواة مع الرجل على 
جميع م�ضتويات �ضنع القرار يف احلياة 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والعامة

اإنَّ امل�ضاركَة والتمثيل الكاملني للمراأة يف نظام العدالة اجلنائية، مبا يف 
�ضة يف التحقيق وامللحقة  ذلك يف وحدات مكافحة الإرهاب املتخ�ضِّ

ا من جوانب حتقيق امل�ضاواة يف �ضبل الو�ضول  الق�ضائية، ميثلن جانبًا مهمًّ
اإىل العدالة. كما متثل م�ضاركُة املراأة يف حالت الن زاع وما بعد الن زاع ويف 

مبادرات بناء ال�ضلم مبداأً اأ�ضا�ضيًّا يف خطة املراأة وال�ضلم والأمن.
اعتماد �ضيا�ضات �ضليمة وت�ضريعات قابلة 5-ج

للإنفاذ وتعزيز ال�ضيا�ضات والت�ضريعات 
القائمة من هذا القبيل للنهو�ض بامل�ضاواة 
بني اجلن�ضني ومتكني كل الن�ضاء والفتيات 

على جميع امل�ضتويات

تقت�ضي تدابرُي العدالة اجلنائية املراعية للعتبارات اجلن�ضانية، مبا يف 
ذلك تدابريها للت�ضدي للإرهاب، اإيجاَد اأطر واإجراءات قانونية تراعي 

جتارب الن�ضاء اللواتي تخ�ضهنَّ تلك التدابري ب�ضفتهن من ال�ضحايا و/اأو 
. ال�ضهود و/اأو اجلناة كما تراعي واقعهنَّ واحتياجاتهنَّ

‘2’ الهدف 1٦ من اأهداف التنمية امل�ستدامة

�ض فيها اأحد من  ن الهدُف 16 من اأهداف التنمية امل�ضتدامة )"الت�ضجيع على اإقامة جمتمعات م�ضاملة ل ُيهمَّ يت�ضمَّ
اأجل حتقيق التنمية امل�ضتدامة، واإتاحة اإمكانية و�ضول اجلميع اإىل العدالة، وبناء موؤ�ض�ضات فعالة وخا�ضعة للم�ضاءلة 
و�ضاملة للجميع على جميع امل�ضتويات"( املبادَئ التي ُي�ضرت�َضد بها اأي�ضًا يف و�ضع تدابري عدالة جنائية قوية وفعالة 

للت�ضدي للإرهاب )انظر اجلدول 3(

اجلدول 3

اأهمية مراعاة العتبارات اجلن�سانية يف تدابري العدالة اجلنائية الغاية
للت�سدي للإرهاب

اأ�ضكال 16-1 جميع  من  كبرية  بدرجة  احلد 
العنف وما يت�ضل به من معدلت الوفيات 

يف كل مكان

اإنَّ تعزيَز احرتام حقوق املراأة واإدماج املنظور اجلن�ضاين يف تدابري العدالة 
اجلن�ضي  العنف  عن  امل�ضاءلة  ذلك  يف  مبا  للإرهاب،  للت�ضدي  اجلنائية 

واجلن�ضاين، ُي�ضهم يف احلد من العنف.
ال�ضعيدين 16-3 على  القانون  �ضيادة  تعزيز 

فر�ض  تكافوؤ  و�ضمان  والدويل  الوطني 
و�ضول اجلميع اإىل العدالة

ز  اإنَّ احرتاَم حقوق املراأة يف تدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب يعزِّ
العدالة  اإىل  الو�ضول  �ضبل  يف  امل�ضاواة  حتقيق  يف  وُي�ضهم  القانون  �ضيادة 

للجميع، مبن فيهم �ضحايا الإرهاب.
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اأهمية مراعاة العتبارات اجلن�سانية يف تدابري العدالة اجلنائية الغاية
للت�سدي للإرهاب

ال�ضلة، 16-اأ ذات  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  تعزيز 
بو�ضائل منها التعاون الدويل، �ضعيًا لبناء 
�ضيما  ول  امل�ضتويات،  القدرات على جميع 
ومكافحة  العنف  ملنع  النامية،  البلدان  يف 

الإرهاب واجلرمية

املنظور  مراعاة  تعميم  على  اجلنائية  العدالة  موؤ�ض�ضات  قدرات  بناُء  ميثِّل 
العنف  منع  يف  اأ�ضا�ضيًّا  اأمرًا  الإرهابية  للجرمية  ت�ضديها  يف  اجلن�ضاين 
ومكافحة الإرهاب. فهو ُيف�ضي اإىل ُنُهج اأكرث فعالية ب�ضاأن التحقيق يف هذه 
اجلرائم ومقا�ضاة مرتكبيها، والحتجاز يف هذه احلالت، وو�ضول ال�ضحايا 

اإىل العدالة.

تعزيز القوانني وال�ضيا�ضات غري التمييزية 16-ب
لتحقيق التنمية امل�ضتدامة واإنفاذها

اجلنائية  للعدالة  تدابري  وجود  اجلن�ضاين يف  املنظور  مراعاة  تعميُم  ُي�ضهم 
ز امل�ضاواَة بني اجلن�ضني وعدَم التمييز، ومن َثمَّ فهو  للت�ضدي للإرهاب تعزِّ

ُي�ضهم يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة.

 دال-  الإطار القانوين وال�سيا�ساتي اخلا�س 
حلماية الطفلة

ا من  ا خا�ضًّ ردًّ يتطلب  بالإرهاب  تتعلق  لأغرا�ض  العمر  الثامنة ع�ضرة من  والفتيات دون  الفتيان  تزايَد جتنيد  اإنَّ 
القانوين  الإطاَر  ويراعي  القانون،  و�ضيادة  الإن�ضان  الدويل حلقوق  القانون  اأ�ضا�ض  يقوم على  العدالة  نظام  جانب 

د املت�ضل بحماية حقوق الطفل. وال�ضيا�ضاتي الدويل والإقليمي املحدَّ
م درا�ضًة �ضاملة لتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب التي تخ�ضُّ الأطفال حتديدًا.  وهذا املن�ضوُر ل يقدِّ
بل اإنَّ هذا الق�ضَم يهدف اإىل النطلق من منظور جن�ضاين يف ر�ضم خطوط عري�ضة للمبادئ القانونية وال�ضيا�ضاتية 

الرئي�ضية ذات ال�ضلة بهذا املجال. 

<  اإحالة مرجعية: 
دهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية  لع على مناق�ضة اأكرث تف�ضيًل للأبعاد اجلن�ضانية ملعاملة الأطفال الذين جتنِّ •    للطِّ

ه املكتب وعنوانه دليل ب�ضاأن الأطفال الذين جتندهم  واجلماعات املتطرفة العنيفة، ُيرَجى الرجوُع اإىل الكتيِّب الذي اأعدَّ
وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة: دور نظام العدالة.

الإطار ال�سيا�ساتي الدويل حلماية الطفلة   -1

والفتيات.  الن�ضاء  من  بكلٍّ  العظمى  غالبيتها  يف   1 الف�ضل  يف  اإليها  امل�ضار  الأ�ضا�ضية  ال�ضيا�ضاتية  الوثائُق  تتعلَّق 
اإطار  هناك  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  بالطفلة.  يتعلق  فيما  اأي�ضًا  تنطبق  اأعله  الواردة  العامة  املبادَئ  فاإنَّ  وبالتايل، 
العدالة،  بنظام  احتكاك  لهم  الذين  الفتيات،  فيهم  مبن  الأطفال،  التحديد  وجه  على  يتناول  كبري  دويل  قانوين 

لأ�ضباب منها امل�ضاركة يف الن زاعات امل�ضلحة.
ُل قرار اعتمده جمل�ض الأمن ب�ضاأن م�ضاألة الأطفال والن زاع امل�ضلح، وهو قراره 1261 )1999(،  وقد ا�ضتبان اأوَّ
�ضتَة انتهاكات ج�ضيمة مرتكبة اأثناء الن زاعات امل�ضلحة ولها تاأثري يف حقوق الأطفال. وقد �ضملت تلك النتهاكاُت قتَل 
الأطفال وت�ضويههم، وجتنيَد الأطفال اأو ا�ضتخدامهم كجنود، وممار�ضة العنف اجلن�ضي �ضد الأطفال، واختطاف 
الأطفال. وطلب املجل�ض، يف قراره 1539 )2004(، اإىل الأمني العام اأن ي�ضع نظامًا منهجيًّا و�ضامًل للر�ضد والإبلغ 

من اأجل توفري معلومات اآنية عن الأطفال املت�ضررين من الن زاعات امل�ضلحة. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1261(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004)
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‘1’ الفتيات املت�سررات من اأن�سطة اجلماعات الإرهابية 

ر بها الأطفال، وخا�ضة الفتيات، من  دة التي يت�ضرَّ يف الآونة الأخرية، كان هناك اعرتاٌف متزايد بالطرائق املحدَّ
اأن�ضطة اجلماعات الإرهابية وتدابري الت�ضدي للإرهاب. فالأطفال يت�ضررون من الإرهاب بعدد من الطرائق، منها 
ُدوا ق�ضرًا اأو اخُتطفوا، يف حني اأنَّ البع�َض  ب�ضفتهم �ضحايا اأو جناة، اأو بكلتا ال�ضفتني يف بع�ض الأحيان. فبع�ضهم ُجنِّ

وا اإىل الن�ضمام اإىل اجلماعات امل�ضلحة ب�ضبب احتياجاتهم املادية اأو نتيجة لنتمائهم الأ�ضري. الآخر ا�ضطرُّ
م�ضاة  وجنود  ب�ضرية  ودروع  وجوا�ضي�ض  للعمل كمخربين  الأطفاَل  ا�ضَتخدمت حركُة طالبان  اأفغان�ضتان،  ففي 
ومفيدون  التكلفة  ورخي�ضو  ب�ضهولة  متاحون  لأنهم  انتحارية،  لتفجريات  كمنفذين  وحتى  بل  نا�ضطني،  ومقاتلني 
وميكن التلعب بهم وترهيبهم.)43( وقد ا�ضَتخدمت جماعُة بوكو حرام الفتيات لتنفيذ تفجريات انتحارية، وذلك 
ور�ضولت  اأدوار داعمة كطاهيات  ا�ضُتخدمن يف  الأمن، كما  �ضهولة جتنُّب ك�ضفها من قبل موظفي  لأغرا�ض منها 
اأثناء العمليات الع�ضكرية.)44( ويف اأحيان  وحار�ضات، وكذلك كدروع ب�ضرية حلماية موجودات جماعة بوكو حرام 
اأخرى، عمدت امليلي�ضياُت املتحالفة مع الدولة وجماعات الأمن الأهلية اإىل جتنيد الأطفال وا�ضتخدامهم يف مهام 

الإ�ضناد اأو حتى يف الأعمال القتالية.)45(
دة من العنف نتيجة ملا تبديه بع�ُض اجلماعات  ويف بع�ض ال�ضياقات، ُت�ضتهَدف الفتياُت ويخ�ضعن لأ�ضكال حمدَّ
املتطرفة من اعرتا�ض اإيديولوجي على تعليم الفتيات،)46( بينما تتعر�ض الفتياُت يف �ضياقات اأخرى للعنف اجلن�ضي 
واجلن�ضاين، بهدف ترويع املجتمعات ال�ضكانية التي ينتمني اإليها واإهانتها واإ�ضعافها.)47( وعادًة ما حتدث اأ�ضكاُل 
العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، مثل الغت�ضاب والزواج الق�ضري، يف �ضياق اختطاف الفتيات من جانب اجلماعات 
الإرهابية.)48( واأفاد الأمنُي العام يف تقريره لعام 2017 عن الأطفال والن زاع امل�ضلح يف نيجرييا، باأنَّ الأمَم املتحدة 
قت، ما بني كانون الثاين/يناير 2013 وكانون الأول/دي�ضمرب 2016، من ح�ضول 199 حادثة اغت�ضاب واأ�ضكال  حتقَّ
ادعاءات  البحث  من  وتناولت مبزيد  بوكو حرام،  وارتكبتها جماعُة  217 طفًل  ت  م�ضَّ اجلن�ضي  العنف  من  اأخرى 
يف  الأمن  قوات  يد  على  امل�ضردين  للأطفال  اجلن�ضي  وال�ضتغلل  اجلن�ضي  والعنف  بالغت�ضاب  النطاق   وا�ضعة 
عام 2016.)49( وثمة نتيجٌة اأخرى للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وهي اأنَّ الأطفاَل الذين يولدون من ن�ضاء اغَت�ضبهن 
اأفراٌد من اجلماعات الإرهابية وبقني على قيد احلياة قد يواجهون التهمي�ض مدى احلياة وميكن اأن ي�ضبحوا هم 

اأنف�ضهم �ضحايا للعنف.)50(

‘2’ الجتار بالأ�سخا�س الذي مي�سُّ الفتيات 

اء اأمور منها  ا ب�ضاأن حماية الفتيات من الجتار من جرَّ ل حالُت الن زاع امل�ضلح والأزمات الإن�ضانية �ضاغًل خا�ضًّ ُت�ضكِّ
الت�ضريد.)51( وقد لحظ الأمنُي العام، يف تقريره لعام 2017 عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات يف �ضياق النزوح 
اجلماعي، اأنَّ الن�ضاَء والأطفال املت�ضررين من الن زاع اأو الت�ضرد اأو التطرف العنيف هم عر�ضٌة ب�ضكل خا�ض خلطر 

الوقوع فري�ضة للمتَّجرين ب�ضبب انهيار نظم احلماية ال�ضيا�ضية والقانونية والقت�ضادية والجتماعية.)52(

 2-  الإطار القانوين الدويل وتدابري العدالة اجلنائية للت�سدي للإرهاب، 
وحماية الطفلت)53(

الدولية  الإن�ضان  الأ�ضخا�ض مبوجب �ضكوك حقوق  املكفولة جلميع  الإن�ضان  بنف�ض حقوق  يتمتعون  الأطفاَل  اأنَّ  مع 
باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد  املراأة  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء  اتفاقيُة  ومنها  اآنفًا،  اإليها  امل�ضار 

)S/AC.51/2016/1)43، املرفق.

)A/HRC/34/44 (2016))44، الفقرة 13، وS/2017/304، الفقرة 32.

)A/70/836-S/2016/360)45، الفقرتان 13 و14.

)S/2015/203)46، الفقرة 6.

)A/HRC/34/44)47، الفقرة 10.

)48(انظر، على �ضبيل املثال، A/72/361-S/2017/821، الفقرتني 138 و179.

)S/2017/304)49، الفقرتان 54 و58.

)S/2017/249)50، الفقرة 10.

)A/72/164)51، الفقرات 45-17.

)S/2017/249)52، الفقرة 8.

القانون  اأنظمة  اأي�ضًا  هنا  ت�ضري  اأن  ال�ضارية. وميكن  والإقليمي  الدويل  الإن�ضان  قانون حقوق  اأحكام  باإيجاز  الق�ضم  )53(يتناول هذا 

الدويل الإن�ضاين والقانون اجلنائي الدويل التي ترد مناق�ضتها يف الف�ضل 5. 

http://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/44(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/836
http://undocs.org/ar/S/2017/304
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املدنية وال�ضيا�ضية، فاإنَّ اتفاقيَة حقوق الطفل هي التي تن�ض على املبادئ القانونية الدولية اجلامعة فيما يت�ضل 
التمييز  عدُم  وهي:  توجيهية،  مبادئ  اأربعة  اإىل  التفاقية  يف  الواردة  احلقوُق  وت�ضتند  حتديدًا.  الطفل   بحقوق 
)املادة 2(، وم�ضالُح الطفل الف�ضلى )املادة 3(، واحلقُّ يف احلياة والبقاء والنمو )املادة 6(، واحرتاُم اآراء الطفل 

)املادة 12(. وَترد يف ال�ضك تدابرُي حمائيٌة اأخرى تتَّ�ضم باأهمية خا�ضة يف �ضياق هذا املن�ضور، وهي التالية:

•   احلمايُة من جميع اأ�ضكال العنف البدين والنف�ضي )املادة 19(

•  احلمايُة من جميع اأ�ضكال ال�ضتغلل اجلن�ضي والعتداء اجلن�ضي )املادة 34(

•  احلمايُة من جميع اأ�ضكال ال�ضتغلل ال�ضارة باأيِّ جانب من جوانب رفاه الطفل )املادة 36(

من  الطفل  حرمان  اإىل  اللجوء  وا�ضرتاط  تع�ضفي  ب�ضكل  اأو  قانوين  غري  ب�ضكل  الحتجاز  عدم  يف  •  احلقُّ 

احلرية كملذ اأخري ولأق�ضر فرتة من الزمن )املادة 37(
•  توفرُي تدابري للتاأهيل واإعادة الإدماج ل�ضالح الأطفال الذين هم �ضحايا الإهمال اأو ال�ضتغلل اأو الإ�ضاءة 

اأو التعذيب اأو غريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، اأو �ضحايا الن زاعات 
امل�ضلحة )املادة 39(

اإىل م�ضالح الطفل  ا�ضتنادًا  الأحداث،  املتعلقة بق�ضاء  املبادئ  وا�ضعة من  املادُة 40 جمموعًة  َت�ضع  •  كما 

الف�ضلى وامل�ضاركة والهتمام بتعزيز اإعادة الإدماج. وتق�ضي التفاقيُة باإن�ضاء قوانني واإجراءات و�ضلطات 
غري  التدابري  ترويج  اإىل  احلاجَة  وتوؤكد  املزعومني،  اجلناة  الأطفال  على  حتديدًا  �ضارية  وموؤ�ض�ضات 

الق�ضائية، وكذلك بدائل احلرمان من احلرية.

تلحق  التي  للآثار  اهتمام خا�ض  اإيلُء  يجب  املراأة،  �ضد  التمييز  على  بالق�ضاء  املعنية  اللجنُة  وكما لحظت 
الو�ضول  ب�ضبل  يتعلق  فيما  التمييزية  واملمار�ضات  والإجراءات  القوانني  جراء  من  اخل�ضو�ض  وجه  على  بالفتيات 
اإىل العدالة، ذلك اأنَّ احلواجَز التي تواجهها الن�ضاُء كثريًا ما تتفاقم اأمام الطفلت ب�ضبب افتقارهن اإىل ال�ضفة 

الجتماعية اأو القانونية.)54(

ا حمايُة الأطفال املرتبطني باجلماعات امل�ضلحة، فيتناولها عدٌد من ال�ضكوك واملبادئ التوجيهية.  اأمَّ
ر نطاقًا وا�ضعًا من احلماية للأطفال يف حالت الن زاع امل�ضلح، ول �ضيما من  •  فالقانوُن الدويل الإن�ضاين يوفِّ

خلل اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكولني الإ�ضافيني الأول والثاين.
•   ويحظر الربوتوكوُل الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن م�ضاركة الأطفال يف الن زاعات امل�ضلحة جتنيَد 

وجتنيدهم  الدول  غري  من  امل�ضلحة  اجلماعات  قبل  من  عامًا   18 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأ�ضخا�ض 
الأطفال  وحماية  م�ضاركة  ب�ضاأن  مبادئ  ي�ضع  اأنه  كما  احلكومية.  امل�ضلحة  القوات  قبل  من  الإلزامي 

املتورطني يف نزاعات م�ضلحة واملت�ضررين منها.
اأو  امل�ضلحة  بالقوات  املرتبطني  الأطفال  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  القواعُد  ال�ضكوَك  هذه  ل  •   وتكمِّ

دة ب�ضاأن وقاية الفتيات والإفراج عنهن واإعادة اإدماجهن  م اإر�ضادات حمدَّ اجلماعات امل�ضلحة، التي تقدِّ
التوجيهية،  واملبادئ  القواعد  هذه  دتها  حدَّ التي  الرئي�ضية  العتبارات  من  عدٌد  وهناك   وحمايتهن. 

ول �ضيما ما يلي:
مبا�ضرًة  امل�ضاركني  اأولئك  اإىل  م�ضلحة"  جماعة  اأو  م�ضلحة  بقوة  املرتبط  "الطفل  تعريُف  ي�ضرُي  -  ل 
الذين  واأولئك  دعم،  وظائَف  يوؤدون  الذين  اأولئك  اإىل  اأي�ضًا  ي�ضري  واإمنا  فح�ضب،  قتالية  اأعمال  يف 

ُي�ضتخَدمون لأغرا�ض جن�ضية.

)CEDAW/C/GC/33)54، الفقرة 24.
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اإدماج الفتيات وتوفرَي امل�ضاعدة لهن  اإعادَة  اإىل اتخاذ تدابرَي ا�ضتباقية ت�ضتهدف  -  تدعو هذه املبادُئ 
)املبداأ 3-2(، بينما تتناول املبادئ من 8-6 اإىل 8-11 على وجه التحديد معاملة الأطفال �ضمن اآليات 
العدالة. وين�ضُّ املبداأ 8-7، مثًل، على عدم جواز حماكمة الأطفال الذين كانوا مرتبطني باجلماعات 

امل�ضلحة اأو معاقبتهم اأو تهديدهم بذلك، ملجرد ارتباطهم باجلماعات امل�ضلحة.
مرتبطني  كانوا  عندما  الدويل  القانون  مبوجب  جرائَم  بارتكاب  املتَّهمني  الأطفال  اعتباُر  -  ينبغي 

باجلماعات امل�ضلحة �ضحايا يف املقام الأول ل جناة.
دٌة اأي�ضًا يف عدد من ال�ضكوك الإقليمية، بالإ�ضافة اإىل تلك  وحقوُق الطفل التي لها �ضلٌة بهذا املن�ضور جم�ضَّ
التي نوق�ضت يف الق�ضم جيم من هذا الف�ضل. ومن بني هذه ال�ضكوك امليثاُق الأفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته، 
، يف جملة اأمور، على حماية الأطفال من التمييز وال�ضتغلل اجلن�ضي والجتار والختطاف والتعذيب  الذي ين�ضُّ
واإ�ضاءة املعاملة يف الن زاعات امل�ضلحة. ومتتد �ضروُب احلماية الواردة يف بروتوكول مابوتو، والتي نوق�ضت اأعله، 

لت�ضمل الفتياِت اأي�ضًا. 

‘1’ الأطفال �سحايا الجتار

حتظر اتفاقيُة حقوق الطفل )املادة 35( وبروتوكولها الختياري ب�ضاأن بيع الأطفال وا�ضتغلل الأطفال يف البغاء ويف 
املواد الإباحية )2000( بيَع الأطفال اأو الجتاَر بهم لأيِّ غر�ض من الأغرا�ض اأو باأيِّ �ضكل من الأ�ضكال. 

والأطفال،  الن�ضاء  وبخا�ضة  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكوَل  فاإنَّ  ذلك،  على  وعلوًة 
ومنهم  الأطفال،  على  اأي�ضًا  ينطبق  الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  ل  املكمِّ
ومكافحته؛  بالأ�ضخا�ض  الجتار  منُع  هو  منه،   2 املادة  يف  مبنيَّ  هو  كما  الربوتوكول،  من  والغر�ُض  الفتيات. 
الأهداف.  تلك  حتقيق  على  الأطراف  الدول  بني  التعاون  وتعزيز  وم�ضاعدتهم؛  الجتار  ذلك  �ضحايا  وحماية 
على  ينطو  مل  اإذا  حتى  كذلك  باأنه  بالأطفال  الجتاُر  ُيعترب  الربوتوكول،  من   3 املادة  من  )ج(  للفقرة  ووفقًا 
اإىل  الو�ضول  و�ضبل  تدابري احلماية  وتوفرُي  بذلك.  التهديد  اأو  الق�ضر  اأ�ضكال  اآخر من  �ضكل  اأيِّ  اأو  القوة  ا�ضتعمال 
الجتار،  �ضحايا  الأطفال  بحماية  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  اأي�ضًا  تتناوله  الجتار  �ضحايا  للأطفال  العدالة 
ى  املو�ضَ التوجيهية  واملبادئ  املبادُئ  تتناوله  كما  )اليوني�ضيف(،  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  و�ضعتها  التي 
بالأطفال  املتعلق   8 التوجيهي  املبداأ  �ضيما  ول  بالأ�ضخا�ض،)55(  والجتار  الإن�ضان  بحقوق  يتعلق  فيما   بها 

�ضحايا الجتار.

‘2’ تدابري العدالة اجلنائية يف �سياق مكافحة الإرهاب 

بالإرهاب.  �ضلة  ذات  جرائم  بارتكاب  املتََّهمات  للطفلت  املنا�ضبة  املعاملة  لكفالة  اأ�ضا�ضيان  جانبان  هناك 
والتم�ضِك  اجلناة،  وحما�ضبة  الإرهاب  اأعمال  بتجرمي  بالتزاماتها  الوفاِء  عن  امل�ضوؤوليَة  الدوُل  تتحمل  فاأوًل، 
اجلنود،  الأطفال  ب�ضاأن  املا�ضي  يف  احلال  كان  وكما  وثانيًا،  للأحداث.  العدالة  مبادئ  واحرتاِم  الطفل  بحقوق 
كثريًا  الذين  الذكور،  الأطفال  على  اهتمامها  تركيز  اإىل  العادة  يف  احلكومية  والإجراءات  الإعلم  و�ضائُل  تنزع 
بالأطفال  مقارنًة  عددهن  قلة  ب�ضبب  ا  اإمَّ  ، فهنَّ الفتيات،  ا  اأمَّ ن�ضطة.  باأدوار  ي�ضطلعون  اأنهم  على  رون  ُي�ضوَّ ما 
عند  ب�ضهولة  الن�ضيان  طيَّ  ُي�ضبحن  م�ضاندة،  اأدوار  مبجرد  َي�ضطلعن  اأنهن  على  اإليهن  ينظر  لأنه  اأو  الذكور 
احتياجاٍت  الفتيات  لدى  اأنَّ  ومع  الن�ضاء.  معاملَة  لحق  وقت  يف  وُيعاَملن  وتنفيذها،  العامة  ال�ضيا�ضات  ت�ضميم 
الوفاء  وبالتايل  الأطفال،  من  باأنهن  كامل  اعرتاٌف  هناك  يكون  اأن  املهم  فمن   ، جن�ضهنَّ بنوع  تتعلَّق  دًة   حمدَّ

دة. بحقوقهنَّ املحدَّ
بنظام  الذين يحتكون  اإرهابية  املرتبطني بجماعات  الأطفال  الدوُل حمايَة  ز  تعزِّ اأن  اإىل  وا�ضحة  وثمة حاجٌة 
العدالة اجلنائية، ات�ضاقًا مع املبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل والتي تت�ضل بامل�ضالح الف�ضلى للطفل واإعادة 
اإدماجه الفعلية. وقد اأدانت اجلمعيُة العامة ب�ضدة، يف قرارها 291/70 املعنون "ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة 
رت التاأكيَد على �ضرورة  العاملية ملكافحة الإرهاب" التجنيَد املنهجي للأطفال من جانب اجلماعات الإرهابية؛ وكرَّ

.E/2002/68/Add.1)55(

http://undocs.org/ar/A/RES/70/291
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الف�سل الأول- الإطار القانوين وال�سيا�ساتي  الدويل

للقانون  اأخرى  الدوُل الأع�ضاء يف و�ضع الأطفال املحتمل ك�ضحايا للإرهاب وكذلك ك�ضحايا لنتهاكات  اأن تنظر 
الدويل، مبا يف ذلك يف احلالت التي اتُّهموا فيها بارتكابهم جرائَم ذات �ضلة بالإرهاب؛ واأ�ضارت اجلمعيُة العامة 
 اإىل اأنَّ معاملَة الأطفال ينبغي اأن تتما�ضى مع اأحكام القانون الدويل ذات ال�ضلة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل.)56( 
منهجية  ب�ضورة  الأطفاُل  ُيعاَمل  ما  كثريًا  امل�ضلح،  والن زاع  الأطفال  عن  العام  الأمني  تقرير  يف  اإليه  اأ�ضري  ومثلما 
اأنهم  اأنهم �ضحايا، كما  اأمنيًّا ل على  اأنهم ميثلون تهديدًا  العنيف على  للتطرف  التي تت�ضدى  الأع�ضاء  الدول  يف 
يتعر�ضون اإداريًّا للحتجاز اأو املحاكمة لرتباطهم املزعوم.)57( وهذه املمار�ضاُت تثري عددًا من ال�ضواغل الكبرية 

فيما يتعلق باملعايري الدولية حلماية الأطفال يف نظام ق�ضاء الأحداث:

التي  اخلا�ضة  اأو  الع�ضكرية  املحاكُم  تتقيَّد  ل  الأحيان،  من  كثري  يف  الق�ضائية.  الهيئة  اأو  املحكمة  نوع 
ول  الدولية،  ال�ضكوك  عليها يف  املن�ضو�ض  العادلة  املحاكمة  ا مبعايري  تامًّ تقيُّدًا  الإرهاب  ق�ضايا  تنظر يف 
مبادئ  لتطبيق  ينبغي  كما  زة  جمهَّ غرُي  وهي  القانونية،  امل�ضاعدة  على  احل�ضول  ب�ضبل  يتعلق  فيما  �ضيما 
التُّهم  فهم  اأجل  من  البالغني  باملتََّهمني  مقارنًة  اإ�ضافي  دعم  اإىل  يحتاجون  قد  فالأطفاُل  الأحداث.  ق�ضاء 
هة اإليهم، وينبغي مراعاتهم مراعاًة خا�ضة يف نظام املحاكم، وفقًا للمعايري الدولية، مبا يتنا�ضب مع   املوجَّ

ر. كُق�ضَّ و�ضعهم 
ا�ضتعمال الحتجاز. وفقًا لتفاقية حقوق الطفل، ل ينبغي اللجوُء اإىل الحتجاز اإلَّ كملذ اأخري ولأق�ضر فرتة 
زمنية منا�ضبة، لأنَّ احلرماَن من احلرية له اآثاٌر طويلة الأمد يف منو الأطفال البدين والنف�ضي وُيعرقل تعليمهم. 
وبدًل من ذلك، ينبغي الرتكيُز على برامج اإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج، لأنها ل ُتفيد الطفَل فح�ضب، بل لها 

اأي�ضًا فوائُد اأو�ضع نطاقًا ملعاجلة تظلمات املجتمعات املحلية.
ا�ضتخدام اإجراءات الفح�ض. عندما ُت�ضتخَدم اإجراءاُت الفح�ض لتقييم الأطفال، ينبغي اأن ت�ضطلع بها جهاٌت 
ب�ضاأن  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  عليها  املن�ضو�ض  للمبادئ  وفقًا  الطفل،  حماية  جمال  يف  خربة  ذات  مدنية 

الحتجاز كملذ اأخري ولأق�ضر فرتة زمنية ممكنة.
ظروف الحتجاز. يف كثري من الأحيان، ُيحتَجز البالغون مع الأطفال، كما ُيحتَجز الأطفاُل مع الفتيات، وهذا 
بذلك  يقرتن  وما  وال�ضتغلل  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  للعنف  خا�ض  ب�ضكل  الفتيات  �ض  تعرُّ احتمالت  من  يزيد 
من خماطر �ضحية. ويجب اأن تو�ضع الحتياجاُت اخلا�ضة للفتيات املحتَجزات يف العتبار. وما مل َتُن�ضَّ على 
دة من القانون الدويل، ينبغي ف�ضُل الأطفال عن الرا�ضدين من ال�ضجناء، كما ينبغي  خلف ذلك اأحكاٌم حمدَّ

احتجاز الفتيات يف مرافق منف�ضلة.

 < اأ�سواء:  مذكرة نو�ساتيل ب�ساأن املمار�سات اجليِّدة املتعلقة بق�ساء الأحداث 
يف �سياق مكافحة الإرهاب

ُن�ضرت  التي  الإرهاب،  �ضياق مكافحة  الأحداث يف  املتعلقة بق�ضاء  دة  املمار�ضات اجليِّ ب�ضاأن  نو�ضاتيل  ن مذكرُة  تت�ضمَّ
ا على تزايد  يف عام 2016 يف اإطار املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب، اإر�ضادات ب�ضاأن التدابري التي تتَّخذها الدول ردًّ
تورُّط الأطفال يف الإرهاب، وذلك من خلل اختيار املمار�ضات اجليِّدة مبا يتما�ضى مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. 
وتتناول املذكرُة خمتلَف جوانب تدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب، مبا يف ذلك الوقاية والتحقيق وامللحقة 

الق�ضائية واإ�ضدار الأحكام واإعادة الإدماج.

)56(قرار اجلمعية العامة 291/70، الفقرة 18.

)A/70/836-S/2016/360)57، الفقرة 16.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

ملزيد من املطالعة
رات واجلرمية - دليل ب�ضاأن الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات  •   مكتب املخدِّ

املتطرفة العنيفة: دور نظام العدالة.
•   فيما يتعلق باملعايري الدولية املتعلقة باإدارة ق�ضاء الأحداث عمومًا، انظر معايري الأمم املتحدة النموذجية الدنيا 

لإدارة �ضوؤون ق�ضاء الأحداث )قواعد بيجني(. فقواعُد بيجني تتناول م�ضائَل من قبيل �ضمانات املحاكمة وفق الأ�ضول 
القانونية الواجبة وبدائل الإجراءات الق�ضائية، وقد اأُدمج عدٌد منها يف اتفاقية حقوق الطفل.

ني بنظام  لع على مزيد من املراجع ب�ضاأن الوقاية الوافية بالغر�ض وتدابري الت�ضدي للعنف �ضد الأطفال املحتكِّ •   وللطِّ

العدالة، انظر ا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد الأطفال يف جمال 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. فال�ضرتاتيجياُت النموذجية تاأخذ يف العتبار مواطَن ال�ضت�ضعاف لدى الأطفال 

ج لنهوج عملية من اأجل التقليل اإىل  عندما يكونون حتت طائلة نظام العدالة، �ضواء ك�ضحايا اأو كجناة مزعومني، وتروِّ
اأدنى حد من حوادث العنف.

•   وملزيد من املطالعة حول ُنُظم العدالة اجلنائية والأطفال يف اأعقاب الن زاع امل�ضلح، انظر ورقة العمل رقم 3: الأطفال 

ها مكتُب املمثلة اخلا�ضة للأمني العام املعنية بالأطفال   والعدالة اأثناء الن زاعات امل�ضلحة ويف اأعقابها، التي اأعدَّ
والن زاع امل�ضلح.

�س النقاط الرئي�سية ملخَّ

•  على الدول التزاٌم اإيجابي بحماية من يخ�ضعون لوليتها من جتاوزات اجلهات الفاعلة من غري الدول، 
ومنها اجلماعاُت الإرهابية. 

واجلهات  الدول  ارتكاَب  متنع  اأن  اأي�ضًا  الإن�ضان  حلقوق  الدولية  املعاهدات  يف  الأطراف  الدول  •  على 
ق يف النتهاكات املرتكبة وتعاقب مرتكبيها،  الفاعلة من غري الدول انتهاكاٍت حلقوق الإن�ضان واأن حتقِّ

وذلك على اأ�ض�ض منها عدم التمييز.
الإن�ضان  انتهاٌك حلقوق  املراأة، وهو  التمييز �ضد  اأ�ضكال  املراأة �ضكًل من  العنُف اجلن�ضاين �ضد  •  ميثل 
املكفولة للمراأة. وكلُّ دولة طرف يف اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة م�ضوؤولٌة عن 
اأفعال هيئاتها التي ت�ضكل عنفًا جن�ضانيًّا �ضد املراأة، ولكن عليها اأي�ضًا اللتزاُم ببذل العناية الواجبة ملنع 

العنف اجلن�ضاين الذي ترتكبه جهات فاعلة من غري الدول.
الرجل يف  املراأة مع  ب�ضاأن م�ضاواة  را�ضخة  اأحكامًا  الإن�ضان  والإقليمي حلقوق  الدويل  القانوُن  ن  •  يت�ضمَّ

احلقوق فيما يتعلق ب�ضبل الو�ضول اإىل العدالة و�ضبل النت�ضاف يف حالة انتهاك حقوقهن.
•  ميثِّل تعميُم مراعاة العتبارات اجلن�ضانية ا�ضرتاتيجيًة رئي�ضية لتعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني والنهو�ض 
بحقوق املراأة والق�ضاء على التمييز اجلن�ضي واجلن�ضاين. وينطوي تطبيُق نهج تعميم مراعاة العتبارات 
اجلن�ضانية يف الأن�ضطة املت�ضلة مبكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف على اإقراٍر باأنَّ الن�ضاَء والفتياِت 
ا، وميكن اأن  طاٌت يف الإرهاب والتطرف العنيف ومت�ضررات منهما باأ�ضكال متنوعة وجمن�ضَنة جدًّ متورِّ
تختلف جتربتهنَّ اختلفًا كبريًا عن جتربة الرجال والأطفال. كذلك، ينبغي تعميُم مراعاة العتبارات 
وال�ضيا�ضات  القوانني  تاأثري  لتباين  نظرًا  للإرهاب،  للت�ضدي  اجلنائية  العدالة  تدابري  يف  اجلن�ضانية 

واملمار�ضات، وكذلك اجلرائم الإرهابية، يف كل من الن�ضاء والرجال.
العتبارات  مراعاة  تعميم  ب�ضاأن  َنهج  اإدماُج  ميثِّل  امل�ضلح،  والن زاع  الإرهاب  من  املت�ضررة  البلدان  •  يف 
اجلن�ضانية وحقوق املراأة يف تدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب اأحَد التدابري الرئي�ضية للنهو�ض 
بخطة املراأة وال�ضلم والأمن. ومن املهمِّ اأي�ضًا العمُل على حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة، ول �ضيما 

الهدفني 5 و16. 
اجلماعات  من  املت�ضررين  وفتيانًا،  فتيات  الأطفال،  حلماية  خا�ض  وقانوين  �ضيا�ضاتي  اإطاٌر  •  يوجد 

الإرهابية اأو املرتبطني بها.





يف الأ�ضفل: دمار ناجم عن تفجري انتحاري ل�سيارة
© UN Photo/Stuart Price �نفذته حركة ال�سباب يف مقدي�سيو، بال�سومال

© unsplash.com/kaitlyn-baker :يف الو�ضط
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بعبارات  العادة  يف  ُت�ضاغ  بالإرهاب  املت�ضل  ال�ضلوك  على  عقوبات  على  تن�ضُّ  التي  اجلنائي  القانون  اأحكاَم  اإنَّ 
مٌة  حمايدة جن�ضانيًّا. فالعديُد من اأنواع ال�ضلوك، ومنها مثًل القتُل واأخذ الرهائن ومتويل الأعمال الإرهابية، جمرَّ
مبوجب هذه الأحكام دون التمييز بني الرجال والن�ضاء من اجلناة املزعومني اأو التمييز بني الآثار التي تلحق بكلٍّ 
ي التي يحتمل اأن تتخذها العدالُة اجلنائية، وذلك  منهما. ويبحث هذا الف�ضُل يف اآثار هذه الأحكام وتدابري الت�ضدِّ

با�ضتخدام نهج تعميم مراعاة العتبارات اجلن�ضانية الذي ُعر�ض يف الف�ضل 1.

ا املوا�ضيُع التي يتناولها هذا الف�ضُل، فهي التالية: اأمَّ

ن الق�ضُم األف ملحًة وجيزة عن اأدوار املراأة والرجل يف اجلماعات الإرهابية ودرجات ال�ضتقللية  •  يت�ضمَّ

القوالب  جتنُُّب  املهم  من  جهة،  فمن  الأدوار.  بتلك  ا�ضطلعها  عند  املراأة  بها  تتمتع  التي  والطوعية 
النمطية، ومنها مثًل تلك التي ت�ضتند اإىل افرتا�ض اأنَّ املراأَة تقوم باأدوار ثانوية فقط داخل اجلماعات 
باأنَّ  الإقرار  من  بد  ل  اأخرى،  جهة  ومن  فقط.  للإكراه  نتيجة  اجلماعات  بتلك  ترتبط  اأو  الإرهابية 
تلك اخلا�ضة  تختلف عن  ما  كثريًا  الإرهابية  الأعمال  ارتكاب  الإرهابية ويف  املراأة يف اجلماعات  اأدواَر 
بالرجل، وهذه الختلفاُت متليها يف العديد من احلالت الأدواُر واملعايري والقوالب النمطية اجلن�ضانية 
فهم  اإيجاَد  الأ�ضا�ضي  من  فاإنَّ  لذا،  اجلماعة.  ت�ضتغله  الذي  املجتمع  لدى  اأو  اجلماعة  لدى  ال�ضائدة 
العدالة  لت�ضدي  الإن�ضان  حلقوق  وممتثلة  الة  فعَّ تدابري  اتخاذ  اأجل  من  الختلفات  لتلك   دقيق 

اجلنائية للإرهاب.

اأن  ميكن  التي  للجوانب  درا�ضًة  باء  الق�ضُم  ن  يت�ضمَّ الدقيق،  الفهم  هذا  اإيجاد  اإىل  التو�ضل  اأجل  •  ومن 

يتاأثر بها الرجال والن�ضاء على نحو خمتلف من جراء جترمي كل الن�ضاطني اللذين يدعمان اجلماعات 
الإرهابية، وكذلك جترمي التخطيط والإعداد للأعمال الإرهابية دون امل�ضاركة مبا�ضرة يف اأعمال العنف. 
وت�ضمل امل�ضائُل املدرو�ضة اجلرائَم املت�ضلة بظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب، وال�ضرتاط الذهني - 
ن  اأي عن�ضر النية )الق�ضد الإجرامي( - يف جرائم دعم الإرهاب، مبا يف ذلك متويل الإرهاب. ويت�ضمَّ
الق�ضُم باء اأي�ضًا مناق�ضًة للجرائم املتعلقة باإيواء الأ�ضخا�ض امل�ضتبه يف ارتكابهم اأعماًل اإرهابية والآثار 

املجن�ضنَة للعقوبات املتكبَّدة نتيجة لتقدمي الدعم بغية ارتكاب جرائم اإرهابية.

 الأبعاد اجلن�ضانية 
للجرائم الإرهابية

2
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اأنَّ  فيها  ُيزعم  التي  على احلالت  ا  ردَّ املحتملة  العدالة اجلنائية  تدابري  بحثًا يف  الق�ضُم جيم  ن  •  ويت�ضمَّ

بالإرهاب.  ارتكب جرائَم ذات �ضلة  اإرهابية  ب�ضكل غري طوعي بجماعة  ارتبط  الذي كان قد  ال�ضخ�ض 
تاأثريها  مع  متنا�ضب  غري  ب�ضكل  املراأة  يف  ر  توؤثِّ التي  الق�ضر  اأ�ضكال  خمتلف  �ضوء  يف  مهمٌّ  اأمر   وهذا 

يف الرجل.
ن الق�ضُم دال مناق�ضًة وجيزة للآثار املجن�ضَنة الأخرى الناجمة عن التدابري الرامية اإىل قمع متويل  •  ويت�ضمَّ

الإرهاب ودعمه.

األف- اأدوار املراأة يف اجلماعات الإرهابية 
يف عام 2016، اأ�ضارت املديريُة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، يف الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية العاملية ب�ضاأن تنفيذ 
القرار 1373 )2001(، اإىل اأنَّ م�ضاركَة املراأة يف اأعمال العنف ال�ضيا�ضي والإرهاب لي�ضت ظاهرًة جديدة. غري اأنَّ 
اأن�ضطة ع�ضوات بارزات يف اجلماعات الإرهابية ويف عدد املقاتلت الإرهابيات الأجنبيات  الت�ضاعَد امللحوظ يف 

ق.)58( يتطلب بحَث هذه امل�ضاألة مبزيد من التعمُّ

< مثال:  اإح�ساءات عن الن�ساء املقبو�س عليهن لرتكابهنَّ جرائم اإرهابية يف اململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى واأيرلندا ال�سمالية واأوروبا

األقي  الذين  املائة من  والن�ضاء 9 يف  املائة  لون 91 يف  الرجاُل ميثِّ الفرتة 2002/2001 و2017/2016، كان  فيما بني 
القب�ُض عليهم يف اململكة املتحدة لرتكابهم جرائَم مت�ضلة بالإرهاب.)اأ( ولكنَّ ن�ضبَة الن�ضاء ممن األقي القب�ض عليهم 
ب�ضبب جرائم ذات �ضلة بالإرهاب بلغت 15 يف املائة يف ال�ضنة املنتهية يف 30 اأيلول/�ضبتمرب 2017. وهذه هي اأكرُب ن�ضبة 
لة يف اململكة املتحدة للن�ضاء اللتي األقي القب�ض عليهن يف مثل هذه اجلرائم، وهي متثل ا�ضتمرارًا للجتاه الذي  م�ضجَّ

ي�ضهد تزايدًا يف ن�ضبة الن�ضاء اللتي األقي القب�ض عليهنَّ يف ال�ضنوات الأخرية.)ب( 
ويف ال�ضياق الأوروبي الأو�ضع، فاإنَّ العدَد الإجمايل للن�ضاء املقبو�ض عليهن بتهمة ارتكاب جرائم ذات �ضلة بالإرهاب 
ت�ضاعف تقريبًا من عام 2014 اإىل عام 2015، حيث األقي القب�ُض على 96 امراأًة يف عام 2014، بينما األقي القب�ُض على 
171 امراأًة يف عام 2015. ويف املقابل، ازداد عدد الرجال الذين األقي القب�ض عليهم خلل الفرتة ذاتها بن�ضبة الثلث 
تقريبًا، وذلك من 678 يف عام 2014 اإىل 906 يف عام 2015. بل ولوحظت زيادٌة اأكرث حدة يف عدد الن�ضاء اللتي األقي 
القب�ض عليهن ب�ضاأن جرائم تت�ضل بالإرهاب اجلهادي، وذلك من 6 ن�ضاء يف عام 2013 اإىل 52 يف عام 2014 و128 
يف عام 2015.)ج( كما ارتفعت ن�ضبُة الن�ضاء اللتي األقي القب�ض عليهن ب�ضاأن جرائم تت�ضل بالإرهاب اجلهادي من 18 
يف املائة من جميع الذين اعتقلوا فيما يت�ضل بهذه اجلرائم يف عام 2015 اإىل 26 يف املائة يف عام 2016.)د( وميكن 
اأن ُتعَزى هذه الجتاهاُت الإح�ضائية اإىل ارتفاع عدد الن�ضاء امل�ضاركات يف اأن�ضطة مت�ضلة بالإرهاب واإىل ازدياد وعي 

العاملني يف جمايل اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية بدور املراأة يف الإرهاب.

 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, House of Commons Library, “Terrorism in Great Britain:)اأ(

.the statistics”, briefing paper No. CPB7613, 7 June 2018, p. 14

 United Kingdom, Home Office, Operation of police powers under the Terrorism Act 2000 and subsequent)ب(

 legislation: Arrests, outcomes, and stop and search, Great Britain, quarterly update to September 2017, Statistical
.Bulletin 24/17 (London, 2017), p. 13

 European Law Enforcement Agency (Europol), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016)ج(

.(The Hague, 2016), pp. 10–11

.Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017 (The Hague, 2017), p. 22)د(

الأفراد  فبع�ُض  الإرهابية.  باجلماعات  والق�ضري  الطوعي  بالرتباط  يتعلق  وهو   ، مهمٌّ اأوَّيلٌّ  اعتباٌر  وهناك 
يف  وي�ضهمون  اإرادتهم  مبح�ض  الإرهابية  باجلماعات  مرتبطني  ي�ضبحون   - ال�ضواء  على  والرجال  الن�ضاء  من   -
اأن�ضطة تلك اجلماعات من تلقاء اأنف�ضهم. غري اأنَّ هناك اآخرين ي�ضبحون مرتبطني باجلماعات الإرهابية نتيجة 

)S/2016/49)58، املرفق، الفقرة 33.

http://www.undocs.org/ar/S/2016/49


31

الف�سل الثاين- الأبعاد اجلن�سانية للجرائم الإرهابية

ومنها  والفتيان غ�ضبًا عنهم بطرائق خمتلفة،  والفتيات  والرجال  الن�ضاَء  الإرهابية  وتنتدب اجلماعاُت  للإكراه. 
اأفراد الأ�ضرة  اأو  اأو العتماُد على الأزواج  اأو ملجتمعاتهم املحلية؛  اأو لأ�ضرهم  الختطاُف؛ وتوجيُه التهديدات لهم 
الآخرين لإكراههم على ذلك. ومن جهة اأخرى، هناك اأدلٌة قوية ت�ضري اإىل اأنَّ معدل التجنيد الإجباري هو، يف بع�ض 
ال�ضياقات، اأعلى بكثري لدى الن�ضاء مما هو لدى الرجال. وميكن اأن يكون هذا التبايُن دليًل على تفاوتات اأو�ضع يف 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني، مبا يف ذلك وجود علقات قوة غري متكافئة بني املراأة والرجل. 

< مثال:  تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لعام 2017 - رحلة اإىل التطرف يف اأفريقيا: الدوافع 

ل نحو التجنيد واحلوافز ونقطة التحوُّ

اإىل  الن�ضمام  ُيكَرهن على  اللتي  الن�ضاء  ب�ضكل غري متكافئ من  العالية  املئوية  الن�ضبة  ال�ضوَء على  التقريُر  ي�ضلِّط 
تنظيمات اإرهابية اأو متطرفة، ومنها جماعة بوكو حرام وحركة ال�ضباب وتنظيم الدولة الإ�ضلمية يف العراق وال�ضام 
والكامريون  وال�ضومال  ال�ضودان  من  م�ضاركني  ال�ضتق�ضائية  الدرا�ضُة  �ضملت  وقد  داع�ض(.  با�ضم  اأي�ضًا  )املعروف 

وكينيا والنيجر ونيجرييا، وكانت اإجاباتهم كما يلي:
وا طوعًا اإىل جماعة متطرفة عنيفة، وكان 12 يف املائة منهم من الن�ضاء. •  اأفاد 495 جميبًا باأنهم ان�ضمُّ

دتهم ق�ضرًا، وكان 53 يف املائة منهم من الن�ضاء. فة عنيفة جنَّ •  اأفاد 78 جميبًا باأنَّ جماعًة متطرِّ

�ضات للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ول�ضائر اأ�ضكال ال�ضتغلل، ومن ذلك مثًل  دات ق�ضرًا هنَّ معرَّ والن�ضاُء املجنَّ
ا يجعلهنَّ ب�ضكل وا�ضح  الزواُج املبكر والق�ضري، اأو ال�ضرتقاُق اجلن�ضي، اأو الغت�ضاُب اأو العمل املن زيل الق�ضري، ممَّ
�ضحايا للجرمية. بيد اأنهنَّ قد ُي�ضَطَرْرَن اأي�ضًا اإىل القيام مبهامَّ من قبيل حمل الذخرية اأو امل�ضاركة يف عمليات 
ع�ضكرية، وهكذا ُي�ضبحن جمرمات اإرهابيات مزعومات. وعلوة على ذلك، فاإنَّ كلًّ من الن�ضاء والرجال الذين 

ين لرتكاب اأعمال اإرهابية.  لوا بعد ذلك اإىل اأ�ضخا�ض م�ضتعدِّ دون بالإكراه يف البداية ميكن اأن يتحوَّ ُيجنَّ
ٌ يف بع�ض الأمثلة الواردة اأدناه، فاإنَّ التمييَز بني التجنيد الطوعي والق�ضري للم�ضاركة يف اإحدى  ومثلما هو مبنيَّ
اجلن�ضانية  والأدواُر  القت�ضادية  التبعيُة  تن�ضئ  احلالت،  من  كثري  ويف  دائمًا.  وا�ضحًا  لي�ض  الإرهابية  اجلماعات 
اإرهابية كان �ضدَّ  اإىل جماعة  باأنَّ انتماء املراأة  التوقعات املجتمعية و�ضعًا ل ميكن فيه اجلزم  التقليدية و�ضغوُط 
اإرادتها متامًا اأم كان طوعيًّا متامًا. ويف �ضياق م�ضاركة املراأة يف الأن�ضطة الإرهابية، ي�ضري مركُز التعاون العاملي على 
مكافحة الإرهاب اإىل اأنَّ املراأَة ميكن اأن تكون، يف العديد من احلالت، اأكرث عر�ضة من الرجل للتخدير والغت�ضاب 
ُتتاح لها �ضوى  التقليدية حيث ل  الأبوية  العاطفي والجتماعي، ول �ضيما يف املجتمعات  البدين والبتزاز  والإكراه 

ا للجوء اإىل اآليات متكني اأو ا�ضتقلل بديلة.)59( فر�ٍض قليلة جدًّ

1- الأدوار القيادية والقتالية
دة عمًل بقرارات جمل�ض الأمن 1267 )1999(  اإنَّ الكياناِت الإرهابيَة التي يرد ا�ضمها يف القائمة املو�ضوعة واملتعهَّ
و1989 )2011( و2253 )2015( ي�ضيطر عليها الرجال، حيث ي�ضتاأثرون بكل من املنا�ضب القيادية الإيديولوجية 
اأنَّ  بيد  املقاتلني عندما تخو�ض هذه اجلماعاُت نزاعاٍت م�ضلحًة.  العظمى من  الغالبيَة  ي�ضكلون  والع�ضكرية، وهم 
 الن�ضاء ُقمن باأدوار ن�ضطة يف العديد من اجلماعات الإرهابية، حيث ا�ضطلعن بدور تاأ�ضي�ضي وبدور قيادي، وهن 

ما زلن ي�ضغلن منا�ضَب عملياتية كمقاتلت يف بع�ض اجلماعات.

 Naureen Chowdhury Fink, Rafia Barakat and Liat Shetret, “The roles of women in terrorism, conflict, and violent)59(

 extremism: lessons for the United Nations and international actors”, Policy Brief (Goshen, Indiana, Center on Global
.Counterterrorism Cooperation, 2013), p. 3
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< اأ�سواء: املراأة يف الأدوار القيادية يف اجلماعات الإرهابية
ا�ضطلعت املراأُة مبهامَّ قيادية يف عدد من اجلماعات الإرهابية:

اجلي�ض  لف�ضيل  الإيديولوجية  القائدَة   ،1976 عام  يف  وفاتها  وحتى   1968 عام  منذ  كانت،  ماينهوف  •  فاأولريكه 

الأحمر، وهو جماعٌة اإرهابية ن�ضطة يف اأملانيا.
•  وتوىلَّ عدٌد من الن�ضاء منا�ضَب قيادية يف تنظيم يوزكادي تا اأ�ضكاتا�ضونا )اإيتا( )وطن البا�ضك واحلرية(، كما 

نت امراأٌة ُتدعى اإيراتك�ضه �ضورزابال دياز زعيمًة لذلك التنظيم يف عام 2009. ُعيِّ
•  وكان اجلي�ُض الأحمر الياباين قد اأ�ض�ضته وتولت قيادته امراأٌة ُتدعى فو�ضاكاو �ضيغينوبو.

حكومَة  حاربت  التي  اإيلم(،  تاميل  حترير  )منور  تاميل  حترير  منور  منظمَة  باأنَّ  اأُفيد  حديثة،  درا�ضة  ويف 
تاأثرٌي كبري يف تطوُّر  لها  ، كان  اإىل عام 2009  الثمانينات  الإرهابية من  الهجمات  العديَد من  ذت  ونفَّ �ضري لنكا 
مهمة  وع�ضكرية  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  اغتيال  يف  املنظمة  هذه  لنجاح  كان  فقد  فيه.  املراأة  ودور  املعا�ضر  الإرهاب 
العامل. فهذه  اأنحاء  العديد من اجلماعات يف جميع  تفكري  وا�ضح يف طريقة  اأثٌر  انتحاريات  رات  با�ضتخدام مفجِّ
ال�ضادر يف  بيانها  التاميل يف  ل�ضعب  تقرير امل�ضري  الرئي�ضي وهو احلقُّ يف  اإعلن هدفها  اإىل  بالإ�ضافة  املنظمُة، 
عام 1991، اأدرجت من بني اأهدافها الرئي�ضية اأي�ضًا يف ذلك البيان تفكيَك النظام الطبقي واملهر، وحتقيَق امل�ضاواة 
للمراأة وحمايَة املراأة من الغت�ضاب والتحر�ض اجلن�ضي.)60( ومن اأجل جتنُّب انتهاك القيم الثقافية ملجتمع التاميل 
مات داخل املنظمة يف فرع خا�ض بهن وكنَّ  لب املنظمة ببطء. وكانت الن�ضاء منظَّ عمومًا، فقد �ضار اإدماُج املراأة يف �ضُ
يع�ضن يف خميَّمات منف�ضلة.)61( وقد ُدعيت الن�ضاُء اإىل امل�ضاركة يف عمليات تكتيكية بعد وقت طويل من �ضروع هذه 
اجلماعة يف تنفيذ عملياتها الع�ضكرية، وذلك من اأجل تكملة النق�ض يف القوى الب�ضرية. وت�ضري بع�ُض التقديرات 
ممن اإىل القوات املقاتلة بعد عقد من الزمن من بدء العمليات. بيد اأنَّ منظمة منور حترير تاميل  اإىل اأنَّ الن�ضاَء �ضُ
. ورمبا كان مردُّ ذلك  اإيلم كانت اأ�ضرَع من العديد من اجلماعات الأخرى يف اإدماج الن�ضاء ويف تقليدهنَّ اأدوارًا اأدقَّ
اأنَّ هذه املنظمَة هي يف املقام الأول منظمٌة اإثنية قومية. ومع اأنَّ هذه اجلماعَة كانت توجد �ضمن حدود جمتمع �ضري 
لنكا الأبوي، دون اأن يكون هذا النظاُم الأبوي م�ضتندًا اإىل دوافَع دينية، فقد كان من الأي�ضر على الأرجح التغلب 

على القيود املفرو�ضة على املراأة.)62(
اأدوارًا  تاأثريًا كبريًا يف مدى تقلُّد املراأة  اأنَّ لإيديولوجيتها  التقاريُر عن اجلماعات الإرهابية املعا�ضرة  وُتبنيِّ 
تنظيم  ويف  العنف.  اأعمال  ارتكاب  يف  الن�ضاء  تورُّط  مدى  يف  ر  توؤثِّ والتكتيكية  الإيديولوجية  فالعتباراُت  قيادية. 
اأو عند  �ض لهجوم  التعرُّ الق�ضوى، وذلك مثًل عند  اإلَّ يف احلالت  املن زلية  الأدوار  ُي�ضَمح باحلياد عن  داع�ض، ل 
اأو عندما يكون هناك نق�ٌض يف عدد الرجال الذين يقومون مبهام قتالية.)63( وقد وردت  اإمام،  �ضدور فتوى من 
تقارير عن تدريب ن�ضاء على القتال. ويف احلقيقة، فقد اأُ�ضندت للن�ضاء غري املتزوجات اأو الأرامل مهام اأكرث ن�ضاطًا 
ن  مة لدعم اخللفة، مثل الن�ضمام اإىل لواء اخلن�ضاء الأمني الذي يتكوَّ يف وظائف مهنية منخف�ضة امل�ضتوى م�ضمَّ
كلُّ اأع�ضائه من الن�ضاء.)64( وتفيد التقاريُر باأنَّ هذا اللواَء يتاألف من ن�ضاء عازبات ترتاوح اأعمارهن بني 18 و25 
عامًا يتلقني تدريبًا على الأ�ضلحة؛ ويتولني اإنفاذ اأحكام ال�ضريعة ال�ضارمة التي ت�ضري على الن�ضاء، بو�ضائل منها 
ممار�ضُة اأعمال عنف �ضديد على ن�ضاء اأخريات؛ واإنفاُذ قواعد امللب�ض؛ وتنظيُم اأن�ضطة اإيقاف وتفتي�ض للن�ضاء؛ وجمُع 

املعلومات ال�ضتخباراتية؛ وجتنيُد اأع�ضاء من الن�ضاء.)65( 
وقد �ضرح لواُء اخلن�ضاء يف بيانه الأ�ض�َض الإيديولوجية للأدوار امل�ضَندة اإىل الرجال والن�ضاء يف تنظيم الدولة 
الإ�ضلمية. و�ضاق اللواُء حججًا مفاُدها اأنَّ تعتيَم اأدوار املراأة والرجل يف املجتمعات املتغربة املعا�ضرة وارتفاع عدد 
فيه  ي�ضبح  البياُن منوذَج جمتمع  واقرتح  الأمة.  منها  تعاين  التي  الآفات  من  العديد  امل�ضوؤولن عن  هما  ثني  املخنَّ
 Jessica Davis, Women in Modern Terrorism: From Liberation Wars to Global Jihad and the Islamic State)60( 

.(London, Rowman and Littlefield Publishing Group, 2017), p. 72

)61(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 77.

)62(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 78.

United States Institute for Peace, “Afghan women and violent extremism: colluding, perpetrating, or preventing?”,)63( 

 Special Report No. 396, 30 November 2016, p. 4; and Amanda N. Spencer, “The hidden face of terrorism: an analysis of the
.women in Islamic State”, Journal of Strategic Security, vol. 9, No. 3 (2016), p. 83

.Spencer, “The hidden face of terrorism”, p. 83)64(

 Joana Cook and Gina Vale, From Daesh to “Diaspora”: Tracing the Women and65(املرجع نف�ضه، ال�ضفحتان 83 و84. و(

.Minors of Islamic State (London, International Centre for the Study of Radicalization, 2018), p. 28
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ت�ضون  واأن  بة،  وحمجَّ م�ضتورًة  املراأُة  تظل  اأن  دومًا  الأف�ضل  من  اأنَّ  م�ضيفًا  جديد،  من  "رجاًل حقيقيني"  الرجال 
املجتمَع من وراء ذلك احلجاب. ول ميكن ال�ضماُح مب�ضاركة املراأة يف اجلهاد الدفاعي اإلَّ يف ظروف حمدودة وعندما 
رًا درا�ضٌة اأ�ضارت اإىل اأنَّ تنظيم الدولة الإ�ضلمية قد غريَّ اأي�ضًا موقفه من  يقرُّ الأئمة ذلك.)66( وقد اأجريت موؤخَّ
املراأة يف الأدوار القتالية بني عامي 2014 و2018، حيث �ُضمح للن�ضاء بالقيام باأدوار ن�ضطة اأكرث فاأكرث، بل وو�ضل به 
ا فيما يتعلق بجماعة بوكو حرام، فقد اأفاد الباحثون  ح باأنَّ على املراأة لزامًا اأن حتمل ال�ضلح.)67( اأمَّ الأمر اإىل اأن �ضرَّ

باأنَّ اخللفات الإيديولوجية بني خمتلف الف�ضائل اأثرت يف مدى اعتمادها على الن�ضاء يف الأدوار العملياتية.)68( 
ووفقًا ملا ورد يف تقرير اليوروبول لعام 2017 عن اجتاهات الإرهاب يف الحتاد الأوروبي، فاإنَّ الن�ضاَء وال�ضباب 
البالغني، ف�ضًل عن الأطفال، يقومون اأكرث فاأكرث باأدوار عملياتية يف ارتكاب اأن�ضطة اإرهابية يف الحتاد الأوروبي. 
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ اأولئك الأفراَد ل يكتفون بتقدمي الت�ضهيلت للم�ضاركني الآخرين يف العمليات، بل يعملون 
ويف  اأوروبا.  يف  هجمات  لعدة  الن�ضاُء  خططت  وقد  اإرهابية.)69(  هجمات  تنفيذ  حماولة  يف  اأي�ضًا  م�ضتقل  ب�ضكل 
طن ل�ضنِّ هجمات يف باري�ض، وقد كانت املرَة الأوىل  عام 2016، األقي القب�ض على ثلث ن�ضاء يف فرن�ضا كنَّ يخطِّ
كت  ل فيها اإلقاء القب�ض على خلية اإرهابية موؤلفة من الن�ضاء فقط. ويف ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2016، فكَّ التي ُي�ضجَّ

طن ل�ضل�ضلة من الهجمات.)70(  ال�ضلطاُت يف املغرب خلية اأخرى من هذا القبيل، وقد تاألفت من 10 ن�ضاء كنَّ يخطِّ

رات النتحاريات 2- املفجِّ
منذ  الإرهابية  اجلماعات  بع�ض  لدى  ملحوظة  ا�ضرتاتيجيًة  النتحارية  التفجريات  يف  الن�ضاء  ا�ضتخداُم  كان  لقد 
ُذها ن�ضاٌء، واأ�ضبحت الهجماُت  اأواخر ال�ضبعينات. ويف ال�ضنوات الأخرية، ازداد تواتُر الهجمات النتحارية التي تنفِّ
راُت النتحاريات َت�ضتخدُمهن اجلماعاُت الإرهابية لأ�ضباب  النتحارية اأكرث انت�ضارًا يف بع�ض اجلماعات.)71( فاملفجِّ

عديدة، منها ما يلي:
•  يتيح ا�ضتخداُم الن�ضاء مزايا ا�ضرتاتيجية وتكتيكية. فقد جرت العادُة على اأن تكون الن�ضاُء اأكرَث قدرًة على 

الإفلت من ال�ضبهة والتفتي�ض من قبل قوات الأمن ب�ضبب الفرتا�ضات املجن�ضنة باأنَّ الن�ضاَء ل ينخرطن 
ن اجلماعاِت الإرهابيَة من ا�ضتغلل  على الأرجح يف وظائف تنطوي على عنف. وهذه الفرتا�ضاُت متكِّ
القوالب النمطية اجلن�ضانية والتوقعات املرتبطة بطبيعة املراأة - حيث ُيزعم اأنها بطبيعتها �ضلبية وغري 
عنيفة - واأ�ضكال معيَّنة من امللب�ض، اأو مظهر احلمل، من اأجل تفادي عمليات التفتي�ض الدقيق من قبل 

قوات الأمن.)72(
رات النتحاريات للجماعات الإرهابية تو�ضيَع قاعدة التجنيد لديها. •  يتيح ا�ضتخداُم املفجِّ

راُت النتحاريات اهتماَم و�ضائط الإعلم ب�ضبب طبيعتها "التجاوزية"  •  جتتذب الهجماُت التي ت�ضنها املفجِّ

املزدوجة. فبالإ�ضافة اإىل التجاوز املتمثل يف الت�ضحية العنيفة، هناك التجاوُز اجلن�ضاين، اأي اأنَّ الن�ضاء 
اللواتي عادة ما ُينظر اإليهنَّ على اأنهن �ضحايا اأو �ضانعات �ضلم يف اأوقات احلرب ميكن اأن ي�ضطلعن 
راُت النتحاريات يف اإ�ضرائيل  بدور مرتكبي العنف ال�ضيا�ضي.)73( وقد كانت الهجماُت التي �ضنتها املفجِّ

ودولة فل�ضطني ونيجرييا، وكذلك يف ال�ضي�ضان، مو�ضوَع اهتمام بارز يف و�ضائط الإعلم.

 Charlie Winter, “Women of the Islamic State: a manifesto on women by the Al-Khanssaa brigade”, Quilliam)66(

https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic- املوقع  على  متاح   .Foundation, February 2015.
.state3.pdf

.Cook and Vale, From Daesh to “Diaspora”, p. 28)67(

 Rachel Bryson and Audu Bulama Bukarti, “Boko Haram‘s split on women in combat”, Tony Blair Institute for Global)68(

.https://institute.global/insight/co-existence/boko-harams-split-women-combat متاح على املوقع .Change, 17 September 2018

.European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, p. 7)69(

Tanya Mehra, “Foreign terrorist fighters: trends, dynamics and policy responses” (The Hague, International Centre for)70( 

.Counter-Terrorism, 2016), pp. 11–12
 Jessica Davis, “Evolution of the global Jihad: female suicide bombers in Iraq”, Studies in Conflict and Terrorism,)71(

vol. 36, No. 4 (2013), p. 280؛ ووفقًا ملا ذكره بع�ض الأكادمييني، بلغت ن�ضبة هجمات النتحاريات قرابة 15 يف املائة من جميع الهجمات 
ذت ما بني عامي 1985 و2006. النتحارية التي ُنفِّ

.Mia Bloom, “Bombshells: women and terror”, Gender Issues, vol. 28, Nos. 1–2 (2011), p. 3)72(

 Pénélope Larzillière, “On suicide bombings: questioning rationalist models and logics of gender”, International)73(

.Review of Sociology, vol. 27, No. 1 (2017), p. 114

https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf.
https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf.
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ويتفاوت نطاُق م�ضاركة املراأة يف هذه الهجمات، الذي ميتد من امل�ضاركة الطوعية اإىل الإكراه، تفاوتًا كبريًا 
اأي�ضًا بح�ضب اجلماعات. فكما ُذكر اأعله، كان حلركة منور التاميل دوٌر ريادي يف ا�ضتخدام املجنَّدات يف ارتكاب 
ا يف الإرهاب النتحاري يف نزاع  تفجريات انتحارية، مبا يف ذلك اغتيالت بارزة.)74( وكانت الن�ضاُء ن�ضطاٍت جدًّ
ال�ضي�ضان، حيث اأ�ضارت بع�ض الدرا�ضات اإىل اأنَّ الن�ضاء �ضاركن يف 81 يف املائة من جميع الهجمات النتحارية ما 
بني عامي 2000 و2005،)75( وقد كان هذا اإىل حد كبري ناجتًا عن التجنيد الطوعي، على الرغم من ملحظة وجود 

حالت من الإكراه اأو اخلداع من جانب الأزواج واأفراد الأ�ضر.)76(
رات انتحاريات، حيث بلغ عدُد حماولت الهجمات  كما ا�ضتخدمت اجلماعاُت الإرهابية الن�ضطة يف العراق مفجِّ
ل هجوم قامت به امراأة( وعام 2008 ما جمموعه 28 هجومًا.)77(  ل اأوَّ ذة ما بني عام 2003 )عندما �ُضجِّ  والهجمات املنفَّ
اأقارب الأع�ضاء الذكور يف اجلماعات  رات النتحاريات يف العراق هنَّ من  باأنَّ معظم املفجِّ اأي�ضًا  وُتفيد التقاريُر 
رات  دن بوا�ضطة فر�ض ولء الأ�ضرة لهذه اجلماعات.)78( ووفقًا لأحد املوؤلفني، فاإنَّ معظم املفجِّ الإرهابية وقد ُجنِّ
�ضن يف كثري من الأحيان لغ�ضل  �ضن للرتهيب، كما تعرَّ اأُكرهن على تنفيذ عمليات انتحارية وتعرَّ النتحاريات قد 
الدماغ من اأجل ذلك. وت�ضتهدف اجلماعاُت الإرهابية الإناَث القا�ضرات اللئي يع�ضن يف ال�ضوارع ولي�ض لهنَّ رجل 
�ض الن�ضاُء بكل ب�ضاطة للخداع. اإذ يقال لهنَّ اإنَّ الُعبوات اللتي ينُقلنها حتتوي على  . ويف اأحيان اأخرى، تتعرَّ يحميهنَّ
رة الرجتالية من خلل اأدوات للتحكم عن بعد دون  رون تلك الأجهزة املتفجِّ بة، لكنَّ مدبِّري العملية يفجِّ ب�ضاعة مهرَّ

اأن تعلم اأولئك الن�ضاُء اأبدًا اأنهنَّ تطوَّعن لأداء مهمة.)79(
رات النتحاريات ب�ضكل متزايد منذ عام 2011. فمن بني منفذي  وما انفكت جماعُة بوكو حرام ت�ضتخدم املفجِّ
 التفجريات النتحارية البالغ عددهم 434 �ضخ�ضًا الذين ن�ضرتهم اجلماعة يف الفرتة املمتدة من ني�ضان/اأبريل 2011 
د اأنَّ 244 كانوا ن�ضاًء.)80( كما ازداد خلل نف�ض الفرتة ا�ضتخداُم الفتيات يف الهجمات  اإىل حزيران/يونيه 2017، تاأكَّ
 2014 الثاين/يناير  كانون  بني  ما  النتحاريني  الأطفال  جميع  من  املائة  يف   75 الفتياُت  لت  �ضكَّ فقد   النتحارية. 
و�ضباط/فرباير 2016.)81( وا�ضُتخدم يف الفرتة ما بني كانون الثاين/يناير واآب/اأغ�ضط�ض 2017 لوحدها ما جمموعه 
55 فتاًة يف هجمات انتحارية. وتتباين اأي�ضًا درجة التطوُّع لتنفيذ هذه الهجمات، حيث ت�ضري التقارير اإىل اأنَّ الأطفاَل 
غريات الإناث  ه الفريُق الدويل املعني بالأزمات، فاإنَّ �ضُ اأجربوا على تنفيذ تفجريات انتحارية.)82( ووفقًا لتقرير اأعدَّ
رن.)83(  الناقلت للقنابل هنَّ اأنف�ضهنَّ يف كثري من الأحيان �ضحايا ينق�ضهنَّ الوعي وُخدعن من اأقاربهنَّ ورمبا ُخدِّ
�ضوا على  عني الذين تاأثروا بواجب اجلهاد. فهوؤلء الأفراد تعرَّ ا كانوا من املتطوِّ رين الأكرب �ضنًّ ولكن، يبدو اأنَّ املفجِّ

مدى فرتة طويلة فيما يبدو لت�ضريب عقائدي، مبا يف ذلك الوعد بالدخول املبا�ضر اإىل اجلنة.)84( 
ذن تفجريات انتحارية، وقد ُقمن بثلث هجمات انتحارية بني  وقد قام تنظيُم ال�ضباب بتعبئة الن�ضاء لكي ينفِّ

عامي 2007 و2017.)85(

٣- املراأة وتوليها مهمة التجنيد
للمراأة دوٌر بارز يف ح�ضد الدعم وجتنيد الأفراد ل�ضالح اجلماعات الإرهابية. فوفقًا ملا جاء يف تقرير عام 2015 عن 
تنفيذ قرار جمل�ض الأمن 2178 )2014(، هناك تطوٌر مثرٌي للقلق يتمثل يف ازدياد عدد الن�ضاء اللتي يتولني مهمَة 
دنهن من اأجل اأداء دور اأكرث فعالية يف اإنتاج ون�ضر  ين نزعَة التطرف لدى ال�ضابات والفتيات وُيجنِّ التجنيد، حيث ُيغذِّ

.Davis, Women in Modern Terrorism, p. 78)74(

 Anne Speckhard and Khapta Ahkmedova, “The making of a martyr: Chechen suicide terrorism”, Studies in Conflict)75(

.and Terrorism, vol. 29, No. 5 (2006), p. 468

)76(املرجع نف�ضه، ال�ضفحتان 471 و472.

.Anne Speckhard, “Female suicide bombers in Iraq”, Democracy and Security, vol. 5, No. 1 (2009), p. 26)77(

.Mia Bloom, Oxford Research Encyclopaedia of Politics, “Women and terrorism”, January 2017, p. 11)78(

)79(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 12.

Economist, “Why Boko Haram uses female suicide-bombers”, 23 October 2017.)80(

.UNICEF, “Beyond Chibok: over 1.3 million children uprooted by Boko Haram violence” (April 2016))81(

.UNICEF, “Use of children as ’human bombs‘ in north-east Nigeria”, press release of 22 August 2017)82(

.S/PRST/2015/4)83(

 International Crisis Group, “Nigeria: women and the Boko Haram insurgency”, Africa Report No. 242 (Brussels,)84(

.2016), p. 10

.Davis, Women in Modern Terrorism, p. 114)85(

http://www.undocs.org/ar/S/PRST/2015/4
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وتاأييد الر�ضائل وال�ضور العنيفة على و�ضائط التوا�ضل الجتماعي اأو القيام بالدعم الن�ضيط )كاأن يكنَّ مقاتلت 
اأو َيُقمن بالتجنيد اأو يجَمعن الأموال اأو َيُقمن باأعمال لوج�ضتية اأو َيعملن كر�ضولت اأو جا�ضو�ضات( يف جماعة بوكو 

حرام وتنظيم الدولة الإ�ضلمية.)86(
بالتجنيد  َيُقمن  اللئي  الأغرا�ض اجلن�ضانية. فالن�ضاُء  التجنيد عددًا من  للم�ضاركة يف  الن�ضاء  تعبئُة  ق  وحتقِّ
الأدوار  قلَب  اأنَّ  الإرهابية. كما  اإىل اجلماعات  الن�ضمام  اأخريات على  ن�ضاء  لت�ضجيع  ا�ضتخداُمهن حتديدًا  ميكن 
الدعم من  اأو ح�ضد  الذكور  َيحِفز على جتنيد  اأن  التجنيد ميكن  الرجل يف  بدًل من  املراأة  وا�ضتخداَم  اجلن�ضانية 
الدعائية  تدابريه  يف  للمراأة  داع�ض  تنظيم  اإ�ضراُك  كان  وقد  باخلزي.  ال�ضعور  اإىل  الرجل  دفع  خلل  من  الذكور 
د اعرتاَفه بدور املراأة يف اأهدافه املتعلقة ببناء  والتجنيدية عن�ضرًا رئي�ضيًّا من عنا�ضر ا�ضرتاتيجيته، وهو ما يج�ضِّ

الدولة يف املدى الطويل. 
وَخل�ضت درا�ضٌة عن دور املراأة يف التطرف العنيف يف كينيا اإىل تاأكيد ا�ضطلع املراأة بدور رئي�ضي يف التجنيد 
نت امللحظاِت املهمَة التالية فيما يتعلق بالطريقة التي ُينَظر بها اإىل  ل�ضالح حركة ال�ضباب، ولكنَّ الدرا�ضَة ت�ضمَّ

دور املراأة:
 فقد نظر املجيبون اإىل الن�ضاء اللتي ا�ضطلعن بدور التجنيد من منظور قالبني منطيني اأنثويني را�ضخني يف القدم، 
وهما الأم والفاتنة. فالن�ضاُء اللواتي ا�ضتخَدمن نفوذهن يف املن زل - باعتبارهن "و�ضيات على القيم الثقافية 
ا الأخرياُت اللواتي  والجتماعية والدينية" - ُنظر اإليهن من منظور دورهنَّ يف البيت، اأي كاأمهات وزوجات؛ اأمَّ
ُقمن بالتجنيد خارج �ضياق البيت، كالقيام بذلك يف خميمات اللجئني مثًل، فقد اعُتربن فاتنات "ُيغوين" ال�ضباَب 

بوعود كاذبة.)87(
وبالإ�ضافة اإىل الدور الن�ضيط الذي ت�ضطلع به املراأُة يف التجنيد، فاإنَّ الوعَد بالزوجات و/اأو اجلواري كان بالَغ 

الأهمية يف جتنيد الرجال يف بع�ض اجلماعات الإرهابية )انظر الف�ضل 5، الق�ضم األف-2(.

٤- املراأة يف اأدوار الدعم
الن�ضاء  الدعَم من  التم�ضت جماعُة بوكو حرام  باأ�ضكال خمتلفة. ففي نيجرييا،  الإرهابيَة  املراأُة اجلماعاِت  َتدَعم 
للقيام مبهامَّ لوج�ضتية، مثل تهريب الذخرية والأ�ضلحة والغذاء، بو�ضفهن ر�ضولت وجا�ضو�ضات ل�ضالح التنظيم، 
لأنهن ُيعترَبن اأقلَّ لفتًا للنتباه من املقاتلني الذكور.)88( كما تقوم الن�ضاُء باأعمال من زلية خدمًة للأع�ضاء الذكور يف 
جماعة بوكو حرام، مثل الطهي والتنظيف والأعباء املن زلية العامة. ويف اجلزائر، تتوىل الن�ضاُء يف تنظيم القاعدة 

يف بلد املغرب الإ�ضلمي امل�ضوؤوليَة عن توفري مواد الدعم، مبا يف ذلك امللب�ض والطعام والدواء.)89(
وقد َخل�ضت الدرا�ضُة املذكورة اأعله ب�ضاأن دور املراأة يف التطرف العنيف يف كينيا اإىل اأنَّ الن�ضاَء هنَّ اأن�ضُط 
رن البنيَة التحتية اخلفية حلركة  بكثري يف التطرف العنيف يف اأدوار غري قتالية اأو يف اأدوار غري مبا�ضرة، واأنهن يوفِّ

ال�ضباب، وذلك بالتمكني من التطرف العنيف ودعمه وتي�ضريه من خلل عدد من الأدوار والأن�ضطة.)90(
وبا�ضتثناء اللواءين اللذين يتاألفان من الإناث فقط، ينزع تنظيُم داع�ض عادة اإىل ق�ضر م�ضاركة املراأة على 
التنظيم  هذا  عن  ال�ضادر  اخلن�ضاء  لبيان  وفقًا  للمقاتلني،)91(  واأمهات  زوجات  باعتبارهن  التكرميية"  "الأدوار 
دات يوَعدن بالزواج وُينتظر منهن ذلك، وهذه ا�ضرتاتيجيٌة  ولقراءته لل�ضريعة الإ�ضلمية. وبناء على ذلك، فاإنَّ املجنَّ

رئي�ضية يف اإعداد اجليل املقبل من مقاتلي داع�ض وتر�ضيخ اإيديولوجيته.)92( 

 Edwin Bakker and Seran de Leede, “European female jihadists in Syria: exploring  الفقرة 24؛ انظر اأي�ضًا ،S/2015/975)86(

 Marije Meines؛ وan under-researched topic”, background note for the International Centre for Counter-Terrorism, April 2015
 and others, RAN Manual: Responses to Returnees–Foreign Terrorist Fighters and Their Families, Nicola Davenport, ed.,

.European Commission Radicalisation Awareness Network Issue and Policy Papers ( July 2017), p. 21
 Irene Ndung‘u, Uyo Salifu and Romi Sigsworth, Violent Extremism in Kenya: Why Women Are a Priority, Monograph)87(

.No. 197 (n.p., Institute for Security Studies, 2017), pp. 30–31

.“Nigeria: women and the Boko Haram insurgency”, p. 10)88(

.Bloom, “Women and terrorism”, p. 9)89(

.Ndung‘u, Salifu and Sigsworth, Violent Extremism in Kenya, p. 31)90(

.“Afghan women and violent extremism”, p. 4)91(

 Dallin Van Leuven, Dyan Mazurana and Rachel Gordon, “Analysing the recruitment and use of foreign men and)92(

 women in ISIL through a gender perspective” in Foreign Terrorist Fighters under International Law and Beyond, Andrea de
.Gutty, Francesca Capone and Christophe Paulussen, eds. (The Hague, T.M.C Asser Press, 2016), pp. 111–113

http://www.undocs.org/ar/S/2015/975
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ا دوُر ن�ضاء داع�ض املحوري كزوجات واأمهات، فيتمثل يف املقام الأول يف العمل املن زيل كما ُينتظر منهن  فاأمَّ
توفرُي الدعم والقوت و�ضغل املواقع التي اأ�ضبحت �ضاغرة من الرجال للم�ضاركة يف القتال.)93( وياأذن بياُن تنظيم 
داع�ض للن�ضاء يف ظروف ا�ضتثنائية بالعمل خارج نطاق الواجبات املن زلية، مبا يف ذلك كطبيبات ومعلمات، واأداء 

اأدوار اإدارية ويف جمال اإنفاذ القانون، والعمل يف امل�ضت�ضفيات ودور الأيتام.)94(
اأفغان�ضتان، فاإنَّ املراأَة غالبًا ما  ووفقًا ملا جاء يف تقرير �ضدر يف عام 2016 عن املراأة والتطرف العنيف يف 
التقريُر  اأو الأزواج يف هذه اجلماعات. وي�ضري  اأن�ضطة اجلماعات الإرهابية نتيجة م�ضاركة الأقارب الذكور  َتدعم 
اأي�ضًا اإىل اأنَّ انعداَم الثقة واملعرفة الدينية وال�ضغَط الجتماعي والعائلي اأو التوقعاِت الجتماعيَة والعائلية قد تعوق 
قدرَة املراأة على ال�ضتف�ضار عن م�ضاركة الذكور من اأفراد الأ�ضرة يف اجلماعات الإرهابية. وي�ضري التقريُر اأي�ضًا اإىل 
لٍع اأقل لدى الن�ضاء مقارنة بالرجال، مما يحدُّ من  اأنَّ اختياَر دعم اجلماعات الإرهابية هو عمومًا قائٌم على اطِّ
بون لقيام الن�ضاء بنقل  طواعية م�ضاركتهن يف هذه الأفعال. وهذا ي�ضمل، على �ضبيل املثال، الأقارَب الذكور الذين يرتِّ

روا لهن املعرفَة الكافية مبا يقمن به.)95( الأ�ضلحة دون اأن يوفِّ

٥- ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب 
ف "املقاتلون الإرهابيون الأجانب" باأنهم الأفراُد الذين ي�ضافرون اإىل  يف قرار جمل�ض الأمن 2178 )2014(، ُيعرَّ
دولة غري التي يقيمون فيها اأو يحملون جن�ضيتها بغر�ض ارتكاب اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها اأو امل�ضاركة 
د  فيها اأو توفري تدريب على اأعمال الإرهاب اأو تلقي ذلك التدريب، مبا يف ذلك يف �ضياق الن زاعات امل�ضلحة. و�ضدَّ
املجل�ُض، يف قراره 2396 )2017(، على اأنَّ الن�ضاَء والأطفال املرتبطني باملقاتلني الإرهابيني الأجانب رمبا يكونون 
قد ا�ضطلعوا باأدوار كثرية خمتلفة، مبا يف ذلك بو�ضفهم داعمني للأعمال الإرهابية اأو مي�ضرين اأو مرتكبني لها، 

ولكنهم قد يكونون اأي�ضًا �ضحايا للإرهاب.
وقد مثَّل الرجاُل غالبيَة الذين �ضافروا اإىل العراق واجلمهورية العربية ال�ضورية للن�ضمام اإىل داع�ض وجبهة 
الن�ضرة وغريهما من اجلماعات الإرهابية. بيد اأنَّ الن�ضاَء مثَّلن ن�ضبًة كبرية من جمموع امل�ضافرين. ووفقًا لتقرير 
الأ�ضد ت�ضررًا من  الأع�ضاء  الدول  دولًة من  اأجريت على 77  املتحدة �ضادر يف عام 2016، ك�ضفت درا�ضٌة  للأمم 
ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب اأنَّ الن�ضاَء ي�ضكلن ما بني 20 و30 يف املائة منهم.)96( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فقد 
خل�ض تقريٌر اأكادميي جمع الأرقام من اأكرث من 80 بلدًا اإىل اأنَّ ن�ضبَة الن�ضاء من بني البالغني الذين �ضافروا اإىل 
العراق واجلمهورية العربية ال�ضورية للن�ضمام اإىل تنظيم الدولة الإ�ضلمية كانت تتباين تباينًا كبرياً من منطقة 
ال�ضرق  بلدان  ا يف حالة  اأمَّ الن�ضاء،  ال�ضني هم من  �ضافروا من  الذين  تقريبًا  البالغني  اأخرى. فن�ضُف  اإىل  من�ضاأ 
اأ�ضخا�ض �ضافروا للن�ضمام اإىل  اأقلَّ من واحد من كل ع�ضرة  لن  اأفريقيا، فقد كانت الن�ضاُء ي�ضكِّ الأو�ضط و�ضمال 

رتها احلكومات.)97( تنظيم الدولة الإ�ضلمية، وفقًا للبيانات التي وفَّ
وهناك بع�ُض الجتاهات امللحوظة ب�ضاأن ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب التي تعك�ض اأكرث النقاط العامة 

الوارد و�ضفها اأعله يف ما يتعلق باأدوار املراأة يف اجلماعات الإرهابية.
فاأوًل، ُي�ضافر بع�ض الن�ضاء نتيجة م�ضاركة اأقاربهنَّ من الذكور اأو اأزواجهن يف هذه اجلماعات. وتفيد التقاريُر 
ُي�ضافرن اإىل العراق واجلمهورية العربية ال�ضورية يتزوجن حال  اأوروبا الغربية اللتي  باأنَّ العديَد من الن�ضاء من 
العراق  اإىل  �ضافرن  اللتي  الن�ضاَء  باأنَّ  الباحثون  ُيفيد  كو�ضوفو،)99(  حالة  ويف  مغادرتهن.)98(  ُقَبيل  اأو  و�ضولهن 

.“Afghan women and violent extremism”, p. 4)93(

.Spencer, “The hidden face of terrorism”, pp. 86–87)94(

.“Afghan women and violent extremism”, pp. 10–11)95(

 Security Council, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, Implementation of Security Council)96(

 resolution 2178 )2014( by States Affected by Foreign Terrorist Fighters: A Compilation of Three Reports )S/2015/338;
.S/2015/683; S/2015/975(, p. 5

.Cook and Vale, From Daesh to “Diaspora”, pp. 16–19)97(

.Mehra, “Foreign terrorist fighters”, p. 11)98(

)99(جميع الإ�ضارات اإىل كو�ضوفو يف هذا املن�ضور ينبغي اأن تفهم على اأنها متتثل لقرار جمل�ض الأمن 1244 )1999(.

http://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
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واجلمهورية العربية ال�ضورية مل َتفعل اأيٌّ منهن ذلك من تلقاء نف�ضها؛ فكلُّهن كنَّ يرافقن اأزواجهن واأ�ضرهن.)100( 
ح البحوُث امليدانية التي اأجرتها هيئة الأمم املتحدة للم�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة )هيئة الأمم املتحدة  وتو�ضِّ
للمراأة( بني عامي 2016 و2017 ب�ضاأن الن�ضاء من و�ضط اآ�ضيا ومنطقة البلقان الغربية اللتي �ضافرن اإىل العراق 
واجلمهورية العربية ال�ضورية الدوَر الذي توؤديه العلقات بني اجلن�ضني يف �ضفر الن�ضاء اإىل مناطق الن زاع بدرجات 

متفاوتة من الطواعية.

< مثال:  بحث هيئة الأمم املتحدة للمراأة ب�ساأن الن�ساء امل�سافرات من اآ�سيا الو�سطى ومنطقة غرب 

البلقان اإىل العراق واجلمهورية العربية ال�سورية 

العراق واجلمهورية  اإىل  و�ضافرن  اللواتي هنَّ من رعايا طاجيك�ضتان  الن�ضاء  فاإنَّ معظم  وفقًا حلكومة طاجيك�ضتان، 
، يف  َعُهنَّ اأزواجهن على القيام بذلك. وهنَّ العربية ال�ضورية وعددهن 200 امراأة تقريبًا يف وقت اإعداد الدرا�ضة قد �َضجَّ
عدة حالت، كنَّ برفقة اأطفالهن. وقد اأُبلغت بع�ض الزوجات باأنهنَّ يهاجرن اإىل تركيا للعمل، ومل يدركن اإلَّ يف وقت 
ن الن�ضاء من احل�ضول  لحق اأنهن اأ�ضبحن يف اجلمهورية العربية ال�ضورية. وهذا الجتاُه ميكن تف�ضريه جزئيًّا بعدم متكُّ
على املعلومات وب�ضيطرة الرجال على موارد الأ�ضرة و�ضنع القرار. ووفقًا لدرا�ضة هيئة الأمم املتحدة للمراأة، فاإنَّ اأولئك 
عات املجتمع  الن�ضاَء قد �َضَعرن على الأرجح ب�ضغط هو مزيٌج من التبعية القت�ضادية والأدوار الأ�ضرية التقليدية وتوقُّ

باعهم.)اأ( املحلي التي متلي عليهنَّ واجَب دعم اأزواجهن واتِّ
ال�ضرطة  موظفو  و�ضفهن  ح�ضبما  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  اإىل  �ضافرن  اللتي  الن�ضاُء  كانت  قريغيز�ضتان،  ويف 
القانون  اإنفاذ  موظفو  واأ�ضار  �ضخ�ضية.  اإرادة  اأيِّ  اإىل  ويفتقرن  لأزواجهن  مطيعات  تقليديات  زوجات  وال�ضتخبارات 
وال�ضتخبارات اإىل �ضذاجة الفقراء و�ضكان الأرياف يف قريغيز�ضتان، ول �ضيما الن�ضاء، واأفادوا باأنَّ العديَد منهنَّ ل�ضن 
على علم بالن زاعات امل�ضلحة يف العراق واجلمهورية العربية ال�ضورية اأو بطبيعة احلياة يف ظل تنظيم الدولة الإ�ضلمية 
اأو حتى باملوقع الجغرافي للجمهورية العربية ال�ضورية. وقد جنحت ال�ضوُر املن�ضورة على الإنرتنت وكذلك املوجُة الثانية 
من التجنيد على يد اأ�ضدقاء واأقارب موثوق بهم، حيث ُو�ضف الو�ضوُل اإىل تنظيم الدولة الإ�ضلمية كما اأنه احللول يف 

ا لرحلتهن اإىل ما ي�ضمى باخللفة.)ب( اجلنة، يف اإقناع البع�ض بال�ضفر ويف ذهنهن ت�ضوٌُّر �ضاذج جدًّ
�ضافرن دون  ن�ضاٌء  بينهن  �ضن عليه. ومن  بل وحرَّ النتقال،  وافقن �ضراحة على  لن�ضاء  اأي�ضًا حالت  الدرا�ضُة  وَتذكر 

�ضريك َذَكر ولهن نيٌة وا�ضحة للن�ضمام اإىل اجلماعات املتطرفة العنيفة التي تقاتل يف امليدان.)ج(

 Anna Matveeva and Bahrom Faizullaev, “Women and violent extremism in Europe and Central Asia: women
)اأ(

and violent extremism in Tajikistan” (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-
.Women), 2017), p. 7

 Anne Speckhard, Ardian Shajkovci and Chinara Esengul, “Women and violent extremism in Europe and Central
)ب(

Asia: the roles of women in supporting, joining, intervening in, and preventing violent extremism in Kyrgyzstan” (UN-
.Women, 2017), p. 10

 UN-Women, “Women and violent extremism in Europe and Central Asia: executive summary and
)ج(

.recommendations” (2017), p.5

اأنَّ من املهم العرتاَف باأنَّ بع�ض الن�ضاء يتخذن القرار بال�ضفر والن�ضمام اإىل جماعة اإرهابية مبح�ض  بيد 
اإرادتهن، اأو قد يكنَّ القوَة الدافعة وراء قرار الأ�ضرة القياَم بذلك. ومن الأمثلة التي ُذكرت على ذلك ن.ك.، وهي 
اأ�ضرتها على ال�ضفر  اأفراد  اإندوني�ضيا تبلغ من العمر 17 عامًا قامت، يف عام 2015، بت�ضجيع 26 من  مراهقٌة من 
الأ�ضباب  وتتعار�ض  عا�ضمته.  اأنها  الإ�ضلمية  الدولة  تنظيُم  اأعلن  التي  ال�ضورية،  العربية  باجلمهورية  ة،  الرقَّ اإىل 
املذكورة لهجرتها هي واأ�ضرتها مع ال�ضورة النمطية التقليدية التي ت�ضور الن�ضاَء على اأنهن يطمحن اإىل اأن يكنَّ 
"عرائ�ض جهاديات" اأجنبيات. وبدًل من ذلك، فاإنَّ النغمَة التي اأقنعت بها اأ�ضرَتها هي التخل�ُض من الديون وتوافُر 

فر�ض العمل والتمتُع بخدمات رعاية �ضحية جمانًا، واأنَّ الفر�ضَة �ضُتتاح لها للتدرُّب لت�ضبح عاملة يف جمال الرعاية 
ال�ضحية ولأختها لكي توا�ضل درا�ضتها يف علم احلا�ضوب.)101(

 Rudinë Jakupi and Vesë Kelmendi, Women in Violent Extremism: Lessons Learned from Kosovo (Pristina, Kosovar)100(

.Centre for Security Studies, January 2017), p. 21

.Cook and Vale, From Daesh to “Diaspora”, p. 31)101(
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وثانيًا، فاإنَّ الأدواَر التي ت�ضطلع بها الن�ضاُء داخل اجلماعات الإرهابية ب�ضفتهن مقاتلت اإرهابيات اأجنبيات 
ا اإيديولوجيُة اجلماعة. فات�ضاقًا مع نظرة تنظيم الدولة الإ�ضلمية اإىل املراأة  حتمل الأبعاد املجن�َضنة التي مُتليها جزئيًّ
مٌة للرعاية وزوجٌة واأمٌّ يف املقام الأول، فاإنَّ بع�َض املقاتلت الإرهابيات الأجنبيات يح�ضلن على �ضكل من  على اأنها مقدِّ
ع منهن امل�ضاركُة بن�ضاط يف القتال اإلَّ اإذا دعاهن اإىل ذلك يف حالت ا�ضتثنائية  اأ�ضكال التدريب الع�ضكري، ولكن ل يتوقَّ
قائٌد جهادي.)102( وبدًل من ذلك، فاإنهن يعملن يف اأن�ضطة التجنيد، ويتولني ت�ضهيَل ال�ضفر اإىل مناطق الن زاع وجمَع 
الأموال ودعَم املقاتلني الذكور يف البيت بتوفري الرعاية الطبية الأ�ضا�ضية والطهي.)103( وقد اأ�ضارت املديريُة التنفيذية 
للجنة مكافحة الإرهاب، يف درا�ضتها ال�ضتق�ضائية العاملية لعام 2016 عن تنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(، 
اإىل اأنَّ من غري الوا�ضح دائمًا ما اإذا كانت الن�ضاُء ي�ضافرن للم�ضاركة يف الأعمال الإرهابية، اأو للبحث عن �ضريك 

حياة، اأو لإعالة اأ�ضرهن، اأو ما اإذا كان ميكن اأن تكون اأ�ضٌر بكاملها �ضالعًة يف اجلرائم املرتكبة.)104( 
وقد لفتت الدرا�ضُة ال�ضتق�ضائية العاملية لعام 2016 التي قامت بها املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب 
و�ضائل  وا�ضتخدمن  داع�ض،  تنظيم  عليها  ي�ضيطر  اأرا�ض  اإىل  �ضافرن  اأجنبيات  لن�ضاء  عديدة  حالت  اإىل  النتباَه 
التوا�ضل الجتماعي للرتويج لهذا التنظيم ومل�ضروعه املتعلق ببناء دولة.)105( وت�ضري بع�ُض التقارير اأي�ضًا اإىل وجود 
وحدة ن�ضائية �ضبه ر�ضمية لو�ضائط الإعلم �ضمن جناح و�ضائط الإعلم التابع للتنظيم، وتقود هذه الوحدُة حملت 
دات غربيات.)106( فعلى �ضبيل املثال، حثَّت مقاتلٌة  التجنيد عرب و�ضائط التوا�ضل الجتماعي وتتاألف اأ�ضا�ضًا من جمنَّ
و�ضائط  يف  قوي  وجوٌد  هناك  يكون  اأن  على  املتحدة،  اململكة  من  قادمٌة  داع�ض،  تنظيم  يف  بارزة  اأجنبية  اإرهابية 
"اأخوات"  فكرة  با�ضتخدام  وذلك  الإ�ضلمية،  الدولة  تنظيم  اإيديولوجية  املعلومات عن  لن�ضر  الجتماعي  التوا�ضل 
كيفية  ب�ضاأن  امل�ضورة  ذلك  يف  مبا  املحتَملت،  دات  للمجنَّ اللوج�ضتية  امل�ضورة  وتقدمي  جتنيد  كا�ضرتاتيجية  داع�ض 

جتنُّب ك�ضف اأمرهنَّ من قبل الأجهزة الأمنية.)107(

٦- ال�ستنتاجات
اإنَّ املعلومات عن م�ضاركة املراأة يف اجلماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية التي ا�ضُتعر�ضت يف هذا الق�ضم تعك�ض 
واملعاقبة  الق�ضائية  وامللحقة  التجرمي  لكل من  بتحليل جن�ضاين  �ضلٌة  لها  اأربعة اجتاهات عري�ضة  يقل عن  ل  ما 

وال�ضلوك الإرهابي. 
•  فالعدُد الكبري من الن�ضاء امل�ضاركات يف اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب ي�ضتوجب و�ضَع ا�ضرتاتيجيات وقائية 

تراعي العتبارات اجلن�ضانية. وقد يكون من ال�ضروري و�ضُع برامَج منف�ضلٍة تتناول احتياجات الن�ضاء 
ال للن�ضاء والفتيات اللتي لول ذلك ميكن  ن من ال�ضتهداف الفعَّ والفتيات على وجه التحديد، بغية التمكُّ

ِمْمَن اإىل تنظيمات اإرهابية اأو يدعمنها.)108(  اأن َين�ضَ
لدى  مبا�ضر  ب�ضكل  اإرهابي  عنف  ارتكاب  اأجل  من  تنفيذية  اأدوارًا  متزايد  ب�ضكل  يوؤدين  الن�ضاَء  اأنَّ  •  ومع 

ذات التفجريات النتحارية، فاإنهن ب�ضكل عام ينخرطن يف اأعمال العنف  بع�ض اجلماعات، ومنهن منفِّ
بدرجة اأقل تواترًا من الرجال. وما زالت الن�ضاُء يوؤدين يف املقام الأول اأدوارًا غري عنيفة يف دعم اأن�ضطة 
دورهنَّ  واأداُء  والتجنيد  والتمويل  اللوج�ضتي  الدعم  توفرُي  منها  بطرائَق  وذلك  الإرهابية،  اجلماعات 
هنَّ ب�ضكل خا�ض جترمُي هذا ال�ضلوك. كزوجات لرجال يقومون باأدوار تنفيذية. وبالتايل، فاإنَّ الن�ضاء مي�ضُّ
•  وكثريًا ما ت�ضبح الن�ضاُء مرتبطاٍت باجلماعات الإرهابية نتيجًة لزواجهن اأو اعتزامهن الزواَج اأو ل�ضلتهن 

مت�ضلة  جرائَم  الن�ضاُء  ترتكب  احلالت،  بع�ض  ويف  اجلماعات.  تلك  باإحدى  مرتبط  برجل  العائلية 
بالإرهاب، وذلك يف املقام الأول نتيجة لعلقاتهن باأزواجهن اأو بفرد اآخر من اأفراد الأ�ضرة. ومن الأمثلة 
على ذلك حتويُل الأمهاِت الأمواَل اإىل اأبنائهن املقاتلني الإرهابيني، واإخفاُء الن�ضاِء اأفراَد الأ�ضرِة الذكوَر 

عن �ضلطات اإنفاذ القانون، و�ضفُر الن�ضاء مع اأزواجهن يف اإطار ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب.

.Edwin Bakker and Seran de Leede, “European female jihadists in Syria”, p. 8)102(

.Mehra, “Foreign terrorist fighters”, p. 11)103(

)S/2016/49)104، الفقرة 407. 

)105(املرجع نف�ضه، الفقرة 34. 

.Spencer, “The hidden face of terrorism”, p. 85)106(

 Erin Marie Saltman and Melanie Smith, “Till Martyrdom Do Us Part”: Gender and the ISIS Phenomenon)107( 

.(London, Institute for Strategic Dialogue 2015), p. 26
 Global Counterterrorism Forum, “Good practices on women and countering violent extremism” (New York, 2015),)108(

.good practice 2
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طريق  عن  الإرهابية  اجلماعات  مع  متورطني  ي�ضبحوا  اأن  ميكن  والن�ضاء  الرجال  من  كلًّ  اأنَّ  •  ومع 

نحو  على  َل  التو�ضُّ فاإنَّ  لذلك،  امل�ضاركة.  على  للإكراه  عر�ضة  اأكرُث  الأرجح  على  هنَّ  الن�ضاء  فاإنَّ  الإكراه، 
الأمر  يتعلق  عندما  خا�ضة  اأهميًة  يكت�ضي  الق�ضرية  امل�ضاركة  عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية  حتديد  اإىل   منا�ضب 

باملجرمات املزعومات.

باء- جترمي "اأدوار الدعم"
من املهمِّ التاأكيُد على اأنَّ التزاماِت الدول باإحالة مرتكبي الأعمال الإرهابية اإىل العدالة ينطبق بنف�ض القدر على 
�ضلوك كلٍّ من املراأة والرجل. وينبغي للعاملني يف نظام العدالة اجلنائية اأن يتجنبوا تر�ضيَخ القوالب النمطية التي 
توحي باأنَّ املراأَة اأقلُّ ذنبًا من الرجل فيما يتعلق بارتكاب هذه اجلرائم اأو اأنها غرُي قادرة على الت�ضرُّف مبح�ض 

اإرادتها. 
ويف الوقت نف�ضه، من املهمِّ العرتاُف باأنَّ املراأَة قد تتاأثر ب�ضكل خمتلف وغري متنا�ضب من جراء جترمي بع�ض 
اأنَّ قوانني  عون. ويكت�ضي هذا الأمُر اأهميًة خا�ضة، بالنظر اإىل  الأعمال الإرهابية، خلفًا ملا قد يكون توخاه امل�ضرِّ
ى ملا جرى العرُف على اعتباره تهديدًا ذكوريًّا يف املقام الأول.  مكافحة الإرهاب، التي �ضاغ معظَمها رجاٌل، تت�ضدَّ
رُة اخلا�ضة املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب،  وكما لحظت املقرِّ
َفُق فيها على تعاريف الأمن، وتقوم بدور ثانوي عمومًا يف  فاإنَّ املراأَة كانت حتتل مكانًة هام�ضية يف املحادثات التي ُيتَّ

ُذ فيها الأطُر الأمنية باعتبارها �ضيا�ضًة عامة وقانونًا.)109( ال�ضياقات املوؤ�ض�ضية التي ُتَنفَّ
م النتماَء اإىل  ع بالأفعال التي جترِّ وهناك اجتاٌه هام يف ت�ضريعات مكافحة الإرهاب، األ وهو ال�ضتدلُل املو�ضَّ
اجلماعات الإرهابية، وامل�ضاركَة يف الأعمال التح�ضريية، وغرَي ذلك من اأ�ضكال الدعم للجماعات الإرهابية التي هي 
د توافقًا وا�ضعًا يف الآراء على اأنَّ منَع الإرهاب  بعيدٌة كلَّ البعد عن ارتكاب عمل اإرهابي عنيف. وهذا الجتاُه يج�ضِّ
بفعالية يتطلب ا�ضرتاتيجيًة للعدالة اجلنائية تكون تطلعيًة ووقائية يف الت�ضدي للعنف الإرهابي،)110( حيث اإنَّ ذلك 
نوا  ن نظاَم العدالة اجلنائية من تعطيل الأعمال التح�ضريية واعتقال الأفراد يف اأبكر وقت ممكن قبل اأن يتمكَّ ميكِّ

من ارتكاب جرمية اأو ال�ضفر اأو دعم عمل من اأعمال العنف الإرهابي.)111( 

< اأ�سواء: ا�ستخدام م�سطلح "اأدوار الدعم"
اأ�ضكال ال�ضلوك التي ت�ضاهم يف الأن�ضطة  "اأدوار الدعم" للإ�ضارة اإىل خمتلف  هذا املن�ضوُر ي�ضتخدم امل�ضطلَح العام 
قانونيًّا.  تعريفًا  يكون  اأن  التعريف  بهذا  ُيق�ضد  ول  العنف.  اأعمال  يف  املبا�ضرة  امل�ضاركة  على  تنطوي  ول  الإرهابية 
م  وجُترَّ الوطنية.  الق�ضائية  الوليات  باختلف  كبريًا  تباينًا  يتباين  ال�ضلوك  فاإنَّ جترمَي هذا  القانونية،  الناحية  ومن 
بع�ض اأدوار الدعم بو�ضفها جرائم م�ضتقلة، واأحُد الأمثلة على ذلك هو متويل الإرهاب وفقًا للتفاقية الدولية لقمع 
 متويل الإرهاب )1999(. وهناك اأدواٌر اأخرى ل ميكن جترميها اإلَّ باعتبارها �ضكًل من اأ�ضكال التواطوؤ على ارتكاب 

جرمية اإرهابية.

اأي�ضًا، ومن  اأدوار التح�ضري والدعم  الرئي�ضية ملكافحة الإرهاب بتجرمي  الدولية  القانونية  وتق�ضي ال�ضكوُك 
ذلك مثًل قراُر جمل�ض الأمن 1373 )2001(، الذي يقت�ضي من الدول الأع�ضاء كفالَة تقدمي اأيِّ �ضخ�ض ي�ضارك يف 
متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة. وُيذَكر من ال�ضكوك الأخرى قراَرا 

)A/72/495)109، الفقرة 29.

ق معايري حكم القانون  رات واجلرمية، فرع منع الإرهاب، منع الأفعال الإرهابية: ا�ضرتاتيجية للعدالة اجلنائية تطبِّ )110(مكتب املخدِّ

يف تنفيذ �ضكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب - وثيقة عمل �ضادرة عن دائرة امل�ضاعدة التقنية )فيينا، 2006(، الفقرة 2.
 Global Counterterrorism Forum, “Recommendations on the effective use of appropriate alternative measures for)111(

.terrorism-related offences”, p. 2
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

املجل�ض 2178 )2014( و2396 )2017(، والتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، واتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن منع 
الإرهاب وبروتوكولها الإ�ضافي.)112(

تدابري  من  جن�ضانيًّا  حمايدًا  تدبريًا  ظاهره،  يف  للإرهاب،  التح�ضري  لأعمال  والوا�ضُع  املبكُر  التجرمُي  وُيَعدُّ 
من  األف-4  الق�ضم  )انظر  خا�ض  بوجه  بالن�ضاء  ُت�ضرُّ  القبيل  هذا  من  تدابري  اآثاَر  اأنَّ  غري  اجلنائية.   العدالة 

هذا الف�ضل(.

1- مبداأ ال�سرعية

اإنَّ جترمَي الأعمال الإرهابية وال�ضلوك الداعم لرتكاب تلك الأعمال ُي�ضَعى من خلله اإىل تلبية متطلبات متناف�ضة. 
عة يف  فمن جهة، يتمثل الهدُف يف القيام ب�ضكل عام ب�ضمل كل اأنواع دعم الإرهاب، مبا يف ذلك تلك التي مل تكن متوقَّ

وقت �ضياغة الت�ضريع، مما يحدُّ من وجود ثغرات. ومن جهة اأخرى، يجب اأن متتثل القواننُي ملبداأ ال�ضرعية.
فمبداأ ال�ضرعية )"ل عقوبة بدون قانون"( هو مبداأ اأ�ضا�ضي من مبادئ حقوق الإن�ضان و�ضيادة القانون، وهو 
ا غري قابل للتقييد يف املادة 15 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية وغريه من  ٌد ب�ضفته حقًّ جم�ضَّ
معاهدات حقوق الإن�ضان. وهذا املبداأ يحُظر امللحقَة الق�ضائية واملعاقبة على �ضلوك لي�ض مو�ضوفًا كجرمية وقت 
ر "تنبيهًا معقوًل" اإىل ال�ضلوك املحظور.  ارتكابه، كما يق�ضي باأن تكون اأحكاُم القانون اجلنائي مكتوبًة بطريقة توفِّ

ر �ضمانًة اأ�ضا�ضية �ضد املحاكمات والعقوبات التع�ضفية.)113( لذلك، فاإنَّ مبداأ ال�ضرعية يوفِّ
ولأنَّ قواننَي مكافحة الإرهاب �ضيغت ا�ضتنادًا اإىل افرتا�ضات ب�ضاأن كيفية م�ضاركة الرجل يف الإرهاب، فهي 
رمبا ل يتوفر فيها امل�ضتوى املطلوب من الو�ضوح والقابلية للتنبوؤ عندما تطبَّق على اأ�ضكال م�ضاركة املراأة التي متليها 

القوالُب النمطية اجلن�ضانية. 
فكلٌّ من ال�ضلوك الداعم )التي�ضري والإعداد والتمويل وتقدمي الدعم املادي( وال�ضلوك املدعوم )الفعل العنيف( 
يجب حتديده على نحو يتم�ضى مع مبداأ ال�ضرعية. ويف �ضياق جترمي ال�ضلوك الداعم للإرهاب، فاإنَّ القانوَن الذي 

يحُظر، على �ضبيل املثال، تقدمَي الدعم للإرهاب اأو الت�ضجيع عليه يجب اأن:
م تفا�ضيَل كافيًة لتمكني ال�ضخ�ض من فهم اأ�ضكال الدعم اأو و�ضائل الت�ضجيع التي تندرج �ضمن نطاق  •  يقدِّ

الدعم  تقدمَي  ب�ضفة عامة  م  يجرِّ الذي  القانون  الغمو�ض يف  لتجنب  ال�ضبل  اأحُد  ويتمثل  هذه اجلرمية. 
للجرائم الإرهابية يف �ضرد اأمثلة وقائعية لتحديد اخل�ضائ�ض امل�ضرتكة لل�ضلوك املحظور.

•  ي�ضُرد بو�ضوح عنا�ضَر اجلرمية التي جتعل منها جرمية اإرهابية. فاإذا كانت لأيِّ جرائم �ضلٌة بـ"اأعمال 

اإرهابية"، فل بد من حتديد ما ي�ضكل تلك الأعماَل حتديدًا وا�ضحًا.
اأو �ضبب معقول للعتقاد )انظر  النية  اأو  العلُم  د العن�ضر الذهني املطلوب توفره: ومن ذلك مثًل  •  يحدِّ
املناق�ضة املتعلقة باختبارات النية الإجرامية فيما يتعلق بجرائم الدعم يف الفرع 2 من هذا الق�ضم(.)114(
عون، فاإنَّ مبداأ ال�ضرعية  رها بطرائق مل يذُكرها امل�ضرِّ ق الت�ضريعات اأو ُتف�ضِّ واإذا كانت ال�ضلطاُت الق�ضائية ُتطبِّ
الذي هو خا�ضٌع  ال�ضلوك  ب�ضاأن  "تنبيهًا معقوًل"  اإر�ضادات وا�ضحة وكذلك  م  باأن تقدِّ اأي�ضًا  ال�ضلطات  يطالب هذه 

للملحقة الق�ضائية.

الإرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى  انظر  اإجرامي،  بتنظيم  والرتباط  والتاآمر  التح�ضريية  الأفعال  جترمي  اأهمية  على  )112(للطلع 

دة 13.  دة لإجراءات فعالة يف قطاع العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب"، املمار�ضة اجليِّ "مذكرة الرباط ب�ضاأن املمار�ضات اجليِّ

رات واجلرمية، وعنوانه:  قة ملبداأ ال�ضرعية يف جترمي الأعمال الإرهابية يف املن�ضور ال�ضادر عن مكتب املخدِّ )113(ترد مناق�ضة متعمِّ

ي للإرهاب، ال�ضفحات 33-37 )انظر  منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب؛ النميطة 4 - حقوق الإن�ضان وتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدِّ
اأي�ضًا، E/CN.4/2006/98 الفقرة 46(.

)114(منع الأفعال الإرهابية، الفقرة 30؛ وE/CN.4/2006/98، الفقرة 46.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ENG.pdf?ver=2016-09-01-115828-653
http://www.undocs.org/ar/E/CN.4/2006/98
http://www.undocs.org/ar/E/CN.4/2006/98
http://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
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اأيِّ نظام  وكما لحظت املحكمُة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، فاإنَّ هناك عن�ضَر تف�ضري ق�ضائي ل مفرَّ منه يف 
م اأدواَر الدعم يف التنظيمات الإرهابية ينبغي  قانوين للتكيُّف مع الظروف املتغرية.)115( بيد اأنَّ الت�ضريعاِت التي جُترِّ
القيام بذلك، ينبغي  اأثره املجن�َضن. ولدى  اإدراك  ال�ضلوك، مع  اأنواع  "تنبيهًا معقوًل" ملا هو حمظوٌر من  م  اأن تقدِّ
موا ما للت�ضريعات املزَمعة من اآثار على الن�ضاء والرجال، واأن ي�ضوغوا م�ضاريَع الأحكام على نحو  عني اأن ُيقيِّ للم�ضرِّ

يجعل تطبيقها قابًل للتنبوؤ به فيما يتعلق بالن�ضاء والرجال.

<  اإحالة مرجعية: التعريف الف�سفا�س للجرائم واحتجاز اأفراد الأ�سرة
ر الحتجاَز التع�ضفي  •  من �ضاأن تعريف اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب تعريفًا ف�ضفا�ضًا اأو وا�ضعًا ب�ضكل مفرط اأن يي�ضِّ

ين من العدالة على ال�ضت�ضلم اأو تقدمي  لأفراد الأ�ضرة من اأجل ممار�ضة ال�ضغط على امل�ضتَبه فيهم الفارِّ
لع على مناق�ضة لهذه امل�ضاألة، انظر الف�ضل 4، الق�ضمني دال وهاء.( معلومات اإىل ال�ضلطات. )للطِّ

2- اختبارات النية الإجرامية فيما يتعلق بجرائم الدعم
يتعلق  فيما  الإجرامية  النية  اختبارات  تطبيق  يف  العملي  التنفيذ  مو�ضَع  املبادئ  هذه  لو�ضع  الو�ضائل  اأحُد  يتمثل 

بجرائم الدعم تطبيقًا يراعي العتباراِت اجلن�ضانيَة مراعاًة منا�ضبًة.
اأنَّ اجلناَة هم من الذكور ميكن  فالقواننُي التي تبدو لأول وهلة حمايدًة جن�ضانيًّا ولكن �ضيغت ويف الأذهان 
نًة ب�ضاأن م�ضتويات الإرادة وال�ضتقللية التي كانت لدى امل�ضتبه فيه عندما انخرط يف  اأن تت�ضمن افرتا�ضاٍت مبطَّ
اأقلُّ بكثري للح�ضول على  ال�ضياقات لهنَّ فر�ٌض  الن�ضاء يف بع�ض  فاإنَّ  ال�ضلوك املحظور. وخلفًا لذلك الفرتا�ض، 
اأو قد ل يكنَّ يف و�ضع ميكنهنَّ من حتدي ذلك   ، اأ�ضرهنَّ اأفراد  اأو  اأزواجهنَّ  املعلومات عن النطاق الكامل ل�ضلوك 
فاإنَّ  اأفغان�ضتان،  يف  العنيف  والتطرف  املراأة  عن   2016 عام  تقرير  يف  ملا ورد  ووفقًا  امل�ضاعدة.  رف�ض  اأو  ال�ضلوك 
اأو  الدعم،  تقدمي  اإىل  باملراأة  حتدو  التي  والدوافع  الأ�ضباب  بني  من  اأي�ضًا  يكون  اأن  ميكن  املعلومات  اإىل  الفتقاَر 
طوهنَّ يف اأعمال  بب�ضاطة غ�ض الطرف، باأ�ضكال اأخرى. ففيما يتعلق ببع�ض الن�ضاء، تبنيَّ اأنَّ اأقاربهن من الذكور ورَّ
ا كنَّ َيفعلَنه. وهذا ُيزيل  موا لهنَّ �ضوى قدر حمدود من املعلومات عمَّ لدعم جماعات متطرفة عنيفة، ولكن مل يقدِّ
عن�ضَر التخيري ب�ضاأن ما اإذا كانت املراأة ترغب يف تقدمي الدعم اأو ب�ضاأن الطريقة التي ترغب بها يف تقدمي ذلك 

الدعم، مما ُيزيل من حيث اجلوهر اإرادتها مع ال�ضتمرار يف ا�ضتغللها.)116(
م  ويجب الإف�ضاُح بو�ضوح عن �ضرط النية الإجرامية يف جرائم الدعم حتى ل ت�ضمَل تلك اجلرائُم الدعَم املقدَّ
ًة  اأو )ب( ل ميلك معلوماٍت َحِريَّ م  اأفراد الأ�ضرة )اأ( ل علم له بالغر�ض من الدعم املقدَّ دون ق�ضد من فرد من 
م يف احلالت التي يكون فيها ال�ضخ�ُض  بتنبيهه اإىل هذا الغر�ض. ولكن، ينبغي اأن ي�ضمل هذا ال�ضرُط الدعَم املقدَّ
م ال�ضتهتاُر تقييمًا  ا اأو جرمية ذات �ضلة بالإرهاب. و�ضواٌء اأُقيِّ م�ضتهرتًا مبا اإذا كان �ضلوكه �ضيدعم تنظيمًا اإرهابيًّ
افرُت�ض  رمبا  ذلك،  يكن  واإذا مل  اجلن�ضاين.  املنظور  مراعاة  مع  تطبيُقه  ال�ضروري  من  فاإنَّ  ذاتيًّا،  اأم  ا  مو�ضوعيًّ
مته )وهذا تطبيٌق مغاٍل يف الق�ضوة ملعيار  عت النتائَج املرتتبة على الدعم الذي قدَّ ب�ضكل غري واقعي باأنَّ املراأة توقَّ
ع  تتوقَّ مل  املراأة  اأنَّ  اجلن�ضانية،  النمطية  القوالب  ب�ضبب  �ضاذج،  نحو  على  ُيفرَت�ض  قد  املقابل،  ويف  مو�ضوعي(. 

عتها )وهذا تطبيٌق مفرٌط يف الت�ضاهل ملعيار ذاتي(. العواقب، على الرغم من الظروف التي توحي باأنها توقَّ

ر النية الإجرامية لتمويل الإرهاب  ا�سرتاطات توفُّ
م متويَل الإرهاب لها اأثٌر جمن�َضن، ول �ضيما فيما يتعلق بظاهرة املقاتلني  هناك براهنُي على اأنَّ القواننَي التي جترِّ

الإرهابيني الأجانب وارتباط الزوجات اأو اأفراد الأ�ضرة مبرتكبي اجلرائم الإرهابية من الذكور.

 European Court of Human Rights, Del Río Prada v. Spain, Application No. 42750/09, judgment of 21 October 2013,)115(

.para. 92

.Afghan women and violent extremism, pp. 10–11)116(
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م الدوُل  ويق�ضي كلٌّ من قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( والتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب باأن جترِّ
اأو عندما يكون  اإرهابي  بعمل  القيام  الأموال يف  تلك  ُت�ضتخَدم  اأن  النيُة يف  الفرد  الأموال عندما تكون لدى  توفرَي 
ف بع�ُض الوليات الق�ضائية ال�ضرتاَط الذهني  على علم باأنها �ضُت�ضتخدم لذلك الغر�ض. ويف املمار�ضة العملية، يعرِّ
رون اأو يجمعون اأمواًل  تعريفًا اأعمَّ من هذين ال�ضكني الدوليني، بحيث ي�ضمل هذا ال�ضرتاُط اأي�ضًا اأولئك الذين يوفِّ
فون بتجاهل م�ضتهرت لحتمال ا�ضتخدام تلك الأموال لأغرا�ض اإرهابية، اأو عندما تكون لديهم اأ�ضباٌب  عندما يت�ضرَّ

معقولة لل�ضتباه يف اأنها �ضُت�ضتخَدم لتلك الأغرا�ض.)117(
ن تو�ضيُع نطاق عن�ضر النية الإجرامية لتمويل جرائم الإرهاب من ملحقة واإدانة الأ�ضخا�ض عندما يكون  وميكِّ
�ضون الغر�َض الإرهابي من تلك الأموال. وهذا النهُج ميكن اأن  من ال�ضعب اإثباُت اأنهم كانوا �ضخ�ضيًّا يعلمون اأو يتوجَّ

يكون له اأثر جمن�َضن من جانبني على الأقل:
اأكرُث  فهنَّ  الإرهابية،)118(  اجلماعات  عن  معلومات  على  للح�ضول  اأقل  فر�ٌض  لهن  الن�ضاُء  دامت  •  فما 

ع نطاق اجلرمية لت�ضمل الأ�ضخا�ض الذين كان ينبغي لهم اأن  عر�ضًة من الرجال للتاأثر بالأحكام التي تو�ضِّ
 يعلموا اأنَّ دعمهم املايل �ضي�ضتفيد منه فرٌد اأو تنظيم اإرهابي، حتى اإذا مل يت�ضنَّ اإثباُت نية دعم الإرهاب 

اأو العلم بدعمه. 
مون الدعَم اإىل اأحد اأفراد الأ�ضرة املنخرط  •  ويتيح تو�ضيُع نطاق اجلرمية حماكمَة الأ�ضخا�ض الذين يقدِّ

مًا من منطلق الواجب اأو الولء الأ�ضري ولي�ض من اأجل دعم  يف الإرهاب، حتى اإذا كان ذلك الدعُم مقدَّ
الأن�ضطة الإرهابية، وهذه فيما يبدو حالٌة اأخرى تخ�ضُّ املراأة اأكرَث من الرجل.

اأي�ضًا جتنُّب تطبيق القوالب النمطية لتف�ضري توفري الن�ضاء للدعم املايل للإرهاب باأنه ناجٌم عن  ومن املهم 
اململكة  من  مواطنٌة  اأدينت  احلالت،  اإحدى  ففي  الذكور.  الأ�ضرة  لأفراد  اخل�ضوع  عن  اأو  بريئة  خاطئة  ت�ضورات 
العربية  اإرهابية يف اجلمهورية  اإىل زوجها الذي كان يقاتل مع جماعة  اإر�ضاَل 000 20 يورو  املتحدة لأنها حاولت 
ال�ضورية. وقد اأدينت بتهمة متويل الإرهاب وُحِكَم عليها بال�ضجن ملدة تتجاوز �ضنتني على اأ�ضا�ض اأنَّها كانت تعلم اأنَّ 
زوجها كان منخرطًا يف العنف لأ�ضباب دينية واإيديولوجية متطرفة واأنها حاولت اإر�ضاَل الأموال لذلك الغر�ض.)119( 
واأ�ضاف القا�ضي باأنه مقتنع باأنَّ املبادرة املتعلقة بهذه اجلرمية �ضدرت قطعًا من زوج املتهمة، واأنَّ املراأة ارتكبت 

هذه اجلرمية لأنها كانت متيَّمة به واأنها كانت تعتقد باأنه ميكن اأن يعيلها هي وولديها.

٣- الن�ساء املتورِّطات يف ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب

الأجانب،  الإرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  على  اجلنائي  القانون  تطبيَق  تكتنف  التي  الغمو�ض  ومواطَن  التحدياِت   اإنَّ 
، ت�ضلِّط ال�ضوَء على البعد اجلن�ضاين فيما يتعلق باحرتام مبداأ ال�ضرعية يف جترمي  ول �ضيما عندما تكون ن�ضاٌء قد اأُدنَّ

اأدوار الدعم.
على  فقط  لي�ض  باملعاقبة  الأع�ضاء  الدوَل  ُيلِزمان   )2017( و2396   )2014(  2178 الأمن  جمل�ض  فقراَرا 
ال�ضفر )اأو حماولة ال�ضفر( اإىل اخلارج للأغرا�ض املبيَّنة يف قرار جمل�ض الأمن 2178 )2014(، باعتبار ذلك من 
لون �ضفَر املقاتلني  رون اأو ميوِّ مون اأو يي�ضِّ  اجلرائم اجلنائية اخلطرية، بل ُيلزمانها اأي�ضًا مبعاقبة اأولئك الذين ينظِّ

الإرهابيني الأجانب.
وقد دعا جمل�ُض الأمن، يف قراره 2396 )2017(، الدوَل الأع�ضاء اإىل تقييم حالة الأفراد امل�ضتبه يف كونهم 
املرافقون  اأ�ضرهم  اأفراُد  فيهم  مبن  الآخرين،  الأفراد  عن  ومتييزهم  فيها،  والتحقيق  اأجانب،  اإرهابيني  مقاتلنَي 
د املجل�ُض اأنَّ الن�ضاَء  لهم الذين ميكن األَّ يكونوا قد �ضاركوا يف جرائَم مرتبطة باملقاتلني الإرهابيني الأجانب. واأكَّ
والأطفال املرتبطني باملقاتلني الإرهابيني الأجانب العائدين اأو املنتقلني من مناطق الن زاع واإليها رمبا يكونون قد 

)117(منع الأفعال الإرهابية، الفقرة 24؛ ومن الأمثلة على هذا الجتاه القانون اجلنائي الأ�ضرتايل لعام 1995، املادة 7-102.

 Matveeva and Faizullaev, “Women and violent extremism in Europe and Central يف  ال�ضتنتاجات  ملخ�ض  )118(انظر 

.Asia”, p. 7

.https://www.bbc.com/  متاح على املوقع .Dominic Casciani, “Woman jailed for funding Syria jihad”, 13 November 2014)119(

http://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
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رين لها اأو مرتكبني لها،  ا�ضطلعوا باأدوار كثرية خمتلفة، مبا يف ذلك بو�ضفهم داعمني للأعمال الإرهابية اأو مي�ضِّ
التاأهيل  واإعادة  الق�ضائية  للملحقة  خ�ضي�ضًا  مة  م�ضمَّ ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  لدى  خا�ض  اهتمام  اإىل  ويحتاجون 
د يف الفقرة ذاتها على اأهمية تقدمي امل�ضاعدة اإىل الن�ضاء والأطفال املرتبطني  واإعادة الإدماج. غري اأنَّ املجل�َض �ضدَّ

باملقاتلني الإرهابيني الأجانب والذين قد يكونون �ضحايا للإرهاب. 
وقد تاأثرت التدابرُي الوطنية التي اتُّخذت للت�ضدي للمقاتلني الإرهابيني الأجانب الذين يعودون اإىل اأوطانهم، 
يف كثري من احلالت، بالقوالب النمطية لأدوار كلٍّ من الن�ضاء والرجال يف اجلماعات الإرهابية، ول �ضيما يف تنظيم 
من  كثري  يف  ر  تطوَّ قد  اجلن�ضانية  للأبعاد  اجلنائية  العدالة  جمال  يف  املمار�ضني  فهَم  اأنَّ  غري  الإ�ضلمية.  الدولة 
البلدان يف ال�ضنوات اخلم�ض الأخرية، كما يتَّ�ضح من مثايل بلجيكا وفرن�ضا، وكذلك من حالت يف هولندا واأملانيا 

رة الواردة يف هذا الفرع. والنم�ضا )مرتبة بح�ضب ظهورها(، املذكورة يف الن�ضو�ض املوؤطَّ

< مثال: ت دابري العدالة اجلنائية للت�سدي للن�ساء العائدات اإىل بلجيكا وفرن�سا من العراق 
واجلمهورية العربية ال�سورية

ن تقريٌر �ضادر يف عام 2018 عن عودة املقاتلني الإرهابيني الأجانب امللحظَة التالية فيما يتعلق ببلجيكا:  يت�ضمَّ
العائدين،  من  الأوىل  املوجة  فاأثناء  كبريًا...  تطوُّرًا  اجلهاد  يف  املراأة  م�ضاركة  مفهوم  اإىل  النظرُة  رت  تطوَّ  لقد 
ين دورًا لوج�ضتيًّا حمدودًا واأنهن اإجماًل غرُي موؤذيات.  ُنظر اإىل الن�ضاء باعتبارهن "�ضحايا" اأو باعتبار اأنهن اأدَّ
، واأو�ضُع اأي�ضًا،  َة. وقد تغري الأمُر متامًا الآن، بعد اأن اأ�ضبح هناك فهٌم اأدقُّ ا البتَّ ونتيجًة لذلك، مل ُيلَحقن ق�ضائيًّ
ومنذ  الدعم.  اأن�ضطَة  لي�ضمل  القانون  نطاق  تو�ضيع  بعد  وكذلك  الن زاع،  حالت  يف  املراأة  به  تقوم   للدور الذي 

�ضاٍت للملحقة الق�ضائية مثل الرجال متامًا.)اأ(  عام 2016، اأ�ضبحت الن�ضاُء معرَّ
ق يف كيفية ت�ضدي الدولة للتهديدات الإرهابية باأنَّ ال�ضلطات عمدت، يف  ويف فرن�ضا، اأفادت جلنٌة برملانية حتقِّ
اأعقاب هجومني اإرهابيني فا�ضلني نفذتهما امراأتان، اإىل حتديث تقييمها للخطر الناجم عن عودة الن�ضاء اإىل فرن�ضا 
رت تو�ضيَع �ضيا�ضة فتح ق�ضية جنائية لت�ضمل  بعد اإقامتهنَّ يف العراق اأو اجلمهورية العربية ال�ضورية. وهذه اخلطوُة برَّ
الن�ضاَء على نحو منتظم، بعد اأن كانت ل ت�ضري يف املا�ضي اإلَّ على الذكور العائدين. ومنذ عام 2015، اأ�ضبح ردُّ نظام 
العدالة اجلنائية على عودة الن�ضاء مماثًل ملا هو فيما يتعلق بالرجال )اأي اإ�ضدار لئحة اتهام يليها احلب�ض الحتياطي، 

ما مل تكن هناك اأدلٌة على وقوع اإكراه(.)ب(

 Thomas Renard and Rik Coolsaet, eds., Returnees: Who Are They, Why Are They )Not( Coming Back and How)اأ(

 Should We Deal with Them – Assessing Policies on Returning Foreign Terrorist Fighters in Belgium, Germany and the
.Netherlands, Egmont Paper 101 (Brussels, Egmont Institute, 2018), p. 25

 Sylvie Goy-Chavent and Sénat, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens)ب(

 des services de l’État pour faire face à l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’État islamique, Les
.Rapports du Sénat No. 639 (4 July 2018), p. 53

ويتبنيَّ من املمار�ضة التي اأ�ضبحت تتَّبعها الدوُل يف امللحقة الق�ضائية على اجلرائم املتعلقة بظاهرة املقاتلني 
الإرهابيني الأجانب اأنه ما زالت هناك، يف العديد من الدول، اأ�ضئلٌة مفتوحة ب�ضاأن نطاق جترمي ال�ضلوك املت�ضل 

بهذه الظاهرة. ومن هذه الأ�ضئلة ما اإذا كانت جرميٌة اإرهابية قد ارُتكبت يف احلالت التالية:
اأجل دعم جماعة بوا�ضطة القيام بدور  اإرهابي من  اإىل منطقة عمليات تنظيم  اأ�ضخا�ٌض  •  عندما ي�ضافر 

مدين )كالتمري�ض والتدري�ض، مثًل( داخل تلك اجلماعة
ر له الدعَم املن زيل. فقد ا�ضتف�ضرت درا�ضٌة ا�ضتق�ضائية اأجرتها املديريُة  •  عندما ترافق امراأٌة زوَجها وتوفِّ

ا اإذا كان جميُع اأفراد الأ�ضرة مرتكبني جلرمية مبجرد  التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب يف عام 2016 عمَّ
اأن تتبع زوجها يف بع�ض  اإذا كان يجب على املراأة  ال�ضفر، وما اإذا كان ينبغي ملحقُتهم ق�ضائيًّا، حتى 

الثقافات)120(
•  عندما ت�ضافر امراأٌة اإىل منطقة عمليات تنظيم اإرهابي لدعم التنظيم بالزواج من مقاتل اإرهابي وتوفري 

الدعم املن زيل له 

)S/2016/49)120، الفقرة 408.

http://www.undocs.org/ar/S/2016/49
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•  عندما يدعو �ضخ�ٌض ن�ضاًء اإىل ال�ضفر اإىل منطقة عمليات تنظيم اإرهابي بهدف دعم ذلك التنظيم من 

خلل الزواج واإجناب اأجيال جديدة للتنظيم الإرهابي
ل �ضخ�ٌض اأمواًل اإىل �ضخ�ض من اأقرب اأقاربه ينطبق عليه تعريُف املقاتل الإرهابي الأجنبي،  •  عندما يحوِّ

على الرغم من عدم اإمكانية اإثبات اأيِّ نية لدعم الن�ضاط الإرهابي
ح الق�ضايا الثلث الواردة اأدناه، التي َبتَّت فيها حماكم يف هولندا واأملانيا والنم�ضا، الأبعاَد اجلن�ضانية  وتو�ضِّ

للريبة التي ميكن اأن تكتنف جترمَي ال�ضلوك الذي له �ضلٌة باملقاتلني الإرهابيني الأجانب.

< مثال: ق�سية يف هولندا ب�ساأن جتنيد ن�ساء لل�سفر اإىل اجلمهورية العربية ال�سورية)اأ(

َعى عليها عددًا من الن�ضاء على مدى عدة اأ�ضهر يف عام 2013 لل�ضفر من  يف ق�ضية ُنظر فيها عام 2014، اأقَنعت املدَّ
اأركاُن  فيها  تتوفر  الوقائُع  كانت  اإذا  فيما  املحكمُة  ونظرت  اجلهاد.  لغر�ض  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  اإىل  هولندا 
الأ�ضخا�ض  وتفتي�ُض  للمقاتلني،  الفوري  الدعم  تقدمُي  ومنها  اإرهابية،  جماعة  مع  الع�ضكري  للعمل  التجنيد  جرمية 
واملركبات، وتنفيُذ هجمات اإرهابية. وا�ضتنادًا اإىل �ضهادة اخلرباء باأنَّ الن�ضاء اللتي �ضافرن اإىل اجلمهورية العربية 
ال�ضورية للن�ضمام اإىل تنظيم الدولة الإ�ضلمية اأو جبهة الن�ضرة مل يكنَّ يف ذلك الوقت نا�ضطات يف �ضاحة القتال، 
رن الدعَم املايل والرعايَة للمقاتلني الذكور، َخل�ضت املحكمُة اإىل عدم ثبوت اجلرمية. واللفت للنظر  واإمنا كنَّ يوفِّ
ا اأو ماليًّا و/اأو الزواَج من مقاتل و/اأو رعايَة  ا اأو اإيديولوجيًّ اأنَّ املحكمة َخل�ضت اإىل اأنَّ "دعَم القتال اأو املقاتلني معنويًّ

ممتلكات مقاتل اأو اأ�ضرته اأو اأبنائه" ل يندرج �ضمن نطاق اجلرائم املن�ضو�ض عليها.
وفيما يخ�ضُّ التُّهَم املتعلقة بتجنيد رجلني لل�ضفر اإىل اجلمهورية العربية ال�ضورية للن�ضمام اإىل جماعة اإرهابية، راأت 

را من تلقاء نف�ضيهما القياَم بذلك.  َعى عليها قد ناق�ضت هذه اخلطَط مع الرجلني، لكنهما قرَّ املحكمُة اأنَّ املدَّ
اإ�ضلمية  "اإيديولوجيًة  اأنها َدعمت  واإن مل يكن هناك �ضك يف  َعى عليها،  املدَّ اأنَّ  اإىل  ونتيجًة لذلك، َخل�ضت املحكمُة 
ئت �ضاحُتها من التُّهم  متطرفة" واأنها "كانت منخرطًة متامًا يف اجلهاد العنيف"، اإلَّ اأنها مل َترتكب جرميًة، ومن َثمَّ ُبرِّ

هة اإليها. املوجَّ
ويف حزيران/يونيه 2018، اأيَّدت املحكمُة العليا يف هولندا ذلك احلكم.

)اأ(هولندا، حمكمة لهاي )Rechtbank Den Haag(، الق�ضية رقم 767193/09-13، احلكم ال�ضادر يف 1 كانون الأول/

دي�ضمرب 2014، واأكدته املحكمة العليا )Hoge Raad(، يف الق�ضية رقم 05491/16 مبوجب احلكم ال�ضادر يف 12 حزيران/
يونيه 2018.

< مثال:  ق�سية يف اأملانيا ب�ساأن امراأة �سافرت اإىل اجلمهورية العربية ال�سورية للزواج من مقاتل يف جبهة 
الن�سرة)اأ(

يف عام 2015، �ضافرت امراأٌة مع طفليها ال�ضغريين يف ال�ضن من اأملانيا اإىل اجلمهورية العربية ال�ضورية من اأجل الزواج 
من اأحد املقاتلني يف جبهة الن�ضرة، وهو تنظيٌم ينت�ضب اإىل تنظيم القاعدة الذي هو ُمدَرٌج يف قائمة الكيانات الإرهابية 
ت باأنها تتعاطف مع هذه  التي َو�ضعها جمل�ُض الأمن. وكانت املراأُة على علم بانتماء زوجها اجلديد اإىل التنظيم واأقرَّ

اجلماعة الإرهابية. 
وتلقت املراأُة تدريبًا على الأ�ضلحة من زوجها اأثناء وجودها يف اجلمهورية العربية ال�ضورية، ولكنها عادت اإىل اأملانيا بعد 
د الدولة )مل  هت اإليها تهمَتا اختطاف طفلني قا�ضرين )طفليها( والإعداد جلرمية عنف خطرية تهدِّ خم�ضة اأ�ضهر. وُوجِّ
د لل�ضفر فيما يتعلق باملقاتلني الإرهابيني الأجانب يف ذلك الوقت يف القانون الأملاين(. واأدانتها  يكن هناك جترمٌي حمدَّ

هتني اإليها. املحكمُة البتدائية على كلتا التُّهمتني املوجَّ
اأتها املحكمُة العليا الأملانية من تهمة جرمية الإرهاب. فقد َخل�ضت املحكمُة اإىل اأنه نظرًا  ولكن، عند ال�ضتئناف، برَّ
لأنَّ املتَّهمة مل ت�ضارك يف القتال واأنَّ تدريبها على الأ�ضلحة النارية كان لأغرا�ض الدفاع عن الأ�ضرة )ح�ضب زعمها(، 
لت  رًا. واأخذت املحكمُة بعني العتبار اأنَّ الأ�ضرة تنقَّ فلم يكن ركُن النية فيما يتعلق باجلرمية ذات ال�ضلة بالإرهاب متوفِّ
مرارًا داخل اجلمهورية العربية ال�ضورية لكي تبتعد عن مناطق القتال واأنَّ التعاطَف مع جبهة الن�ضرة لي�ض جرميًة 

مبوجب القانون الأملاين.

)اأ(اأملانيا، املحكمة الحتادية )Bundesgerichtshof(، احلكم StR 218/15 3 ال�ضادر يف 27 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2015.
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طن لل�سفر اإىل اجلمهورية العربية ال�سورية للزواج من  < مثال:  ق�سيتان يف النم�سا ب�ساأن ن�ساء خطَّ
مقاتلني يف �سفوف تنظيم الدولة الإ�سلمية)اأ(

تناولت املحكمُة العليا النم�ضاوية وحمكمُة ا�ضتئناف، يف قرارين �ضدرا عامي 2015 و2016، م�ضاألَة ما اإذا كان الزواُج 
ل جرميًة اإرهابية.  من مقاتل يف تنظيم الدولة الإ�ضلمية ي�ضكِّ

ففي هاتني الق�ضيتني، كانت الن�ضاُء والفتيات القا�ضرات قد اأجرين ات�ضالت على الإنرتنت مبقاتلني يف تنظيم الدولة 
زن اأنف�ضهنَّ  ا قد تزوَّجن بهم فعًل يف احتفال عن طريق �ضكايب اأو جهَّ الإ�ضلمية يف اجلمهورية العربية ال�ضورية وكنَّ اإمَّ
األقي القب�ُض على جمموعة منهن قبل اأن يحاولن مغادرة  لل�ضفر اإىل اجلمهورية العربية ال�ضورية لهذا الغر�ض. وقد 

النم�ضا، واأوقفت الأخرياُت على احلدود. 
اإليهم  بالن�ضمام  الإ�ضلمية  الدولة  تنظيم  مقاتلي  َوَعدن  اإذ  الن�ضوَة،  هوؤلء  اأنَّ  اإىل  النم�ضا  يف  املحكمتان  وَخل�ضت 
ارتكنب جرميَة  ثم، فقد  اإرهابية. ومن  اأع�ضاء يف جماعة  اإىل  ا  نف�ضيًّ من دعمًا  قدَّ الزوجية، فقد  بواجباتهن  والقيام 

"الرتباط بجماعة اإرهابية".

)اأ(النم�ضا، املحكمة العليا )Oberster Gerichtshof(، احلكم Os 45/16h 12، ال�ضادر يف 16 حزيران/يونيه 2016؛ 

وحمكمة ال�ضتئناف يف لينت�ض )Oberlandesgericht Linz(، احلكم Bs 15/15k 8، ال�ضادر يف 12 �ضباط/فرباير 2015.

هذه الق�ضايا تبنيِّ الأنواَع املختلفة من النُُّهج الق�ضائية املتَّبعة اإزاء م�ضاركة املراأة يف ظاهرة املقاتلني الإرهابيني 
عني  قني واملدَّ التي هي يف ذهن املحقِّ النمطية  القوالب  �ضاأن  نتيجة لذلك. ومن  التي ت�ضطلع بها  الأجانب واملهام 
ز هذا الأثَر املجن�َضن. ونتيجًة  العامني والق�ضاة عن املراأة وما تقوم به من اأدوار داخل اجلماعات الإرهابية اأن ُتعزِّ
)وهم  الإرهابية  العمليات  ملنفذي  العنيف  ال�ضلوَك  الأول  املقام  يف  ت�ضتهدف  والتي  بالتجرمي  املتعلقة  للت�ضريعات 

اأ�ضا�ضًا من الذكور(، فاإنَّ من ال�ضعب التنبوؤ باأثر تطبيقها الق�ضائي يف حالة املجرمات املزعومات. 

٤- جرائم اإيواء/اإخفاء الأ�سخا�س امل�ستبه يف كونهم اإرهابيني
ملكافحة  العراقي  القانون  فبموجب  اإخفاءه.  اأو  اإرهابي  جمرم  اإيواَء  الإرهاب  مكافحة  قوانني  من  العديُد  م  يجرِّ
الت�ضريعاُت يف  م  الت�ضرت.)121( وجترِّ اإرهابيًّا بهدف  اآوى �ضخ�ضًا  املوؤبَّد من  بال�ضجن  يعاَقب  لعام 2005،  الإرهاب 
ا اأو اأنه ع�ضٌو يف جماعة اإرهابية. ويعاَقب على تلك  نيجرييا اإيواَء �ضخ�ض اأو اإخفاءه مع العلم اأنه ارتكب عمًل اإرهابيًّ
اجلرمية بال�ضجن ملدة ل تقل عن ع�ضرين عامًا.)122( وين�ضُّ قانوُن الأمن الب�ضري يف الفلبني)123( على اأنَّ ال�ضخ�َض 
ي�ضاعده على  اأو  ارتكابها  املتاآمر على  اأو  اأو يخفي مرتكَب اجلرمية  وُيوؤوي  الإرهاب  يكون على علم بجرمية  الذي 

الفرار يعاَقب بال�ضجن ملدة ترتاوح بني ع�ضر �ضنوات واثنتي ع�ضرة �ضنة. 
قني بني  اأنف�ضهم ممزَّ الآخرين  اأ�ضرتهم  اأفراد  اأو  اإرهابية  اأعماًل  ارتكابهم  امل�ضتَبه يف  اأزواُج  يجد  اأن  وميكن 
بامللحقة  التهديُد  زها  يعزِّ التي  الإرهاب،  دعم  على  القانونية  العقوبة  و�ضندان  الهارب  للقريب  ولئهم  مطرقة 
الق�ضائية وال�ضجن. وهذا ال�ضراُع ميكن اأن تكون له اآثاٌر جمن�ضَنة �ضديدة. وقد يكون هذا هو احلاُل عندما يكون 
الهارُب هو اأحَد اأفراد الأ�ضرة من الذكور اأو الزوج )وهذا هو الأ�ضيع(، ويكون القريُب هو امراأًة قد ل تكون لديها كلُّ 

املعلومات اللزمة لتقييم عدم م�ضروعية ت�ضرف فرد الأ�ضرة الذكر.
وياأخذ القانوُن اجلنائي يف العديد من الدول هذا التنازع يف الولءات يف احل�ضبان بالن�ض على اأنَّ اأفراد الأ�ضرة 
ع  بني ل يرتكبون جرميًة اأو ل جتوز معاقبُتهم اإذا اآووا اأو �ضاعدوا فرَد الأ�ضرة الهارب. ويف عدد من الدول، تو�ضِّ املقرَّ
اأفراد  اأحَد  اأو ي�ضاعدون  اأولئك الذين يخفون  ت�ضريعاُت مكافحة الإرهاب �ضراحة مبداأ عدم املعاقبة هذا لي�ضمل 

الأ�ضرة القريبني الذي ُي�ضتَبه يف ارتكابه جرائَم اإرهابية.

)121(العراق، قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، املادة الرابعة.

)122(نيجرييا، )تعديل( قانون )منع( الإرهاب، 2013، املادة 6.

)123(الفلبني، قانون الأمن الب�ضري لعام 2007، القانون اجلمهوري رقم 9372، املادة 6.
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ففي الفلبني، ين�ضُّ قانوُن الأمن الب�ضري على ا�ضتثناء يف بع�ض احلالت، عندما يكون ذلك ال�ضخ�ُض زوجًا اأو 
فردًا من اأفراد الأ�ضرة القريبني من املجرم الإرهابي. كما ترد يف الأحكام املتعلقة بجرائم دعم الإرهاب املن�ضو�ض 
عليها يف قانوين العقوبات الإيطايل وال�ضيلي ا�ضتثناءاٌت ب�ضاأن ال�ضلوك الذي ي�ضكل يف حالت اأخرى دعمًا لإرهابي 
بون من اأفراد  مًا اإىل اأفراد الأ�ضرة املقربني.)124( ويف العراق، ُيعَفى من العقوبة املقرَّ عندما يكون ذلك الدعُم مقدَّ
اأ�ضرة ال�ضخ�ض الذي ارتكب جرميًة مت�ضُّ الأمن الوطني يف حال تقدميهم امل�ضاعدَة اأو و�ضيلة التعي�ض اأو املاأوى.)125( 
بني  ويف نظم قانونية اأخرى، ميكن اأن تطبَّق يف ق�ضايا الإرهاب اأي�ضًا الأحكاُم العامة التي ُتعفي اأقارب املجرم املقرَّ

الذين يوؤوونه اأو يدعمونه.)126(

رون املاأوى للم�ستَبه يف ارتكابهم اأعماًل اإرهابية بني الذين يوفِّ  < مثال:  عدم معاقبة الأقارب املقرَّ
يف العراق

بني لل�ضخ�ض الذي ارتكب جرمية مت�ضُّ الأمن الوطني )اأي زوج  ين�ضُّ قانوُن العقوبات العراقي على اأنَّ الأقارَب املقرَّ
ذلك ال�ضخ�ض واأ�ضوله وفروعه واأخته واأخاه( ُيعَفون من العقوبة يف حالة تقدمي الإعانة وو�ضيلة التعي�ض واملاأوى. غري 
اأنَّ ذلك الإعفاَء مل ُيذكر يف ت�ضريعات مكافحة الإرهاب. فقانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 )املادة 4( ين�ض على 

ال�ضجن املوؤبَّد ملن اآوى �ضخ�ضًا اإرهابيًّا بهدف الت�ضرت.
الأخرية يف  الق�ضائية  الإرهاب يف الجتهادات  الإعفاء يف ق�ضايا  انطباق  ب�ضاأن  راأيان متباينان  انبثق  ونتيجًة لذلك، 
ق  طبَّ فبينما  اإرهابيون.  اأنهم  ُزعم  الذين  بني  املقرَّ اأقاربهن  اأو  لأزواجهن  املاأوى  رن  وفَّ اللتي  الن�ضاء  ب�ضاأن  العراق 
لل�ضببني  للتطبيق  قابل  غري  احلكم  هذا  اأنَّ  بحجة  ذلك  غرُيهم  يفعل  مل  الن�ضاء،  هوؤلء  على  الإعفاَء  الق�ضاة   بع�ُض 
يف  الفرتا�ضية  احلالة  هذه  اإغفال  و)ب(  الإرهابية،  اجلرائُم  بها  تت�ضم  التي  ال�ضتثنائية  اخلطورة  )اأ(  التاليني: 
ت�ضريعات مكافحة الإرهاب. وهناك حاليًّا عدُة ن�ضاء يق�ضني عقوبات بال�ضجن يف العراق بتهم تت�ضل باإخفاء قريب 

ب ُيزَعم اأنه جمرم اإرهابي. مقرَّ

رات واجلرمية. مة يف هذا املثال ت�ضتند اإىل تبادل للآراء بني الق�ضاة يف العراق ومكتب املخدِّ ملحظة: املعلومات املقدَّ

٥- العقوبات املفرو�سة على جرائم الدعم

اأيِّ �ضخ�ض ي�ضارك يف  طلب جمل�ُض الأمن، يف الفقرة 2 )ه ( من قراره 1373 )2001(، من الدول كفالَة تقدمي 
متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة. كما ن�ضَّ املجل�ُض على اأن تكفل 
الدوُل اإدراج الأعمال الإرهابية يف قوانينها بو�ضفها جرائم خطرية واأن تعك�ض العقوباُت على النحو الواجب ج�ضامَة 
تلك الأعمال الإرهابية. وملَّا كانت ال�ضكوُك الدولية ملكافحة الإرهاب ل توفر اإر�ضادات ب�ضاأن العقوبة املنا�ضبة على 

اجلرائم الإرهابية، فاإنَّ الدوَل متار�ض �ضلحيتها التقديرية يف حتديد العقوبات على تلك اجلرائم.
وفيما يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تنطوي على القتل والختطاف وا�ضتخدام املتفجرات وغريها من اأعمال 
تعترب هذه  الدوَل  اأنَّ  للت�ضريعات  ا�ضتعرا�ٌض مقاَرن  يك�ضف  البدنية،  وال�ضلمة  د احلياَة  تهدِّ التي  العنف اخلطرية 

الأعمال دائمًا من اأخطر اجلرائم وتعاقب عليها بال�ضجن ملدة طويلة وبالإعدام يف بع�ض احلالت. 
م الإعداَد والتمويل والتجنيد وغريها من اأدوار الدعم.  ويف املقابل، فاإنَّ هناك تباينًا اأكرث يف الأحكام التي جترِّ
قة على اأعمال العنف  وين�ض بع�ض قوانني مكافحة الإرهاب على عقوبات ب�ضاأن هذه اجلرائم يف �ضدة العقوبات املطبَّ
الإرهابي اأو اأقل منها قليًل. فالت�ضريعاُت يف نيجرييا، على �ضبيل املثال، تعاقب على التما�ض اأو تقدمي الدعم اإىل 

رًا. رًا ثانيًا؛ والقانون اجلنائي ال�ضيلي، املادة 295 مكرَّ )124(قانون العقوبات الإيطايل، املادة 270 مكرَّ

)125(قانون العقوبات العراقي، املادة 183 )2(.

)126(على �ضبيل املثال، املادة 222 )2( من قانون العقوبات اللبناين.
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اجلماعات الإرهابية بال�ضجن ملدة ل تقل عن 20 عامًا.)127( وتن�ضُّ القواننُي يف بلدان اأخرى على نطاق مماثل من 
العقوبات ال�ضديدة )مبا يف ذلك عقوبة الإعدام( على قيام ال�ضخ�ض بالتحري�ض اأو التخطيط اأو التمويل اأو م�ضاعدة 
الإرهابيني، متامًا مثلما هي �ضاريٌة على الذين ينفذون الهجمات الإرهابية. ويحُظر القانوُن الدويل فر�َض عقوبة 

الإعدام على اجلرائم التي ل تنطوي على القتل العمد.)128(
وهناك دوٌل اأخرى تعاقب على جرائم الدعم بعقوبات اأخف كثريًا من العقوبات التي تطبَّق على اأعمال العنف 
الإرهابي. فبموجب قانون اململكة املتحدة، على �ضبيل املثال، ُيعاَقب ال�ضخ�ُض الذي ثبت اأنه دعا اإىل تقدمي الدعم 
اإىل تنظيم اإرهابي )غري توفري الأموال اأو ممتلكات اأخرى( بال�ضجن ملدة ل تتجاوز 10 �ضنوات، وبغرامة اأو بالثنني 
معًا.)129( كما ُيعاَقب على الع�ضوية يف تنظيم اإرهابي بال�ضجن ملدة ل تتجاوز 10 �ضنوات.)130( ويف نيوزيلندا، ُيعاَقب 
بال�ضجن ملدة ل تتجاوز �ضبع �ضنوات على اإتاحة ممتلكات اأو خدمات مالية اأو خدمات ذات �ضلة لكيان م�ضنَّف على 
اأنه اإرهابي.)131( ويف تلك الدول، لدى الق�ضاة املرونُة يف فر�ض عقوبة ال�ضجن غري امل�ضروط اأو، عندما يرون اأنَّ 

ذلك يخدم العدالة ب�ضكل اأف�ضل، فر�ض ال�ضجن امل�ضروط اأو احلكم ببديل لل�ضجن.
ومن جهة، يجب على العاملني يف جمال العدالة اجلنائية احلر�ُض على جتنُّب التاأثُّر يف مرحلة اإ�ضدار احلكم 
فن باإرادة  بالقوالب النمطية التي تنظر اإىل الن�ضاء املتورطات يف جرائم اإرهابية على اأنهن، بحكم طبيعتهن، يت�ضرَّ
اأقل من الرجال واأنهن مذنباٌت بدرجة اأقل منهم. فالباحثون الذين ا�ضتعر�ضوا ملفات املحاكمات يف ق�ضايا الإرهاب 
ني عقوبات اأرحم مقارنة بالرجال على جرائم اإرهابية  يف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية يوؤكدون اأنَّ الن�ضاء تلقَّ
الأفراد  الر�ضمية على  الردود  تاأثرٌي غري من�ضف يف  له  كان  العتبار اجلن�ضاين  اأنَّ  اإىل  ت�ضري  الأدلة  واأنَّ  مماثلة، 

املتورطني يف ارتكاب جرائم بدافع التطرف العنيف.)132(
ومن جهة اأخرى، عندما تن�ض الت�ضريعاُت على مدة �ضجن دنيا قا�ضية على اجلرائم ذات ال�ضلة باأدوار الدعم، 
ميكن اأن يفتقر الق�ضاُة اإىل املرونة اللزمة لفر�ض عقوبات اأخف على املجرمني الذين ارتكبوا جرمًا اأقلَّ خطورة اأو 
عون العامون والق�ضاة اأنف�ضهم غري قادرين على التما�ض  فة. وهكذا، ميكن اأن يجد املدَّ عندما تنطبق الظروُف املخفِّ
اأو فر�ض العقوبة التي من �ضاأنها اأن تراعي عددًا من الظروف الكفيلة بتربير تقلي�ض مدة ال�ضجن اأو حتى باحلكم 
ببدائل للحتجاز. وهذا ي�ضمل املجرمني لأول مرة الذين مل يكونوا م�ضاركني مبا�ضرًة يف اأيِّ عمل من اأعمال العنف، 
والذين اأ�ضبحوا مرتبطني باجلماعات الإرهابية باأ�ضكال اإكراه خمتلفة، والذين واإن كانوا مرتبطني بجماعة اإرهابية 
ل ي�ضكلون يف الواقع �ضوى خطر �ضئيل على جمتمعاتهم املحلية اإذا ما اأطلق �ضراحهم. وكما هو مبنيَّ يف الق�ضم األف 
لع على مناق�ضة اأكرث  من هذا الف�ضل، فاإنَّ هذه الظروَف تنطبق على الأرجح على املراأة اأكرث من الرجل. )للطِّ

تف�ضيًل لبدائل ال�ضجن فيما يتعلق باجلرائم املت�ضلة بالإرهاب، انظر الف�ضل 4، الق�ضم واو.(

جيم-   اجلرائم التي يرتكبها اأ�سخا�س ارتبطوا رغماً عنهم 
بجماعة اإرهابية

عات  ون اإىل اجلماعات الإرهابية ويرتكبون اأعماًل اإرهابية ولديهم نطاٌق وا�ضع من التوقُّ اإنَّ الن�ضاَء والرجال ين�ضمُّ
والدوافع. فبع�ُض اجلماعات الإرهابية املعا�ضرة، ول �ضيما تنظيم الدولة الإ�ضلمية وجماعة بوكو حرام، اأرغمت 
اأعدادًا كبرية من الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان على الرتباط بها وعلى القيام باأعمال اإرهابية. وهذا الإكراُه 

)127(نيجرييا، )تعديل( قانون )منع( الإرهاب، 2013، املادة 5.

رات واجلرمية، النميطة 4: حقوق  )128(الفقرة 2 من املادة 6 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية؛ انظر مكتب املخدِّ

الإن�ضان وتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب، ال�ضفحات 179-174. 
)129(اململكة املتحدة، قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، املادة 12.

)130(املرجع نف�ضه، املادة 11.

)131(نيوزيلندا، قانون قمع الإرهاب لعام 2002، املادة 10.

 Audrey Alexander and Rebecca Turkington, “Treatment of terrorists: how does gender affect justice?”, CTC Sentinel,)132(

 Ester Strømmen, “Jihadi brides or female foreign fighters? Women in Da‘esh-from؛ وvol. 1, No. 8 (September 2018), p. 24
.recruitment to sentencing”, GPS Policy Brief 01/2017 (Oslo, Peace Research Institute, 2017), p. 3
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يتخذ اأ�ضكاًل عديدة، منها الختطاُف والتجنيد ق�ضرًا يف املجتمعات املحلية، و"ت�ضليم" الأ�ضر اإيَّاهم اإىل اجلماعات 
الإرهابية. والأ�ضخا�ُض الذين اأُكرهوا على الرتباط بجماعة اإرهابية عن طريق الختطاف اأو الجتار بالأ�ضخا�ض اأو 
غري ذلك من الو�ضائل الق�ضرية هم �ضحايا للإرهاب.)133( ويف بع�ض احلالت، قد يكون من ال�ضعب حتديُد ما اإذا 
كان ال�ضخ�ُض قد ارتبط بجماعة اإرهابية طوعًا اأو بالإكراه، اأو متى حتول الإكراُه الأويل اإىل القيام طوعًا باأعمال 
ون طوعًا اإىل جماعات اإرهابية اأو قد ُيكَرهون على ذلك، فمن الأرجح اأن  اإرهابية. ومع اأنَّ الن�ضاَء والرجال قد ين�ضمُّ

ت�ضبح الن�ضاُء اأكرث من الرجال مرتبطات ق�ضرًا بجماعة اإرهابية )انظر الق�ضم األف-6 يف هذا الف�ضل(.
جربوا على الن�ضمام  وبناًء على ذلك، فاإنَّ تدابرَي العدالة اجلنائية للت�ضدي للجرائم التي يرتكبها اأ�ضخا�ٌض اأُ
اإىل جماعة اإرهابية اأو على ارتكاب عمل اإرهابي)134( لها بعٌد جن�ضاين بارز. وي�ضتك�ضف هذا الق�ضُم هذا البعَد، مبا 
يف ذلك العتبارات التي قد تكون مهمًة قبل املحاكمة )ممار�ضة ال�ضلحية التقديرية لعدم امللحقة الق�ضائية(، 
فة(، وقبل وبعد اتخاذ قرار  واأثناء النطق باحلكم )وجود ظروف خمفِّ واأثناء املحاكمة )الدفاع بحجة الإكراه(، 

ب�ضاأن امللحقة الق�ضائية )مبداأ عدم معاقبة �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض(.

1- ال�سلحية التقديرية لعدم امللحقة الق�سائية
اأو  الق�ضائية،  امللحقة  لعدم  تقديرية  �ضلحية  ممار�ضُة  الظروف،  بع�ض  يف  اجلنائية،  العدالة  ل�ضلطات  يجوز 
اإرهابية.  بجماعة  الرتباط  على  اأُكرهوا  اأ�ضخا�ٌض  ارتكبها  التي  بالإرهاب  املت�ضلة  اجلرائم  على  التهم  ل�ضحب 
اإلزاميًّا،  ق�ضية جنائية  فتُح  يكون  البلدان،  بع�ض  ففي  الوطنية:  الق�ضائية  الوليات  باختلف  املمار�ضاُت  وتتباين 
اأع�ضاء  يتمتع  ولكن،  ارُتكبت؛  جرميًة  باأنَّ  تفيد  معلومات  اجلنائية  العدالة  �ضلطات  تلقت  كلما  املبداأ،  حيث  من 
التي يكون فيها من باب امل�ضلحة  للبت يف الظروف  وا�ضعة  اأخرى، ب�ضلحية تقديرية  العامة، يف حالت  النيابة 
العمومية القياُم بامللحقة الق�ضائية.)135( وُيَعدُّ و�ضُع ا�ضرتاتيجية لتحديد اأولويات امللحقة الق�ضائية، اأي و�ضع 
عن  امل�ضاءلة  لكفالة  الفعالة  ال�ضبل  اأحَد  املر�ضودة،  واملوارد  الق�ضائية  امللحقة  وجهود  التحقيقات  لرتكيز  اأداة 
اأن  فال�ضرتاتيجياُت ميكن  الإن�ضاين.  الدويل  للقانون  والنتهاكات اخلطرية  الإن�ضان  الفاح�ضة حلقوق  النتهاكات 
اأو تتعلَّق  د مثًل احلالت التي تخ�ضُّ مرتكبي اجلرائم املزعومني الذين يتحملون القدر الأكرب من امل�ضوؤولية  حتدِّ

باأخطر اجلرائم.)136(
َعى اأنه ارتكب جرميًة ذات �ضلة بالإرهاب، ل  وعند ا�ضتخدام ال�ضلحية التقديرية لعدم مقا�ضاة �ضخ�ض ُيدَّ
بد من اأن يوؤخذ يف العتبار اأيُّ التزام للدولة مبوجب القانون الدويل من اللتزامات امل�ضار اإليها اأعله باإحالة الذين 

يدعمون الأعمال الإرهابية اإىل العدالة و�ضمان تنا�ضب العقوبة مع اجلرمية املرتكبة.)137(
د، يف الفقرة 31 من قراره 2396 )2017(، على اأنَّ الن�ضاَء املرتبطات باملقاتلني  ومع ذلك، فاإنَّ جمل�َض الأمن اأكَّ
ا كنَّ قد ا�ضطلعن باأدوار كثرية خمتلفة، مبا يف ذلك بو�ضفهنَّ داعمات للأعمال الإرهابية  الإرهابيني الأجانب رمبَّ
مة خ�ضي�ضًا  رات اأو مرتكبات لها، واأنه رمبا يلزم اإيلء اهتمام خا�ض لهنَّ لدى و�ضع ا�ضرتاتيجيات م�ضمَّ اأو مي�ضِّ
د املجل�ُض اأي�ضًا على اأهمية تقدمي امل�ضاعدة اإىل الن�ضاء  للملحقة الق�ضائية واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج. و�ضدَّ

املرتبطات باملقاتلني الإرهابيني الأجانب اللواتي رمبا كنَّ �ضحايا للإرهاب.)138(

)133(يف الفقرة 10 من قرار جمل�ض الأمن 2331 )2016(، اأكد املجل�ض اأنَّ �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض واأعمال العنف اجلن�ضي التي 

فوا �ضمن فئة �ضحايا الإرهاب حتى يكونوا موؤهلني لل�ضتفادة من التدابري الر�ضمية املو�ضوعة  ترتكبها اجلماعات الإرهابية ينبغي اأن ي�ضنَّ
لدعم �ضحايا الإرهاب والنتفاع بربامج جرب ال�ضرر وجهود اإعادة الإدماج.

)134(من الناحية التقنية، فاإنَّ ال�ضخ�ض الذي اأجرب على النخراط يف �ضلوك ي�ضكل اأركان العن�ضر املادي للجرمية دون توفر عن�ضر 

الذنب املطلوب )لأنَّ املراأة اأُجربت على النخراط يف ذلك ال�ضلوك( قد ل يكون ارتكب اجلرمية، لعدم توفر النية الإجرامية املطلوبة. 
 UNODC and International Association of Prosecutors, The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office)135(

 on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2014),
.pp. 8–9 and 44–47

.A/HRC/27/56 136(انظر(

)137(قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(، الفقرة 2 )هـ(؛ انظر اأي�ضًا، يف جملة اأمور، املادة 4، الفقرة )ب(، من التفاقية الدولية لقمع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل.
)138(انظر اأي�ضًا قراري جمل�ض الأمن 2178 )2014( و2349 )2017(.

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/56
http://www.undocs.org/ar/s/res/2178%20(2014)
http://www.undocs.org/ar/s/res/2349%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
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ب الأمنُي العام، يف تقريره لعام 2017 عن املراأة وال�ضلم والأمن، باجلهود التي بذلتها الدوُل الأع�ضاء  ورحَّ
لتباع ُنُهج قائمة على حقوق الإن�ضان ومراعية للعتبارات اجلن�ضانية من اأجل اإعادة تاأهيل واإعادة اإدماج العائدين 
لني لل�ضتفادة من بدائل للملحقات الق�ضائية".)139(   وال�ضحايا وال�ضجناء الذين اأُطلق �ضراحهم "وامل�ضتَبه فيهم املوؤهَّ
وهذه الوثائُق معًا ت�ضلِّم باأنه قد يكون من املنا�ضب يف بع�ض احلالت عدُم ملحقة الأ�ضخا�ض الذين ارتبطوا بجماعة 
اإرهابية ق�ضائيًّا، واإمنا قد يكون من الأجدى اإعادُة تاأهيلهم وتهيئتهم للندماج من جديد يف جمتمعاتهم املحلية يف 
لع على املزيد من املناق�ضة للتدابري البديلة التي تراعي العتبارات  "�ضياقات بديلة" لُنُظم العدالة اجلنائية. )للطِّ

اجلن�ضانية، مبا يف ذلك العزوف عن امللحقة الق�ضائية والحتجاز ال�ضابق للمحاكمة، انظر الف�ضل 4، الق�ضم واو.(
للتعامل مع فئات  ا�ضرتاتيجيات  وتنفيذ  الدوَل بو�ضع  الإرهاب  للجنة مكافحة  التنفيذية  املديريُة  اأو�ضت  وقد 
ر، "والن�ضاء واأفراد الأ�ضر وغريهم من الأفراد  معيَّنة من املقاتلني الإرهابيني الأجانب العائدين، ول �ضيما الق�ضَّ
الحتياجات  بتلبية  املتعلقة  اخلدمات  من  وغريها  الطبية  اخلدمات  مي  ومقدِّ �ضعافًا"  يكونوا  اأن  يحتمل  الذين 
الإن�ضانية والعائدين املحبطني الذين ارتكبوا جرائم اأقل خطورة.)140( واأو�ضت اأي�ضًا با�ضتخدام التدابري الإدارية 
و/اأو برامج اإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج كبدائل وقائية للملَحقات الق�ضائية يف احلالت التي ل يكون من امللئم 
ت�ضمل  التي  احلالت  يف  خا�ضة  اأهمية  ذات  تكون  قد  البدائُل  وهذه  بالإرهاب.)141(  تت�ضل  اتهامات  توجيُه  فيها 
�ضيما  )ول  اإرهابي  تنظيم  اإىل  للن�ضمام  اأنف�ضهن  تلقاء  من  بال�ضفر  يبادرن  ومل  اأزواجهنَّ  رافقن  اللتي  الن�ضاء 
�ضن للعتداء اأو الإيذاء اجلن�ضيني ب�ضبب  الن�ضاء اللتي ينتمني اإىل ثقافات تفر�ض طاعة الزوج(، اأو اللتي تعرَّ
، اأو اللتي اأُرغمن على الع�ضوية، اأو اللتي حاولن مغادرة التنظيم الإرهابي. وهي ميكن اأن ت�ضمل اأي�ضًا  نوع جن�ضهنَّ
م اأو عدم  الن�ضاَء الداعمات اللتي يقعن خارج نطاق القانون اجلنائي ب�ضبب عدم علمهن بالغر�ض من الدعم املقدَّ

نيَّتهن اأن يكون كذلك. 
ا اإ�ضراُك  ة عدَم مقا�ضاة �ضخ�ض ارتبط بجماعة اإرهابية، فقد يكون من املهم جدًّ ر ال�ضلطاُت املخت�ضَّ وعندما تقرِّ
الأ�ضرة واملجتمع املحلي يف عملية اإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج، والقياُم مببادرات للو�ضول اإىل النا�ض وتوعيتهم. 
ة يف العتبار اأنَّ املجتمَع املحلي قد ت�ضاوره �ضواغل م�ضروعة تتعلق بال�ضلمة فيما  ويجب اأن تاأخذ ال�ضلطات املخت�ضَّ
القراُر بعدم ملحقة اجلاين املزعوم  اإذا كان  اإرهابية، حتى  اأو الرجل الذي كان مرتبطًا بجماعة  يت�ضل باملراأة 
 ق�ضائيًّا قد ُدر�ض بعناية وا�ضُتند فيه اإىل اأنَّ ارتباَط تلك املراأة اأو ذلك الرجل باجلماعة الإرهابية مل يكن اإراديًّا.)142(

وميكن اأن يكون اأولئك الأ�ضخا�ُض اأي�ضًا عر�ضًة خلطر النتقام، واإذا كانوا �ضهودًا حمتملني، فقد يحتاجون اإىل �ضكل 
من اأ�ضكال احلماية )انظر الف�ضل 3(. 

ويف الوقت نف�ضه، فاإنَّ اأيَّ حملة توعية عامة يجب اأن تاأخذ يف العتبار حقَّ ال�ضخ�ض الذي ُيراد اإعادة اإدماجه 
اإنَّ  حيث  خا�ضة،  ب�ضفة  الن�ضاَء  مي�ضُّ  وهذا  الثانوي.  والإيذاء  للو�ضم  �ضه  تعرُّ وخطر  اخل�ضو�ضية  يف  املجتمع  يف 
بذ من جانب  اأكرُث عر�ضًة من الرجال للنَّ الن�ضاء اللواتي كنَّ مرتبطات بجماعات م�ضلحة هنَّ يف �ضياقات عديدة 
ع اأنَّ ح�ضول الن�ضاء  املجتمع املحلي. فعلى �ضبيل املثال، �ضيكون من ال�ضروري ح�ضاُب الدعم النقدي بناًء على توقُّ
على عمل مدفوع الأجر �ضيتطلَّب وقتًا اأطول، واأنهن ميكن اأن يك�ضنب ب�ضورة منهجية اأقلَّ مما يك�ضبه الرجاُل يف نف�ض 
الوظيفة، واأنهن على الأرجح �ضتقع على عاتقهن م�ضوؤولياُت الرعاية الأولية للأطفال، علمًا باأنَّ هوؤلء الأطفاَل اأي�ضًا 

�ضيكون من ال�ضروري اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.
ن الف�ضُل 6 مناق�ضة اأكرث تف�ضيًل للأبعاد اجلن�ضانية التي تنطوي عليها اإعادة تاأهيل الأ�ضخا�ض الذين  ويت�ضمَّ

كانوا مرتبطني بجماعات اإرهابية واإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

)139(انظر S/2017/861، الفقرة 47.

)140(S/2015/975، املرفق، الفقرة 155 )د(.

)141(املرجع نف�ضه، الفقرة 155 )ه (.

)142(من التو�ضيات البالغة الأهمية اأي�ضًا يف هذا ال�ضياق التو�ضيتان 3 و4 من تو�ضيات املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ب�ضاأن ال�ضتعمال 

الفعال للتدابري البديلة املنا�ضبة ب�ضاأن اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب. و�ضتجري مناق�ضتهما ب�ضكل رئي�ضي يف الف�ضل 4 من هذا املن�ضور.

http://www.undocs.org/ar/S/2017/861
http://www.undocs.org/ar/S/2015/975
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

2- الدفاع بحجة الإكراه
‘1’ الإكراه يف القانون اجلنائي الوطني

هو  حيث  الدويل،  اجلنائي  القانون  نظام  ويف  الوطنية،  القانونية  النظم  معظم  يف  موجوٌد  الإكراه  بحجة  الدفاُع 
ر ملرتكب فعل هو  م�ضتمد من القانون الدويل العرفي والقانون اجلنائي املقارن.)143( ويعمل هذا الدفاُع لإيجاد مربِّ
يف احلالت العادية جرميٌة، ب�ضبب التهديدات باملوت الفوري اأو الو�ضيك اأو بال�ضرر ال�ضخ�ضي اجل�ضيم على نحو 
يبلغ من ال�ضدة ما ل ي�ضتطيع الإن�ضاُن العادي مقاومته.)144( فعلى �ضبيل املثال، ميكن اأن يحتج ال�ضخ�ُض، ذكرًا كان 
رات بالنيابة عن جماعة اإرهابية باأنَّ الإرهابيني كانوا �ضيقتلونه اإذا ما رف�ض  اأم اأنثى، الذي هو متََّهم بنقل متفجِّ

القيام بذلك.
ر واإمكانيُة تطبيق هذا الدفاع يف كل حالة على كيفية تعريفه يف النظام القانوين الوطني لكل دولة.  ف توفُّ ويتوقَّ
ا، ميكن القوُل اإنَّ الدفاع، يف نظم القانون املدين، يعني عادًة الدفاَع الكامل فيما يتعلق بجميع  وعلى م�ضتوى عام جدًّ
ف بالإكراه ل ُيعترب قد ارتكب اأيَّ جرمية، اأو  اجلرائم. فهذه النظُم القانونية ترى اأنَّ املتهَم الذي ُيثبت اأنه ت�ضرَّ
ا يف نظم القانون الأنغلو�ضك�ضوين، فالإكراُه ك�ضبب للدفاع الكامل غرُي  ا اأو ل يعاَقب.)145( اأمَّ ُيعترب غرَي م�ضوؤول جنائيًّ
ا  فًا مهمًّ متاح عمومًا ب�ضاأن جرائم خطرية من قبيل اخليانة اأو القتل اأو حماولة القتل، ولكنه قد يكون ظرفًا خمفِّ

فة يف الفرع 3 من هذا الق�ضم(.)146(  )انظر مناق�ضة الظروف املخفِّ
اإرهابية مثل اختطاف  وقد ا�ضُتعمل الدفاُع بحجة الإكراه بنجاح يف املا�ضي يف اململكة املتحدة ب�ضاأن جرائم 
َعى عليه الذي اخَتطف  الطائرات. ففي ق�ضية عبد احل�ضني، َقبلت حمكمُة ال�ضتئناف الدفاَع بحجة الإكراه من املدَّ
طائرًة يف رحلتها اإىل اإنكلرتا للإفلت من الرتحيل من ال�ضودان اإىل العراق - واحتمال اإعدامه يف العراق - حيث 
َعى عليه  َعى عليه.)147( ويف ق�ضية ال�ضافي، قام املدَّ َخل�ضت املحكمُة اإىل اأنَّ ذلك هو ال�ضبُب املبا�ضر جلرمية املدَّ
واآخرون باختطاف طائرة يف اأفغان�ضتان بغية ال�ضفر اإىل اإنكلرتا وذلك، وفقًا ملا ُذكر يف دفاعهم، للفرار من املوت اأو 
ال�ضرر البليغ على يد طالبان واأفغان�ضتان. وعند ال�ضماح بالدفاع بحجة الإكراه، راأت حمكمُة ال�ضتئناف اأنه لي�ضت 
َعى عليه كانت لديه اأ�ضباٌب معقولة للعتقاد بوجود ذلك  هناك حاجٌة اإىل اأدلة مو�ضوعية على التهديد، ما دام املدَّ

التهديد.)148(

‘2’ الإكراه يف القانون اجلنائي الدويل 

اإنَّ وجوَد عن�ضر الإكراه كو�ضيلة من و�ضائل الدفاع معرتٌف به اأي�ضًا على م�ضتوى القانون اجلنائي الدويل. 

 Geert-Jan Knoops, Defenses in Contemporary International Criminal Law, vol. 4, International and Comparative)143(

.Criminal Law Series (Leiden, Netherlands, Brill and Nijhoff, 2001), p. 46

 Ireland, High Court of Ireland Decisions, Attorney General v. Whelan [1934] IR 518 (20 December 1933) and David)144(

Ormerod and Karl Laird, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2015), p. 389 . وهذا 
اأُكره على القيام بعمل اإرهابي  يتعلق بالدفاع بحجة الإكراه من خلل التهديد. ويف بع�ض النظم القانونية، ميكن اأن يلجاأ ال�ضخ�ض الذي 
اإىل الدفاع بحجة ال�ضرورة. ومع اأنَّ التمييز بني الإكراه وال�ضرورة يختلف باختلف الوليات الق�ضائية، فاإنَّ الدفاع بحجة ال�ضرورة ُيلجاأ 
اإليه عادة يف الظروف التي ي�ضتجيب فيها ال�ضخ�ض ب�ضبب تهديد غري ب�ضري )اأو طبيعي( بارتكاب جرمية اأقل خطورة من ال�ضرر الذي كان 
 Antonio Cassese, Cassese’s International Criminal Law, 3rd ed., Paola Gaeta and others,( ضيلحق بذلك ال�ضخ�ض نتيجة للتهديد�
eds. Oxford Press University, 2013), p. 210(. ولكن، ل ترى جميع النظم القانونية �ضرورة التمييز بني هذين املفهومني. فالفقرة 1 )د( 

من املادة 31 من نظام روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية تدمج جانبي الدفاع بحجة الإكراه وبحجة ال�ضرورة معًا.
International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Drazen Erdemović, Appeals Chamber, Case)145( 

.No. IT-96-22, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Judgment of 7 October 1997, para. 59

)Ben Saul, Defining Terrorism in International Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 99)146. واملرجع الرئي�ضي 

 Regina v. Hasan (Respondent) [2005] ( )َعى عليه يف القانون الأنغلو�ضك�ضوين ب�ضاأن عنا�ضر الإكراه هو ق�ضية ريجينا �ضد ح�ضن )املدَّ
.)UKHL 22, judgment of 17 March 2005, para. 21

 United Kingdom, England and Wales Court of Appeal, Criminal Division, R v. Abdul-Hussain, Case No. [1999])147(

.Crim LR 570 (17 December 1998)

.R v. Safi )Ali Ahmed( and others, case No. [2003] EWCA Crim 1809 (6 June 2003) ،املرجع نف�ضه)148(
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< مثال: الدفاع بحجة الإكراه يف ق�سية اأردميوفيت�س

�ض للإكراه بتهديد  عى اأنه تعرَّ َعى عليه باأنه �ضارك يف اإعدام جماعي لل�ضجناء، ولكنه ادَّ يف ق�ضية اأردميوفيت�ض، اأقرَّ املدَّ
 حياته وحياة اأفراد اأ�ضرته. وراأت دائرُة ال�ضتئناف التابعُة للمحكمة الدولية ليوغو�ضلفيا ال�ضابقة )يف اأغلبية 3 مقابل 2(

اأنَّ الإكراَه على امل�ضاركة يف عمليات اإعدام ملدنيني ب�ضبب تهديد حياة املتََّهم واأ�ضرته لي�ض �ضببًا كامًل للدفاع يف جرمية 
�ضد الإن�ضانية و/اأو جرمية حرب انطوت على قتل ب�ضر اأبرياء،)اأ( على الرغم من اأنها ميكن اأن تكون مفيدة يف تخفيف 

العقوبة على هذه اجلرائم. 
ا الأقليُة، فقد راأت اأنَّ القانوَن الدويل العرفي ل ي�ضتبعد انطباَق الدفاع بحجة الإكراه على هذه الأنواع من اجلرائم.  اأمَّ
ق املتطلبات  اأ�ضا�ضي من حقوق الإن�ضان، فاإنَّ القاعدَة تن�ضُّ على اأن تطبَّ ولكن، ملَّا كان احلقُّ يف احلياة هو اأهمَّ حقٍّ 
اأردميوفيت�ض  اأقرَّ  اأبرياء.)ب( ويف النهاية،  اأ�ضخا�ض  العامة املتعلِّقة بالإكراه تطبيقًا �ضارمًا ب�ضكل خا�ض يف حالة قتل 

بالذنب وُحكم عليه بال�ضجن ملدة خم�ض �ضنوات.

 International Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Drazen Erdemović, (1997))اأ(

.case No. IT-96-22-A, judgment, 7 October 1997, para. 19

.Separate and Dissenting Opinion of Judge Cassese, judgment, 7 October 1997, para. 44 ،ب(املرجع نف�ضه(

ويتبع نظاُم روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية النهَج الذي راأته الأقليُة يف ق�ضية اأردميوفيت�ض: اأي اأنَّ 
الدفاَع بحجة الإكراه متاٌح بو�ضفه دفاعًا كامًل. فالفقرُة 1 من املادة 31 من نظام روما الأ�ضا�ضي تن�ضُّ على اأنَّ 
ا اإذا كان �ضلوكه قد حدث حتت تاأثري اإكراه ناجت عن تهديد باملوت الو�ضيك اأو بحدوث �ضرر  ال�ضخ�َض ل ُي�ضاأل جنائيًّ
فًا لزمًا  ف ت�ضرُّ بدين ج�ضيم م�ضتمر اأو و�ضيك �ضد ذلك ال�ضخ�ض اأو �ضخ�ض اآخر، وكان ذلك ال�ضخ�ُض قد ت�ضرَّ
ومعقوًل لتجنُّب هذا التهديد، �ضريطة األَّ َيق�ضد ال�ضخ�ُض اأن يت�ضبَّب يف �ضرر اأكرب من ال�ضرر املراد جتنبه. وهذا 

التهديد ميكن اأن يكون: 
�ضادرًا عن اأ�ضخا�ض اآخرين؛ اأو  )اأ(   

ل بفعل ظروف اأخرى خارجة عن اإرادة ذلك ال�ضخ�ض. ت�ضكَّ )ب(   

‘٣’ امل�ساكل املتعلقة بالتطبيق 

هناك عدٌد من امل�ضاكل املتعلقة بتطبيق الدفاع بحجة الإكراه والتي يتعني النظر فيها يف �ضياق هذا املن�ضور:
•  انطباق هذا الدفاع ب�ضكل ينح�ضر يف نوع معنيَّ من اجلرائم. ي�ضتبعد بع�ُض النظم القانونية الدفاَع بحجة 

َعى عليه متَّهمًا بقتل اأبرياء، وخا�ضة عند الإدانة بالقتل.  الإكراه عندما يكون املدَّ
دها القانوُن،  ُد به عتبًة يحدِّ •  عتبة اخلطورة ب�ضاأن ال�ضرر الذي ُي�ضرتط وجوده. يجب اأن يبلغ ال�ضرُر املهدَّ

وهي ت�ضمل عمومًا خطَر الوفاة اأو ال�ضرر اأو الإ�ضابة اجل�ضدية اجل�ضيمة اأو اخلطرية. وقد ق�ضت حمكمُة 
ال�ضتئناف يف اململكة املتحدة باأنَّ التهديَد بالغت�ضاب كاف ل�ضتيفاء �ضرط عتبة اخلطورة.)149( وهناك 
ي�ضتهدف  عندما  ذاته  بالقدر  عالية  اخلطورة  عتبُة  كانت  اإذا  ما  وهو  فيه،  النظر  ينبغي  جن�ضاين  بعٌد 

التهديُد بال�ضرر �ضخ�ضًا م�ضت�ضعفًا من الأقارب، كالطفل، من اأجل اإكراه الأم اأو الأب على المتثال.
•  ال�ضرتاطات الزمنية املتعلقة بالتهديد بال�ضرر. ميكن اأن ين�ضَّ القانوُن الوطني على ا�ضرتاط زمني ب�ضاأن 

التهديد، ويعربَّ عنه عادة بعبارة من قبيل التهديد الو�ضيك اأو الفوري، مثًل. 
على  الإيطايل،  العقوبات  فقانوُن  التنا�ضب.  تقييَم  الق�ضائية  الوليات  بع�ُض  َي�ضرتط  التنا�ضب.  •  م�ضاكل 

ذهب  وقد  بال�ضرر.)150(  التهديد  مع  تتنا�ضب  بالإكراه  املرتكبة  الأفعاُل  تكون  اأن  ي�ضرتط  املثال،  �ضبيل 
ا ما تكون متنا�ضبة مع هذه اجلرائم اأو ل تكون متنا�ضبة  البع�ض اإىل اأنَّ اأعماَل العنف الع�ضوائية نادرًا جدًّ

 United Kingdom, England and Wales Court of Appeal, Criminal Division, A v. R [2012] EWCA Crim 434, case )149(

No.2011/04321/B2, Judgment of 13 March 2012 and [2013] Crim LR 240, para. 63، وقد راأى اللورد رئي�ض الق�ضاة اأنَّ ال�ضرتاط 
املتعلق بوجود تهديد باملوت اأو ال�ضرر البالغ ُي�ضتوفى "دون �ضك" اإذا كان هناك تهديد بالغت�ضاب. 

)150(قانون العقوبات الإيطايل )املعتمد باملر�ضوم امللكي رقم 1398 يف 19 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 1930(، املادة 54. 
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اجلوانب  اأحُد  ويتمثل  اخلطر.)151(  من  هذه  القتل  اأعماُل  ف  تخفِّ اأن  املحتمل  غري  من  لأنَّ  البتة،  معها 
ر للتهديد بال�ضرر: فالقريباُت  د به الآخرون، وامل�ضتوى املت�ضوَّ اجلن�ضانية لهذه امل�ضاألة يف ال�ضرر الذي ُيهدَّ

هنَّ اأكرُث عر�ضًة لهذا النوع من الإكراه ب�ضبب ال�ضتغلل النمطي للعلقات بني اجلن�ضني.
•  ا�ضتبعاد الرتباط الطوعي. ل يكون الدفاُع بحجة الإكراه متاحًا للأ�ضخا�ض الذين ارتبطوا طوعًا بجماعة 

ال�ضخ�ُض  ر عندما يختار  �ضون للإكراه. فالإكراُه ل ميكن الحتجاُج به كمربِّ اأ�ضبحوا يتعرَّ اإرهابية، ثم 
بحرية وعن علم اأن ي�ضبح ع�ضوًا يف وحدة اأو تنظيم اأو جماعة لها بحكم تاأ�ضي�ضها النيُة يف ارتكاب اأعمال 
اإنكلرتا  الإكراه يف ق�ضية يف  الدفاُع بحجة  ُرف�ض  وبالتايل،  الإن�ضاين.)152(  الدويل  القانون  تتعار�ض مع 
تتعلق بعملية �ضلب ارُتكبت نتيجة لتهديدات من تنظيم اإرهابي، وهو اجلي�ض اجلمهوري الآيرلندي، لأنَّ 
َعى عليه ان�ضمَّ اإىل اجلي�ض اجلمهوري الآيرلندي بحرية وعن علم.)153( ومبا اأنَّ املراأَة هي التي جُترَب  املدَّ

يف اأكرث الأحيان على النتماء اإىل جماعة اإرهابية، فاإنَّ هذا ال�ضتبعاد جُمن�َضن. 

فة ٣- الظروف املخفِّ
فة  ل يف حالت اأخرى �ضلوكًا غري قانوين، فاإنَّ الظروف املخفِّ ر اأو جتد عذرًا ملا كان ي�ضكِّ مع اأنَّ الدفوَع الكاملة تربِّ
َعى عليه اجلنائية عن ال�ضلوك غري القانوين، ولكن تقلِّل من م�ضوؤوليته عن تلك الأعمال. وياأتي  ت�ضلِّم مب�ضوؤولية املدَّ
فة يف مرحلة اإ�ضدار احلكم للتقليل من �ضدة العقوبة، ولذلك ُينظر اإليها عمومًا يف �ضياق املحاكمة  دوُر الظروف املخفِّ

الر�ضمية.)154( 
وُتدرج الفقرُة 2 من املادة 145 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة اجلنائية الدولية الظروَف 

فة التي ميكن اأن تاأخذها املحكمة يف العتبار، وهي: املخفِّ
)اأ( الظروف التي ل ت�ضكل اأ�ضا�ضًا كافيًا ل�ضتبعاد امل�ضوؤولية اجلنائية، كق�ضور القدرة العقلية اأو الإكراه؛
)ب(   �ضلوك املحكوم عليه بعد ارتكاب اجلرم، مبا يف ذلك اأيُّ جهود بذلها لتعوي�ض ال�ضحية اأو اأيُّ تعاون 

اأبداه مع املحكمة.
وتن�ضُّ املادُة 61 من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�ضجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد 
نها من  التي متكِّ بال�ضلحيات  اأحكامًا �ضد املجرمات،  اإ�ضدارها  تتمتع، عند  اأن  اأنَّ املحاكَم يجب  بانكوك( على 
فة للحكم من قبيل عدم وجود �ضجل جنائي وعدم خطورة ال�ضلوك الإجرامي ن�ضبيًّا وطبيعة  النظر يف العوامل املخفِّ

هذا ال�ضلوك، يف �ضوء م�ضوؤوليات الرعاية امللقاة على عاتق الن�ضاء املعنيات واخللفيات املعتادة.
فة املحكمَة من اأن تاأخذ يف العتبار ال�ضياَق الذي  ن الظروُف املخفِّ وعندما ل تكون الدفوُع الكاملة متاحة، متكِّ

ارُتكبت فيه اجلرمية، مبا يف ذلك وجود ظروف ق�ضرية.
اجل�ضيمة  النتهاكات  عن  امل�ضوؤولني  الأ�ضخا�ض  ملحاكمة  الدولية  املحكمُة  َخل�ضت  اأردميوفيت�ض،  ق�ضية  ففي 
كاأ�ضا�ض  الإكراُه  ُيرف�ض  عندما  اأنَّه،  اإىل  ال�ضابقة  يوغو�ضلفيا  اإقليم  يف  املرتَكبة  الإن�ضاين  الدويل  للقانون 
فاإنه  م�ضتوفاة،  غري  املطلوبة  العنا�ضر  لأنَّ  للدفاع،  كحجة  متاحًا  الإكراه  عن�ضُر  يكون  ل  اأو  متامًا،  املتََّهم  لتربئة 
على  احلال،  هو  هذا  يكون  اأن  وميكن   )155(. اأخفَّ عقوبًة  ي�ضتتبع  ف  خمفِّ كظرف  العتبار  يف  يوؤخذ  ذلك   مع 

�ضبيل املثال: 

.Saul, Defining Terrorism in International Law, p. 102)151(

.Cassese, Cassese’s International Criminal Law, p. 216)152(

.R v Fitzpatrick [1977] NI 20)153(

 Elies van Sliedregt, Individual Criminal Responsibility in International Law, Oxford Monographs in International)154(

.Law Series (Oxford, Oxford Press University, 2012), p. 216
International Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Drazen Erdemović, case No. IT-96-)155(

.22-T, judgment, 29 November 1996, para. 54
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•  عندما يكون نوُع اجلرمية املعنيَّة يحول دون توافر الدفاع بحجة الإكراه مبوجب القانون الوطني.

الكافي الذي ي�ضتويف ال�ضرتاَط املن�ضو�ض عليه يف  بالغ بالقدر  باإحلاق �ضرر  •  عندما يكون قد ح�ضل تهديٌد 

القانون الوطني )مثل الغت�ضاب(، ولكنَّ ال�ضرتاَط الزمني لذلك التهديد )مثل ال�ضرر الو�ضيك( مل يثبت 
يف  توؤخذ  اأن  ميكن  ذلك،  ومع  الوطني.  القانون  يف  عليه  املن�ضو�ض  ال�ضرتاَط  ي�ضتويف  لكي  الكفاية  مبا فيه 
كانت اجلرميُة  اإذا  بالغت�ضاب. كذلك،  بالتهديد  املحيطة  الق�ضرية  الظروُف  الأحكام  اإ�ضدار  العتبار عند 
فاإنَّ  الإكراه،  اإثبات  ميكن  ل  بحيث  ال�ضرر  باإحلاق  التهديد  مع  متنا�ضب  غري  ب�ضكل  خطريًة  ُتعترب  املرتَكبة 

فًا عند النطق بالعقوبة اجلنائية. التهديَد يف حد ذاته يكون ظرفًا خمفِّ
فة منا�ضبًة اأي�ضًا للتخفيف من �ضدة العقوبة يف احلالت التي تكون فيها املراأة،  وميكن اأن تكون الظروُف املخفِّ
على �ضبيل املثال، م�ضطرًة اإىل اإيواء اأو اإخفاء قريب ُيعَرف اأنه ارتكب اأعماًل اإرهابية عنيفة، وذلك من باب الولء 

الأ�ضري، اأو مل يكن مبقدورها الرف�ُض ب�ضبب العرف الجتماعي.)156(

٤- عدم معاقبة �سحايا الجتار بالأ�سخا�س
 )2016(  2331 القراران  اخل�ضو�ض  وجه  على  ومنها  الأمن،  جمل�ُض  اتخذها  التي  القراراُت  �ضلَّطت   لقد 
و2388 )2017(، ووثائُق من قبيل تقرير الأمني العام ل�ضنة 2017 عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات،)157( 
يد  والأولد على  والفتيات  بالن�ضاء  َيلحق  الذي  الق�ضري  والعمل  وال�ضرتقاق  ال�ضلت بني الختطاف  ال�ضوَء على 
اجلماعات امل�ضلحة، مبا فيها اجلماعات الإرهابية، والجتار بالأ�ضخا�ض. وترُد يف الف�ضل 5 مناق�ضٌة للعلقة بني 

جرائم الجتار بالأ�ضخا�ض والعنف �ضد املراأة على يد اجلماعات الإرهابية.
ويف احلالت التي تتعلق بن�ضاء ارتكنب جرائم اإرهابية، ولكنهن يف نف�ض الوقت �ضحايا للجتار على يد جماعات 
ا لل�ضلطات الق�ضائية، وهو مبداأ عدم معاقبة �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض.  اإرهابية، هناك اعتباٌر ميكن اأن يكون مهمًّ
فهذا املبداأ يق�ضي بعدم معاقبة هوؤلء ال�ضحايا على اجلرائم املرتَكبة نتيجة للجتار بهن، اأو يف �ضياق وثيق 
الإن�ضان  الجتار حموُرُه حقوُق  اإزاء  نهج  اأيِّ  اأ�ضا�ضيٌّ يف  فهذا  للإكراه.  نتيجة  ذلك  الجتار، مبا يف  بذلك  ال�ضلة 
وال�ضحايا، لكفالة العرتاف بال�ضحايا ك�ضحايا، واإتاحة احلماية وامل�ضاعدة اللتني هما نتيجٌة لزمة لذلك. ومثلما 
رُة اخلا�ضة املعنية بالجتار بالأ�ضخا�ض، فاإنَّ جترمَي و/اأو احتجاز �ضحايا الجتار يتنافى مع النهج  اعرتفت املقرِّ
القائم على احلقوق اإزاء الجتار لأنه يزيد ل حمالة من ال�ضرر الذي عانى منه الأ�ضخا�ض املتَّجر بهم ويحرمهم 

من احلقوق املكفولة لهم. )158( 
مكافحـة  �ضـياق  اإىل  الإ�ضارة حتديدًا  مع  املبــداأ  بذلك  قـراره  2388 )2017(،  الأمن، يف  وي�ضت�ضـهد جمـل�ُض 
الإرهاب. ففي ذلك القرار، حثَّ املجل�ُض الدوَل الأع�ضاء على القيام ب�ضكل �ضامل بتقييم احلالة الفردية للأ�ضخا�ض 
والتعامُل  ب�ضرعة،  الجتار  �ضحايا  هوية  حتديُد  يت�ضنى  لكي  والإرهابية  امل�ضلحة  اجلماعات  قب�ضة  من  حني  امل�ضرَّ
معهم ك�ضحايا للجرائم، والنظُر، متا�ضيًا مع الت�ضريعات املحلية، يف "عدم مقا�ضاة اأو معاقبة �ضحايا الجتار على 

الأن�ضطة غري امل�ضروعة التي يرتكبونها كنتيجة مبا�ضرة لتعر�ضهم للجتار".

‘1’ ال�ستناد اإىل املعايري الدولية والإر�سادات 

ومعاقبة  وقمع  املتعلق مبنع  وبروتوكولها  الوطنية  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  الأمم  اتفاقيُة  ن  تت�ضمَّ ل 
الجتار بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، التزامًا �ضريحًا يقت�ضي من الدول الأطراف المتناَع عن حماكمة 
�ضهم للإيذاء. بيد اأنَّ مبداأ عدم املعاقبة را�ضٌخ يف املعايري الدولية  �ضحايا الجتار على جرائَم ارُتكبت اأثناء فرتة تعرُّ

)156(منع الأفعال الإرهابية، الفقرة 32.

.S/2017/249)157(

)A/HRC/20/18)158، الفقرة 25.

http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
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والإر�ضادات.)159( وهذا املبداأ يتفق مع اأحد الأغرا�ض الرئي�ضية لربوتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض، مثلما هو من�ضو�ٌض 
حلقوقهم  كامل  احرتام  مع  وم�ضاعدتهم،  الجتار  ذلك  �ضحايا  حماية  وهو   ،2 املادة  من  )ب(  الفقرة  يف  عليه 
الإن�ضانية. وعلوة على ذلك، فاإنَّ الفريَق العامل املعني بالجتار بالأ�ضخا�ض، الذي ُعهد اإليه مبهمة اإ�ضداء امل�ضورة 
وتقدمي امل�ضاعدة اإىل موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف حت�ضني 

قدرة الدول الأطراف على تنفيذ الربوتوكول تنفيذًا فعاًل، اأو�ضى الدوَل مبا يلي:
)اأ(  و�ضع الإجراءات املنا�ضبة لتحديد هوية �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض ولإعطاء الدعم لهوؤلء ال�ضحايا؛

)ب(  النظر، وفقًا لت�ضريعاتها الداخلية، يف عدم معاقبة اأو مقا�ضاة الأ�ضخا�ض املتجر بهم على الأفعال 
على  ُيجرَبون  عندما  اأو  بهم  متجر  كاأ�ضخا�ض  حلالتهم  مبا�ضرة  نتيجة  باعتبارها  يرتكبونها  التي  امل�ضروعة  غري 

ارتكاب هذه الأعمال غري امل�ضروعة.)160(

بالأ�ضخا�ض بالجتار  املعني  العامل  للفريق  الأمانُة  اأعدتها  التي  اخللفية  املعلومات  لورقة   ووفقًا 
)CTOC/COP/WG.4/2010/4، الفقرة 9(، ل ينبغي للدول اأن ُتقا�ضي اأو ُتعاقب الأ�ضخا�َض املُتَّجر بهم على جرائم 
ى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�ضان  قد يكونون ارتكبوها اأثناء الجتار بهم. كذلك، فاإنَّ املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�ضَ
والجتار بالأ�ضخا�ض، ال�ضادرة عن مفو�ضية الأمم املتحدة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان )E/2002/68/Add.1( َتنَهى 
عن اعتقال الأ�ضخا�ض املتاجر بهم اأو توجيه التهمة لهم اأو مقا�ضاتهم ب�ضبب �ضلوعهم يف اأن�ضطة غري قانونية ما 

دام �ضلوعهم هذا هو نتيجة مبا�ضرة لو�ضعيتهم كاأ�ضخا�ض مت الجتار بهم.)161( 
اإجراءات  ب�ضاأن  اأوروبا  جمل�ض  اتفاقية  من   26 فاملادُة  الإقليمية.  املمار�ضات  يف  اأي�ضًا  ٌد  جم�ضَّ املبداأ  وهذا 
اإمكانيَة عدم  القانوين،  لنظامه  الأ�ضا�ضية  للمبادئ  وفقًا  كلُّ طرف،  يتيح  اأن  على  تن�ض  بالب�ضر  الجتار  مكافحة 
توقيع عقوبات على ال�ضحايا ب�ضبب تورطهم يف اأن�ضطة غري قانونية، من حيث اإنهم قد اأُكرهوا على ذلك. وتن�ض 
الن�ضاء  وبخا�ضة  بالأ�ضخا�ض،  ملكافحة الجتار  اآ�ضيا  �ضرق  اأمم جنوب  رابطة  اتفاقية  املادة 14 من  7 من  الفقرُة 
بالأ�ضخا�ض  الجتار  �ضحايا  حتميل  عدم  يف  املنا�ضبة،  احلالت  يف  طرف،  دولة  كلُّ  تنظر  اأن  على  والأطفال، 
�ضلٌة  لها  الأفعال  هذه  كانت  اإذا  ارتكبوها  التي  امل�ضروعة  غري  الأفعال  عن  الإدارية  اأو  اجلنائية   امل�ضوؤوليَة 

مبا�ضرة بالجتار.

د ‘2’ انطباق املبداأ على �سلوك حمدَّ

ى بها وال�ضادرة عن املفو�ضية ال�ضامية  د من مبداأ عدم املعاقبة الوارد يف املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�ضَ ل ُيق�ضَ
حلقوق الإن�ضان اأن مينح ح�ضانًة �ضاملة لل�ضحايا املتَّجر بهم الذين قد َيرتكبون جرائَم اأخرى غري متَّ�ضلة بحالتهم 

تلك ويتوفر فيها م�ضتوى النية الإجرامية املطلوب.)162( 
وميكن ا�ضتخداُم معيارين خمتلفني لتحديد نطاق ال�ضلوك الذي ينطبق عليه مبداأ عدم املعاقبة هذا، وهما 

كالتايل: 
، على �ضبيل  •  معيار ال�ضببية: وهو ما اإذا كانت اجلرميُة مت�ضلًة ات�ضاًل مبا�ضرًا بالجتار، مثلما هو مبنيَّ

ى بها ال�ضادرة عن املفو�ضية ال�ضامية حلقوق  املثال، يف قرار جمل�ض الأمن 2388 )2017( واملبادئ املو�ضَ
الإن�ضان. وقد اأدرج عدٌد من الدول النموذَج القائم على ال�ضببية يف ت�ضريعاتها الوطنية.)163(

دت الهيئات الدولية، مبا فيها الفريق العامل املعني بالجتار بالأ�ضخا�ض،  رة اخلا�ضة املعنية بالجتار بالأ�ضخا�ض، اأكَّ )159(وفقًا للمقرِّ

عدم ملحقة الأ�ضخا�ض املتجر بهم كمعيار قانوين دويل ذي �ضلة )A/HRC/20/18، الفقرة 27(.
)CTOC/COP/WG.4/2009/2)160، الفقرة 12.

الإن�ضان والجتار  يتعلق بحقوق  بها فيما  ى  املو�ضَ التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  الإن�ضان،  ال�ضامية حلقوق  املتحدة  )161(مفو�ضية الأمم 

بالب�ضر: التعليق )HR/PUB/10/2(، املرفق، الفقرة 7.
)HR/PUB/10/2)162، ال�ضفحتان 132 و133.

القانون الأرجنتيني 26-364 لعام 2008 ب�ضاأن منع وجترمي الجتار بالأ�ضخا�ض وتقدمي  )163(انظر، على �ضبيل املثال، املادة 5 من 

امل�ضاعدة اإىل �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض )"ل يعاقب �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض على اأيِّ جرمية يرتكبونها كنتيجة مبا�ضرة للجتار بهم."(.

http://www.undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
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اأُجرب ال�ضخ�ُض املتَّجر به على ارتكابها، على النحو املبني،  •  معيار الإكراه: وهو ُي�ضري اإىل اجلرائم التي 

مثًل، يف املادة 26 من اتفاقية جمل�ض اأوروبا.

اأ- تطبيق مبداأ عدم املعاقبة على اجلرائم املت�سلة بالإرهاب 
ال�ضارية  الأحكاُم  كانت  اإذا  وما  الوطني  القانون  يف  املبداأ  هذا  اأ�ضا�ُض  ده  يحدِّ املعاقبة  عدم  مبداأ  انطباَق  اإنَّ 
من  نوع  اأيِّ  على  ال�ضحايا  معاقبة  على عدم  ين�ض  الدول  لبع�ض  الوطني  فالقانوُن  لنطباقه.  �ضروط  اأيَّ  ن  تت�ضمَّ
عليه  ي�ضري  الذي  امل�ضروع  غري  ال�ضلوك  نوع  على  قيودًا  اأخرى  دول  قواننُي  تفر�ض  بينما  اجلرائم،)164(  اأنواع 
العامة  الظروُف  ُتعترب  عندما  اأو  البغاء،  اأو  القانونية  غري  بالهجرة  املتعلقة  اجلرائُم  مثًل  ذلك  ومن  املبداأ،   هذا 

منا�ضبًة.)165(
باعتبارهم  ال�ضحايا  معاملة  اإىل �ضمان  الأع�ضاء  الدوَل  قراره 2331 )2016(،  الأمن، يف  دعا جمل�ُض  وقد 
من �ضحايا اجلرمية، واحلر�ض، "وفقا للت�ضريعات املحلية، على األَّ يتعر�ضوا للعقاب اأو الو�ضم بالعار" ب�ضبب "اأيِّ 
اأن�ضطة غري قانونية اأكرهوا على اخلو�ض فيها". ويف تقرير ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، ُذكر اأنَّ واجَب عدم 

العقاب ينطبق على اأيِّ جرمية ما دامت قد ثبتت �ضلُتها ال�ضرورية بالجتار.)166(
ينبغي متكنُي �ضحايا الجتار  املعاقبة،  تن�ضُّ على مبداأ عدم  دة  ت�ضريعات وطنية حمدَّ ويف حالة عدم وجود 
فة من اأجل جتنُّب حتميل امل�ضوؤولية اأو احلدِّ منها. من العتماد على الأحكام العامة ب�ضاأن الإكراه اأو الظروف املخفِّ

العلقة ال�سببية بني الجتار بالأ�سخا�س واجلرمية  ب- 
يجب اإجراُء تقييم على اأ�ضا�ض كل حالة على حدة ب�ضاأن ما اإذا كانت العلقُة ال�ضببية اللزمة بني اجلرائم املت�ضلة 
بالإرهاب والجتار قائمًة. وميكن اأن ينطوي حتديُد تلك العلقة على النظر فيما اإذا كان الإكراُه اأو الفتقار اإىل 

حرية الإرادة اأو ال�ضتقللية ل يزال قائمًا، وتقييم درجة النية الإجرامية لدى الفرد.
ُقها املعني مبكافحة الجتار بالب�ضر اأنَّ الإكراَه،  وقد راأى املمثُل اخلا�ض ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ومن�ضِّ
لأغرا�ض تف�ضري اأحكام عدم املعاقبة، ينبغي اأن يكون متَّ�ضقًا مع التعريف الدويل للجتار بالأ�ضخا�ض )مثل التعريف 
الظروف  من  الكاملة  املجموعَة  الإكراُه  ي�ضمل  �ضوف  لذلك،  ونتيجًة  بالأ�ضخا�ض(.  الجتار  بروتوكول  يف  الوارد 
الوقائعية التي يفقد فيها �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض اإمكانيَة الت�ضرف بحرية،)167( وهذا ل ينح�ضر يف ا�ضتخدام 

القوة اأو التهديد با�ضتخدامها، بل ي�ضمل اأي�ضًا الختطاَف والحتيال واخلداع وا�ضتغلل حالة ا�ضت�ضعاف. 

‘٣’ التطبيق خارج نطاق تدابري العدالة اجلنائية

ل يتعلق مبداأ عدم املعاقبة بعدم حتميل امل�ضوؤولية اجلنائية على اجلرائم فح�ضب، بل اإنه يتعلق اأي�ضًا بعدم فر�ض 
تدابري اأخرى ت�ضل اإىل درجة اجلزاءات. ومن هذه التدابري اجلزاءاُت الإدارية )مثل الغرامات املالية( وغرُيها من 

اأ�ضكال اجلزاءات )مثل الرتحيل والحتجاز الق�ضري، والحتجاز الإداري واحلب�ض(.)168(
ٌد اأي�ضًا يف املمار�ضة التي تتَّبعها بع�ُض الدول. فت�ضريعاُت مكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض يف  وهذا التطبيُق جم�ضَّ
اأذربيجان وجمهورية مولدوفا، مثًل، تن�ضُّ على اإعفاء �ضحايا الجتار من امل�ضوؤولية اجلنائية والإدارية واملدنية التي 

هي لول ذلك ت�ضتوفي احلدَّ الأدنى املن�ضو�َض عليه يف الأحكام.)169( 

خ 3 اآب/اأغ�ضط�ض 2016؛ وانظر اأي�ضًا  )164(انظر، على �ضبيل املثال، الف�ضل )اأي املادة( 6 من القانون التون�ضي رقم 2016-61، املوؤرَّ

خ 16 كانون الأول/دي�ضمرب 2010 ب�ضاأن الجتار بالأ�ضخا�ض.  املادة 32 من القانون النيجري رقم 2010-86 املوؤرَّ
)165(انظر، على �ضبيل املثال، )حظر( الجتار بالأ�ضخا�ض، املادة 62 من القانون النيجريي املتعلق باإنفاذ القانون واإدارته. 

 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office of the Special Representative and Coordinator)166(

 for Combating Trafficking in Human Beings, Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of
.the non-punishment provision with regard to victims of trafficking (Vienna, 2013), p. 23

)167(املرجع نف�ضه، ال�ضفحتان 11 و12.

)168(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 32.

 241-XVI 169(املادة 17-7 من قانون اأذربيجان ب�ضاأن الجتار بالأ�ضخا�ض لعام 2005، واملادة 32 من قانون جمهورية مولدوفا رقم(

خ 20 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2005. ب�ضاأن منع ومكافحة الجتار بالب�ضر، املوؤرَّ

http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
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نتيجًة  اإرهابية  اأ�ضبح مرتبطًا بجماعة  اأيَّ �ضخ�ض  اأنَّ  الإرهاب،  �ضياق مكافحة  يعني، عند تطبيقه يف  وهذا 
للجتار به ل ينبغي اأن يتعر�ض لأيِّ تدابرَي اإدارية ت�ضل اإىل حدِّ فر�ض جزاءات عليه. 

دال- الآثار املجن�َسنة لتدابري مكافحة متويل الإرهاب
ز هذا الف�ضُل على  ُيعَنى بالأبعاد اجلن�ضانية يف تدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب، وقد ركَّ هذا املن�ضوُر 
املزعومني.  اجلناة  من  والذكور  الإناث  من  كل  يف  خمتلفًا  تاأثريًا  الإرهابية  الأعمال  جترمي  بها  يوؤثر  التي  بل  ال�ضُّ
اإىل  م  املقدَّ الدعم  قمع  اإىل  وترمي  اجلنائية  العدالة  نطاق  خارج  ُتتَّخذ  التي  للتدابري  فاإنَّ  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
اإىل قمع  الرامية  للتدابري  الق�ضُم ثلثَة جمالت ميكن فيها  اأي�ضًا. وُيربز هذا  اأثرًا جمن�َضنًا  الإرهابية  اجلماعات 

خماطر متويل الإرهاب اأن توؤثر يف املراأة ب�ضكل غري متنا�ضب مع تاأثريها يف الرجل. 
اإذ ُتعترب هذه النُُّظُم عر�ضًة  ا املجاُل الأول، فهو النُُّظم غري الر�ضمية لتحويل الأموال، مثل نظام احلوالة،  فاأمَّ
 لل�ضتغلل لأغرا�ض متويل الإرهاب ب�ضبب حمدودية الرقابة التنظيمية وعدم وجود ُنُظم لتحديد هوية الزبائن.)170( 
بالتعامل  للمراأة  فيها  ُي�ضَمح  ل  التي  احلالت  ذلك  الر�ضمية، مبا يف  امل�ضرفية  النُُّظم  من  املايل  لل�ضتبعاد  ونتيجًة 
غري  النُُّظم  على  كبريًا  اعتمادًا  يعتمدن  ال�ضياقات  بع�ض  يف  الن�ضاء  فاإنَّ  املاليني،  الوكلء  اأو  امل�ضارف  مع  مبا�ضرة 
الر�ضمية لتحويل الأموال.)171( ولذلك، فاإنَّ التدابرَي اللزمة ملكافحة متويل الإرهاب التي ت�ضتهدف ُنُظم التحويلت 
املالية ميكن اأن توؤثر ب�ضكل غري متنا�ضب يف �ُضُبل و�ضول املراأة اإىل املوارد املالية، وهذا يزيد يف تفاقم ا�ضتبعادها ماليًّا.

للوائح  نتيجة  اأزواجهن  على  قة  املطبَّ املدى  البعيدة  التدابري  اء  جرَّ من  الن�ضاء  تاأثُّر  فهو  الثاين،  املجاُل  ا  واأمَّ
الرقابية املتعلقة بتجميد املوجودات.

< مثال: درا�سة حالة عن الآثار املجن�َسنة لُنُظم جتميد املوجودات 

يف الق�ضية "ميم" واآخرون �ضد خزينة جللة امللكة )M and Others v. HM Treasury(، ُفر�ض حظر على زوج "ميم" 
دت، عمًل بالقرار ذاته، بع�ُض مزايا الرعاية  دت موجوداته.)اأ( كما ُجمِّ مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1267 )1999(، وُجمِّ
وال�ضمان الجتماعي التي كان يتمتَّع بها، اإذ راأت ال�ضلطاُت يف اململكة املتحدة اأنَّ هذه املدفوعاِت حمظورٌة لأنها رمبا 
دًا، مبا يف ذلك من خلل توفري الوجبات الحتفائية املجتمعية. وو�ضف  تكون قد اأفادت ب�ضكل غري مبا�ضر �ضخ�ضًا حمدَّ
جمل�ُض اللوردات نظاَم جتميد املوجودات املطبَّق على "ميم" باأنه تدبرٌي "غري متنا�ضب وقمعي" ي�ضل اإىل حد القتحام 
"ال�ضتثنائي" خل�ضو�ضية �ضخ�ض غري مدَرج يف القائمة.)ب( وبناء على اإحالة من جمل�ض اللوردات، َخل�ضت حمكمُة 
من  اأنَّ  اإىل  املحكمُة  وَخل�ضت  "ميم".  القتحامي يف حقِّ  النظام  ل تن�ضُّ على هذا  اللئحَة  اأنَّ  اإىل  الأوروبية  العدل 
ال�ضعب ت�ضوُّر كيف ميكن حتويل هذه الأموال اإىل و�ضائل ميكن ا�ضتخدامها لدعم اأن�ضطة اإرهابية، خا�ضة واأنَّ املزايا 

د به تلبية الحتياجات احليوية املح�ضة للأ�ضخا�ض املعنيني.)ج(  التي هي مو�ضُع الإ�ضكال حم�ضورٌة يف م�ضتوى ُيق�ضَ

)اأ(حتظر لئحة جمل�ض الحتاد الأوروبي رقم 2002/881 اإتاحة اأموال، ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، لفائدة �ضخ�ض اأو 

دت باأنها مرتبطة باأفراد اأو جماعات اإرهابية مدرجة يف القائمة، وجتيز جتميد اأموال اأولئك الأ�ضخا�ض اأو اجلماعات. جماعة ُحدِّ
.R)M( v. HM Treasury [2008] 2 All ER 1097, paras. 15 and 61)ب(

 European Court of Justice, M and Others v. HM Treasury, Case No. C-340/08, Judgment of the Court (Fourth)ج(

.Chamber) of  29 April 2010, paras. 60–61

 Financial Action Task Force, The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money-Laundering .170(انظر(

.and Terrorist Financing (Paris, 2013), pp. 41–44
 Liat Shetret and others, Tracking Progress: Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism in)171(

.East Africa and the Greater Horn of Africa (n.p., Global Centre on Cooperative Security, 2015), p. 78
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ا املجاُل الثالث، فهو اأنَّ التدابرَي الرامية اإىل مكافحة متويل الإرهاب اأ�ضفرت عن فر�ض قيود على متويل  واأمَّ
املادي للإرهاب. وهذه  للدعم  ب�ضكل مفرط  تعاريَف ف�ضفا�ضٍة  اإىل  ُرجع يف ذلك  املجتمع املدين، وخا�ضة عندما 
ج للم�ضاواة بني اجلن�ضني وحقوق املراأة ويف متويل  القواننُي اأثَّرت ب�ضكل غري متنا�ضب يف موارد املنظمات التي تروِّ

تلك املنظمات ويف اأن�ضطتها. وهناك عدٌد من اخل�ضائ�ض امل�ضرتكة بني هذه املنظمات، ومنها ما يلي:)172(
•  اأنها تنزع اإىل اأن تكون منظماٍت �ضعبيًة تعمل على نطاق �ضغري، وخا�ضة عندما تعمل يف بيئات غري موؤاتية 

نًا. من الناحية ال�ضيا�ضية وحيث تواجه املراأة غبنًا معيَّ
•  اأنها ميكن اأن تعمل على م�ضتوى من التنظيم الر�ضمي اأدنى درجًة.

•  اأنها تنزع اإىل العتماد على التمويل الق�ضري الأجل، الذي ياأتي يف كثري من الأحيان من م�ضادر اأجنبية 

)اإذا كانت هذه املنظماُت تقع يف مناطق نزاع ومناطق خارجة من نزاع( ولي�ض على م�ضادر متويل ثابتة 
وطويلة الأجل اأو على م�ضادر حملية. وهذا هو اأحُد اآثار م�ضهد التمويل اخلا�ض الذي تواجهه منظماُت 
الدفاع عن حقوق املراأة، ف�ضًل عن الأمناط املجن�َضَنة لل�ضتبعاد املايل يف العديد من ال�ضياقات القطرية، 

مما ي�ضري اإىل وجود جوانب جن�ضانية.)173( 
واملنظماُت التي ت�ضرتك يف تلك اخل�ضائ�ض تواجه �ضعوباٍت خا�ضًة يف احل�ضول على التمويل، ول �ضيما من 
ل املنظمات الكبرية واملعرتف  اجلهات املانحة الأجنبية التي تعتمد اأولويات متويل اأكرث اإحجامًا عن املخاطرة وتف�ضِّ
بها والتي لها بنيٌة ر�ضمية وميكن اأن متتثل ملراجعة احل�ضابات وملتطلبات العناية الواجبة التي تفر�ضها بع�ض لوائح 

مكافحة متويل الإرهاب، بدافع اخلوف من اأن تو�ضم تربعاتها اخلريية بو�ضمة متويل الإرهاب.)174(

< مثال: اآثار تدابري مكافحة متويل الإرهاب يف اأن�سطة منظمات الدفاع عن حقوق املراأة

يف درا�ضة اأجريت يف عام 2017 ب�ضاأن اآثار تدابري مكافحة متويل الإرهاب يف امل�ضاواة بني اجلن�ضني واأن�ضطة منظمات 
الدفاع عن حقوق املراأة، اأجابت 48 يف املائة من املنظمات الن�ضائية امل�ضمولة بال�ضتبيان باأنَّ متطلبات التمويل يف �ضياق 
م طلبات للح�ضول  مكافحة الإرهاب قد اأثرت يف ح�ضولها على الأموال، بينما اأجابت 41 يف املائة منها باأنها مل تقدِّ

على بع�ض املنح ب�ضبب تلك املتطلبات.)اأ(

 Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings:)اأ( 

.What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security (2017), p. 65

)172(انظر A/64/211، الفقرة 42.

 Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings:)173(

.What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security (2017), p. 38

)A/HRC/33/29)174، الفقرة 41، وA/64/211، الفقرة 42.

http://www.undocs.org/ar/A/64/211
http://www.undocs.org/ar/A/64/211
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�س النقاط الرئي�سية ملخَّ

الن�ضاَء منخرطاٌت يف  فاإنَّ  الإرهابي ومرتكبيه،  العنف  مي  اأغلبيَة منظِّ لون  زالوا ميثِّ الرجاَل ما  اأنَّ  •  مع 

واأمنية  قتالية  مبهام  با�ضطلعهن  بدءًا  خمتلفة،  باأ�ضكال  املعا�ضرة  الإرهابية  اجلماعات  اأن�ضطة 
رات انتحاريات. ويعمل املزيُد من الن�ضاء يف التجنيد وح�ضد الدعم  وقيادية، وانتهاء با�ضتخدامهنَّ كمفجِّ
، مثًل،  اأدوارًا جن�ضانية تقليدية )كاأن يكنَّ اأو هنَّ يوؤدين  اأو توفري مهام الدعم،  للجماعات الإرهابية، 

زوجاٍت للمقاتلني الإرهابيني الأجانب(.
ِمْمَن اإىل اجلماعات الإرهابية مبح�ض اإرادتهن، فاإنَّ الن�ضاَء الأخريات يرتبطن  •  مع اأنَّ بع�َض الن�ضاء ين�ضَ

اأخرى،  باجلماعات الإرهابية من خلل العلقات الأ�ضرية، وخ�ضو�ضًا من خلل الزواج. ويف حالت 
ُتختَطف الن�ضاء )والرجال( وُيجرَبن على امل�ضاركة يف اأعمال اإرهابية.

•  تن�ضُّ �ضكوٌك قانونية دولية عديدة ملكافحة الإرهاب على وجوب جترمي تقدمي الدعم وامل�ضاعدة لأن�ضطة 

اجلماعات الإرهابية. ويف املمار�ضة العملية، َينجم عن التجرمي الوا�ضع لأن�ضطة الدعم تاأثرٌي متمايز يف 
املراأة نظرًا لأنَّ الن�ضاَء، مقارنًة بالرجال، يوؤدين يف الأغلب اأدواَر دعم غري عنيفة، مع تفاوت م�ضتويات 

 . العلم والنية لديهنَّ
املثال،  �ضبيل  فعلى  ال�ضرعية.  ملبداأ  دائمًا  والتح�ضريي ممتثًل  الداعم  ال�ضلوك  يكون جترمُي  اأن  •  يجب 

ل �ضلوكًا ُيعاَقب عليه. ولأنَّ قواننَي  يجب حتديُد اجلرائم على نحو يعطي "تنبيهًا معقوًل" اإىل ما ُي�ضكِّ
مكافحة الإرهاب رمبا ُو�ضعت ا�ضتنادًا اإىل افرتا�ضات ب�ضاأن طريقة م�ضاركة الرجال يف الإرهاب، فاإنَّ 
للتنبوؤ عند تطبيقها على م�ضاركة  الو�ضوح والقابلية  اإىل امل�ضتوى املطلوب من  القواننَي قد تفتقر  تلك 

الن�ضاء يف الإرهاب، عندما مُتلي تلك الأدواَر القوالُب النمطية اجلن�ضانية.
على  اجلن�ضانية  العتبارات  مراعاة  تعميم  يف  يتمثل  نهج  تطبيق  �ضرورَة  ر�ض  بالدَّ تناوَل  الف�ضُل  •  هذا 

جمموعة خمتارة من اجلرائم الإرهابية التي تت�ضل باملقاتلني الإرهابيني الأجانب، ومتويل الإرهاب، 
واجلرائم املتعلقة باإيواء امل�ضتَبه يف ارتكابهم اأعماًل اإرهابية اأو اإخفائهم، وعلى اإ�ضدار الأحكام ب�ضاأن 

جرائم الدعم.
اإرهابية  بجماعات  املرتبطات  الن�ضاَء  ر  ُت�ضوِّ التي  اجلن�ضانية  النمطية  القوالب  اإىل  النتباُه  املهمِّ  •  من 

على اأنهن يفتقرن عمومًا اإىل حرية الت�ضرف مبح�ض اإرادتهن وباأنهن �ضحايا الإكراه. ومع ذلك، ت�ضري 
واللتي   ، عنهنَّ رغمًا  الإرهابية  باجلماعات  مرتبطات  ي�ضبحن  اللئي  الن�ضاء  عدد  اأنَّ  اإىل  البحوُث 
يرتكنب جرائَم نتيجة ذلك الرتباط، هو اأعلى مما هو لدى الرجال. وهناك عدٌد من مبادئ العدالة 
اجلنائية املتاحة للتطرق اإىل هذه احلالة، ومنها ممار�ضُة ال�ضلحية التقديرية لعدم املقا�ضاة اأو الدفاُع 
وعندما  العقوبة.  �ضدة  من  للتخفيف  الأحكام  اإ�ضدار  عند  فة  املخفِّ الظروف  تطبيُق  اأو  الإكراه  بحجة 
يكون ال�ضخ�ُض املعني �ضحيًة من �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض، فقد يكون من املنا�ضب تطبيُق مبداأ عدم 

معاقبة �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض.
•  هناك اأي�ضًا اآثاٌر جن�ضانية َتنُجم عن التدابري املتَّخذة خارج نطاق العدالة اجلنائية والرامية اإىل قمع 

م اإىل اجلماعات الإرهابية، وخ�ضو�ضًا التدابري الرامية اإىل قمع الدعم املايل. الدعم املقدَّ





© UN Photo/Martine Perret :يف الأعلى
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دة اأخرى ا�ضتخداَم العديد من تدابري التحقيق  تتطلب التحقيقاُت يف الق�ضايا التي تنطوي على اإرهاب وجرائم معقَّ
املختلفة، ومنها اإجراُء مقابلت مع ال�ضحايا وال�ضهود وامل�ضتبه فيهم )اأي ا�ضتجواُبهم(، ومراقبُة املكاملات الهاتفية 
والربيد الإلكرتوين والت�ضالت عن طريق و�ضائط التوا�ضل الجتماعي، وا�ضتغلُل ال�ضجلت املوجودة يف الهواتف 
املحمولة واحلوا�ضيب. وهي تتطلب اأي�ضًا ا�ضتخداَم اأنواع خمتلفة من الأدلة، ومنها اأدلُة ال�ضتدلل اجلنائي امللتَقطة 
ة من ال�ضلطات العمومية واملوؤ�ض�ضات التجارية  من م�ضرح اجلرمية واأيُّ اأ�ضياَء ُيعرث عليها هناك واملعلومات امل�ضتَمدَّ

ونتائج تفتي�ض الأ�ضخا�ض واملركبات واملنازل ومباين الأعمال التجارية.
الإرهاب  جرائم  يف  التحقيقات  اأثناء  تن�ضاأ  التي  الرئي�ضية  اجلن�ضانية  للأبعاد  درا�ضًة   3 الف�ضل  ويت�ضمن 

وامللحقة الق�ضائية عليها. وفيما يلي ملحٌة وجيزة عن املوا�ضيع التي يتناولها هذا الف�ضل:
•  الق�ضم األف:  �ضلحيات التفتي�ض، واأ�ضاليب التحري اخلا�ضة، وممار�ضات حتديد امللمح )التنميط(

ال�ضحايا  مع  اإجراء مقابلت  العتبارات اجلن�ضانية يف  ب�ضاأن مراعاة  دة  •  الق�ضم باء:      املمار�ضات اجليِّ

وامل�ضتبه فيهم وال�ضهود
•  الق�ضم جيم: اجلوانب اجلن�ضانية حلماية ال�ضهود

•  الق�ضم دال:  اأهمية تعزيز متثيل املراأة يف جمال اإنفاذ القانون والنظام الق�ضائي

باجلرائم  املتعلقة  الق�ضائية  وامللحقات  التحقيقات  على  وجيم  باء  الق�ضمني  يف  املذكورة  املبادُئ  وتنطبق 
�ضوا لعنف جن�ضي  الإرهابية ب�ضفة عامة، وعلى احلالت التي يكون فيها ال�ضحايا اأو ال�ضهود اأو امل�ضتَبه فيهم قد تعرَّ

وجن�ضاين.
باأهمية خا�ضة  تت�ضم  الإرهاب، ولكنها  التحقيقاُت يف ق�ضايا  بها  البحُث فيها ل تنفرد  التي يجري  وامل�ضائُل 
ومكافحة  الإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  ال�ضكوك  يف  را�ضخ  اأ�ضا�ضي  مبداأ  وهناك  الإرهاب.  مكافحة  �ضياق  يف 
الإرهاب، وهو اأنَّ التحقيقاِت واملحاكمات اجلنائيَة املت�ضلة بالإرهاب يجب اأن جتري وفقًا للمعايري الدولية و�ضيادة 
قون، با�ضتخدام اإجراءات مراعية للعتبارات  ن املحقِّ القانون وحقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية. و�ضوف يتمكَّ
اجلن�ضانية، من المتثال ب�ضكل اأكرب حلقوق الإن�ضان يف ما يقومون به من حتقيقات، وهم �ضيكونون على الأرجح 
قني الذين ل ُيدركون اأنَّ الطريقة التي ُيجرون بها التحقيقات توؤثر ب�ضكل خمتلف يف كلٍّ من  اأكرث فعالية من املحقِّ

الرجال والن�ضاء.

 التحقيق وامللحقة الق�ضائية 
ب�ضاأن ق�ضايا الإرهاب

٣
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< اأ�سواء: حقوق ال�سحايا وال�سهود يف مرحلة التحقيق
بالإ�ضافة اإىل احرتام حقوق امل�ضتَبه فيهم، فاإنَّ الدوَل ُملَزمٌة باحرتام حقوق ال�ضحايا وال�ضهود طوال التحقيق وامللحقة 
هم يف احلياة والأمن وال�ضلمة البدنية والعقلية، واحرتام احلياة  �ض للخطر حقُّ الق�ضائية، بالنظر اإىل احتمال اأن يتعرَّ
د اجلوانب عند  متعدِّ َنهج  اتباَع  كفالُة هذه احلقوق  وتتطلب  و�ضمعتهم.  الأ�ضرية، وحماية كرامتهم  واحلياة  اخلا�ضة 
التعامل مع الإناث ال�ضحايا وال�ضهود، لأنَّ احرتاَم هذه احلقوق ب�ضورة فعالة ل يت�ضل بنوع اجلن�ض فح�ضب، بل له �ضلٌة 

باخل�ضائ�ض الثقافية والجتماعية والدينية والقت�ضادية اأي�ضًا.
ومكافحة  املراأة  ب�ضاأن  دة  اجليِّ "املمار�ضات  من   21 اجليِّدة  املمار�ضة  يف  الإرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى  �ضلَّم  وقد 
ر  التطرف العنيف" التي و�ضعها، باأهمية اإدماج املنظور اجلن�ضاين يف املواد التوجيهية والتدريب يف هذا املجال وتوفُّ
الن�ضاء من بني اأول امل�ضتجيبني وو�ضع اإجراءات حتقيق وملحقة ق�ضائية مراعية للعتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن الن�ضاء 

ال�ضحايا وال�ضهود، بو�ضفها تدابري اأ�ضا�ضية لتعزيز حقوق ال�ضحايا وال�ضهود.

األف- اجلوانب اجلن�سانية للتحقيقات 

 1-  احلاجة اإىل نهج يراعي العتبارات اجلن�سانية يف التحقيق يف 
ق�سايا الإرهاب

ال ومن�ضف  اإنَّ المتثاَل ملعايري حقوق الإن�ضان اأمٌر اأ�ضا�ضي من اأجل كفالة التحقيق يف ق�ضايا الإرهاب على نحو فعَّ
ن العلقَة بني �ضلطات التحقيق واملجتمعات  ز اأي�ضًا امل�ضاءلَة عن اجلرائم الإرهابية، ويح�ضِّ ونزيه. وهذا المتثاُل يعزِّ

املحلية املت�ضررة من الإرهاب، وي�ضاعد يف معاجلة الظروف املوؤدية اإىل انت�ضار الإرهاب. 
التحقيق جمموعًة من ال�ضلحيات ت�ضمل تفتي�َض الأفراد  واأثناء عمليات مكافحة الإرهاب، متار�ض �ضلطاُت 
واملباين، واأ�ضاليَب التحري اخلا�ضة وحتديَد امللمح )التنميط(. ولكن، يجب على ال�ضلطات، اأثناء ممار�ضة هذه 
ال�ضلحيات، اأن متتثل للمعايري الأ�ضا�ضية حلقوق الإن�ضان، ومنها احلقُّ يف عدم التمييز. ولي�ض كلُّ تفريق يف املعاملة 
رات مو�ضوعية، يف معاملة جمموعات خمتلفة من  ح اأن يف�ضي التفريق، دون مربِّ بال�ضرورة متييزًا. ولكن، من املرجَّ
النا�ض لدى ا�ضتخدام �ضلحيات التحقيق اإىل تعار�ض مع مبداأ عدم التمييز. وعلى الرغم من اأنَّ التحقيقات يف 
َد  جمال مكافحة الإرهاب قد اأولت اهتمامًا للتمييز على اأ�ضا�ض العرق والدين واجلن�ضية، فاإنَّ من املهم اأي�ضًا التاأكُّ

قني ل مييِّزون على اأ�ضا�ض اجلن�ض اأو نوع اجلن�ض. من اأنَّ املحقِّ
اإثباته يف الف�ضل 1، فاإنَّ ُنُظَم العدالة اجلنائية يف العديد من ال�ضياقات َتغنُب املراأَة يف مراحل  ومثلما �ضبق 
خمتلفة: عند اأول ات�ضال للمراأة بالنظام؛ وطوال م�ضار التحقيقات اجلنائية؛ وقبل املحاكمة واأثناءها وبعدها؛ وهذا 

يتجلى بو�ضوح يف مرحلة التحقيقات بطرائق خمتلفة:
العادة  يف  وهم  الق�ضائي،  والنظام  القانون  اإنفاذ  جمال  يف  العاملني  من  كبرية  ن�ضبًة  لون  ميثِّ •  فالرجاُل 

غرُي متدربني على ممار�ضات التحقيق وامللحقة الق�ضائية التي تراعي العتبارات اجلن�ضانية. وهذا اأمٌر 
اأمام القانون وامل�ضاواة  اأنَّ لتمثيل املراأة يف هذه النظم دورًا رئي�ضيًّا يف كفالة امل�ضاواة  مهم بالنظر اإىل 
يف املعاملة يف نظام العدالة اجلنائية، اإىل جانب تقدمي التدريب على مراعاة العتبارات اجلن�ضانية اإىل 

جميع الن�ضاء والرجال العاملني يف هذه املجالت.
•  وقد ل يكون الفرُق يف الآثار التي تلحق بكلٍّ من الرجل واملراأة من جراء �ضلحيات التحقيق جليًّا، وهو قد 

ين�ضاأ عن حتيزات وقوالب منطية جن�ضانية را�ضخة.
•  ويف معظم ال�ضياقات، فاإنَّ ال�ضيا�ضات والإجراءات التي تنظم الطريقَة التي متاَر�ض بها تلك ال�ضلحيات 

قد ُو�ضعت بطريقة حمايدة جن�ضانيًّا.
وُيَعدُّ اعتماُد نهج يراعي العتبارات اجلن�ضانية يف التحقيقات من ال�ضبل الرئي�ضية لتفعيل مبادئ تعميم مراعاة 
العتبارات اجلن�ضانية املبيَّنة يف الف�ضل 1. وهذا يتطلب اأخَذ املعايري والأدوار والعلقات اجلن�ضانية يف العتبار من 
اأجل تقييم ما لل�ضيا�ضات واملمار�ضات املتعلقة بالتحقيق من اآثار خمتلفة يف الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان الذين 
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ون بنظام العدالة اجلنائية اأثناء جمرى التحقيقات املتعلقة بالإرهاب، باعتبارهم اأ�ضخا�ضًا م�ضتبهًا فيهم اأو  يحتكُّ
�ضحايا اأو �ضهودًا، والعمل على التخفيف من الآثار ال�ضلبية التي تن�ضاأ يف �ضياق التحقيقات. 

2- �سلحيات التفتي�س
‘1’ اأثر �سلحيات التفتي�س

الق�ضائية  وليتها  يف  واملوؤ�ض�ضات  الأفراد  حماية  عن  امل�ضوؤوليُة  الدميقراطية  املجتمعات  يف  احلكومات  على  تقع 
من التهديد الذي ي�ضكله الإرهاب. ولل�ضطلع بهذه امل�ضوؤولية، ميكن ا�ضتخداُم طائفة من �ضلحيات التحقيق، 
ومنها �ضلحياُت التفتي�ض. غري اأنَّ تفتي�َض الأ�ضخا�ض واملمتلكات على يد املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون يف �ضياق 

التحقيقات املتعلقة بالإرهاب قد ينجم عنه انتهاٌك لعدد من حقوق الإن�ضان، ومنها التالية:
•  حظر التدخل التع�ضفي اأو غري القانوين يف احلياة اخلا�ضة و�ضوؤون الأ�ضرة والبيت، وحظر الهجمات غري 

القانونية على ال�ضرف وال�ضمعة)175(
•  عند حجز املمتلكات اأو اقتحامها، احلق يف التمتع الآمن بتلك املمتلكات

•  يف حالة الإيقاف والتفتي�ض، احلق يف حرية التنقل

•  يف حالة تفتي�ض املباين امل�ضتخدمة ملمار�ضة الطقو�ض الدينية، احلق يف حرية الدين 

•  احلق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات، وذلك مثًل عندما تتعر�ض مباين حركة �ضيا�ضية و/

اأو منظمة اإعلمية للتفتي�ض
نة،  ى بـ"احلقوق غري املطلقة" التي ميكن اأن تكون حمدودًة يف ظروف معيَّ واحلقوُق املذكورة اأعله هي ما ي�ضمَّ
ل يف هذه احلقوق من�ضو�ضًا عليه يف القانون، واأن يكون له هدٌف م�ضروع، واأن يكون �ضروريًّا  �ضريطة اأن يكون اأيُّ تدخُّ

ومتنا�ضبًا مع الهدف املن�ضود.
ومينح بع�ُض الدول ملوظفي اإنفاذ القانون �ضلحياِت تفتي�ض وحجز ا�ضتثنائية يف اإطار مكافحة الإرهاب، وذلك 
اأحيانًا دون احلاجة اإىل اأمر ق�ضائي، كما اأنها متنح ال�ضلطَة التنفيذية يف اأحيان اأخرى �ضلحيات لكي تاأذن ب�ضكل 
دة دون �ضدور اأوامر بذلك. وعندما ُت�ضتخَدم �ضلحياُت التفتي�ض تلك  عام بعمليات تفتي�ض وحجز يف مناطق حمدَّ
ب�ضورة غري متنا�ضبة، فاإنها ميكن اأن تثري م�ضاكل تتعلق باحرتام كرامة الإن�ضان وحظر املعاملة اللاإن�ضانية واملهينة. 
والن�ضاء(،  الرجال  اآثار خمتلفة يف كل من  )اأي  معيَّنة  اآثار جمن�َضَنة  اأي�ضًا  التفتي�ض  يكون ل�ضلحيات  اأن   وميكن 

ول ميكن حت�ضينها اإلَّ من خلل تنفيذ ممار�ضات تراعي العتبارات اجلن�ضانية.

‘2’ اإجراءات الإيقاف والتفتي�س يف الأماكن العمومية 

ميكن اأن يكون للمكان الذي يجري فيه التفتي�ض، ح�ضب ال�ضياق، تاأثرٌي خمتلف يف كلٍّ من الن�ضاء والرجال. وفيما 
ر اإجراءاُت الإيقاف والتفتي�ض يف الرجال اأكرث من تاأثريها يف الن�ضاء، حيث  يتعلق بالأماكن العمومية، ميكن اأن توؤثِّ
ا ت�ضتهدف الن�ضاَء. وت�ضري التقاريُر اإىل اأنَّ اجلماعاِت  اإنَّ حالت التفتي�ض يف الأماكن العمومية ت�ضتهدفهم اأكرث ممَّ

�ض الن�ضاء للإيقاف والتفتي�ض: الإرهابيَة ت�ضتغل قلَة احتمال تعرُّ
دات ق�ضرًا التنقَل يف البداية ب�ضكل اأي�ضر  نظرًا لأنَّ الن�ضاَء ل ُيعترَب اأنهن ي�ضكلن تهديدًا، ت�ضتطيع التابعات واملجنَّ
ولل�ضبب  بات.  ومهرِّ دات  وجمنِّ و�ضاعيات  كجا�ضو�ضات  يعملن  وهكذا  احلكومة،  ملراقبة  اخلا�ضعة  املناطق  يف 
ذاته، جلاأت جماعة بوكو حرام منذ منت�ضف عام 2014 اإىل ا�ضتخدام الإناث يف التفجريات النتحارية.)176( 

ر يف قائمة اجلزاءات على الإرهاب التي و�ضعتها جلنة جمل�ض  )175(راأت اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان اأنَّ اإدراج �ضخ�ض ب�ضكل غري مربَّ

الأمن املن�ضاأة مبوجب القرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( ب�ضاأن تنظيم الدولة الإ�ضلمية يف العراق وال�ضام )داع�ض( 
باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  من   17 للمادة  انتهاكًا  ي�ضكل  بهما  املرتبطة  واملوؤ�ض�ضات  والكيانات  واجلماعات  والأفراد  القاعدة  وتنظيم 
املدنية وال�ضيا�ضية. واعتربت اللجنة اأنَّ ن�ضر معلومات �ضخ�ضية عن املرتكبني ي�ضكل اعتداء على ال�ضرف وال�ضمعة )انظر الفقرتني 12-10 
و10-13 من البلغ رقم 2006/1472، ب�ضاأن القرار الذي اعُتمد يف 22 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2008 فيما يتعلق بق�ضية �ضيادي وفينك �ضد 

.)(Sayadi and Vinck v. Belgium) بلجيكا
.“Nigeria: women and the Boko Haram Insurgency”, pp. ii and 10)176(
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�ضن للإيقاف والتفتي�ض يف الثقافات  ومن جهة اأخرى، ميكن اأن تكون اآثاُر الو�ضمة اأ�ضدَّ على الن�ضاء اللواتي يتعرَّ
التي ي�ضغل فيها الرجاُل عادًة الأماكَن العمومية. 

اآثاٌر خمتلفة من جراء اإجراءات الإيقاف والتفتي�ض التي تعوق حرية تنقل  وميكن اأن تلحق بالرجال والن�ضاء 
الأفراد والتجمع الأ�ضري والقدرة على الذهاب اإىل العمل اأو الدرا�ضة، اأو القدرة على احل�ضول على موارد الأ�ضرة 
املعي�ضية. ورمبا تكون الن�ضاُء عر�ضًة من قبُل للتمييز يف النتفاع بالأرا�ضي واملياه واملوارد الطبيعية الأخرى، كما 
اأنَّ الفتيات رمبا يواجهن من قبُل �ضعوبات يف اللتحاق باملدر�ضة.)177( لذلك، فاإنَّ اأثَر اإجراءات الإيقاف والتفتي�ض 
ميكن اأن تزيد يف تدهور الفر�ض التي هي حمدودة من قبُل اأمام الن�ضاء والفتيات فيما يتعلق بالو�ضول اإىل الأماكن 

العمومية وحرية التنقل.

‘٣’ عمليات تفتي�س املنازل

اإنَّ تفتي�َض املن زل ميثل انتهاكًا للمجال الأ�ضري اخلا�ض وميكن اأن ي�ضبِّب دمارًا - ماديًّا ومعنويًّا على ال�ضواء - من 
املكلفني  املوظفني  ب�ضلوك  ُيقَرن هذا  وعندما  الأمن.  وانعدام  وال�ضت�ضعاف  باخلوف  اإح�ضا�ض  اإىل  يوؤدي  اأن  �ضاأنه 
باإنفاذ القانون - كالإ�ضاءة اللفظية اجلن�ضية مثًل - ي�ضبح اأثُر عمليات تفتي�ض املنازل هذه عمومًا اأكرَث حدة على 
الن�ضاء مقارنة بالرجال.)178( وهذا الأثر ميكن اأن يتفاقم ب�ضبب قلة ال�ضفافية وامل�ضاءلة فيما يتعلق بتفتي�ض املنازل، 
دًا ب�ضبب الهياكل واملواقف  ذ يف الأماكن العمومية، كما ميكن اأن يزداد تعقُّ مقارنًة بتدابري مكافحة الإرهاب التي ُتنفَّ

د الن�ضاء من اأيِّ نفوذ. الأبوية التي جترِّ

‘٤’ املمار�سات اجليِّدة ل�ستخدام �سلحيات التفتي�س

ل فيها دون داع: احلق يف التنقل اإىل مكان  َد اإجراءاُت الإيقاف والتفتي�ض حقوَق الأفراد التالية اأو تتدخَّ ل ينبغي اأن تقيِّ
الإقامة اأو العمل اأو الأماكن املتاحة للعموم اأو العودة منها؛ اأو الجتماع باأفراد الأ�ضرة؛ اأو الو�ضول اإىل الأرا�ضي اأو 
املياه؛ اأو القدرة على اللتحاق الكامل باملدر�ضة وبالعمل والنتفاع باخلدمات الجتماعية اأو العلج الطبي، وخا�ضة 

فيما يتعلق باحلالت الطارئة والن�ضاء احلوامل.)179(
يجري  الذي  ال�ضخ�ض  كرامة  مع  يتفق  مبا  واحرتام،  باأدب  والتفتي�ض  الإيقاف  عمليات  جميع  تنفيُذ  ويجب 
تفتي�ضه. ويف حالة الأ�ضخا�ض الذين يتعر�ضون للتفتي�ض البدين من قبل امل�ضوؤولني احلكوميني اأو املوظفني الطبيني 
جن�ضهم.)180(  من  اأ�ضخا�ض  بوا�ضطة  اإلَّ  هم  فح�ضُ يجري  األَّ  ينبغي  الدولة،  طلب  على  بناء  بذلك  يقومون  الذين 
اأن ينطوي على  اأن يكون املوظفون الذين ي�ضطلعون بالتفتي�ض مدركني للح�ضا�ضيات الثقافية، وهذا ميكن  وينبغي 
حتديات خا�ضة يف ال�ضياقات التي تكون فيها الغالبية العظمى من اأفراد ال�ضرطة والأمن من الذكور )انظر الق�ضم 

دال من هذا الف�ضل(.
قني اأن ي�ضعوا يف اعتبارهم العوامَل الثقافية والدينية عند تنفيذ اإجراءات التفتي�ض وامل�ضادرة  وينبغي للمحقِّ

يف البيوت، ومن ذلك مثًل ما اإذا كانت هناك اأماكن يف البيت ل يجوز اأن تطاأها اإلَّ الن�ضاء .

 Counter-Terrorism Implementation Task Force, Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching)177(

.of Persons in the Context of Countering Terrorism, updated 2nd ed. (New York, March 2014), p. 20
 Fionnuala Ní Aoláin, “Close encounters of the female kind in the land of counter-terrorism” in Gender, National)178(

 Security, and Counter-Terrorism: Human Rights Perspectives, Margaret Satterthwaite and Jayne Huckerby, eds. (Abingdon,
.United Kingdom, Routledge, 2013) p. 243

 “Basic human rights reference guide: the stopping and searching of persons in the context of countering terrorism”, 2nd ed.)179( 

.(New York, March 2014), p. 20

)180(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 16 على املادة 17 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ب�ضاأن 

احلق يف احرتام اخل�ضو�ضية والأ�ضرة واملن زل واملرا�ضلت، وحماية ال�ضرف وال�ضمعة )A/43/40(، املرفق ال�ضاد�ض، الفقرة 8.
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< مثال: �سرطة العا�سمة لندن - قيام �سابط التفتي�س باإيقاف وتفتي�س اأنا�س من غري جن�سه

جن�ض  من  اأ�ضخا�ض  وتفتي�ض  باإيقاف  التفتي�ض  �ضابط  قيام  من  موقَفها  للعموم  لندن  العا�ضمة  �ضرطة  دائرُة  اأعلنت 
خمتلف عن جن�ضه. وتن�ضُّ التوجيهات على ما يلي:

من امل�ضروع لل�ضابط اأيًّا كان جن�ُضه اإيقاُف وتفتي�ض �ضخ�ض من اأيٍّ من اجلن�ضني، �ضريطة اأن يكون التفتي�ُض علنيًّا 
واأن يقت�ضر على فح�ض �ضطحي للملب�ض اخلارجية.... 

يجب تنفيُذ عمليات الإيقاف والتفتي�ض باأدب مع مراعاة ال�ضخ�ض املعني واحرتامه. ول بد من بذل كل اجلهود 
�ض له اأيُّ �ضخ�ض يجري تفتي�ضه. ولذلك، وكلما اأمكن  املعقولة للتقليل اإىل اأدنى حد من احلرج الذي ميكن اأن يتعرَّ
ر �ضابط من  ر توفُّ عمليًّا، ينبغي اأن يقوم باأنواع التفتي�ض هذه �ضابط من جن�ض ال�ضخ�ض املراد تفتي�ضه، ما مل يتعذَّ
جن�ضه ب�ضهولة، واإذا كان من �ضاأن النتظار اأن يطيل دون داع املدَة الزمنية امل�ضتغرقة لإجراء التفتي�ض اأو يحبط 

الغر�ض من التفتي�ض.
ل يجوز اأن يقوم باأيِّ تفتي�ض ينطوي على خلع ما هو اأكرث من معطف خارجي اأو �ضرتة اأو قفازات اأو خوذة اأو حذاء 
اأو اأيِّ �ضيء اآخر يخفي هوية ال�ضخ�ض اإلَّ �ضابٌط من جن�ض ال�ضخ�ض اخلا�ضع للتفتي�ض، ول يجوز القياُم بذلك 

بح�ضور اأيِّ �ضخ�ض من اجلن�ض الآخر ما مل يطلب ال�ضخ�ُض الذي يجري تفتي�ضه ذلك حتديدًا.
يجب التما�ُض التعاون من ال�ضخ�ض املطلوب تفتي�ضه، كما ينبغي ح�ضب الظروف )ومنها مثًل �ضلمُة ال�ضابط(، 
ر ال�ضابُط يف اأن يطلب من ال�ضخ�ض املطلوب تفتي�ضه ما اإذا كان يريد اأن َيجري التفتي�ُض بعيدًا عن اأنظار  اأن يفكِّ
النا�ض. ويف احلالت التي ميكن اأن تنطوي على ح�ضا�ضيات )دينية اأو غريها( فيما يتعلق بخلع غطاء الراأ�ض اأو 

الوجه اأو اأيِّ لبا�ض اآخر، ينبغي اأن ياأذن ال�ضابُط بخلع ذلك ال�ضيء بعيدًا عن اأعني النا�ض.

< مثال: تفتي�س املنازل مبوجب قانون اإدارة العدالة اجلنائية يف نيجرييا

يت�ضمن القانوُن النيجريي لعام 2015 ب�ضاأن اإدارة العدالة اجلنائية عددًا من الأحكام التي تراعي اجلوانَب اجلن�ضانية 
يف التحقيقات اجلنائية. ومن هذه اجلوانب ممار�ضُة "الربده" يف اأنحاء من نيجرييا، وهي تعني �ضرَت املراأة عن اأعني 

النا�ض بوا�ضطة لبا�ض يخفيها وا�ضتخداَم اأ�ضيجة جدارية عالية و�ضا�ضات و�ضتائر داخل املن زل. 
ووفقًا للمادة 12 )3( من هذا القانون، عندما يدخل م�ضتَبٌه فيه بيتًا ت�ضكنه امراأٌة ل تظهر اأمام النا�ض وفقًا للعرف 

اجلاري اأو املمار�ضة الدينية، يجب على ال�ضخ�ض الذي يحاول اإلقاء القب�ض على امل�ضتَبه فيه اأن يقوم مبا يلي:
)اأ( ُي�ضعر املراأَة باأنَّ لها حرية الن�ضحاب )قبل دخول املن زل اأو املكان(؛ 

)ب( ُيتيح للمراأة كلَّ الفر�ض والت�ضهيلت املعقولة للن�ضحاب.
بعد ذلك يجوز لل�ضخ�ض الذي يحاول اإلقاء القب�ض على امل�ضتَبه فيه دخوُل املن زل اأو املكان. واإذا كان ال�ضخ�ُض الذي 

يقوم بعملية العتقال امراأًة، فل داعي اإىل توجيه هذا الإ�ضعار.

٣- اأ�ساليب التحري اخلا�سة
اإنفاذ  اأجهزة  ن  متكِّ خا�ضًة  حترٍّ  طرائَق  وتعطيلها  الإرهابية  للتنظيمات  ال�ضرية  العمليات  عن  الك�ضُف  يتطلب 
اأ�ضاليُب  باأنها  اإليها  ُي�ضار  ما  الطرائُق كثريًا  امل�ضتهدفة. وهذه  انتباه اجلهة  لفت  املعلومات دون   القانون من جمع 

التحري اخلا�ضة.

< اأ�سواء: اأ�ساليب التحري اخلا�سة

اأو قائمٌة ح�ضرية بهذه الأ�ضاليب. وقد اعتمد جمل�ُض اأوروبا  ل يوجد تعريٌف مقبول عامليًّا لأ�ضاليب التحري اخلا�ضة 
م للدول الأع�ضاء اإر�ضادات ب�ضاأن كيفية احرتام حقوق اخل�ضو�ضية يف عمليات �ضبط الأمن  تو�ضيًة يف عام 2005 تقدِّ
ا يقنِّ الفقَه الق�ضائي للمحكمة  بال�ضتناد اإىل املعلومات ال�ضتخبارية، مبا يف ذلك يف التحقيقات املتعلقة بالإرهاب، ممَّ

الأوروبية حلقوق الإن�ضان.
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< اأ�سواء: اأ�ساليب التحري اخلا�سة )تابع(
م التو�ضيُة التعريَف التايل: وتقدِّ

التحقيقات اجلنائية  ال�ضلطاُت املخت�ضة يف �ضياق  ت�ضتخدمها  التي  الأ�ضاليَب  تعني  التحري اخلا�ضة"  "اأ�ضاليب 
لغر�ض الك�ضف عن اجلرائم اخلطرية وامل�ضتَبه فيهم والتحقيق يف ذلك، وتهدف اإىل جمع املعلومات بطريقة ل 

تثري انتباه الأ�ضخا�ض امل�ضتهدفني.)اأ(

وت�ضمل اأ�ضاليُب التحري اخلا�ضة التي ُت�ضتخَدم عادة يف التحقيقات يف �ضياق مكافحة الإرهاب ما يلي:
•  ال�ضتعانة بالعملء ال�ضريني 

•  ال�ضتعانة باملخربين

•  مراقبة الت�ضالت الهاتفية

•  مراقبة ر�ضائل الربيد الإلكرتوين

•  املراقبة الب�ضرية للم�ضتبه فيهم

•  املراقبة ال�ضمعية للأماكن التي يعي�ض اأو يلتقي فيها امل�ضتبه فيهم

•  مراقبة ح�ضابات و�ضائط التوا�ضل الجتماعي

•  و�ضع اأجهزة التن�ضت يف م�ضكن خا�ض

)GPS( تعقب حركة امل�ضتبه فيهم بوا�ضطة اأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع  •

)اأ(التو�ضية Rec(2005)10 ال�ضادرة عن جمل�ض وزراء الدول الأع�ضاء ب�ضاأن "اأ�ضاليب التحري اخلا�ضة" فيما يتعلق 

باجلرائم اخلطرية،  مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية.

‘1’ اآثار اأ�ساليب التحري اخلا�سة

يعني الغر�ُض من اأ�ضاليب التحري اخلا�ضة - وهو جمُع معلومات عن الأ�ضخا�ض امل�ضتهدفني دون علمهم - اأنَّ هذه 
الأ�ضاليَب لها اأثٌر بعيد املدى يف حقوق الإن�ضان، حيث اإنها مت�ض باحلق يف اخل�ضو�ضية، ورمبا مت�ض بحريات اأ�ضا�ضية 
مثل حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واحلرية الدينية، ف�ضًل عن حظر التمييز، واحلق يف املحاكمة العادلة واحرتام 

احلياة اخلا�ضة.)181( 
وميكن اأن تكون اجلوانُب اجلن�ضانية ل�ضتخدام اأ�ضاليب التحري اخلا�ضة اأقلَّ بروزًا مما هي يف حالة �ضلحيات 
التفتي�ض. بيد اأنَّ القوالَب النمطية اجلن�ضانية املت�ضلة باأدوار الرجل واملراأة يف الأن�ضطة والتنظيمات الإرهابية ميكن 
اأن يكون لها دوٌر يف ن�ضر تدابري املراقبة. وهذا ما يتجلى من قرار املحكمة فيما يتعلق بالتحقيقات الأمنية يف اأملانيا 
قون يف تلك الق�ضايا  ر يف الفرع 4 من هذا الق�ضم(: فمنذ البداية، ا�ضتبعد املحقِّ م يف الن�ض املوؤطَّ )انظر املثال املقدَّ

الن�ضاَء من امللمح التي ر�ضموها ب�ضاأن الع�ضو يف "خلية نائمة" اإرهابية. 
وميكن اأن ُينَظر اإىل املراأة على اأنها فاعلٌة ثانوية، ب�ضفتها مثًل فردًا من اأفراد الأ�ضرة، اأو خمربًة، اأو ب�ضفتها 
ت�ضطلع باأدوار تتعلق مبنع التطرف يف البيئة الأ�ضرية والت�ضدي له. وحتى عندما ل تكون هي امل�ضتهدفَة الرئي�ضية 
اأفراد الأ�ضرة  من التحقيق، فاإنها تظل مت�ضررًة من ارتباطها بالأ�ضخا�ض امل�ضتهدفني، مبا يف ذلك ب�ضفتها من 
اأنَّ حتقيقات مكافحة الإرهاب غالبًا ما ت�ضتهدف الرجاَل يف املقام الأول، فقد  اأو من الأقارب. وعلى الرغم من 
ي�ضبحوا  اأن  على  الذكور  الأ�ضرة  اأفراد  حمل  لأغرا�ض  ا�ضُتخدمن  اإذ  العملية  تلك  يف  م�ضاركات  الن�ضاُء  اأ�ضبحت 
خمربين، اأو نتيجة لنبذهن يف جمتمعاتهنَّ املحلية عندما يوافق اأحد اأفراد الأ�ضرة على التعاون مع ال�ضلطات.)182( 
وثمة �ضاغٌل كبري يتعلق با�ضتغلل العلقات احلميمة يف العمليات ال�ضتخباراتية الب�ضرية ال�ضرية، من قبيل 
ي�ضمل  ال�ضتغلُل  وهذا  الإرهابية.  اجلماعات  اأن�ضطة  عن  املعلومات  جلمع  خمربين  اأو  �ضريني  عملَء  ا�ضتخدام 
التنظيم  لخرتاق  كو�ضيلة  التحقيق  من  امل�ضتهَدفني  مع  حميمة  علقات  اإقامة  يف  الرجال  اأو  الن�ضاء  ا�ضتخداَم 
واحل�ضول على معلومات. وهذه الأفعاُل ميكن اأن تكون لها اآثاٌر خطرية تلحق بالوكلء اأو املخربين اأنف�ضهم وميكن 

اأن ُت�ضبِّب �ضدمًة لدى ال�ضخ�ض امل�ضتهَدف، مما يت�ضبب يف نبذه.

رات واجلرمية، التدريب القانوين ملكافحة الإرهاب: النميطة 4، ال�ضفحات 102-88. )181(مكتب املخدِّ

 Center for Human Rights and Global Justice, “A decade lost: locating gender in U.S. counter-terrorism” (New York,)182(

.New York University School of Law, 2011), pp. 82 and 85
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< مثال: ا�ستغلل العلقات احلميمة خلل العمليات ال�سرية 

يف ق�ضية يف عام 2013 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�ضمالية، اخرتق اأفراُد ال�ضرطة جماعًة ُتدافع 
بعدة  الذكور علقات حميمة  ال�ضريني  ال�ضباط  اأحُد  واأقام  عنيفة.  ارتكابها جرائَم  ُي�ضتَبه يف  احليوانات  عن حقوق 
نا�ضطات من اأجل تعزيز ت�ضرته واحل�ضول على مزيد من املعلومات.)اأ( وعندما ظهرت تلك احلقيقُة يف �ضياق الدعوى 
اجلنائية �ضد اأع�ضاء اجلماعة، ت�ضبَّب ذلك يف اإحلاق �ضرر كبري بالدعوى وب�ضمعة جهاز اإنفاذ القانون. وكانت املعاناُة 
اإدانة واعُترب �ضلوكه غري مقبول على الإطلق.)ب( وقد  بها �ضابُط ال�ضرطة ال�ضري للن�ضاء واأطفالهن مو�ضَع  التي �ضبَّ
اأبرزت هذه الق�ضيُة اأهميَة و�ضع وتطبيق بروتوكولت مهنية واأخلقية �ضارمة ب�ضاأن �ضلوك العملء ال�ضريني واملخربين 

وال�ضباط املتعاملني معهم، مبا يف ذلك فيما يتعلق باإقامة علقات حميمة بامل�ضتَبه فيهم.

 United Kingdom, Her Majesty‘s Inspectorate of Constabulary (United Kingdom), A Review of National Police)اأ(

 Rob Evans and Paulو Units which Provide Intelligence on Criminality Associated with Protest (2012), pp. 8 and 25؛ 
املوقع  Lewis, "Former lovers of undercover officers sue police over deceit", Guardian, 16 December 2011. متاح على 

.https://www.theguardian.com/uk ال�ضبكي
 ،)A/HRC/23/39/Add.1( ع ال�ضلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ر اخلا�ض املعني باحلق يف حرية التجمُّ )ب(تقرير املقرِّ

الفقرة 25.

‘2’ املمار�سات اجليِّدة فيما يتعلق با�ستخدام اأ�ساليب التحري اخلا�سة

دة التي تتعلق بها حتديدًا، وهي كما يلي: اعتبارًا ملا �ضبق، فاإنَّ اأ�ضاليَب التحري اخلا�ضة لها ممار�ضاتها اجليِّ
اأ�ضاليب التحري اخلا�ضة للوائح تنظيمية ولإ�ضراف دقيق، مبا يف ذلك على  اأن يخ�ضع ا�ضتخداُم  •  يجب 

امل�ضتوى الق�ضائي، من اأجل كفالة احرتام الربوتوكولت املهنية وحقوق الإن�ضان.
•  ينبغي ال�ضرت�ضاُد بالتحليل اجلن�ضاين يف و�ضع وتطبيق اأ�ضاليب التحري اخلا�ضة من اأجل تقييم اأثرها 

لي�ض على امل�ضتهَدف الرئي�ضي فح�ضب، بل وعلى اأيِّ �ضخ�ض اآخر ميكن اأن يتاأثر اأي�ضًا.

٤- عدم التمييز فيما يتعلق بر�سم ملمح الإرهابيني
اأجل  ت�ضتخدم دوٌل عديدة ممار�ضَة ر�ضم امللمح )التنميط( يف الأن�ضطة والتحقيقات املتعلقة مبنع الإرهاب من 
وؤون لرتكابها. وممار�ضُة التنميط هذه ميكن  تبنيُّ الأ�ضخا�ض الذين ُيحَتَمل اأن يكونوا قد ارتكبوا جرمية اأو اأنهم يتهيَّ
اأي�ضًا اأن ُتر�ضد موظفي اإنفاذ القانون يف اأن�ضطتهم املتعلقة بتحديد ال�ضمات البدنية اأو ال�ضلوكية التي ت�ضاعدهم يف 

التقرير، مثًل، ب�ضاأن ما اإذا كان يجب اإيقاف �ضخ�ض وتفتي�ضه. 

< اأ�سواء: التنميط
اأو النف�ضية املميَّزة ببع�ض  اأو ال�ضلوكية  باأنه الربُط املنهجي ملجموعات من ال�ضمات البدنية  "التنميط" عمومًا  ف  يعرَّ
دة، وا�ضتخداُم هذه ال�ضمات كاأ�ضا�ض لتخاذ القرارات املتعلقة باإنفاذ القوانني. وميكن اأن تكون ال�ضوُر  اجلرائم املحدَّ
دًا، وبالتايل فهي  ح اأنهم ارتكبوا فعًل اإجراميًّا حمدَّ النمطية و�ضفيًة )اأي اأنها تهدف اإىل تبنيُّ الأ�ضخا�ض الذين يرجَّ
قون فيما يت�ضل بهذا الفعل(، وقد تكون اإر�ضاديًة )اأي اأنها تهدف اإىل تبنيُّ الأ�ضخا�ض  تعك�ض الأدلَة التي جمعها املحقِّ

الذين قد ي�ضاركون يومًا ما يف جرمية، اأو هم �ضاركوا يف جرمية مل ُيك�َضف عنها النقاب(.)اأ(

A/( الإرهاب  مكافحة  �ضياق  يف  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعني  اخلا�ض  ر  املقرِّ )اأ(تقرير 

HRC/4/26(، الفقرة 33.

لة التي ت�ضتند اإىل  والتنميُط، من حيث املبداأ، م�ضموٌح به يف اأن�ضطة اإنفاذ القانون. وتكفل ال�ضوُر النمطية املف�ضَّ
�ضة  ال للموارد املحدودة املخ�ضَّ ا اأنها ترتبط ببع�ض جوانب ال�ضلوك الإجرامي ال�ضتخداَم الفعَّ عوامل َثَبَت اإح�ضائيًّ

لإنفاذ القانون.)183( 

 ،)A/HRC/4/26( ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب )183(تقرير املقرِّ

الفقرة 33.
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املطروحان  الرئي�ضيان  ال�ضوؤالن  ا  اأمَّ متييزًا.  ل  ي�ضكِّ القانون  اإنفاذ  تدابري  يف  املعاملة  يف  اختلف  كلُّ  ولي�ض 
فهما ما اإذا كانت املعايرُي امل�ضتخدمة للتفريق يف املعاملة معقولًة ومو�ضوعية وما اإذا كان لها غر�ٌض م�ضروع.)184( 
فممار�ضاُت التنميط امل�ضتندة اإىل تعميمات وقوالب منطية وا�ضعة، ومنها التعميماُت التي ت�ضتند اإىل نوع اجلن�ض، 
ا اأن تنتهك مبداأ عدم التمييز. لذلك، اأهابت اجلمعيُة العامة بالدول األَّ تلجاأ، يف جهودها الرامية  من املحتمل جدًّ
اإىل مكافحة الإرهاب، اإىل التنميط ا�ضتنادًا اإىل القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانوُن الدويل، 
مبا يف ذلك التمييُز على اأ�ضا�ض النتماء العرقي و/اأو الإثني و/اأو الديني.)185( كذلك، فقد اأو�ضت اللجنُة املعنية 
بالق�ضاء على التمييز العن�ضري باأن تكفل الدوُل عدَم التمييز يف تدابري التنميط هذه من حيث الغر�ض اأو الأثر على 

اأ�ضا�ض العن�ضر اأو اللون اأو الن�ضب اأو الأ�ضل القومي اأو الإثني.)186(
وميكن اأن توؤدي جوانُب خمتلفة من هوية الفرد، وهي نوُع اجلن�ض والأ�ضل الإثني اأو القومي والدين، اإىل تفاقم 
اأن ي�ضبح ذلك ال�ضخ�ُض مو�ضَع تنميط،  اأن يزيد من احتمالت  التمييز �ضد ذلك ال�ضخ�ض. وهذا الو�ضُع ميكن 

وهذا قد ين�ضاأ يف احلالت التالية:
افرتا�ضات  اإىل  ت�ضتند  تعميمات  اإىل  باللجوء  وا�ضعة  منطية  ملمَح  القانون  اإنفاذ  موظفو  ا�ضتعمل  •  اإذا 

منطية - ومن ذلك مثًل اأنَّ الذكوَر الذين ينتمون اإىل عرق اأو اأ�ضل قومي اأو اإثني اأو دين معنيَّ هم الذين 
الذين  هم  الفئات  تلك  اإىل  املنتمني  الرجال  فاإنَّ   - اإرهابي  ن�ضاط  يف  الأرجح  على  ينخرطوا  اأن  ميكن 

�ضيتاأثرون ب�ضكل غري متنا�ضب)187( 
•  اإذا جلاأ موظفو اإنفاذ القانون اإىل التعميمات التي ت�ضتند اإىل افرتا�ضات ب�ضاأن عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني 

اأو نطاق الدور الذي ت�ضطلع به املراأة يف بع�ض الفئات
�ضت املراأُة للتنميط على اأ�ضا�ض النتماء الديني الذي ينمُّ عنه زيُّها •  اإذا تعرَّ

< مثال: قرار املحكمة الد�ستورية الأملانية فيما يتعلق بتحقيقات ال�سرطة)اأ(

ال�ضرطة  �ضلطاُت  اأطلقت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  اأهداف  على   2001 اأيلول/�ضبتمرب   11 هجمات  اأعقاب  يف 
ال�ضرطُة  وح�ضلت  اأملانيا.  يف  الإرهابية  النائمة"  "اخلليا  ك�ضف  اإىل  تهدف  كا�ضحة  �ضيد"  "�ضبكة  حتريات  الأملانية 
على جمموعات من البيانات عن مئات الآلف من الأفراد من اجلامعات والكليات ومكاتب الهجرة والكيانات اخلا�ضة 
والعامة الأخرى التي لديها تلك املعلومات. ثم ُفرزت تلك املعلوماُت اآليًّا با�ضتخدام املعايري التالية: الذكور، والأ�ضخا�ض 
من  �ضكانه  غالبية  ن  تتكوَّ الذي  املن�ضاأ  وبلد  الإ�ضلمي،  الديني  والنتماء  عامًا،  و40   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
امل�ضلمني. وُجمعت اأ�ضماُء جميع الأ�ضخا�ض الذين تنطبق عليهم هذه املعايري يف ملف )ما ي�ضمى امللف "النائم"(. ول 

ُيعَرف ما اإذا كانت تلك اجلهوُد قد َك�ضفت عن اأيِّ اإرهابيني حمتملني اأو اأيِّ اتهامات لأع�ضاء يف منظمات اإرهابية.
ويف �ضكوى رفعها يف وقت لحق رجٌل مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا يزاول التعليم يف جامعة يف اأملانيا، اأ�ضارت املحكمُة 
د بح�ضول هجوم اإرهابي من اأجل  د يهدِّ ا بتزايد خطر حمدَّ ر تربير قويٍّ جدًّ الد�ضتورية الحتادية اإىل اأنه ل بد من توفُّ
اجلمع ال�ضري للمعلومات وا�ضتخدام معايري وا�ضمة، ذلك اأنَّ التنميَط الديني اأف�ضى اإىل جمع معلومات عن الأ�ضخا�ض 
امل�ضلمني فقط. وَخل�ضت املحكمُة اإىل اأنَّ احلالَة العامة لتزايد اخلطر يف اأملانيا بعد 11 اأيلول/�ضبتمرب 2001 ل ت�ضتوفي 

تلك العتبة.
ا�ضتعمال  على  تعلِّق  مل  اأنها  اإلَّ  التنميط،  معايري  من  كمعيار  الدين  ا�ضتخداَم  خا�ض  ب�ضكل  انتقدت  املحكمَة  اأنَّ  ومع 
قني للجن�ض كمعيار من معايري الفرز )الرجال فقط اأُدرجوا يف ما ي�ضمى بامللف "النائم"(. ومع ذلك، فاإنَّ هذه  املحقِّ
ح كيف يتداخل نوُع اجلن�ض مع جوانَب اأخرى من هوية الفرد، كالأ�ضل العرقي واجلن�ضية والنتماء الديني،  الق�ضية تو�ضِّ

لإنتاج قوالب منطية.
)اأ(اأملانيا، املحكمة الد�ضتورية الحتادية، الأمر BvR 518/02 1 ال�ضادر يف 4 ني�ضان/اأبريل 2006.

)184(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 18 )1989( ب�ضاأن عدم التمييز، الفقرة 13.

)185(قرار اجلمعية العامة 185/63، الفقرة 7.

 )186(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�ضري، التو�ضية العامة رقم 30 )2004( ب�ضاأن التمييز �ضد غري املواطنني، الفقرة 10 

تع�ضب  بذلك من  يت�ضل  وما  الأجانب  وكره  العن�ضري  والتمييز  للعن�ضرية  املعا�ضرة  بالأ�ضكال  املعني  ر اخلا�ض  املقرِّ تقريَر  اأي�ضًا   )انظر 
على  للق�ضاء  دة  اجليِّ واملمار�ضات  والإثني،  العرقي  التنميط  حتظر  التي  وال�ضيا�ضية  القانونية  الأطر  يناق�ض  الذي   ،)A/HRC/29/46(
ا�ضتخدامه؛ وتقريَره الوارد يف الوثيقة A/72/287 ب�ضاأن مكافحة العن�ضرية يف �ضياق مكافحة الإرهاب، الذي يناق�ض اأي�ضًا م�ضاألة التنميط(.

.A/64/211 الفقرات من 34 اإىل 46؛ والفقرة 37 من الوثيقة ،A/HRC/4/26 187(انظر(
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الإرهاب  �ضلبًا يف منع جرائم  يوؤثر  اأن  اإنه ميكن  بل  الإن�ضان فح�ضب،  ينتهك حقوَق  التمييزي ل  التنميط  اإنَّ 
والتحقيق فيها اإذا ت�ضبب يف �ضعور اجلماعات امل�ضتهدفة بالإيذاء والو�ضم والإق�ضاء واأن يوؤثر يف م�ضتويات الثقة بني 

املجتمعات املحلية و�ضلطات اإنفاذ القانون.

املمار�سات اجليِّدة ب�ساأن عدم التمييز يف تنميط الإرهابيني
�ضياق مكافحة  التحقيقات يف  كاأداة يف  ا�ضتخدامها  اأجل  التمييزي من  التنميط غري  ب�ضاأن  و�ضع ممار�ضات  عند 

الإرهاب، هناك عدٌد من العوامل التي ينبغي للدول اأن تنظر فيها:
•  فالتنميُط من اأجل منع الإرهاب ينبغي اأن يقوم على اخل�ضائ�ض ال�ضلوكية، ولي�ض على �ضماٍت من قبيل 

نوع اجلن�ض اأو الأ�ضل الإثني اأو الدين. وعلوًة على ذلك، ينبغي تنفيُذ تلك اخل�ضائ�ض ال�ضلوكية ب�ضورة 
لأجهزة  ينبغي  الهدف،  لذلك  ووفقًا  والدين.)188(  العرق  مثل  ل�ضمات  موؤ�ضراٍت  تكون  ل  حمايدة، حتى 
د ال�ضمات التي يجوز للموظفني ال�ضتناد اإليها، وال�ضياَق الذي  اإنفاذ القانون اأن ت�ضع معايرَي وا�ضحة حتدِّ

نة اأعله. ُت�ضتعَمل فيه عند اإجراء التنميط يف اإطار جهود مكافحة الإرهاب وفقًا لل�ضروط املبيَّ
ت�ضلِّط  اأن  وينبغي  التنميط.  ملمار�ضات  امل�ضروع  ال�ضتخدام  على  القانون  اإنفاذ  موظفي  تدريُب  •  وينبغي 

الدوراُت التدريبية ال�ضوَء على املعايري التي ميكن ا�ضتخدامها من الناحية القانونية، وينبغي اأن تتطرق 
تلك الدوراُت حتديدًا اإىل اآثار ذلك يف حقوق الإن�ضان وعدم التمييز.)189( وينبغي على وجه اخل�ضو�ض 
توفرُي التدريب على جتنب التمييز والتنميط اجلن�ضانيني يف التحقيقات يف �ضياق مكافحة الإرهاب. وهذا 
اجلن�ضانيني  والتنميط  التحيز  نتيجة  يحدث  قد  الذي  اجلن�ضاين  التمييز  ملكافحة  اأ�ضا�ضي  هو  التدريُب 
ُر اخلا�ض املعني بالأ�ضكال املعا�ضرة للعن�ضرية والتمييز  لني واملمار�َضنْي دون وعي. وكما لحظ املقرِّ املتاأ�ضِّ
اجلهات  تثقيف  على  ي�ضاعد  التدريَب  فاإنَّ  ب،  تع�ضُّ من  بذلك  يت�ضل  وما  الأجانب  وكراهية  العن�ضري 
الفاعلة املعنية ب�ضاأن قانون مكافحة التمييز والتحيز اللواعي، وزيادة الوعي بانت�ضار التمييز وعواقبه، 

وحتديد طرائق زيادة الثقة بني خمتلف اجلهات �ضاحبة امل�ضلحة.)190(
•  اأخريًا، ينبغي اإن�ضاُء ُنُظم رقابة م�ضتقلة من اأجل �ضمان اإمكانية م�ضاءلة الذين يقومون بالتنميط ا�ضتنادًا 

اإىل اأ�ض�ض غري قانونية.)191(
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

اإجراء مقابلت مع ال�سحايا وال�سهود وامل�ستبه فيهم  باء- 
اإنَّ ا�ضتجواب)192( ال�ضحايا وال�ضهود وامل�ضتبه فيهم هو جزٌء رئي�ضي من التحقيقات يف ق�ضايا الإرهاب، ول �ضيما 
مة وغريها من  يف احلالت التي ل ُتتاح فيها ب�ضهولة اأ�ضاليُب التحري اخلا�ضة وقدرات ال�ضتدلل اجلنائي املتقدِّ
�ضة تتطلب تدريبًا  رة. فا�ضتجواُب امل�ضتبه فيهم من قبل موظفي اإنفاذ القانون هو مهمٌة متخ�ضِّ التكنولوجيات املتطوِّ

ى بنجاح وفقًا لأرفع املعايري املهنية.)193(  دًا لكي توؤدَّ حمدَّ
ووفقًا لنموذج ال�ضتجواب يف عمليات التحقيق، يجُب على امل�ضتجوبني ال�ضعُي للح�ضول على معلومات دقيقة 
وموثوقة يف �ضبيل التو�ضل اإىل احلقيقة؛ وجمُع كلِّ الأدلة املتاحة التي لها �ضلة بالق�ضية املعنية قبل بدء ال�ضتجواب؛ 
واإعداُد ال�ضتجوابات والتخطيط لها على اأ�ضا�ض تلك الأدلة؛ واحلفاُظ على موقف املهنية والعدالة والحرتام اأثناء 
ال�ضتجواب؛ واإقامُة علقة وئام بال�ضخ�ض امل�ضتجَوب واملحافظُة على تلك العلقة؛ وال�ضماُح لل�ضخ�ض امل�ضتجَوب 
ب�ضرد الأحداث بحرية ودون مقاطعة؛ وطرُح اأ�ضئلة مفتوحة الإجابة والإ�ضغاء باهتمام؛ ومتحي�ُض رواية امل�ضتجَوب 

ل عليها مبقارنتها باملعلومات اأو الأدلة املتاحة من قبل.)194( وحتليُل املعلومات التي ُيح�ضَ
ُر اخلا�ض املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة  وكما ذكر املقرِّ
والإكراَه  املعاملة  �ضوَء  باأنَّ  اخلاطئ  الفرتا�ض  على  جزئيًّا  يقوم  قانونية  غري  ا�ضتجواب  اأ�ضاليب  ا�ضتخداَم  فاإنَّ   ،
�ضون يف  ُر اخلا�ض اأي�ضًا اأنَّ املحتَجزين يتعرَّ �ضروريان للح�ضول على العرتافات اأو انتزاع املعلومات. ولحظ املقرِّ
العديد من البلدان ل�ضوء املعاملة اأثناء التحقيق يف جرائَم تندرج �ضمن جرائم القانون العام، وذلك نتيجة لل�ضغط 
عني العامني حلل اأعداد �ضخمة من الق�ضايا وللتدابري غري املنا�ضبة يف اأداء  من ال�ضيا�ضيني وامل�ضرفني والق�ضاة واملدَّ
ب اأكرب  ال�ضرطة، وهذا ميكن اأن ين�ضئ اأي�ضًا حوافز منحرفة للعتقال و�ضوء املعاملة.)195( ويف احلالت التي ُت�ضبِّ
قدر من الهلع يف املجتمع، مثل تلك التي تتعلق بالإرهاب، فاإنَّ تلك احلوافز ميكن اأن تكون هائلة. ونتيجة لذلك، 

قون على اأنهم غري متعاونني. ميكن اأن يتجلى هذا ال�ضلوُك يف معاملة ال�ضهود اأو ال�ضحايا الذين ينظر اإليهم املحقِّ
للأ�ضخا�ض  الثانوي  الإيذاء  قني جتنُّب  املحقِّ على  الق�ضري، يجب  ال�ضتجواب  اأ�ضاليب  تفادي  اإىل  وبالإ�ضافة 
فيه  ت�ضببت  الذي  اجلن�ضي،  العنف  ذلك  يف  مبا  العنف،  �ضحايا  فا�ضتنطاُق  التحقيق.  اأثناء  يعاملونهم  الذين 

اجلماعاُت الإرهابية، وال�ضهوِد على ذلك العنف، ينطوي على خطر كبري من احتمال ح�ضول اإيذاء ثانوي.

< اأ�سواء: الإيذاء الثانوي

لي�ض الإيذاُء الثانوي نتيجًة مبا�ضرة للفعل الإجرامي، واإمنا هو ناجٌت عن كيفية تعامل املوؤ�ض�ضات والأفراد مع ال�ضحية 
عند الت�ضدي للجرمية. 

ال�ضحية )على  العدالة اجلنائية دون مراعاة ملنظور  اإجراءات  امل�ضوؤولون عن  يت�ضرف  اأن يحدث عندما  وهو ميكن 
�ضبيل املثال، نتيجًة لل�ضلوك القتحامي اأو غري اللئق من قبل اأفراد ال�ضرطة اأو غريهم من العاملني يف جمال العدالة 
اأن تت�ضبب يف الإيذاء الثانوي: التحقيق،  اجلنائية(. ويف الواقع، فاإنَّ كامَل عملية التحقيق اجلنائي واملحاكمة ميكن 
واتخاذ القرار بامللحقة الق�ضائية اأم ل، واملحاكمة نف�ضها واإ�ضدار احلكم على املجرم، والإفراج عن املجرم يف نهاية 
املطاف.)اأ( وتت�ضاعف هذه املخاطر ب�ضبب �ضمات ال�ضحية اأو ال�ضاهد، مبا يف ذلك نوع جن�ضه. فعلى �ضبيل املثال، نظرًا 
لختلل توازن القوى الذي تزيد يف تفاقمه اللم�ضاواة بني اجلن�ضني، يف املجتمعات الأبوية، قد يلجاأ �ضباُط ال�ضرطة 

الذكور عمدًا اأو عن غري ق�ضد اإىل ترويع ال�ضاهدات اأو اإعادة اإيذائهن من خلل ال�ضتجواب العدواين.

 UNODC, Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of )اأ(

.Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1999), p. 9

لن على التعبري "ال�ضتنطاق" الذي  )192(ُي�ضتخَدم التعبريان "اإجراء املقابلت" و"ال�ضتجواب" كتعبريين مرتادفني هنا، وهما يف�ضَّ

ُي�ضتخَدم يف العديد من الوليات الق�ضائية للدللة على ا�ضتجواب امل�ضتبه فيهم. 
املهينة  اأو  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  �ضروب  من  وغريه  بالتعذيب  املعني  اخلا�ض  ر  للمقرِّ ت  املوؤقَّ )193(التقرير 

)A/71/298(، الفقرة 56.
)194(املرجع نف�ضه، الفقرة 48.

ا املبادئ العامة حلقوق الإن�ضان واملتعلقة با�ضتجواب الأ�ضخا�ض امل�ضتبه يف ارتكابهم اأعماًل  )195(املرجع نف�ضه، الفقرتان 9 و10؛ اأمَّ

�ض ال�ضخ�ض للإكراه على الإدلء بال�ضهادة �ضد نف�ضه اأو على  اإرهابية، مبا يف ذلك افرتا�ض الرباءة، واحلق يف التزام ال�ضمت، ويف عدم تعرُّ
العرتاف بالذنب، فريد تناولها يف وثيقة املكتب املعنونة منهاج التدريب القانوين ملكافحة الإرهاب: النميطة 4 )الأق�ضام 3-3 اإىل 5-3(.
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وفيما يتعلق بالعنف، ول �ضيما الإرهاب، من �ضاأن تناول امل�ضاألة بح�ضا�ضية جن�ضانية اأن ي�ضلط ال�ضوَء على عدد من 
اجلوانب التي ميكن اأن تختلف فيها حالُة ال�ضتجواب بح�ضب ما يكون ال�ضحايا وال�ضهود وامل�ضتبه فيهم اإناثًا اأم ذكورًا.

املالية  املوارد  اإىل  يفتقرن  قد  وهن  التعليم،  على  احل�ضول  يف  التمييَز  الن�ضاُء  تواجه  املجتمعات،  بع�ض  ويف 
اأكرَث عر�ضًة من الرجال للتخويف ب�ضبب ظروف  والقانونية. ويف ظل هذه الظروف، قد تكون الإناث امل�ضتجَوبات 
اإليه  ُت�ضاف  وال�ضت�ضعاف  ال�ضعوُر باخلوف  الثقة يف احلديث �ضراحًة. وهذا  اإىل  يفتقرن  اأو هن قد  ال�ضتجواب، 
ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  بالرجال.  مقارنًة  واجلرب  القانونية  امل�ضاعدة  على  للح�ضول  لهن  املتاحة  املحدودة  الفر�ُض 
ر فر�ض حمدودة  فاإنَّ العديَد من الن�ضاء اأقلُّ وعيًا بحقوقهن، ب�ضبب و�ضعهن القت�ضادي والجتماعي الأدنى، وتوفُّ

ر تلك الفر�ض البتَّة.)196( اأمامهن للح�ضول على التعليم اأو عدم توفُّ
وميكن اأن تختلف القدرُة على اإقامة علقة ودية بال�ضخ�ض امل�ضتجَوب واحلفاظ عليها، وعلى ال�ضماح للم�ضتجَوب 

ب�ضرد روايته للأحداث بحرية، باختلف نوع جن�ض كلٍّ من امل�ضتجِوب وامل�ضتجَوب.
فامل�ضتجِوبون الذكور ميكن اأن يخلقوا �ضعورًا اأكرب باخلوف وال�ضت�ضعاف لدى امل�ضتَبه فيهن مقارنًة بامل�ضتبه 
فيهم، وخا�ضة يف ال�ضياقات التي تكون فيها للن�ضاء �ضلٌة حمدودة بالرجال يف احلياة العامة. وهذه احلالُة ميكن اأن 

تخلق اأي�ضًا ت�ضوُّرًا بالتهديد بالإيذاء اجلن�ضي لدى الن�ضاء امل�ضتَبه فيهن.

1- ا�ستجواب امل�ستَبه فيهم
من املهم، عند ا�ضتجواب امل�ضتَبه يف تورطهن يف الإرهاب، ملحظُة اأنه، بالرغم من وجود �ضورة منطية مفاُدها 
اأنَّ الن�ضاَء يرتكنب اأعماًل اإرهابية لأ�ضباب عاطفية اأكرث من الرجال ولأ�ضباب منطقية اأقل منهم، فاإنَّ الن�ضاَء يف 
تغيري  الرغبة يف حتقيق  اأو  الإيديولوجي  للرجال، كالدافع  الأعمال بدوافع مماثلة  تلك  احلقيقة غالبًا ما يرتكنب 
اأو  احلقيقي  التعر�ض  اأو  الأ�ضى  اأو  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  الظروف  اأو  القت�ضادية  الدوافع  اأو  املجتمع  يف  جذري 

ر للإذلل.)197(  املت�ضوَّ
باأنها  الإرهابية  اجلماعات  يف  الن�ضاء  م�ضاركة  ت�ضنيُف  احلالت،  بع�ض  يف  ال�ضعب،  من  يكون  قد  اأنه  غري 
اإ�ضافية يف احل�ضبان عند  اعتبارات  اأخُذ  ال�ضروري  الف�ضل 2(. فمن  "طوعية" )انظر  اأو  "ق�ضرية"  ا م�ضاركٌة  اإمَّ
يزيد يف  بالأ�ضخا�ض، مما  اأو للجتار  للعنف اجلن�ضي  اللتي رمبا كنَّ قد وقعن �ضحايا  امل�ضتَبه فيهن  ا�ضتجواب 
�ضعوبة و/اأو خطورة تعاونهن مع التحقيقات املتعلقة بالإرهاب. ويف ظل هذه الظروف، وعلى الرغم من اأنَّ ال�ضخ�َض 
يكون  اأن  ينبغي  اأمكن،  اإيذائها. وحيثما  اإعادة  فيها، يجب احلر�ُض على جتنب  م�ضتبهًا  ي�ضتجوب  امل�ضتجِوب رمبا 
توافر  يتوقف جزئيًّا على  النهُج  وهذا  امل�ضت�ضَعفني.  ال�ضهود  مع  التعامل  تدريبًا على طريقة  ْوا  تلقَّ قد  امل�ضتجِوبون 

الة لتحديد هوية ال�ضحايا، مبا ي�ضمل �ضحايا الجتار.)198( اأ�ضاليب فعَّ
وينبغي اأن ُيدرك امل�ضتجِوبون اأنَّ الإناَث امل�ضتَبه يف تورُّطهن مع بع�ض اجلماعات الإرهابية من الأرجح اأن يتعر�ضن 
والتغريب.)199(  العزل  خلطر  واأطفاَلهن  هن  �ضُ يعرِّ مما  بالتنظيم،  �ضلتهن  عن  نا�ضئ  جمن�َضن  اجتماعي   لو�ضم 
مع  والتعاون  مبعلومات  للإدلء  وال�ضاهدات  فيهن  امل�ضتَبه  الن�ضاء  ا�ضتعداد  من  يقلِّل  اأن  الو�ضع  هذا  �ضاأن  ومن 

ني تاأكيدات باأنَّ هناك تدابري حلمايتهنَّ من الو�ضم. قني، ما مل يتلقَّ املحقِّ
العنف  اأ�ضكال  ب�ضكل خا�ض للعتداء اجلن�ضي وغريه من  �ضاٌت  ال�ضرطة معرَّ املحتجزات يف مراكز  والن�ضاُء 

امل�ضتخدمة لتخويف امل�ضتَبه فيهن واإكراههن على الإدلء مبعلومات اأو اعرتافات )انظر الف�ضل 6، الق�ضم باء(.
ومع اأنَّ كلًّ من الذكور والإناث امل�ضتَبه فيهم م�ضت�ضَعفون اأمام اأ�ضاليب ال�ضتجواب الق�ضرية اأو غري القانونية، 
فاإنهم م�ضت�ضَعفون باأ�ضكال خمتلفة. فتحديُد ما اإذا كان اأ�ضلوُب ال�ضتجواب متَّ�ضمًا بالإكراه وي�ضكل انتهاكًا حلظر 
ف على �ضمات ال�ضخ�ض امل�ضتجَوب. وبع�ُض العوامل املذكورة اأعله  املعاملة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة يتوقَّ
ل  �ض احلدُّ الأدنى الذي ُي�ضكِّ جتعل الن�ضاء امل�ضتجَوبات اأكرث ا�ضت�ضعافًا من الرجال. ويف تلك احلالت، ميكن اأن ُيخفَّ

عنده ال�ضتجواُب العدواين معاملًة قا�ضية اأو لاإن�ضانية اأو مهينة.

"Penal Reform International and Association for the Prevention of Torture, Women in Detention: A Guide to Gender-)196(

.Sensitive Monitoring, 2nd ed. (London, 2015), p. 9

."Chowdhury Fink, Barakat and Shetret, “The roles of women in terrorism, conflict, and violent extremism”, p. 3)197(

اإجراء   -8 النميطة  اجلنائية:  العدالة  ممار�ضي  اإىل  ه  موجَّ بالب�ضر  الجتار  مكافحة  ب�ضاأن  دليل  واجلرمية،  رات  املخدِّ )198(مكتب 

مقابلت �ضخ�ضية مع �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض الذين يحتمل اأن يكونوا �ضهودًا )فيينا، 2009(، ال�ضفحة 20.
.“Nigeria: women and the Boko Haram insurgency”, p. ii)199(
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اأ�ضلوب  اأن ينطوي على  اأنَّ ا�ضتجواَب امل�ضتَبه فيهنَّ على يد موظفني من الذكور ميكن  اأنَّ من امل�ضلَّم به  ومع 
يف  تورُّطهم  يف  امل�ضتَبُه  اأي�ضًا  الذكوُر  �ض  تعرَّ فقد  واجلن�ضي،  البدين  بالعنف  ن  املبطَّ التهديد  خلل  من  تخويفي 
الإرهاب لأ�ضاليَب جن�ضانية وحتيُّز جن�ضاين. ففي بع�ض البلدان، نال اأفراُد اجلي�ض وموظفو اإنفاذ القانون من كرامة 
رة لكراهية الرجال امل�ضلمني للمثلية اجلن�ضية،  الذكور امل�ضتَبه فيهم واملحتَجزين، م�ضتغلني يف ذلك املفاهيم املت�ضوَّ
بتكدي�ض بع�ضهم فوق بع�ض ق�ضرًا وهم عراٌة واإكراههم على القيام باأفعال جن�ضية مثلية. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فقد 
ُبذلت حماولٌت لبث م�ضاعر التخنُّث باإجبار املحتجزين على التعري اأو ارتداء ملب�ض داخلية ن�ضائية.)200( وعلوة 
على ذلك، فاإنَّ اختياَر موظفني من الذكور اأو الإناث ميكن اأن ينطوي اأي�ضًا على اآثار جن�ضانية. فاملوظفون الذكور 
ميكن ا�ضتخدامهم لزيادة اختلل التوازن يف القوى وت�ضخيم ال�ضعور بالإهانة من جراء اأعمال العنف اجلن�ضي، 
�ضعور  اإثارة  اإىل  بال�ضعي  وذلك  فيه،  امل�ضتَبه  ذكورَة  ت�ضتهدف  تقنيات  َي�ضتخدمن  اأن  ميكن  املوظفات  اأنَّ  حني  يف 

بالإخ�ضاء عند املحتَجزين اأو امل�ضتَبه يف اأنهم اإرهابيون.)201( 

< اأ�سواء: اإتاحة ال�ستعانة مبحام للم�ستَبه يف ارتكابهم اأعماًل اإرهابية
اأ�ضا�ضي يف الإجراءات  اأو املتَّهمني بارتكابها يف ال�ضتعانة مبحام هو حقٌّ  اإرهابية  اإنَّ حقَّ امل�ضتَبه يف ارتكابهم اأعماًل 
العدالة. وينبغي احرتاُم احلق يف  اإىل  والو�ضول  اأ�ضا�ضي من عنا�ضر احلق يف حماكمة عادلة  اجلنائية، وهو عن�ضٌر 
ال�ضتعانة مبحام خلل جميع مراحل املقا�ضاة اجلنائية، مبا يف ذلك اأثناء التحقيقات الأولية عند توفر الأدلة، مما 

قني. يعني اأنَّ امل�ضتَبه فيهم ينبغي اأن يكون لهم احلقُّ يف ح�ضور حمام معهم منذ اأول مقابلة مع املحقِّ
وترد يف الف�ضل 4 من هذا املن�ضور مناق�ضٌة للتدابري الرامية اإىل تعزيز �ضبل ا�ضتعانة املراأة مبحامني يف �ضياقات احلب�ض 
وغريه من اأ�ضكال احلرمان من احلرية. ويتناول الف�ضُل 6 مبزيد من التف�ضيل العتبارات اجلن�ضانية يف حت�ضني فر�ض 
الو�ضول اإىل العدالة، التي تنطبق على كلٍّ من �ضحايا الإرهاب واملتَّهمني اأو املدانني بالتورُّط يف ارتكاب جرائم اإرهابية.

ا�ستجواب ال�سحايا وال�سهود  -2
عليها  العتبارات اجلن�ضانية من�ضو�ٌض  وتراعي  الإن�ضان  احرتام حقوق  َتِنمُّ عن  لئقة  معاملًة  ال�ضهود  معاملَة  اإنَّ 
للإدلء  م  التقدُّ على  ال�ضهوَد  ع  ت�ضجِّ اأنها  وهي  اإ�ضافية  ميزٌة  املعاملة  ولهذه  الإن�ضان.  حلقوق  الدولية  املعايري  يف 

ب�ضهاداتهم وتقدمي معلومات والتعاون طوال عملية التحقيق وامللحقة الق�ضائية. 
وهناك مبداأ اأ�ضا�ضي، األ وهو المتناُع عن اإحلاق ال�ضرر. ويعني اعتماُد هذا النهج العرتاَف باأنَّ العديد من 
اآثاٌر �ضلبية اإىل حد كبري وموؤملة يف كثري من  ال�ضهود يف ق�ضايا الإرهاب يدلون ب�ضهادتهم ب�ضاأن اأحداث كانت لها 
الأحيان على حياتهم وجمتمعاتهم املحلية، ومنها فقداُن الأحباء اأو روؤيتهم جرحى. ويكاد جميُع ال�ضهود يعانون من 
درجة معيَّنة من الإجهاد اأثناء اأو بعد م�ضاركتهم يف التحقيق وامللحقة الق�ضائية يف ق�ضية اإرهاب. وذلك الإجهاُد 
ميكن اأن ين�ضاأ عن الطابع الر�ضمي للإجراءات القانونية وما تتطلبه من مقت�ضيات خا�ضة، وهي غرُي ماألوفة لدى 
اأ�ضدَّ  ال�ضاهدة لإجهاد  املراأُة  اأن تتعر�ض  العملية. ومن املحتمل  اأهمية  ين�ضاأ عن  اأن  اأنه ميكن  ال�ضهود، كما  معظم 
عندما تكون هناك قيوٌد على دور املراأة يف احلياة العامة يف بلدها اأو يف البيئات التي ل تتمتع فيها املراأُة بكل حقوقها 

من حيث التعليم والو�ضع القانوين والقت�ضادي.

‘1’ اعتبارات عامة

قبل  �ضلمتهم  ب�ضمان  تاأكيدات  وا  تلقَّ اإذا  للتعاون  وا�ضتعدادًا  ثقًة  اأكرَث  الأرجح  على  وال�ضهود  ال�ضحايا  ُي�ضبح 
ال�ضتجواب اأو الإدلء بال�ضهادة. ومن �ضاأن عدم توفري احلماية الكافية لل�ضحايا وال�ضهود - اأو عدم طماأنتهم باأنهم 
ل عليها، ول �ضيما  يحظون باحلماية قبل ال�ضتجواب واأثناءه وبعده - اأن يوؤثر �ضلبًا يف نوعية وكمية الأدلة التي ُيح�ضَ
عندما يتعلق الأمر بال�ضحايا وال�ضهود من الإناث اللتي ميكن اأن يكنَّ اأكرث ُعر�ضًة للنتقام )انظر اأي�ضًا الق�ضم 

جيم من هذا الف�ضل(.

)A/64/211)200، الفقرة 44.

)201(املرجع نف�ضه، الفقرة 45.
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اأو  الإ�ضابات  ق  توثِّ مب�ضتندات  وال�ضحايا  ال�ضهود  �ضهادات  جميع  تكميَل  كذلك  قون  املحقِّ يكفل  اأن  ويجب 
قني اأن ُيدركوا اأنَّ عدَم توافر هذه الأدلة ل  رت تلك امل�ضتندات. ويف الوقت ذاته، ينبغي للمحقِّ ال�ضدمات، كلما توفَّ

يعني اأنَّ رواية ال�ضاهد ل اأ�ضا�ض لها من ال�ضحة. 
وهناك ا�ضرتاتيجيٌة رئي�ضية للتقليل من الآثار النف�ضية )ورمبا الجتماعية( ال�ضلبية الناجمة عن كون ال�ضخ�ض 
�ضاهدًا والتقلي�ض من خطر الإيذاء الثانوي، وهي تتمثل يف التقلي�ض من عدد املقابلت التي جُترى مع ال�ضاهد. 
من  احلدِّ  يف  �ضُي�ضاهمان  املقابلة  وت�ضجيُل  املوظف،  ا�ضتمرارية  �ضماُن  ذلك  يف  مبا  بعناية،  للمقابلة  فالتح�ضرُي 
التخطيُط  اأن يكون  الذكر، ميكن  الآنفة  ثانية. وللأ�ضباب  ال�ضاهد مرة  ا�ضتجواب  اإىل  قني  احتمال ا�ضطرار املحقِّ

ا لل�ضاهدات والن�ضاء �ضحايا العنف اجلن�ضي. ا جدًّ الدقيق وال�ضامل مهمًّ
قون  د ق�ضايا الإرهاب، ميكن اأن ينق�ضي قدٌر كبري من الوقت بني املرة الأوىل التي يلتقي فيها املحقِّ ونظرًا لتعقُّ
بال�ضاهد واليوم الذي يجب اأن ُيديل فيه ال�ضاهُد ب�ضهادته اأثناء املحاكمة. ومن �ضاأن فرتة النتظار الطويلة اأن تزيد 
عني العامني اأن ي�ضتك�ضفوا  من احتمال �ضعي امل�ضتَبه فيه اأو م�ضاعديه للتاأثري بغري وجه حق يف ال�ضاهد. وميكن للمدَّ
للمحاكمة بحيث ي�ضبح  ال�ضابقة  واملرحلة  التحقيق  اأثناء مرحلة  ال�ضهود  �ضهادات  للح�ضول على  القانونية  ُبَل  ال�ضُّ

َعى عليه يف فح�ض �ضهادة ال�ضهود عليه.  املثوُل اأثناء املحاكمة غرَي �ضروري، مع احرتام حقِّ املدَّ

< مثال: التعجيل باأخذ �سهادة ال�سحايا وال�سهود يف املحكمة اجلنائية الدولية

وفقًا للمادة 56 من نظام روما الأ�ضا�ضي، يجوز لدائرة ما قبل املحاكمة، التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، بناًء على 
ر اأخَذ �ضهادة اأو اأقوال من ال�ضاهد اأو فح�َض الأدلة اأو جمَعها اأو اختباَرها، حيث اإنَّ ذلك قد  عي العام، اأن تقرِّ طلب املدَّ
ل يكون متاحًا يف وقت لحق لأغرا�ض املحاكمة. ويف هذه احلالة، يجوز للدائرة اأن تتَّخذ ما قد يكون لزمًا من التدابري 

ل�ضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وخا�ضة حلماية حقوق الدفاع. 
عي العام �ضد دومينيك اأونغوين، ا�ضُتخدم احلكُم املن�ضو�ض عليه يف املادة 56 بنجاح لقبول ال�ضهادة  ويف ق�ضية املدَّ
من  عدد  �ضهادة  وهي  فيديو،  و�ضلة  با�ضتخدام  املحكمة  قاعة  يف  اإليها  وال�ضتماع  املحاكمة  قبل  عليها  ُح�ضل  التي 
�ضوا ل�ضغوط كان ميكن اأن توؤثر يف ا�ضتعدادهم للإدلء بال�ضهادة اأثناء املحاكمة وكذلك  ال�ضحايا-ال�ضهود الذين تعرَّ
هة اإىل اأونغوين، كان ال�ضهوُد �ضحايا جلرائم جن�ضية وجن�ضانية، منها الزواُج  يف م�ضمون ال�ضهادة. ووفقًا للتُّهم املوجَّ
ع بها  اأخرى. وكان من بني احلجج التي تذرَّ الق�ضري والغت�ضاُب وال�ضرتقاُق اجلن�ضي وال�ضرتقاُق، من بني جرائم 

الدعاُء لتطبيق هذه التدابري ما يلي:
لت، وفقًا ملا اأقنع به املحكمَة، حماولًة  عاُء حادثًة �ضكَّ •  احتمال تخويف ال�ضهود اأو التلعب بهم. فقد ذكر الدِّ

لتخويف ال�ضهود وكان ميكن اأن ُتف�ضي اإىل عدم رغبتهم يف الإدلء بال�ضهادة اأمام املحكمة اأو عدم قدرتهم 
على ذلك.

ُر املحاولت املماثلة لَثني ال�ضهود عن الإدلء بال�ضهادة اأو اإقناعهم بتغيري  •  ال�ضغوط املجتمعية املتوا�ضلة. فتكرُّ

فحوى �ضهادتهم اأمام املحكمة من �ضاأنه اأن يزيد يف عزوف ال�ضهود عن الإدلء ب�ضهاداتهم.
جن�ضي  عنف  على  تنطوي  جرمية  ب�ضاأن  �ضكوى  تقدمي  منذ  املمتدة  الفرتة  فطوُل  الثانوي.  الإيذاء  •  جتنُّب 

اآخر  �ضيقًا  اأو  ا  نف�ضيًّ �ضررًا  ذاته  حد  يف  ل  ي�ضكِّ اأن  ميكن  املطاف  نهاية  يف  املحاكمة  حني  اإىل  وجن�ضاين 
روا على الأرجح من اختطافهم ومعاملتهم، وهذا من �ضاأنه اأن يقلل من احتمال  لل�ضحايا الذين �ضبق اأن ت�ضرَّ

اإدلء اأولئك ال�ضهود ب�ضهادتهم اأثناء املحاكمة اأو يقلل من موثوقية تلك ال�ضهادة.)اأ(
التي تنطوي على عنف  اأحكاٌم مماثلة يف العديد من الوليات الق�ضائية الوطنية. ويف حالة �ضحايا اجلرائم  وتوجد 
جن�ضي وجن�ضاين، جُتيُز املادُة 165 من قانون الإجراءات اجلنائية النم�ضاوي ا�ضتخداَم ال�ضهادة التي اأُديل بها بوا�ضطة 
عي العام. كما ين�ضُّ قانوُن الإجراءات اجلنائية يف هولندا على  الفيديو قبل املحاكمة، بناء على طلب ال�ضحية اأو املدَّ
ا للخطر اإذا ما اأديل  �ضَ اإمكانية الإدلء بال�ضهادة قبل املحاكمة لأ�ضباب منها اأنَّ �ضحَة ال�ضهود اأو رفاَههم ميكن اأن يتعرَّ

بال�ضهادة يف املحكمة.
ُيقيَّد دون داع حقُّ املتَّهمني يف اإعداد دفاعهم وفح�ض  األَّ  وعند تطبيق هذه الأحكام، يجُب احلر�ُض بقدر كبري على 

�ضهادات ال�ضهود عليهم.

 International Criminal Court, Prosecutor v. Dominic Ongwen, public redacted version of "Prosecution )اأ(انظر 

 application for the Pre-Trial Chamber to preserve evidence and take measures under article 56 of the Rome Statute", 26
 June 2015, ICC-02/04-01/15-256-Conf, case No. ICC-02/04-01/15-256-Red, 27 May 2016, para. 12; and Prosecutor v.
Dominic Ongwen, "Decision on request to admit evidence preserved under article 56 of the Statute", case No. ICC-02/04-

.01/15-520, 10 August 2016
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‘2’ العتبارات اجلن�سانية

التمكن من  البدنية والوجدانية قبل  ال�ضلمة  اأعلى من  اإىل م�ضتوى  الإناُث ال�ضحايا وال�ضاهدات  اأن حتتاج  ميكن 
اأخ�ضائي يف  اأو  نف�ضي  اأخ�ضائي  وجوُد  ُيف�ضي  اأن  اأي�ضًا، ميكن  ال�ضاهداُت �ضحايا  تكون  وعندما  الكامل.  التعاون 

ال. ال�ضحية العقلية اإىل حتقيق ا�ضتجواب �ضليم وفعَّ
قون يف العتبار رغباِت الأ�ضخا�ض املراد ا�ضتجوابهم يف اأن ُيجري معهم ال�ضتجواَب  وينبغي اأن ياأخذ املحقِّ

�ضخ�ٌض من جن�ضهم، اأو اأن يكون �ضخ�ٌض من جن�ضهم حا�ضرًا اأثناء ال�ضتجواب.

‘٣’ ا�ستجواب �سحايا اجلرائم املنطوية على عنف جن�سي وجن�ساين وال�سهود عليها 

اإنَّ املقاَبلِت ل�ضتجواب �ضحايا اجلرائم املنطوية على عنف جن�ضي وجن�ضاين وال�ضهود عليها، اإذا مل جُتَر ب�ضكل 
موثوقية  وتعري�ض  للخطر  وتعري�ضهم  جديد،  من  بال�ضدمة  اإ�ضعارهم  يف  تت�ضبب  اأن  ميكن  وح�ضا�ض،  �ضحيح 
مة للخطر. وبالإ�ضافة اإىل العتبارات العامة املذكورة اأعله ب�ضاأن ال�ضتجوابات املراعية للعتبارات  املعلومات املقدَّ
اجلن�ضانية، ينبغي للم�ضتجِوبني مراعاُة العوامل التالية عند ا�ضتجواب ال�ضحايا وال�ضهود، ول �ضيما �ضحايا اجلرائم 

التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين وال�ضهود عليها:
•  املكان. ل ينبغي اإجراُء املقابلت يف الأماكن العمومية التي يتعذر فيها �ضماُن اخل�ضو�ضية اأو يوجد فيها 

روا يف ال�ضخ�ض امل�ضتجَوب، وهذا ي�ضمل ال�ضهوَد اأو ال�ضحايا الآخرين اأو موظفي  اأنا�ٌض اآخرون ميكن اأن يوؤثِّ
اإنفاذ القانون الآخرين الذين لي�ض عليهم ح�ضوُر املقابلة.

يتعلق  فيما  ال�ضاهد  اأو  ال�ضحية  رغبة  تلبيُة  الإمكان،  قدر  ينبغي،  ال�ضتجواب.  يف  احلا�ضرون  •  الأفراد 

بجن�ض ال�ضخ�ض الذي �ضُيجري معه ال�ضتجواَب. كما ينبغي التفكرُي يف ال�ضماح بوجود اأ�ضخا�ض موؤازرين 
اأو اأ�ضدقاء اأثناء املقابلة، عندما يطلب ال�ضاهد ذلك.

•  اعتماد نهج يراعي ال�ضدمات. ينبغي ا�ضرتجاُع اأيِّ بيانات كان قد اأدىل بها ال�ضحيُة اأو ال�ضاهد حتى ل 

ُي�ضطرَّ امل�ضتجَوب دون داع اإىل اأن يروي جتارَبه املوؤملَة من جديد. وينبغي اأن يظل امل�ضتجِوبون مدركني 
النف�ضية  وال�ضطرابات  الكرب  علمات  ر�ضد  خلل  من  واجل�ضدية  العاطفية  امل�ضتجَوب  لحتياجات 
اللحقة للإ�ضابة، وينبغي اأن يكونوا على ا�ضتعداد لتزويده مبعلومات عن خدمات الدعم اأو اإحالته اإىل 
تلك اخلدمات. ومن ال�ضروري اأي�ضًا اأن يظل يف العتبار اأنَّ ال�ضحايا وال�ضهوَد ميكن اأن يلقوا �ضعوبًة يف 
الرد على الأ�ضئلة املتعلقة بالعنف اجلن�ضي اإذا كان ا�ضتخداُم م�ضطلحات معيَّنة حمظورًا اجتماعيًّا، اأو 

اإذا كان الوقوُع �ضحيًة للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ميكن اأن يوؤدي اإىل الو�ضم.
امل�ضتجَوبني،  الأ�ضخا�ض  امل�ضتنرية من  املوافقة  دائمًا على  للم�ضتجِوبني احل�ضوُل  ينبغي  ال�ضحية.  •  ر�ضا 

مبا يف ذلك املوافقُة على ال�ضتجواب، وا�ضتخدام اأجهزة الت�ضجيل، والتقاط ال�ضور، واإجراء الفحو�ض 
اجل�ضدية، وال�ضتخدامات اللحقة املحتملة للمعلومات والأدلة التي ُجمعت، ونقل املعلومات اإىل اأطراف 
ثالثة عند القت�ضاء، ومنها هيئاُت التحقيق الأخرى واملحاكم.)202( ويجب اأي�ضًا اإبلُغ ال�ضحايا وال�ضهود 

)ولكن لي�ض امل�ضتبه فيهم( باأنَّ باإمكانهم �ضحَب موافقتهم وطلب تعليق املقابلة.
•  حمتوى ال�ضتجواب. من املهمِّ طرُح الأ�ضئلة من اأجل احل�ضول على املعلومات التي قد تكون مهمة لإثبات 

اأركان اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين )انظر الف�ضل 5، الق�ضم باء(.
د من اأنَّ املرتجمني ال�ضفويني الذين ُي�ضتعان بهم يف جل�ضات  •  ال�ضتعانة مبرتجمني �ضفويني. ينبغي التاأكُّ

ال�ضتجواب )اأ( متدربون تدريبًا منا�ضبًا على العمل مع �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وال�ضهود عليه، 
و)ب( مراعون لل�ضياق الثقافي والديني والجتماعي، و)ج( مرتاحون ل�ضتخدام األفاظ العنف اجلن�ضي 
مونها.)203( التي يقدِّ اأو انزعاجهم يف الرتجمة  ال�ضخ�ضية  اآرائهم  تاأثري   واجلن�ضاين، بغية �ضمان عدم 

وينبغي، كلما اأمكن، اإتاحُة مرتجمني �ضفويني من الذكور والإناث.

 United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, International Protocol on the Documentation and)202(

 Investigation of Sexual Violence in Conflict: Best Practices on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation
.of International Law, 2nd ed. (London, 2017), annex 2

)203(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 135.
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ن التدابرُي التالية اإدماَج املنظور اجلن�ضاين يف ا�ضتجواب امل�ضتَبه فيهم وال�ضهود وال�ضحايا: وميكن اأن حت�ضِّ
اأ�ضاليب  على  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف  والعاملني  القانون  اإنفاذ  موظفي  كلِّ  تدريُب  ال�ضروري  •  من 

ال�ضتجواب املراعية للعتبارات اجلن�ضانية، وذلك بغية التوعية مبختلف احتياجات وجتارب امل�ضتجَوبني 
القانون  اإنفاذ  بني موظفي  ن�ضاء من  توظيُف  ا  املهم جدًّ اإىل ذلك، من  وبالإ�ضافة  والإناث.  الذكور  من 
املراعية للعتبارات اجلن�ضانية  ال�ضتجواب  تطبيق ممار�ضات  اإمكانية  ل�ضمان  وتدريبهن  وا�ضتبقاوؤهن 
على الإناث امل�ضتجَوبات اللتي يطلنب اأن ت�ضتجوبهنَّ امراأة. ويف كل الأحوال، يجب اأن ُتراَعى يف تقييم 
فيما  البوح  وح�ضا�ضية  اجلن�ضانية  والأدوار  الثقافية  املعايرُي  بال�ضتجوابات  للقيام  املنا�ضبني  الأ�ضخا�ض 

يتعلق بالناجني من الإناث والذكور.
•  يجب اأن يكون هناك موظفون متدربون يف جميع الهيئات الوطنية امل�ضاركة يف التحقيقات املتعلقة مبكافحة 

اأجهزة  داخل  اجلن�ضية  باجلرائم  املعنية  عبة  ال�ضُّ على  املثال،  �ضبيل  على  ذلك،  يقت�ضر  واألَّ   الإرهاب، 
اإنفاذ القانون.

•  ينبغي تبادُل اخلربة الفنية ب�ضاأن ممار�ضات ال�ضتجواب املراعية للعتبارات اجلن�ضانية داخل ال�ضلطات 

التي تت�ضدى جلرائم الإرهاب، وتلك التي تت�ضدى اأي�ضًا للجرائم اجلن�ضانية، وفيما بني تلك ال�ضلطات.
اأي�ضًا تقدمُي دورات تدريبية لتوعية املوظفني مب�ضائل متقاطعة - ومنها التفاعُل بني نوع اجلن�ض  •  ميكن 

الإثني  والأ�ضل  العرق  قبيل  من  اأ�ض�ض  على  وبالتمييز   - والدينية  والثقافية  الجتماعية   والعوامل 
والدين واجلن�ضية.

•  رمبا ي�ضتوجب الأمُر ح�ضوَر اأخ�ضائي نف�ضاين، اأو اأخ�ضائي يف ال�ضحة العقلية، اأثناء ال�ضتجواب اإذا كان 

ة لإحالة امل�ضتجَوب  امل�ضتجَوُب قد عانى من �ضدمة. وينبغي اأن تكون ال�ضلطاُت املعنية بال�ضتجواب م�ضتعدَّ
اإىل اأولئك الأخ�ضائيني للقيام برعاية املتابعة، اإذا اقت�ضى الأمر ذلك.

ملزيد من املطالعة
الة للت�ضدي للعنف �ضد الن�ضاء والفتيات  رات واجلرمية ب�ضاأن تدابري النيابة العامة الفعَّ م كتيِّب مكتب املخدِّ •  يقدِّ

 )UNODC Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls(
ن�ضائح ب�ضاأن ا�ضتجواب ال�ضحايا الإناث، وحمايتهن وم�ضاندتهن طوال عملية العدالة اجلنائية وتهيئتهنَّ للمحاكمة.
ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية: النميطة 8 -  رات واجلرمية، دليل ب�ضاأن مكافحة الجتار بالب�ضر، موجَّ •  مكتب املخدِّ

اإجراء مقابلت �ضخ�ضية مع �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض الذين يحتمل اأن يكونوا �ضهودًا )فيينا، 2009(.
م الف�ضل 11 من الربوتوكول الدويل للتحقيق يف جرائم العنف اجلن�ضي يف حالت الن زاع وتوثيقها  •  يقدِّ

 )International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict(
)الطبعة الثانية، 2017( اإر�ضادات �ضاملة ب�ضاأن العديد من جوانب ا�ضتجواب �ضحايا اجلرائم التي تنطوي على عنف 

جن�ضي وجن�ضاين، مبا يف ذلك مكان املقابلة وبنيتها وال�ضتعانة مبرتجمني �ضفويني واأ�ضاليب ال�ضتجواب.

جيم- حماية ال�سهود
من الأ�ضا�ضي اأن يكون ال�ضحايا وال�ضهوُد الذين يتفاعلون مع اإجراءات العدالة يف اجلرائم الإرهابية على ثقة من اأنَّ 
ا اأي�ضًا موؤازرتهم وحمايتهم من الرتهيب والأذى اللذين قد ي�ضعى  �ضلمتهم واأمنهم م�ضمونان. ومن ال�ضروري جدًّ
اآخرون اإىل اإحداثهما من اأجل َثنيهم عن الإدلء بال�ضهادة، اأو اإ�ضكاتهم اأو منعهم من امل�ضاهمة باأيِّ �ضكل اآخر يف 

جمع الأدلة. 
وتقع على عاتق الدولة امل�ضوؤوليُة الرئي�ضية عن حماية حقوق جميع الأ�ضخا�ض اخلا�ضعني لوليتها الق�ضائية 
والنتهاكات  اخلطرية  اجلرائم  عن  امل�ضاءلة  عمليات  يف  ي�ضاركون  الذين  وال�ضهود  ال�ضحايا  ح�ضول  و�ضمان 
اأنَّ  الإن�ضان  حقوق  جمل�ُض  ذكر  وقد  الوقائية.  بالتدابري  ومتتعهم  الكافي  الدعم  على  الإن�ضان  حلقوق  ال�ضارخة 
ال، على النحو املبنيَّ يف املادة 2 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية،  احلقَّ يف النت�ضاف الفعَّ
حماية  توفري  اأجل  من  للدولة  متينًا  اأ�ضا�ضًا  ر  يوفِّ وهذا  املقرتفني،  ومعاقبَة  الة  فعَّ حتقيقات  اإجراَء   يتطلب 



76

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

الإدلء  على  يوافقون  الذين  حياة  حمايَة  اأنَّ  اإىل  املجل�ض  اأ�ضار  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  لل�ضهود.)204(  الة  فعَّ
الأحكام  مبوجب  اأ�ضا�ضي  اأمٌر  و�ضمعتهم  وخ�ضو�ضيتهم  والنف�ضية  البدنية  و�ضلمتهم  املحاكم  اأمام  ب�ضهادتهم 
حلالة  جن�ضاين  بتقييم  القيام  من  بد  ل  الأهداف،  هذه  ولتحقيق  العهد.)205(  يف  عليها  املن�ضو�ض  ال�ضلة  ذات 
التقييم يف  ينبغي تكميُل ذلك  وال�ضهود ولحتياجاتهم من احلماية، كما  ال�ضحايا  ي�ضكو منها  التي  ال�ضت�ضعاف 
وخلفيته  وعوقه  ال�ضخ�ض  �ضنِّ  مراعاُة  التقييم  هذا  يف  وينبغي  الإرهاب.  ق�ضايا  يف  اجلنائية  التحقيقات  بداية 

والثقافية. الجتماعية-القت�ضادية 

< اأ�سواء: تدابري حماية ال�سحايا وال�سهود يف ال�سكوك الدولية
حلقوق  الأخرى  الدولية  ال�ضكوك  يف  اأي�ضًا  �ٌض  مكرَّ اجلنائية  العدالة  نظام  يف  وال�ضهود  ال�ضحايا  بحماية  اللتزاُم 

الإن�ضان، ومنها ما يلي:
•  اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة)اأ(

الني ب�ضاأن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو  •  املبادئ املتعلقة بالتق�ضي والتوثيق الفعَّ
اللاإن�ضانية اأو املهينة)ب(

اجل�ضيمة  النتهاكات  ل�ضحايا  واجلرب  النت�ضاف  يف  احلق  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�ضا�ضية  •  املبادئ 

للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ضاين)ج( )وهذا هو اأي�ضًا عن�ضٌر 
اأ�ضا�ضي يف مكافحة الإفلت من العقاب()د(

بحماية  املتعلقة  اللتزامات  من  عددًا  اأي�ضًا  الوطنية  املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم  اتفاقيُة  ن  وتت�ضمَّ
واأقاربهم  لل�ضهود  اجل�ضدية  احلماية  لتوفري  تدابرَي  املوادُّ  تلك  وت�ضمل   )25 )املادة  وال�ضحايا   )24 )املادة  ال�ضهود 
وتدابري ب�ضاأن الو�ضائل البديلة للإدلء بال�ضهادة، مبا يف ذلك و�ضلت الفيديو، ل�ضمان �ضلمة ال�ضهود. وفيما يتعلق 
وقمع  منع  بروتوكوُل  ويقت�ضي  الرتهيب.  اأو  بالنتقام  التهديدات  من  حلمايتهم  تدابرَي  التفاقيُة  تت�ضمن  بال�ضحايا، 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  ل  املكمِّ والأطفال،  الن�ضاء  وبخا�ضة  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  ومعاقبة 
عرب الوطنية، من الدول مراعاَة الحتياجات اجلن�ضانية والحتياجات اخلا�ضة ل�ضحايا الجتار عند تنفيذ التزاماتها 

بحماية ال�ضحايا مبوجب الربوتوكول.)هـ(
ن عدٌد من وثائق املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب العرتاَف حتديدًا باأهمية حماية ال�ضهود وال�ضحايا يف �ضياق  ويت�ضمَّ
الة يف قطاع العدالة اجلنائية ملكافحة  دة لإجراءات فعَّ مكافحة الإرهاب، ومنها مذكرة الرباط ب�ضاأن املمار�ضات اجليِّ
جرائم  يف  احلكم  حول  الق�ضائي  لل�ضلك  احل�ضنة  للممار�ضات  لهاي  ومذكرة   ،)1 رقم  دة  اجليِّ )املمار�ضة  الإرهاب 

دة ب�ضاأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف )املمار�ضة اجليِّدة 21(. الإرهاب )املمار�ضة احل�ضنة 4(، واملمار�ضات اجليِّ

)اأ(مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40، الفقرة 6 )د(.

)ب(مرفق قرار اجلمعية العامة 89/55، الفقرة 3 )ب(.

)ج(مرفق قرار اجلمعية العامة 147/60، الفقرة 5.

)د(E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1، املرفق الثاين.

ن جمموعة الأدوات ملكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض، التي و�ضعها مكتب  )ه (املادة 6 من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض. وتت�ضمَّ

رات واجلرمية، معلومات واإر�ضادات ب�ضاأن دعم �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض وحمايتهم، مبن فيهم �ضحايا العنف اجلن�ضاين. املخدِّ

للخطر  �ض  التعرُّ من  املتعاون  ال�ضخ�ض  لوقاية  املتَّخذة  التدابري  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف  "احلماية"  تعبري  وي�ضري 
)الوقاية( والتدابري املتَّخذة عندما يواِجه ذلك ال�ضخ�ُض تهديدًا اأو انتقامًا )الت�ضدي()206( وهذه التدابرُي ترمي اإىل:

•  التقليل اإىل اأدنى حد من املخاطر الأمنية التي يواجهها ال�ضحايا وال�ضهود، مع الت�ضليم باأنَّ الق�ضاَء على 

تلك املخاطر قد يكون م�ضتحيًل.

)A/HRC/12/19)204، الفقرة 34.

)205(املرجع نف�ضه.

)206(مفو�ضية حقوق الإن�ضان، دليل التدريب على ر�ضد حقوق الإن�ضان: الف�ضل 14- حماية ال�ضحايا وال�ضهود وغريهم من الأ�ضخا�ض 

 OHCHR, Manual on Human Rights Monitoring: Chapter 14-Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating( املتعاونني
Persons ) (HR/P/PT/7/Rev.1(، ال�ضفحة 5.
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•  التقلي�ض من ال�ضدمات التي قد تن�ضاأ يف عملية الإدلء بال�ضهادة و�ضمان الرفاه النف�ضي.

•  �ضمان احرتام كرامة ال�ضحايا وال�ضهود وخ�ضو�ضيتهم)207(

ال�ضهود"  "حماية  بني  اإىل �ضرورة عدم اخللط  الإرهابية حتديدًا،  باجلرائم  يتعلق  فيما  التنبيُه،  املهم  ومن 
و"حماية ال�ضحايا". فال�ضهود لي�ضوا بال�ضرورة �ضحايا دائمًا. ولي�ض با�ضتطاعة كلِّ ال�ضحايا امل�ضاهمُة يف الإتيان 

باأدلة جترميية.)208( 
ا يرد يف الفروع التالية ميكن تطبيُقه على كلٍّ من ال�ضحايا وال�ضهود )وال�ضحايا ال�ضهود(،  ومع اأنَّ الكثرَي ممَّ

ا توفرُي الدعم لل�ضحايا، فيتناوله الف�ضُل 6. فاإنَّ الرتكيَز ين�ضبُّ على حماية ال�ضهود. اأمَّ

1- املبادئ الأ�سا�سية للتدابري املراعية للعتبارات اجلن�سانية حلماية ال�سهود
رهن من اأن�ضطة تلك اجلماعات،  اإنَّ العدَد املتزايد من طرائق ارتباط الن�ضاء باجلماعات الإرهابية واأ�ضكال ت�ضرُّ
عون العامون  قون واملدَّ مبا يف ذلك ب�ضفتهن �ضحايا للجرائم التي ت�ضتهدف الن�ضاء حتديدًا، ي�ضتوجب اأن يويل املحقِّ
تقييم  عند  �ضيما  ول  اخلا�ضة،  واحتياجاتهن  ال�ضاهدات  حلقوق  الهتماَم  الإرهاب  مكافحة  ق�ضايا  يف  والق�ضاة 

التهديدات التي يواجهها ال�ضهود وعند الت�ضدي لتلك التهديدات.
وهناك عدٌد من املبادئ الهامة التي يجب التقيُّد بها من اأجل �ضمان فعالية برامج حماية ال�ضهود التي تراعي 

العتبارات اجلن�ضانية.

‘1’ التبكري بتحديد مواطن ال�ست�سعاف واملتابعة طوال امل�ساركة

اإنَّ حتديَد م�ضتويات ال�ضت�ضعاف لدى ال�ضاهدات ومدى قدراتهن يف وقت مبكر يكت�ضي اأهميًة بالغة لتوفري الدعم 
من  العديد  يف  لل�ضهود  الفعالة  احلمايُة  وتتطلب  العدالة.  اإجراءات  يف  م�ضاركتهن  طوال  لهن  الكافيني  واحلماية 
وطوال  قني،  باملحقِّ الأوىل  للمرة  ات�ضال  على  ال�ضاهد  يكون  عندما  التحقيق،  بدء  منذ  تدابري  اتخاَذ  احلالت 
التحقيقات  يف  ي�ضاركن  اللواتي  بال�ضاهدات  يتعلق  فيما  الأهمية  بالُغ  النهُج  وهذا  للمحاكمة.  ال�ضابقة  الإجراءات 
اجلنائية نتيجة لعلقاتهن بامل�ضتَبه فيهم اأو بالتنظيمات امل�ضبوهة، لأنهن عر�ضٌة ب�ضكل خا�ض خلطر انك�ضاف اأمر 

م�ضاعدتهن لل�ضلطات. وقد لحظت مفو�ضيُة الأمم املتحدة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان ما يلي: 

 اإنَّ للتدابري املتَّخذة خلل املراحل الأوىل من التحقيق دورًا حا�ضمًا يف حماية ال�ضهود. وقد يوؤدي عدم اعتماد 
تدابري فعالة حلماية ال�ضهود خلل مرحلة التحقيق واأثناء اإعداد ترتيبات الدعاء، وعدم ثقة ال�ضهود من ثمَّ 
باأنَّ �ضلمتهم �ضتكون مكفولًة خلل العملية، اإىل عدم و�ضول العديد من الق�ضايا املرفوعة �ضد منتهكي حقوق 
اأ�ضاليب حماية ال�ضهود من خلل توفري الدعم املايل  الإن�ضان اإىل مرحلة املحاكمة ... وينبغي كفالة فعالية 

والتقني وال�ضيا�ضي الكافي للربامج على ال�ضعيد الوطني.)209(

هوية  الك�ضف عن  بعدم  �ضمانات  توفري  ذلك  التحقيق، مبا يف  للحماية يف مرحلة  تدابرَي  اعتماد  �ضاأن  ومن 
ز اإمكانيَة احل�ضول على ال�ضهادة اأثناء املحاكمة دون  ال�ضهود عندما تهتدي ال�ضلطاُت اإىل �ضهود حمتَملني، اأن يعزِّ

ز ا�ضتعداَد ال�ضهود للإدلء ب�ضهادتهم.)210(  احلاجة اإىل برامج ر�ضمية حلماية ال�ضهود، كما يعزِّ

)207(انظر، على �ضبيل املثال، مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40، الفقرة 6 )د(.

حة )2012(، الفقرة 228. رات واجلرمية، تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية، طبعة منقَّ )208(مكتب املخدِّ

)209(انظر A/HRC/15/33، الفقرتني 66 و71.

)210(املرجع نف�ضه، الفقرة 20.
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عني  واملدِّ الإرهاب  مبكافحة  املعنيني  قني  للمحقِّ ينبغي  ال�ضاهدات،  ا�ضت�ضعاف  مدى  تقييم  اإىل  وبالإ�ضافة 
�ضوا  يتعرَّ اأن  اإنهم ميكن  اأ�ضرهم، حيث  واأفراد  ال�ضهود  زوجات  احتياجات  اأي�ضًا يف  ينظروا  اأن  والق�ضاة  العامني 
لتهديدات بالنتقام. فعدُم وجود تدابري حماية فعالة يف مرحلة مبكرة، عندما تكون املخاطُر التي يتعر�ض لها اأفراُد 

الأ�ضرة مرتفعًة، ميكن اأن َيثني ال�ضهود عن الإدلء بال�ضهادة يف الدعاوى اجلنائية.
وميكن اأن ت�ضمل اجلهوُد املبذولة حلماية ال�ضهود اأثناء التحقيقات ما يلي:

قون الت�ضاَل بال�ضاهد، على اأن يوؤخذ يف العتبار اأنَّ التوا�ضَل العلني  •  النظر يف الكيفية التي يبداأ بها املحقِّ

تكون  اأن  وميكن  للنبذ.  �ضه  تعرُّ احتمال  من  ويزيد  للخطر  ال�ضاهد  اأمَن  �ض  يعرِّ اأن  ال�ضلطات ميكن  مع 
املبادرُة بالت�ضال �ضديدَة ال�ضعوبة يف املجتمعات التي )اأ( ُتقيِّد ح�ضوَر املراأة يف ال�ضاحة العمومية، اأو 
حريَة تنقل املراأة؛ و)ب( يكون فيها تفاعُل املراأة مع الرجل اأو مع موظف عمومي حملَّ متحي�ض كبري؛ 

قني؛ ف على املحقِّ و)ج( ي�ضهل فيها التعرُّ
د من اأنَّ الت�ضال بال�ضهود يكون بطرائق اآمنة و�ضرية؛)211( •  التاأكُّ

•  اإجراء تقييم مبكر حلالة ال�ضت�ضعاف، مع مراعاة حالة ال�ضهود اجل�ضدية والنف�ضية وظروفهم الفردية، 

مثل العمر ونوع اجلن�ض، وطبيعة اجلرائم التي �ضهدوها اأو كانوا �ضحيًة لها وظروفهم الأ�ضرية؛
بدين،  خلطر  ال�ضهود  �ض  تعرُّ احتمالت  لتحديد  اجلن�ضانية  العتبارات  يراعي  للمخاطر  تقييم  •  اإجراء 

وتنفيذ التدابري الرامية اإىل احلد من تلك املخاطر؛
•  تقييم ما اإذا كانت هناك حاجة اإىل الدعم النف�ضي-الجتماعي يف مرحلة مبكرة )قبل بدء ال�ضتجوابات(، 

وهذا �ضيكت�ضي اأهميًة خا�ضة يف العديد من ق�ضايا الإرهاب، عندما يكون ال�ضحايا وال�ضهود قد عانوا من 
�ضدمات حادة اأو عنف جن�ضي وجن�ضاين �ضديد.

‘2’ ال�سرية

ها حلماية ال�ضهود؛ فهي، اإ�ضافًة اإىل ما لها من اأهمية يف التقليل اإىل اأدنى حد من  ل الأدوات واأهمِّ ال�ضريُة هي من اأوَّ
ل اأي�ضًا �ضرطًا اأ�ضا�ضيًّا ل�ضمان احلماية النف�ضية لل�ضهود امل�ضت�ضعفني. وهي  املخاطر البدنية التي تهدد ال�ضهوَد، ت�ضكِّ

قت.  مة وتدابري احلماية التي ُطبِّ تتعلق بهوية ال�ضخ�ض املتعاون واملعلومات املقدَّ
ويف بع�ض ال�ضياقات، تواجه الن�ضاُء املرتبطات باجلماعات الإرهابية و�ضمًا ومتييزًا يف جمتمعاتهن املحلية اأكرث 
مما يواجهه الرجل، حتى اإذا اأجربن على الن�ضمام اإىل اجلماعة. وذلك الو�ضُم ميكن اأن يجعلها اأكرث اإحجامًا عن 
الإدلء بال�ضهادة، ولذلك يلزم اتخاُذ تدابرَي اإ�ضافية حلماية خ�ضو�ضيتهن و�ضمعتهن حتى يوافقن على التعاون مع 

نظام العدالة والإدلء بال�ضهادة. 

‘٣’ توفري احلماية والدعم يف مرحلتي ما قبل املحاكمة واملحاكمة 

اإنَّ تدابرَي احلماية من خلل اإ�ضدار اأوامر اإجرائية يف مرحلتي ما قبل املحاكمة واملحاكمة ُتتَّخذ ب�ضكل عام بعد 
ر الداعي اإىل التدابري امللتم�ضة وي�ضف طبيعَة تلك التدابري. وعند النظر يف  تقدمي طلب ر�ضمي اإىل املحكمة يربِّ

تطبيق التدابري الإجرائية، تاأخذ املحاكُم عمومًا العوامَل التالية يف العتبار:
مة، جرمية جن�ضية، جرمية اأ�ضرية، اإلخ(  •  طبيعة اجلرمية )جرمية منظَّ

ًعى عليه م�ضرتك، اإلخ(  •  نوع ال�ضاهد )�ضحية اعتداء جن�ضي، مدَّ

َعى عليه يف تنظيم اإجرامي، اإلخ( َعى عليه )قريب، تابع للمدَّ •  العلقة باملدَّ

•  درجة خوف ال�ضاهد واإجهاده النف�ضي

•  اأهمية ال�ضهادة)212(

 OSCE, Investigation Manual for War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide in Bosnia and Herzegovina)211(

.(2013), p. 287

دة ب�ضاأن حماية ال�ضهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظمة )فيينا،  رات واجلرمية، املمار�ضات اجليِّ )212(مكتب املخدِّ

2008(، ال�ضفحة 32.
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ويحتاج العديُد من ال�ضهود اإىل قدر من الدعم مل�ضاعدتهم يف الإدلء ب�ضهاداتهم. وفيما يتعلق ببع�ضهم، يكفي 
تزويُدهم باملعلومات عن كيفية �ضري الإجراءات الق�ضائية، بينما يحتاج اآخرون اإىل م�ضاعدة ودعم كبريين طوال 
العدالة.  بنظام  املجتمعات  بع�ض  يف  الن�ضاُء  حتتك  قلَّما  بالرجال،  ومقارنًة  الق�ضائية.  الإجراءات  يف  م�ضاركتهم 
اأن ياأخذ النهُج املراعي  ويف هذه احلالت، رمبا تكون لدى ال�ضاهدات حاجٌة اأكرب اإىل املعلومات والدعم. وينبغي 
اأي�ضًا امل�ضوؤوليات عن رعاية الأطفال والعقبات التي حتول  للعتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن دعم ال�ضهود يف العتبار 
دون ا�ضتخدام و�ضائل النقل، والآثار املجن�َضنة الناجمة عن مغادرة العمل املاأجور اأو امل�ضوؤوليات الأ�ضرية واملن زل. ول 
ر توفرُي اإجراءات املتابعة اللزمة. ينبغي ال�ضروُع يف التعاون مع ال�ضاهد، مبا يف ذلك توفري الدعم واحلماية، اإذا تعذَّ

< اأ�سواء: اأ�سكال تدابري احلماية الإجرائية
رات واجلرمية، املعنون تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية، ثلَث  ُب املكتب املعني باملخدِّ م كتيِّ يقدِّ
فئات عامة من تدابري احلماية الإجرائية لل�ضحايا وال�ضهود، وي�ضري اإىل اأنَّ تلك التدابري تتباين تباينًا كبريًا، وميكن 

تطبيقها ب�ضكل تراكمي:
َعى عليه، وهي  التدابري الرامية اإىل التخفيف من حالة اخلوف من خلل اجتناب التقابل وجهًا لوجه مع املدَّ )اأ( 

ت�ضمل التدابرَي التالية:
لة بالو�ضائل ال�ضمعية الب�ضرية(  ا امل�ضجَّ ا املكتوبة واإمَّ مة ما قبل املحاكمة )اإمَّ ‘1’ ا�ضتخدام الإفادات املقدَّ

كبديل عن ال�ضهادات التي ُيدىَل بها داخل املحكمة؛ 
َعى عليه من قاعة املحكمة؛ ‘2’ اإخراج املدَّ

‘3’ الإدلء بال�ضهادة عرب دارة تلفزيونية مغلقة اأو الو�ضلت ال�ضمعية الب�ضرية، كاملداولة بالفيديو؛

َعى عليه، وهي ت�ضمل التدبريين  اأو م�ضتحيًل على املدَّ التدابري الرامية اإىل جعل ك�ضف هوية ال�ضاهد �ضعبًا  )ب( 
التاليني: 

ة؛ ‘1’ الإدلء بال�ضهادة با�ضتخدام وقاء من خلل حجاب اأو �ضتارة اأو مراآة ثنائية عاك�ضة �ضافَّ

‘2’ ال�ضهادة املغفلة هوية ال�ضاهد؛

التدابري الرامية اإىل احلد من انك�ضاف ال�ضاهد اأمام اجلمهور ومن اإجهاده النف�ضي: )ج( 
‘1’ تغيري مكان املحاكمة اأو مواعيد جل�ضات ال�ضتماع؛ 

‘2’ اإخراج اجلمهور من قاعة املحكمة )جل�ضة مغلقة(؛

‘3’ ح�ضور �ضخ�ض مرافق لل�ضاهد كدعم له.

‘٤’ مرحلة ما بعد املحاكمة 

مع اأنَّ التدابرَي الوقائية قد يتبنيَّ اأنها مل تعد �ضروريًة بعد انتهاء املحاكمة، اإلَّ اأنه ل ينبغي افرتا�ُض ذلك. وينبغي 
اإجراُء تقييمات للتهديدات واملخاطر لتحديد ما اإذا كانت هناك حاجٌة اإىل الدعم على املدى الطويل، وخا�ضة اإذا 

كان لل�ضاهدات اأطفاٌل قد يكونون عر�ضًة للخطر يف حال عدم ا�ضتمرار الدعم واحلماية.

‘٥’ الحتياجات من املوظفني والتدريب 

مثلما هو احلاُل فيما يتعلق باإجراءات ال�ضتجواب، من ال�ضروري اأن يفهم جميُع املوظفني املعنيني بدعم ال�ضهود 
امل�ضت�ضعفني وحمايتهم مفهوَم ال�ضت�ضعاف، وينبغي تدريُبهم على مراعاِة احتياجات ال�ضهود، ومنها الحتياجاُت 

اجلن�ضانية، وال�ضتجابِة لها.
الهتماَم  ُتويل  اأن  من  بدَّ  ل  الوطنيَة  ال�ضلطاِت  اأنَّ  التجربُة  اأثبتت  فقد  امللحظات،  هذه  من  الرغم  وعلى 
لإرادتهم  املنافية  احلماية  تدابرَي  اأنَّ  ح�ضبانها  يف  ت�ضع  واأن  ال�ضهوُد،  عنها  ُيعرب  التي  للحتياجات   الواجب 
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العملية  والتدابري  ثة لل�ضرتاتيجيات  املحدَّ ال�ضيغة  الت�ضديُد يف  نفعًا.)213( وعلوًة على ذلك، جرى  قد ل جُتدي 
النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على اأنَّ رف�ض الإدلء بال�ضهادة 

ر �ضماُن �ضلمة ال�ضحية.)214( ل جرميًة جنائية اأو جرمية اأخرى عندما يتعذَّ ل ينبغي اأن ي�ضكِّ

2- برامج حماية ال�سهود

�ضلمَة  وكذلك  اإليهم،  املقربني  والأ�ضخا�ض  لل�ضهود  ال�ضخ�ضي  الأمَن  ال�ضهود  حلماية  الر�ضمية  الربامُج  تكفل 
اأخرى، وتوفرَي وثائق هوية  اأماكن  اإىل  ال�ضهود  اأن تت�ضمن هذه الربامُج نقَل  التحقيق اجلنائي واملحاكمة. وميكن 
جديدة، وفر�َض قيود على الك�ضف عن املعلومات املتعلقة بال�ضهود. ويتوقف �ضكُل الربامج ومدتها على املوارد املتاحة 
ومتطلبات التحقيق واإجراءات املحكمة. ويف بع�ض احلالت، ميكن اأن يبداأ الربنامُج من هذا القبيل اأثناء مرحلة 

د ال�ضاهَد.  التحقيق ويتوا�ضل حتى بعد املحاكمة، وذلك ا�ضتنادًا اإىل التقييم امل�ضتمر للخطر الذي يتهدَّ
رات واجلرمية: تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف  وقد ن�ضر املكتُب املذكرة التوجيهية ملوظفي مكتب املخدِّ
م  عمل املكتب )Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work of UNODC(، وقدَّ
اأنها  املنظمة )مع  اإجراءات مكافحة اجلرمية  �ضياق  ال�ضهود يف  يتعلق بربامج حماية  فيما  التالية  امللحظَة  فيها 

تنطبق اأي�ضًا على الإجراءات املتعلقة بجرائم الإرهاب(:

 من �ضاأن تقدير دور الفوارق اجلن�ضانية يف �ضمان تعاون ال�ضهود امل�ضمولني باحلماية وامتثالهم اأن ُي�ضهم يف 
فعالية التحقيق وامللحقة الق�ضائية يف ق�ضايا اجلرمية املنظمة. ويهدف الربنامُج الر�ضمي الناجح لتوفري 
احلماية لل�ضهود اإىل توفري جمموعة كاملة من تدابري احلماية البدنية والنف�ضية لل�ضهود من الذكور والإناث 
على حد �ضواء. وتتمثل العوامُل املهمة عند و�ضع برنامج من هذا القبيل يف فهم الختلفات بني اجلن�ضني 
لدى املتعاونني مع العدالة اأو ال�ضحايا ال�ضهود اأو غريهم من ال�ضهود )املارة الأبرياء اأو ال�ضهود اخلرباء(، 
والطبيعة املجن�َضنة للجرمية املعنية، وكيفية تفاعل الن�ضاء والرجال مع الإجراءات الإدارية، وما اإذا كانت 
هناك فروٌق بني اجلن�ضني يف تطبيق �ضروط القبول يف الربنامج، وما اإذا كانت عمليُة التقييم تراعي الو�ضَع 
الأ�ضري لل�ضهود واختلَف اأدوار الرجال والن�ضاء يف الأ�ضر. ففي بع�ض البلدان، للمراأة دوٌر تابع يف عمليات 
ال�ضاهدة  اأو الأب على قرار املراأة  الزوج  الأ�ضرية. وقد تكون هناك حالٌت تقت�ضي موافقَة  القرارات  �ضنع 

الن�ضماَم اإىل برنامج حلماية ال�ضهود، وميكن اأن ُيعترَب ذلك قرارًا اأ�ضريًّا ل فرديًّا.)215( 

اإبعاَدهن  تًا(  ال تقت�ضي )ولو موؤقَّ اإذا كانت حمايتهن ب�ضكل فعَّ اإ�ضافية  اأي�ضًا ل�ضعوبات  الن�ضاُء  وقد تتعر�ض 
ا باإيوائهن يف مكان اآمن اأو نقلهن اإىل قرية اأو منطقة خمتلفة. وقد يحدُّ دوُر املراأة  عن البيت واملجتمع املحلي، اإمَّ
كان  اإذا  وخا�ضة  ذلك،  رغبتها يف  اأو  البيت  مغادرة  على  قدرتها  الأ�ضرة من  للرعاية يف  رئي�ضية  مًة  مقدِّ ب�ضفتها 
الأقارب  اإىل موافقة  املجتمعات  بع�ض  املراأُة يف  اإليه، قد حتتاج  الإ�ضارُة  �ضبقت  وكما  هناك معالون م�ضت�ضعفون. 
عة قبل الن�ضمام اإىل برنامج حماية.)216( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ تقلُّ�َض فر�ض احل�ضول  الذكور اأو الأ�ضرة املو�ضَّ
بع�ض  ويف  ذلك.  يف  رغبتها  من  اأو  الربنامج  هذا  اإطار  يف  مكانها  تغيري  على  املراأة  قدرة  من  يحدُّ  قد  عمل  على 
اأقلَّ من �ضهادة  وزنًا  ُتعَطى  اإنَّ �ضهادتها  بل  ُتكابد مزيدًا من ال�ضت�ضعاف،  املراأَة  اأنَّ  الق�ضائية، ل يكفي  الوليات 
ال�ضهود  حماية  برامج  يف  امل�ضاركة  على  قدرتها  فاإنَّ  عاء،  الدِّ لدى  املراأة  �ضهادة  قيمة  لنخفا�ض  ونظرًا   الرجل. 

قد تكون حمدودًة.

رات واجلرمية، تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية، الفقرة 228. )213(مكتب املخدِّ

)214(مرفق قرار اجلمعية العامة ، الفقرة 15 )ج(.

.UNODC, Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work of UNODC (Vienna, 2013), p. 48)215(

)216(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 28.
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حماية ال�سهود يف الق�سايا التي تنطوي على عنف جن�سي وجن�ساين   -٣
الة حلماية ال�ضهود اأهميًة خا�ضة يف جمال التحقيق يف اجلرائم اجلن�ضانية وامللحقة الق�ضائية  تكت�ضي التدابرُي الفعَّ
وهكذا،  والنبذ.  الو�ضم  بخطر  اأو  ال�ضمت  التزام  اأجل  من  جمتمعي  ب�ضغط  تقرتن  ما  كثريًا  اإنها  حيث  عليها، 
اإىل  اأي�ضًا  ال�ضهود  تدابرُي حماية  تتطرق  اأن  ينبغي  ال�ضديد،  للخطر  بالتعر�ض  املتعلقة  العتبارات  اإىل  فبالإ�ضافة 

التهديدات القليلة ال�ضاأن واأ�ضكال الرتهيب على نطاق املجتمع املحلي. 
ومن املهم اأن يوؤخذ يف العتبار اأنَّ قدرَة املراأة على الإدلء بال�ضهادة فيما يتعلق باجلرائم التي تنطوي على 
. فاملراأُة قد تواجه �ضغطًا من الزوج اأو الأ�ضرة اأو املجتمع لعدم الإدلء بال�ضهادة،  عنف جن�ضي وجن�ضاين قد ُت�َضلُّ
اأُبرز يف  "�ضرف". ومثلما  اإذا كانت �ضحيًة للعنف اجلن�ضي، ب�ضبب ما يت�ضل بذلك من و�ضٍم وجرائِم  وخ�ضو�ضًا 
ى الو�ضُم املحيط بالعنف اجلن�ضي اإىل النتقام  تقرير الأمني العام عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات، فقد اأدَّ

بالقتل وارتكاب جرائم �ضرف �ضد ال�ضحية بل وحتى الإق�ضاء القت�ضادي والعوز.)217( 
وميكن اأن تكون تدابرُي حماية هوية ال�ضهود مفيدًة ب�ضكل خا�ض يف التخفيف من خطر التعري�ض ل�ضدمة اأخرى 
اأو النبذ على �ضعيد املجتمع املحلي، كما ميكن اأن تزيد هذه التدابرُي من ا�ضتعداد ال�ضهود للتعاون طوال �ضري عملية 

التحقيق وامللحقة الق�ضائية.
ويعترب توفرُي خدمات دعم وحماية متخ�ض�ضة اأ�ضا�ضيًّا مل�ضاركة ال�ضهود يف عمليات امل�ضاءلة اجلنائية، ومن ثم 
�ضوا له من انتهاك ب�ضبب  اإىل النجاح يف مقا�ضاة اجلناة. وقد َتبنيَّ اأنَّ الناجني الذين ل تتاح لهم فر�ُض الإبلغ عما تعرَّ
 �ضواغل ال�ضلمة وقلة اخلدمات املتاحة يعانون من معدلت مرتفعة من الكرب والكتئاب التاليني لل�ضدمة.)218(
 ولهذه الأ�ضباب، ل بد من معاملة ال�ضهود بكرامة وبطريقة تراعي الفوارَق بني اجلن�ضني، ول بد من اإيلء �ضلمتهم 

الأولويَة يف جميع مراحل التحقيق وكذلك قبل املحاكمة واأثناءها وبعدها.
وينبغي اأن ين�ض الإطاُر القانوين الوطني اأي�ضًا على تدابري خا�ضة تطبَّق على ال�ضحايا وال�ضهود يف اجلرائم 
موظفني  بتعيني  ال�ضهود  بحماية  املعني  اجلهاز  تكليُف  �ضمنه  وميكن  وجن�ضاين،  جن�ضي  عنف  على  تنطوي  التي 

دٍة ب�ضاأن ال�ضهود امل�ضت�ضعفني.)219(  �ضني وو�ضع تدابرَي اإجرائيٍة حمدَّ متخ�ضِّ
وعند اإجراء تقييمات للمخاطر اأو التهديدات التي يواجهها ال�ضحايا وال�ضهود يف اجلرائم التي تنطوي على 

عنف جن�ضي وجن�ضاين، قد يكون من املنا�ضب طرُح الأ�ضئلة التالية:
املجتمع  و/اأو  البلد  يف  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  من  احلالية  وامل�ضتوياُت  التاريخية  الأمناُط  هي  •  ما 

املحلي، وهل �ضبق للفرد اأن كان �ضحيًة لهذا العنف؟
•  هل هناك ظروٌف اأخرى ميكن اأن توؤدي اإىل تفاقم حالة ا�ضت�ضعاف الفرد؟

•  هل يعلم النا�ُض اأنَّ الفرَد املعني هو �ضحيُة عنف جن�ضي وجن�ضاين اأو �ضاهٌد على ذلك العنف؟

•  هل توجد �ضواغُل ب�ضاأن �ضلمة الفرد يف و�ضطه الأ�ضري؟

•  هل حدثت يف املا�ضي هجماٌت انتقامية على �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وال�ضهود عليها يف البلد 

و/اأو املجتمع املحلي؟ 
•  ما هو مدى تاأثري امل�ضتبه يف ارتكابهم تلك اجلرائم يف ال�ضهود اأو اأ�ضرهم؟)220(

)S/2017/249)217، الفقرة 10.

)S/2017/249)218، الفقرة 10.

)A/HRC/15/33)219، الفقرة 62.

.International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, annex 2, p. xiii)220(
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وبالإ�ضافة اإىل تدابري احلماية الإجرائية العامة التي نوق�ضت اأعله، ميكن للدول اأن تنظر اأي�ضًا يف التدابري التالية 
ب�ضاأن اإدلء ال�ضهود ب�ضهادتهم داخل املحكمة:)221( 

•  التدابري الإجرائية. حظُر الأ�ضئلة عن �ضلوك ال�ضهود اجلن�ضي ال�ضابق اأو اللحق اأو تقييُد تلك الأ�ضئلة؛ 

عدم  با�ضتنتاج  وال�ضماُح  ذلك؛  الوطني  القانون  اقت�ضى  اإذا  اإلَّ  ال�ضهود  �ضهادة  اإثبات  ا�ضرتاط  وعدُم 
املوافقة عندما تكون قد ثبتت الظروف الق�ضرية.

•  تدابري دعم ال�ضهود. احلدُّ من تواتر ال�ضتجواب والطريقة التي يجري بها ومدته؛ واإجراُء فح�ض لل�ضاهد 

من خلل و�ضيط؛ وكفالُة توافر العلج وال�ضت�ضارات النف�ضية والطبية.
رُة اخلا�ضة املعنية مب�ضاألة العنف �ضد  •  اخلربة الفنية للوحدة املعنية بال�ضحايا وال�ضهود. فقد دعت املقرِّ

دة ل�ضحايا الغت�ضاب و�ضائر اأ�ضكال العنف  املراأة واأ�ضبابه وعواقبه الدوَل اإىل معاجلة الحتياجات املحدَّ
اجلن�ضي عن طريق توفري وحدة معنية بال�ضحايا وال�ضهود متتلك اخلربة الفنية يف التعامل مع ال�ضدمات 

املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي.)222(

 < مثال:  املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا وتوفري احلماية والرعاية ل�سحايا العنف اجلن�سي 
وال�سهود عليه 

ر املحكمُة اجلنائية الدولية لرواندا، من خلل ق�ضمها املعني بدعم ال�ضهود وال�ضحايا، ما يلي:  ُتوفِّ
مع  ال�ضراكات  خلل  من  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  ل�ضحايا  املتخ�ض�ضتني  الطبية  والرعاية  •  امل�ضورة 

ال�ضلطات الوطنية والإحالت اإىل العلج
عاء والدفاع، مبا يف ذلك امل�ضورة النف�ضية والرعاية الطبية •  امل�ضاعدة والدعم ب�ضكل حمايد جلميع �ضهود الدِّ

ن�ضائي وممر�ض  وطبيب  ب  مدرَّ نف�ضي  اأخ�ضائي  لتعيني  املوارد  من  مزيدًا  للمحكمة  ال�ضتئماين  ال�ضندوُق  اأتاح  وقد 
نف�ضاين.

ي�ضمل  وهو  العام،  املدعي  مكتب  يف  املوجود  ال�ضهود،  اإدارة  فريق  من  اإ�ضافيًّا  دعمًا  املحتملون  عاء  الدِّ �ضهوُد  ى  وتلقَّ
بني على علج �ضحايا العنف اجلن�ضي. �ض لهم مدرَّ ممر�ضني مرخَّ

وكانت خدماُت الرعاية النف�ضية وامل�ضورة متاحًة لأزواج اأو رفاق �ضحايا العنف اجلن�ضي من اأجل متكينهم من تقدمي 
املزيد من الدعم لل�ضحايا وامل�ضاعدة يف علج ال�ضدمات الثانوية.)اأ(

 International Criminal Tribunal for Rwanda, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of )اأ( 

 Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International
.Criminal Tribunal for Rwanda (2014)

ملزيد من املطالعة
دة ب�ضـاأن حماية ال�ضهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم   •  و�ضع املكتُب دليًل عنوانه املمار�ضات اجليِّ

ز على التحقيقات وامللحقات الق�ضائية املت�ضلة باجلرمية املنظمة. وتنطبق املمار�ضاُت الواردة يف  املنظمة، وهو يركِّ
ذلك الدليل اأي�ضًا على ال�ضهود )وال�ضحايا ال�ضهود( يف التحقيقات اجلنائية وامللحقات الق�ضائية املت�ضلة بالإرهاب.

رات واجلرمية، منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب: النميطة 4- حقوق الإن�ضان  ن من�ضوُر مكتب املخدِّ •  ويت�ضمَّ

وتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب )فيينا، 2014(، ال�ضفحات 157-160، مناق�ضًة للعلقة بني تدابري 
حماية ال�ضهود، وحق املتهم يف حماكمة عادلة.

 UNODC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, Criminal Justice)221(

.Handbook Series (Vienna, 2014), p. 119

.E/CN.4/2005/72/Add.3و E/CN.4/2002/83/Add.2)222(
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ثة لل�ضرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف جمال منع اجلرمية  •  ال�ضيغة املحدَّ
)مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65(

•  مفو�ضية حقوق الإن�ضان، دليل التدريب على ر�ضد حقوق الإن�ضان: الف�ضل 14- حماية ال�ضحايا وال�ضهود وغريهم من 
.)HR/P/PT/7/Rev.1( الأ�ضخا�ض املتعاونني

•  وترد معلومات عن الرتتيبات الوا�ضعة النطاق حلماية ال�ضهود املتاحة يف املحكمة اجلنائية الدولية يف التقرير التايل: 
رابطة املحامني الدولية، "ال�ضهود اأمام املحكمة اجلنائية الدولية: تقرير لرابطة املحامني الدولية عن برنامج 

يات التي تواجهها حلماية حقوق  املحكمة اجلنائية الدولية ب�ضاأن اجلهود التي تبذلها املحكمة اجلنائية الدولية والتحدِّ
 Witnesses before the International Criminal Court: an International Bar( "ال�ضهود ودعمها و�ضمانها

 Association International Criminal Court programme report on the ICC‘s efforts and challenges to
protect, support and ensure the rights of witnesses( )لندن، 2013(.

•  املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، دليل اأف�ضل املمار�ضات للتحقيق وامللحقة الق�ضائية يف جرائم العنف اجلن�ضي 
 Best( يف مناطق ما بعد ال�ضراع: الدرو�ض امل�ضتفادة من مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

 Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict
 Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal

.)2014( )for Rwanda

ر التو�ضية R(97)13 ب�ضاأن تخويف ال�ضهود وحقوق الدفاع والتو�ضية Rec(2005)9 ب�ضاأن حماية ال�ضهود واملتعاونني  •  توفِّ
مع العدالة، اللتان اعتمدتهما جلنة الوزراء التابعة ملجل�ض اأوروبا، توجيهات مفيدة حلماية ال�ضلمة البدنية والنف�ضية 

لل�ضحايا.
 United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, International Protocol on the Documentation  •

 and Investigation of Sexual Violence in Conflict: Best Practice on the Documentation of Sexual
.Violence as a Crime or Violation of International Law, 2nd ed. (London, 2017), annex 2

دال-  تعزيز متثيل املراأة يف اأجهزة اإنفاذ القانون والنظام الق�سائي
من اأجل تطبيق املبادئ املذكورة يف هذا الف�ضل، يجب على اأجهزة اإنفاذ القانون والنظم الق�ضائية اأن توفر جلميع 

املوظفني، ن�ضاًء ورجاًل، التدريَب على اأ�ضاليب التحقيق وامللحقة الق�ضائية التي تراعي العتبارات اجلن�ضانية.)223(
ق�ضايا  يف  القانون  اإنفاذ  اأن�ضطة  يف  اجلن�ضانية  العتبارات  مراعاة  وتعميُم  املبادئ  هذه  تفعيُل  يتطلب  كما 
والدينية  والعرقية  الإثنية  الأقليات  اإىل  املنتميات  الن�ضاء  ي�ضمل  اأن  ينبغي  وهذا  للن�ضاء،  الفعلي  التمثيَل  الإرهاب 
املمثلة متثيًل ناق�ضًا، يف موؤ�ض�ضات اإنفاذ القانون ويف النظام الق�ضائي.)224( وينعك�ض هذا التمثيُل يف توظيف املراأة 

وا�ضتبقائها والنهو�ض بها على جميع امل�ضتويات.

متثيل املراأة يف اإنفاذ القانون   -1
‘1’ الأ�سا�س املنطقي لتعزيز م�ساركة املراأة يف اإنفاذ القانون

اإنَّ زيادَة م�ضاركة املراأة اأمٌر اأ�ضا�ضي حتى تكون الهيئاُت املعنية باإنفاذ القانون غرَي متييزية وممثلًة لل�ضكان وقادرًة 
ُيثمرها حت�ضنُي  دة ملختلف الفئات.)225( وفيما يلي املزايا التي  الية للحتياجات الأمنية املحدَّ على ال�ضتجابة بفعَّ

التوازن بني اجلن�ضني:
ن من ال�ضتفادة من خربات املوظفني ذكورًا واإناثًا ومهاراتهم ومنظوراتهم من اأجل حتقيق اأق�ضى  •  فهو ميكِّ

الية على العمل يف جمال اإنفاذ القانون،  الية العمليات. فاملراأُة ت�ضفي بالأحرى قدرًا من الفعَّ قدر من فعَّ
وا�ضتخداُم  القوة،  اإىل  اللجوء  من  والتقليُل  املحتمل،  العنف  حالت  تهدئة  على  قدرُتها  مثًل  ذلك  ومن 

دة.)226( مهارات ات�ضال جيِّ

)223(اإعلن ومنهاج عمل بيجني )تقرير املوؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، بيجني، 4-15 اأيلول/�ضبتمرب 1995 )من�ضورات الأمم 

املتحدة، رقم املبيع A.96.IV.13(، الف�ضل الأول، القرار 1، املرفقان الأول والثاين(، الفقرة 124 )ز(.
)224(انظر التو�ضية العامة رقم 23 )1997( ب�ضاأن دور املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة )HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol II)(، الفقرتني 

17 و43.
)A/62/659-S/2008/39)225، الفقرة 37.

.OSCE, “Gender and security sector reform toolkit: practice note 2”, 13 February 2008)226(
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•  وهو يزيد من فر�ض ا�ضتفادة جميع اأفراد املجتمع املحلي من خدمات اإنفاذ القانون، ويكفل م�ضاركَة املراأة 
اأي�ضًا على �ضعيد املجتمع املحلي.)227(

ز قدرَة اأجهزة اإنفاذ القانون على بناء الثقة على م�ضتوى املجتمعات املحلية ومعاجلة ال�ضواغل  •  وهو يعزِّ

الن�ضاء  لحتياجات  ال�ضتجابَة  اجلهوُد  هذه  وت�ضمل  الإرهاب.  مكافحة  �ضياقات  يف  تن�ضاأ  التي  الأمنية 
رن ب�ضكل خا�ض من الأعمال الإرهابية واأن�ضطة مكافحة الإرهاب. اللواتي رمبا ت�ضرَّ

•  وهو يقلِّل من املواقف التمييزية يف اأجهزة اإنفاذ القانون التي ميكن اأن متنع الأفراَد من الإبلغ عن بع�ض 
اجلرائم، ومنها مثًل اجلرائُم املتعلقة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)228(

ومن ال�ضروري اأي�ضًا اأن ت�ضارك الن�ضاُء يف عمليات اإنفاذ القانون، ذلك اأنهن قد يكنَّ يف و�ضع اأف�ضل لتنفيذ 
نٍة مقارنًة بنظرائهن من الرجال. ويف بع�ض ال�ضياقات، مثلما ُذكر يف مو�ضع �ضابق من هذا الف�ضل، رمبا  مهامَّ معيَّ

نٍة، من قبيل ما يلي: ُيطلب من الن�ضاء يف الواقع القياُم مبهامَّ معيَّ
•  فح�ض الن�ضاء امل�ضتبه يف تورطهن يف الإرهاب

•  تنفيذ مهام معيَّنة جلمع املعلومات ال�ضتخباراتية

•  القيام بعمليات اإيقاف للن�ضاء وتفتي�ضهن، اأو بعمليات تفتي�ض و�ضبط يف امل�ضاكن التي يوجد فيها ف�ضل 

بني اجلن�ضني
•  التحقيق يف اجلرائم املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين: فالن�ضاُء قد ي�ضعرن بارتياح اأكرب عندما ُيبلغن 

دة، مثلما اأُبرز  �ضابطَة �ضرطة من جن�ضهن عن حوادث العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. ومن املمار�ضات اجليِّ
في اإنفاذ القانون حا�ضراٌت اأثناء التحقيق يف هذه اجلرائم فاٌت من بني موظَّ اآنفًا، اأن تكون هناك موظَّ

لن التحدث  •  ا�ضتجواب ال�ضاهدات اللواتي ل ي�ضعرن بارتياح عند التحدث اإىل موظفني من الذكور اأو ُيف�ضِّ

اإىل امراأة
لذلك، فاإنَّ من املفيد وال�ضروري العمَل على زيادة اإدماج املراأة يف العمل يف جمال اإنفاذ القانون بوجه عام، 
ويف الوحدات التي تعالج اجلرائَم التي مت�ض املراأة بوجه خا�ض )مثل وحدات مكافحة اجلرائم اجلن�ضية(. وهناك 
اأمٌر يكت�ضي اأهميًة خا�ضة، وهو تعزيُز م�ضاركة املراأة يف وحدات اإنفاذ القانون التي ُتعَنى باأخطر اأ�ضكال اجلرمية، 
حيث اإنَّ ذلك ميثِّل و�ضيلًة لإ�ضفاء مواطن قوة فريدة ومنظور جن�ضاين على التحقيق يف اجلرائم الإرهابية التي هي، 
مثلما ُذكر، مت�ضُّ الرجاَل والن�ضاَء على نحو خمتلف. ولذلك، فاإنَّ تعزيَز م�ضاركة املراأة يهدف اإىل حتقيق اأق�ضى قدر 

الية يف العمليات و�ضمان تقا�ضم اخلربات واملهارات. من الفعَّ

< مثال: م�سروع منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا لدعم دور �سابطات ال�سرطة يف كو�سوفو)اأ(

نظرًا اإىل عدد الرجال والن�ضاء الذين �ضافروا من كو�ضوفو للن�ضمام اإىل �ضفوف تنظيم الدولة الإ�ضلمية، ول �ضيما 
اأ�ضبح هناك اعرتاٌف متزايد يف كو�ضوفو ب�ضرورة اتخاذ مبادرات جن�ضانية تهدف اإىل  خلل الفرتة 2015-2012، 
العنيف  والتطرف  الإرهاب  منع  اأجل  من  والرجال،  الن�ضاء  من  كل  لدى  املتباينة  واملهام  والدوافع  الحتياجات  تلبية 

وتغذية نزعة التطرف املف�ضي اإىل الإرهاب. 
وقد ظلت منظمُة الأمن والتعاون يف اأوروبا، من خلل بعثتها يف كو�ضوفو، تعمل مع �ضرطة كو�ضوفو والرابطة الن�ضائية 
يف �ضرطة كو�ضوفو على تعزيز دور املراأة يف اجلهود الرامية اإىل منع الإرهاب والتطرف العنيف وتغذية نزعة التطرف 
املف�ضي اإىل الإرهاب. وا�ضتنادًا اإىل فهم الدور الذي توؤديه املراأة يف هياكل الأ�ضرة واملجتمع املحلي للو�ضول اإىل ال�ضباب 
املعر�ضني خلطر الن�ضياق للت�ضدد، يهدف امل�ضروع اإىل تعزيز قدرة �ضابطات ال�ضرطة على فهم موؤ�ضرات الت�ضدد الذي 

يقود اإىل التطرف العنيف وك�ضفها ومعاجلتها.

 Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, “Guidelines for integrating gender)227(

.perspectives into the work of United Nations police in peacekeeping missions” (2008), p. 8

.OSCE, “Practice note 2: police reform and gender”, p. 2)228(
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�ضني  مت �ضل�ضلٌة من حلقات العمل التدريبية ل�ضابطات ال�ضرطة على يد موظفني من قطاع الأمن وباحثني متخ�ضِّ وقد ُنظِّ
يف املجالت اجلن�ضانية والدينية، وان�ضبَّ فيها الرتكيز على ما يلي:

•  اعتماد منظور جن�ضاين يف عمل ال�ضرطة من اأجل التو�ضل اإىل فهم اأح�ضن للتجارب املختلفة التي خا�ضها كلٌّ 

، ومن اأخذ تلك التجارب يف العتبار يف  د والتطرف والغلوِّ من الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان مع الت�ضدُّ
ال�ضرتاتيجيات الرامية اإىل منع الإرهاب والتطرف العنيف والت�ضدد املف�ضي اإىل الإرهاب

•  بناء مهارات لدى �ضباط ال�ضرطة يف جمايل علم النف�ض واإدارة الن زاعات، من اأجل حت�ضني �ضبل الت�ضال 

بالأفراد، مبن فيهم ال�ضباب املعر�ضون خلطر الن�ضياق للت�ضدد و�ضحايا العنف والعتداء
•  تعزيز القدرات على معاجلة حالت الت�ضدد الفردية، ومنها �ضبل الرتا�ضل البديلة بالو�ضائل الإلكرتونية وغري 

الإلكرتونية 
املجتمعات  يف  والأمهات  الن�ضاء  متكني  اإىل  ترمي  عمل  بحلقات  ال�ضرطة  ل�ضباط  التدريبية  احللقاُت  ا�ضُتكملت  وقد 
د والتاأثري فيهم بنجاعة،  املحلية يف جهودهن الرامية اإىل التفاعل بنجاعة مع الأفراد املعر�ضني خلطر الن�ضياق للت�ضدُّ
الت�ضامح داخل املجتمعات املحلية وفيما  اأجل تعزيز  الوالدين وال�ضيوخ والزعماء الدينيني من  التوا�ضل بني  وحت�ضني 

بينها، بغية تفادي ال�ضتقطاب والتحيز والتمييز.
وقد التقت �ضابطاُت ال�ضرطة اللتي �ضاركن يف التدريب يف كثري من الأحيان بالزعماء الدينيني من اأجل الت�ضاور حول 
اإدارُة �ضوؤون  املوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة. ونتيجة لذلك، قامت  الفردية، كما توا�ضلن مع  الوقائية يف احلالت  التدخلت 
املراأة يف املجتمع الإ�ضلمي بعدد من الزيارات ملدِّ يد امل�ضاعدة ولل�ضتفادة من املمار�ضات اجليِّدة يف ال�ضرتاتيجيات 

الوقائية التي �ضتو�ضع يف امل�ضتقبل.

)اأ(جميع الإ�ضارات اإىل كو�ضوفو يف هذا املن�ضور ينبغي اأن تفهم على اأنها متتثل لقرار جمل�ض الأمن 1244 )1999(.

‘2’ التحديات

هناك جمموعٌة من التحديات التي قد حتول دون متثيل املراأة يف الهيئات الوطنية لإنفاذ القانون، ومنها التالية:
•  ميكن اأن تكون الن�ضاُء مغبوناٍت يف فر�ض العمل يف اأجهزة اإنفاذ القانون ب�ضبب بع�ض املتطلبات التعليمية 

اأو البدنية التي هي جائرٌة يف حق الن�ضاء. 
القانون،  اإنفاذ  الثقة يف عملية  التي تقل فيها درجُة  ال�ضياقات  الإناث يف  •  قد يكون من ال�ضعب توظيُف 

فيها  يكون  التي  اأو  اجلن�ضانية،  اجلرائم  من  معيَّنة  اأنواعًا  ال�ضرطُة  فيها  تتجاهل  التي  احلالت  ومنها 
�ضباُط ال�ضرطة هم الذين ارتكبوا العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

م لل�ضطلع  التقدُّ الن�ضاَء عن  َيثني  �ضببًا  بهن  والتحر�ُض  املوظفات  التمييز �ضد  تف�ضي  يكون  اأن  •  ميكن 

بتلك الأدوار، وبالتايل فهو ميكن اأن يوؤدي اإىل انخفا�ض معدلت ا�ضتبقاء املوظفات يف عملهن وترقيتهن.
اأن تعني القوالُب النمطية اجلن�ضانية  •  يف احلالت التي �ضهدت تقليديًّا م�ضاركًة حمدودة للن�ضاء، ميكن 

اأنَّ الن�ضاء يواجهن حواجز حتول دون تقدمهن الوظيفي واأنَّ وجودهن مق�ضوٌر على الوظائف الإدارية اأو 
الدنيا. وميكن اأن تنطوي نظُم التدريب اللزم للرتقية على متييز �ضد املراأة، ول �ضيما يف ال�ضياقات التي 

تكون فيها املراأُة ممثلًة باأرقام رمزية فح�ضب.

‘٣’ املمار�سات اجليِّدة

اأدوار  دٍة من اأجل التغلب على تلك التحديات وحت�ضني م�ضاركة املراأة يف  من ال�ضروري عمومًا اتخاُذ تدابرَي حمدَّ
اإنفاذ القانون. وت�ضمل هذه التدابرُي ال�ضيا�ضاِت العامَة والتدابري املت�ضلة بالتوظيف وال�ضتبقاء يف الوظيفة والرتقية.

ا ال�ضيا�ضاُت العامُة، فهي التالية: اأمَّ
اأجل حتقيق  من  الفر�ض  التكافوؤ يف  اأو  اجلن�ضانية  العتبارات  ب�ضاأن  �ضاملة  عامة  �ضيا�ضة  وجود  •  �ضماُن 

التوازن بني اجلن�ضني
يف  الن�ضاء  توظيف  ب�ضاأن  اجلن�ض  نوع  ح�ضب  فة  امل�ضنَّ املعلومات  على  ز  تركِّ وم�ضاورات  تقييمات  •  اإجراُء 

اأدوار تتعلق باإنفاذ القانون وا�ضتبقائهن يف تلك الوظائف وترقيتهن، بالإ�ضافة اإىل البيانات عن التحر�ض 
والتمييز، من اأجل حتديد املجالت التي تتطلب اإ�ضلحًا على اأ�ضا�ض الأولوية
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•  و�ضُع اأهداف لتوظيف الإناث ومتثيلهنَّ يف املنا�ضب القيادية، عند القت�ضاء

•  و�ضُع �ضيا�ضات ب�ضاأن اأماكن العمل تتيح مرونًة يف �ضاعات العمل، كما تتيح اإجازَة الأمومة والأبوة

•  �ضماُن وجود �ضيا�ضة عامة ب�ضاأن التمييز اجلن�ضاين والعنف والتحر�ض اجلن�ضي؛ واإر�ضاء اآلية تظلُّم ذات 

�ضلة بها؛ واإر�ضاء نظام جزاءات منا�ضب، مع الن�ض على جزاءات على عدم اإنفاذ تلك ال�ضيا�ضة العامة
•  اعتماُد منظور يراعي العتبارات اجلن�ضانية كمعيار للرتقية

ا التدابرُي التي ينبغي اتخاُذها من اأجل التوظيف وال�ضتبقاء يف الوظيفة والرتقية، فهي التالية: واأمَّ
اإىل اجلدارة، وعدم حتيُّزها جن�ضانيًّا، وعدم  �ضوؤون املوظفني  القوانني و�ضيا�ضات  ا�ضتناد جميع  •  �ضماُن 

غنب الن�ضاء، ول �ضيما فيما يتعلق مبعايري التوظيف وفر�ض الرتقية و�ضبل احل�ضول على التدريب
م لل�ضطلع باأدوار يف جمال اإنفاذ القانون  ن املراأَة من التقدُّ •  مراعاُة ا�ضتخدام الربامج البديلة التي متكِّ

يف البيئات التي تكون فيها املراأُة مغبونًة يف فر�ض التعليم اأو ت�ضكو من ارتفاع يف معدلت الأمية
•  �ضماُن متثيل كلٍّ من املراأة والرجل يف جمال�ض الختيار والرتقية

•  توفرُي الدعم للرتقية الوظيفية، مثل و�ضع برنامج توجيهي للن�ضاء)229(

< مثال: اإ�سلح اأجهزة اإنفاذ القانون على نحو يراعي الفوارق بني اجلن�سني يف ليربيا

يف اأعقاب الن زاع املدين، �ضرعت ال�ضرطُة الوطنية الليربية يف عملية اإ�ضلح داخلي مب�ضاعدة من بعثة الأمم املتحدة 
يف ليربيا، وقد �ضمل هذا الإ�ضلُح ما يلي:

•  اعتماد �ضيا�ضة جن�ضانية يف عام 2005 تهدف اإىل معاجلة اختلل التوازن بني اجلن�ضني يف ال�ضرطة الوطنية 

الليربية، وتعزيز تعميم مراعاة العتبارات اجلن�ضانية، وزيادة م�ضاركة املراأة يف �ضنع القرار وو�ضع �ضيا�ضات 
للت�ضدي للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين

•  اإن�ضاء ق�ضم حماية املراأة والطفل وق�ضم ال�ضوؤون اجلن�ضانية من اأجل تنفيذ تلك ال�ضيا�ضة

•  اإدماج منائط تدريبية مراعية للعتبارات اجلن�ضانية)اأ(

وكان لتلك املبادرات هدفان رئي�ضيان هما زيادة متثيل املراأة يف ال�ضرطة الوطنية الليربية وحت�ضني الت�ضدي للجرائم 
املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

ونتيجة لتلك اجلهود، ارتفعت الن�ضبُة املئوية لل�ضابطات يف ال�ضرطة الوطنية الليربية من 2 اإىل 17 يف املائة ما بني 
حات من  عامي 2003 و2013. وو�ضعت بعثُة الأمم املتحدة يف ليربيا و�ضرطة الأمم املتحدة برنامَج دعم تعليمي للمرت�ضِّ
نًا  اأجل دعم طلبات التوظيف الواردة من الن�ضاء اللتي ترتاوح اأعمارهن بني 18 و35 عامًا وكنَّ قد اأكملن م�ضتوى معيَّ
م لوظائف يف  من التعليم ولكنهن مل يح�ضلن على �ضهادة التعليم الثانوي، وتوفري الدعم التعليمي لتمكينهنَّ من التقدُّ

ال�ضرطة الوطنية الليربية.)ب(

 Cecil Griffiths, Mapping Study on Gender and Security Sector Reform Actors and Activities in Liberia, Anike)اأ(

.Doherty and Aiko Holvikivi, eds. (2011), p. 8
Laura Bacon, "Liberia‘s gender-sensitive police reform: improving representation and responsiveness in a post-)ب(

.conflict setting", International Peacekeeping, vol. 22, No. 4 (2015), pp. 372 and 377

 Tara Denham, “Police reform and gender” in Gender and Security Sector Reform Toolkit, Megan Bastick and Kristin)229(

 Valasek, eds. (Geneva, OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, Geneva Centre for the Democratic Control
 “Guidelines؛ وof Armed Forces and International Research and Training Institute for the Advancement of Women, 2008), p. 6

.for integrating gender perspectives into the work of United Nations police in peacekeeping missions”



87

الف�سل الثالث- الأبعاد اجلن�سانية للجرائم الإرهابية

متثيل املراأة يف النظام الق�سائي  -2
‘1’ احلكمة من تعزيز م�ساركة املراأة يف النظام الق�سائي

ي�ضلِّط تقريُر الأمني العام عن املراأة وال�ضلم والأمن ال�ضوَء على اأهمية وجود نظام قانوين وق�ضائي مراع للعتبارات 
اجلن�ضانية باعتبار ذلك َلِبَنًة من اللبنات الرئي�ضية ملجتمع قادر على ال�ضمود ولتحقيق امل�ضاواة يف العدالة وامل�ضاواة 

اأمام القانون.)230( ومن العنا�ضر الرئي�ضية لل�ضتجابة للم�ضائل اجلن�ضانية زيادُة م�ضاركة املراأة. 
اأن يوؤدي ارتفاُع عدد املوظفات الق�ضائيات وازدياد ظهورهن اإىل زيادة رغبة الن�ضاء يف التما�ض  •  ميكن 

العدالة واإنفاذ حقوقهن عن طريق املحاكم. 
القوالب  ًا يف  العليا منها، تغريُّ الرتب  الق�ضائية، ول �ضيما يف  الوظائف  اإناث يف  تعينُي  اأن ُيحدث  •  ميكن 

النمطية اجلن�ضانية، وهذا بدوره يغريِّ املواقَف والت�ضوراِت ب�ضاأن ما ُيعترب اأدوارًا تقليدية لكلٍّ من الرجل 
واملراأة.)231(

د بروُز املراأة باعتبارها من املوظفني الق�ضائيني الطريَق لزيادة متثيل املراأة يف  •  ب�ضورة اأعم، ميكن اأن ميهِّ

منا�ضب اأخرى ل�ضنع القرار، كما هو احلال يف ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية للحكومة.
وبطبيعة احلال، يظل تدريب جميع العاملني يف املجال الق�ضائي، رجاًل ون�ضاء، اجلانَب الثاين الذي يكت�ضي 

نف�ض القدر من الأهمية ل�ضمان مراعاة العتبارات اجلن�ضانية يف الإجراءات الق�ضائية.

‘2’ التحديات

هناك عدٌد من العقبات التي ما زالت تعوُق م�ضاركَة املراأة يف النظام الق�ضائي، وهي التالية:
عني العامني واملحامني، مبا يف ذلك عمليات الت�ضاور غري  •  عدُم ال�ضفافية يف عمليات تعيني الق�ضاة واملدَّ

الر�ضمية. فالإناُث املتخ�ض�ضات يف املجالت القانونية ل ُيبلَّغن يف كثري من الأحيان بالوظائف املفتوحة، 
ول ُي�ضت�َضرن على النحو الواجب اأثناء عملية الختيار. 

ا اأو مقيَّدًا، ميثل ا�ضتخداُم  •  يف املجتمعات التي ُيَعدُّ فيها خياُر التحاق املراأة بال�ضلك القانوين جديدًا ن�ضبيًّ

ل الرتكيَز على �ضنوات اخلربة اأو التكرمي املهني غبنًا للمراأة، ما مل  عدد حمدود من املعايري التي تف�ضِّ
تكن هناك معايري بديلة.

اأو يف جمالت  الأدنى درجة،  املحاكم  اأو  الأهمية"  "املتوا�ضعة  الق�ضايا  املراأة يف  ر عمُل  ُيح�ضَ ما  •  كثريًا 
ا باملراأة، مثل قانون الأ�ضرة.)232( القانون التي ترتبط تقليديًّ

ز فيها �ضلطُة التعيني يف ال�ضلك الق�ضائي يف �ضخ�ض واحد اإىل  •  تنزع نظُم التعيني يف الوظائف التي ترتكَّ

اأن يكون لها اأثٌر �ضلبي يف اإ�ضراك املراأة. 
•  كثريًا ما يكون للقوالب النمطية اجلن�ضانية ال�ضائدة والأدوار والأمناط التمييزية لعلقات القوة دوٌر هام 

يف احليلولة دون م�ضاركة املراأة م�ضاركة كاملة وعلى قدم امل�ضاواة يف ال�ضلطة الق�ضائية، اإ�ضافة اإىل اأنَّ 
تلك القوالب والأدوار كثريًا ما تقل�ض من دور املراأة يف اتخاذ القرارات يف املحافل العامة. 

‘٣’ املمار�سات اجليِّدة 

ميكن اأن ت�ضاعد التدابرُي التالية يف الت�ضدي للتحديات الآنفة الذكر والتغلب عليها:
•  تنفيُذ ُنُظم املحا�ض�ضة اأو تدابري التمييز الإيجابي

•  الربامُج التدريبية ب�ضاأن التمييز بني اجلن�ضني وب�ضاأن العتبارات اجلن�ضانية والعرقية والثقافية 

)S/2017/861)230، الفقرة 61. 

 International Commission of Jurists, Women and the Judiciary, Geneva Forum Series No. 1 (Geneva, 2014), 231(انظر(

 Canadian Barو )(HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) ب�ضاأن دور املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة )؛ والتو�ضية العامة رقم 23 )1997pp. 2–8
.)Association, Touchstones for Change: Equality, Diversity and Accountability (Ottawa, 1993

رة اخلا�ضة املعنية با�ضتقلل الق�ضاة واملحامني )A/66/289(، الفقرتان  ت للمقرِّ رة من الأمني العام يحيل بها التقرير املوؤقَّ )232(مذكِّ

23 و24.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

ال�ضلطة  يف  امل�ضاواة  قدم  وعلى  كامًل  متثيًل  املراأة  لتمثيل  الأولويَة  القانونية  واملهن  احلكومات  •  اإيلُء 

الق�ضائية
النظم  اإخ�ضاَع  يتطلب  وهذا  القانون،  جمالت  خمتلف  ويف  العليا  امل�ضتويات  يف  املراأة  متثيل  •  حت�ضنُي 

الداخلية للتعيني والرتقية يف الوظائف الق�ضائية لتدقيق ومراقبة خا�ضني، وهو اأمٌر بالغ الأهمية ل�ضمان 
عدم تقلُّ�ض ذلك التمثيل يف الرتب العليا. 

النظام  �ضمن  اأو  القانون  اإنفاذ  م�ضتوى  على  اجلن�ضانية  العتبارات  مراعاَة  ذاته  حد  يف  ي�ضمن  ل  املراأة  ومتثيُل 
الق�ضائي. ولكنه يتيح فر�ضًة لزيادة اإدماج املنظورات اجلن�ضانية ولتحديد ما يخلفه العمل يف جمال اإنفاذ القانون 

من اآثار خمتلفة يف الرجال والن�ضاء. وتلك التدابرُي ينبغي اأن تكمل جمموعًة من املبادرات، ومنها التالية:
و�ضُع  ذلك  ومن  اجلن�ضانية،  للعتبارات  مراعيًة  تكون  القانون  اإنفاذ  ب�ضاأن  واإجراءات  �ضيا�ضات  •  و�ضُع 

اأنواع معيَّنة من اجلرمية  الدعم ل�ضحايا  وتوفري  الق�ضائية  وامللحقة  التحقيق  ب�ضاأن  دة  �ضيا�ضات حمدَّ
التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين، مثًل(  بالأ�ضخا�ض واجلرائم  اأبعاد جمن�َضنة )كالجتار  ذات 

)انظر الف�ضل 5(
ي�ضمل  وهذا  املوظفني،  جلميع  اجلن�ضانية  للعتبارات  املراعية  املمار�ضات  اإدماج  على  التدريب  •  توفرُي 

فيهن  وامل�ضتبه  ال�ضحايا  الإناث  وا�ضتجواب  تلك احلقوق  واحرتام  املراأة  النهو�ض بحقوق  التدريَب على 
وال�ضاهدات

•  الإ�ضراُف على اأجهزة اإنفاذ القانون من اأجل �ضمان امتثالها للمبادئ التي تراعي العتبارات اجلن�ضانية

ملزيد من املطالعة
 United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) and United Nations Development  •

 Programme (UNDP), "Policy brief paper: gender sensitive police reform in post conflict societies"
.(New York, 2007)

•  و�ضعت اإدارُة عمليات حفظ ال�ضلم واإدارة الدعم امليداين يف الأمانة العامة للأمم املتحدة عدة موارد ب�ضاأن تعميم 

مراعاة العتبارات اجلن�ضانية يف عمليات ال�ضرطة. وتوفر "املبادئ التوجيهية لإدماج املنظور اجلن�ضاين يف عمل 
 Guidelines for integrating gender perspectives into the( "ضرطة الأمم املتحدة يف بعثات حفظ ال�ضلم�

work of United Nations police in peacekeeping missions( اإر�ضاداٍت عمليًة وقوائم مرجعية ب�ضاأن م�ضائل 

مثل حتقيق املزيد من التكافوؤ يف ت�ضكيل قوة ال�ضرطة، وتنظيم دورات تدريبية ب�ضاأن امل�ضائل اجلن�ضانية والتحقيقات 
املتعلقة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

•  و�ضعت منظمُة الأمن والتعاون يف اأوروبا من�ضورًا ب�ضاأن فهم امل�ضائل اجلن�ضانية ومنع التطرف العنيف والت�ضدد 

 Understanding Gender and Preventing and( املف�ضي اإىل الإرهاب: املمار�ضات اجليِّدة يف القطاع الأمني
 Countering Violent Extremism and Radicalization Leading to Terrorism: Good Practices for the

Security Sector( )�ضي�ضدر قريبًا(، وهو يت�ضمن اإر�ضادات ب�ضاأن تعميم مراعاة العتبارات اجلن�ضانية يف حوكمة 

واإ�ضلح قطاع الأمن.
•  و�ضعت منظمُة الأمن والتعاون يف اأوروبا اأي�ضًا جمموعَة اأدوات ب�ضاأن مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف اإ�ضلح قطاع 

الأمن )Gender and Security Sector Reform toolkit(، وهي تت�ضمن اأف�ضَل املمار�ضات وتو�ضيات من اأجل تعزيز 
املنظور اجلن�ضاين يف موؤ�ض�ضات القطاع الأمني، بدءًا من ال�ضرطة واجلي�ض وانتهاء عند الق�ضاء.

•  و�ضع مركُز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�ضلحة جمموعة من املواد ب�ضاأن اأف�ضل املمار�ضات يف جمال اإ�ضلح 

قطاع الأمن على نحو يراعي العتبارات اجلن�ضانية، ومنها دليل التقييم الذاتي اجلن�ضاين لل�ضرطة والقوات امل�ضلحة 
 )Gender Self-Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector( وقطاع العدالة

 Integrating Gender in Security Sector Reform( واإدماج املنظور اجلن�ضاين يف اإ�ضلح قطاع الأمن واإدارته
 Toolkit for الأداة 8 من جمموعة اأدوات اإ�ضلح قطاع الأمن واإدارته يف غرب اأفريقيا( )and Governance

.)Security Sector Reform and Governance in West Africa
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�س النقاط الرئي�سية ملخَّ

•  اإنَّ المتثاَل ملعايري حقوق الإن�ضان يف جميع التحقيقات املتعلقة بالإرهاب واحرتاَم حقوق امل�ضتَبه فيهم 

د من  الية التحقيق وامللحقة الق�ضائية يف ق�ضايا الإرهاب. ومن الأ�ضا�ضي التاأكُّ اأمٌر اأ�ضا�ضي ل�ضمان فعَّ
قني ل مييِّزون على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض يف �ضياق التحقيقات. اأنَّ املحقِّ

•  ينبغي للموظفني املعنيني باإنفاذ القانون اأن يعتمدوا نهجًا يراعي العتبارات اجلن�ضانية يف التحقيقات 

املتعلقة بالإرهاب. ويتطلب هذا النهُج اأن توؤخذ يف العتبار الكيفيُة التي ميكن اأن توؤثر بها جوانب من 
امل�ضائل  ومن  تكون متييزية.  اأن  التي ميكن  اأو  والرجال،  الن�ضاء  تاأثريًا خمتلفًا يف كل من  التحقيقات 
اخلا�ضة  التحري  واأ�ضاليُب  التفتي�ض  �ضلحياُت  ال�ضدد  هذا  يف  فيها  النظر  ينبغي  التي  احليوية 

وممار�ضاُت التنميط.
قني اأن ينظروا يف كيفية تطبيق ممار�ضاٍت تراعي العتباراِت اجلن�ضانيَة عند ا�ضتجواب  •  ينبغي للمحقِّ

ال�ضحايا وال�ضهود وامل�ضتَبه فيهم، مع مراعاة اأوجه ال�ضت�ضعاف اخلا�ضة بنوع اجلن�ض. وينبغي اإيلُء 
عناية خا�ضة عند ا�ضتجواب ال�ضحايا وال�ضهود يف اأنواع معيَّنة من اجلرائم التي توؤثر ب�ضكل غري متنا�ضب 

يف الن�ضاء، ومنها اجلرائُم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين، حيث اإنها تتطلب درايًة خا�ضة.
ل الدوُل امل�ضوؤوليَة الرئي�ضية عن �ضمان اتخاذ تدابرَي حلماية ال�ضحايا وال�ضهود الذين يتعاملون  •  تتحمَّ

مع اإجراءات العدالة وامل�ضاءلة فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية والنتهاكات الفاح�ضة حلقوق الإن�ضان. 
املراعية  ال�ضهود  حماية  وبرامج  تدابري  يف  احل�ضبان  يف  العتبارات  من  جمموعٌة  توؤخذ  اأن  وينبغي 
دة، والطبيعُة اجلن�ضانية للجرائم،  الأ�ضرية املحدَّ للعتبارات اجلن�ضانية، ومن ذلك مثًل اللتزاماُت 
والو�ضُم اجلن�ضاين الذي قد تكون له �ضلٌة بالرتباط بجماعات اإرهابية. وينبغي اأن تكون هناك تدابرُي 

دة ب�ضاأن �ضحايا اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين. حمدَّ
•  ُتَعدُّ زيادُة متثيل املراأة، وخا�ضة املراأة املنتمية اإىل فئات اأو اأقليات اإثنية وعرقية ودينية ممثَّلة متثيًل 

ناق�ضًا يف موؤ�ض�ضات اإنفاذ القانون واملوؤ�ض�ضات الق�ضائية، من ال�ضبل الرئي�ضية لتنفيذ املنظور اجلن�ضاين 
يف جميع جوانب التحقيق وامللحقة الق�ضائية فيما يتعلق باجلرائم الإرهابية، ويف حتقيق امل�ضاواة يف 

العدالة وامل�ضاواة اأمام القانون.
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اإنَّ حرماَن الأ�ضخا�ض امل�ضتَبه فيهم اأو املتَّهمني اأو املدانني بارتكاب جرائَم ذاِت �ضلٍة بالإرهاب من حريتهم هو اأحُد 
الأركان الأ�ضا�ضية لتدابري العدالة اجلنائية يف ت�ضدي الدولة للإرهاب. ويحظر القانوُن الدويل احلرماَن التع�ضفي 
من احلرية وين�ض على معاملة جميع الأ�ضخا�ض املحرومني من حريتهم يف كلِّ الظروف - مبا يف ذلك يف احلالت 
املت�ضلة مبنع الإرهاب ومكافحته - معاملًة تت�ضم بالحرتام الواجب لكرامتهم وحلقوق الإن�ضان املكفولة لهم. ويف 
الوقت ذاته، هناك اإقراٌر متزايد ب�ضرورة مراعاة الحتياجات اخلا�ضة وحالت ال�ضت�ضعاف املرتبطة بنوع جن�ض 

الأ�ضخا�ض املحرومني من حريتهم، ول �ضيما الن�ضاء.
م اإر�ضادات، وفقًا للمعايري الدولية،  ويبحث هذا الف�ضُل اأوُجَه ال�ضت�ضعاف هذه القائمَة على نوع اجلن�ض، ويقدِّ
ب�ضاأن و�ضع وتنفيذ �ضيا�ضات وممار�ضات مراعية للعتبارات اجلن�ضانية فيما يتعلق باحلرمان من احلرية داخل 
واملعايري  ال�ضلة  الدويل ذي  القانوين  الإطار  األف ملحًة عامة عن  الق�ضُم  م  ويقدِّ العدالة اجلنائية وخارجه.  نظام 
املتعلقة باحلرمان من احلرية فيما يخ�ض اجلرائَم الإرهابية. ويت�ضمن الق�ضُم باء بحثًا يف ظروف ال�ضجن واإدارة 
يراعي  نحو  على  العنيفني  املتطرفني  ال�ضجناء  اأمر  تدبُّر  ذلك  يف  مبا  اجلن�ضانية،  للعتبارات  املراعية  ال�ضجون 
العتبارات اجلن�ضانية. وفيما يخ�ضُّ ال�ضجناَء املتطرفني العنيفني حتديدًا، يناق�ض الق�ضُم جيم التدابرَي املتَّخذة يف 
ال�ضجون ب�ضاأن فك ارتباط ال�ضجناء واإعادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع، وهي تدابرُي حمورية يف اجلهود 

الأو�ضع نطاقًا الرامية اإىل منع التطرف العنيف ومكافحته.
ن الق�ضُم دال بحثًا يف العتبارات املراعية للمنظور اجلن�ضاين والتي تكت�ضي اأهميًة خا�ضة ملنع التعذيب  ويت�ضمَّ
والرعاية  والتاأديبية  الأمنية  بالتدابري  يتعلق  فيما  املهينة  اأو  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  املعاملة  �ضروب  من  وغريه 
ال�ضحية والنظافة ال�ضحية وموظفي ال�ضجون والتدريب، ف�ضًل عن ال�ضكاوى والتحقيقات والآليات الرقابية فيما 
من  بدًل  بني  املقرَّ الأ�ضرة  اأفراد  لحتجاز  مناق�ضًة  هاء  الق�ضُم  ويت�ضمن  املعاملة.  و�ضوء  التعذيب  بادعاءات  يتعلق 
اآثار جن�ضانية وا�ضحة ن�ضاأت يف �ضياق تدابري  اإرهابية، وهو ممار�ضٌة ذات  اأعماًل  الأ�ضخا�ض امل�ضتَبه يف ارتكابهم 
م الق�ضُم واو منظورًا جن�ضانيًّا ب�ضاأن توافر وت�ضميم التدابري غري الحتجازية  مكافحة الإرهاب يف بع�ض الدول. ويقدِّ
الق�ضُم زاي فح�ضًا للأبعاد اجلن�ضانية للحرمان من  ن  "الوقائي". ويت�ضمَّ الإرهاب، وم�ضائل الحتجاز  يف ق�ضايا 

احلرية خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية، مع النظر يف الحتجاز الإداري يف ق�ضايا الإرهاب.

 احلب�ض وغريه من اأ�ضكال 
احلرمان من احلرية

٤
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< اأ�سواء: نطاق م�سطلح "احلرمان من احلرية"

الأ�ضخا�ض  �ضوؤون  اإدارة  يف  اجلن�ضانية  العتبارات  مراعاة  �ضمان  ب�ضاأن  اإر�ضاداٍت  املن�ضور  هذا  من   4 الف�ضُل  م  يقدِّ
املحرومني من احلرية يف �ضياق اجلرائم ذات ال�ضلة بالإرهاب. وي�ضمل التعبرُي "احلرمان من احلرية" احلالِت التي 

يكون فيها الأ�ضخا�ُض حمتجزين لدى ال�ضرطة اأو يف ال�ضجن اأو حمتجزين اإداريًّا.

الحتجاز لدى ال�ضرطة
ي�ضري هذا التعبرُي اإىل اأول وقت مُت�ِضك فيه ال�ضرطُة اأو غرُيها من موؤ�ض�ضات اإنفاذ القانون ال�ضخ�َض قبل احتجازه باأمر 

من املحكمة.

ال�ضجن
بالعقوبة.  واحلكم  الإدانة  بعد  وحب�َضهم  املحاكمة  فرتة  وطوال  املحاكمة  قبل  الأ�ضخا�ض  احتجاَز  التعبرُي  هذا  ي�ضمل 
وُي�ضتخَدم التعبريان "ال�ضجن" و"ال�ضجني" يف الف�ضل 4 للإ�ضارة اإىل جميع تلك احلالت. وُي�ضتخَدم التعبري "املحتجز" 

عندما يكون من ال�ضروري اإبراز الو�ضع القانوين لل�ضجني الذي مل ُيَدن ومل َي�ضدر ب�ضاأنه حكٌم بعُد.

الحتجاز الإداري
�ضياق  لأفراد خارج  الدولة  �ضلطات  احتجاُز  باأنه  الإداري  الحتجاَز  التع�ضفي  بالحتجاز  املعني  العامل  الفريُق  ف  عرَّ

القانون اجلنائي: على �ضبيل املثال، لأ�ضباب اأمنية، ومنها الإرهاب، وب�ضفته �ضكًل من اأ�ضكال احلب�ض الوقائي.)اأ(

)اأ(A/HRC/13/30، الفقرة 77.

األف- الإطار القانوين الدويل واملعايري الدولية 
ُتلِزم معاهداُت حقوق الإن�ضان الدولية والإقليمية، وكذلك القانون الدويل العرفي، جميَع الدول بعدم اللجوء اإىل 
اأو  العتقال  ملنع  اإجرائية  و�ضمانات  حقوق  على  تن�ضُّ  وهي  قانوين،  غري  اأو  تع�ضفي  ب�ضكل  احلرية  من  احلرمان 
اأي�ضًا التعذيَب واملعاملة اللاإن�ضانية واملهينة يف جميع  الحتجاز غري القانوين والتع�ضفي. ويحظر القانوُن الدويل 
ن املواد 7 و9 و10 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية اأحكامًا اأ�ضا�ضية يف هذا  الظروف. وتت�ضمَّ
د املعاهداُت الدولية ملكافحة الإرهاب، وكذلك قرارات جمل�ض الأمن واجلمعية العامة على اأنَّ هذه  ال�ضدد. وُت�ضدِّ

احلقوق تنطبق اأي�ضًا على الأ�ضخا�ض املحرومني من حريتهم فيما يت�ضل بالإرهاب.)233(
ل اأحكاَم املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان، ومنها:)234( وهناك جمموعٌة كبرية من املعايري الدولية ُتكمِّ

اعتمدتها  التي  مانديل(،  نيل�ضون  )قواعد  ال�ضجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  •  قواعد 

ل مرة يف  لأوَّ اعُتمدت  التي  القواعد  ثة من  والتي هي �ضيغٌة حمدَّ العامة يف قرارها 175/70،  اجلمعيُة 
عام 1955

التي  بانكوك(،  للمجرمات )قواعد  الحتجازية  والتدابري غري  ال�ضجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  •  قواعد 

اعتمدتها اجلمعيُة العامة يف قرارها 229/65
اأو  الحتجاز  اأ�ضكال  من  �ضكل  لأيِّ  يتعر�ضون  الذين  الأ�ضخا�ض  بحماية جميع  املتعلقة  املبادئ  •  جمموعة 

ال�ضجن، التي اعتمدتها اجلمعيُة العامة يف قرارها 173/43

)233(على �ضبيل املثال، تن�ض املادة 14 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل على ما يلي:  ُيكَفل لأيِّ �ضخ�ض مو�ضوع 

قيد التحفظ... عمًل بهذه التفاقية، اأن يلقى معاملة من�ضفة، مبا فيها التمتع بجميع احلقوق وال�ضمانات طبقًا لقانون الدولة التي يوجد 
ذلك ال�ضخ�ض يف اإقليمها وتن�ض عليها اأحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق الإن�ضان. وفيما يت�ضل 
رات واجلرمية، منهاج تدريب قانوين  باجلوانب ذات ال�ضلة بحقوق الإن�ضان فيما يتعلق باحتجاز املجرمني الإرهابيني، انظر مكتب املخدِّ

ملكافحة الإرهاب: النميطة 4، الف�ضل 4.
)234(هناك اأي�ضًا معايري اإقليمية ذات �ضلة، ومنها املبادئ واملمار�ضات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�ضخا�ض املحرومني من حريتهم يف 

القارة الأمريكية، التي وافقت عليها اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�ضان يف عام 2008؛ والتو�ضية Rec (2006) 2 ب�ضاأن تنقيح قواعد ال�ضجون 
الأوروبية، التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�ض اأوروبا يف 11 كانون الثاين/يناير 2006؛ واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن ظروف العتقال واحلب�ض 
الحتياطي والحتجاز ال�ضابق للمحاكمة يف اأفريقيا )مبادئ لواندا التوجيهية(، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب 

خلل دورتها العادية اخلام�ضة واخلم�ضني، املعقودة يف لواندا يف الفرتة من 28 ني�ضان/اأبريل اإىل 12 اأيار/مايو 2014.

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/30
https://cms.unov.org/UNTERM/Display/Record/UNOV/NA/747af6f0-d847-4c76-8964-b89ff0e78091
http://undocs.org/ar/A/RES/70/175
http://www.unodc.org/documents/ji/tor/Terms_of_Reference_12042018_final-PDF.pdf
http://www.unodc.org/documents/ji/tor/Terms_of_Reference_12042018_final-PDF.pdf
http://www.unodc.org/documents/ji/tor/Terms_of_Reference_12042018_final-PDF.pdf
http://undocs.org/ar/A/RES/43/173
https://cms.unov.org/UNTERM/Display/Record/UNOV/NA/959adcf8-1e50-4a90-8c15-03afe0fdb955
https://cms.unov.org/UNTERM/Display/Record/UNOV/NA/959adcf8-1e50-4a90-8c15-03afe0fdb955
http://www.unodc.org/documents/ji/tor/Terms_of_Reference_12042018_final-PDF.pdf
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وقد اعُتمدت قواعُد بانكوك ت�ضليمًا ب�ضرورة تلبية الحتياجات اخلا�ضة لل�ضجينات و�ضمان مبداأ عدم التمييز. 
اأعله فيما يتعلق مبعاملة ال�ضجينات، وهي ت�ضلِّم ب�ضرورة  ل تلك القواعُد ال�ضكوَك الدولية العامة املذكورة  وُتكمِّ

تنفيذ نهج يراعي العتبارات اجلن�ضانية يف اإدارة �ضجون الن�ضاء وظروف ال�ضجن.
ذ التدابرُي املتعلقة بالحتجاز لدى ال�ضرطة اأو بال�ضجن فيما يتعلق بال�ضجناء املتطرفني العنيفني  ويجب اأن ُتنفَّ
ف عنيف اأو الذين هم متََّهمون بارتكابها - تنفيذًا يتما�ضى  َعى اأنهم ارتكبوا جرائَم تطرُّ - اأي الأ�ضخا�ض الذين ُيدَّ

مع تلك املعايري والقواعد الدولية، ح�ضب القت�ضاء. 
ُي�ضبح  الدويل،  القانون  امل�ضلَّح" يف  "الن زاع  عتبَة  العنف  َتبلغ حالٌة من حالت  اإىل ذلك، عندما  وبالإ�ضافة 
القانوُن الدويل الإن�ضاين واجَب التطبيق بالقرتان بالقانون الدويل حلقوق الإن�ضان من اأجل تنظيم بع�ض حالت 
امل�ضرتكة بني   3 املادة  ال�ضلة يف  القواعُد ذات  وترد  اإرهابية.  اأن�ضطة  امل�ضتبه يف �ضلوعهم يف  الأ�ضخا�ض  احتجاز 

اتفاقيات جنيف والربوتوكول الثاين، ف�ضًل عن القانون الإن�ضاين الدويل العرفي.

ر اأمر  باء-  مراعاة العتبارات اجلن�سانية يف اإدارة ال�سجون وتدبُّ
ال�سجناء املتطرفني العنيفني وظروف ال�سجن 

 1-  املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بعدم التمييز ومراعاة العتبارات اجلن�سانية 
يف اإدارة ال�سجون 

مة للرجال، الذين ي�ضكلون اأغلبيَة نزلء ال�ضجون. فبناُء ال�ضجون وفقًا  تتاأثر الن�ضاُء من جراء نظم ال�ضجون امل�ضمَّ
للرعاية  مرافق  من  ُتتيحه  وما  اأمنية  اإجراءات  من  به  تتَّ�ضم  وما  ت�ضميمها  من  يتجلى  بالرجال  تتعلق  لعتبارات 
رُة اخلا�ضة املعنية  ال�ضحية وفر�ض للتدريب واإعادة التاأهيل وترتيبات لت�ضال ال�ضجناء باأ�ضرهم. وقد لحظت املقرِّ

بالعنف �ضد املراأة واأ�ضبابه وعواقبه ما يلي:

 متثل الظروُف القا�ضية ال�ضائدة يف ال�ضجون، اإىل جانب الفتقار اإىل تركيز جن�ضاين، م�ضكلًة عاملية؛ وكثريًا ما 
تعاين ال�ضجيناُت من اأو�ضاع اأ�ضواأ مما يواجهه نظراوؤهن من الذكور. وُيقال اإنَّ ال�ضجوَن ُتبنى من اأجل الرجال 

واإنَّ ال�ضيا�ضات التي ل تراعي املنظور اجلن�ضاين قد يرتتب عليها عواقُب وخيمة بالن�ضبة لل�ضجينات.)235(

رات واجلرمية ويف املنهاج التدريب ي املرافق  جن الذي و�ضعه مكتب املخدِّ ومثلما ُذكر يف الكتيِّب عن املراأة وال�ضَّ
اأن تكون نابعًة من  له، هناك عدٌد من العوامل امل�ضرتكة التي توؤدي اإىل زيادة ا�ضت�ضعاف ال�ضجينات. وهي ميكن 

عوامل هيكلية اأو من التمييز يف �ضياق اأو�ضع، ومن ذلك مثًل:)236(
•  التحدياُت التي يواجهَنها يف الو�ضول اإىل العدالة على قدم امل�ضاواة مع الرجال يف كثري من البلدان

ق  مة ا�ضتنادًا اإىل قوالب منطية �ضارة بالن�ضاء وممار�ضات متييزية �ضدهن، وهي ُتطبَّ •  وجوُد اأفعال جمرَّ

ح�ضرًا اأو ب�ضكل غري متنا�ضب على الن�ضاء، ومنها "اجلرائم الأخلقية" من قبيل الزنا اأو �ضوء ال�ضلوك 
اجلن�ضي اأو "الن�ضوز"

•  الفقُر والتكال على الذكور من اأفراد الأ�ضرة يف املال والدعم

•  اإيذاُء املراأة ب�ضكل غري متنا�ضب من جراء العتداء اجلن�ضي اأو البدين قبل دخول ال�ضجن.

)A/68/340)235، الفقرة 33.

 )236(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية، الإ�ضدار الثاين )من�ضورات الأمم املتحدة، نيويورك، 2014(، �ض-7؛

 Training Curriculum on Women and Imprisonment: Version 1.0, Criminal Justice( وال�ضجن  املراأة  ب�ضاأن  التدريب ي  واملنهاج 
.)Handbook Series (Vienna, 2015), pp. 7–8

http://undocs.org/ar/A/RES/68/340
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للعنف  نتيجًة  الأحيان  العقلية، وذلك يف معظم  ال�ضحية  الرعاية  اإىل  •  وجوُد قدر كبري من الحتياجات 

العائلي والعتداء اجلن�ضي
•  تدين م�ضتوى التعليم وارتفاُع ن�ضبة الأمية

•  الحتماُل الكبري ل�ضطلع املراأة مب�ضوؤوليات عن رعاية اأطفالها واأ�ضرتها واآخرين

وهناك عوامل اأخرى نابعٌة من ظروف ال�ضجن نف�ضها، من قبيل ما يلي:
•  الكرب ال�ضديد الذي ي�ضببه ال�ضجُن للن�ضاء، مما يف�ضي يف كثري من الأحيان اإىل الإ�ضابة مب�ضاكل تتعلق 

بال�ضحة العقلية اأو تفاقم الإعاقة الذهنية املوجودة
•  العتداء اجلن�ضي والعنف �ضد الن�ضاء يف ال�ضجون

•  الحتياجات اجلن�ضانية املت�ضلة بالنظافة ال�ضحية والرعاية ال�ضحية التي ل ُتلبَّى على نحو واف بالغر�ض

ا للتدريب املهني اأو لإعادة التاأهيل يف ال�ضجون •  عدم وجود برامج منا�ضبة جن�ضانيًّ

•  تعر�ض الن�ضاء للو�ضم والإيذاء والهجر من اأ�ضرهن

ز ب�ضكل �ضافر �ضد ال�ضجينات، فاإنَّ عدَم مراعاة احتياجات املراأة حتديدًا يف  ومع اأنَّ ظروَف ال�ضجن قد ل متيِّ
م لل�ضجناء الذكور يف املقام الأول ينتج عنه اأثٌر متييزي لل�ضجن يلحق باملراأة. وتق�ضي القاعدُة 1 من  نظام م�ضمَّ

قواعد بانكوك مبا يلي:

 من اأجل تطبيق مبداأ عدم التمييز الذي جت�ضده القاعدُة 6 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�ضجناء، 
املتَّخذة  التدابري  اإىل  ُينظر  ول  القواعد.  تطبيق هذه  العتبار عند  لل�ضجينات يف  املميزة  الحتياجاُت  توؤخذ 

لتلبية هذه الحتياجات من اأجل حتقيق م�ضاواة فعلية بني اجلن�ضني على اأنها تدابري تنطوي على متييز. 

ويقت�ضي المتثاُل لتلك القاعدة اأن يتَّخذ مديرو ال�ضجون اإجراءات متييزية اإيجابية ل�ضمان ا�ضتفادة ال�ضجينات 
من جميع اخلدمات واحلقوق على قدم امل�ضاواة مع ال�ضجناء الذكور، ف�ضًل عن منحهن حقوقًا اإ�ضافية واإتاحة �ضبل 

و�ضولهن اإىل خدمات ومرافق اأخرى تلبي احتياجاتهن الأنثوية.)237(

مراعاة العتبارات اجلن�سانية يف اإدارة ال�سجون 
د العرتاُف باختلف الحتياجات  لكي ُتدَرج مبادُئ عدم التمييز على نحو ناجع يف املمار�ضة العملية، ل بد من اأن ُيج�ضَّ
لدى كلٍّ من ال�ضجينات وال�ضجناء يف اإدارة �ضجون الن�ضاء. وهذا يتطلب، يف جملة اأمور، تكييَف املمار�ضات الإدارية 
مة. وكما  وطريقة معاملة احلوامل والن�ضاء اللواتي لهن اأطفال والربامج املعرو�ضة وخدمات الرعاية ال�ضحية املقدَّ
املراعية  ال�ضجون  اإدارة  عنا�ضُر  ت�ضمل  اأن  ينبغي  املكتب،  و�ضعه  الذي  وال�ضجن،  املراأة  عن  الُكتيِّب  يف  مذكور  هو 

للعتبارات اجلن�ضانية ما يلي:
•  اتخاذ اإجراءات متييز اإيجابي لت�ضحيح التمييز الذي تواجهه ال�ضجينات ب�ضبب قلة عددهن، ومراعاة 

الأ�ضكال املتداخلة من التمييز على اأ�ضا�ض اجلن�ض والأ�ضل الإثني اأو العرق اأو اجلن�ضية اأو امليل اجلن�ضي اأو 
ال�ضن اأو و�ضعية اأخرى من و�ضعيات "الأقليات"؛

•  اعتماد ممار�ضات اإدارية تراعي العتبارات اجلن�ضانية، ومن ذلك جعل املوظفني قادرين على التوا�ضل 

ب�ضكل منفتح واأقل �ضلطوية مع ال�ضجناء واإدراك تفاعلت العوامل العاطفية؛
•  الت�ضليم مبا لدى ال�ضجينات من احتياجات خمتلفة عن احتياجات ال�ضجناء، ول �ضيما ال�ضجينات اللواتي 

هن من خلفيات ثقافية خمتلفة، وتوفري الربامج واخلدمات التي تلبي تلك الحتياجات.)238(

)237(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، ال�ضفحتان 24 و25.

)238(املرجع نف�ضه، ال�ضفحتان 26 و27.
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وينبغي ا�ضتخداُم ال�ضيا�ضات املراعية للعتبارات اجلن�ضانية يف جميع املراحل، ومنها الحتجاُز لدى ال�ضرطة؛ 
بعد  الدعم  وتقدمي  الإفراج  وترتيباُت  ال�ضجن؛  يف  وال�ضتقبال  ال�ضجن  مكان  وحتديُد  املحاكمة؛  قبل  والحتجاُز 
الإفراج.)239( وتكت�ضي ال�ضيا�ضاُت املراعية للعتبارات اجلن�ضانية نف�َض القدر من الأهمية وميكن اأن تت�ضم بدرجات 

د يف احلالت املتعلقة باإدارة ال�ضجينات املتطرفات العنيفات.  اأكرب من التعقُّ

< مثال: اإدارة ال�سجينات املتطرفات العنيفات يف دائرة ال�سجون يف كينيا 

ال�ضجون  دائرُة  ذت  نفَّ فقد  الكينية،  ال�ضجون  يف  ال�ضجناء  بني  من  قليٌل  العنيفات  املتطرفات  ال�ضجينات  عدَد  اأنَّ  مع 
اأمنهن  �ضمان  مع  دة،  املحدَّ احتياجاتهن  تلبية  اأجل  من  اجلن�ضانية  للعتبارات  املراعية  التدابري  من  عددًا  الكينية 

و�ضلمتهن اأثناء الحتجاز.

ت�ضنيف ال�ضجينات املتطرفات العنيفات وف�ضلهنَّ عن بقية ال�ضجناء
واجهت دائرُة ال�ضجون الكينية حتدياٍت عند ت�ضنيف ال�ضجينات املتطرفات العنيفات وف�ضلهن عن عموم نزلء ال�ضجون. 
�ضة لل�ضجناء  �ضة للإناث لي�ضت يف حجم بع�ض ال�ضجون ذات التدابري الأمنية الق�ضوى املخ�ضَّ فمرافُق ال�ضجون املخ�ضَّ
الذكور، وهي ت�ضكو من قلة املوارد املتاحة لها، اإ�ضافة اإىل قلة عدد ال�ضجينات وال�ضجينات املتطرفات العنيفات مقارنًة 
�ضة للإناث، ف�ضُل ال�ضجينات املتطرفات  اأنَّه قد يكون من ال�ضعب، يف مرافق ال�ضجون املخ�ضَّ بالذكور. وهذا يعني 
العنيفات عن بقية ال�ضجينات ب�ضبب عدم كفاية الزنزانات اأو الأجنحة يف معظم الأحيان. وعلوًة على ذلك، ونظرًا 
لقلة عدد ال�ضجينات املتطرفات العنيفات املتواجدات يف ال�ضجن ذاته عمومًا، فاإنَّ ف�ضلهنَّ عن بقية ال�ضجينات ميكن اأن 
يوؤدي اإىل عزلهنَّ بحكم الواقع. ونظرًا للنق�ض يف املرافق، فاإنَّ ال�ضجينات املتطرفات العنيفات القا�ضرات والرا�ضدات 
ُي�ضتبَقني معًا يف بع�ض الأحيان بغية منعهن من تغذية نزعة التطرف لدى ال�ضجينات ال�ضابات الأخريات املحتجزات يف 

مراكز اأخرى للأحداث.
رت دائرُة ال�ضجون الكينية اإبقاَء �ضجينة متطرفة عنيفة مدانة مع �ضجينات اأخريات لتجنيبها  ويف اإحدى احلالت، قرَّ
نزعة  تغذية  من  منعها  بغية  دقيقة  مراقبًة  ت�ضرفاتها  مراقبة  من  للتاأكد  اللزمة  بالرتتيبات  قامت  ولكنها  العزلة، 
التطرف لدى ال�ضجينات الأخريات. ويف حالة ثانية، عمدت دائرُة ال�ضجون اإىل ف�ضل �ضقيقتني �ضجينتني متطرفتني 
عنيفتني عن بقية نزيلت ال�ضجن، لأنهما كانتا حتاولن تغذية نزعة التطرف لدى ال�ضجينات الأخريات. وا�ضُتبقيت 

ال�ضقيقتان معًا، ولكنهما ُعزلتا عن ال�ضجينات الأخريات. 

ال�ضجينات املتطرفات العنيفات لهن حق التوا�ضل مع الأئمة
هن بالإر�ضاد الديني. وعلى الرغم من قلة عدد  تتمتع ال�ضجيناُت املتطرفات العنيفات بحق التوا�ضل مع اإمام لكي ميدَّ

هوؤلء ال�ضجينات يف ال�ضجون الكينية، فاإنَّ دائرَة ال�ضجون الكينية ت�ضهر على تلبية حاجتهن اإىل الإر�ضاد الديني.

ال�ضجينات املتطرفات العنيفات تتاح لهنَّ �ضبل ال�ضتفادة من النظافة ال�ضحية والرعاية ال�ضحية اخلا�ضتني بالن�ضاء
العنيفات  املتطرفات  ال�ضجينات  تزويد  على  الكينية  ال�ضجون  دائرُة  ت�ضهر  ال�ضجينات،  �ضائر  ب�ضاأن  احلال  هو  كما 
ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  ال�ضجن.  يف  اليومية  ال�ضحية  نظافتهن  على  احلفاظ  اأجل  من  احلي�ض  وحافظات  بال�ضابون 
فاإنَّ املنظمات غري احلكومية يف كينيا تزور ال�ضجوَن ب�ضورة منتظمة لتوعية الن�ضاء باأهمية النظافة ال�ضحية وتنظيم 
التي  اخلدمات  جميع  يف  العنيفات  املتطرفات  ال�ضجيناُت  وت�ضارك  الرحم.  �ضرطان  اختباَر  عليهن  وتعر�ض  الأ�ضرة، 
مها دائرُة ال�ضجون الكينية. مها �ضركاء خارجيون ومنظمات غري حكومية، ف�ضًل عن املبادرات واخلدمات التي تقدِّ يقدِّ

2- الإيداع يف ال�سجن والت�سجيل
‘1’ الإيداع يف ال�سجن 

جميُع ال�ضجناء ي�ضعرون بال�ضت�ضعاف عند اإيداعهم يف ال�ضجن. وميكن اأن ت�ضعر الن�ضاُء ال�ضجينات بال�ضت�ضعاف 
�ضن لها ب�ضبب انف�ضالهنَّ عن اأطفالهن واأ�ضرهن؛  ب�ضكل خا�ض لأ�ضباب، منها على �ضبيل املثال: ال�ضدمُة التي تعرَّ
اجلن�ضي  للعنف  �ضحايا  وقعن  قد  يكنَّ  عندما  وخا�ضة  �ضلمتهن،  على  وخوفهن  املا�ضي  يف  للإيذاء  �ضهن  وتعرُّ

واجلن�ضاين؛ ومعاناتهن من الو�ضم الجتماعي؛ وتدين و�ضعهن التعليمي والقت�ضادي.)240(

.Training Curriculum on Women and Imprisonment, p. 12)239(

)240(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، ال�ضفحة 32.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

اإمكانية احل�ضول على  لهنَّ  تتاح  اأن  وينبغي  باأقاربهن.  ال�ضجينات للت�ضال  ت�ضهيلت جلميع  توفرُي  وينبغي 
التي  الأماكن  املعلومات عن  لهنَّ  م  تقدَّ اأن  وينبغي  ولوائحه.  ال�ضجن  املعلومات عن قواعد  القانونية وعلى  امل�ضورة 
ي�ضتطعن فيها التما�َض امل�ضاعدة بلغة يفهمنها، كما ينبغي اأن تتاح لهنَّ اإمكانية احل�ضول على امل�ضاعدة من قن�ضليات 
بلدانهن )يف حالة ال�ضجينات الأجنبيات(.)241( وينبغي اأن ُي�ضَمح للن�ضاء اللواتي لهنَّ اأطفال بو�ضع ترتيبات فيما 
توفرُي  دة  اجليِّ املمار�ضات  ومن  معقولة.)242(  لفرتة  احتجازهن  تعليق  اإمكانيَة  ي�ضمل  مبا  اأطفالهن،  برعاية  يتعلق 

 . ًرا ومع اأبنائهنَّ تدريب خا�ض ملوظفي ال�ضجون ب�ضاأن كيفية التعامل مع الن�ضاء اللواتي دخلن ال�ضجن موؤخَّ

‘2’ الت�سجيل 

يراعي  نحو  )على  ال�ضجني  هوية  عن  معلوماٍت  يت�ضمن  ث  حمدَّ �ضري  ب�ضجل  حتتفظ  اأن  ال�ضجن  ل�ضلطات  ينبغي 
الهويَة اجلن�ضانية التي يراها ال�ضجني لنف�ضه( والتفا�ضيَل املتعلقة بدخوله ال�ضجَن.)243( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ينبغي 
لل�ضلطات اأن ت�ضجل ب�ضرية تفا�ضيَل اأطفال كل امراأة دخلت ال�ضجَن، وهذا ي�ضمل اأ�ضماءهم واأعمارهم، كما ي�ضمل 
مكاَن اإقامتهم وو�ضَعهم من ناحية احل�ضانة اأو الو�ضاية اإن مل يكونوا برفقة اأمهاتهم.)244( وهذه التدابرُي هي جزٌء 

اأ�ضا�ضي من احلماية من حالت الختفاء و�ضمان تلبية احتياجات الأطفال املودعني يف ال�ضجن. 

حتديد مكان ال�سجن والف�سل عن بقية ال�سجناء والت�سنيف   -٣
‘1’ حتديد مكان ال�سجن 

تاأهيلهن  اإعادة  مراكز  من  اأو  ديارهن  من  قريبة  �ضجون  يف  ممكنًا،  ذلك  كان  كلما  ال�ضجيناُت،  ُتوَدع  اأن  ينبغي 
وخدمات  برامج  من  يتوفر  وما  ال�ضخ�ضية  وخياراتهن  اأطفالهن  رعاية  عن  م�ضوؤولياتهن  مراعاة  مع  الجتماعي، 

ملئمة لهن.)245(
وهذه العتباراُت مهمٌة للحفاظ على الروابط الأ�ضرية واملجتمعية اللزمة من اأجل اإعادة اإدماج ال�ضجينات يف 
املجتمع بعد الإفراج عنهن. ومع ذلك، ونظرًا ل�ضاآلة ن�ضبة الن�ضاء ال�ضجينات والعدد املحدود من �ضجون الن�ضاء يف 
معظم البلدان، كثريًا ما توَدع الن�ضاُء يف �ضجون بعيدة عن منازلهن، وهذا يحدُّ من فر�ض ات�ضالهن باأ�ضرهن ومن 

قدرتهن على احلفاظ على العلقات الأ�ضرية، وميكن اأن يوؤدي اإىل �ضعورهن بالعزلة الجتماعية.

< مثال: الآثار اجلن�سانية الناجمة عن ُنُظم حتديد مكان ال�سجن

اأجرت الرابطُة الدولية لإ�ضلح قوانني العقوبات يف عام 2013 درا�ضًة ا�ضتق�ضائية عن الن�ضاء املحتَجزات يف �ضجن يف 
بلد من بلدان اآ�ضيا الو�ضطى. وكان ال�ضجُن يقع على م�ضافة �ضاعة ون�ضف ال�ضاعة بال�ضيارة من اأقرب مدينة، مع عدم 
كفاية و�ضائل النقل العمومي. ونتيجة لذلك، كان العديُد من ال�ضجينات بعيدات عن اأ�ضرهن وعن ال�ضبكات املجتمعية، 
ارًا منتظمني. وقد اأثَّرت هذه العزلُة اأي�ضًا يف قدرة ال�ضجينات على احل�ضول  وكان 20 يف املائة فقط منهن ي�ضتقبلن زوَّ
تلك  لهم  يوفروا  لكي  الأ�ضرة  اأفراد  يعتمدون على  ما  ال�ضجناء كثريًا  لأنَّ  للنظافة،  ولوازم  واأدوية  دافئة  على ملب�ض 

الأ�ضياء.)اأ(

 Frances Sheahan, "Who are women prisoners? Survey results from Kazakhstan and Kyrgyzstan" (London, Penal)اأ(

 .Reform International, 2014), pp. 21–22

)241(قواعد بانكوك، القاعدة 2، الفقرة 1.

)242(املرجع نف�ضه، القاعدة 2، الفقرة 2؛ انظر الف�ضل 4، الق�ضم واو، ب�ضاأن بدائل ال�ضجن يف ق�ضايا الإرهاب.

)243(قواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 7، وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�ضخا�ض الذين يتعر�ضون لأيِّ �ضكل من اأ�ضكال 

الحتجاز اأو ال�ضجن، املبداأ 12.
)244(قواعد بانكوك، القاعدة 3.

)245(قواعد بانكوك، القاعدة 4؛ وفيما يتعلق بكل ال�ضجناء، انظر القاعدة 59 من قواعد نيل�ضون مانديل، وجمموعة املبادئ املتعلقة 

بحماية جميع الأ�ضخا�ض الذين يتعر�ضون لأيِّ �ضكل من اأ�ضكال الحتجاز اأو ال�ضجن، املبداأ 20.
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دة،  رت �ضلطاُت ال�ضجن اإيداَع ال�ضجينات املتطرفات العنيفات يف �ضجن يخ�ضع لإجراءات اأمنية م�ضدَّ واإذا قرَّ
ا اإيداُعهن يف �ضجون قريبة  اأو ف�ضَلهن عن بقية ال�ضجينات وح�ضَرهن يف �ضجن واحد، فاإنه قد يكون من ال�ضعب جدًّ
من منازلهن اأو اأماكن اإعادة تاأهيلهن الجتماعي. ويف هذه احلالت، ينبغي اتخاُذ تدابرَي تكفل ات�ضالهن بالعامل 

اخلارجي، مبا يف ذلك باأفراد اأُ�َضرهن، )انظر الفرع 5 من هذا الق�ضم(.
وميكن للدول اأن تنظر يف اإن�ضاء مرافق �ضغرية يف عدد اأكرب من املواقع، مما ي�ضمح للن�ضاء من التواجد بالقرب 
اأ�ضرهن.)246( واإذا تعذر ذلك، ف�ضيكون البديُل املحتمل هو زيادَة عدد الأق�ضام الن�ضائية يف �ضجون الرجال،  من 

والتاأكَد من اأنَّ هذه املرافق متتثل للأحكام الأخرى من قواعد بانكوك.)247(

‘2’ الف�سل

اأ�ضا�ضيًّا لحرتام حقوق ال�ضجينات والتقليل اإىل اأدنى حد من خطر العنف، وهو �ضماُن ف�ضل  هناك تدبرٌي ُيعترَب 
ال�ضجينات بح�ضب نوع جن�ضهن و�ضنهن وو�ضعهن القانوين. فالن�ضاُء م�ضت�ضعفات ب�ضكل خا�ض اأمام العنف اجلن�ضي 
دة ل�ضمان �ضلمتهن. وللن�ضاء اأي�ضًا  وغريه من اأ�ضكال �ضوء املعاملة اأثناء الحتجاز، وهذا يتطلب اتخاَذ تدابري حمدَّ
احتياجاٌت بدنية وذات �ضلة بال�ضحة العقلية خمتلفة عن احتياجات الرجال. فقد خل�ضت البحوث يف بع�ض البلدان 
اإىل اأنَّ الإعاقة العقلية هي اأ�ضيُع لدى ال�ضجينات مما هي لدى ال�ضجناء، واأنَّ احتمالت اإيذاِء الن�ضاء لأنف�ضهن اأو 

حماولِتهن النتحاَر هي اأكرُب مما لدى الذكور.)248( 
وينبغي اإيداُع ال�ضجناء وال�ضجينات يف �ضجون منف�ضلة كلما اأمكن ذلك؛ ولكن، اإذا كان ال�ضجن يوؤوي كلًّ من 
الن�ضاء والرجال فل بد من تخ�ضي�ض مباٍن منف�ضلة لل�ضجينات.)249( ويجب ف�ضُل ال�ضجناء الذين مل يحاَكموا بعد 
ر الإقامُة يف املهاجع، قد يكون من املفيد التفريُق بني ال�ضجينات بح�ضب  ُتوفَّ عن ال�ضجناء املدانني.)250( وعندما 
اأُوِدعَن يف مرافق لل�ضجينات البالغات ل�ضوء  �ض ال�ضجينات ال�ضابات اللتي  اأجل احلد من خماطر تعرُّ ال�ضن من 

املعاملة على يد هوؤلء الأخريات، والعك�ض بالعك�ض.)251(
 ، وعلوًة على ذلك، يجب اأن ُتراَعى يف ظروف حب�ض الأطفال ومعاملتهم احتياجاُت الطفل اخلا�ضة. ومن ثمَّ
ينبغي ف�ضُل ال�ضجناء الأحداث عن ال�ضجناء البالغني واإيداُعهم يف مرافق منا�ضبة، با�ضتثناء حالت الإيداع التي 
ُي�ضتند فيها اإىل نوع اجلرمية.)252( وينبغي اأي�ضًا ف�ضُل الفتيات عن الفتيان يف مرافق �ضجن الأحداث ل�ضمان تلبية 

احتياجاتهن و�ضلمتهن.)253(
وت�ضع �ضلطاُت ال�ضجون التي تتعامل مع �ضجناء متطرفني عنيفني عددًا من العوامل يف امليزان عند اتخاذ القرارات 
ب�ضاأن ما اإذا كان ينبغي ف�ضُل هوؤلء ال�ضجناء عن عموم نزلء ال�ضجن، اأو توزيُعهم على عدد �ضغري من ال�ضجون اأو 
اإدماُجهم مع امل�ضاجني العاديني. وت�ضمل هذه العوامُل عدَد نزلء ال�ضجون املتطرفني العنيفني والبنيَة التحتية لل�ضجن 
وعدَد املوظفني واملخاطَر التي ي�ضكلها ال�ضجناُء املتطرفون العنيفون ب�ضاأن تغذية نزعة التطرف لدى الآخرين. ويتوقف 
مدى ملءمة نهج خمتلفة، مثل الف�ضل اأو التفريق اأو الإدماج، على عوامل مثل وجود املرافق واملوظفني الذين تتوفر 

فيهم املهارات املطلوبة والذين تلقوا التدريب اللزم، ف�ضًل عن عدد ال�ضجناء املتطرفني العنيفني.)254( 

)246(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، ال�ضفحة 30.

)247(املرجع نف�ضه.

 Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series)248(

.(United Nations publication, Sales No. E.08.IV.4), pp. 8 and 10–11

)249(قواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 11، الفقرة )اأ(.

)250(العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 10، الفقرة 2 )اأ(، وقواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 11، الفقرة )ب(.

)251(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، ال�ضفحة 38.

)252(العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 10، الفقرة 2 )ب(، وقواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 11، الفقرة )د(.

نزلء  بني  من  عددهن  وقلة  جن�ضهن  ونوع  �ضنهن  ب�ضبب  ال�ضجون،  يف  ا�ضت�ضعافًا  الفئات  اأكرث  من  هن  القا�ضرات  )253(ال�ضجينات 

 Penal Reform International and Thailand Institute of( ا ل�ضوء املعاملة، مبا يف ذلك العنف اجلن�ضي �ضات جدًّ ال�ضجون. وهن اأي�ضًا معرَّ
 Justice, Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures

for Women Offenders )the Bangkok Rules( (London, 2013)(، ال�ضفحة 96؛ انظر اأي�ضًا: قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة 

�ضوؤون ق�ضاء الأحداث )قواعد بيجني(.
العنف يف  اإىل  د املف�ضي  الت�ضدُّ والوقاية من  العنيفني  ال�ضجناء املتطرفني  اإدارة �ضوؤون  ب�ضاأن  رات واجلرمية، كتيِّب  )254(مكتب املخدِّ

ال�ضجون، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية )فيينا، 2016(، ال�ضفحة 137.
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اإذا كان ينبغي  ُتدِمج املنظورات اجلن�ضانية يف القرارات التي تتخذها ب�ضاأن ما  اأن  وينبغي ل�ضلطات ال�ضجن 
يجب  العنيفات،  املتطرفات  ال�ضجينات  من  �ضئيل  عدٌد  يكون هناك  وعندما  العنيفني.  املتطرفني  ال�ضجناء  ف�ضُل 
اإيلء اهتمام خا�ض مل�ضاألة ما اإذا كان يجب ف�ضلهن اأم ل، وكيفية القيام بذلك من اأجل جتنب عزلهن بحكم الواقع. 
ووفقًا للقاعدة 37 من قواعد نيل�ضون مانديل، ينبغي اأن يخ�ضع اأيُّ �ضكل من اأ�ضكال الف�ضل غري الطوعي عن عموم 
اأحكاُم  به  تاأذن  ملا  والأمن،  النظام  املحافظُة على  لأ�ضباب منها  العزل،  اأو  النفرادي  ال�ضجن، مثل احلب�ض  نزلء 

القانون اأو اللوائح التنظيمية لل�ضلطة الإدارية املخت�ضة.)255(

< مثال: اإيداع وف�سل املجرمات املتطرفات العنيفات من قبل دائرة ال�سجون الفرن�سية

 ، يف فرن�ضا، لدى املحكمة العليا بباري�ض اخت�ضا�ُض النظر يف ق�ضايا الإرهاب النا�ضئة يف جميع اأنحاء البلد. ومن ثمَّ
خلل مرحلتي ما قبل املحاكمة واملحاكمة، حُتتَجز ال�ضجيناُت املتطرفات العنيفات يف واحد من ثلثة �ضجون للن�ضاء يف 
منطقة باري�ض )فلوري-مريوجي اأو فرين اأو فر�ضاي(. وبعد املحاكمة، ميكن اإحالُة اأولئك ال�ضجينات، يف حالة اإدانتهن، 

اإىل مرافق خارج املنطقة لكي يكنَّ على مقربة من اأ�ضرهن. 
ل الن�ضاُء املتََّهمات اأو املدانات لرتكابهن جرائم اإرهابية عن بقية ال�ضجينات اإلَّ اإذا َخل�ض التقييُم الذي اأجري  ول ُتف�ضَ
خلل دخولهن ال�ضجن اإىل احتمال ممار�ضتهن العنف على ال�ضجينات الأخريات وعلى موؤ�ض�ضة ال�ضجن و/اأو احتمال 

تغذية نزعة التطرف لدى ال�ضجينات الأخريات.

‘٣’ الت�سنيف 

هناك اعتباٌر رئي�ضي اآخر وهو ت�ضنيُف ال�ضجناء على النحو املنا�ضب. فوفقًا للقاعدة 93 من قواعد نيل�ضون مانديل، 
ح، ب�ضبب �ضجلهم اجلنائي  ل عن الآخرين ال�ضجناُء الذين ُيرجَّ يجب اأن تتمثل الأغرا�ُض من الت�ضنيف يف اأن ُيف�ضَ
اأو طباعهم، اأن يكونوا ذوي تاأثري �ضيئ عليهم، واأن ي�ضنَّف ال�ضجناُء يف فئات، بغية تي�ضري معاملتهم توخيًا لإعادة 
اأو اأق�ضام خمتلفة يف ال�ضجن الواحد ملعاملة  تاأهيلهم الجتماعي. ويجب، قدر الإمكان، ا�ضتخداُم �ضجون خمتلفة 

خمتلف فئات ال�ضجناء.
تقييم  اأدواُت  ُت�ضتحَدث  ما  وغالبًا  املخاطر.  تقييم  اأدوات  يف  ال�ضجناء  لت�ضنيف  الرئي�ضية  الأدواُت  وتتمثل 
من  كثري  يف  يوؤدي  اإغفال  وهو   - للمراأة  اجلن�ضانية  للحتياجات  مراعاة  دون  الذكور،  اجلناة  اأجل  من  املخاطر 
حالة  ويف  ميثلنه.)256(  الذي  املخاطر  م�ضتوى  مع  يتنا�ضب  مما  اأ�ضّد  اأمنية  بيئات  يف  الن�ضاء  اإيداع  اإىل  الأحيان 
د م�ضاركة املراأة يف الن�ضاط املتطرف العنيف، ينبغي يف عمليات تقييم  ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، ونظرًا لتعقُّ
بع�ض  العنيف.)257( ويف  املتطرف  الن�ضاط  ال�ضجينُة يف  به  ت�ضطلع  الذي  للدور  كامل  با�ضتك�ضاف  القياُم  املخاطر 
البلدان، يوَدع املدانون بارتكاب جرائم متطرفة عنيفة بطريقة اآلية يف مرافق ذات تدابري اأمنية ق�ضوى اأو عالية 
على اأ�ضا�ض طبيعة اإدانتهم اأو مدة عقوبتهم، ولي�ض على اأ�ضا�ض تقييم فردي. وهذا النظاُم ميكن اأن يغنب ب�ضكل غري 
متنا�ضب ال�ضجيناِت املتطرفات العنيفات اللواتي هنَّ مثًل ُيَدنَّ يف معظم احلالت باقرتافهن جرائِم دعم، وهنَّ مع 

ذلك يق�ضني عقوبات بال�ضجن ملدد طويلة.)258(
ل�ضمان  اأ�ضا�ضيًّا  اأمرًا  اجلن�ضانية  العتبارات  يراعي  نحو  على  والحتياجات  للمخاطر  ال  الفعَّ التقييُم  وُيَعدُّ 
كبريًا.  خطرًا  فعًل  ميثلون  الذين  ال�ضجناء  وحتديد  املنا�ضب،  النحو  على  العنيفني  املتطرفني  ال�ضجناء  ت�ضنيف 
ويف العادة، يتبنيَّ من تقييم املخاطر على اأ�ضا�ض فردي اأنَّ الن�ضاء ميثلن م�ضتوى �ضئيًل من املخاطر. ولذلك فاإنَّ 
.)259( وينبغي و�ضُع ال�ضجناء  دة قد ل تنطبق �ضوى على عدد �ضئيل منهنَّ مربرات حجز الن�ضاء يف ظروف اأمنية م�ضدَّ
املتطرفني العنيفني، �ضاأنهم يف ذلك �ضاأن �ضائر ال�ضجناء، يف اأقل الظروف التقييدية اللزمة لحتجازهم على نحو 

اآمن وماأمون.)260(

 ،4 النميطة  الإرهاب:  ملكافحة  القانوين  التدريب  منهاج  انظر  العنيفني،  املتطرفني  لل�ضجناء  النفرادي  باحلب�ض  يتعلق   )255(فيما 

الف�ضل 4. 
)فيينا،  اجلنائية  العدالة  بات  كتيِّ �ضل�ضلة  اخلطورة،  ال�ضديدي  ال�ضجناء  مع  التعامل  ب�ضاأن  كتيِّب  واجلرمية،  رات  املخدِّ )256(مكتب 

2016(، ال�ضفحة 41.
)257(كتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، ال�ضفحة 64. 

)258(انظر اأي�ضًا قواعد بانكوك، القاعدة 41، الفقرة )اأ(.

)259(كتيِّب ب�ضاأن التعامل مع ال�ضجناء ال�ضديدي اخلطورة، ال�ضفحة 41.

)260(كتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، ال�ضفحة 137.
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ال�ضجينات  احتياجاِت  تراعي  ت�ضنيف  اأ�ضاليَب  ال�ضجون  �ضلطاُت  ت�ضع  اأن  ينبغي  بانكوك،  لقواعد  ووفقًا 
وظروفهن اخلا�ضة بنوع جن�ضهن، بغية �ضمان اإعداد خطط منا�ضبة تهدف اإىل التبكري باإعادة تاأهيلهن وعلجهن 
ال�ضجناء على نحو يراعي  اأن ت�ضمل عملياُت تقييم املخاطر وت�ضنيف  اإدماجهن يف املجتمع.)261( وينبغي  واإعادة 

العتبارات اجلن�ضانية:
ا بها عند الإيداع يف ال�ضجن ثم با�ضتمرار وبانتظام  بني تدريبًا خا�ضًّ •  ا�ضطلع موظفني مدرَّ

•  مراعاة اأنَّ ال�ضجينات ي�ضكلن خطرًا اأقلَّ على الآخرين والآثار الناجمة عن التدابري الأمنية وم�ضتويات 

دة العزل امل�ضدَّ
•  مراعاة خلفيات الن�ضاء وم�ضوؤولياتهن عن الرعاية

العتبارات  تراعي  تاأهيل  اإعادة  برامَج  ال�ضجينات  على  باحلكم  املتعلقة  اخلطُط  تت�ضمن  اأن  •  كفالة 

اجلن�ضانية )انظر الق�ضم جيم من هذا الف�ضل(
دة  •  كفالة عدم اإيداع الن�ضاء اللواتي يعانني من م�ضاكل �ضحة عقلية يف مرافَق ذاِت اإجراءات اأمنية م�ضدَّ

ملجرد اأنهنَّ كذلك)262(

< اأ�سواء:  مذكرة روما اخلا�سة باملمار�سات اجليِّدة لإعادة تاأهيل ودمج املجرمني املتطرفني امل�ستخدمني 
للعنف، التي اعتمدها املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب

دة لإعادة تاأهيل ودمج املجرمني املتطرفني امل�ضتخدمني للعنف على اأنَّ  د مذكرُة روما اخلا�ضة باملمار�ضات اجليِّ ُت�ضدِّ
ال لإيواء ال�ضجناء املتطرفني العنيفني وتقييمهم وت�ضنيفهم مع مراعاة خلفيتهم ال�ضخ�ضية و�ضوابقهم  اإن�ضاء نظام فعَّ
اجلنائية و�ضمات �ضخ�ضياتهم واإيديولوجيتهم و�ضلوكهم يف ال�ضجون، هو مهم من اأجل اتخاذ قرارات ت�ضنيف �ضليمة 

وت�ضميم برامج اإعادة تاأهيل فردية فعالة.

٤- الرعاية ال�سحية
اأ�ضا�ضي جلميع ال�ضجناء، وينبغي اأن تهدف ال�ضيا�ضاُت ال�ضحية يف ال�ضجون اإىل حماية  احلقُّ يف ال�ضحة هو حقٌّ 
رَة اخلا�ضة املعنية مب�ضاألة العنف �ضد املراأة واأ�ضبابه وعواقبه  �ضحتهم البدنية والعقلية ورفاههم.)263( غري اأنَّ املقرِّ
ر خدمات الرعاية ال�ضحية اجل�ضدية والنف�ضية امللئمة لل�ضجينات واأنها قد  لحظت اأنَّ العديَد من ال�ضجون ل توفِّ
ال�ضجون  والن�ضاُء يف  الذكور.  لل�ضجناء من  ره  توفُّ لل�ضجينات مما  ال�ضحية  الرعاية  اأقلَّ من  قدرًا  الواقع  ر يف  توفِّ
التنف�ضي  اجلهاز  ولأمرا�ض  اله�ضمي  اجلهاز  مل�ضاكل  عر�ضًة  واأكرث  املعدية  بالأمرا�ض  للإ�ضابة  عر�ضًة  اأكرُث  هنَّ 
وللإ�ضابات وغريها من امل�ضاكل الطبية.)264( وينبغي اأن تكفل �ضلطاُت ال�ضجون عدَم غنب ال�ضجينات املتطرفات 

العنيفات فيما يتعلق ب�ضبل الو�ضول اإىل املرافق واخلدمات الطبية.
م خدماُت الرعاية ال�ضحية جمانًا جلميع ال�ضجناء  وتقرتح القواعُد 24-35 من قواعد نيل�ضون مانديل اأن تقدَّ
م تلك القواعُد �ضبَل  وبالتن�ضيق الوثيق مع الإدارة العامة لل�ضحة العمومية ل�ضمان ال�ضتمرارية يف الرعاية. كما تنظِّ
ح�ضول ال�ضجناء على العلج الطبي العاجل واجلراحة العاجلة، وتوفري العلج، ور�ضد اجلوانب املت�ضلة بال�ضحة 

من الأو�ضاع يف ال�ضجون. 
م قواعُد بانكوك اإر�ضاداٍت اإ�ضافيًة ب�ضاأن توفري خدمات الرعاية ال�ضحية املراعية للعتبارات اجلن�ضانية،  وتقدِّ

مبا يف ذلك الحتياجات اخلا�ضة باملراأة حتديدًا:
•  الفح�ض ال�ضحي عند اإيداعهن ال�ضجن )القواعد 9-6(

•  الرعاية ال�ضحية اخلا�ضة باملراأة )القواعد 10 و11 و18(

)261(قواعد بانكوك، القاعدة 40.

)262(املرجع نف�ضه، القاعدة 41.

)263(انظر املادة 12 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 12 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 

�ضد املراأة، وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�ضخا�ض الذين يتعر�ضون لأيِّ �ضكل من اأ�ضكال الحتجاز اأو ال�ضجن، املبداأ 9.
)A/68/340)264، الفقرتان 44 و46.

http://undocs.org/ar/A/RES/68/340
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•  الرعاية ال�ضحية العقلية )القواعد 12 و13 و16(

•  الوقاية من فريو�ض الأيدز وتوفري العلج والرعاية والدعم للم�ضابات به )املادة 14(

•  النظافة ال�ضحية )القاعدة 5(

كما تو�ضي قواعُد بانكوك بتوفري التدريب الأ�ضا�ضي للموظفني العاملني يف �ضجون الن�ضاء ب�ضاأن امل�ضائل املتعلقة 
مبا يلي: 

•  �ضحة املراأة ومنو الطفل )يف ال�ضجون حيث ُي�ضَمح للأطفال بالبقاء مع اأمهاتهم( )القاعدة 33(

•  الوقاية من فريو�ض الأيدز وتوفري العلج والرعاية والدعم للم�ضابات به )القاعدة 34(

•  الك�ضف عن احتياجات الرعاية ال�ضحية العقلية واحتمالت اإيذاء النف�ض والنتحار )املادة 35(

٥- الت�سال بالعامل اخلارجي، مبا يف ذلك الزيارات الأ�سرية 
ينبغي ال�ضماُح جلميع ال�ضجناء، يف ظل الرقابة ال�ضرورية، بالت�ضال باأ�ضرهم واأ�ضدقائهم بانتظام، وذلك بطرائق 
منها املرا�ضلُت والزيارات ال�ضخ�ضية.)265( ومع ذلك، فاإنَّ مقت�ضيات مكافحة الإرهاب ميكن اأن ت�ضتلزم اإخ�ضاَع 
�ضائر  على  قة  املطبَّ تلك  من  �ضرامة  اأكرث  لقيود  اإرهابية  اأن�ضطة  يف  تورطه  ب�ضبب  حريته  من  املحروم  ال�ضخ�ض 

ال�ضجناء.)266(
خطوات  اتخاُذ  وينبغي  املعقولة،  الو�ضائل  بكل  واأطفالهن  باأ�ضرهن  الت�ضال  على  ال�ضجينات  ت�ضجيُع  وينبغي 
لت�ضحيح الغنب الذي ت�ضكو منه الن�ضاُء املحتَجزات يف مرافَق بعيدٍة عن بيوتهن.)267( وعلوًة على ذلك، ل ينبغي اأن 
ي�ضتتبع حظُر عقوبات تاأديبية فر�َض حظر على الت�ضالت الأ�ضرية.)268( وينبغي اأن تتم الزياراُت التي ي�ضارك فيها 
اأطفاٌل يف جو يجعل من جتربة الزيارة جتربًة اإيجابية، واأن ي�ضمح يف هذه الزيارات بلقاء مفتوح بني الأم والطفل. 

ا لفرتة طويلة، حيثما اأمكن.)269( وينبغي ت�ضجيُع الزيارات التي يكون فيها التلقي مع الأطفال ممتدًّ
ويكت�ضي توفرُي القدر الكافي من الت�ضال بالعامل اخلارجي، مبا يف ذلك باأفراد الأ�ضرة، اأهميًة خا�ضة لتخفيف 
ت�ضكل  اللواتي  ال�ضجيناُت،  تعاين  ما  وكثريًا  الجتماعي.)270(  الإدماج  اإعادة  على  وامل�ضاعدة  ال�ضارة  ال�ضجن  اآثار 
الأمهاُت ن�ضبًة كبرية منهن، واللواتي قد يكنَّ الوحيدات امل�ضوؤولت عن رعاية اأطفالهن، من غنب يف احلفاظ على 

روابطهن الأ�ضرية، نظرًا لأنهن غالبًا ما يكنَّ بعيدات عن بيوتهن ب�ضبب العدد املحدود من �ضجون الن�ضاء. 
دة لتمكني ال�ضجينات من احلفاظ على روابطهن الأ�ضرية امل�ضاعدُة يف نقل اأفراد اأ�ضرهن؛  ومن املمار�ضات اجليِّ
�ضافرت  التي  للأ�ضر  ليلي جمانًا  ماأوى  وتوفرُي  بعيد؛  املراأُة م�ضجونًة يف مكان  تكون  الزيارات عندما  ومتديُد مدة 
م�ضافات طويلة؛ واإتاحُة اإمكانية مغادرة ال�ضجن اإىل اأق�ضى حد ممكن لأ�ضباب طبية وتعليمية ومهنية واأ�ضرية.)271( 
وعندما تكون الزياراُت ال�ضخ�ضية حمدودًة ب�ضبب امل�ضافات الكبرية بني بيت املراأة وال�ضجن الذي توجد فيه، ينبغي 

منُح ال�ضجينات مزيدًا من فر�ض اإجراء مكاملات هاتفية من اأجل تي�ضري الت�ضالت.)272(
قدم  على  احلق  هذا  ممار�ضة  على  قادراٍت  ال�ضجيناُت  تكون  اأن  ينبغي  الزوجية،  بالزيارات  ُي�ضَمح  وعندما 
امل�ضاواة مع ال�ضجناء.)273( وهذا ميكن اأن يكون و�ضيلًة هامة للمحافظة على الروابط العاطفية الوثيقة بني ال�ضركاء 

احلميمني والأزواج، ول�ضون الروابط الأ�ضرية.

)265(قواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 58.

 Council of Europe Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism, adopted by the Committee of)266(

.Ministers on 11 July 2002 at its 804th meeting, guideline XI, para. 2

)267(قواعد بانكوك، القاعدة 26.

)268(املرجع نف�ضه، القاعدة 23.

)269(املرجع نف�ضه، القاعدة 28.

)270(كتيِّب ب�ضاأن التعامل مع ال�ضجناء ال�ضديدي اخلطورة، ال�ضفحة 74.

)271(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 75.

)272(املرجع نف�ضه.

)273(قواعد بانكوك، القاعدة 27، وقواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 58، الفقرة 2.
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احل�سول على امل�سورة القانونية   -٦
�ٌض يف جميع معاهدات حقوق الإن�ضان الدولية والإقليمية الرئي�ضية،  اإنَّ احلقَّ يف احل�ضول على م�ضورة قانونية مكرَّ
وهو جزٌء اأ�ضا�ضي من مبداأ تكافوؤ الفر�ض القانونية واحلق يف حماكمة عادلة.)274( وتن�ضُّ الفقرُة 3 )د( من املادة 
14 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية على اأنَّ لكل �ضخ�ض متَّهم بارتكاب جرمية احلقَّ يف اأن 
يدافع عن نف�ضه ب�ضخ�ضه اأو بوا�ضطة حمام من اختياره، واأن ُيخَطر بحقه يف وجود من يدافع عنه. وميثِّل احلقُّ يف 
الت�ضال مبحام منذ املرحلة الأوىل من الحتجاز �ضمانًة اأ�ضا�ضية ملنع �ضوء املعاملة، وهو �ضروريٌّ ل�ضمان الإن�ضاف 

اجلوهري وتر�ضيخ ثقة اجلمهور يف اإجراءات العدالة اجلنائية. 
وينبغي ت�ضجيُع ال�ضجينات على الت�ضال مبمثليهن القانونيني وتي�ضري ذلك بكل الو�ضائل املعقولة.)275( وكما 

ورد يف كتيِّب املكتب عن املراأة وال�ضجن

العدالة  نظام  يف  ال�ضجينات  ا�ضت�ضعاف  من  احلد  �ضبيل  يف  حا�ضم  بدور  ت�ضطلع  اأن  ال�ضجن  �ضلطات   على 
اجلنائية وذلك عن طريق تزويدهن مبعلومات حول حقوقهن القانونية، وبتمكينهن من الو�ضول اإىل حمامني 
اأو خدمات امل�ضاعدة �ضبه القانونية، وتوفري ت�ضهيلت لجتماعهن باملحامني، وتوفري خدمات الرتجمة ال�ضفوية 

عند القت�ضاء. 

وتنطبق هذه ال�ضروُط على الحتجاز ال�ضابق للمحاكمة وعلى املرحلة اللحقة لإدانة املراأة، بغية م�ضاعدتها يف 
طلب ا�ضتئناف احلكم اأو يف احل�ضول على الإفراج امل�ضروط املبكر.

امل�ضاعدة  على  واحل�ضول  العدالة  اإىل  الو�ضول  يف  احلواجز  من  عددًا  املراأُة  تواجه  العملية،  املمار�ضة  ويف 
ولذلك  التمييزية.  واملمار�ضات  وللقوانني  بحقوقها  وعيها  ولعدم  والقت�ضادي  الجتماعي  لغبنها  نتيجة  القانونية، 
ينبغي اتخاُذ تدابري خا�ضة ل�ضمان وجود �ضبل مفيدة لو�ضول املراأة اإىل العدالة وح�ضولها على امل�ضاعدة القانونية، 
املتعلقة  والقوانني  ال�ضيا�ضات  جميع  يف  اجلن�ضاين  املنظور  لدمج  ن�ضيطة  �ضيا�ضة  ا�ضتحداُث  منها  بطرائق  وذلك 

بامل�ضاعدة القانونية وامل�ضاواة بني اجلن�ضني.)276( 

< اأ�سواء: احل�سول على امل�ساعدة القانونية 
يق�ضي القانوُن الدويل)اأ( مبا يلي:

•  ينبغي للدول اأن تكفل احلقَّ يف احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية يف جميع مراحل اإجراءات العدالة اجلنائية 

َهُم  ُيتَّ اأو  اأو الإعدام  اأو ُي�ضتَبه يف ارتكابه جرميًة ُيعاَقب عليها بال�ضجن  اأو ُيحتَجز  لأيِّ �ضخ�ض ُيقَب�ض عليه 
بارتكاب تلك اجلرمية. 

متى  املعني،  لل�ضخ�ض  املتاحة  املادية  الو�ضائل  عن  النظر  بغ�ض  القانونية،  امل�ضاعدة  تقدمُي  اأي�ضًا  •  ينبغي 

ِة العقوبة املحتملة، على  ِدها اأو �ضدَّ اقت�ضت ذلك م�ضلحُة العدالة )ب�ضبب طابِع الق�ضية ال�ضتعجايل اأو تعقُّ
هة، فاإنَّ م�ضلحَة العدالة يف ق�ضايا الإرهاب تتطلب كقاعدة عامة  �ضبيل املثال(. ونظرًا خلطورة التُّهم املوجَّ

توفرَي امل�ضاعدة القانونية.
�ضلة  ذات  جرائَم  ارتكابهم  يف  امل�ضتَبه  الأ�ضخا�ض  و�ضول  ل�ضمان  اأ�ضا�ضيًّا  القانونية  امل�ضاعدة  ر  توفُّ •  ُيَعدُّ 

بالإرهاب اأو املتهمني اأو املدانني بارتكابها اإىل العدالة، وكذلك حلمايتهم من الحتجاز التع�ضفي. 

)274(انظر العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 14، الفقرة 3 )د(؛ وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب، 

املادة 7، الفقرة 1 )ج(؛ والتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، املادة 6، الفقرة 3 )ج(؛ والتفاقية الأمريكية 
حلقوق الإن�ضان، املادة 8، الفقرة 2 )د(. 

)275(قواعد بانكوك، القاعدة 26.

)276(مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن �ضبل احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية )مرفق قرار اجلمعية 

العامة 187/67(، املبداأ 10 والتوجيه 9.

http://undocs.org/ar/A/RES/67/187
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

< اأ�سواء: احل�سول على امل�ساعدة القانونية )تابع(

العدالة اجلنائية بحقِّ  ُنُظِم  القانونية يف  وُتِقرُّ مبادُئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن �ضبل احل�ضول على امل�ضاعدة 
ن، من بني اأمور  جمموعات معيَّنة يف احل�ضول على حماية اإ�ضافية عند تعاُملها مع نظام العدالة اجلنائية، وهي تت�ضمَّ
القانونية. وهو  امل�ضاعدة  املراأة يف احل�ضول على  باإنفاذ حقِّ  يتعلق  فالتوجيُه 9  املراأة.  ب�ضاأن  دة  اأحكامًا حمدَّ اأخرى، 

ين�ضُّ على ما يلي: 
ينبغي للدول اتخاُذ تدابري قابلة للتطبيق وملئمة ل�ضمان حق املراأة يف احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية، مبا 

يف ذلك ما يلي:
والإجراءات  والقوانني  ال�ضيا�ضات  جميع  يف  للجن�ضني  املراعي  املنظور  لدمج  ن�ضيطة  �ضيا�ضة   )اأ( ا�ضتحداث 
والربامج واملمار�ضات املتعلقة بامل�ضاعدة القانونية ل�ضمان امل�ضاواة بني اجلن�ضني وتوفري �ضبل الو�ضول اإىل الق�ضاء 

على اأ�ضا�ض مت�ضاو وعادل؛ 
َعى عليهن واملتَّهمات وال�ضحايا من   )ب(  اتخاذ خطوات فعالة ل�ضمان توفري حماميات، متى اأمكن، لتمثيل املدَّ

الإناث؛ 
)ج(   تقدمي امل�ضاعدة وامل�ضورة القانونية وخدمات الدعم يف املحاكم يف جميع الإجراءات القانونية ل�ضحايا 
�ضهن للإيذاء غري املبا�ضر، وتقدمي غري ذلك  العنف من الإناث ل�ضمان اإمكانية جلوئهن اإىل العدالة وحتا�ضي تعرُّ

من اخلدمات التي قد ت�ضمل ترجمة الوثائق القانونية متى ُطلب ذلك اأو اقت�ضته ال�ضرورة.

)اأ(العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 14، الفقرة 3 )د(؛ ومبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن 

�ضبل احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، املبداآن 3 و7؛ وقواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 61، الفقرة 3، 
والقاعدة 119، الفقرة 2، والقاعدة120.

احلوامل والأمهات اللواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�سجن   -7
ال�ضرورة  حالت  يف  اإلَّ  اأطفاٌل  لديهن  اللتي  والن�ضاء  احلوامل  �ضجن  عدم  ل�ضمان  ممكن  جهد  كلِّ  بذُل  ينبغي 
له املجرمُة وامل�ضلحِة املثلى للطفل يف احل�ضبان.)277( وينبغي  الق�ضوى، مع اأخذ خطورِة اجلرمية واخلطِر الذي ت�ضكِّ

د هذا املبداأ يف الت�ضريعات الوطنية واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإ�ضدار العقوبات. اأن ُيج�ضَّ
مانديل  نيل�ضون  قواعُد  م  تقدِّ اأطفال،  لهن  اللواتي  والن�ضاء  احلوامل  الن�ضاُء  فيها  ُت�ضَجن  التي  احلالت  ويف 

وقواعد بانكوك اإر�ضادًا ب�ضاأن نوع الدعم والت�ضهيلت التي ينبغي توفرُيها لهذه الفئات من ال�ضجناء.)278(

‘1’ احلوامل

•  ينبغي اأن تكون هناك مرافق خا�ضة لتوفري الرعاية قبل الولدة وبعدها، وينبغي اتخاُذ ترتيبات، حيثما 

اأمكن عمليًّا، لولدة الأطفال يف م�ضت�ضفى خارج ال�ضجن )قواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 28(.
لهن  اللواتي  والن�ضاء  املر�ضعات  والأمهات  احلوامل  احتياجات  لتلبية  اللزمة  الرتتيبات  اتخاُذ  •  ينبغي 

اأطفال، فيما يتعلق باأمور منها احتياجاتهن من الرعاية ال�ضحية ومرافق رعاية الطفل )قواعد بانكوك، 
القاعدتان 42 و48(.

)277(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، ال�ضفحة 119؛ وتن�ض القاعدة 64 من قواعد بانكوك على اأنه ينبغي، حيثما يكون ممكنًا وملئمًا، 

تف�ضيل اإ�ضدار اأحكام غري احتجازية بحق احلوامل والن�ضاء اللواتي ُيِعْلَن اأطفاًل )انظر اأي�ضًا املادة 30 من امليثاق الأفريقي حلقوق الطفل 
ورفاهيته(. 

)278(هناك عدد من املعايري الدولية الأخرى التي هي مهمة اأي�ضًا يف هذا ال�ضياق )انظر، على �ضبيل املثال، املادة 10 من العهد الدويل 

 اخلا�ض باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية؛ واملادة 12 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة؛ واملواد 3 )الفقرة1( 
و6 )الفقرة 2( و7 )الفقرة 1( و9 )الفقرة 3( من اتفاقية حقوق الطفل؛ وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�ضخا�ض الذين يتعر�ضون 

لأيِّ �ضكل من اأ�ضكال الحتجاز اأو ال�ضجن، املبداأ 5 )الفقرة 2((. 
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‘2’ الأمهات مع اأطفالهن يف ال�سجن 

•  ينبغي ال�ضتناُد يف القرار الذي ُيتََّخذ ب�ضاأن ال�ضماح للطفل بالبقاء مع اأحد والديه يف ال�ضجن اإىل م�ضلحة 

الطفل الُف�ضلى. وينبغي اتخاُذ ترتيبات لتاأمني مرافَق داخليٍة اأو خارجية لرعاية الأطفال، وخدماِت رعاية 
�ضحية خا�ضة بالأطفال، والفح�ض. ول ينبغي معاملُة الأطفال ك�ضجناء )القاعدة 29 من قواعد نيل�ضون 

مانديل؛ والقاعدتان 49 و51 من قواعد بانكوك(. 
•  ينبغي اأن يتاح لل�ضجينات اأق�ضى ما ميكن من الفر�ض لق�ضاء الوقت مع اأطفالهن )القاعدة 50 من قواعد 

بانكوك(.
م القاعدة 52 من قواعد بانكوك اإر�ضادات ب�ضاأن اإخراج الطفل من ال�ضجن. •  تقدِّ

املوظفون والتدريب  -٨
العتبارات  مراعاة  ل�ضمان  مهمٌة  و�ضائُل  هي  وترقيَتهن  فيها  وا�ضتبقاءهن  ال�ضجون  اإدارات  يف  ن�ضاء  توظيَف  اإنَّ 
اجلن�ضانية يف اإدارة ال�ضجون ومنع اإ�ضاءة معاملة ال�ضجينات. وينبغي اأن تعمل �ضلطاُت ال�ضجون على تخفيف حدة 
للتعامل  ال�ضجون الذين ميلكون املهاراِت واخلربات واخل�ضاَل املطلوبة  التفاوت بني اجلن�ضني يف توظيف موظفي 
وعادل  واإن�ضاين  من�ضف  نحو  على  والتلعب،  واخلطورة  بال�ضعوبة  يت�ضمون  من  فيهم  مبن  ال�ضجناء،  جميع  مع 
ومراع للعتبارات اجلن�ضانية.)279( ويف حني اأنَّ هذا قد يكون اأقلَّ �ضعوبًة يف الوليات الق�ضائية التي ُيحتَجز فيها 
تعيني  ل�ضمان  دة  حمدَّ جهود  بذُل  اللزم  من  يكون  فقد  ال�ضجون،  نزلء  �ضائر  مع  العنيفون  املتطرفون  ال�ضجناُء 
�ضة لل�ضجناء  عني على ال�ضجون املخ�ضَّ  موظفات اإذا كان هوؤلء ال�ضجناء حمتجزين يف مرافق منف�ضلة اأو كانوا موزَّ

ال�ضديدي اخلطورة.
وينبغي اأن تكفل �ضلطاُت ال�ضجون للموظفات فر�ضًا متكافئة للح�ضول على التدريب والتطوُّر اللذين ميكنانهن 
من التعامل مع ال�ضجناء املتطرفني العنيفني والقيام بتدخلت مراعية للعتبارات اجلن�ضانية. وت�ضمل هذه الفر�ُض 
التي ينطوي عليها  ال�ضعوبات  التغلب على  املوظفني من  ن  الذي ميكِّ التدريب  للح�ضول على  توفري �ضبل مت�ضاوية 
اإىل  املف�ضي  د  الت�ضدُّ علمات  على  التعرَف  املنا�ضبة  املوا�ضيُع  وت�ضمل  العنيفني.  املتطرفني  ال�ضجناء  مع  التعامل 
عن  املعلومات  من  وغريها  ال�ضتخبارية  املعلومات  وتقييم  التلعب،  اأو  التكييف  مكافحة  على  والتدريب  العنف، 

ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، وكذلك برامج فك الرتباط اإذا كان ال�ضجن يعر�ض برامَج من هذا القبيل.)280(
اللواتي هن زعيماٌت دينيات ومعلمات و�ضيخات  اأن ت�ضطلع الن�ضاء  وبالإ�ضافة اإىل موظفات ال�ضجون، ميكن 
يف املجتمعات املحلية بدور مهم يف تي�ضري اإعادة الندماج يف املجتمع، وذلك باإ�ضداء امل�ضورة واإتاحة فر�ض التعليم 
والتدريب لل�ضجينات املتطرفات العنيفات.)281( وينبغي التفكرُي يف اإتاحة �ضبل الو�ضول اإىل هوؤلء الزعيمات حتى 

عندما تكون ال�ضجيناُت املتطرفات العنيفات ي�ضكلن ن�ضبًة �ضغرية فقط من نزلء ال�ضجون.

ملزيد من املطالعة
م اإر�ضادات ب�ضاأن اعتماد نهج يراعي العتبارات اجلن�ضانية يف اإدارة ال�ضجون: و�ضع املكتُب عددًا من املن�ضورات التي تقدِّ

•  كتيِّب عن املراأة وال�ضجن )الطبعة الثانية( )2014(

 Handbook for Prison( جن •  الكتيِّب اخلا�ض مبديري ال�ضجون ومقّرري ال�ضيا�ضات فيما يتعلق باملراأة وال�ضَّ

)2008( )Managers and Policymakers on Women and Imprisonment

)2015( )Training Curriculum on Women and Imprisonment( املنهاج التدريب ي ب�ضاأن املراأة وال�ضجن  •

رات واجلرمية ومنظمة ال�ضحة العاملية، �ضحة الن�ضاء يف ال�ضجون: ت�ضحيح اأوجه عدم امل�ضاواة بني  •  مكتب املخدِّ

 Women’s Health in Prisons: Correcting Gender Inequality in( اجلن�ضني يف الرعاية ال�ضحية يف ال�ضجون
)2009( )Prison Health

)279(كتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، ال�ضفحة 27.

)280(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 30.

)281(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 64.
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ملزيد من املطالعة )تابع(
د املف�ضي اإىل العنف يف ال�ضجون  م الكتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني والوقاية من الت�ضدُّ •  ويقدِّ

اإر�ضاداٍت �ضاملًة ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني عمومًا، مبا يف ذلك نظم التقييم والت�ضنيف 
والإجراءات الأمنية وتدريب املوظفني واملعاملة الإن�ضانية، والتدخلت الرامية اإىل فك الرتباط واإعادة الإدماج 

الجتماعي وتقدمي الدعم بعد الإفراج
م كتيِّب املكتب ب�ضاأن التعامل مع ال�ضجناء ال�ضديدي اخلطورة )2016(، مزيدًا من الإر�ضادات حول اإجراء  •  ويقدِّ

عمليات تقييم املخاطر على اأ�ضا�ض فردي
انظر اأي�ضًا:

•  هيئة الأمم املتحدة للمراأة، اإ�ضلح قطاع الأمن: دورة درا�ضية اإلكرتونية عن حقوق املراأة واحتياجاتها يف ال�ضجن 
 )UN-Women, Security Sector Reform )SSR(: Rights and Needs of Women in Prisons e-course(

•  مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، دليل تدريب موظفي ال�ضجون على حقوق الإن�ضان

•  فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة الإرهاب، دليل مرجعي حلقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية: الحتجاز يف �ضياق 

 Basic Human Rights Reference Guide: Detention in the Context of Countering( مكافحة الإرهاب
)2014( )Terrorism

رة اخلا�ضة املعنية بالعنف �ضد املراأة واأ�ضبابه وعواقبه، املحال يف مذكرة الأمني العام عن دروب �َضْجن  •  تقرير املقرِّ

)A/68/340( الن�ضاء وظروفه وعواقبه
دة ب�ضاأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف •  املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب، املمار�ضات اجليِّ

املنظمة الدولية لإ�ضلح القانون اجلنائي ومعهد العدالة التايلندي:
)2013( Guidance document on the Bangkok Rules  •

 Toolbox on the Bangkok Rules, including an index of implementation to assist States in assessing  •
 the extent to which the Bangkok Rules are reflected in their criminal justice systems, and to provide

a basis for developing policies, strategies and action plans to improve implementation

Women in detention: putting the Bangkok Rules into practice: e-course  •

جيم-  التدابري املتَّخذة داخل ال�سجون لفك ارتباط ال�سجناء 
املتطرفني العنيفني واإعادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع

اإنَّ التدخلت املنا�ضبة التي جُترى يف ال�ضجون مل�ضاعدة ال�ضجناء املتطرفني العنيفني على فك ارتباطهم بالتطرف 
ال�ضجناء  لإعداد  ال�ضجون  يف  ُتتخذ  التي  املجتمع  يف  الإدماج  واإعادة  التاأهيل  اإعادة  تدابري  وكذلك  العنيف،)282( 
التطرف  تت�ضل مبنع  ا�ضرتاتيجية  اأيِّ  الرئي�ضية يف  العنا�ضر  املجتمع، هي من  اإىل  وتهيئة عودتهم  للإفراج عنهم 

العنيف ومكافحته. 
وينبغي لتدخلت فك الرتباط واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج، لكي تكون ناجعًة، اأن ت�ضتهدف تلبيَة الحتياجاِت 
دَة لدى كل �ضجني، وطبيعَة اجلماعة املتطرفة العنيفة ذات ال�ضلة، والبيئَة التي �ضُيطَلق فيها �ضراُح ال�ضجني  املحدَّ

الذي كان متطرفًا عنيفًا.)283( 
لذلك، ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار يف برامج فك الرتباط واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج احتياجاُت ال�ضجناء 

املتطرفني العنيفني وجتاربهم املت�ضلة بنوع جن�ضهم حتديدًا:
ة على  •  من �ضاأن اعتماد نظام فعال ل�ضتقبال ال�ضجناء اجلدد وتقييمهم وت�ضنيفهم اأن يعود بفائدة جمَّ

ح اأن يختلف �ضكُل هذه التدابري  ت�ضميم تدابري فك الرتباط واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج. ومن املرجَّ
ل خطرًا طفيفًا، وهذا اأ�ضيُع فيما  واأهداُفها اختلفًا كبريًا بح�ضب ما اإذا كان ال�ضجنُي قد ُقيِّم على اأنه ي�ضكِّ
فات العنيفات، وقد يكون اأن�ضَب لإ�ضراك �ضركاَء خارجيني و�ضجناء اآخرين، اأو  يتعلق بال�ضجينات املتطرِّ

)282(عمومًا، ت�ضمل تدخلت فك الرتباط جمموعة متنوعة من الأن�ضطة، مثل تقدمي امل�ضورة والدعم النف�ضيني؛ والربامج املعرفية-

ال�ضلوكية وتدخلت العمل الجتماعي؛ واملناق�ضات واحلوارات الدينية؛ والتعليم؛ والتدريب املهني؛ والعلج الإبداعي؛ والعلج البدين )مثل 
اليوغا والريا�ضة وممار�ضة التمارين(؛ والن�ضاط الأ�ضري؛ والأن�ضطة الجتماعية والثقافية والرتفيهية )كتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء 

املتطرفني العنيفني، ال�ضفحة 75(.
)283(كتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، ال�ضفحة 70.

http://undocs.org/ar/A/68/340
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ل خطرًا كبريًا، وهذا يتطلب برناجمًا خا�ضعًا  ف العنيف قد ُقيِّم على اأنه ي�ضكِّ ما اإذا كان ال�ضجنُي املتطرِّ
لرقابة اأكرَب وات�ضاًل اأقلَّ باأطراف اأخرى.)284(

ف عنيف،  دة ُتعرَت�ض يف �ضياق اإعادة اإدماج الن�ضاء املدانات بارتكاب جرائم تطرُّ •  هناك �ضعوباٌت حمدَّ

للعنف  تعر�ضهن  وافرتا�ُض  ارتباطهن،  ت�ضوب  التي  الو�ضمُة  املثال،  �ضبيل  على  منها،  لأ�ضباب  وذلك 
اجلن�ضي، وخوُفهن من احتمال النتقام.)285(

•  يجب اأن ُتراَعى يف فر�ض التدريب املهني طائفٌة متنوعة من اهتمامات ال�ضجينات املتطرفات العنيفات 

ومهاراتهن، وعدم الكتفاء بتكييف ذلك التدريب وفقًا لهتمامات ومهارات الذكور الذين ي�ضكلون اأغلبيَة 
ًة لتمكني ال�ضجناء املتطرفني العنيفني �ضابقًا من ا�ضتعادة  هذه الفئة من ال�ضجناء. وهذا ميثل و�ضيلًة مهمَّ
تهن  اأهمية خا�ضة فيما يتعلق بالن�ضاء اللواتي َرف�ضَ �ضبل ك�ضب عي�ضهم بعد الإفراج عنهم، وهو يكت�ضي 

كال على اأنف�ضهن اقت�ضاديًّا. اأ�ضُرهن ورمبا �ضُي�ضُطِرْرَن اإىل التِّ
لت ل�ضالح  •  ينبغي اأن ت�ضارك الن�ضاُء، اإىل جانب الأفراد من ذوي اخلربة يف ال�ضوؤون اجلن�ضانية، يف ت�ضميم تدخُّ

ال�ضجينات املتطرفات العنيفات من اأجل اإيجاد منظور يراعي العتبارات اجلن�ضانية لدى �ضوغ الربامج.)286(

< اأ�سواء: املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب واملمار�سات اجليِّدة ب�ساأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف 
دة ب�ضاأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف على �ضرورة و�ضع برامَج لفك  د املمار�ضُة اجليِّدة 10 من املمار�ضات اجليِّ ت�ضدِّ
والفتيات  للن�ضاء  دَة  املحدَّ وتلبي الحتياجاِت  العتباراِت اجلن�ضانيَة  تراعي  الإدماج  واإعادة  التاأهيل  واإعادة  الرتباط 

اللواتي بداأن امل�ضار املوؤدي اإىل التطرف الإرهابي اأو �ضاركن يف التطرف العنيف. 

وت�ضتند هذه التو�ضيُة اإىل الفهم التايل:
واأدوار  دوافع  لهن  الإرهابية  واجلماعات  العنيفة  املتطرفة  اجلماعات  يف  املن�ضويات  والفتيات  الن�ضاَء  •  اأنَّ 

وجتارب تختلف فيما بينهن كما تختلف عن الرجال.
اإىل ارتباط الن�ضاء والفتيات باجلماعات الإرهابية، وم�ضتوياِت الإرادة التي تقرتن  •  اأنَّ العوامَل التي توؤدي 

هن داخل تلك اجلماعات هي خمتلفة اأي�ضًا. بهذا الرتباط ومهامَّ
•  اأنَّ ال�ضجينات املتطرفات العنيفات رمبا تعر�ضن لأ�ضكال من العنف على يد اجلماعات الإرهابية، مبا يف 

ذلك العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

اجلن�ضني  بني  الفوارَق  تراعي  اأن  لها  ينبغي  فعاَّلة،  الإدماج  واإعادة  التاأهيل  واإعادة  الرتباط  فك  برامُج  تكون  ولكي 
دة التي ميكن اأن تواجهها الن�ضاء والفتيات. وتتناول بالبحث تلك التجارَب املتباينة، وكذلك العقبات والتحديات املحدَّ

 < مثال:  برامج فك الرتباط واإعادة التاأهيل ل�سالح ال�سجينات املتطرفات العنيفات يف نظام 
العقوبات الفرن�سي

ذ �ضلطاُت ال�ضجون الفرن�ضية عددًا من مبادرات مكافحة التطرف املراعية للعتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن ال�ضجينات  ُتنفِّ
الن�ضاء يف فرين برناجمًا  َذ �ضجُن  َنفَّ واأيار/مايو 2018،  اأيلول/�ضبتمرب 2017  الفرتة بني  العنيفات. ففي  املتطرفات 

لل�ضجينات يرمي اإىل الت�ضجيع على التخلي عن العنف. 
وقد اأخذ هذا الربنامُج يف العتبار عوامَل اخلطر وعنا�ضر الوقاية املت�ضلة باملجرمات املتطرفات العنيفات، و�ضمل م�ضائَل 
من قبيل الذاكرة والهوية؛ وال�ضبكات الجتماعية؛ والعنف اجلن�ضاين؛ والعلقات بني الرجل واملراأة والعلقات بني الثقافات؛ 
ت بع�ُض حلقات العمل  والقانون والعدالة. وُنفذت اأي�ضًا حلقُة عمل ب�ضاأن الو�ضاطة الدينية على مدى عدة اأ�ضابيع. وقد �ضمَّ

ت حلقاُت عمل اأخرى كذلك ن�ضاًء مدانات بجرائم جنائية عامة. املجرمات املتطرفات العنيفات فقط، بينما �ضمَّ
ًل للإ�ضراف الفردي الذي تلقته ال�ضجينُة يف ال�ضجن، والذي تقع امل�ضوؤوليُة عنه على عاتق موظَفْي  وكان الربنامُج مكمِّ
ٍف معني بالإدماج ومراقبة ال�ضلوك وموظفي ال�ضجن. ويجري هذا الإ�ضراُف من خلل  دعم )ُمَربٍّ وعامل نف�ضي( وموظَّ
اجتماعات فردية منتظمة. وميكن اأن ي�ضارك يف هذه العملية اأي�ضًا مهنيون اآخرون، كالأطباء النف�ضانيني والق�ضاو�ضة 

وزائري ال�ضجن.
وهناك مبادراٌت مماثلة ُيعتزم تنفيذها يف �ضجون اأخرى توؤوي �ضجينات متطرفات عنيفات يف فرن�ضا.

دة لإعادة تاأهيل ودمج املجرمني املتطرفني امل�ضتخدمني  )284(املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب، مذكرة روما اخلا�ضة باملمار�ضات اجليِّ

دة رقم 3.  للعنف، املمار�ضة اجليِّ
)285(كتيِّب ب�ضاأن اإدارة �ضوؤون ال�ضجناء املتطرفني العنيفني، ال�ضفحات 65 و125 و126.

)286(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 64.
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ز على �ضرورة اتخاذ تدابري مراعية للعتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن فك الرتباط واإعادة  ومع اأنَّ هذا الق�ضَم يركِّ
النظَر يف  اأي�ضًا  ال�ضروري  من  فاإنَّ  العنيفات،  املتطرفات  ال�ضجينات  ل�ضالح  الجتماعي  الإدماج  واإعادة  التاأهيل 
اأن  هو  ذكرها  ميكن  التي  الأمثلة  ومن  العنيفني.  املتطرفني  املجرمني  الذكور  ب�ضجن  املتعلقة  اجلن�ضانية  الأبعاد 
�ضة للمجرمني املتطرفني العنيفني من الذكور عنا�ضُر الذكورة والهوية الذكرية واأوا�ضُر  تعاَلج يف الربامج املخ�ضَّ

ال�ضداقة بني الذكور التي لها دوٌر يف التطرف والت�ضدد والنخراط يف العنف ال�ضيا�ضي.)287( 
ومن الأمثلة الأخرى اأن يوؤخذ يف احل�ضبان ما ميكن اأن يكون للأدوار اجلن�ضانية من تاأثري يف زوجات واأ�ضر 
مبا  اجلن�ضانية،  الأدوار  لتلك  نتيجة  معنيَّ  ا�ضت�ضعاف  من  الزوجاُت  منه  ت�ضكو  وما  العنيفني  املتطرفني  ال�ضجناء 
عامًل  يكون  اأن  ميكن  العتبار  يف  اجلن�ضانية  الأدوار  اأثر  فاأخُذ  الأ�ضرة.  ُمعيُل  هو  الذي  الزوج  �ضجُن  ذلك  يف 
يف  النخراط  معاودة  دون  واحليلولة  الإرهابية  باجلماعات  واأ�ضرته  وزوجته  ال�ضجني  ارتباط  فك  دعم  يف  ا   مهمًّ

تلك اجلماعات.

< مثال: اإتاحة الفر�س لزوجات املجرمني املتطرفني العنيفني يف اإندوني�سيا

زوجات  دعم  اإىل  يهدف  م�ضروعًا  اإندوني�ضيا  جامعة  يف  ال�ضرطة  بحوث  مركُز  ذ  نفَّ و2017،   2015 عامي  بني  فيما 
الأعمال  مبا�ضرة  التمكيني يف جمايل  الربنامج  اإطار  ففي  ال�ضجن.  بهم يف  ُزجَّ  الذين  العنيفني  املتطرفني  املجرمني 
لت اإىل الربنامج يف اأقرب وقت ممكن بعد اإلقاء القب�ض على اأزواجهن، واأ�ضديت  ت الن�ضاء املوؤهَّ احلرة والدعوة، ان�ضمَّ
اأو تعزيز  اإليهن التدريُب على ممار�ضة الأعمال التجارية لتمكينهن من بدء م�ضاريَع م�ضتقلٍة  م  اإليهن امل�ضورُة كما ُقدِّ
امل�ضاريع القائمة بينما كان اأزواجهن يق�ضون اأحكامًا بال�ضجن. وي�ضعى امل�ضروُع اإىل تقلي�ض احتمالت ا�ضطرار الن�ضاء 
اإىل النخراط يف �ضبكة املتطرفني العنيفني من اأجل احل�ضول على امل�ضاعدة املالية والدعم، ومتكني الن�ضاء من بدء 

م�ضاريعهن التجارية التي ميكن اأن تتيح بدورها فر�َض عمل للزوج عند الإفراج عنه.)اأ(

 Christina Nemr and others, It Takes a Village: An Action Agenda on the Role of Civil Society in the Rehabilitation)اأ(

 and Reintegration of Those Associated With and Affected by Violent Extremism (Washington, D.C., Global Center on
.Cooperative Security, 2018), p. 15

 دال-  اجلوانب اجلن�سانية ملنع تعذيب الأ�سخا�س 
 املحرومني من حريتهم ومعاملتهم معاملة 

لاإن�سانية ومهينة 

1- حظر التعذيب واملعاملة اللاإن�سانية واملهينة 
والإقليمية  الدولية  الإن�ضان  واملهينة من�ضو�ٌض عليه يف جميع نظم حقوق  اللاإن�ضانية  واملعاملة  التعذيب  اإنَّ حظَر 

الرئي�ضية،)288( وهو حظٌر مطلق ل ُي�ضمح باأيِّ خروج عنه، مبا يف ذلك يف اأوقات الطوارئ العامة.)289( 

 Fionnuala Ní Aoláin, “The complexity and challenges of addressing conditions conducive to terrorism” in Using)287(

 Human Rights to Counter Terrorism, Manfred Nowak and Anne Charbord, eds. (Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar
.Publishing Limited, 2018)

)288(هناك يف الوقت الراهن 165 دولة طرفًا يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية 

اأو املهينة. والتعذيب حمظور اأي�ضًا يف املعاهدات العامة حلقوق الإن�ضان، وهي العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )املادة 7( 
والتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية )املادة 3( والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان )املادة 5، الفقرة 2( وامليثاق 

الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب )املادة 5( وامليثاق العربي )املادة 8، الفقرة 1(.
)289(انظر، على �ضبيل املثال، الفقرة 2 من املادة 2 من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو 

اللاإن�ضانية اأو املهينة: "ل يجوز التذرع باأية ظروف ا�ضتثنائية اأيًّا كانت، �ضواء اأكانت هذه الظروف حالة حرب اأو تهديدًا باحلرب اأو عدم 
ا�ضتقرار �ضيا�ضي داخلي اأو اأية حالة من حالت الطوارئ العامة الأخرى، كمربر للتعذيب".
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�ضان جميَع الأفراد ملزيد من احتمالت �ضوء املعاملة والعتداء،  ومع اأنَّ �ضياَقي ال�ضجن واحلرمان من احلرية يعرِّ
فاإنَّ نوَع اجلن�ض عامٌل رئي�ضي يف ال�ضت�ضعاف اأمام التعذيب يف هذين ال�ضياقني. وقد ذكرت جلنُة مناه�ضة التعذيب 
ز ال�ضخ�َض اأو مع و�ضعه، ومن ذلك مثًل العرُق واجلن�ضية  اأنَّ نوَع اجلن�ض يتقاطع مع اخل�ضائ�ض الأخرى التي متيِّ
والدين والتوجه اجلن�ضي وال�ضن والو�ضع كمهاجر وما اإىل ذلك، من اأجل حتديد الطرائق التي تخ�ضع بها الن�ضاُء 
�ضٌة بوجه خا�ض خلطر  والفتيات لأعمال التعذيب اأو اإ�ضاءة املعاملة اأو يكنَّ بها عر�ضًة لهذا اخلطر.)290( واملراأُة معرَّ
اأخرى غري  �ضياقات  اأو يف  اجلنائية  العدالة  نظم  داخل  �ضواٌء  احلرية،  من  عند حرمانها  املعاملة  و�ضوء  التعذيب 
�ض املراأة للتعذيب و�ضوء املعاملة هو ب�ضكل عام اأعلى مبا�ضرًة بعد  عقابية.)291( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ خطَر تعرُّ

اإلقاء القب�ض عليها واعتقالها لدى ال�ضرطة مما هو خلل فرتة ال�ضجن.)292(
وميكن اأن ين�ضاأ التعذيُب و�ضوء املعاملة يف �ضياَقي الحتجاز لدى ال�ضرطة اأو ال�ضجن لي�ض فقط مبا�ضرًة من 
�ضلوك ال�ضرطة اأو موظفي ال�ضجون، ولكن من النزلء الآخرين اأي�ضًا. فقد ثبت اأنَّ العنَف بني ال�ضجناء ميكن اأن 
ي�ضل اإىل حد التعذيب اأو �ضوء املعاملة اللذين تكون ال�ضلطاُت م�ضوؤولًة عنهما اإذا مل متار�ض الدولُة العنايَة الواجبة 

ملنع ذلك.)293( 
�ض لها الأ�ضخا�ُض املحرومون من حريتهم العنُف اجلن�ضي واجلن�ضاين.  اأ�ضكال العنف التي يتعرَّ ومن اأخطر 
ومن امل�ضلَّم به على نطاق وا�ضع، مبا يف ذلك يف الفقه القانوين لهيئات حقوق الإن�ضان، اأنَّ الغت�ضاَب يرقى اإىل 
ون الطرف عنه. وقد ق�ضت  ون اأو يوافقون عليه اأو يغ�ضُّ م�ضتوى التعذيب عندما ميار�ضه املوظفون العموميون اأو يح�ضُّ
املحكمُة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، فيما يت�ضل باغت�ضاب امراأة م�ضتبه يف �ضلتها بالإرهاب اأثناء احتجازها، باأنَّ 
اغت�ضاَب اأحد موظفي الدولة ل�ضخ�ض حمتَجز يجب اأن ُيعترب �ضكًل خطريًا وبغي�ضًا من اأ�ضكال �ضوء املعاملة، ب�ضبب 
ال�ضهولة التي ميكن اأن ي�ضتغل بها اجلاين ا�ضت�ضعاَف ال�ضحية و�ضعف قدرتها على املقاومة.)294( وقد بلغ العنُف 

البدين والذهني الذي حلق باملدعية والغت�ضاُب الوح�ضي الذي تعر�ضت له م�ضتوى التعذيب.)295(
وُي�ضتخدم الغت�ضاُب وغريه من اأ�ضكال العنف اجلن�ضاين ك�ضكل من اأ�ضكال التعذيب الذي مُياَر�ض على امل�ضتَبه يف 
�ضلتهم بالإرهاب من كل اجلن�ضني.)296( ويف بع�ض البلدان، عمد املوظفون الع�ضكريون وموظفو اإنفاذ القانون اإىل اإذلل 
رة لكره امل�ضلمني للمثليني من الرجال فبثوا م�ضاعر التخنُّث لدى  ال�ضجناء الذكور، م�ضتغلني يف ذلك املفاهيم املت�ضوَّ
هم فوَق بع�ٍض، واإرغامهم على ممار�ضة اجلن�ض  املحتجزين، ومن ذلك مثًل و�ضع املحتجزين الذكور ق�ضرًا عراًة بع�ضُ

املثلي مع حمتجزين اآخرين من الذكور واإجبارهم على التعري وعلى ارتداء ملب�ض ن�ضائية  داخلية. )297( 
اأن ت�ضل املعاملُة  ف ال�ضكوُك الدولية حلقوق الإن�ضان املعاملَة القا�ضية واللاإن�ضانية واملهينة. ويجب  ول تعرِّ
ال�ضيئة اإىل حد اأدنى من الق�ضوة لكي تندرج �ضمن حظر املعاملة القا�ضية واللاإن�ضانية واملهينة. وقد خل�ضت املحكمُة 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان اإىل اأنَّ تقييَم ذلك احلد الأدنى يتوقف على جميع ظروف احلالة، مثل مدة العلج، والآثار 

البدنية اأو العقلية الناجمة عن تلك الق�ضوة، ويف بع�ض احلالت، "جن�ض ال�ضحية و�ضنها وحالتها ال�ضحية".)298( 
فالتخويُف  مق�ضودة.  اأو  متعمدًة  بال�ضرورة  تكون  اأن  واملهينة  واللاإن�ضانية  القا�ضية  املعاملة  يف  ُي�ضرتط  ول 
بوا�ضطة التهديد بت�ضليط مزيد من العنف، وفر�ُض قيود على جدول الزيارات،)299( وعدُم توفري الفرا�ض الوافي 
بالغر�ض، وعدُم كفاية املتطلبات ال�ضحية يف الزنزانة)300( ميكن اأن تكون كلُّها مبثابة املعاملة القا�ضية واللاإن�ضانية 

)CAT/C/GC/2)290، الفقرة 22.

)A/HRC/31/57)291، الفقرة 13.

)292(التعليق على الفقرة )هـ( من املادة 6 من قواعد بانكوك.

)293(انظر A/HRC/13/39/Add.3، الفقرة 28.

)A/HRC/7/3)294، الفقرة 34.

 European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey, Case No. 57/1996/676/866, Judgment of 25 September 1997,)295(

.paras. 83–86

 Human Rights Watch, Collective Punishment: War Crimes and Crimes against اأي�ضًا:  انظر  الفقرة 44؛   ،A/64/211)296(

.Humanity in the Ogaden area of Ethiopia’s Somali Region (June 2008)

)A/64/211)297، الفقرة 44.

 European Court of Human Rights, Ireland v. United Kingdom, Application No. 5310/71, Judgment of 18 January)298(

para. 162 ,1978. وهذا التعريف عملت به اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب يف ق�ضية منظمة الدفاع عن قوانني حقوق الإن�ضان 
خ 6 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2000، الفقرة 41. "حوري-لوز " (Huri-Laws) �ضد نيجرييا، القرار رقم 98/225، املوؤرَّ

.Inter-American Court of Human Rights, Loayza-Tamayo v. Peru, Judgment of 17 September 1997 (Merits), para. 58)299(

 European Court of Human Rights, Istratii and others v. Moldova, Application Nos. 8721/05, 8705/05 and 8742/05,)300(

.Judgment of 27 March 2007, para. 71

http://www.undocs.org/ar/CAT/C/GC/2
http://undocs.org/ar/A/RES/31/57
http://undocs.org/ar/A/RES/13/39
http://www.unodc.org/documents/ji/tor/Terms_of_Reference_12042018_final-PDF.pdf
http://undocs.org/ar/A/RES/64/211
http://undocs.org/ar/A/RES/57/199
http://undocs.org/ar/A/RES/64/211
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

اإذا  اأي�ضًا على ما  ل معاملًة مهينة فهو يتوقف  ال�ضائدة يف ال�ضجن ت�ضكِّ اإذا كانت الظروُف  ا تقريُر ما  اأمَّ واملهينة. 
كان الغر�ُض من اإيجاد هذه الظروف هو اإذلَل ال�ضخ�ض املحروم من حريته والنيَل من كرامته وما اإذا كانت هذه 
ر �ضلبًا يف �ضخ�ضيته بطريقة تتنافى مع حظر املعاملة القا�ضية واللاإن�ضانية واملهينة.)301( ويف بع�ض  الظروُف توؤثِّ
اأو  اللاإن�ضانية  العقوبة  اأو  املعاملة  مبثابة  باملراأة  اخلا�ضة  بالحتياجات  الهتمام  عدُم  يكون  اأن  ميكن  احلالت، 

املهينة.)302(

العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  بالتعذيب  يتعلق  فيما  الدول  2-  التزامات 
القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة 

يقع على عاتق الدول عدٌد من اللتزامات فيما يت�ضل بحظر التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية 
اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  �ضروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�ضة  اتفاقية  فبموجب  املهينة.  اأو  اللاإن�ضانية  اأو 

اللاإن�ضانية اأو املهينة، على الدول الأطراف اأن تقوم مبا يلي:
•  منع التعذيب واملعاملة اللاإن�ضانية واملهينة، من خلل التدابري الت�ضريعية والق�ضائية وغريها من التدابري 

العموميني  املوظفني  تدريُب  ومنها  التدابري،  من  جمموعة  اتخاذ  يتطلب  وهذا   .)1 الفقرة   ،2 )املادة 
املعاملة  اأو  التعذيب  مزاعم  يف  ال�ضريع  والتحقيق  التعذيب  وجترمي  الحتجاز  يف  �ضمانات   وتقدمي 

اللاإن�ضانية واملهينة.
اأن  ويجب   .)4 )املادة  منا�ضبة  بعقوبات  للعقاب  م�ضتوجبًا  وجعله  الوطنية  القوانني  يف  التعذيب  •  جترمي 

ي�ضمل جترمُي التعذيب العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف اأماكن الحتجاز. ويتناول الف�ضُل 5 من هذا املن�ضور 
مبزيد من التف�ضيل م�ضاألَة جترمي العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

•  التحقيق ال�ضريع والنزيه يف ادعاءات ارتكاب اأعمال التعذيب )املادة 12(، و�ضمان حق الأ�ضخا�ض الذين 

تعر�ضوا للتعذيب يف رفع �ضكوى اإىل ال�ضلطات املخت�ضة
•  مقا�ضاة امل�ضوؤولني عن ممار�ضة التعذيب اأو ت�ضليمهم )املادة 7(

اإعادة  ويف  وكاف  عادل  تعوي�ض  على  ُمعاليهم  اأو  التعذيب  �ضحايا  ح�ضول  يف  للإنفاذ  قابل  حق  •  اإن�ضاء 

تاأهيلهم )املادة 14(
ُر اخلا�ض املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة  د املقرِّ وقد اأكَّ
ل�ضمان  الأهمية  اإنَّ ذلك يف غاية  التعذيب من منظور جن�ضاين، حيث  اتفاقيَة مناه�ضة  تطبق  اأن  الدول  اأنَّ على 

العرتاف بالنتهاكات الناجمة اأ�ضًل عن قواعد متييزية تدور حول نوع اجلن�ض والأمور اجلن�ضية ومعاجلتها.)303(

٣-  خماطر التعذيب واملعاملة اللاإن�سانية واملهينة القائمة على اعتبارات جن�سانية، 
وما يت�سل بها من �سمانات 

اإنَّ اعتماَد نهج جن�ضاين ياأخذ يف العتبار الحتياجاِت اخلا�ضَة حلماية الن�ضاء املحرومات من حريتهن هو اأ�ضا�ضيٌّ 
حلمايتهن من التعذيب و�ضوء املعاملة. وهذا ي�ضمل تقييَم عوامل اخلطر الرئي�ضية التي تهدد �ضلمَة ال�ضجناء يف اأماكن 
ال  ال�ضجن، ودرا�ضَة �ضيا�ضات ال�ضجون واإدارتها، وتنفيَذ اآليات رقابة ور�ضد واحلفاظ عليها، و�ضماَن وجود نظام فعَّ
لل�ضكاوى والتحقيق يف ادعاءات �ضوء املعاملة. ويت�ضمن الفرُع التايل درا�ضًة للمجالت الرئي�ضية التي ميكن اأن ين�ضاأ 

فيها خطُر التعذيب اأو �ضوء املعاملة وال�ضمانات املراعية للعتبارات اجلن�ضانية من اأجل التخفيف من هذا اخلطر. 

.European Court of Human Rights, Öcalan v. Turkey, Application No. 46221/99, Judgment of 12 May 2005, para. 181)301(

Penal Reform International and Association for the Prevention of Torture, Women in Detention: A Guide to Gender-)302(

.sensitive Monitoring (London, 2013), p. 4

)A/HRC/31/57)303، الفقرة 6.

http://undocs.org/ar/A/RES/31/57
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‘1’ التدابري الأمنية والتاأديبية 

اأ- الف�سل
ال�ضجناء  مع  م�ضرَتكٍة  مرافَق  يف  احُتجزن  ما  اإذا  املعاملة  و�ضوء  للعنف  للتعر�ض  اأكرب  خماطَر  ال�ضجيناُت  تواجه 
ح�ضول  �ضبُل  تكون  عندما  اعتداءاٌت  حتدث  اأن  ميكن  منف�ضلٍة،  مرافَق  يف  ُيحتَجزن  عندما  وحتى  الذكور.)304( 

�ضة للذكور.)305( مات اأ�ضا�ضية كمياه ال�ضرب مقيَّدًة ب�ضبب وجودها ح�ضرًا يف الأماكن املخ�ضَّ الن�ضاء على مقوِّ
الدولية )مثلما  املعايري  وال�ضن، متا�ضيًا مع  ونوع اجلن�ض  القانوين  الو�ضع  ال�ضجناء ح�ضب  فاإنَّ ف�ضَل  لذلك، 

نوق�ض يف الق�ضم األف من هذا الف�ضل(، ي�ضكل �ضمانًة اأ�ضا�ضية حتمي من العتداء.

ب- الإ�سراف
تزداد خماطُر حدوث عنف جن�ضي وجن�ضاين اأي�ضًا عندما تكون الن�ضاُء حتت اإ�ضراف موظفني من الذكور، حتى اأثناء 
نهم من الت�ضال بال�ضجينات ي�ضتغلون �ضلطتهم اأحيانًا فيعمدون  النقل.)306( فالذكوُر الذين ي�ضغلون وظائَف متكِّ
اإىل مل�ض ال�ضجينات ب�ضكل غري لئق اأثناء عمليات التفتي�ض الب�ضيط اأو البدين اأو يهددونهن بالغت�ضاب، اأو ينظرون 
ُر  د املقرِّ اإليهن يف اأوقات خ�ضو�ضيتهن )على �ضبيل املثال، عندما يرتدين ملب�ضهن اأو ي�ضتحممن(.)307( وكما اأكَّ

اخلا�ض املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة:
•  ميكن اأن ينطوي العنُف اجل�ضدي على اغت�ضاب الن�ضاء املحتجزات، ولكنَّ اإ�ضاءَة معاملة املوظفني للن�ضاء 

اأو  خا�ضًة  امتيازاٍت  الن�ضاء  على  يعر�ضون  قد  املثال،  �ضبيل  على  فهم،  اأخبَث.  بطريقة  َع  ُتقنَّ اأن  ميكن 
�ضلعًا ي�ضعب احل�ضول عليها دون و�ضاطتهم. كما اأنهم قد يهددونهن بحرمانهن من م�ضتحقاتهن. ومن 
اإقامَة علقة  املراأة  بـ"قبول"  الحتجاج  الظروف  تلك  يجوز يف  ل  اأنه  الأعني  ُن�ضب  يظلَّ  اأن  ا   املهم جدًّ

جن�ضية.)308(
•  ول بد من اتباع املعايري الدولية ب�ضاأن تعيني املوظفني والإ�ضراف على ال�ضجينات من اأجل احليلولة دون 

وقوع هذه الأ�ضكال من �ضوء املعاملة. فالقاعدُة 81 من قواعد نيل�ضون مانديل تن�ض على ما يلي:
ال�ضجــن  مبنى  مــن  للن�ضاء  �ض  املخ�ضَّ الق�ضُم  يو�ضع  معًا،  والإناث  الذكوَر  ُتوؤوي  التي  ال�ضجون  _  يف 

حتــت رئا�ضة موظفة م�ضوؤولة ُتوؤمَتن على مفاتيح جميع اأبواب هذا الق�ضم من ال�ضجن.
_  ل يجوز لأيٍّ من موظفي ال�ضجن الذكور اأن يدخل ق�ضَم الن�ضاء ما مل ت�ضحبه يف ذلك موظفة اأنثى.

الن�ضاء  من  ال�ضجن  موظفات  اخت�ضا�ض  من  عليهن  والإ�ضراف  ال�ضجينات  حرا�ضة  مهمُة  _  تكون 
ح�ضرًا، على اأنَّ هذا ل مينع املوظفني الذكور، ول �ضيما الأطباء واملعلمني، من ممار�ضة مهامهم يف 

�ضة للن�ضاء. اأق�ضام ال�ضجون املخ�ضَّ
•  كما ينبغي توفري �ضمانات كافية حلماية ال�ضجينات اأثناء النقل وذلك، على �ضبيل املثال، عن طريق �ضمان 

الة اأثناء نقلهن.)309( مرافقة موظفات لهن، و�ضمان مراقبتهن مراقبًة فعَّ

ج- عمليات التفتي�س ال�سخ�سي
�ض عملياُت التفتي�ض ال�ضخ�ضي، مبا يف ذلك التفتي�ض بالتجريد من امللب�ض والتفتي�ض البدين التقّحمي، جميَع  تعرِّ
ال�ضجناء خلطر �ضوء املعاملة، ول �ضيما عندما ُيجَرى التفتي�ُض على نحو ع�ضوائي اأو على اأ�ضا�ض روتيني، اأو عندما 
اأكرث مما  اأو �ضدمة  اإهانًة  باملراأة  ُتلحق  اأن  التفتي�ض هذه ميكن  وعملياُت  ال�ضجني وخ�ضو�ضيُته.  كرامُة  حُترَتم  ل 
ُتلحقه بالرجل، ول �ضيما عندما ُيجري التفتي�َض �ضخ�ٌض من اجلن�ض الآخر. وهذا الأثُر ميكن اأن يت�ضاعف اإذا جرى 
التفتي�ض يف �ضياقات عادًة ما يكون فيها الت�ضال بني الرجال والن�ضاء حمدودًا. وت�ضكل عملياُت التفتي�ض بالتجريد 

 )A/HRC/31/57)304، الفقرة 20.

 )305(املرجع نف�ضه، الفقرة 19.

 )306(املرجع نف�ضه، الفقرة 20.

 )A/HRC/31/57)307 الفقرة 19، وA/HRC/7/3، الفقرة 42.

 )A/HRC/7/3)308، الفقرة 42.

 )309(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، 2014، ال�ضفحة 40.
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من امللب�ض اأو التفتي�ض التقحمي التي توؤدي اإىل اأمل اأو معاناة �ضديدين، والتي ُي�ضَطَلع بها لغر�ض حمظور اأو على 
اأ�ضا�ض متييزي - �ضكًل من اأ�ضكال التعذيب.)310( وقد ق�ضت املحكمُة الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف اإحدى الق�ضايا 

باأنَّ تفتي�ضَ �ضجني ذكر يف ح�ضور موظفة �ضجن اأنثى يرقى اإىل املعاملة املهينة.)311(
م قواعُد نيل�ضون مانديل )القاعدة 52( وقواعُد بانكوك )القاعدتان 19 و20( اإر�ضاداٍت ب�ضاأن عمليات  وتقدِّ

تفتي�ض اجل�ضد العاري وتفتي�ض جتاويف اجل�ضم.

د- العزل التاأديب ي واحلب�س النفرادي 
دًا. ففيما يتعلق بالأحداث  اإنَّ الآثار النف�ضية والبدنية ال�ضارة من جراء العزل التاأديب ي واحلب�ض النفرادي موثَّقة جيِّ
اأو الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة العقلية، ميكن اأن يرقى ا�ضتخدام احلب�ض النفرادي اإىل التعذيب اأو غريه من �ضروب 
املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، عندما ُي�ضتخَدم كعقاب خلل الحتجاز ال�ضابق للمحاكمة اأو 
التعذيب وغريه من �ضروب  ر اخلا�ض املعني مب�ضاألة  اأو لفرتة طويلة.)312( وكما لحظ املقرِّ اأجل غري م�ضمى  اإىل 
املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، فاإنَّ ال�ضجينات اخلا�ضعات للحب�ض النفرادي يعانني من الآثار 
اخلطرية بوجه خا�ض الناجمة عنه نظرًا اإىل اأنه ي�ضتثري ال�ضدمة من جديد لدى �ضحايا العتداءات والن�ضاء اللتي 
يعانني من م�ضاكل تتعلق بال�ضحة العقلية. وهو يعر�ض الن�ضاء خلطر العتداء البدين واجلن�ضي من جانب موظفي 
د الزيارات الأ�ضرية تقييدًا �ضديدًا.)313( كما اأنه ينطوي على خماطر كبرية بالن�ضبة للن�ضاء احلوامل  ال�ضجون ويقيِّ

واأطفالهن، والن�ضاء احلديثات العهد بالإجناب.)314(
•  تر�ضي قواعد نيل�ضون مانديل )القواعد 43-45( مبادئ عامة ب�ضاأن ا�ضتخدام احلب�ض النفرادي. 

•  ل ينبغي تطبيق عقوبة احلب�ض النفرادي اأو العزل التاأديب ي على احلوامل والن�ضاء اللواتي برفقتهن اأطفال 
ر�ضع والأمهات املر�ضعات يف ال�ضجن.)315(

ه- ا�ستخدام اأدوات تقييد احلرية 
اإنَّ ا�ضتخداَم اأدوات تقييد احلرية مهنٌي جلميع ال�ضجناء. وللتخفيف من ا�ضتخدام تلك الأدوات، ت�ضع قواعُد نيل�ضون 
ا�ضتخدامها فيها.)316(  التي ميكن  اأدوات تقييد احلرية والظروف  اأنواع  القيود املفرو�ضة على  مانديل عددًا من 
وميكن اأن يرقى تطبيُق اأدوات تقييد احلرية على الن�ضاء احلوامل اأثناء النقل اإىل امل�ضت�ضفيات والفحو�ض الطبية 

الن�ضائية وبعد الولدة مبا�ضرة اإىل املعاملة اللاإن�ضانية اأو املهينة.)317(
الو�ضع  وبعد  الولدة  واأثناء  املخا�ض  اأثناء  الن�ضاء  مع  اأبدًا  احلرية  تقييد  اأدوات  ا�ضتخداُم  ينبغي   •  ول 

مبا�ضرة.)318(

‘2’ الرعاية ال�سحية والنظافة ال�سحية 

الفح�س الطبي  اأ- 
اإنَّ الفح�َض ال�ضحي عند دخول ال�ضجني اإىل ال�ضجن )نوق�ض يف الق�ضم األف من هذا الف�ضل( هو عامٌل مهم يف 
الك�ضف عن �ضوء املعاملة والتعذيب اللذين حدثا اأثناء الحتجاز. وهو �ضروريٌّ اأي�ضًا يف تقييم احتياجات الرعاية 
ق من العذرية خلل هذه العملية. وهذا  ال�ضحية من منظور جن�ضاين. وما زالت ال�ضجيناُت يخ�ضعن لختبار التحقُّ

 )A/HRC/31/57)310، الفقرة 23.

 European Court of Human Rights, Valašinas v. Lithuania, Application No. 44558/98, Judgment of 24 July 2001,)311( 

 .paras. 114–118

 )A/66/268)312، الفقرة 81.

 )A/HRC/31/57)313، الفقرة 22.

 )314(الن�ضاء املحرومات من احلرية: منع التعذيب وغريه من اأ�ضكال �ضوء املعاملة يف اأماكن الحتجاز من خلل مراعاة العتبارات 

اجلندرية )اأي اجلن�ضانية(، ال�ضفحة 15.
 )315(قواعد بانكوك، القاعدة 22.

 )316(قواعد نيل�ضون مانديل، القواعد 49-47.

 Council of Europe, European Committeeالفقرة 21؛ انظر اأي�ضًا التعليق على قواعد بانكوك، القاعدة 24، و ،A/HRC/31/57)317( 

 for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Punishment, CPT Standards: “Substantive” Sections of the CPT’s
.General Reports (CPT/Inf/E (2002) 1 (Rev. 2006)), chap. VII, para. 27

 )318(قواعد بانكوك، القاعدة 24، وقواعد نيل�ضون مانديل، القاعدة 48، الفقرة 2.
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�ضكٌل فاح�ض وحمظور من اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، وهو ُيعترَب �ضكًل من اأ�ضكال العنف املمار�ض على املراأة اأثناء 
ل  ي�ضكِّ بالأ�ضابع  املهبل  "فح�ض"  باأنَّ  اأي�ضًا  الإن�ضان  الأمريكية حلقوق  البلدان  الحتجاز.)319( وقد ق�ضت حمكمُة 

اغت�ضابًا جن�ضيًّا يرقى ب�ضبب اآثاره اإىل التعذيب.)320(

ب- الرعاية ال�سحية والنظافة ال�سحية اخلا�ستان باملراأة 
مة  مثلما نوق�ض يف الق�ضم باء من هذا الف�ضل، فاإنَّ العديَد من اخلدمات واملرافق ال�ضحية يف ال�ضجون لي�ضت م�ضمَّ
�ضة، ومن ذلك  لتلبية احتياجات املراأة البدنية والنف�ضية من الرعاية ال�ضحية، فهي تفتقر مثًل اإىل الرعاية املتخ�ضِّ
�ضني يف الرعاية ال�ضحية املتعلقة بالتوليد؛ والتمييُز يف النتفاع  �ضبُل الو�ضول اإىل اأطباء اأمرا�ض الن�ضاء واملتخ�ضِّ
اخل�ضو�ضية  فيها  ُتراَعى  الطبية  للفحو�ض  اأماكن  ر  توفُّ وعُدم  الأ�ضرار،  من  احلد  برامج  قبيل  من  خدمات  من 
مة وفقًا للحتياجات  وال�ضرية.)321( وُيَعدُّ اإجراُء الفحو�ض الطبية وتقدمي خدمات ال�ضحة البدنية والعقلية امل�ضمَّ
مبا يتما�ضى مع املعايري الدولية اأمرًا ل غنى عنه لتلبية احتياجات ال�ضجناء وفقًا لنوع جن�ضهم ومنع �ضوء املعاملة. 
ف على احتياجات الن�ضاء من الرعاية ال�ضحية والنظافة ال�ضحية وتلبيتها.)322(  وينبغي تدريُب املوظفني على التعرُّ
اأن يرقى انعداُم الرعاية ال�ضحية اخلا�ضة بنوع اجلن�ض يف  ر اخلا�ض املعني مب�ضاألة التعذيب، ميكن  ووفقًا للمقرِّ
اأماكن الحتجاز اإىل اإ�ضاءة املعاملة، بل وحتى اإىل التعذيب عندما ُيفر�ض عدُم توفريها عمدًا اأو لغر�ض حمظور. 
ات  واملعدَّ للمرافق  توفريها  وعدَم  ال�ضحي  وال�ضرف  ال�ضحية  النظافة  من  يكفي  ما  الدول  �ضمان  عدَم  اأنَّ  كما 

املنا�ضبة ميكن اأن يرقيا اإىل اإ�ضاءة املعاملة اأو حتى التعذيب.)323(

‘٣’ املوظفون والتدريب 

دة التنظيم واإن�ضانية يف ال�ضجن واحلفاظ  ي موظفو ال�ضجون اأدوارًا اأ�ضا�ضية يف اإيجاد ظروف اآمنة وماأمونة وجيِّ يوؤدِّ
على تلك الظروف، مع اتباع نظام ُيف�ضي اإىل اإعادة تاأهيل ال�ضجناء.)324( غري اأنَّ الحتياجاِت اخلا�ضَة بالن�ضاء، 

دًة يف ِملك املوظفني وتدريبهم يف العديد من نظم ال�ضجون.  التي يتناولها هذا الف�ضُل بالبحث، لي�ضت جم�ضَّ
املوظفني من  لتمكني  املوظفات،  �ضيما  ول  الن�ضاء،  �ضجون  العاملني يف  املوظفني  بناُء قدرات  ال�ضروري  ومن 

تلبية الحتياجات اجلن�ضانية لل�ضجينات. ومثلما ُذكر يف قواعد بانكوك، فاإنَّ النقاَط التالية تكت�ضي اأهميًة خا�ضة:
تكفل  اآمنة  اإدارة مرافق  الن�ضاء قدرتهم على  �ضجون  املوظفني يف  بناء قدرات  تدابرُي  ن  اأن حت�ضِّ •  ينبغي 

تاأهيَل ال�ضجينات، كما ينبغي اأن ت�ضتجيب للمتطلبات اخلا�ضة باإدماجهن يف املجتمع. وهذا ي�ضمل حت�ضنَي 
تراعي العتبارات اجلن�ضانية  �ضيا�ضات  امل�ضوؤولية عن و�ضع  وتوليهن  العليا  املنا�ضب  اإىل  الن�ضاء  و�ضول 

)القاعدة 29(.
واللفظي  البدين  والعتداء  املعاملة  �ضوء  من  ال�ضجينات  حلماية  وا�ضحة  ولوائح  �ضيا�ضات  و�ضُع  •  ينبغي 

عليهن والتحر�ض اجلن�ضي بهن )القاعدة 31(. 
ال�ضجينات اخلا�ضة  اأن�ضطُة تدريب ب�ضاأن احتياجات  ر جلميع املوظفني على قدم امل�ضاواة  ُتوفَّ اأن  •  ينبغي 

بنوع جن�ضهن وحقوق الإن�ضان اخلا�ضة بهن )القاعدتان 32 و33(. وينبغي تدريُب املوظفني الإداريني على 
مراعاة الفروق بني اجلن�ضني وحظر التمييز والتحر�ض اجلن�ضي )القاعدة 32(.

‘٤’ اآليات التظلم والرقابة 

الة وم�ضتقلة يف جميع اأماكن احلرمان من احلرية اأحَد املتطلبات الرئي�ضية لحرتام  ميثِّل وجوُد اآليات تظلم ورقابة فعَّ
اللتزام.  ذلك  واإعمال  عنه،  اخلروج  ميكن  ل  التزام  وهو  واملهينة،  اللاإن�ضانية  واملعاملة  التعذيب  مبنع  اللتزام 

 )A/HRC/7/3)319، الفقرة 34.

 Inter-American Court of Human Rights, Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, Judgment of 25 November 2006,)320( 

.para. 312

 )A/HRC/31/57)321، الفقرة 26.

 )322(املرجع نف�ضه.

 )323(املرجع نف�ضه.

 )324(كتيِّب عن املراأة وال�ضجن، ال�ضفحة 28.
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112

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

تتعلق  لأ�ضباب  لأماكن احلرمان من احلرية  وامل�ضتقلة  الة  الفعَّ الرقابة  ا�ضتثناٌء من  يكون هناك  األَّ  يجب  ولذلك، 
بالأمن القومي، اأو لأنَّ الأ�ضخا�ض املحتجزين م�ضتبٌه فيهم اأو متَّهمون اأو مدانون يف جرائم ذات �ضلة بالإرهاب.)325(

اأ- نظم ال�سكاوى والتحقيقات
�ضون  اإنَّ اإتاحَة �ضبل الو�ضول ال�ضريع والنزيه اإىل ُنُظم ال�ضكاوى والرقابة اأ�ضا�ضيٌّ حلماية ال�ضجناء الذين قد يتعرَّ
اإىل  والرقابة  ال�ضكاوى  ُنُظُم  تفتقر  ما  كثريًا  العملية،  املمار�ضة  ويف  له.  �ضوا  تعرَّ الذين  اأو  املعاملة  و�ضوء  للتعذيب 
�ض لأعمال انتقامية دون قيام ال�ضجناء بالإبلغ عن �ضوء  ال�ضتقلل. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يحول اخلوُف من التعرُّ
املعاملة، كما اأنَّ احلواجَز التي تقف اأمام امل�ضاعدة القانونية حتول دون الو�ضول اإىل �ضبل النت�ضاف.)326( ويف كثري 
امل�ضورة  على  فر�ض احل�ضول  ب�ضبب حمدودية  وعزلتهن  والفتيات  الن�ضاء  ا�ضت�ضعاف  حالُة  تتفاقم  احلالت،  من 
القانونية والتمثيل القانوين وامل�ضاعدة القانونية؛ وعدم القدرة على دفع الر�ضوم اأو الكفالت نتيجة للفقر؛ والتعويل 

على الأقارب الذكور يف الدعم املايل؛ وتلقي زيارات اأ�ضرية اأقلَّ مقارنة بالرجال.
َتثني ال�ضحايا، لي�ض من  الو�ضمَة املرتبطة بالإبلغ عن العنف اجلن�ضي وغريه من املمار�ضات املهينة  اإنَّ  ثم 
الن�ضاء والفتيات فح�ضب، بل والرجال والفتيان اأي�ضًا، وكذلك املثليات واملثليني واملزدوجي امليول اجلن�ضية واملتحولني 
والرقابة  ال�ضكوى  اآليات  وا�ضتقلل  ب�ضرية  يتعلق  فيما  الدولية  للمعايري  المتثاَل  فاإنَّ  لذلك،  الإبلغ.  جن�ضيًّا، عن 

يكت�ضي اأهميًة خا�ضة ملنع العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف اأماكن الحتجاز وم�ضاءلة مرتكبيه.

< اأ�سواء:  اآليات ال�سكوى والتحقيق املراعية للعتبارات اجلن�سانية فيما يتعلق بادعاءات �سوء املعاملة 
اأثناء الحتجاز

لل�ضجناء  تتاح  اأن  ينبغي  التي  الآليات  ب�ضاأن  اأ�ضا�ضيًة  مبادَئ  مانديل  نيل�ضون  قواعد  من  و57   56 القاعدتان  ُتر�ضي 
من  وغريها  الق�ضائية  ال�ضلطات  واإىل  ال�ضجن  اإدارة  اإىل  وها  تلقَّ التي  املعاملة  من  �ضكاوى  خللها  من  يرفعوا   لكي 

ة.  ال�ضلطات املخت�ضَّ
الني للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة،  وي�ضع دليُل التق�ضي والتوثيق الفعَّ
الذي ُيعَرف عمومًا با�ضم بروتوكول اإ�ضطنبول، عددًا من املبادئ التي تراعي العتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن التحقيقات:

ن فريُق التحقيق من اأخ�ضائيني من الذكور والإناث. وعند اختيار ال�ضخ�ض الذي يقوم  •  من الأف�ضل اأن يتكوَّ

ق الرئي�ضي، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لأمور منها تف�ضيُل ال�ضحية ل�ضخ�ض من نف�ض نوع اجلن�ض  بدور املحقِّ
دة  )الفقرتان 90 و154(. وعندما يكون ال�ضحيُة ذكرًا اعُتدي عليه جن�ضيًّا، فاإنَّ احلالة ميكن اأن تكون معقَّ
لأنه �ضيتبنيَّ اأنه كان هو اأي�ضًا �ضحية اعتداءات جن�ضية كان معظُم مرتكبيها اأو كلهم من الرجال. ولذلك 
فاإنَّ بع�ض الرجال يف�ضلون و�ضَف جتاربهم لن�ضاء ب�ضبب خوفهم الكبري من الرجال الآخرين؛ ومع ذلك، فاإنَّ 

البع�َض الآخر ل يريد مناق�ضة هذه امل�ضائل ال�ضخ�ضية اأمام امراأة )الفقرة 155(.
•  عند تقييم �ضحة ال�ضهادات ال�ضفوية وم�ضداقية ال�ضهود ، ينبغي للجنة التحقيق اأن تاأخذ يف العتبار امل�ضائَل 

الثقافية واجلن�ضانية التي توؤثر يف ال�ضلوك )الفقرة 117(.
•  ينبغي، كلما اأمكن، متكنُي ال�ضحية من اختيار نوع جن�ض الطبيب امل�ضارك يف الفحو�ض الطبية وكذلك نوع 

ال�ضحية بعد  واإذا كان يجري فح�ُض  اإذا كان �ضي�ضتعان مبرتجم )الفقرة 173(.  ال�ضفوي  جن�ض املرتجم 
اعتداء حديث، وكان نوُع جن�ض الطبيب خمتلفًا عن نوع جن�ض ال�ضحية، فاإنه ينبغي اأن تتاح لل�ضحية اإمكانيُة 

وجود رقيب من نف�ض نوع جن�ضه يف القاعة )الفقرة 220(.
انظر  التنا�ضلية،  الأع�ضاء  على  جُتَرى  التي  الطبية  بالفحو�ض  تتعلق  دة  حمدَّ اعتبارات  على  لع   •  للطِّ

الفقرات 227-232؛ وفيما يتعلق باجلهاز البويل-التنا�ضلي، انظر الفقرة 185.

 Counter-Terrorism Implementation Task Force, Basic Human Rights Reference Guide: Detention in the Context of)325( 

 .Countering Terrorism (New York, 2014), paras. 45–50

 )A/HRC/31/57)326، الفقرة 38.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
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ب- الرقابة

ادعاءات  والتحقيق يف  ال�ضكاوى،  نظام  اأداء  ل�ضمان ح�ضن  فعالة  ورقابة  اآليُة ر�ضد  تكون هناك  اأن  الأ�ضا�ضي  من 
اإ�ضاءة املعاملة والتعذيب، واإحالة اجلناة اإىل العدالة. وينبغي اأن تكون اآلياُت الر�ضد والرقابة مراعيًة للعتبارات 

اجلن�ضانية اأي�ضًا:
بغية  الأماكن  وزيارِة  فيها،  والتحقيق  ال�ضجناء  من  ال�ضكاوى  تلقي  �ضلحيُة  للمفت�ضني  تكون  اأن  •  ينبغي 

ر�ضد اأمور منها جميُع اأ�ضكال العنف اأثناء الحتجاز، مبا يف ذلك العنُف اجلن�ضي الذي مياَر�ض على كل 
من الرجال والن�ضاء، وجميُع اأ�ضكال العنف فيما بني ال�ضجناء، مبا يف ذلك العنُف بالوكالة الذي يحدث 
مبوافقة امل�ضوؤولني داخل نظام ال�ضجون.)327( وت�ضمل هذه ال�ضلحيُة احل�ضوَل على املعلومات املت�ضلة 

مبعاملة ال�ضجناء وظروف الحتجاز واإجراء مقابلت مع ال�ضجناء على انفراد.)328(
•  ينبغي اأن ت�ضمل هذه الآلياُت اأع�ضاء من الن�ضاء.)329(

علمات  ك�ضف  على  متدربات  ومفت�ضاٌت  �ضرعيون  اأطباٌء  تلك  التفتي�ض  عمليات  اأثناء  يح�ضر  اأن  •  ينبغي 
التعذيب و�ضوء املعاملة.)330(

•  ينبغي لهيئات التفتي�ض امل�ضتقلة اأن تنفذ تدابرَي مراعية للعتبارات اجلن�ضانية من اأجل حماية ال�ضجناء 

املعر�ضني للخطر، كاأن ُت�ضرَك مثًل وحداٍت من املوظفني املتدربني على معاجلة ال�ضكاوى املتعلقة بالعنف 
اجلن�ضي واجلن�ضاين، وتتيَح قياَم منظمات غري حكومية اأو اآليات وقائية وطنية بعمليات التفتي�ض.)331(

ملزيد من املطالعة
الني للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة  •   دليل التق�ضي والتوثيق الفعَّ

)بروتوكول اإ�ضطنبول(

هاء- احتجاز اأقارب امل�ستَبه فيهم
اأنَّ  الإرهاب  مكافحة  �ضياق  يف  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعني  اخلا�ض  ُر  املقرِّ لحظ 
الن�ضاَء )والأطفال( غرَي امل�ضتَبه يف �ضلتهم بجرائم اإرهابية ُيحتَجزون ب�ضورة غري م�ضروعة ويعاَملون معاملًة �ضيئة 
تقدمي  بالإرهاب على  امل�ضتَبه يف �ضلتهم  الذكور  لإجبار  اأو  الذكور  الأ�ضرة  اأفراد  للح�ضول على معلومات عن  ا  اإمَّ

معلومات اأو اعرتافات.)332( 
بني للم�ضتَبه يف �ضلتهم بالإرهاب من اأجل ممار�ضة �ضغط  ومع اأنَّ العتقاَل التع�ضفي واحتجاَز الأقارب املقرَّ
على امل�ضتَبه فيه ل يقت�ضر على اعتقال الن�ضاء ملمار�ضة ال�ضغط على الذكور من اأفراد الأ�ضرة، فاإنَّ القوالَب النمطية 
اجلن�ضانية كثريًا ما يكون لها دوٌر يف هذا ال�ضياق. ويبدو اأنَّ ال�ضلطاِت يف احلالتني املذكورتني اأدناه اعتمدت على 
الأفكار املتعلقة با�ضت�ضعاف الإناث و�ضرف الذكور، وكذلك على الأفكار املتعلقة بدور الزوج ب�ضفته حامي زوجته، 

كو�ضيلة للتو�ضل اإىل ا�ضت�ضلم امل�ضتَبه فيه.

 )CAT/C/51/4)327، الفقرة 57.

 )328(املرجع نف�ضه، الفقرة 60.

 )329(قواعد بانكوك، القاعدة 25، الفقرة 3.

 )CAT/C/51/4)330، الفقرة 58.

 )331(املرجع نف�ضه، الفقرة 59.

 )A/64/211)332، الفقرة 31.

http://undocs.org/ar/CAT/C/51/4
http://undocs.org/ar/A/RES/64/211
http://undocs.org/ar/CAT/C/51/4
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< مثال: حالتان من حالت احتجاز املراأة بدًل من زوجها

حالة ال�ضيدة عائدة اأحمد ال�ضيد وال�ضيد الـغامدي)اأ(
عاءات،  ا على هذه الدِّ يف عام 2003، ظهر ا�ضُم ال�ضيد الغامدي يف قائمة الهاربني امل�ضتَبه يف �ضلتهم بالإرهاب. وردًّ
اأ�ضدر ال�ضيُد الغامدي بيانًا يوؤكد فيه براءته، ولكنه مل ي�ضت�ضلم. وبعد ذلك، اعتقلت ال�ضلطاُت ال�ضيدَة عائدة اأحمد 
ال�ضيد، زوجة ال�ضيد الغامدي، وثمانية اأفراد اآخرين من الأ�ضرة، بدون توجيه اأيِّ تهمة اإليهم. واأُبلغ ال�ضيد الغامدي باأنَّ 

اأفراَد اأ�ضرته �ضُيفَرج عنهم اإذا �ضلَّم نف�ضه. 
ر ال�ضيد الغامدي ت�ضليَم نف�ضه والتم�ض م�ضاعدَة رجل دين حمرتم للتفاو�ض على �ضروط  وخوفًا على م�ضري اأقاربه، قرَّ
ى وعدًا باأنه �ضيخ�ضع للإجراءات القانونية وملحاكمة  ال�ضت�ضلم. ويف وقت لحق، �ضلَّم ال�ضيد الغامدي نف�ضه بعد اأن تلقَّ

ب بعد اإلقاء القب�ض عليه. عادلة، واأنَّ جميع اأفراد اأ�ضرته �ضُيفرَج عنهم، واأنه لن ُيعذَّ

حالة اآدما م�ضطفى)ب(
كانت اآدما م�ضطفى حامًل، وكانت ت�ضافر برفقة ولديها اللذين يرتاوح عمرهما بني �ضبع وع�ضر �ضنوات عرب منطقة 
ت�ضهد ن�ضاطًا كبريًا جلماعة اإرهابية. وقد اأُوِقفت يف نقطة تفتي�ض ع�ضكرية فيما هو على ما يبدو فح�ٌض روتيني. و�ضاألها 
اجلنوُد عن الغر�ض من �ضفرها واأبلغتهم اأنها تتجه لللتحاق بزوجها املوجود يف ناحية خمتلفة من البلد. وا�ضتخدم 
اجلنوُد هاتفها املحمول للت�ضال بزوجها، واأخربوه اأنه اإذا مل ياأت اإىل نقطة التفتي�ض للتقاط زوجته واأطفاله ف�ضُيعترب 

ع�ضوًا يف جماعة اإرهابية. ومل يذهب زوُج اآدما م�ضطفى اإىل نقطة التفتي�ض ومل ُيجِر اأيَّ ات�ضال اآخر. 
جماعة  يف  ع�ضو  من  متزوجة  اأنها  يف  لل�ضتباه  اأ�ضهر  لعدة  ع�ضكرية  ثكنات  يف  وطفلها  م�ضطفى  اآدما  واحُتجزت 
اإرهابية. وخلل تلك الفرتة اأجنبت طفلها الثالث. ثم ُنقلت اإىل �ضجن حيث احُتجزت ملدة �ضنتني تقريبًا. غري اأنَّ دائرَة 

ا، اللذين ُنقل اإىل ملجاأ للأطفال. ال�ضجون رف�ضت قبول طفليها الأكرب �ضنًّ
ورفع الفرُع املحلي للحتاد الدويل للمحاميات )الحتاد( طلبًا اإىل املحكمة بالنيابة عن اآدما م�ضطفى واأطفالها لإنفاذ 
اآدما م�ضطفى وولدها من  اأنَّ ذلك الحتجاَز غرُي قانوين واأمرت بالإفراج عن  حقوقهم الأ�ضا�ضية. واأعلنت املحكمُة 

ا من ملجاأ الأطفال، ومبنحها تعوي�ضًا عن احتجازها غري القانوين.  ال�ضجن وبالإفراج عن الطفلني الأكرب �ضنًّ

)اأ(A/HRC/WGAD/2011/18، الفقرتان 4 و5.

.Adama Mustapha and 3 others v. Nigerian Army and Nigerian Prisons Service and 2 others, FHC/YL/CS/22/2016)ب(

متََّهمني  يكونوا  اأن  دون  اأ�ضرة جمرم مزعوم  اأفراد  اعتقاَل  فاإنَّ  الإن�ضان،  بحقوق  املعنية  اللجنُة  وكما ذكرت 
الدويل  للقانون  الأ�ضا�ضية  املبادئ  اأحد  اأنَّ  ذلك  التع�ضفي.)333(  للحتجاز  �ضارخ  مثاٌل  هو  خمالفة  اأيِّ  بارتكاب 
حلقوق الإن�ضان هو اأنَّ الأ�ضخا�َض الذين ارتكبوا جرميًة هم وحدهم من ميكن حتميلهم امل�ضوؤوليَة اجلنائية عن تلك 
اجلرمية، وهو مبداأ من�ضو�ض عليه اأي�ضًا يف املعاهدات الإقليمية حلقوق الإن�ضان. فالفقرُة 2 من املادة 7 من امليثاق 
الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب تن�ضُّ على نطاق العقوبة ال�ضخ�ضي على اجلرائم التي اأدين الفرُد بارتكابها، 
ول يجوز توقيُع تلك العقوبة اإلَّ على مرتكب اجلرمية. وتن�ضُّ الفقرة 3 من املادة 5 من التفاقية الأمريكية حلقوق 

الإن�ضان على اأنه ل يجوز تو�ضيُع نطاق العقوبة لت�ضمل اأيَّ �ضخ�ض اآخر غري املجرم. 
ويف احلالتني املذكورتني اأعله، األقي القب�ُض على زوجتي �ضخ�ضني م�ضتَبه يف �ضلتهما بالإرهاب واحُتجزتا من 
اأجل ال�ضغط على زوجيهما دون اأن تكونا قد اتُّهمتا �ضخ�ضيًّا بارتكاب جرمية. ويف حالت اأخرى، اتُّهم اأفراُد الأ�ضرة 
املقربون بارتكاب جرائم، منها دعُم اأن�ضطة اإرهابية اأو عدُم اإبلغ معلومات عن جرمية اإرهابية اأو اإخفاُء �ضخ�ض 
بالأفعال  يتعلق  فيما  بالأبعاد اجلن�ضانية  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التي  تلك احلالت  بالإرهاب. ويف  م�ضتَبه يف �ضلته 
مة املتمثلة يف ال�ضطلع باأدوار دعم يف اجلماعات الإرهابية، قد يكون من ال�ضعب ر�ضُم اخلط الفا�ضل بني  املجرَّ
التهم احلقيقية ب�ضاأن النخراط يف �ضكل من اأ�ضكال التواطوؤ يف ن�ضاط اإرهابي والحتجاز التع�ضفي ل�ضخ�ض بريء 

لل�ضغط على امل�ضتَبه فيه. 

 )333(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 35 )2014( ب�ضاأن حرية الأ�ضخا�ض واأمنهم )CCPR/C/GC/35(، الفقرة 16. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2011/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2011/18
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اأبداه ب�ضاأن حالة  وقد لفت الفريُق العامل املعني بالحتجاز التع�ضفي، التابع للأمم املتحدة، يف الراأي الذي 
الف�ضفا�ض  التعريف  بني  ال�ضلة  اإىل  اأعله،  لها  �ض  ملخَّ يرد  التي  الغامدي،  وال�ضيد  ال�ضيد  اأحمد  عائدة  ال�ضيدة 
واإ�ضاءة   ،2 الف�ضل  يف  نوق�ض  الذي  ال�ضرعية  ملبداأ  انتهاكًا  ميثل  الذي  الإرهاب،  جلرائم  مفرط  ب�ضكل  والوا�ضع 
ن من القب�ض على  ا�ضتعمال تلك الأحكام لتربير الحتجاز التع�ضفي لأقارب امل�ضتَبه يف �ضلته بالإرهاب كو�ضيلة للتمكُّ

م الفريُق العامل امللحظَة التالية:  امل�ضتبه فيه. وقدَّ

 هذه القوانني، �ضواٌء يف حد ذاتها اأو يف تطبيقها، اإذ َت�ضتخدم تعريفًا غام�ضًا وف�ضفا�ضًا للغاية ب�ضاأن الإرهاب، 
للحتجاز  التعر�ض  خطر  من  تزيد  فهي  ثم  ومن  واحدة،  �ضلة  يف  فيهم  وامل�ضتَبه  الأبرياء  من  كلًّ  ت�ضع 
 التع�ضفي، وتقلِّ�ض ب�ضكل غري تنا�ضبي من م�ضتوى ال�ضمانات التي يتمتع بها الأ�ضخا�ض العاديون يف الظروف

العادية.)334(

ويت�ضل بهذه امل�ضاألة بعٌد اآخر وهو احتجاُز الإناث من اأفراد اأ�ضر الأ�ضخا�ض املختفني واإ�ضاءة معاملتهن. فاملراأُة 
غالبًا ما تكون يف الواجهة يف ال�ضعي حلل لغز اختفاء اأفراد من اأ�ضرتها، مما يجعلها عر�ضًة للتخويف وال�ضطهاد 
والنتقام.)335( وقد ظهرت هذه املمار�ضاُت عندما دعت القريباُت اإىل الإفراج عن اأفراد الأ�ضرة الذكور املحتجزين 
التما�ض  من  ال�ضحايا  اأ�ضَر  مينع  قد  احلرية  من  واحلرمان  النتقام  من  اخلوَف  اأنَّ  كما  بالإرهاب.  تتعلق   بتهم 

�ضبل النت�ضاف.

واو- بدائل ال�سجن يف ق�سايا الإرهاب 
املعايري الدولية املتعلقة ببدائل ال�سجن   -1

املدنية  الدويل اخلا�ض باحلقوق  العهد  املادة 9 من  الفقرُة 3 من  د  توؤكِّ للمحاكمة،  ال�ضابق  بالحتجاز  يتعلُق  فيما 
وال�ضيا�ضية اأنَّ احتجاَز الأ�ضخا�ض الذين ينتظرون املحاكمة ل يجوز اأن يكون هو القاعدَة العامة.

ولكن، ميكن اللجوء اإىل تطبيق بدائل ال�ضجن، وذلك لي�ض فقط يف مرحلة ما قبل املحاكمة اأو اأثناء املحاكمة، 
واإمنا بدًل من عقوبة احلب�ض اأي�ضًا.

وتت�ضمن القواعُد النموذجية الدنيا للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو(، التي اعتمدتها اجلمعيُة العامة 
الدنيا للأ�ضخا�ض  التدابري غري الحتجازية وال�ضمانات  با�ضتخدام  املتعلقة  الأ�ضا�ضية  املبادَئ  يف قرارها 110/45، 
ال�ضجن فيما يخ�ض املجرمات.  يتعلق ببدائل  بانكوك قواعَد طوكيو فيما  ل قواعُد  ال�ضجن. وتكمِّ لبدائل  اخلا�ضعني 
فالقواعُد 57-66 من قواعد بانكوك تتعلق بالتدابري غري الحتجازية للمجرمات، وهي تنطبق على مراحل الحتجاز 
رهن املحاكمة واإ�ضدار احلكم وما بعد اإ�ضدار احلكم. وُيذَكر اأي�ضًا يف هذا ال�ضياق املبداأ 39 من جمموعة املبادئ املتعلقة 
بحماية جميع الأ�ضخا�ض الذين يتعر�ضون لأيِّ �ضكل من اأ�ضكال الحتجاز اأو ال�ضجن، واملبادُئ الأ�ضا�ضية ل�ضتخدام 

برامج العدالة الت�ضاحلية يف امل�ضائل اجلنائية، التي اعتمدها املجل�ُض القت�ضادي والجتماعي يف  قراره 12/2002.

نطاق التدابري البديلة يف ق�سايا الإرهاب   -2
ل تويل الدوُل يف العادة اعتبارًا لبدائل ال�ضجن ب�ضاأن املتَّهمني اأو املدانني بارتكاب جرائم اإرهابية، اأو توليها اعتبارًا 
له الإرهاب على املجتمعات؛ والهلع الذي تثريه الأعمال  حمدودًا. وهذا اأمٌر مفهوم بالنظر اإىل التهديد الذي ي�ضكِّ
املجرمني  باأنَّ  والت�ضوُّر  مرتكبيها؛  اإدانة  عند  الإرهاب  جرائم  على  طويلة  ملدة  بال�ضجن  والعقوبات  الإرهابية؛ 

الإرهابيني دائمًا ما يكونون خطريين ومتزمتني.

 )A/HRC/WGAD/2011/18)334، الفقرة 20.

 )A/HRC/10/9)335، الفقرة 455. 

http://undocs.org/ar/A/RES/45/110
http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2011/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/10/9


116

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

ب�ضاأن  لل�ضجن  بدائَل  يف  املنا�ضبة،  احلالت  يف  اأي�ضًا،  النظر  ب�ضرورة  متزايدًا  اعرتافًا  هناك  اأنَّ  غري 
لعتبارات  نتيجٌة  هو  العرتاُف  وهذا  بالإرهاب.  �ضلة  ذات  جرائم  بارتكاب  املدانني  اأو  املتهمني  الأ�ضخا�ض 
والتكاليُف  الجتماعي  والتلحُم  الإن�ضان  ال�ضلبي يف حقوق  ال�ضجن  واأثُر  ال�ضجون  الكتظاُظ يف  بينها  عملية، من 
 التي ي�ضتتبعها احلب�ض، كما اأنه نتيجٌة للإدراك باأنَّ البدائَل كثريًا ما تكون اأجنع من ال�ضجن يف احلدِّ من معاودة 

الإجرام.)336(
ال  الفعَّ ال�ضتخدام  ب�ضاأن  التو�ضيات  من  جمموعًة  الإرهاب  ملكافحة  العاملي  املنتدى  اعتمد   ،2015 عام  ويف 
للتدابري البديلة املنا�ضبة ب�ضاأن اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب، وذلك بغية توفري اإر�ضادات ب�ضاأن جمموعة من التدابري 
البديلة لل�ضجن، مبا يف ذلك ال�ضجن بعد الإدانة للأفراد املتهمني اأو املدانني بارتكاب جرائم ذات �ضلة بالإرهاب. 

وتلك التو�ضياُت تتما�ضى مع قواعد طوكيو واملعايري والقواعد الدولية الأخرى امل�ضار اإليها اأعله وت�ضتند اإليها. 
تلك  يف  النظر  اإىل  حاجٌة  هناك  تكون  رمبا  الإرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى  تو�ضيات  يف  ا�ضُتبني  ملا  ووفقًا 
عت نطاَق ا�ضرتاتيجياتها ملكافحة الإرهاب لكي ت�ضمل  التدابري يف احلالت املنا�ضبة، نظرًا لأنَّ بع�ض احلكومات و�ضَّ

اجلهوَد الرامية اإىل منع التطرف العنيف ومكافحته.)337( وينبغي النظُر يف البدائل، ول �ضيما يف �ضوء ما يلي: 
اأو  ال�ضفر  من  يتمكنوا  اأن  قبل  وقت ممكن  اأبكر  الأفراد يف  على  القب�ض  اإلقاء  من  ن  التي متكِّ •  القوانني 

ا�ضتخدام  اأخرى، من خلل تو�ضيع نطاق  باأيِّ طريقة  اأو دعمه مبا�ضرة  العنف  اأعمال  ارتكاب عمل من 
م اجلرائم غري املكتملة والأفعال التح�ضريية )انظر الف�ضل 2( الأحكام التي جترِّ

التطرف  انتقلوا من  الذين  الأفراد  الأوىل يف �ضفوف  للمرة  ارتكبوا جرميًة  الذين  الأفراد   •  ازدياد عدد 

اإىل العنف
•  القلق ب�ضاأن حتوُّل الأفراد، اأو قيامهم بتحويل اآخرين، من التطرف اإىل العنف اأثناء وجودهم يف مراكز 

الحتجاز اأو ال�ضجون)338( 
توجد  الدول،  بع�ض  ففي  الدول.  بني  كبريًا  اختلفًا  الإرهاب  ق�ضايا  يف  ال�ضجن  بدائل  توافر  مدى  ويختلف 
ن �ضلطات العدالة اجلنائية من عدم توجيه تهم اإىل �ضخ�ض ُي�ضتبه يف ارتكابه جرمية ذات �ضلة  اآلياٌت اإجرائية متكِّ
عني العامني والق�ضاة من التوقُّف عن امللحقة  بالإرهاب. ويف دول اأخرى، ل جمال يف القانون الوطني لتمكني املدَّ
الق�ضائية اأو فر�ض بدائل للحتجاز قبل املحاكمة عندما ُي�ضتَبه يف ارتكاب ال�ضخ�ض جلرمية اإرهابية. وعند النطق 
باحلكم، قد يكون الق�ضاُة مقيَّدين يف قدرتهم على فر�ض عقوبات اأخفَّ لأنَّ القانون ين�ض على فرتات طويلة ب�ضاأن 

احلدِّ الأدنى للعقوبة بال�ضجن. وميكن لهذا النهج اأن يوؤدي اإىل عقوبات غري متنا�ضبة، وخا�ضة ب�ضاأن:
فت درجُة م�ضوؤوليتهم  •  املجرمني الذين ُخفِّ

ل مرة الذين مل ي�ضاركوا مبا�ضرة يف اأيِّ عمل من اأعمال العنف •  فئاٍت معيَّنة من املجرمني، كاملجرمني لأوَّ

•  الأفراِد الذين اأ�ضبحوا مرتبطني باجلماعات الإرهابية ب�ضبب اأ�ضكال خمتلفة من الإكراه 

لون خطرًا �ضئيًل على جمتمعاتهم املحلية اإذا اأطلق �ضراحهم •  الأفراِد الذين قد ي�ضكِّ

وتقرُّ التو�ضيُة 8 من تو�ضيات املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ب�ضرورة زيادة الرتكيز على عدم تعري�ض الأفراد 
امل�ضت�ضعفني للإيذاء باإيداعهم يف ال�ضجن اإذا كانت البدائُل املجدية متاحًة ومنا�ضبة.)339( وهذا النهُج يتما�ضى مع 
القاعدة العامة التي تقت�ضي من الدول و�ضَع الأ�ضا�ض القانوين للتدابري غري الحتجازية واإتاحَة تلك البدائل من اأجل 
جتنب اللجوء اإىل ال�ضجن دون لزوم لذلك، وتر�ضيَد �ضيا�ضات العدالة اجلنائية وتوفرَي مزيد من املرونة مبا يت�ضق مع 

 )336(انظر، على �ضبيل املثال، كتيِّب املكتب املعنون دليل ب�ضاأن ال�ضرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�ضجون، �ضل�ضلة 

ببدائل  يتعلق  فيما  الواعدة  واملمار�ضات  الأ�ضا�ضية  املبادئ  ب�ضاأن  والكتيِّب  ال�ضفحة 109؛   ،)2013 )فيينا،  اجلنائية  العدالة  بات  كتيِّ
 احلب�ض )Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment( )من�ضورات الأمم املتحدة، 

رقم املبيع E.07.XI.2( ال�ضفحات 7-3.
املت�ضلة  اجلرائم  مع  التعامل  لتدابري  امللئمة  للبدائل  الفعال  ال�ضتخدام  ب�ضاأن  "تو�ضيات  الإرهاب،  ملكافحة  العاملي   )337(املنتدى 

بالإرهاب"، ال�ضفحة 2.
 )338(املرجع نف�ضه.

 )339(املرجع نف�ضه، التو�ضية 8.
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طبيعة اجلرم ومدى خطورته، و�ضخ�ضية اجلاين وخلفيته، ومقت�ضيات حماية املجتمع، مع مراعاة حقوق الإن�ضان 
ومقت�ضيات العدالة الجتماعية واحتياجات اإعادة تاأهيل اجلاين.)340(

مرة  ل  لأوَّ املجرمون  ومنهم  املجرمني،  من  معيَّنة  فئات  ب�ضاأن  ا  جدًّ مفيدًة  ال�ضجن  بدائُل  تكون  اأن  وميكن 
والأ�ضخا�ُض الذين يعانون من ق�ضور القدرة العقلية.)341( كما اأنَّ التدابرَي البديلة هي، يف ظروف معيَّنة، منا�ضبٌة 
كبريًا  لن خطرًا  ي�ضكِّ ول  ل مرة  لأوَّ الرجال جمرمات  اأكرَث من  يكنَّ  ما  غالبًا  لأنهنَّ  املجرمات،  الن�ضاء  ب�ضاأن  ا  جدًّ
وقد قمن باأدوار دعم غري عنيفة )انظر الف�ضل 2(. وعلوة على ذلك، فاإنَّ الآثاَر ال�ضديدة ب�ضكل غري متنا�ضب 
التي تنجم عن �ضجن املراأة تتطلب بذل مزيد من اجلهود لإيجاد بدائل لل�ضجن يف جميع مراحل اإجراءات العدالة 

اجلنائية.)342(

املبادئ العامة ب�ساأن التدابري البديلة   -٣

ينبغي اأن ين�ضَّ نظاُم العدالة اجلنائية على طائفة وا�ضعة من العقوبات غري الحتجازية بدءًا من التدابري ال�ضابقة 
للمحاكمة اإىل التدابري اللحقة لإ�ضدار احلكم، مع مراعاة احلاجة اإىل الت�ضاق يف النطق بالأحكام، من اأجل توفري 

مزيد من املرونة مبا يت�ضق مع ظروف املجرم ال�ضخ�ضية وملب�ضات الق�ضية.)343( 
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، تن�ضُّ قواعُد طوكيو على جمموعة من ال�ضمانات القانونية التي ينبغي تنفيُذها يف اإطار 

التدابري البديلة:)344(
به  تتعلق  التي  املعلومات  و�ضريُة  الأوقات، وكذلك خ�ضو�ضيُته  ُت�ضان كرامُة اجلاين يف جميع  اأن  •  ينبغي 

وخ�ضو�ضيُة اأ�ضرته.
•  ل ينبغي اأن ُتلِحق التدابرُي البديلة باملجرم اأيَّ اأذى ج�ضدي اأو نف�ضي.

•  ينبغي اأن يكون ا�ضتحداُث التدابري غري الحتجازية وتعريُفها وتطبيُقها قد ن�ضَّ عليها القانون، وينبغي اأن 

متار�ض ال�ضلطُة الق�ضائية اأو غرُيها من الهيئات �ضلحيَتها التقديرية وفقًا ل�ضيادة القانون.
•  ينبغي احل�ضوُل على موافقة املجرم عندما َتفر�ض التدابرُي البديلة التزامًا على ذلك ال�ضخ�ض، وخا�ضًة 

يف مرحلة ما قبل املحاكمة، عندما ينطبق افرتا�ُض الرباءة.
ة التي اأ�ضدرت  �ضت به الهيئُة املخت�ضَّ د التدابرُي البديلة حقوَق املجرم بقدر يتجاوز ما رخَّ •  ل ينبغي اأن تقيِّ

القراَر الأ�ضلي.
•  ينبغي اأن تخ�ضع قراراُت فر�ض تدابري بديلة لإعادة النظر، بناء على طلب املجرم.

•  ينبغي اأن تكون هناك اآلياٌت لتمكني املجرم من تقدمي �ضكوى اإذا م�ضت التدابرُي البديلة حقوقه.

وعلوة على ذلك، فاإنَّ اختياَر التدابري البديلة ينبغي اأن ي�ضتند اإىل تقييم وفقًا ملعايري تت�ضل بطبيعة اجلرم 
ومدى خطورته و�ضخ�ضية املجرم وخلفيته واأغرا�ض اإ�ضدار احلكم وحقوق ال�ضحايا.)345( 

 )340(قواعد طوكيو، القاعدتان 1-5 و3-2.

املت�ضلة  اجلرائم  مع  التعامل  لتدابري  امللئمة  للبدائل  الفعال  ال�ضتخدام  ب�ضاأن  "تو�ضيات  الإرهاب،  ملكافحة  العاملي   )341(املنتدى 

بالإرهاب"، التو�ضية 8.
.Handbook of Basic Principles and Promising Practices, p. 70)342( 

 )343(قواعد طوكيو، القاعدة 3-2.

 )344(املرجع نف�ضه، القاعدة 3.

 )345(املرجع نف�ضه، القاعدة 2-3.
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ا املعايرُي التي ميكن اأن توؤخذ يف العتبار لتقييم التدابري البديلة ب�ضاأن الأ�ضخا�ض املتَّهمني اأو املدانني بارتكاب  اأمَّ
جرائم ذات �ضلة بالإرهاب، ح�ضبما هو مقرتٌح يف التو�ضيات ب�ضاأن التدابري البديلة، فهي ت�ضمل ما يلي:)346(

•  مدى خطورة اجلرمية التي اتهم املجرُم باقرتافها

•  م�ضتوى التطرف املف�ضي اإىل العنف واللتزام بالتطرف العنيف

•  مدى تقبُّل املجرم للتدخل والعلج 

•  مدى احتمال معاودة املجرم للإجرام

٤-  التدابري البديلة املراعية للعتبارات اجلن�سانية يف خمتلف مراحل نظام 
العدالة اجلنائية 

الطرائق.  من  بعدد  وذلك  البدائل،  تلك  من  ال�ضتفادة  يف  للن�ضاء  غنب  هناك  يكون  اأن  ميكن  ُذكر،  مما  بالرغم 
مًة خ�ضي�ضًا لتلبية  فمعظُم الدول ل توفر بدائَل لل�ضجن تت�ضم مبراعاتها للعتبارات اجلن�ضانية بحيث تكون م�ضمَّ
احتياجات املجرمات، بغية احلد من اأخطار معاودة الن�ضاء للإجرام.)347( فهذه البدائُل، التي كان الذكوُر امل�ضتبه 

ذت، قد ل تكون متاحًة بنف�ض القدر للمجرمات. مت وُنفِّ مِّ فيهم واملجرمون يف الأذهان عندما �ضُ
ولذلك، ينبغي للدول اأن تنظر يف و�ضع وتنفيذ جمموعة من البدائل التي تراعي العتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن 
�ض له العديُد من املجرمات من  ال�ضجينات لكي تطبَّق يف خمتلف مراحل نظام العدالة اجلنائية، مع مراعاة ما تعرَّ

اإيذاء يف ال�ضابق وم�ضوؤوليتهن عن توفري الرعاية.)348(

‘1’ احليد عن امللحقة الق�سائية 

ذ تدابرَي  ينبغي لل�ضرطة اأو النيابة العامة اأو الأجهزة الأخرى التي تتعامل مع الق�ضايا اجلنائية للمجرمات اأن تنفِّ
ع يف كلِّ نظام قانوين.)349( وينبغي  حتيُد عن امللحقة الق�ضائية، حيثما كان ذلك منا�ضبًا وممكنًا، وفقًا ملعايرَي ُتو�ضَ
 عند اتخاذ قرار من هذا القبيل مراعاُة حماية املجتمع ومنع اجلرمية وتعزيز احرتام القانون وحقوق ال�ضحية.)350( 
لهنَّ  اللتي  الن�ضاء  حرماَن  اأنَّ  الق�ضائية  امللحقة  عن  حتيد  التي  القرارات  يف  احل�ضبان  يف  يوؤخذ  اأن  وينبغي 
م�ضوؤولياٌت عن رعاية اأفراد اأ�ضرهن من احلرية له اأي�ضًا اأثٌر �ضار بالأطفال وغريهم من اأفراد الأ�ضرة الذين هم 

يف رعايتهن.)351( 

‘2’ جتنب الحتجاز ال�سابق للمحاكمة 

ينبغي اللجوُء اإىل بدائِل الحتجاز ال�ضابق للمحاكمة يف اأبكر وقت ممكن،)352( وميكن اأن ت�ضمل تلك البدائُل تدابرَي 
مثل الكفالة والإقامة اجلربية واملراقبة الإلكرتونية والإفراج امل�ضروط الذي قد يقت�ضي احل�ضوَر املنتظم اإىل مراكز 
اأجهزة اإنفاذ القانون اأو غريها من �ضلطات العدالة اجلنائية، وحتويل امل�ضار.)353( وقد لوحظ اأنَّ القراراِت املتعلقَة 
ببدائل الحتجاز، �ضواٌء يف املرحلة ال�ضابقة للمحاكمة اأو يف مرحلة اإ�ضدار احلكم، غالبًا ما تتجاهل اخللفيَة التي 
عادة ما تكون للمجرمات وم�ضوؤولياتهن عن الرعاية واخلطر الطفيف الذي ي�ضكلنه عادًة على املجتمع.)354( ولذلك، 

املت�ضلة  اجلرائم  مع  التعامل  لتدابري  امللئمة  للبدائل  الفعال  ال�ضتخدام  ب�ضاأن  "تو�ضيات  الإرهاب،  ملكافحة  العاملي   )346(املنتدى 

بالإرهاب"، التو�ضية 6.
 UNODC, “Information note for criminal justice practitioners” on non-custodial measures for women offenders”)347( 

.(n.p.), p. 2

 )348(قواعد بانكوك، القاعدة 57.

 )349(قواعد طوكيو، القاعدة 5-1، وقواعد بانكوك، القاعدة 58.

 )350(قواعد طوكيو، القاعدة 1-5.

 )UNODC, “Information note for criminal justice practitioners”, p. 6)351؛ انظر اأي�ضًا قواعد بانكوك، القاعدة 58.

 )352(قواعد طوكيو، القاعدة 2-6.

 )353("تو�ضيات ب�ضاأن ال�ضتخدام الفعال للبدائل امللئمة لتدابري التعامل مع اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب"، احلا�ضية 2. 

 Helmut Kury, Sławomir Redo and Evelyn Shea, eds., Women and Children as Victims and Offenders: Background,)354( 

.Prevention, Reintegration-Suggestions for Succeeding Generations, vol. 2 (n.p., Springer, 2016), p. 41
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ينبغي اأن يوؤخذ يف احل�ضبان، عند النظر يف البدائل املتوفرة، ما �ضتخلفه تلك البدائُل من تداعيات ميكن اأن مت�ض 
املراأَة ب�ضكل غري متنا�ضب مع الرجل فيما يتعلق بالعمل وال�ضكن وح�ضانة الأطفال، ول �ضيما يف الأ�ضر التي تعولها 
ها يف احل�ضول على  اأقلَّ وعيًا بحقوقها القانونية وحقِّ اأنَّ املراأَة قد تكون  اأن يوؤخذ يف احل�ضبان  امراأٌة، كما ينبغي 

امل�ضاعدة القانونية جمانًا، عند القت�ضاء، مثلما ُذكر اآنفًا و�ضُيذكر يف الف�ضل 6.)355(
ول بدَّ من اأن تكون اأ�ضكاُل و�ضروط التدابري البديلة للحتجاز ال�ضابق للمحاكمة، �ضاأنها �ضاأن جميع الأ�ضكال 
الأخرى من البدائل، مراعيًة للعتبارات اجلن�ضانية. فالآلياُت املتَّبعة لتحديد مبالغ الغرامات والإفراج بكفالة قد 
ل تاأخذ يف احل�ضبان الغنب القت�ضادي وعدم ال�ضتقلل املايل اللذين تواجُههما املراأُة يف العديد من ال�ضياقات. 
وعلوًة على ذلك، ميكن اأن متثل ال�ضروُط املحايدة جن�ضانيًّا التي ت�ضعها ال�ضلطاُت َغبنًا للمراأة، ومنها مثًل �ضروط 
الإفراج بكفالة التي ت�ضتلزم ت�ضجيل احل�ضور بانتظام لدى ال�ضلطات. وميكن اأن ُتغنَب املراأُة ب�ضكل خا�ض يف احلالت 
التي ل ت�ضتطيع فيها مغادرَة املن زل دون اأن يرافقها اأقارب من الذكور، لأنَّ النقَل اإىل مركز ال�ضرطة املعني لي�ض 

ل م�ضوؤوليات الرعاية.)356(  مي�ضوَر التكلفة اأو ممكنًا، اأو لأنَّ مواعيَد احل�ضور ميكن اأن تعطِّ
وعند حتديد ال�ضروط التي ينبغي اأن يتقيَّد بها املجرُم يف �ضياق التدابري البديلة، تن�ض قواعُد طوكيو على اأنَّ 
ة ينبغي لها اأن تاأخذ يف العتبار احتياجات املجتمع واحتياجات كلٍّ من املجرم وال�ضحية وحقوقهما.  ال�ضلطَة املخت�ضَّ
ويجب اأن تكون ال�ضروُط التي يتعني مراعاتها عمليًة ودقيقة وقليلة ما اأمكن، واأن ت�ضتهدف تقلي�ض احتمالت ارتداد 

املجرم اإىل ال�ضلوك الإجرامي وزيادَة فر�ض اندماجه يف املجتمع، مع مراعاة احتياجات ال�ضحية.)357( 

‘٣’ مرحلة املحاكمة واإ�سدار احلكم 

هناك عدٌد من بدائل ال�ضجن املتاحة يف مرحلة اإ�ضدار احلكم، ومنها التحذيُر والإفراُج امل�ضروط والعقوباُت التي 
املراقبة  والو�ضُع حتت  التنفيذ،  وقف  مع  واحلكُم  بالتعوي�ض  والأمُر  املالية  والغراماُت  القانونية  الفرد  مت�ض حالَة 
والإ�ضراف الق�ضائي واخلدمُة املجتمعية والإقامُة اجلربية واملعاملُة غري الإيداع يف موؤ�ض�ضة احتجازية.)358( ولدى 
النظر يف التدابري البديلة لل�ضجن يف مرحلتي ما قبل املحاكمة واأثناء اإ�ضدار احلكم، ينبغي لل�ضلطة الق�ضائية اأن 
توؤخذ يف  اأن  وينبغي  ال�ضحية.)359(  املجتمع وم�ضالَح  التاأهيل وحمايَة  اإعادة  اإىل  املجرم  العتبار حاجَة  تاأخذ يف 
اإن  الراهنة،  وجرائمه  الإجرام  املجرم يف  ب�ضاأن منط  اجتماعيًة  تت�ضمن حتقيقاٍت  التي  التقاريُر  اأي�ضًا  احل�ضبان 

ُوجدت تلك التقارير.)360(
ومرحلة  للمحاكمة  ال�ضابقة  املرحلة  يف  ال�ضجن  بدائل  من  ال�ضتفادة  يف  عقباٍت  املجرماُت  تواجه  اأن  وميكن 
اإ�ضدار احلكم مماثلًة للعقبات التي ُذكرت اأعله فيما يتعلق بتدابري حتويل امل�ضار والحتجاز ال�ضابق للمحاكمة، 
فيما يخ�ض  ال�ضجن  لعقوبة  ُي�ضتعمل كثريًا كبديل  الذي  التدبرُي  وهو  الغرامات،  دفع  ومن ذلك عدُم قدرتها على 

اجلرائَم غري العنيفة.)361(
وتن�ض القاعدُة 61 من قواعد بانكوك على اأنَّ املحاكَم يجب اأن تتمتع، عند اإ�ضدارها اأحكامًا �ضد املجرمات، 
فة للحكم من قبيل عدم وجود �ضجل جنائي وعدم خطورة  نها من النظر يف العوامل املخفِّ بال�ضلحيات التي متكِّ
املعنيات  الن�ضاء  عاتق  على  امللقاة  الرعاية  م�ضوؤوليات  �ضوء  يف  ال�ضلوك،  هذا  وطبيعة  ن�ضبيًّا  الإجرامي  ال�ضلوك 
واخللفيات املعتادة ب�ضاأنهن. وعلوًة على ذلك، ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار يف خيارات بدائل ال�ضجن املتاحة للن�ضاء 
�ض له العديُد من املجرمات من اإيذاء يف ال�ضابق وم�ضوؤولياتهن عن توفري الرعاية.)362( غري اأنَّ العقوبات الدنيا  ما تعرَّ
الإلزامية على اجلرائم، مثلما نوق�ض اأعله، حتول دوَن ممار�ضة ال�ضلحية التقديرية الق�ضائية، حتى يف حالت 

فة لول ذلك. ل مرة الذين ل يتَّ�ضمون بالعنف، حيث كان ميكن اأن تنطبق عليهم الظروُف املخفِّ املجرمني لأوَّ

.UNODC, “Information note for criminal justice practitioners”, p. 8)355( 

.Kury, Redo and Shea, eds., Women and Children as Victims and Offenders, p. 41)356( 

 )357(قواعد طوكيو، القاعدتان 12-1 و2-12.

 )358(املرجع نف�ضه، القاعدة 2-8.

 )359(املرجع نف�ضه، القاعدة 1-8.

 )360(املرجع نف�ضه، القاعدة 1-7.

.Kury, Redo and Shea, eds., Women and Children as Victims and Offenders, p. 41)361( 

 )362(قواعد بانكوك، القاعدة 57.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

وعلوًة على ذلك، ينبغي، حيثما يكون ممكنًا وملئمًا، تف�ضيُل العقوبات غري الحتجازية فيما يتعلق باحلوامل 
والن�ضاء اللواتي ُيِعْلَن اأطفاًل.)363( ووفقًا لقواعد بانكوك، ل ينبغي اأن ُينظر يف اإ�ضدار اأحكام احتجازية على الن�ضاء 
ل فيها املراأُة  الذين هم من هذه الفئة اإلَّ يف احلالت التي ُتعترب فيها اجلرميُة املرتَكبة عنيفًة اأو يف احلالت التي ت�ضكِّ

ا، وبعد مراعاة م�ضلحة الطفل الف�ضلى.)364( خطرًا م�ضتمرًّ

‘٤’ مرحلة ما بعد �سدور احلكم

تن�ض قواعُد طوكيو على عدد من التدابري اللحقة ل�ضدور احلكم للم�ضاعدة على اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع، 
وهي تدابرُي ينبغي النظُر فيها يف اأبكر مرحلة ممكنة، وينبغي اأن تخ�ضع لإعادة نظر ق�ضائية.)365( وهذه الأحكاُم 
ت�ضمل اإطلَق �ضراح املجرم من اأجل العمل اأو تلقي العلم والإفراَج امل�ضروط واإ�ضقاَط العقوبة والعفَو.)366( ويجب اأن 
توؤخذ م�ضوؤولياُت ال�ضجينات عن توفري الرعاية واحتياجاُتهن اخلا�ضة فيما يتعلق باإعادة الإدماج يف املجتمع بعني 

العتبار يف القرارات املتعلقة بالإفراج امل�ضروط املبكر.)367(

الحتجاز "الوقائي"  -٥
لقد داأبت ال�ضلطاُت على احتجاز الأفراد الذين كانوا مرتبطني بجماعات اإرهابية "لأغرا�ض وقائية". فال�ضلطاُت 
�ضون ب�ضكل خا�ض خلطر النتقام من جانب اجلماعة الإرهابية  اأنهم معرَّ ميكن اأن تنظر اإىل هوؤلء الأفراد على 
التي كانوا، اأو ُيعتقد اأنهم كانوا، مرتبطني بها، اأو من جانب اأفراد املجتمع املحلي، ب�ضبب الو�ضمة التي جلبها ذلك 
الرتباط، حتى عندما يكون ذلك ال�ضخ�ض �ضحيًة. وما فتئ الأ�ضخا�ُض ُيحتَجزون اأي�ضًا حتت �ضتار "الوقاية" لغر�ض 
احل�ضول على معلومات عن �ضركائهم املفرت�ضني. ويف �ضياقات اأخرى، ُت�ضاق الن�ضاُء امل�ضتَبه يف وقوعهن �ضحايا 
للجتار اأو العنف اجلن�ضي يف كثري من الأحيان اإىل اأماكن احتجاز "وقائي" غ�ضبًا عنهن، من اأجل حمايتهن من 

التعر�ض ملزيد من الأذى.)368( 
حظَر  ينتهك  واأن  احلرية  من  القانوين  غري  احلرمان  حد  اإىل  ي�ضل  اأن  ميكن  "الوقائي"  الحتجاُز  وهذا 
ل يف بع�ض  لة لأغرا�ض "وقائية" ميكن اأن ي�ضكِّ الحتجاز التع�ضفي. وعلوًة على ذلك، فاإنَّ الحتجاَز لفرتات مطوَّ

الظروف معاملًة ل اإن�ضانية.)369(
وقد نا�ضدت الهيئاُت املن�ضاأة مبوجب معاهدات حقوق الإن�ضان الدوَل اأن تكفَّ عن ممار�ضة الحتجاز الوقائي 
�ضات خلطر العنف. وحثت جلنُة مناه�ضة التعذيب الدوَل على نقل جميع الن�ضاء اللواتي هنَّ يف الوقت  للن�ضاء املعرَّ
احلا�ضر رهن "احلجز الوقائي" اإىل دور تاأهيل اآمنة اأخرى.)370( ودعت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد 
املراأة الدوَل اإىل اإلغاء جميع الأحكام القانونية التي متيز �ضد املراأة، مبا يف ذلك الإجراءات التي ت�ضمح بحرمان 
املراأة من حريتها حلمايتها من العنف، وكذلك جميع القوانني التي متنع الن�ضاء عن الإبلغ عن العنف القائم على 

نوع اجلن�ض اأو تثبطها عن ذلك، وممار�ضة "احلجز بغر�ض احلماية".)371(

 )363(قواعد بانكوك، القاعدة 64.

 )364(املرجع نف�ضه.

 )365(قواعد طوكيو، القواعد 9-1 و9-3 و4-9.

 )366(املرجع نف�ضه، القاعدة 2-9.

 )367(قواعد بانكوك، القاعدة 63.

 )368(اأبرز خبري اأكادميي يف جمال الجتار بالب�ضر، يف هذا ال�ضدد، اأنَّ املمار�ضة املتمثلة يف احتجاز �ضحايا الجتار غالبًا ما تكون 

الأ�ضخا�ض املتجر بهم  الغالبية العظمى من  الن�ضاء  املثال، ت�ضكل  الن�ضاء والرجال. فعلى �ضبيل  توؤثر �ضلبًا يف كل من  ا بحيث  جمن�َضنة جدًّ
املحتجزين يف ملجئ الرعاية. والن�ضاء والفتيات هن اللواتي ميكن على الأرجح التعرف على هويتهن من خلل القنوات الر�ضمية. وُيعترب 
Anne T. Gallagher,( على نطاق وا�ضع اأنَّ الإناث اللتي كنَّ �ضحايا للجتار هنَّ يف حاجة اإىل هذه احلماية اأكرث بكثري من نظرائهن الذكور

.)The International Law of Human Trafficking (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), pp. 293–294

 )A/HRC/7/3)369، الفقرة 42، وA/HRC/4/33/Add.3، الفقرة 39.

 )A/65/44)370، ال�ضفحة 144.

 )371(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة 

حتديثًا للتو�ضية العامة رقم CEDAW/C/GC/35( 19(، الفقرة 31 )ب( و)ج(.

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/7/3
http://undocs.org/ar/A/HRC/4/33/Add.3
http://undocs.org/ar/A/RES/65/44
http://www.undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/35
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ت قد تكون مربرًة على اأ�ضا�ض ا�ضتثنائي عندما ل يوجد بديٌل منا�ضب، فاإنه يجب  ومع اأنَّ اأ�ضكاَل الحتجاز املوؤقَّ
ت�ضمل  اأن  وميكن  املمار�ضة.)372(  هذه  اإىل  اللجوء  تفادي  اأجل  من  احلماية  من  احتجازية  غري  اأ�ضكال  ا�ضتحداُث 

التدابرُي املقرتحة يف هذا ال�ضدد ما يلي:
•  ل ينبغي اللجوُء اإىل اأ�ضكال الحتجاز من اأجل "حماية" املراأة اإلَّ عند ال�ضرورة وبناء على طلب �ضريح من 

تًة ول ُتفَر�ض عليها رغَم اإرادتها. كما ينبغي اأن تكون تلك  املراأة املعنية. ويجب اأن تكون تلك التدابرُي موؤقَّ
ة.)373( وينبغي اأن تتاح للمراأة  التدابرُي حتت اإ�ضراف ال�ضلطات الق�ضائية وغريها من ال�ضلطات املخت�ضَّ

املحتجزة �ضبُل احل�ضول على امل�ضورة القانونية اأثناء اتخاذ هذه القرارات.
�ضات خلطر العنف، ل ينبغي  •  عندما ُيلجاأ، يف ظروف ا�ضتثنائية، اإىل مرافق الحتجاز حلماية الن�ضاء املعرَّ

معاملُة هوؤلء الن�ضاء معاملَة ال�ضجينات، وينبغي اأن تكون لهن حريُة مغادرة مرفق الحتجاز متى رغنب 
يف ذلك.)374(

•  ينبغي اإحالُة الن�ضاء املحتجزات لهذه الأ�ضباب، يف اأقرب وقت ممكن وح�ضب القت�ضاء، اإىل مرافَق اأكرث 
ملءمًة، مثل مراكز الإيواء وامل�ضاكن الآمنة والدوائر الأخرى التي تقدم خدمات جمتمعية.)375(

ملزيد من املطالعة
و�ضع املكتُب عددًا من املن�ضورات عن بدائل ال�ضجن للمجرمات، منها التالية:

 Handbook of Basic Principles and( كتيِّب ب�ضاأن املبادئ الأ�ضا�ضية واملمار�ضات الواعدة ب�ضاأن بدائل احلب�ض  •

)2007( )Promising Practices on Alternatives to Imprisonment

 Information( رة معلومات للممار�ضني يف جمال العدالة اجلنائية ب�ضاأن التدابري غري الحتجازية للمجرمات •  مذكِّ
note for criminal justice practitioners on non-custodial measures for women offenders(، متاحة على 

. www.unodc.org :املوقع ال�ضبكي التايل
 Criminal Justice Assessment Toolkit: Alternatives to( جمموعة اأدوات تقييم العدالة اجلنائية: بدائل ال�ضجن  •

)2006( )Incarceration

 E-learning course on alternatives to( دورة درا�ضية للتعلم الإلكرتوين ب�ضاأن بدائل ال�ضجن للمجرمات  •

)imprisonment for women offenders

زاي- الحتجاز الإداري للأ�سخا�س املرتبطني بجماعات اإرهابية 
الحتجاز الإداري خارج اإطار العدالة اجلنائية  -1

ف الفريُق العامل املعني بالحتجاز التع�ضفي الحتجاَز الإداري باأنه عمليُة القب�ض على اأفراٍد واحتجازهم من  عرَّ
قبل �ضلطات الدولة خارج �ضياق القانون اجلنائي )على �ضبيل املثال لأ�ضباب اأمنية، مبا يف ذلك الإرهاب( ك�ضكل من 
اأ�ضكال احلب�ض الوقائي.)376( لذلك، فاإنَّ الحتجاَز الإداري يحدث عندما ل يكون ذلك التدبرُي مفرو�ضًا فيما يت�ضل 

نة اأو من اأجل اتخاذ تلك الإجراءات. بالإجراءات املتَّخذة �ضمن نظام العدالة اجلنائية ب�ضاأن جرمية معيَّ
ويف بع�ض الدول، ُيحَرم الأ�ضخا�ُض امل�ضتبه يف ارتباطهم بجماعة اإرهابية من حريتهم لفرتات زمنية طويلة من 
جانب ال�ضلطات الع�ضكرية اأو غريها من ال�ضلطات الأمنية خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية لأغرا�ض اأمنية. وهذا 
يحدث، على �ضبيل املثال، عندما تعمد ال�ضلطاُت الع�ضكرية اإىل "فح�ض" جمموعات كبرية من النا�ض الذين اأُلقي 
عليهم القب�ض اأثناء عمليات مكافحة الإرهاب، اأو الذين �ضلموا اأنف�ضهم اإىل ال�ضلطات، بغية تقرير ما اإذا كان ميكن 

الإفراج عنهم لكي يعودوا اإىل املجتمع املحلي لأنهم ل ي�ضكلون �ضوى خطر �ضئيل. 

 )372(قواعد بانكوك، القاعدة 59.

 )373(العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 9، الفقرة 4، وقواعد بانكوك، القاعدة 59.

 Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, Guidance Document on the United Nations Rules on)374( 

.the Treatment of Women Prisoners, p. 18

 )375(قواعد بانكوك، القاعدة 59.

 )A/HRC/13/30)376، الفقرة 77.

http://undocs.org/ar/A/RES/13/30
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

بارتكاب  متهمني  اإرهابية  بجماعة  املرتبطون  الأ�ضخا�ُض  يكون  ل  عندما  اأي�ضًا  الإداري  الحتجاُز  ويحدث 
جرمية، بل حتتجزهم ال�ضلطاُت لغر�ض اإحلاقهم بربامج الق�ضاء على نزعة التطرف. وبغ�ض النظر عن الطريقة 
التي تعنيِّ بها ال�ضلطاُت تلك الربامَج، فاإنَّ ذلك الحتجاَز يكون مبثابة حرمان من احلرية عندما تكون امل�ضاركُة يف 
تلك الربامج اإلزاميًة ول يكون امل�ضاركون فيها اأحرارًا ملغادرتها. ويحدث احلرماُن من احلرية اأي�ضًا عندما تكون 

امل�ضاركُة طوعيًة يف البداية، ولكنَّ امل�ضاركني مُينعون بعد ذلك من مغادرتها. 
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ الأ�ضخا�َض قد يجدون اأنف�ضهم بحكم الواقع حمرومني من حرية احلركة يف خميمات 
دين الداخلية. وما انفك الن�ضاُء والأطفال يف تلك املخيَّمات يواجهون قيودًا �ضديدة على حرية تنقلهم تفر�ضها  امل�ضرَّ
عليهم �ضلطاُت املخيمات على اأ�ضا�ض �ضلوع اأفراد اأ�ضرهم املزعوم يف اأن�ضطة جماعات اإرهابية، مع اأنهم مل ُيتََّهموا 
�ضخ�ضيًّا ب�ضلوعهم يف تلك الأن�ضطة. ويف بع�ض احلالت، منعتهم �ضلطاُت املخيمات من املغادرة و�ضادرت بطاقات 
هويتهم )التي هي لزمٌة ملغادرة تلك املخيمات عرب نقاط التفتي�ض(، اأو ا�ضرتطت عليهم موافقًة خا�ضة لل�ضفر خارج 
قها على املقيمني يف املخيمات قواُت الأمن احلكومية  املخيم اإىل امل�ضت�ضفيات القريبة. وهذه القيوُد ما انفكت تطبِّ
وكذلك امليلي�ضياُت املوالية للحكومة وامل�ضوؤولة عن املخيمات. ومع اأنَّ من املهمِّ التمييَز بني احلرمان من حرية التنقل 
واحلرمان من احلرية، اإلَّ اأنَّ احلدوَد لي�ضت وا�ضحًة دائمًا، وميكن اأن يكون احلرماُن من حرية التنقل من ال�ضدة 

بحيث يرقى اإىل احلرمان الإداري من احلرية بحكم الأمر الواقع.
واحلرماُن من احلرية خارَج �ضياق الإجراءات اجلنائية م�ضموٌح به مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�ضان يف 
رت من اأن َتطرح اأ�ضكاُل  ظل ظروف معيَّنة ُتطبَّق فيها ح�ضرًا. ومع ذلك، فاإنَّ اللجنَة املعنية بحقوق الإن�ضان حذَّ
في للحرية.)377( وعندما ُيحَرم الأفراُد من حريتهم من خلل  الحتجاز الإداري خماطَر �ضديدًة حلدوث �ضلب تع�ضُّ
نزعة  على  الق�ضاء  اأو  الدقيق  الفح�ض  لأغرا�ض  ذلك  يف  مبا  القومي،  بالأمن  تتعلق  لأ�ضباب  الإداري  الحتجاز 
التطرف، يجب على الدول اأن متتثل لل�ضمانات ال�ضارمة املن�ضو�ض عليها يف املادة 9 من العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.)378( وهذا يعني ما يلي:

دة بو�ضوح يف القانون الوطني. •  اأنَّ هذا الحتجاَز يجب اأن يقوم على اأ�ض�ض واإجراءات حمدَّ

الة للطعن يف م�ضروعية احتجازه، مبا يف ذلك ال�ضتعانُة مبحام. •  اأنَّ املحتجَز ينبغي اأن تتاح له �ضبٌل فعَّ

واأن  الحتجاز  م�ضروعية  يف  اإبطاء  دون  تبتَّ  اأن  يجب  ونزيهة  م�ضتقلًة  اأخرى  هيئًة  اأو  ق�ضائية  هيئًة  •  اأنَّ 

ت�ضتعر�ض بانتظام ا�ضتمراَر م�ضروعية الحتجاز و�ضروَرته.
•  اأنَّ ال�ضخ�َض الذي احُتجز ب�ضورة غري م�ضروعة ينبغي اأن يكون له حقٌّ نافذ يف احل�ضول على تعوي�ض.

مع  تف�ضيًل  اأقلُّ  قواعُد  حتُكمها  ما  كثريًا  فهي  اجلنائية  العدالة  نظام  نطاق  خارَج  الحتجاز  حالُت  ا  اأمَّ
والأطفال. وغالبًا  والبالغني  والن�ضاء  الرجال  للف�ضل بني  اأقلُّ �ضرامًة  اإنفاٌذ  يكون هناك  وقد   . اأقلَّ ر �ضمانات  توفُّ
البيئات  يف  هي  مما  اأ�ضعَف  التظلُّم  اآليات  وا�ضتخدام  القانونية  امل�ضاعدة  على  احل�ضول  و�ضبُل  الرقابُة  تكون  ما 
والفتيات.  الن�ضاء  على  خا�ض  تاأثرٌي  الأرجح  على  له  وهذا  الإ�ضلحيات،  نظام  مثل  را�ضخة،  لقواعد  اخلا�ضعة 
املنا�ضبة،  التدابري  جميَع  الدوُل  تكفل  اأن  �ضرورَة  املراأة  �ضد  التمييز  على  بالق�ضاء  املعنية  اللجنُة  اأبرزت  وقد 
م�ضروعية  يف  الطعن  من  املراأة  لتمكني  الة  فعَّ قانونية  اإجراءات  واتخاُذ  القانونية  امل�ضاعدة  تقدمُي  ذلك  يف  مبا 
تكون  اأن  وكفالُة  املحتجزة؛  املراأة  بوجود  الحتجاز،  لهذا  منتظمة  ا�ضتعرا�ضات  اإجراء  وكفالُة  احتجازها؛ 
املحرومة  املراأة  حقوق  حماية  اأجل  من  ال�ضلة،  ذات  الدولية  واملعايري  متوافقة  الإداري  الحتجاز   "ظروف 

من حريتها".)379(

 )CCPR/C/GC/35)377، الفقرة 15.

ان اإلَّ الأ�ضخا�ض املتهمني بارتكاب   )378(با�ضتثناء جزء من الفقرة 2 من املادة 9، وكامل الفقرة 3 من املادة 9، حيث اإنهما ل يخ�ضَّ

اجلرمية.
 )379(CEDAW/C/GC/33، الفقرة 53 )ج(.

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
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ال�ضديد  احلذَر  تتوخى  اأن  التطرف  نزعة  على  الق�ضاء  وبرامج  الفح�ض  عن  امل�ضوؤولة  ال�ضلطات  على  ويجب 
اعتبار  اإىل  البلدان  بع�ض  نزوٌع يف  ناحية، هناك  قوالب منطية جن�ضانية. فمن  قائمة على  اتخاذ قرارات  لتجنُّب 
ارتباط املراأة باجلماعات الإرهابية غرَي طوعي اأو بريئًا عمومًا، ولذلك فهي ت�ضمح لها بالعودة اإىل احلياة املدنية 
دون اخل�ضوع لإجراءات الفح�ض الدقيق. ونتيجًة لذلك، فاإنَّ الرجاَل هم الذين يخ�ضعون يف املقام الأول، اإن مل يكن 
ل لأغرا�ض حتديد "ملحمهم"، ومن اأجل القيام بتحديد اأوَّيل لحتمال تورُّطهم  ح�ضرًا، للحتجاز الإداري املطوَّ
اأنَّ الن�ضاَء كثريًا ما ل ُينَظر  اأمنيًّا كبريًا. ومن ناحية اأخرى، ومع  لون خطرًا  اإذا كانوا ي�ضكِّ اإرهابية وما  اأعمال  يف 
�ضن لت�ضريب عقائدي  ُيعترَبن قد تعرَّ يف ملحقتهنَّ ق�ضائيًّا ب�ضبب القوالب النمطية اجلن�ضانية، فاإنهن غالبًا ما 
اأو غ�ضل دماغ، ومن ثمَّ فاإنه يلزم جتريُدهن من نزعة التطرف، حتى عندما ل يكون هناك اأيُّ �ضك يف ارتباطهن 
ق على كلٍّ  ق�ضرًا باجلماعة الإرهابية. وقد دعا جمل�ُض الأمن، يف قراره 2396 )2017(، الدوَل الأع�ضاء اإىل اأن تطبِّ
من امل�ضتَبه يف تورُّطهم يف اأعمال اإرهابية واأفراد اأ�ضرهم املرافقني لهم عمليات تقييم املخاطر القائمة على الأدلة 
واإجراءات التدقيق وفقًا للقانون الوطني والقانون الدويل، دون اللجوء اإىل التنميط القائم على اأيِّ اأ�ضا�ض متييزي 

يحُظره القانوُن الدويل.

2- الحتجاز يف �سياق الن زاعات امل�سلحة 
فة على اأنها اإرهابية(  عندما ُيحتَجز اأ�ضخا�ٌض مرتبطون بجماعات م�ضلحة غري الدول )مبا يف ذلك اجلماعاُت امل�ضنَّ
يف �ضياق نزاع م�ضلح، ت�ضبح قواعُد القانون الدويل الإن�ضاين املتعلقة باحلرمان من احلرية واجبَة التطبيق وُتكمل 
ر  قواعَد القانون الدويل حلقوق الإن�ضان. ويف الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية وفيما يتعلق باحلرمان من احلرية، ُيوفِّ
القانوُن الدويل الإن�ضاين للن�ضاء والرجال نف�َض احلماية، �ضواٌء اأكانوا من املدنيني اأو املقاتلني، لكنه ي�ضرتط اأي�ضًا 

رات من الن زاع امل�ضلح. دة من احلماية وال�ضحة وامل�ضاعدة التي تبديها الن�ضاُء املت�ضرِّ احرتاَم الحتياجات املحدَّ

< اأ�سواء: الن زاعات امل�سلحة غري الدولية
بني  امل�ضلحَة  الن زاعاِت  الدولية  غرُي  امل�ضلحة  الن زاعاُت  وتعني  دويل.  غري  طابٌع  لها  اليوَم  امل�ضلحة  الن زاعات  معظُم 
دولة  تدخُل  ُيف�ضي  ول  تلك اجلماعات.  فيما بني  التي حتدث  الن زاعات  اأو  املنظمة،  امل�ضلحة  احلكومات واجلماعات 
ل دول اأخرى دعمًا للعراق يف الن زاع �ضد تنظيم الدولة  اأجنبية اإىل جانب احلكومة يف نزاع م�ضلح غري دويل، مثل تدخُّ

الإ�ضلمية، اإىل تغريُّ يف ت�ضنيف ذلك الن زاع. 
ة، ويجب اأن تكون  وهذه الأعماُل القتالية، التي تقيَّم على اأ�ضا�ض كلِّ حالة على حدة، يجب اأن تبلغ احلدَّ الأدنى من احلدَّ

مًة بحيث يكون هناك هيكٌل قيادي وقدرٌة على �ضن عمليات ع�ضكرية.)اأ( القواُت امل�ضلحة غري احلكومية منظَّ
فعلى �ضبيل املثال، اأكدت مفو�ضيُة الأمم املتحدة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان واللجنُة الدولية لل�ضليب الأحمر واملحكمُة 
اجلنائية الدولية وجوَد نزاع م�ضلح غري دويل يف �ضمال نيجرييا بني قوات الأمن يف نيجرييا وجماعة بوكو حرام. وكانت 
ته وطول اأمده وم�ضتوى تنظيم جماعة  العوامُل الرئي�ضية يف حتديد طبيعة هذا الن زاع تتمثل يف طبيعة العنف امل�ضلح وحدَّ

بوكو حرام باعتبارها جماعًة م�ضلحة.)ب(

املوقع  على   ،the International Committee of the Red Cross casebook on non-international armed conflict )اأ(انظر 

.https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict

 International Committee of the Red Cross, Annual Report 2013, vol. I؛ وA/HRC/30/67 الوثيقة  )ب(الفقرة 19 من 

 International Criminal Court, Office of the Prosecutor, "Report on preliminary examination؛ و(Geneva, 2014), p. 183
activities 2013" (November 2013), para. 218.

http://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
http://www.undocs.org/ar/A/HRC/30/67
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خلل  الأفراد  لحتجاز  متاأ�ضلة  �ضلحيًة  يتيح  اأنه  منه  ُيفهم  الإن�ضاين  الدويل  القانوَن  اأنَّ  من  الرغم  وعلى 
الدولية  امل�ضلحة غري  الن زاعات  الإن�ضاين املنطبقة على  الدويل  القانون  فاإنَّ قواعَد معاهدات  امل�ضلحة،  الن زاعات 
د اأ�ضباَب العتقال ول اإجراءاته )الحتجاز الإداري(. وهذه الأ�ضباُب والإجراءات يلزم حتديُدها يف مكان  ل حتدِّ
ر القانون الدويل الإن�ضاين قواعَد مهمًة ب�ضاأن ظروف الحتجاز  اآخر، وعادًة ما يكون ذلك يف القانون الوطني. ويوفِّ

ومعاملة املحتجزين. 
ي�ضاركون  يعودوا  اأو مل  ي�ضاركون  الذين ل  ر احلمايَة للأ�ضخا�ض  ُتوفِّ اتفاقيات جنيف  امل�ضرتكة بني  فاملادُة 3 
اأيِّ �ضكل  يف الأعمال القتالية، مبا يف ذلك نتيجة الحتجاز يف الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية. وهذا ينطبق على 
من اأ�ضكال الحتجاز املت�ضل بالن زاع امل�ضلح وي�ضتوجب املعاملَة الإن�ضانية دون اأيِّ متييز. ومن الأمثلة على ال�ضلوك 

املحظور العتداُء على احلياة والأ�ضخا�ض واملعاملُة القا�ضية والتعذيُب والعتداُء على الكرامة ال�ضخ�ضية.
خ 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949، واملتعلق بحماية �ضحايا  ن الربوتوكوُل الإ�ضافي امللحق باتفاقيات جنيف، املوؤرَّ ويت�ضمَّ
املنازعات امل�ضلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاين( هو اأي�ضًا اأحكامًا ب�ضاأن حماية الأ�ضخا�ض املحتجزين يف �ضياق 
الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية )انظر املواد 4-6( وت�ضمل اأحكاُم احلماية تلك كلًّ من الأ�ضخا�ض املحتَجزين يف 
�ضياق الإجراءات اجلنائية واملحتَجزين لأ�ضباب اأمنية خارج �ضياق امللحقة اجلنائية )العتقال(؛ غري اأنَّ احلرماَن 
ا الربوتوكوُل الثاين فهو ل ينطبق اإلَّ عندما تكون  من احلرية يجب اأن يكون لأ�ضباب لها �ضلة بالن زاع امل�ضلح.)380( اأمَّ

قت عليه، ونطاُقه اأ�ضيُق من املادة 3 امل�ضرتكة. الدولة قد �ضدَّ
التعاهدية  الأحكاَم  الدولية  غري  امل�ضلحة  الن زاعات  يف  املنطبق  العرفي  الإن�ضاين  الدويل  القانوُن  وُيكمل 
ن القانوُن الدويل الإن�ضاين العرفي عددًا من  املن�ضو�ض عليها يف املادة 3 امل�ضرتكة ويف الربوتوكول الثاين. ويت�ضمَّ
القواعد الأ�ضا�ضية املتعلقة مبعاملة املحتَجزين وظروف الحتجاز وال�ضمانات الق�ضائية.)381( وفيما يتعلق بحماية 

احلياة العائلية واملراأة والطفل، ين�ض القانوُن الدويل الإن�ضاين العرفي على ما يلي:
•  يجب احرتاُم احلياة العائلية للأ�ضخا�ض املحتَجزين اإىل اأق�ضى حد ممكن. وهذا يتطلب، قدر الإمكان، 

اأفراد  وجود  اأماكن  عن  املعلومات  وتوفرَي  الأ�ضرة  اأفراد  بني  والت�ضال  الأ�ضرة  وحدة  على   احلفاَظ 
الأ�ضرة.)382(

•  با�ضتثناء احلالت التي يتم فيها اإيواء الرجال والن�ضاء من نف�ض الأ�ضرة معًا، يجب الحتفاُظ بالن�ضاء يف 
�ضة للرجال وحتت الإ�ضراف املبا�ضر من الن�ضاء.)383( اأماكن منف�ضلة عن الأماكن املخ�ضَّ

دة فيما يتعلق باحلماية  رات من الن زاع امل�ضلح من احتياجات حمدَّ •  يجب احرتاُم ما تبديه الن�ضاُء املت�ضرِّ

وال�ضحة وامل�ضاعدة.)384( وهذا ينطبق يف �ضياق الحتجاز اأي�ضًا.

 Claude Pilloud and others, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of)380( 

 12 August 1949, Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann, eds. (Geneva, International Committee of the
. Red Cross, 1987), para. 4568

 Jean-Marie Henckaerts, “Study on customary international humanitarian law: a contribution to the  )381(انظر 

 understanding and respect for the rule of law in armed conflict”, International Review of the Red Cross, vol. 87, No. 857 (March
.2005), in particular rules 87–105 and 118–128

 )382(انظر هنكرت�ض، "القانون الدويل الإن�ضاين العرفي"، القواعد 105 و125 و126.

واملتعلق بحماية  اآب/اأغ�ضط�ض 1949  خ 12  املوؤرَّ باتفاقيات جنيف،  امللحق  الإ�ضافي  والربوتوكول  القاعدة 119؛  نف�ضه،   )383(املرجع 

�ضحايا املنازعات امل�ضلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاين(، املادة 5، الفقرة 2 )اأ( و)د(.
 )384(هنكرت�ض، "القانون الدويل الإن�ضاين العرفي"، القاعدة 134.
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�س النقاط الرئي�سية ملخَّ

في من احلرية، وَيفر�ض معاملَة جميع الأ�ضخا�ض املحرومني من  •  يحُظر القانوُن الدويل احلرماَن التع�ضُّ
حريتهم يف جميع الظروف مع اإيلء الحرتام الواجب للكرامة الإن�ضانية وحقوق الإن�ضان. وهذا ي�ضمل 

احلرماَن من احلرية فيما يت�ضل مبنع الإرهاب ومكافحته.
من  جمموعٌة  بارتكابها  املدانني  اأو  املتهمني  اأو  بالإرهاب  �ضلة  ذات  جرائَم  ارتكابهم  يف  امل�ضتَبه  •  لدى 
اأو حمرومني  يكونون فيها م�ضجونني  التي  ال�ضياقات  ال�ضت�ضعاف اجلن�ضانية يف  الحتياجات ومواطن 
لون الأغلبيَة من بني  مة للرجال الذين ي�ضكِّ ا بُنُظم ال�ضجون امل�ضمَّ من حريتهم. وتتاأثر املراأُة تاأثرًا خا�ضًّ

نزلء ال�ضجون.
بالعتبارات  ال�ضرت�ضاُد  ينبغي  احلالت،  هذه  ويف  ال�ضجن.  �ضياقات  احتياجاٌت خا�ضة يف  املراأة  •  لدى 
ال�ضجن  مكان  بتحديد  املتعلقة  القرارات  ويف  ال�ضجن؛  يف  والت�ضجيل  القبول  اإجراءات  يف  اجلن�ضانية 
والف�ضل بني ال�ضجناء وت�ضنيفهم؛ و�ضبل ال�ضتفادة من الرعاية ال�ضحية؛ والتدابري املتعلقة بالت�ضال 
بالعامل اخلارجي، مبا يف ذلك الزيارات الأ�ضرية؛ وال�ضتفادة من امل�ضورة القانونية؛ والتدابري الرامية 

اإىل ا�ضتقبال الن�ضاء احلوامل واللواتي لهن اأطفال؛ واختيار موظفي ال�ضجون وتدريبهم.
•  ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار يف برامج فك الرتباط واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج الحتياجاُت والتجارب 

اخلا�ضة بنوع جن�ض ال�ضجناء املتطرفني العنيفني.
•  مع اأنَّ �ضياقات ال�ضجن واحلرمان من احلرية جتعل جميَع الأفراد عر�ضًة ملزيد من خماطر �ضوء املعاملة 
ومن  ال�ضياقات.  التعذيب يف هذه  اأمام  ال�ضت�ضعاف  رئي�ضي يف  نوَع اجلن�ض هو عامٌل  فاإنَّ  والعتداء، 
الأ�ضا�ضي اأن توؤخذ يف العتبار الحتياجاُت اخلا�ضة بالن�ضاء املحرومات من حريتهن من اأجل �ضمان 
الأمن  يلي:  مبا  يتعلق  فيما  خا�ضة  اأهميًة  الأمُر  هذا  ويكت�ضي  املعاملة.  و�ضوء  للتعذيب  �ضهن  تعرُّ عدم 
والتدريب؛  واملوظفني  ال�ضحية؛  والنظافة  ال�ضحية  الرعاية  ال�ضتفادة من  و�ضبل  التاأديبية؛  والتدابري 

وتوافر اآليات التظلم والرقابة.
العدالة اجلنائية  اإطار نظام  الن�ضاء وُيحَرمن من حريتهن يف  القب�ُض على  ُيلَقى  ال�ضياقات،  •  يف بع�ض 
على  فيهم  امل�ضتَبه  اإرغام  اأجل  من  بالإرهاب  �ضلتهم  بامل�ضتَبه يف  الأ�ضرية  وهو علقتهن  وحيد  ل�ضبب 
ال�ضت�ضلم اأو العرتاف. وهذا احلرماُن من احلرية قد يكون مبثابة احتجاز تع�ضفي، وهو انتهاٌك للمبداأ 
اأنَّ الأ�ضخا�ض الذين ارتكبوا  املن�ضو�ض عليه يف قانون حقوق الإن�ضان الدويل والإقليمي والذي مفاده 

جرميًة هم وحدهم الذين يجوز حتميلهم امل�ضوؤوليَة اجلنائية عن ارتكاب تلك اجلرمية.
•  غالبًا ما تكون املراأُة مغبونًة فيما يتعلق بال�ضتفادة من التدابري البديلة لل�ضجن، حيث اإنَّ تلك التدابرَي 
ا�ضتحداث  تنظر يف  اأن  للدول  وينبغي  للمجرمات.  دة  املحدَّ الحتياجات  لتلبية  مًة  عمومًا م�ضمَّ لي�ضت 
وتنفيذ جمموعة من البدائل التي تراعي العتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن ال�ضجينات والتي ميكن تطبيقها 

يف خمتلف مراحل نظام العدالة اجلنائية.
•  يف بع�ض احلالت، ُيحتَجز الأ�ضخا�ض املرتبطون بجماعات اإرهابية احتجازًا اإداريًّا خارج نطاق نظام العدالة 
اجلنائية، مبا يف ذلك لأغرا�ض "الفح�ض" اأو امل�ضاركة الإلزامية يف برامج الق�ضاء على نزعة التطرف. ويف 
حالت اأخرى، قد ُيعتَقل اأفراُد اأ�ضر الأ�ضخا�ض الذين ُيعتَقد اأنهم مرتبطون بجماعات اإرهابية يف خميمات 
لهم. ول يجوز احلرماُن من احلرية خارج �ضياق الإجراءات  دين داخليًّا، وُتفَر�ض قيود على حرية تنقُّ امل�ضرَّ

اجلنائية اإلَّ يف اإطار القانون الدويل حلقوق الإن�ضان مع وجود �ضروط تقييدية معيَّنة.
فة  امل�ضنَّ اجلماعات  ذلك  يف  )مبا  الدول  غري  م�ضلحة  بجماعات  مرتبطون  اأ�ضخا�ٌض  ُيحتَجز  •  عندما 
على اأنها اإرهابية( يف �ضياق نزاع م�ضلح، ُت�ضبح قواعُد القانون الدويل الإن�ضاين املتعلقة باحلرمان من 

احلرية قابلًة للتطبيق وُتكمل قواعَد القانون الدويل حلقوق الإن�ضان.



يف الأعلى: امراأة اأيزيدية اختطفتها داع�س ثم اأطلقت �سراحها
جتل�س يف املبنى املهجور الذي تعي�س فيه يف بوزان، ب�سمال العراق�
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متار�ض اجلماعاُت الإرهابية اأ�ضكاًل عديدة من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. وهذا ال�ضتخداُم التكتيكي لهذا النوع 
من العنف من جانب جماعات اإرهابية مثل تنظيم الدولة الإ�ضلمية وجماعة بوكو حرام وحركة ال�ضباب وجماعة 
ٌق يف تقارير الأمم املتحدة.)385( وي�ضمل ا�ضتخداُم العنف اجلن�ضي  اأن�ضار الدين وحركة طالبان وتنظيم القاعدة موثَّ
الق�ضري  والزواَج  العتداء اجلن�ضي  اأ�ضكال  من  وغرَيه  الغت�ضاَب  الإرهابية  ترتكبه اجلماعاُت  الذي  واجلن�ضاين 
املتعلقة  للقواعد  تن�ضاُع  ل  التي  املراأة  العنف �ضد  اأي�ضًا ممار�ضَة  العنُف اجلن�ضاين  وي�ضمل  الق�ضري.  والإجها�َض 
والن�ضاء  الرجال  �ضد  العنف  ا�ضتخدام  عن  ف�ضًل  لإنفاذها،  الإرهابية  اجلماعاُت  ت�ضعى  التي  اجلن�ضني  باأدوار 

املتَّهمني باملثلية اجلن�ضية. 
كة للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي ترتكبه اجلماعاُت  ويت�ضمن الق�ضُم األف درا�ضًة للأ�ضكال والعوامل املحرِّ
الإرهابية، والعلقة بني هذه الأ�ضكال من العنف والجتار بالأ�ضخا�ض. كما ي�ضلِّط الق�ضُم األف ال�ضوَء على التزامات 
باء  الق�ضُم  ويت�ضمن  الإرهابية.  ترتكبه اجلماعاُت  الذي  واجلن�ضاين  العنف اجلن�ضي  امل�ضاءلة عن  ب�ضمان  الدول 
اجلن�ضي  العنف  عن  الفردية  اجلنائية  امل�ضاءلة  حتقيُق  خللها  من  ميكن  التي  القانونية  الأطر  ملختلف  درا�ضًة 
ز الق�ضُم جيم على اأ�ضكال هذا النوع من العنف التي ميكن  واجلن�ضاين الذي ترتكبه اجلماعاُت الإرهابية، بينما يركِّ

ملحقُة مرتكبيها ق�ضائيًّا باعتبارها جرائَم دولية مبوجب نظام روما الأ�ضا�ضي. 
جميع  على   3 الف�ضل  يف  نوق�ضت  التي  الإرهاب  ق�ضايا  يف  واملقا�ضاة  للتحقيق  اجلن�ضانية  اجلوانُب  وتنطبق 
الق�ضايا اجلنائية، مبا فيها تلك التي تنطوي على العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي يتناولها هذا الف�ضل. وي�ضتند 
يف  عليها  املن�ضو�ض  وال�ضهود  ال�ضحايا  وحماية  بال�ضتجواب  يتعلق  فيما  اجلن�ضانية  املبادئ  اإىل  دال   الق�ضُم 
الف�ضل 3، من اأجل النظر يف امل�ضائل التي تخ�ضُّ التحقيَق وامللحقة الق�ضائية يف الق�ضايا املتعلقة بالعنف اجلن�ضي 
واجلن�ضاين حتديدًا. وُيختَتم هذا الف�ضُل بالق�ضم هاء الذي يت�ضمن ا�ضتك�ضافًا ملختلف اأطر التعاون الدويل التي 
ترتكبها  التي  واملقا�ضاة يف اجلرائم اجلن�ضية  التحقيق  الفعالية يف  اأجل حتقيق مزيد من  ا�ضتخدامها من  ميكن 

اجلماعات الإرهابية.

 )S/2016/361/Rev.1)385، الفقرة 21.

 التحقيقات اجلنائية 
 وامللحقات الق�ضائية 

 ب�ضـاأن العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
الذي ترتكبه اجلماعات الإرهابية

٥
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 األف-  العنف اجلن�سي واجلن�ساين الذي ترتكبه 
اجلماعات الإرهابية

ة  ه قدٌر كبري من الهتمام يف حالت الن زاع وتدابري احلماية اإىل فهم العوامل املحركِّ مثلما ُذكر يف الف�ضل 1، ُوجِّ
للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، وذلك يف اإطار اخلطة املتعلقة باملراأة وال�ضلم والأمن، وغري ذلك من الأطر. بيد اأنَّ 
العرتاَف الدويل بوجود العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين كاأ�ضلوب من اأ�ضاليب الإرهاب يف العديد من مناطق العامل هو 

تطوٌر اأحدُث عهدًا. فتقاريُر الأمني العام عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات توؤكد على ما يلي:
•  العنُف اجلن�ضي لي�ض ظاهرًة عار�ضة، واإمنا هو مرتبٌط ارتباطًا كامًل بالأهداف ال�ضرتاتيجية للجماعات 

املتطرفة واإيديولوجيتها ومتويلها.
•  ُي�ضتخَدم العنُف اجلن�ضي لتحقيق اأهداف تكتيكية. وت�ضمل هذه الأهداُف جتنيَد مزيد من النا�ض؛ وترويَع 

اإيرادات  وتوليَد  ال�ضرتاتيجية؛  املناطق  عن  ق�ضرًا  الأ�ضخا�ض  وترحيَل  لأوامرهم؛  ميتثلوا  لكي  ال�ضكان 
على  واحل�ضوَل  الطبيعية؛  املوارد  على  وال�ضيطرة  والفدية  الرقيق  وجتارة  بالب�ضر  الجتار  خلل  من 
معلومات ا�ضتخبارية بوا�ضطة التعذيب؛ والإجباَر على اعتناق الدين عن طريق الزواج بالإكراه؛ وتغيرَي 
ت�ضكيلة املجتمعات املحلية امل�ضتهدفة. وت�ضتخدم التنظيماُت الإرهابية الن�ضاَء والفتيات، اللواتي ُيختَطفن 

ذات للتفجريات النتحارية. لأغرا�ض ال�ضرتقاق اجلن�ضي، كدروع ب�ضرية ومنفِّ
حياتها  على  وال�ضيطرة  املراأة  حقوق  قمع  على  القائمة  الإيديولوجيَة  اجلن�ضي  العنف  ا�ضتخداُم  خ  •  ُير�ضِّ

اجلن�ضية والتنا�ضلية. ففي بع�ض ال�ضياقات، ُينظر اإىل الن�ضاء والفتيات على اأنهن "غنائم حرب" اأو �ضكٌل 
م اإىل العنا�ضر امل�ضلحة. من اأ�ضكال التعوي�ض اأو الأجر املقدَّ

التطرف  منع  اإىل  الرامية  اجلهود  مع  وثيقًا  ت�ضاوقًا  اجلن�ضي  العنف  منع  اإىل  الرامية  اجلهوُد   •  تت�ضاوق 
العنيف.)386(

وقد حثَّ جمل�ُض الأمن، يف قراره 2242 )2015(، الدوَل الأع�ضاء على تعزيز �ضبل و�ضول املراأة اإىل العدالة يف 
حالت الن زاع وما بعد انتهاء الن زاع، بطرائَق منها القياُم على وجه ال�ضرعة بالتحقيق يف العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
وملحقة مرتكبيه ق�ضائيًّا ومعاقبتهم، وكذلك من خلل تعوي�ض ال�ضحايا، ح�ضب القت�ضاء. واأكد الأمنُي العام يف 
تقريره لعام 2016 عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات اأهميَة اإدماج حماية املراأة ومتكينها �ضمن ا�ضرتاتيجيات 
باأنَّ �ضحايا العنف اجلن�ضي هم �ضحايا الإرهاب، حتى يت�ضنى بناُء خطاب  ا  مكافحة الإرهاب، والعرتاف ر�ضميًّ

م�ضاد وا�ضرتاتيجيات م�ضادة ومتهيد الطريق للتعوي�ض واجلرب.)387(

< مثال:  بيان م�سرتك حلكومة العراق والأمم املتحدة ب�ساأن الوقاية من العنف اجلن�سي املت�سل 

بالن زاعات والت�سدي له
اأن�ضاأ جمل�ُض الأمن، يف قراره 1888 )2009(، مكتَب املمثل اخلا�ض للأمني العام املعني بالعنف اجلن�ضي يف حالت 
كما  الإرهابيون،  يرتكبه  الذي  بالن زاعات  املت�ضل  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  بالعنف  وليته  املكتُب مبوجب  وُيعنى  الن زاع. 
اجلن�ضي  العنف  عن  امل�ضاءلة  �ضمان  اأجل  من  اجلنائية  العدالة  جمال  يف  الوطنية  الفاعلة  اجلهات  قدرات   يدعم 

املت�ضل بالن زاعات.
عت الأمُم املتحدة، عن طريق مكتب املمثل اخلا�ض للأمني العام املعني بالعنف اجلن�ضي  ويف اأيلول/�ضبتمرب 2016، وقَّ
يف حالت الن زاع، على بيان م�ضرتك مع حكومة العراق ب�ضاأن الوقاية من العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات والت�ضدي 
والتعوي�ضات؛  واخلدماُت  وامل�ضاءلُة؛  وال�ضيا�ضاتي؛  الت�ضريعي  الإ�ضلُح  اأولوية هي:  ذات  �ضتَة جمالت  ي�ضمل  وهو  له، 
واإ�ضراُك الزعماء الدينيني وزعماء الع�ضائر واملجتمع املدين واجلماعات الن�ضائية؛ واإدماُج العتبارات اجلن�ضانية يف 

.S/2017/249و S/2015/203)386( 

 )S/2016/361/Rev.1)387، الفقرتان 19 و21.

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)


الف�سل اخلام�س- التحقيقات اجلنائية واملالحقات الق�سائية ب�سـاأن العنف اجلن�سي واجلن�ساين 

129

تدابري مكافحة الإرهاب؛ والتوعيُة. واأبرز البياُن امل�ضرتك، على وجه اخل�ضو�ض، جمالِت التعاون بني الأمم املتحدة 
واحلكومة العراقية يف امل�ضتقبل، واملتمثلة يف ما يلي:

مة  املقدَّ واخلدمات  اجلن�ضي  العنف  جرائم  من  احلماية  لتعزيز  وال�ضيا�ضاتي  الت�ضريعي  الإ�ضلح  •  دعم 

ا�ضتجابة ل�ضحايا ذلك العنف؛
اللجنة  الوطنية والإقليمية، ومنها  ال�ضلطات  العنف اجلن�ضي من خلل تعزيز قدرات  امل�ضاءلة عن  •  �ضمان 

اأجل توثيق تلك اجلرائم والتحقيق فيها ومقا�ضاة مرتكبيها،  املعنية بالإبادة اجلماعية يف كرد�ضتان، من 
وفقًا للقوانني الوطنية املنطبقة. 

< اأ�سواء: العنف اجلن�ساين
العنُف اجلن�ضاين هو مفهوٌم وا�ضع ي�ضري اإىل كلِّ عمل �ضار ي�ضتهدف اأفرادًا اأو جماعات على اأ�ضا�ض نوع جن�ضهم، اأو 

ُيلحق بهم اأكرث من غريهم ذلك ال�ضرر )انظر امل�ضرد يف هذا املن�ضور(.)اأ( 

املراأة  ه �ضد  املوجَّ "العنف  باأنه  املراأة  العنَف اجلن�ضاين �ضد  املراأة  التمييز �ضد  بالق�ضاء على  املعنية  اللجنُة  ف  وتعرِّ
ب�ضبب كونها امراأة اأو العنف الذي مي�ض املراأة على نحو جائر".)ب(

ومن الأمثلة على العنف اجلن�ضاين ما يلي:
اأو  اجلن�ضي  اأو  البدين  ال�ضرر  اأو  الوفاَة  ت�ضبب  اأن  يحتمل  اأو  منها  يق�ضد  التي  التق�ضري  اأوجه  اأو  •  الأفعال 

النف�ضي اأو القت�ضادي اأو املعاناة للمراأة، اأو اأن تف�ضي اإىل ذلك، والتهديد بتلك الأفعال، والتحر�ض، والإكراه، 
واحلرمان التع�ضفي من احلرية؛)ج(

بحم�ض  العتداءاُت  ذلك  يف  )مبا  اجلن�ضانية  الأعراف  لنتهاك  كعقوبة  املراأة  على  مياَر�ض  الذي  •  العنف 

"الأ�ضيد" وجرائم ال�ضرف(؛
•  ا�ضتخدام الن�ضاء كدروع ب�ضرية؛

•  العنف املرتكب على املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلن�ضية ومغايري الهوية اجلن�ضانية وحاملي �ضفات 

اجلن�ضني ب�ضبب ميولهم اجلن�ضية وهويتهم اجلن�ضانية. ويندرج هذا العنُف �ضمن نطاق هذا امل�ضطلح لأنه 
ي�ضتهدف الأ�ضخا�َض الذين يتحدون الأعراف اجلن�ضانية؛

•  العنف اجلن�ضي، وفقًا لتعريفه يف م�ضرد امل�ضطلحات، مبا يف ذلك العنُف اجلن�ضي الذي يتخذ �ضكًل من 

اأ�ضكال ال�ضتغلل اجلن�ضي الإجباري اأو الق�ضري.

، بينما ي�ضكل العنُف اجلن�ضي �ضكًل من اأ�ضكال العنف اجلن�ضاين، اإلَّ اأنَّ العنَف اجلن�ضاين هو فئٌة من اجلرائم  ومن ثمَّ
اأو�ضُع وميكن اأن ُيرتَكب من خلل اأفعال غري جن�ضية، ومنها ال�ضرُر البدين اأو النف�ضي اأو القت�ضادي.

.OHCHR, "Sexual and gender-based violence in the context of transitional justice" (October 2014))اأ(

)ب(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة  ، التو�ضية العامة رقم 19 )1992( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 6.

)ج(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، ال�ضادرة 

حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرة 14.

1- ال�سلة بني العنف اجلن�سي واجلن�ساين والإرهاب والجتار 

لقد �ضلَّم جمل�ُض الأمن، يف قراره 2195 )2014(، بال�ضلة بني الجتار بالأ�ضخا�ض والعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
الإرهابيَة يف  اأنَّ اجلماعاِت  قلقه من  القرار عن  املجل�ُض يف ذلك  واأعرب  الإرهابية،  اأن�ضطة اجلماعات  �ضياق  يف 
ن  بع�ض املناطق متار�ض الجتاَر بالأ�ضخا�ض ك�ضكل من اأ�ضكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. ويف عام 2015، ت�ضمَّ
ل لرئي�ضة جمل�ض الأمن ب�ضاأن مو�ضوع الجتار بالأ�ضخا�ض تاأكيدًا لوجود هذه ال�ضلة، حيث اأقرَّ البياُن باأنَّ  البياُن الأوَّ
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

جماعات مثل داع�ض وبوكو حرام متار�ض الجتاَر بالب�ضر لأغرا�ض ال�ضرتقاق اجلن�ضي وال�ضتغلل اجلن�ضي والعمل 
الق�ضري، نظرًا لأنَّ ذلك ميكن اأن ي�ضهم يف متويل تلك اجلماعات ودعمها.)388( 

و�ضلَّم جمل�ُض الأمن، يف قراره 2331 )2016(، بال�ضلة بني الجتار بالأ�ضخا�ض والعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
ا للإيرادات  اأنَّ الجتاَر بالن�ضاء والفتيات من جانب بع�ض اجلماعات الإرهابية ي�ضكل دافعًا مهمًّ والإرهاب، واأكد 
والتجنيد. واأفاد اأي�ضًا باأنَّ �ضحايا جميع اأ�ضكال الجتار بالأ�ضخا�ض والعنف اجلن�ضي على يد اجلماعات الإرهابية 
فوا باأنهم �ضحايا للإرهاب. وبناًء على ذلك ال�ضتنتاج، حثَّ املجل�ُض جميَع الدول على كفالة اأن تن�ضئ  ينبغي اأن ُي�ضنَّ
يتاجرون  للذين  الق�ضائية  امللحقة  لإتاحة  كافيًة  تكون  الوطنية جرائَم جنائيًة خطرية  واأنظمتها  قوانينها  �ضمن 
بالأ�ضخا�ض بغر�ض دعم املنظمات الإرهابية اأو الإرهابيني الأفراد، مبا يف ذلك عن طريق متويل الأعمال الإرهابية 

والتجنيد لرتكاب تلك الأفعال، ومعاقبتهم بالقدر الذي يعك�ض خطورَة تلك اجلرمية على النحو الواجب.
واأدان جمل�ُض الأمن اأي�ضًا، يف قراريه 2331 )2016( و2388 )2017(، اأعماَل الجتار التي ي�ضطلع بها تنظيُم 
الدولة الإ�ضلمية، ول �ضيما عمليات بيع الأ�ضخا�ض اأو الجتار بهم، مبن فيهم الأيزيديون وغريهم من الأقليات، 
للمقاومة  الرب  وجي�ُض  ال�ضباب  وحركُة  حرام  بوكو  جماعُة  ترتكبها  التي  والتجاوزات  الأخرى  الجتار  وجرائَم 

لأغرا�ض ال�ضرتقاق اجلن�ضي وال�ضتغلل اجلن�ضي وال�ضخرة.
الإعلن  د  اأكَّ وقد  بالأ�ضخا�ض.  الجتار  ملكافحة  العاملي  الإطار  �ضمن  ال�ضلة  هذه  بوجود  اأُِقرَّ  فقد  كذلك، 
ال�ضيا�ضي املتعلق بتنفيذ خطة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض، الذي اعتمدته اجلمعيُة العامة 
اإزاء ممار�ضة الجتار بالأ�ضخا�ض من قبل اجلماعات  يف عام 2017 مبوجب قرارها 1/72، قلَق الدول الأع�ضاء 
والفتيان على  الرجال  اأو ال�ضرتقاق اجلن�ضي، وحمل  الزواج  والفتيات على  الن�ضاء  اإكراَه  ي�ضمل  والذي  الإرهابية، 

العمل الق�ضري اأو القتال.)389(

2-  الأ�سكال والعوامل املحركة للعنف اجلن�سي واجلن�ساين الذي ترتكبه اجلماعات 
الإرهابية، وعواقبه املجن�َسَنة

ق اأ�ضكاَل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي لوحظت يف  هناك العديُد من قرارات الأمم املتحدة وتقاريرها التي توثِّ
مناطق معيَّنة، وخا�ضة على يد جماعات معيَّنة من اجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة. فهذه التقاريُر اأثبتت 
مثل  عنيفة  ومتطرفة  اإرهابية  جماعات  اأ�ضاليب  من  كاأ�ضلوب  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  ا�ضتخداَم  قاطع  ب�ضكل 
تنظيم الدولة الإ�ضلمية وجماعة بوكو حرام وحركة ال�ضباب وجماعة اأن�ضار الدين وحركة طالبان وتنظيم القاعدة 
وتنظيم القاعدة يف بلد املغرب الإ�ضلمي وهيئة حترير ال�ضام )جبهة الن�ضرة �ضابقًا()390( وت�ضمل اأ�ضكاُل العنف 
والفتيات،  الن�ضاء  العتداء اجلن�ضي على  اأ�ضكال  الغت�ضاَب وغرَيه من  ُوثِّقت  التي  الفظيعة  اجلن�ضي واجلن�ضاين 
اجلن�ضي؛  وال�ضتعباَد  للأطفال؛  الق�ضري  الزواج  ذلك  يف  مبا  الق�ضري،  والزواَج  والفتيان؛  الرجال  على  وكذلك 
�ضن للعنف  واحلمَل الق�ضري؛ والإكراَه على الإجها�ض. ووقعت الن�ضاُء اأي�ضًا �ضحايا لعمليات قتل جن�ضانية، كما تعرَّ
ب�ضبب عدم التقيُّد بالأدوار اجلن�ضانية التمييزية، وا�ضُتخدمن كدروع ب�ضرية اأو منفذات لتفجريات انتحارية. وتت�ضل 
ممار�ضاٌت عديدة ب�ضاأن الن�ضاء والفتيات بالختطاف والجتار بالأ�ضخا�ض لأغرا�ض ال�ضرتقاق اجلن�ضي والزواج 

الق�ضري وال�ضخرة. 

.S/PRST/2015/25)388( 

 )389(قرار اجلمعية العامة 1/72، الفقرة 21.

 )390(انظر، على �ضبيل املثال، قرارات جمل�ض الأمن 2331 )2016( و2349 )2017( و2379 )2017( و2388 )2017(؛ انظر اأي�ضًا 

.A/HRC/28/18و S/2018/250و S/2017/249و S/2016/361/Rev.1
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ا الدوافُع الكامنة وراء ا�ضتخدام العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، فهي اأي�ضًا متنوعٌة. ووفقًا ملا ا�ضتبانه مكتب  اأمَّ
دة ت�ضمل ما يلي: املمثل اخلا�ض للأمني العام املعني بالعنف اجلن�ضي يف حالت الن زاع، فاإنَّ هذه الدوافَع املتعدِّ

ل جزءًا رئي�ضيًّا من "القت�ضاد ال�ضيا�ضي  •  الدوافع القت�ضادية. فا�ضتخداُم العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ي�ضكِّ

الن�ضاء والفتيات وطلب فدية  لتوليد الإيرادات عن طريق الجتار يف  ُي�ضتخَدم  العنُف  للإرهاب". وهذا 
للإفراج عنهن، ومن ذلك مثًل ا�ضتخداُمهن يف ال�ضرتقاق اجلن�ضي والبغاء الق�ضري. والن�ضاُء والفتيات 

هنَّ اأي�ضًا "هدايا" للمقاتلني بدًل من دفع تعوي�ضات لهم.)391(
•  دوافع التجنيد. فقد كان الوعُد بزوجات و/اأو َجَواٍر و�ضيلًة مهمة يف جهود اجلماعات الإرهابية للتجنيد، 

�ضون اقت�ضاديًّا يف املجتمعات  ر حوافز لتجنيد مقاتلني، مبن فيهم ال�ضباب والرجال املهمَّ حيث اإنَّ ذلك يوفِّ
املحافظة واملقاتلون الإرهابيون الأجانب.)392(

•  الدوافع الإيديولوجية. فال�ضرتقاُق اجلن�ضي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باإيديولوجية تنظيم الدولة الإ�ضلمية.)393( 

فاحلمُل الق�ضري للن�ضاء يف الزيجات الق�ضرية ما انفك ُي�ضتخَدم من اأجل اإدامة الفكر املتطرف عرب الأجيال. 
كما اأنه ُي�ضتخَدم لت�ضريد اأقليات م�ضتهَدفة والق�ضاء عليها ماديًّا بطرائق منها منع الإجناب.)394( وقد �َضبقت 

الزيجاُت الق�ضرية عملياِت التحويل الديني الق�ضري، التي ُت�ضتخَدم لن�ضر اإيديولوجية اجلماعة.)395(
•  الدوافع ال�ضرتاتيجية. فالعنُف اجلن�ضي واجلن�ضاين يرتبط بالدوافع الإيديولوجية، وُيلَجاأ اإىل التهديد به 
وا�ضتخدامه من اأجل تو�ضيع نطاق ال�ضيطرة على الأرا�ضي واإخلء الأرا�ضي ذات الأهمية ال�ضرتاتيجية.)396(

‘1’  البعد املجن�َسن للعنف اجلن�سي واجلن�ساين الذي ترتكبه اجلماعات الإرهابية  �سد 
الن�ساء والفتيات 

اإنَّ ا�ضتخداَم العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين متجذٌر بعمق يف الأعراف والقوالب النمطية اجلن�ضانية، وكذلك ت�ضوُّر 
اأو املتطرفة العنيفة. وهو املظهُر املتجلي للتمييز اجلن�ضاين  الأدوار اجلن�ضانية الذي توؤمن به اجلماعة الإرهابية 
�ضد املراأة وغري ذلك من اأ�ضكال التبعية، ف�ضًل عن علقات القوة غري املتكافئة بني املراأة والرجل كما ُت�ضاَهد يف 
احلياة العامة واخلا�ضة.)397( كما اأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا يف كثري من الأحيان بالأهداف ال�ضرتاتيجية للجماعات 
الإرهابية، ول ينبغي النظُر اإليه مبعزل عنها، واإمنا ينبغي النظُر اإليه يف ال�ضياق الأو�ضع لعدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني، 
واأبعاده ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية.)398( وهذا يتطلب مراعاًة خا�ضة لأوجه ا�ضت�ضعاف الن�ضاء والفتيات 
الآخذة يف التزايد يف ال�ضياقات التي يكون فيها التمييز اجلن�ضاين متغلغًل، وللعقبات التي حتول دون و�ضولهن اإىل 

العدالة. فعلى �ضبيل املثال:
ُي�ضتهَدفن  ما  غالبًا  اللتي  والفتيات،  الن�ضاء  يف  متنا�ضب  غري  ب�ضكل  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنُف  ر  •  يوؤثِّ

رين، ولأنهن َمْن �ضَيِلْدن الأجيال املقبلة  لأنهن حاملت للهوية الثقافية، ولأنهن من اأقارب املقاتلني املت�ضوَّ
التي �ضتقطن الأرا�ضي املتنازع عليها.)399(

ر اجلماعُة الإرهابية العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين من منطلق مفهومها لدور الن�ضاء والفتيات  •  غالبًا ما تربِّ

يف املجتمع.) 400( وُت�ضتخَدم اأ�ضكاُل العنف هذه لفر�ض اإيديولوجية قائمة على قمع حقوق املراأة وجتريدها 
من ال�ضتقللية والتحكم يف حياتها اجلن�ضية والتنا�ضلية.            

 )S/2017/249)391، الفقرة 8، وS/2016/1090، ال�ضفحة 7.

.Nelly Lahoud, Empowerment or Subjugation: A Gendered Analysis of ISIL Messaging (UN-Women, 2018), p. 3)392( 

.Lahoud, Empowerment or Subjugation, pp. 14–16 ال�ضفحة 5؛ انظر اأي�ضًا ،S/2016/1090)393( 

 )S/2016/1090)394، املرفق، وS/2016/49، الفقرة 27.

 )A/HRC/30/67)395، الفقرتان 29 و38.

 )S/2016/1090)396، ال�ضفحة 5.

 )A/61/122/Add.1)397، الفقرة 65؛ انظر اأي�ضًا اإعلن ومنهاج عمل بيجني.

 )398(كما هو م�ضلَّم به يف التو�ضية العامة 35 )2017( للجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، "يتاأثر العنف اجلن�ضاين �ضد 

املراأة بالعوامل الثقافية والقت�ضادية والإيديولوجية والتكنولوجية وال�ضيا�ضية والدينية والجتماعية والبيئية وغالبًا ما يتفاقم ب�ضببها، كما 
يت�ضح، يف جملة اأمور، من �ضياقات... التطرف العنيف والإرهاب".

 )S/2016/361/Rev.1)399، الفقرة 21.

 )A/HRC/30/67)400، الفقرة 38.

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/30/67
http://www.undocs.org/ar/A/HRC/30/67
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تتفاقم  التي  اجلن�ضانية  ال�ضت�ضعاف  مواطن  ل�ضتغلل  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنُف  ُي�ضتخَدم  ما  •  غالبًا 

ب�ضبب انهيار البنى الجتماعية والقت�ضادية والأ�ضرية واملجتمعية التي غالبًا ما يتَّ�ضم بها الن زاُع. فعلى 
ُد الذي يحِفُزه الن زاُع من ا�ضت�ضعاف الن�ضاء والفتيات اأمام الجتار اأي�ضًا. �ضبيل املثال، يزيد الت�ضرُّ

ر الن�ضاَء والفتياِت كزوجات و�ضبايا  •  ت�ضتغل اجلماعاُت الإرهابية اجلانَب اجلن�ضي الأنثوي، حيث اإنها توفِّ

للمقاتلني باعتبارهن "غنائم حرب".
على  احل�ضول  لأغرا�ض  رهائَن  فتاأخذهن  جن�ضهن،  نوع  ب�ضبب  والفتياِت،  الن�ضاَء  اجلماعاُت  •  ت�ضتهدف 

فدية اأو ل�ضتخدامهن يف تبادل الأ�ضرى.)401(
اأو  اجلن�ضي  ال�ضرتقاق  لأغرا�ض  والفتيات  الن�ضاء  اختطاف  ب�ضبب  اجلن�ضانية  النمطية  القوالُب  •  تتعزز 

العمل املن زيل الق�ضري واختطاف الرجال والأطفال ل�ضتخدامهم كمقاتلني.
ا�ضرتاتيجيات  من  كجزء  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  اأ�ضكال  خمتلَف  الإرهابية  اجلماعاُت  •  َت�ضتخدم 

النتقام من املجتمعات املحلية ومعاقبتها.

ولكي يكون اأيُّ نهج مراعيًا للعتبارات اجلن�ضانية، ل بد من اأن ي�ضلِّم ذلك النهُج باأنَّ الن�ضاَء والرجال ميكن 
اأبعاٌد  اإىل ذلك، هناك  اأعله. وبالإ�ضافة  نة  املبيَّ باأعمال عنف جن�ضي وجن�ضاين للأغرا�ض  ُي�ضتهَدفوا حتديدًا  اأن 
جن�ضانية جلرائم هي يف ظاهرها حمايدٌة جن�ضانيًّا. ومن الأمثلة على ذلك ا�ضتخداُم املدنيني دروعا ًب�ضرية من ِقَبل 
اجلماعات امل�ضلحة، مبا يف ذلك اجلماعات الإرهابية: فهذه اجلرميُة املحايدة جن�ضيًّا ميكن اأن َت�ضتخدم املدنيني 
رجاًل ون�ضاًء كدروع ب�ضرية. بيد اأنَّ ا�ضتخداَم تنظيم الدولة الإ�ضلمية للن�ضاء الَعَلويات كدروع ب�ضرية ي�ضلِّط ال�ضوَء 

ينة. على الكيفية التي يتداخل فيها نوُع اجلن�ض مع الديانة يف ا�ضتهداف اأفراد بعينهم عند ارتكاب جرائَم معَّ
رن ب�ضكل غري متنا�ضب من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي ترتكبه اجلماعاُت  ومع اأنَّ الن�ضاَء والفتياِت يت�ضرَّ
الإرهابية، فاإنهن ل�ضن امل�ضتهدفات الوحيدات. فقد مار�ضت اجلماعاُت الإرهابية العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين على 

الرجال والأطفال اأي�ضًا، وكذلك على اأفراد ب�ضبب هويتهم اجلن�ضانية وميولهم اجلن�ضية.

‘2’ العنف اجلن�سي واجلن�ساين �سد الرجال والأطفال 

انتهاء  بعد  وما  امل�ضلح  الن زاع  حالت  يف  اجلن�ضي  العنَف  اأنَّ  اإىل   ،)2013(  2106 قراره  يف  الأمن  جمل�ُض  اأ�ضار 
وقد  والفتيان.  الرجال  نف�ضه يف  الوقت  ر كذلك يف  ويوؤثِّ والفتيات،  الن�ضاء  متنا�ضب يف  ب�ضكل غري  ر  يوؤثِّ الن زاعات 
وثَّقت عدُة تقارير للأمم املتحدة حالٍت من العنف اجلن�ضي �ضد الرجال والأطفال يف �ضياق الن زاعات الذي ارُتكب 
ط له يف مناطق جغرافية متنوعة، كما وثَّقت التهديَد بارتكاب العنف اجلن�ضي ك�ضكل  عمدًا ب�ضكل منهجي وخمطَّ
دوا ق�ضرًا لل�ضطلع باأدوار قتالية،  من اأ�ضكال التعذيب.)402( وت�ضري التقاريُر اإىل اأنَّ رجاًل واأطفاًل اخُتطفوا، وُجنِّ
�ضوا للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)403( وهذا النوُع من العنف ارُتكب اأي�ضًا �ضد رجال واأطفال من بني �ضكان  ثم تعرَّ

م�ضتهدفني.)404( 
وللعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي ي�ضتهدُف الرجاَل والأطفال اآثاٌر جن�ضانية اأي�ضًا، مع اأنَّها تختلف عمومًا عن 
اإح�ضا�ٍض باخل�ضاء،  لبثِّ  للقهر، وذلك  كاأداة  ُي�ضتخَدم غالبًا  بالرجال،  يتعلق  بالن�ضاء. فهو، فيما  تلحق  التي  تلك 
وتعزيز املعايري اجلن�ضانية للرجولة والأنوثة. كذلك، فاإنَّ العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين املرتكب �ضد الرجال والأطفال 
وتتمثل  اجلن�ضية.)405(  املثلية  بتهمة  والقتل  التعذيب  مثل  بال�ضحايا،  تلحق  جن�ضانية  عواقَب  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 

 Amnesty International, Our Job Is to Shoot, Slaughter and Kill: Boko Haram’s Reign ofالفقرة 79، و ،A/HRC/27/60)401( 

.Terror in North-East Nigeria (2015), pp. 5 and 63
 Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, “Report  )402(انظر 

 of workshop on conflict-related sexual violence against men and boys in conflict situations, 25–26 July 2013: report and
 Sarah Chynoweth, “We Keep It in Our Heart”: Sexual Violence against Men and Boys in the Syria Crisis؛ وrecommendations”

.(Geneva, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2017)

 )S/2016/361)403، الفقرة 43، وS/2017/249، الفقرة 16.

دين   )404(تفيد التقارير باأنَّ تنظيم الدولة الإ�ضلمية قد ا�ضتخدم العنف اجلن�ضي �ضد الأطفال املراهقني الأيزيديني والأطفال املجنَّ

.)Chynoweth, “We Keep It in Our Heart”, pp. 14–15( اجلدد
.Human Rights Watch, World Report 2017, Events of 2016 (New York, 2017), p. 575)405( 
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ال�ضعوباُت الرئي�ضية التي ُتلَقى يف حتديد حجم هذه املمار�ضة ونطاقها يف ما يلي: الو�ضم ال�ضديد، وعدم اعرتاف 
كفاية  والأطفال هو جرميٌة، وعدم  الرجال  العنَف اجلن�ضي �ضد  باأنَّ  العديد من احلالت  الوطنية يف  الت�ضريعات 
توفر  وعدم  والوعي،  اخلربة  اإىل  اخلدمات  مي  مقدِّ بع�ض  افتقار  ب�ضبب  ال�ضحايا  للذكور  �ضة  املخ�ضَّ اخلدمات 
م القواننُي الوطنية املثليَة اجلن�ضية، تقلُّ  �ضبل اللجوء اإىل اخلدمات القانونية.)406( وعلوًة على ذلك، عندما جترِّ
�ضهم  �ضوا له، وذلك ب�ضبب احتمال تعرُّ احتمالُت قيام الذكور �ضحايا اجلرائم اجلن�ضية بتبليغ ال�ضلطات مبا تعرَّ

للملحقة الق�ضائية واملعاقبة على املثلية اجلن�ضية.)407(

‘٣’ اأ�سكال العنف اجلن�ساين الذي ُيرتكب على اأ�سا�س الهوية اجلن�سانية وامليل اجلن�سي 

وهويتهم  اجلن�ضي  ميلهم  اأ�ضا�ض  على  الأ�ضخا�ض  على  القتل،  ذلك  يف  مبا  العقاَب،  ي�ضلطون  الإرهابيون  انفك  ما 
َرين.)408( ومن الأفراد الذين ُي�ضتهَدفون بهذا العتداء الأ�ضخا�ُض املتَّهمون مبمار�ضة  اجلن�ضانية احلقيقيَّني اأو املت�ضوَّ
ى بالقتل دفاعًا عن "ال�ضرف"، وهو القتُل الذي ي�ضتهدف الأفراَد الذين يرى  علقات جن�ضية مثلية، و�ضحايا ما ي�ضمَّ
اأو املجتمع املحلي اأنهم جلبوا العاَر اإىل الأ�ضرة، وذلك يف معظم الأحيان ب�ضبب انتهاكهم للأعراف  اأفراُد الأ�ضرة 
اجلن�ضانية اأو ب�ضبب �ضلوكهم اجلن�ضي، مبا يف ذلك �ضلوكهم املثلي اجلن�ضي احلقيقي اأو املفرَت�ض.)409( فعقيدُة تنظيم 
والتعبري  نوع اجلن�ض  اأ�ضا�ض  الأ�ضخا�ض على  التمييز املنهجي �ضد  املثال، تقوم على  الإ�ضلمية، على �ضبيل  الدولة 

اجلن�ضاين، وهذا ي�ضمل تعذيَب وقتل اأولئك الذين يرى التنظيُم اأنهم ل ميتثلون لفهمه لأدوارهم اجلن�ضانية؛)410(

‘٤’ العنف اجلن�سي واجلن�ساين الذي ترتكبه ال�سلطات 

للدولة  امل�ضلحة  والقواُت  احلكومية  ال�ضلطاُت  الأحيان  من  كثري  يف  اأي�ضًا  ترتكبه  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنَف  اإنَّ 
واجلماعاُت امل�ضلحة املوالية للحكومة يف عملياتها ملكافحة الإرهاب والتمرد. ومن الأمثلة املوثَّقة على ذلك اإخ�ضاُع 
زوجات اأع�ضاء اجلماعات الإرهابية املزعومني وقريباته لعقوبات جماعية، ومنها العنُف اجلن�ضي، من اأجل حمل 
رين على ت�ضليم اأنف�ضهم، واإخ�ضاع الن�ضاء والرجال للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين  امل�ضتَبه فيهم احلقيقيني اأو املت�ضوَّ
اأثناء العتقال والحتجاز وعند نقاط التفتي�ض.)411( وقد اأكدت بع�ُض التقارير التعذيَب اجلن�ضي املنهجي للرجال 
يف مراكز الحتجاز. ويف بع�ض احلالت، اعُتقلت قريباتهم اأي�ضًا واأُجرِبن على م�ضاهدة عمليات التعذيب هذه.)412( 
عت ال�ضلطاُت كذلك قريباِت امل�ضتبه يف اأنهم اإرهابيون وزوجاتهم للعقاب اجلماعي  وكما ُذكر يف الف�ضل 4، اأخ�ضَ
لت�ضليم  الذكور  الأقارب  اأو  الأزواج  على  ال�ضغط  حماولة  منها  لأغرا�ض  اجلن�ضي،  والعنف  التع�ضفي  والحتجاز 

اأنف�ضهم اإىل ال�ضلطات.)413(

 ٣-  اللتزام ب�سمان امل�ساءلة عن العنف اجلن�سي واجلن�ساين الذي ترتكبه 
اجلماعات الإرهابية 

تقع على الدول التزاماٌت �ضارمة مبوجب القانون الدويل بكفالة حتميل الأفراد املنتمني اإىل جماعات اإرهابية الذين 
يرتكبون جرائَم عنٍف جن�ضي وجن�ضاين امل�ضوؤوليَة اجلنائية عن تلك اجلرائم. وتقت�ضي تلك اللتزاماُت من الدول 
ر �ضبَل النت�ضاف لل�ضحايا، على النحو  اأن حتمي الأفراَد من العنف اجلن�ضي وتعاقب مرتكبي تلك اجلرائم وتوفِّ

املن�ضو�ض عليه يف قرارات جمل�ض الأمن والقانون الدويل حلقوق الإن�ضان والقانون الدويل الإن�ضاين.)414( 

 )S/2014/181)406، الفقرة 7، وS/2016/361/Rev.1، الفقرة 7.

 Institute forو  “Report of workshop on sexual violence against men and boys in conflict situations” اأي�ضًا   )407(انظر 

 International Criminal Investigations, “Guidelines for investigating conflict-related sexual and gender-based violence against
.men and boys” (The Hague, 2016)

 )A/HRC/29/23)408، الفقرة 29، وCRC/C/IRQ/CO/2-4، الفقرتان 27 و28.

 )A/HRC/29/23)409، الفقرتان 29 و30.

 )A/HRC/29/23)410، الفقرة 47.

 )S/2017/249)411، الفقرات 9 و12 و56 و62.

 )S/2016/361)412، الفقرة 68.

 )S/2017/249)413، الفقرة 56.

 )414(انظر اأي�ضًا S/2009/362، الفقرة 5.



134

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

ل  الإرهاب  ملكافحة  الوطنيَة  الت�ضريعاِت  اأنَّ  اللتزامات يف  بتلك  الوفاَء  تعرت�ض  التي  التحديات  اأحُد  ويتمثل 
دة التي ت�ضتخدمها التنظيماُت الإرهابية هي  ُتِقرُّ يف كثري من الأحيان باأنَّ اأفعاَل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين املتعمَّ
رُة اخلا�ضة املعنية  طريقٌة وو�ضيلة من طرائق الإرهاب وو�ضائله. وهذا يعني يف املمار�ضة العملية، مثلما اأبرزته املقرِّ
بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب، اأنَّ �ضحايا الإرهاب ي�ضبحون مو�ضَع 

ون من النت�ضاف والدعم املعرتف باأنهما اأ�ضا�ضيان ل�ضحايا الإرهاب.)415( جتاهل وو�ضم وتهمي�ض، وُيق�ضَ
ول ينبغي اأن ُينَظَر اإىل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي ترتكبه اجلماعاُت الإرهابية على اأنه جانبي اأو عر�ضي 
يف جرائم الإرهاب، واإمنا ينبغي النظُر اإليه يف �ضياق الإجرام العام للجماعات الإرهابية. ومن ثم، فقد دعا الأمنُي 
العام، يف تقريره عن املراأة وال�ضلم والأمن لعام 2017، النُُّظَم الق�ضائية الوطنية اإىل التحقيق يف تلك اجلرائم 
واملحاكمة عليها مبا يتفق مع املعايري الدولية ومبادئ عدم التمييز. وعلوًة على ذلك، يجب عند مقا�ضاة اأفراد 
اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة "النظر يف الطابع اجلن�ضاين للجرائم املرتكبة"، بل ينبغي النظُر 
مها القانون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�ضانية وجرائم  فعًل يف جميع الأفعال التي يجرِّ

الإبادة اجلماعية، "ويجب األَّ تقت�ضر مقا�ضاتهم على اجلرائم الإرهابية فح�ضب".)416(

 < اأ�سواء:  قرارات جمل�س الأمن التي تدعو الدول اإىل �سمان امل�ساءلة عن اأعمال العنف 
اجلن�سي واجلن�ساين

من خلل خطة املراأة وال�ضلم والأمن:
•  دعا جمل�ُض الأمن، يف قراره 1325 )2000(، الدوَل اإىل التنفيذ الكامل للقانون الدويل الإن�ضاين والقانون 

واتخاذ  وما بعدها،  الن زاع  حالت  خلل  والفتيات  الن�ضاء  حقوق  حماية  اأجل  من  الإن�ضان  حلقوق  الدويل 
تدابري خا�ضة حلماية الن�ضاء والفتيات من العنف اجلن�ضاين.

د املجل�ُض، يف قراراته 1820 )2008( و1888 )2009( و1889 )2009( و2122 )2013(، وكذلك يف  •  و�ضدَّ

قراره 1325 )2000(، على اأنَّ من م�ضوؤولية جميع الدول و�ضَع حد للإفلت من العقاب على العنف اجلن�ضي 
اأعمال العنف �ضد املراأة يف حالت الن زاع امل�ضلح، مبا يف  واجلن�ضاين والتحقيَق مع امل�ضوؤولني عن ارتكاب 
واجلرائم  اجلماعية  الإبادة  عن  امل�ضوؤولون  فيهم  مبن  امل�ضوؤولني،  اأولئك  ومقا�ضاَة  اجلن�ضي،  العنف  ذلك 

املرتكبة �ضد الإن�ضانية وجرائم احلرب.
العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين املت�ضل باأن�ضطة اجلماعات الإرهابية:

•  اأقرَّ جمل�ُض الأمن، يف قراره 2242 )2015(، باأنَّ العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين ُي�ضتخَدم كو�ضيلة من و�ضائل 

الإرهاب، وحثَّ الدوَل على تعزيز اإمكانية احتكام املراأة اإىل الق�ضاء، مبا يف ذلك من خلل التحقيق يف ذلك 
العنف وملحقة مرتكبيه ومعاقبتهم على وجه ال�ضرعة.

د املجل�ُض من جديد، يف قراره 2331 )2016(، م�ضوؤوليَة الدول من حيث �ضرورة و�ضع حد للإفلت من  •  واأكَّ

العقاب ومقا�ضاة امل�ضوؤولني عن الإبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة �ضد الإن�ضانية وجرائم احلرب وغري 
ذلك من اجلرائم. وحثَّ املجل�ُض الدوَل على �ضمان اأن تتيح اأطُرها القانونية الوطنية مقا�ضاة امل�ضوؤولني عن 

الجتار بالأ�ضخا�ض الذين يقومون بذلك لغر�ض دعم اجلماعات الإرهابية ومعاقبتهم.
د املجل�ُض من جديد، يف قراره 2349 )2017(، اأنَّ الدوَل هي امل�ضوؤولُة يف املقام الأول مبوجب القانون  •  واأكَّ

الذي  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  عن  امل�ضوؤولني  حما�ضبة  اإىل  ودعا  املدنيني،  �ضكانها  حماية  عن  الدويل 
ارتكبته جماعُة بوكو حرام وتنظيُم الدولة الإ�ضلمية يف منطقة حو�ض بحرية ت�ضاد.

الزواُج  ومنها  الإ�ضلمية،  الدولة  تنظيُم  ارتكبها  التي  الأفعاَل   ،)2017(  2379 قراره  يف  املجل�ُض،  •  واأدان 

اجلن�ضي،  العنف  اأ�ضكال  من  ذلك  وغرُي  اجلن�ضي  وال�ضرتقاُق  والغت�ضاُب  بالأ�ضخا�ض  والجتاُر  الق�ضري 
واأن�ضاأ فريَق حتقيٍق لدعم جهود العراق الرامية اإىل م�ضاءلة تنظيم الدولة الإ�ضلمية عن طريق جمع الأدلة 

على الأعمال التي ترقى اإىل م�ضتوى جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�ضانية والإبادة اجلماعية.
•  واأهاب املجل�ُض، يف قراره 2388 )2017(، بالدول م�ضاءلَة مرتكبي الجتار بالأ�ضخا�ض يف الن زاعات امل�ضلحة 

د على اأهمية جمع الأدلة واملحافظة عليها من اأجل ذلك. والعنف اجلن�ضي وعمليات الختطاف، واأكَّ

 )A/72/495)415، الفقرة 29. 

 )S/2017/861)416، الفقرة 61.

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
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 ‘1’  اللتزام ب�سمان امل�ساءلة عن العنف اجلن�سي واجلن�ساين مبوجب القانون الدويل 
حلقوق الإن�سان 

مثلما ُذكر يف الف�ضل 1 من هذا املن�ضور، فاإنَّ الدول ُملَزمة مبوجب القانون الدويل مبنِع انتهاكات حقوق الإن�ضان 
من جانب الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول، مبا يف ذلك اجلماعات الإرهابية، والتحقيِق فيها واملعاقبِة عليها 

وتوفرِي �ُضُبل جرب ال�ضرر الناجم عنها. 
وت�ضمل تلك اللتزاماُت اللتزاَم مبوجب اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة باتخاذ جميع 
ُت�ضفر  اأوجه التق�ضري من قبل اجلهات الفاعلة من الدول ومن غري الدول، التي  اأو  التدابري املنا�ضبة ملنع الأفعال 
 عن عنف جن�ضاين �ضد املراأة، والتحقيِق فيها ومقا�ضاة امل�ضوؤولني عنها ومعاقبتهم وتوفري تعوي�ضات عنها.)417( 
دًة من حقوق الإن�ضان قد ُتنتَهك يف �ضياق هذا املن�ضور، وهي ت�ضمل احلقَّ  وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ هناك حقوقًا حمدَّ
يف ما يلي: احلياة والأمن ال�ضخ�ضي؛ وال�ضحة؛ وعدم التمييز، مثلما اأُبني يف الف�ضل 1، ومن ذلك التمييُز على اأ�ضا�ض 
نوع اجلن�ض)418( والعرق؛)419( وامل�ضاواة يف التمتع بحماية القانون. وهناك اأ�ضكاٌل من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، 
ل تعذيبًا،)420( بينما هناك اأ�ضكاٌل اأخرى من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ميكن اأن  ومنها الغت�ضاُب، ميكن اأن ت�ضكِّ

ترقى اأي�ضًا اإىل املعاملة القا�ضية واللاإن�ضانية واملهينة.
ويربز واجبان اأ�ضا�ضيان من واجبات الدولة فيما يتعلق بالنتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان، 

وهما التاليان:
•  واجُب التحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�ضان، وهو ينبثق من واجب الدولة حمايَة حقوق الإن�ضان وتوفري 

ال على النتهاكات. وهذا الواجب وارٌد اأي�ضًا يف عدد من معاهدات حقوق الإن�ضان،  �ضبيل انت�ضاف فعَّ
مثل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة 

)املادة 12()421(
ل جرائَم مبوجب القانون  •  واجُب امللحقة الق�ضائية، وهو ين�ضاأ من انتهاكات حقوق الإن�ضان التي ت�ضكِّ

اجلنائي الوطني اأو الدويل. وهذا الواجب وارٌد اأي�ضًا يف اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية )املادتني 
الأوىل والرابعة( واتفاقية مناه�ضة التعذيب )املادتني 4 و7(؛ ويف تعليق اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان 

)التعليق العام رقم 31(. 

ثة لل�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية للق�ساء على العنف �سد املراأة  < اأ�سواء:  ال�سيغة املحدَّ
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)اأ(

منع  املراأة يف جمال  العنف �ضد  على  للق�ضاء  النموذجية  العملية  والتدابري  لل�ضرتاتيجيات  ثة  املحدَّ ال�ضيغُة  ت�ضتند 
اأ�ضكال العنف �ضد املراأة  اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل مفهوم م�ضوؤولية الدول عن بذل العناية الواجبة ملنع جميع 
الدول  على  تقع  النموذجية،  لل�ضرتاتيجيات  ووفقًا  اجلنائية.  العدالة  نظام  يف  مرتكبيه  ومقا�ضاة  منه  واحلماية 
امل�ضوؤوليُة عن و�ضع الإطار القانوين وال�ضيا�ضاتي الذي ميكن فيه لكلِّ �ضخ�ض التمتُُّع بحقوق الإن�ضان وممار�ضتها، مبا يف 
َعى  ذلك حماية املراأة من العنف ومعاملتها بكرامة واحرتام طوال اإجراءات العدالة اجلنائية ف�ضًل عن �ضمان حق املدَّ

عليه يف حماكمة عادلة.)ب(

 )417(التو�ضية العامة رقم 19 )1992( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 9، والتو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، 

الفقرة 24 )انظر اأي�ضًا الفقرة )ج( من املادة 4 من اإعلن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة، الذي يعرتف بالتزام مماثل(. 
 )418(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 1، التي تعيد تاأكيد اأهمية التو�ضية العامة رقم 19 )1992( 

ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 9.
 )419(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�ضري، التو�ضية العامة رقم 25 )2000( ب�ضاأن الأبعاد اجلن�ضانية للتمييز العن�ضري، 

الفقرة 2.
 )420(انظر على �ضبيل املثال، A/HRC/7/3، الفقرة 34، وE/CN.4/1995/34، الفقرة 19؛ وقد َخل�ضت جلنُة البلدان الأمريكية حلقوق 

 Inter-American Commission of Human Rights, تعذيبًا )انظر  ل  ي�ضكِّ اأنَّ الغت�ضاب  اإىل  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  الإن�ضان واملحكمُة 
 Raquel Martín de Mejía v. Peru, Case No. 10.970, Report No. 5/96, 1 March 1996, Inter-American Yearbook on Human Rights
.)European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey, Judgment of 25 September 1997, sects. 82 and 861996، و, pp. 1174–1178

 )421(تقع على عاتق الدول امل�ضوؤولية عن بذل العناية الواجبة ملنع الفاعلني من غري الدول والفاعلني من اجلهات اخلا�ضة من ارتكاب 

اأفعال عنف اأو �ضوء معاملة والتحقيق يف تلك الأفعال ومقا�ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، عمًل باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب 
املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، عندما تكون الدولة على علم، اأو لديها اأ�ضباب معقولة للعتقاد، باأنَّ اأولئك الأ�ضخا�ض 
يرتكبون اأعمال تعذيب اأو اإ�ضاءة املعاملة )انظر، مثًل، جلنة مناه�ضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 )2007( ب�ضاأن تنفيذ الفقرة 18 من 

املادة 2؛ وA/HRC/7/3، الفقرتني 31 و32(.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

الة ُتتَّخذ يف جمال  ثُّ الدوُل الأع�ضاء على ال�ضرت�ضاد باملبداأ العام الذي مفاده اأنَّ اأيَّ تدابرَي فعَّ وبناء على ذلك، حُتَ
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة العنف �ضد املراأة ينبغي اأن تقوم على حقوق الإن�ضان واأن تتدبَّر املخاطر وتكفل 

نهم، مع �ضمان م�ضاءلة املجرمني.)ج( �ضلمة ال�ضحايا ومتكِّ

)اأ(ُمرفق قرار اجلمعية العامة 228/65.

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Blueprint for action: an implementation plan for)ب(

 criminal justice systems to prevent and respond to violence against women" in Strengthening Crime Prevention and
.Criminal Justice Responses to Violence against Women, part two, sect. A (2014), p. 34

)ج(ُمرفق قرار اجلمعية العامة 228/65، الفقرة 13 )اأ(.

 ‘2’  اللتزام ب�سمان امل�ساءلة عن العنف اجلن�سي واجلن�ساين مبوجب القانون 

الدويل الإن�ساين 

الإن�ضاين.  الدويل  القانون  مبوجب  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  عن  امل�ضاءلة  ب�ضمان  التزاماٌت  اأي�ضًا  الدول  على 
 ويف الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية، ت�ضمل اللتزاماُت ب�ضمان امل�ضاءلة عن العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين انتهاكاِت 
يف  الإن�ضاين  الدويل  للقانون  ج�ضيمة  انتهاكات  باأنها  املعرتف  والأعمال  جنيف  اتفاقيات  بني  امل�ضرتكة   3 املادة 
ملحقة  مو�ضع  الآن  اأ�ضبحت  النتهاكاُت  فتلك  العرفي.  الدويل  القانون  مبوجب  الدولية  غري  امل�ضلحة  الن زاعات 
ا  ق�ضائية ب�ضفتها جرائَم حرب. ويختلف ال�ضلوُك الذي ُتلَزم الدوُل قانونًا بالتحقيق فيه وملحقة مرتكبيه ق�ضائيًّ

ا اأم غري دويل. ومعاقبتهم تبعًا ملا اإذا كان الن زاع ي�ضكل نزاعًا م�ضلَّحًا دوليًّ
بالن زاعات  املتعلقة  القانونية  القواعَد  اإلَّ  املن�ضوُر  هذا  يتناول  ل   ،4 الف�ضل  من  زاي  الق�ضم  يف  ُذكر  ومثلما 
امل�ضلحة غري الدولية، حيث اإنَّ الن زاعاِت امل�ضلحَة الدولية تتعلَّق ح�ضرًا بالن زاعات بني دولتني اأو اأكرث )اأو بني الدول 
التي تكون فيها اجلماعاُت الإرهابية قد ا�ضتوفت احلدَّ  وحركات التحرير الوطني( وهي ت�ضتبعد عمومًا احلالت 

الأدنى اللزم لكي ُتعترَب "طرفًا" يف الن زاع.
وت�ضمل الأعماُل التي ت�ضتوجب امللحقة الق�ضائية باعتبارها جرائم حرب يف الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية 
العنَف �ضد احلياة والأ�ضخا�ض واملعاملَة القا�ضية والتعذيَب والعتداَء على الكرامة ال�ضخ�ضية )املادة 3 امل�ضرتكة(، 
ف�ضًل عن العنف اجلن�ضي، ول �ضيما الغت�ضاب وال�ضتعباد اجلن�ضي والإكراه على البغاء واحلمل الق�ضري والتعقيم 
الدول  على  يجب  العرفي،  الإن�ضاين  الدويل  القانون  فبموجب  العرفي()422(  الإن�ضاين  الدويل  )القانون  الق�ضري 
التحقيُق يف جرائم احلرب التي ُيزَعم اأنها ارُتكبت يف �ضياق الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية، من جانب مواطنيها اأو 
القوات امل�ضلحة، على اأرا�ضيها )اأو على الأرا�ضي التي تكون خا�ضعة لوليتها القانونية(، وحماكمُة امل�ضتَبه فيهم عند 
القت�ضاء.)423( ويجوز للدول الأطراف الثالثة اأي�ضًا امللحقُة الق�ضائية على النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل 

الإن�ضاين.)424( 

 )422(جون - ماري هنكرت�ض ولويز دوزوالد-بك، القانون الدويل الإن�ضاين العرفي، املجلد الأول: القواعد )اللجنة الدولية لل�ضليب 

الأحمر، 2009(، القاعدة 156.
 )423(املرجع نف�ضه، القاعدة 158.

 Xavier Philippe, “Sanctions for violations of international humanitarian law: the problem of the division of)424( 

 competences between national authorities and between national and international authorities”, International Review of the

دت باعتبارها انتهاكات ج�ضيمة مبوجب  Red Cross, vol. 90, No. 870 (2008), p. 360. وت�ضمل "النتهاكات اجل�ضيمة" النتهاكات التي ُحدِّ

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 )املواد 50 و51 و130 و147 من التفاقيات الأوىل والثانية والثالثة والرابعة، على التوايل(، املنطبقة يف 
دة يف الربوتوكول الإ�ضافي الأول لعام 1977 )املادتني 11 و85(، املنطبقة يف الن زاعات  الن زاعات امل�ضلحة الدولية، ف�ضًل عن تلك املحدَّ
دة  امل�ضلحة غري الدولية. وهذه التعاريف للنتهاكات اجل�ضيمة ترد اأي�ضًا يف القانون الدويل الإن�ضاين العرفي. وترد النتهاكات اجل�ضيمة املحدَّ
يف هذه ال�ضكوك من�ضو�ضًا عليها يف نظام روما الأ�ضا�ضي )املادة 8، الفقرة 2 )اأ(( كجرائم حرب يف الن زاعات امل�ضلحة الدولية التي تن�ضوي 

�ضمن الخت�ضا�ض الق�ضائي للمحكمة اجلنائية الدولية.

ثة لل�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية للق�ساء على العنف �سد املراأة  اأ�سواء:  ال�سيغة املحدَّ
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)اأ(

)تابع(
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باء-  اأطر امل�ساءلة القانونية عن اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية 
وما يرتبط بها من جرائم الجتار بالأ�سخا�س التي ترتكبها 

اجلماعات الإرهابية 
هناك طائفٌة من الأطر القانونية التي ميكن من خللها للدول، عن طريق امللحقة الق�ضائية اجلنائية، اأن تفي 
ويبحث  الإرهابية.  ترتكبها اجلماعاُت  التي  العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين  امل�ضاءلة عن جرائم  ب�ضمان  بالتزاماتها 
هذا الق�ضُم يف امللحقة الق�ضائية على اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية باعتبارها جرائَم اإرهاب وانتهاكاٍت للقانون 

اجلنائي العام الوطني وجرائَم اجتار وجرائم دولية.

1- جرائم العنف اجلن�سي واجلن�ساين باعتبارها جرائم اإرهاب 

اأو  ل اجلرائُم املت�ضلة بالإرهاب - �ضواٌء وردت يف الت�ضريعات اخلا�ضة مبكافحة الإرهاب  يف معظم البلدان، ت�ضكِّ
ا من  قليل جدًّ ولكن، هناك عدٌد  العدالة.  اإىل  الإرهابيني  الرئي�ضي لإحالة  ال�ضبيَل  القانون اجلنائي -  اأُدرجت يف 
م �ضراحًة اجلرائَم املتعلقة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. ومن الأمثلة  قوانني مكافحة الإرهاب الوطنية التي جترِّ
العر�ض يف  اأو هتك  الذي يجعل من الغت�ضاب  لعام 2015  الإرهاب  التون�ضي ملكافحة  القانوُن  النادرة على ذلك 

معر�ض ارتكاب جرمية اإرهابية جرميًة خطرية قائمة بذاتها.)425( 
للأ�ضخا�ض  البدنية  ال�ضلمة  العتداَء على  م  التي جترِّ الوطنية  الإرهاب  قوانني مكافحة  العديُد من  وهناك 
باعتباره جرميًة اإرهابية عندما ُيرتَكب لغر�ض اإرهابي. فالقانوُن اجلنائي الفرن�ضي، على �ضبيل املثال، ين�ضُّ على 
لن عملني اإرهابيني عندما تكون لهما علقٌة  د على ال�ضلمة البدنية لل�ضخ�ض والختطاَف ي�ضكِّ اأنَّ العتداَء املتعمَّ
والإرهاب.)426(  التخويف  ب�ضكل خطري عن طريق  والنظام  القانون  تعطيل  اإىل  يهدف  اأو جماعي  فردي  مب�ضروع 
ف "العمل الإرهابي" تعريفًا ي�ضمل "القيام بفعل اأو التهديد بالقيام بفعل  كذلك، فاإنَّ قانوَن منع الإرهاب الكيني يعرِّ
ذ بهدف بث اخلوف بني النا�ض اأو الرتهيب اأو اإجبار حكومة  ينطوي على ا�ضتخدام العنف �ضد �ضخ�ض" عندما ُينفَّ
اأو منظمة دولية على القيام بعمل ما اأو المتناع عن القيام به مما يوؤدي اإىل زعزعة موؤ�ض�ضات البلد.)427( وهذه 
الأحكاُم، واإن مل تكن تتعلق حتديدًا بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، ميكن ا�ضتخداُمها للملحقة الق�ضائية على بع�ض 

اأ�ضكال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية باعتبارها جرائَم اإرهابية.
الدوَل  وُتلزم  بالإرهاب،  املت�ضلة  اجلرائَم  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  والربوتوكولت  التفاقياُت  ف  وتعرِّ
الأطراف باإدراج تلك اجلرائم يف القانون اجلنائي الوطني. ومل يكن اأيٌّ من املعاهدات الدولية ملكافحة الإرهاب 
اأن  واجلن�ضاين. وميكن  اجلن�ضي  بالعنف  املت�ضلة  الدول جترمَي اجلرائم  من  يقت�ضي  معاهدة   19 والبالغ عدُدها 
اأ�ضكال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي ترتكُبها  تكون التفاقيُة الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن ذاَت �ضلة ببع�ض 
ل هذه  ت�ضكِّ التي  الأفعاَل  د  الرهائن، وحتدِّ اأخَذ  م  اأن جترِّ الأطراف  الدول  تقت�ضي من  الإرهابية. فهي  اجلماعاُت 

اجلرميَة يف املادة 1:

د بقتله اأو اإيذائه   اأيُّ �ضخ�ض َيقب�ض على �ضخ�ض اآخر )ي�ضار اإليه فيما يلى بكلمة "الرهينة"( اأو يحتجزه ويهدِّ
ا  اأو ا�ضتمرار احتجازه من اأجل اإكراه طرف ثالث، �ضواٌء كان دولة اأو منظمة دولية حكومية، اأو �ضخ�ضًا طبيعيًّ
ا، اأو جمموعًة من الأ�ضخا�ض، على القيام اأو المتناع عن القيام بفعل معنيَّ ك�ضرط �ضريح اأو �ضمني  اأو اعتباريًّ

للإفراج عن الرهينة، يرتكب جرميَة اأخذ الرهائن باملعنى الوارد يف هذه التفاقية.

اآب/اأغ�ضط�ض 2015، املتعلق مبكافحة الإرهاب ومنع غ�ضل الأموال،   )425(تون�ض، القانون الأ�ضا�ضي، العدد 26 ل�ضنة 2015 املوؤرخ 7 

الف�ضل )اأي املادة( 29.
خ 14 اآذار/مار�ض 2011. لة مبوجب القانون رقم 2011-266 املوؤرَّ  )426(قانون العقوبات الفرن�ضي، املادة 421-1 ب�ضيغتها املعدَّ

 )427(كينيا، قانون منع الإرهاب رقم 30 لعام 2012، املادة 2.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

واأ�ضار الأمنُي العام اإىل اأنَّ العنَف اجلن�ضي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمويل اجلماعات املتطرفة وُي�ضتخَدم لتلبية 
�ضرورات تكتيكية مثل توليد الإيرادات من خلل الجتار باجلن�ض وجتارة الرقيق والفدية.)428( وعندما ميكن اإثباُت 
ر جرائُم متويل الإرهاب اأداًة لإحالة امل�ضوؤولني  ال�ضلة بني العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ومتويل الإرهاب، ميكن اأن توفِّ

اإىل العدالة. 
ووفقًا للفقرة 1 من املادة 2 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، "يرتكب جرميًة مبفهوم هذه التفاقية 
كلُّ �ضخ�ض يقوم باأية و�ضيلة كانت، مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، وب�ضكل غري م�ضروع وباإرادته، بتقدمي اأو جمع اأموال 
الفقرتني يف  لتعريفه  وفقًا  اإرهابي  بعمل  للقيام"  جزئيًّا،  اأو  ا  كليًّ �ضُت�ضتخَدم،  اأنها  يعلم  هو  اأو  ا�ضتخدامها،  ة   بنيَّ

 الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه الفقرة.
ومثلما ُذكر يف الفقرة 3 من املادة 2 من التفاقية، لي�ض من ال�ضروري اأن ُت�ضتعمل الأمواُل فعليًّا لتنفيذ جرمية 

من هذا القبيل.
واأع�ضاُء اجلماعات الإرهابية الذين ميار�ضون العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين )مثل الجتار اأو الختطاف لغر�ض 
من   1 الفقرة  يف  مبيَّنة  باأعمال  القيام  اأجل  من  الإيرادات  لتوليد  كو�ضيلة  اجلن�ضي(  ال�ضرتقاق  �ضياق  يف   البيع 
املادة 2، ميكن يف بع�ض احلالت ملحقُتهم ق�ضائيًّا بتهمة ارتكاب جرائَم م�ضمولة بالتفاقية. ويف احلالت التي 
تقوم فيها اجلماعات الإرهابية بتمويل اأن�ضطتها عن طريق الأرباح املتاأتية من الجتار بالأ�ضخا�ض )على �ضبيل املثال، 
من خلل الجتار بغر�ض جمع الفدية اأو بيع الأ�ضخا�ض لغر�ض ال�ضتغلل اجلن�ضي وغريه من اأ�ضكال ال�ضتغلل(، 

ميكن اأن ترَقى جرميُة الجتار اأي�ضًا اإىل مرتبة اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب مبوجب التفاقية.
وهناك حكٌم مهمٌّ من اأحكام التفاقية، كما هو احلاُل يف املعاهدات الأخرى املتعلقة مبكافحة الإرهاب وقرارات 

م الدوُل كذلك ما يلي: جمل�ض الأمن، وهو اأن جترِّ
•  امل�ضاهمة ك�ضريك يف ارتكاب جرمية 

•  تنظيم ارتكاب اجلرمية اأو اأمر اأ�ضخا�ض اآخرين بارتكابها

ا بق�ضد م�ضرتك بهدف تو�ضيع الغر�ض اجلنائي  •  امل�ضاركة يف تلك اجلرمية التي ترتكبها جمموعٌة تعمل اإمَّ
اأو مبعرفة نية اجلماعة ارتكاَب تلك اجلرمية)429(

•  التحري�ض على ارتكاب عمل اإرهابي)430(

جماعة  يف  القيادي  موقعهم  من  يتولون،  الذين  اأولئك  العدالة  اإىل  الدوُل  حُتيل  اأن  ال�ضروري  من  ولذلك، 
هون الأوامَر يف هذا  اإرهابية، تنظيَم عملية توليد الإيرادات للجماعة عن طريق العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين اأو يوجِّ
اجلنائي  القانون  يقت�ضيها  التي  الأ�ضا�ضية  ال�ضروط  من  فاإنَّ  الف�ضل،  هذا  يف  اأدناه  مبنيَّ  هو  ومثلما  اخل�ضو�ض. 
بارتكاب جرائم عنف جن�ضي  ياأمرون مروؤو�ضيهم  الذين  املدنيني  اأو  الع�ضكريني  الروؤ�ضاء  اللتزاَم بتحميل  الدويل 

وجن�ضاين اأو ل مينعونهم من ارتكابها امل�ضوؤوليَة اجلنائية عن ذلك.

 2-  اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية باعتبارها انتهاكات للقانون اجلنائي 
الوطني العام 

من  ويكون  واجلن�ضانية  اجلن�ضية  باجلرائم  �ضريحًا  اعرتافًا  الوطنية  الإرهاب  مكافحة  قواننُي  تت�ضمن  ل  عندما 
ال�ضعب امللحقُة ق�ضائيًّا على تلك اجلرائم يف اإطار اجلرائم الإرهابية الأخرى، ميكن للدول اأن تقوم بامللحقة 
الق�ضائية على هذه اجلرائم التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية باعتبارها جرائَم مبوجب قانونها اجلنائي الوطني 

العام. وميكن اأن ت�ضمل القواننُي الوطنية ذات ال�ضلة ما يلي:
م اأ�ضكاًل من العنف اجلن�ضي مثل الغت�ضاب والعتداء اجلن�ضي وال�ضرر البدين البالغ؛ •  القوانني التي جترِّ

 )S/2015/203)428، الفقرة 83.

 )429(انظر الفقرتني 4 و5 من املادة 2 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب.

 )430(قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005(.
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•  القوانني التي تعاقب على اجلرائم الأعمَّ التي ت�ضمل العنَف اأو ال�ضتهداَف اجلن�ضاين، مثل العنف املن زيل 

اأو الختطاف اأو العمل الق�ضري. ويف بع�ض الوليات الق�ضائية، ُيعترب القتُل اجلن�ضاين للن�ضاء والفتيات 
دة.  دة، اأو ُتدَرج العنا�ضُر املتعلقة بنوع اجلن�ض �ضمن تعريف القتل العمد املقرتن بظروف م�ضدِّ جرميًة حمدَّ
ومن ناحية، ميكن اأن يكون هناك عدٌد من املزايا للملحقة الق�ضائية على اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية التي 

ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية من خلل القانون اجلنائي الوطني، ومنها املزايا التالية:
عني العامني والق�ضاة باأركان اجلرمية وو�ضائل اإثباتها، ووجوُد �ضوابق ق�ضائية را�ضخة  •  اإملاُم املحققني واملدَّ

تقلل من الريبة القانونية املحيطة بتلك اجلرائم؛
•  عدُم وجود حاجة اإىل اإثبات ملب�ضات اجلرمية، مثل ارتكاب العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين لغر�ض اإرهابي 

اأو يف �ضياق اأعمال اجلماعة الإرهابية، اأو وجود نزاع م�ضلح )كما هو احلال يف جرائم احلرب(، اأو هجوم 
وا�ضع النطاق �ضد ال�ضكان املدنيني )كما هو احلال يف اجلرائم �ضد الإن�ضانية(؛

، وهذا ميكن اأن يكون يف �ضالح التعجيل باإقامة العدالة. وقد يكون من  د قانوين ووقائعي اأقلَّ •  وجوُد تعقُّ

تكون  عندما  العام  اجلنائي  القانون  اإطار  يف  اجلرائم  هذه  على  الق�ضائية  بامللحقة  القياُم  الأف�ضل 
ا )وذلك  دة جدًّ معقَّ اأخرى )كالجتار(  بجرائم خطرية  املتعلقة  القوانني  الق�ضائية مبوجب  امللحقاُت 

مثًل عندما يكون من ال�ضعب اإثباُت اأركان جرمية الجتار(.
اجلماعاُت  ترتكبها  التي  واجلن�ضانية  اجلن�ضية  اجلرائم  على  الق�ضائية  امللحقَة  فاإنَّ  اأخرى،  ناحية  ومن 

الإرهابية من خلل القانون اجلنائي الوطني العام ميكن اأن تنطوي على عدد من التحديات، وهي التالية:
ف اجلرائُم التي تنطوي  •  تعريف اجلرائم ونطاقها مبوجب القانون الوطني. ففي كثري من البلدان، ُتعرَّ

هناك  يكون  وقد  الدويل.  القانون  مبوجب  هي  مما  تقييدًا  اأكرث  بعبارات  وجن�ضاين  جن�ضي  عنف  على 
الت�ضريعي  القانون  يف  الغت�ضاب  فتعريُف  العر�ض.  وهتك  الغت�ضاب  قبيل  من  جلرائَم  �ضيِّق  تعريٌف 
اأو يف ممار�ضات املحاكم قد ل ياأخذ يف العتبار وجوَد ظروف ق�ضرية مل يكن فيها الت�ضال اجلن�ضي قد 
متَّ مبوافقة حرة.)431( وهناك اأنواع اأخرى من ال�ضلوك، مثل القتل بدافع جن�ضاين، قد ل ت�ضملها ب�ضكل 
ز بع�ُض القوانني اجلنائية الوطنية على الغت�ضاب باعتباره ال�ضكَل  كامل اجلرائُم اجلنائية الراهنة. وتركِّ
الرئي�ضي من اأ�ضكال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، ول تراعي كامَل نطاق النتهاكات اجلن�ضية التي تتعر�ض 

لها ال�ضحايا.
النجاَح  للغاية  ال�ضعب  من  جتعل  الق�ضائية  الوليات  بع�ض  يف  الإثبات  فقواعد  اجلنائية.  •  الإجراءات 

اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  ُتخ�ضع  اأن  ميكن  القواعُد  وهذه  اجلرائم.  هذه  على  الق�ضائية  امللحقات  يف 
اجلن�ضي  ال�ضلوك  بفح�ض  ال�ضماح  خلل  من  املثال،  �ضبيل  )على  ال�ضرر  من  ملزيد  اأي�ضًا  واجلن�ضاين 
ج ال�ضحية بعد ذلك، وعدُم  ال�ضابق(. ومن العقبات الأخرى الأحكاُم التي تربئ مرتكَب العنف اإذا تزوَّ
�ض للإيذاء الثانوي عند  وجود تدابري ل�ضمان خ�ضو�ضية ال�ضحايا وكرامتهم و�ضلمتهم وجتنبهم التعرُّ

الإدلء بال�ضهادة اأو يف مراحل اأخرى من الإجراءات اجلنائية.
اجلنائي  القانون  اإطار  يف  فًا  معرَّ واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنُف  يكون  فقد  اجلرمية.  بخطورة  •  العرتاف 

و/اأو  م  منظَّ ب�ضكل  املرتكبة  العنف  اأعمال  من  الأ�ضكال  هذه  خطورة  ل تعك�ض  بطريقة  العام  الوطني 
متوا�ضل و/اأو تكتيكي لأغرا�ض اإرهابية )هذه الأغرا�ض مبيَّنة يف الق�ضم األف من هذا الف�ضل(.

ع نطاُق  ٌد يف املعاهدات الدولية ذات ال�ضلة، قد ُو�ضِّ •  حمدودية طرائق حتميل امل�ضوؤولية. فمثلما هو جم�ضَّ

ي�ضاركون  الذين  يقت�ضر على  لكي ل  الدولية  بالب�ضر واجلرائم  الإرهاب وجرائم الجتار  امل�ضوؤولية عن 
يف  ي�ضاعدون  الذين  اأولئك  اأي�ضًا  ي�ضمل  بل  يرتكبونها،  الذين  اأو  اجلرمية  ارتكاب  يف  مبا�ضرة  ب�ضورة 

 )431(يقع على عاتق الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة اللتزاُم بجعل ت�ضريعاتها الوطنية متوائمة 

مع معايري التفاقية، وهذا ي�ضمل جترمي جميع اأ�ضكال العنف اجلن�ضاين �ضد الن�ضاء، الذي يرقى اإىل انتهاك �ضلمتها البدنية اأو اجلن�ضية 
اأو النف�ضية، والتاأكد من اأنَّ تعريف اجلرائم اجلن�ضية، مبا فيها الغت�ضاب الزوجي ومن قبل املعارف اأو يف اإطار املواعدة، ي�ضتند اإىل عدم 
املوافقة بحرية، وياأخذ يف العتبار الظروف الق�ضرية )اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 35 )2017( 

ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 29 )ه ((.
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ع اأي�ضًا نطاُق امل�ضوؤولية لي�ضمل الأ�ضخا�َض الذين كان  ارتكابها اأو يحر�ضون عليه اأو يخططون له. وقد ُو�ضِّ
باإمكانهم منُع وقوع اجلرمية اأو معاقبُة اجلناة. بيد اأنَّ القانوَن اجلنائي الوطني العام يف بع�ض الوليات 
اجلن�ضي  العنف  اأعماَل  باأيديهم  يرتكبون  الذين  الأ�ضخا�ض  يف  اجلنائية  امل�ضوؤوليَة  يح�ضر  الق�ضائية 
واجلن�ضاين، ومن ثمَّ ل ميكن مقا�ضاُة امل�ضوؤولني عن التحري�ض على القيام بهذه النتهاكات على نطاق 

وا�ضع اأو عن اإ�ضدار الأوامر بارتكابها.
•  الخت�ضا�ض فيما بني هيئات التحقيق وهيئات امللحقة الق�ضائية. ففي النظم القانونية التي لدى هيئاتها 

�ضة يف التحقيق وامللحقة الق�ضائية اخت�ضا�ٌض ح�ضري ب�ضاأن اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب، قد  املتخ�ضِّ
�ضة عن تناول  قون واأع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة غري املنتمني اإىل تلك الهيئات املتخ�ضِّ ُيحِجم املحقِّ
هذه احلالت، حتى يف اإطار القانون اجلنائي الوطني العام. وعندما تتناول تلك الهيئات حالت من هذا 
القبيل، فهي قد تفتقر اإىل القدرة على اعتماد ُنُهج مراعية للعتبارات اجلن�ضانية يف عمليات التحقيق 

وامللحقة الق�ضائية )انظر الق�ضم دال من هذا الف�ضل(. 
اأعمال  على  ق�ضائيًّا  الإرهابية  اجلماعات  فملحقُة  الجتار.  اأو  الإرهاب  ب�ضحايا  العرتاف  •  حمدودية 

من  اأي�ضًا  دُّ  حَتُ العام  الوطني  اجلنائي  القانون  مبوجب  جرميًة  باعتبارها  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف 
اإمكانية ا�ضتفادة ال�ضحايا من كامل نطاق �ُضُبل النت�ضاف والدعم املتاحة ل�ضحايا الإرهاب اأو الجتار 

بالأ�ضخا�ض، ح�ضب مقت�ضى احلال )انظر الف�ضل 6(. 
من  ت�ضتفيد  ل  قد  العام  الوطني  اجلنائي  القانون  مبوجب  املتَّبعة  فالإجراءاُت  الدويل.  •  التعاون 

الدولية  التفاقياُت  اأر�ضتها  التي  املتبادلة  القانونية  وامل�ضاعدة  املجرمني  ت�ضليم  ب�ضاأن  ال�ضاملة  الأطر 
هاء،  الق�ضم  )انظر  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقيُة  الإرهاب   ملكافحة 
ال�ضياقات التي تقوم فيها الدولُة  ا يف  اأن يكون تقييدًا مهمًّ من هذا الف�ضل(. وهذا ميكن   ’2‘ الفرع 2 
اأو  ال�ضحايا  اأو  الأدلُة  اأو  فيهم  امل�ضتَبه  يكون  ول  واجلن�ضاين،  العنف اجلن�ضي  على  الق�ضائية  بامللحقة 
ال�ضهود موجودين داخل الولية الق�ضائية للدولة التي تقوم بامللحقة الق�ضائية. وعلوة على ذلك، فاإنَّ 
تعاريَف ونطاق اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين يف القانون اجلنائي الوطني العام قد 

تختلف اختلفًا كبريًا بني الوليات الق�ضائية.

< مثال: تعاريف الغت�ساب يف القانون الوطني النيجريي

ز على اإثبات الإيلج، وت�ضرتط  اإنَّ تعاريَف الغت�ضاب يف العديد من القوانني الوطنية حمدودٌة يف نطاقها، اإذ اإنها تركِّ
ا�ضتخداَم القوة اأو العنف، اأو عدَم املوافقة، اأو ت�ضتبعد الغت�ضاَب الزوجي.)اأ(

م الغت�ضاب يف نيجرييا مق�ضورًا على حماية  فعلى �ضبيل املثال، قبل عام 2015، كان نطاُق القوانني القائمة التي جترِّ
الإناث فيما يتعلق بالإيلج يف الفرج دون موافقة اأو يف الظروف التي حتول دون املوافقة املعقولة.)ب( وعلوة على ذلك، 
فاإنَّ كلًّ من قانون العقوبات )الذي ينطبق يف �ضمال نيجرييا، مبا يف ذلك الوليات ال�ضمالية ال�ضرقية حيث تن�ضط اأكرث 
ما تن�ضط جماعُة بوكو حرام( والقانون اجلنائي )الذي ينطبق يف الوليات اجلنوبية( مينعان تطبيَق هذه اجلرمية على 

الت�ضال اجلن�ضي بني الرجل وزوجته.)ج(
اأبوجا( نطاَق هذا  اإقليم العا�ضمة الحتادية،  ع قانوُن )حظر( العنف �ضد الأ�ضخا�ض لعام 2015 )املنطبق يف  ويو�ضِّ
ع نطاَق جرمية الغت�ضاب لكي  ع التعريَف، كما يو�ضِّ اأكرَث ات�ضاقًا مع املعايري الدولية. فهو يو�ضِّ اه  اإيَّ التعريف، جاعًل 
يحمي ال�ضحايا الذكور ولكي ي�ضمل اإيلَج اأيِّ ع�ضو من اجل�ضم اأو اأيَّ �ضيء يف ال�ضرج ويف الفم.)د( كما يت�ضمن القانوُن 
اأحكامًا حلماية هوية �ضحايا الغت�ضاب، ولإ�ضدار اأوامَر باحلماية ومنح �ضحايا العنف تعوي�ضات )املادتان 28 و30 
ع املادُة 1 )3( نطاَق امل�ضوؤولية لت�ضمل الذين يحر�ضون �ضخ�ضًا اآخر على  من القانون(. وعلى وجه اخل�ضو�ض، تو�ضِّ

ارتكاب الغت�ضاب اأو ي�ضاعدونه اأو ُي�ضدون اإليه امل�ضورَة اأو يغرونه من اأجل القيام بذلك.

)اأ(انظر اأي�ضًا دليل الت�ضريعات املتعلقة بالعنف �ضد املراأة )نيويورك، 2012(، ال�ضفحتني 26 و27(.

 Nigeria, Criminal Code Act (Chapter C38), chap. 30, sect. 357, and Penal Code (Northern States) Federal ب(انظر(

.Provisions Act (No. 25 of 1960), chap. XVIII, sect. 282
 Nigeria, Criminal Code Act (Chapter C38), chap. 1, sect. 6, and Penal Code (Northern States) Federal Provisions)ج(

Act (No. 25 of 1960), chap. XVIII, sect. 282 (2). ومبوجب قانون العقوبات، ل يرقى اجِلماع بني الرجل وزوجته اإىل الغت�ضاب 
اإذا كانت الزوجة يف �ضن البلوغ.

.Nigeria, Violence against Persons (Prohibition) Act, 2015, sect. 1)د(
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٣- جرائم العنف اجلن�سي واجلن�ساين باعتبارها جرائم اجتار 
ميكن اأي�ضًا امللحقُة الق�ضائية على جرائم العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين باعتبارها جرائَم اجتار عندما تكون هناك 
الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  يف  الأطراف  الدوُل  تكون  وعندما  والجتار،  اجلرائم  هذه  بني  قائمة  �ضلٌة 
ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، قد  بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، املكمِّ

�ضاقًا مع التزاماتها التعاهدية. م الجتاَر بالأ�ضخا�ض اتِّ اعتمدت ت�ضريعاٍت جترِّ
د التزامات الدول مبنع جرائم الجتار بالأ�ضخا�ض والتحقيق فيها وملحقة  فربوتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض يحدِّ
ا ب�ضاأن "الجتار  ر الربوتوكوُل تعريفًا متَّفقًا عليه دوليًّ مرتكبيها ق�ضائيًّا، و�ضمان حماية ال�ضحايا وم�ضاعدتهم. ويوفِّ

بالأ�ضخا�ض"، وهو ي�ضمل جميَع العنا�ضر الثلثة التالية )املذكورة يف املادة 3(:

•  الفعل )جتنيد اأ�ضخا�ض اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ضتقبالهم(

اأو  اأو الختطاف  الق�ضر  اأ�ضكال  اأو غري ذلك من  ا�ضتعمالها  اأو  بالقوة  •  ا�ضتخدام و�ضائل معيَّنة )التهديد 

الحتيال اأو اخلداع اأو ا�ضتغلل ال�ضلطة اأو ا�ضتغلل حالة ا�ضت�ضعاف، اأو اإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو 
مزايا لنيل موافقة �ضخ�ض له �ضيطرة على �ضخ�ض اآخر(

•  الغر�ض ال�ضتغليل

والدوُل الأطراف يف بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض ُملَزمٌة بتجرمي الجتار يف نظمها القانونية الوطنية. ووفقًا 
لل�ضك الرئي�ضي، وهو اتفاقيُة اجلرمية املنظمة، يجب اأن ُتدَرج جرميُة الجتار يف عداد اجلرائم الوطنية ب�ضرف 

النظر عن طابعها عرب الوطني اأو �ضلوع جماعة اإجرامية منظمة فيها.)432( 
ال�ضلوَك الذي ل يقت�ضر على امل�ضاركة  الدوُل الأطراف  م  اأن جترِّ وين�ضُّ بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض على 
املبا�ضرة يف الجتار بالأ�ضخا�ض. فاملادُة 5 على وجه اخل�ضو�ض تن�ضُّ على اأن تعتمد الدوُل الأطراف ما قد يلزم من 

تدابري ت�ضريعية وتدابري اأخرى لتجرمي الأفعال التالية:
للغر�ض  ا�ضتقبالهم  اأو  اإيواوؤهم  اأو  تنقيلهم  اأو  نقلهم  اأو  اأ�ضخا�ض  )جتنيد   3 املادة  يف  املبنيَّ  •  ال�ضلوك 

ال�ضتغليل املبنيَّ يف املادة 3( )الفقرة 1 من املادة 5(
مة يف الفقرة 1 من املادة 5 •  ال�ضروع يف ارتكاب هذه الأفعال املجرَّ

مة يف الفقرة 1 من املادة 5 •  امل�ضاهمة ك�ضريك يف اأحد الأفعال املجرَّ

مة وفقًا للفقرة 1 من املادة 5 •  تنظيم اأو توجيه اأ�ضخا�ض اآخرين لرتكاب اأحد الأفعال املجرَّ

اأجل  من  اأخرى  تدابري  اأو  ت�ضريعية  تدابرَي  ز  تعزِّ اأو  الأطراف  الدوُل  تعتمد  اأن  على  الربوتوكوُل  ين�ضُّ  كما 
الجتار  اإىل  ُتف�ضي  التي  والأطفال،  الن�ضاء  وبخا�ضة  الأ�ضخا�ض،  ا�ضتغلل  اأ�ضكال  جميَع  يحِفز  الذي  الطلب   �ضدِّ 

)املادة 9(.
وميكن اأن تكون لأن�ضطة اجلماعات الإرهابية، يف بع�ض ال�ضياقات، �ضلٌت قوية بالجتار بالأ�ضخا�ض، وميكن 
اأن يرقى بع�ُض اأبعاد الأعمال ال�ضتغللية التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية اإىل حد ال�ضتغلل مبوجب بروتوكول 

الجتار بالأ�ضخا�ض. 

 )432(انظر الفقرة 2 من املادة 34 من اتفاقية اجلرمية املنظمة مقرتنة بالفقرة 3 من املادة 1 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار 

بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال.
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< مثال: ق�سة اأمينة )ا�سم م�ستعار()اأ(

ر مثاًل على  فيما يلي جتربُة امراأة من كينيا، كما روتها لباحثني يف مو�ضوع املراأة والتطرف العنيف يف كينيا، وهي توفِّ
ال�ضلت القائمة بني ارتباط الن�ضاء باجلماعات الإرهابية والعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين من جهة، والجتار بالأ�ضخا�ض 

من جهة اأخرى:
اإقناعي  اأ�ضدقائه  بع�ُض  حاول  رحيله،  وبعد  ذلك.  بعد  اأبدًا  اأره  ومل  ال�ضومال  اإىل  زوجي  غادر  الأيام،  اأحد  "يف 

به  ال�ضومال لللتحاق  اإىل  الذهاب  لذا، قررت  اإذا ذهبُت هناك.  �ضاأح�ضل على عمل  اإنني  به، قائلني  باللتحاق 
ن من اللتحاق به. فعندما و�ضلُت اإىل ال�ضومال، �ُضجنت  والعمل. وتركُت اأبنائي ال�ضتة مع اأ�ضرتي. وللأ�ضف، مل اأمتكَّ

رات.  يف غرفة مظلمة واعَتَدى عليَّ جن�ضيًّا �ضتُة رجال مقنَّعني. واأجربتنا حركُة ال�ضباب كلنا على تناول املخدِّ
"متثَّل عملي يف خميَّم حركة ال�ضباب يف الطبخ وغ�ضل امللب�ض وم�ضاجعة املقاتلني. وكنت اأُ�ضرب كلما طبخت �ضيئًا مل 

ُيعجب املقاتلني. وكان املقاتلون يهددوننا بالقتل اإذا ما رف�ضنا ممار�ضَة اجلن�ض معهم. ويف بع�ض الأحيان، كان الرجاُل 
الذين اعتدوا عليَّ جن�ضيًّا ي�ضتخدمون الواقي الذكري، ويف مرات اأخرى مل يكونوا يفعلون ذلك. ومل اأحمل اأبدًا عندما 

كنت هناك لأنني اأُعطيُت حبوَب منع احلمل. ولكنَّ الن�ضاء الأخريات اللئي حملن اأُعطني ما ي�ضبب لهن الإجها�ض. 
ا.  نَّ كيفية ا�ضتخدام الأ�ضلحة، ولكنَّ هذا كان يتوقف على القدرات البدنية لكل واحدة منَّ "بع�ُض الن�ضاء الأخريات ُلقِّ
وكان عدٌد قليل من الن�ضاء يف املخيم قائدات. وكانت هوؤلء الن�ضاء قا�ضيات. فقد كنَّ ي�ضربننا ويعطيننا اأوامَر. وكان 
معظُم الن�ضاء يف خميَّمي �ضوماليات، ولكنني ل اأعلم عددهن. ونادرًا ما كان ُي�ضمح للن�ضاء الأ�ضريات بالتفاعل فيما 
بينهن. وقد كنُت اأ�ضتخدم اأوراَق ال�ضجر بديًل عن الفوط ال�ضحية. ويف اأحد الأيام، فررُت خفيًة واختباأُت يف الغابة 
اإىل البيت، غمرت  اإىل البيت. وعندما و�ضلُت  اإىل لمو فركبتها وعدت  اأيام حتى وجدُت باخرًة ذاهبة  ملدة ت�ضعة 
ا، لأنني اأُ�ضبت بفريو�ض الأيدز اأثناء  ال�ضعادُة اأ�ضرتي، لأنها كانت تظن اأين فارقُت احلياة. لكنني كنت مري�ضًة جدًّ
�ضُت له مرارًا هناك. لذا، كان  ح الذي تعرَّ اء ال�ضرب املربَّ وجودي يف املخيم، كما كانت بج�ضمي عدة كدمات من جرَّ

ل بد اأن اأُنَقل اإىل امل�ضت�ضفى. 
"مل اأتَّ�ضل باأيِّ اأحد من الذين كانوا معي يف املخيم منذ ذلك احلني. ول يعرف املقاتلون اأين اأنا. ومل تعد احلياُة �ضهلًة 

بعد وجودي يف ال�ضومال. فاأنا اأتلقى العلَج من فريو�ض الأيدز وال�ضل، واأ�ضكو من م�ضاكل كبرية يف ذاكرتي. واأنا 
اأحاول العمل يف اأ�ضغال عار�ضة، كغ�ضل ملب�ض النا�ض، عندما يكون ذلك يف ا�ضتطاعتي، ولكنني ل اأ�ضتطيع العمَل 
دائمًا لأنني مري�ضٌة يف معظم الأحيان واأعتمد على اإخوتي. ويف الوقت احلا�ضر، اأعي�ض مع اأطفايل واأطفال �ضقيقتي 
اأنا�ٌض من حركة ال�ضباب بحثًا عني.  اأن ياأتي  اأبكي با�ضتمرار واأعي�ُض يف خوف من  الثلثة يف مكان م�ضتاأَجر. واأنا 
ر اأبدًا يف جتنيد اأ�ضخا�ض للن�ضمام اإىل اجلماعة. بل اأودُّ اأن اأن�ضمَّ اإىل جمموعات للم�ضاعدة على توعية  لن اأفكِّ
النا�ض بحركة ال�ضباب. فاأنا مل اأر اأيَّ مبادرات حكومية يف املجتمع، بل اأعتمُد على املتطوعني الطيِّبني واملنظمات 
غري احلكومية للح�ضول على امل�ضاعدة وامل�ضورة، ولكنَّ هذه امل�ضاعدَة وامل�ضورة اأق�ضُر اأمدًا من اأن جتدي. اأعتقد اأنَّ 
احلكومَة ل ينبغي اأن ت�ضتخدم القوَة يف التعامل مع التطرف العنيف. فمن الأف�ضل اعتماُد نهج األني. واأنا لي�ض لديَّ 
علٌم بربنامج العفو الذي و�ضَعته احلكومُة. واأعتقد اأي�ضًا اأنه ل يوجد مغزى من ملحقة احلكومة للعائدين، اإذ اإنَّ 

ذلك يجعلهم يف موقف �ضعب. 
"ينبغي ال�ضتماُع اإىل الن�ضاء العائدات. وينبغي القياُم باملزيد من اأجل توعية املجتمعات املحلية بغية منع النا�ض من 
الن�ضمام اإىل حركة ال�ضباب. وينبغي للحكومة اأن ت�ضاعد اأي�ضًا العائدين من ال�ضومال لكي يبا�ضروا اأعماًل جتارية."

 Irene Ndung‘u, Uyo Salifu and Romi Sigsworth, Violent Extremism in Kenya: Why Women Are a Priority,)اأ(

.Monograph No. 197 (n.p., Institute for Security Studies, 2017), pp. 42–43

مبوجب  التزاماتها  مع  يتما�ضى  مبا  بالأ�ضخا�ض  الجتاَر  م  جترِّ ت�ضريعاٍت  اعتمدت  قد  الدوُل  تكون  وعندما 
الوطنية، مثل  تعاريف الجتار  الواردة يف  ال�ضتغلل  اأ�ضكال  ا�ضتخداُم  فاإنه ميكن  بالأ�ضخا�ض،  بروتوكول الجتار 
ال�ضتغلل من اأجل ارتكاب اأن�ضطة اإجرامية، بغية مقا�ضاة اجلماعات الإرهابية ال�ضالعة يف الجتار بالأ�ضخا�ض. 
و�ضوف يتوقف ما اإذا كان ميكن تطبيُق جرائم الجتار على اأن�ضطة اجلماعات الإرهابية على ما اإذا كانت الدولُة 
املعنية قد اأدرجت اأحكاَم الربوتوكول يف قوانينها الوطنية وكيف فعلت ذلك، كما اأنه �ضيتوقف على اأن�ضطة اجلماعة 
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الإرهابية املعنية. فعلى �ضبيل املثال، قد ل تنطبق ت�ضريعاُت بع�ض الدول اإلَّ على فئات معيَّنة من ال�ضحايا )كالن�ضاء 
اأكرث  اأو  تقييدًا  اأكرث  ُنُهجًا  الق�ضائية  الوليات  بع�ُض  اعتمدت  وقد  ال�ضتغلل.  معيَّنة من  اأنواع  اأو على  والأطفال( 

ات�ضاعًا مقارنًة بالربوتوكول.)433(
وتنفيذ  وتعديل  با�ضتعرا�ض  تقوم  اأن  الأع�ضاء  بالدول   ،)2017(  2388 قراره  يف  الأمن،  جمل�ُض  اأهاب  وقد 
بالأ�ضخا�ض مبا يف  الجتار  اأ�ضكال  الت�ضدي جلميع  لكفالة  ت�ضريعات  من  بها  يت�ضل  وما  الجتار  مكافحة  قوانني 
ذلك تلك املرتكبُة يف حالت الن زاع امل�ضلح اأو من قبل جماعات م�ضلحة واإرهابية، والنظر يف اإقامة الولية الق�ضائية 
 لإنهاء اإفلت مرتكبيها من العقاب مبا يتما�ضى مع املادة 15 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية.

< مثال: العرتاف بال�سلة بني الجتار بالأ�سخا�س والأن�سطة الإرهابية يف الت�سريعات الوطنية

على  �ضخ�ض  اإرغاَم  اأنَّ  على  بالأ�ضخا�ض  الجتار  معاقبة جرمية  ب�ضاأن  لعام 2011   164 رقم  اللبناين  القانوُن  ين�ضُّ 
ال�ضرتاك يف اأعمال اإرهابية وال�ضتغلل اجلن�ضي وال�ضرتقاق )اأو املمار�ضات ال�ضبيهة بالرق(، من بني اأمور اأخرى، 

ُتعترب �ضكًل من اأ�ضكال ال�ضتغلل لأغرا�ض الجتار )املادة 1-586(.
الإقليمية،  املكاتب  مع  بالتعاون  الداخلية،  وزارَة   2004 لعام  بالب�ضر  الجتار  مكافحة  قانوُن  يكلِّف  طاجيك�ضتان،  ويف 
وقمع  ملنع  كو�ضيلة  املنظمة  الإجرامية  واجلماعات  الإرهابية  والتنظيمات  بالب�ضر  الجتار  بني  ال�ضلة  درا�ضة  مبهمة 

جرائم الجتار )املادة 8 )2((.

 ٤-  اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية باعتبارها جرائم مبوجب القانون 
اجلنائي الدويل 

ميكن اأن تثري اأعماُل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين على يد اجلماعات الإرهابية امل�ضوؤوليَة اجلنائية الفردية باعتبارها 
التزاماُت الدول ب�ضمان امل�ضاءلة عن هذه  اإبادة جماعية. وتنبع  اأعمال  اأو  الإن�ضانية  اأو جرائم �ضد  جرائَم حرب 
اجلرائم من عدة م�ضادر للقانون الدويل. ونظاُم روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية هو اأحدُث �ضك واأكرثه 
ف اجلرائَم الدولية، وتندرج اأ�ضكاٌل عديدة من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين �ضمن  تطوُّرًا من بني ال�ضكوك التي تعرِّ
نطاق جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�ضانية والإبادة اجلماعية التي ن�ضَّ عليها نظاُم روما الأ�ضا�ضي. ويناق�ض 
الق�ضُم جيم من هذا الف�ضل خمتلَف الطرائق التي ميكن بها ممار�ضُة الولية الق�ضائية على اجلرائم الواردة يف 
م هذا الفرُع ملحًة عامة عن م�ضادر القانون اجلنائي الدويل  نظام روما الأ�ضا�ضي وعلى اأركان تلك اجلرائم. ويقدِّ

ذات ال�ضلة باجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين غري نظام روما الأ�ضا�ضي.

‘1’ العنف اجلن�سي واجلن�ساين باعتباره جرمية حرب 

الدولية  وغري  الدولية  امل�ضلحة  الن زاعات  �ضياق  يف  املرتكب  اجلن�ضي  العنف  اأ�ضكال  من  وغرُيه  الغت�ضاُب  ل  ي�ضكِّ
انتهاكاٍت للقانون الدويل الإن�ضاين، �ضريطة اأن تكون لتلك الأفعال ال�ضلُة املطلوبة بنزاع م�ضلح. ول تت�ضمن اتفاقياُت 
خ 12  دة اإىل العنف اجلن�ضي. غري اأنَّ الربوتوكوَل الإ�ضافي لتفاقيات جنيف املوؤرَّ جنيف لعام 1949 اأيَّ اإ�ضارة حمدَّ
اآب/اأغ�ضط�ض 1949 )الربوتوكول الثاين(، الذي ينطبق ح�ضرًا على الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية، يحظر انتهاَك 
ة من قدر الإن�ضان والغت�ضاَب والإكراه على الدعارة وكلَّ  الكرامة ال�ضخ�ضية وبوجه خا�ض املعاملَة املهينة واحلاطَّ
ا مبح�ض اإرادتهم  ما من �ضاأنه خد�ُض احلياء لهوؤلء الأ�ضخا�ض الذين مل يعودوا ي�ضاركون يف الأعمال القتالية، اإمَّ

 )433(عندما جتري ملحقة ق�ضائية على اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية باعتبارها جرائم اجتار بالب�ضر، ميكن اأن توؤخذ يف احل�ضبان 

دة يف تقرير العقوبات )انظر، على �ضبيل املثال،  عوامل مثل نوع جن�ض ال�ضحية واحلمل وا�ضتخدام العنف اجلن�ضي باعتبارها ظروفًا م�ضدِّ
�ضحاياه،  وحماية  بالب�ضر  الجتار  ومكافحة  منع  ب�ضاأن  الأوروبي  الحتاد  وجمل�ض  الأوروبي  الربملان  عن  ال�ضادر   2011/36/EU  التوجيه 

الفقرة 12(. 

http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

اأو ب�ضبب ظرف ما )الأ�ضخا�ض الذين تركوا �ضاحة املعركة( دون متييز بني املراأة والرجل. وبناء على ذلك، فاإنَّ 
املهينة  املعاملة  ال�ضخ�ضية، وبوجه خا�ض  الكرامة  انتهاك  اإىل  اتفاقيات جنيف  امل�ضرتكة بني  املادة 3  الإ�ضارة يف 
ع كبري يف حتديد  تو�ضُّ ت�ضمل اجلرائم اجلن�ضية.)434( وقد ح�ضل  اأنها  رت على  ُف�ضِّ الإن�ضان قد  ة من قدر  واحلاطَّ
اجلنائية  للمحاكم  الق�ضائية  وال�ضوابق  الأ�ضا�ضية  النظم  خلل  من  وذلك  جن�ضية،  جرائَم  ل  ي�ضكِّ الذي  ال�ضلوك 

الدولية، والقانون الدويل حلقوق الإن�ضان.)435(
كما اأنَّ العنَف اجلن�ضي �ضد املدنيني والأ�ضخا�ض الذين غادروا �ضاحَة املعركة حمظوٌر مبوجب القانون الدويل 
الن�ضاء والفتيات  الن زاعات امل�ضلحة الدولية وغري الدولية. وينطبق هذا احلظُر على  الإن�ضاين العرفي يف كلٍّ من 
والفتيان والرجال، وهو ي�ضمل التعذيَب واملعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، والغت�ضاَب وغرَيه من 

اأ�ضكال العنف اجلن�ضي، وال�ضرتقاَق وجتارة الرقيق.)436( 
امل�ضلحة،  الن زاعات  يف  الأطراف  جلميع  ُملِزٌم  الإن�ضاين  الدويل  القانوَن  فاإنَّ   ،1 الف�ضل  يف  نوق�ض  وكما 
بالأطراف يف  املتعلق  التعريف  الأدنى من  ا�ضتوَفت احلدَّ  التي  الدول  الفاعلة من غري  ُيلزم اجلهاِت  فاإنه  ثمَّ  ومن 
املخالفات  عن  جنائيًّا  الأ�ضخا�ض  م�ضاءلة  جواز  على  اأي�ضًا  الإن�ضاين  الدويل  القانون  وين�ضُّ  امل�ضلحة.  الن زاعات 
الدولية  الإن�ضاين يف كلٍّ من املنازعات امل�ضلحة  للقانون الدويل   اجل�ضيمة لتفاقيات جنيف والنتهاكات اخلطرية 

وغري الدولية.)437(

‘2’ العنف اجلن�سي واجلن�ساين باعتباره عمل اإبادة جماعية 

ُتلزم اتفاقيُة منع جرمية الإبادة اجلماعية الدوَل الأطراف ب�ضن ت�ضريعاٍت تن�ضُّ على عقوبات ناجعة على الأ�ضخا�ض 
ة  املدانني بارتكاب اإبادة جماعية،)438( وحماكمِة الأفراد املتهمني بارتكاب اأعمال اإبادة جماعية اأمام حمكمة خمت�ضَّ
من حماكم الدولة التي ارُتكبت تلك الأفعاُل على اأر�ضها، اأو �ضمان قيام حمكمة دولية بذلك.)439( غري اأنَّه بات من 
د جتاه املجتمع  امل�ضلَّم به اأنَّ هذا اللتزاَم مل يعد يقت�ضر على الدول الأطراف يف التفاقية، حيث اإنه التزاٌم حمدَّ

الدويل ككل )ما ي�ضمى باللتزام ال�ضاري على جميع الدول()440(
تدابرَي  فر�َض  اجلماعية  الإبادة  جرمية  منع  اتفاقية  من  الثانية  املادة  يف  اجلماعية  الإبادة  تعريُف  وي�ضمل 
رته املحكمُة اجلنائية الدولية ملحاكمة الأ�ضخا�ض  ت�ضتهدف احلوؤوَل دون اإجناب الأطفال داخل اجلماعة، الذي ف�ضَّ
امل�ضوؤولني عن اأعمال الإبادة اجلماعية وغريها من النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل الإن�ضاين املرتكبة يف اإقليم 
املرتكبة يف  املماثلة  النتهاكات  الإبادة اجلماعية وغريها من  اأعمال  امل�ضوؤولني عن  الروانديني  واملواطنني  رواندا 
اأرا�ضي الدول املجاورة بني 1 كانون الثاين/يناير و31 كانون الأول/دي�ضمرب 1994 على اأنه ي�ضمل الت�ضويَه اجلن�ضي 
والتعقيَم الق�ضري وحتديَد الن�ضل الإجباري، والف�ضَل بني اجلن�ضني وحظَر الزواج.)441( ولإثبات الإبادة اجلماعية، 
دينية،  اأو  عرقية  اأو  اإثنية  اأو  وطنية  جماعة  على  جزئيًّا،  اأو  ا  كليًّ الق�ضاء،  بق�ضد  مرتكبًة  الأفعاُل  تكون  اأن   يجب 

ب�ضفتها تلك.

خ 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949، واملتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�ضلحة غري الدولية   )434(الربوتوكول الإ�ضافي اإىل اتفاقيات جنيف املوؤرَّ

)الربوتوكول الثاين(، املادة 4، الفقرة 2.
 Gloria Gaggioli, “Sexual violence in armed conflicts: a violation of international humanitarian law and human rights)435( 

 .law”, International Review of the Red Cross, vol. 96, No. 894 (2014), pp. 505–510

 )436( هنكرت�ض ودوزوالد - بك، القانون الدويل الإن�ضاين العرفي، القواعد 90 و93 و94.

 )437(اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدويل الإن�ضاين )جنيف، 2015(، ال�ضفحة 16.

 )438(اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، املادة اخلام�ضة.

 )439(املرجع نف�ضه، املادة ال�ضاد�ضة. 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide )Bosnia and Herzegovina)440( 

 v. Serbia and Montenegro(, Judgment, I.C.J. Reports 2007, para. 162; and Application of the Convention on the Prevention and
 Punishment of the Crime of Genocide )Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro(, Judgment, I.C.J. Reports 1996,

 .para. 31
 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, case No. ICTR-96-4-T, Judgment, International Criminal Tribunal for Rwanda, 2)441( 

.September 1998, para. 507
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< مثال: انتهاكات القانون اجلنائي الدويل التي ارتكبها تنظيم الدولة الإ�سلمية �سد الأيزيديني

مت جلنُة التحقيق الدولية امل�ضتقلة املعنية باجلمهورية العربية ال�ضورية تقريرًا اإىل جمل�ض  يف حزيران/يونيه 2016، قدَّ
حقوق الإن�ضان عن انتهاكات القانون اجلنائي الدويل التي ارتكبها تنظيُم الدولة الإ�ضلمية �ضد الأيزيديني، وذكرت 

فيه عددًا من النتائج التي لها �ضلة بهذا املن�ضور.
اأركان جرمية الإبادة اجلماعية

•  ُيعترَب الأيزيديون جمموعًة حممية لأغرا�ض اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية.

هذه  يف  ر  وتتوفَّ الأيزيديني،  جمموعة  اأفراد  حقِّ  يف  حمظورة  اأفعاًل  الإ�ضلمية  الدولة  تنظيُم  ارَتَكب  •  وقد 

ر فيها  اأنَّها كلَّها توفَّ دة يف نظام روما الأ�ضا�ضي، وُخِل�ض اإىل  اأ�ضكال الإبادة اجلماعية املحدَّ الأفعال جميُع 
العن�ضُر اجلن�ضي اأو اجلن�ضاين.

املجموعة  باأع�ضاء  كبري  ذهني  اأو  ج�ضدي  اأذى  واإحلاَق  القتَل؛  اجلماعية  الإبادة  اأ�ضكاُل  °  وت�ضمل 

اللاإن�ضانية  واملعاملة  والتعذيب  وال�ضتعباد،  اجلن�ضي،  وال�ضرتقاق  اجلن�ضي،  والعنف  )الغت�ضاب 
للمجموعة؛  املادي  التدمري  اإىل  ترمي  ظروف  باإيجاد  عمدًا  والقياَم  الق�ضري(؛  والرتحيل  واملهينة، 
وفر�َض تدابري ت�ضتهدف احلوؤول دون اإجناب الأطفال؛ ونقَل اأطفال املجموعة عنوة اإىل جمموعة اأخرى.

ا اأو جزئيًّا: •  وقد ارُتكبت هذه الأعماُل بق�ضد تدمري الأيزيديني كليًّ

الإ�ضلمية  الدولة  ارتكبه تنظيُم  الذي  العنف اجلن�ضي  الناجُم عن  الكبري  °  فالأذى اجل�ضدي والذهني 

�ضد الأيزيديني هو خطوٌة وا�ضحة يف عملية تدمري املجموعة: تدمريها للروح ولإرادة احلياة وللحياة 
نف�ضها.)اأ(

°  وُيعترب الغت�ضاُب والعنف اجلن�ضي، عندما ُيرتكبان �ضد الن�ضاء والفتيات كجزء من الإبادة اجلماعية 
جرميًة �ضد جمموعة حممية اأو�ضَع، ولكنه اأي�ضًا جرميٌة �ضد الأنثى، كفرد، على اأ�ضا�ض نوع جن�ضها.)ب(

ا اأو جزئيًّا النتائج امل�ضتخل�ضة فيما يتعلق باإخ�ضاع املجموعة، عمدًا، لظروف معي�ضية يراد بها تدمريها املادي كليًّ
لن وِبعن يف العراق واجلمهورية  •  تخ�ضُع الن�ضاُء والفتيات الأيزيديات اللتي �ضباهنَّ تنظيُم الدولة الإ�ضلمية و�ُضجِّ

م على نطاق وا�ضع يف �ضياق ا�ضرتقاقهن جن�ضيًّا. ويعمد تنظيُم الدولة  العربية ال�ضورية للعنف اجلن�ضي املنظَّ
الإ�ضلمية واملقاتلون يف �ضفوفه اإىل فر�ض هذه الظروف مدركني متام الإدراك اأنَّ هذه الظروَف، ول �ضيما 

عندما ُتفر�ض با�ضتمرار على مدى فرتة طويلة من الزمن، �ضتت�ضبب يف وفاة الن�ضاء والأطفال الأيزيديني.
النتائج امل�ضتخل�ضة فيما يتعلق بالتدابري املفرو�ضة ملنع الإجناب داخل املجموعة

التنا�ضلية؛  الأع�ضاء  وت�ضويَه  الغت�ضاَب؛  املجموعة  داخل  الإجناب  منع  ت�ضتهدف  التي  التدابرُي  •  ت�ضمل 

والتعقيم؛ ومنَع احلمل الق�ضري؛ والف�ضَل بني اجلن�ضني؛ وحظَر الزواج؛ وحتبيَل املراأة للحرمان من الهوية 
اجلماعية؛ وال�ضدمات النف�ضية املف�ضية اإىل النفور من الإجناب.)ج(

اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�ضانية
الإن�ضانية  �ضد  اجلرميَة  الأيزيديني،  والأطفال  والن�ضاء  الرجال  بقتله  الإ�ضلمية،  الدولة  تنظيُم  •  ارتكب 

املتمثلة يف القتل والإبادة. وارتكب التنظيُم، مبمار�ضته ال�ضرتقاَق اجلن�ضي وال�ضتعباد وال�ضرب على الن�ضاء 
والفتيات الأيزيديات، اجلرائَم �ضد الإن�ضانية املتمثلة يف ال�ضرتقاق اجلن�ضي والغت�ضاب والعنف اجلن�ضي 

وال�ضتعباد والتعذيب والأفعال اللاإن�ضانية الأخرى واحلرمان ال�ضديد من احلرية.)د( 
اأن  اأ�ضا�ض دينهم، ومن ثم فهي ميكن  •  وقد ارُتكبت هذه اجلرائُم يف حق الأيزيديني لأ�ضباب متييزية على 

ُتعترب مبثابة جرمية �ضد الإن�ضانية تتمثل يف ال�ضطهاد.)ه (
 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, case No. ICTR-96-4-T, Judgment, International Criminal ،اأ(انظر، على �ضبيل املثال(

 Catharine A. MacKinnon, "Rape, genocide, and women‘s ؛ انظر اأي�ضًاTribunal for Rwanda, 2 September 1998, para. 732
 "It is a rape to drive a :حيث يرد جزئيًّا ما يلي ،human rights", Harvard Women’s Law Journal, No. 17 (1994), pp.11—12

.wedge through a community, to shatter a society, to destroy a people." It is rape as genocide."
 Beth Van Schaak, "Engendering genocide: the Akayesu case before the International املثال،  �ضبيل  على  )ب(انظر 

 Criminal Tribunal for Rwanda", Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No. 08-55 (Santa Clara, California,
 Santa Clara University School of Law, July 2008); and Sherrie L. Russell-Brown, "Rape as an act of genocide", Berkeley

.Journal of International Law, vol. 21, No. 2 (2003)
 Prosecutor v. George Rutaganda, ؛ انظر اأي�ضًاProsecutor v. Jean-Paul Akayesu, paras. 507—508 ،ج(انظر، على �ضبيل املثال(

 .case No. ICTR-96-3, Judgment and Sentence, International Criminal Tribunal for Rwanda, 6 December 1999, para. 53
 Prosecutor v. Duško Tadić, case No. IT-94-1-T, opinion and judgment of the International ،د(انظر، على �ضبيل املثال(

 Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed
 Prosecutor v. Kupreškić, case No.؛ وin the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, 7 May 1997, paras. 704—710 

.IT-95-16-T, Judgment, 14 January 2000, para. 594
.Prosecutor v. Duško Tadić, paras. 704. —710; and Prosecutor v. Kupreškić, para. 594 ،ه (انظر، على �ضبيل املثال(



146

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

‘٣’ العنف اجلن�سي واجلن�ساين باعتباره جرمية �سد الإن�سانية 

ل جرميًة �ضد الإن�ضانية. وقد فرغت جلنُة القانون الدويل يف  ل توجد معاهدٌة مماثلة ت�ضرد اأنواَع ال�ضلوك التي ت�ضكِّ
حزيران/يونيه 2017 من اإعداد جمموعة من م�ضاريع مواد معاهدة ب�ضاأن اجلرائم �ضد الإن�ضانية.)442( 

جيم-  العنف اجلن�سي واجلن�ساين باعتباره جرمية دولية مبوجب 
نظام روما الأ�سا�سي 

نظام  مبوجب  واجلن�سانية  اجلن�سية  اجلرائم  على  الق�سائية  الولية  1-  ممار�سة 
روما الأ�سا�سي 

اإنَّ اللتزاماِت النابعَة من نظام روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية ب�ضاأن جترمي العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
ُملِزمٌة  باعتباره من جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�ضانية واأعمال الإبادة اجلماعية املبيَّنة يف هذا الق�ضم هي 
للدول الأطراف يف نظام روما الأ�ضا�ضي )التي يبلغ عدُدها يف الوقت الراهن 123 دولة( من جهتني. فاأوًل، ُتعترب 
تعاريُف اجلرائم الدولية الواردة يف نظام روما الأ�ضا�ضي مراآة للقانون اجلنائي الدويل الراهن. وثانيًا، ميكن اأن 

يحيل جمل�ُض الأمن اإىل املحكمة اجلنائية الدولية م�ضاألة تتعلق بدولة لي�ضت طرفًا يف نظام روما الأ�ضا�ضي.
ُيزعم  الذين  الأ�ضخا�ض  ب�ضاأن مقا�ضاة  التحقيق، ول  ب�ضاأن  الدولة  التزامات  الأ�ضا�ضي  ُين�ضئ نظاُم روما  ول 
ٌة كافية على ذلك. وكما ُذكر يف ديباجة نظام روما  رت اأدلَّ اأنهم ارتكبوا جرائَم مبوجب القانون الدويل اإذا ما توفَّ
الأ�ضا�ضي، فاإنَّ هناك واجبًا رئي�ضيًّا قائمًا من قبُل ب�ضاأن ممار�ضة كل دولة وليَتها الق�ضائية اجلنائية على اأولئك 

امل�ضوؤولني عن ارتكاب جرائم دولية.)443( وبناء على ذلك:
ن املحاكَم  ت�ضريعاٌت وطنية متكِّ اأن تكون لديها  الأ�ضا�ضي  الدوُل الأطراف يف نظام روما  اأن تكفل  •  يجب 

واأعمال  الإن�ضانية  �ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم  على  الق�ضائي  الخت�ضا�ض  ممار�ضة  من  الوطنية 
 الإبادة اجلماعية، وفقًا للتزاماتها الدولية. وبالإ�ضافة اإىل الوثائق الفرعية، ومنها مثًل الوثيقُة املعنونة 
ر نظاُم روما الأ�ضا�ضي اإر�ضاداٍت مهمًة ب�ضاأن نطاق  "اأركان اجلرائم"، التي تزيد يف تعريف اجلرائم، يوفِّ

اجلرائم الدولية واأركانها يف اإطار القانون الدويل احلايل. 
�ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم  من  لكونه  املحظور  ال�ضلوَك  م  جترِّ التي  الت�ضريعات  �َضنِّ  اإىل  •  وبالإ�ضافة 

الأطراف  الدوُل  ُتدمج  اأن  املهمِّ  الأ�ضا�ضي، من  روما  نظام  الإبادة اجلماعية مبوجب  واأعمال  الإن�ضانية 
اأن�ضاأها نظام روما الأ�ضا�ضي، مثل ا�ضتبعاد بع�ض الدفوع )ومنها  التي  املبادَئ القانونية العامة الأخرى 
غري  والروؤ�ضاء  الع�ضكريني  القادة  حتميل  من  املحاكم  ومتكني  عليا(  جهات  من  اأتت  الأوامَر  اأنَّ  مثًل 

الع�ضكريني امل�ضوؤولية يف الظروف املنا�ضبة )انظر الق�ضم دال، الفرع 2 ‘3’، يف هذا الف�ضل(.
لها لتمكني حماكمها من ممار�ضة اخت�ضا�ض  •  كما ينبغي للدول الأطراف اأن تعتمد ت�ضريعاٍت وطنيًة اأو تعدِّ

الإقليمية،  حدودها  خارج  ذلك  يف  مبا  الدويل،  القانون  مبوجب  اخلطرية  اجلرائم  على  عاملي  ق�ضائي 
عندما يكون ذلك مطلوبًا مبوجب القانون الدويل، والمتثال لأيِّ التزامات مببا�ضرة دعاوى جنائية عندما 
يكون الأ�ضخا�ض املوجودون يف اأرا�ضيها م�ضتَبهًا يف اأنهم ارتكبوا هذه اجلرائم )انظر اأي�ضًا الق�ضم هاء 

من هذا الف�ضل(.

الإن�ضانية  �ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم  على  حاليًّا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اخت�ضا�ض  مو�ضوُع  ويقت�ضر 
والإبادة اجلماعية )املادة 5 من نظام روما الأ�ضا�ضي( املرتَكبة بعد 1 متوز/يوليه 2002 اأو بعد ت�ضديق الدولة التي 
لها الولية الق�ضائية على نظام روما الأ�ضا�ضي )املادة 11(. ومن ثم، فاإنَّ اأعماَل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي 
اأو  ل جرميَة حرب  اإذا كانت ت�ضكِّ اأن تقا�ضي عليها املحكمُة اجلنائية الدولية  ارتكبتها اجلماعاُت الإرهابية ميكن 

.A/CN.4/L.892/Add.1و A/CN.4/L.892)442( 

 )443(نظام روما الأ�ضا�ضي، الفقرة ال�ضاد�ضة من الديباجة.
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جرمية �ضد الإن�ضانية اأو عمًل من اأعمال الإبادة اجلماعية كما ورد تعريُفها يف نظام روما الأ�ضا�ضي، واإذا ا�ضتوفت 
�ضروطًا م�ضبقة اأخرى ب�ضاأن مقبولية الدعوى، ومنها مبداأ التكامل الذي �ضرتد مناق�ضته يف الفقرة التالية. فنظام 
ب�ضاأن  الدولية اخت�ضا�ٌض ق�ضائي  للمحكمة اجلنائية  اأن يكون  �ُضُبل ميكن من خللها  د ثلثة  الأ�ضا�ضي يحدِّ روما 
عي  جرمية دولية، وهذه ال�ضبُل هي الإحالة من دولة طرف اأو الإحالُة من جمل�ض الأمن اأو التحقيُق الذي ي�ضتهله املدَّ

العام )املادة 13(.
اإنفاذ  اأجل  من  الأخري  امللذ  حمكمَة  بو�ضفها  الدولية  اجلنائية  املحكمَة  اأن�ضاأ  الأ�ضا�ضي  روما  نظاَم  اأنَّ  غري 
التزامات الدول بتحقيق امل�ضاءلة اجلنائية الفردية عن اجلرائم الدولية. وبالتايل، فاإنَّ املحكمَة اجلنائية الدولية 
لٌة للخت�ضا�ضات اجلنائية الوطنية )املادة 1(، ول يجوز لها اأن متار�ض اخت�ضا�ضها الق�ضائي اإلَّ يف ظروف  مكمِّ
معيَّنة. وتظلُّ الدوُل ُملَزمًة مبوجب القانون الدويل باإر�ضاء وممار�ضة وليتها الق�ضائية اجلنائية على الأفعال التي 
الدولية  للمحكمة اجلنائية  يوؤول الخت�ضا�ُض  اإبادًة جماعية. ول  اأو  الإن�ضانية  اأو جرميًة �ضد  ل جرميَة حرب  ت�ضكِّ
اإلَّ عندما يتَّ�ضم �ضلوُك الدولة التي لها الوليُة الق�ضائية يف ال�ضاأن املعني باخلمول اأو عدم الرغبة يف التحقيق يف 
الق�ضية و/اأو امللحقة الق�ضائية ب�ضاأنها اأو عدم القدرة عليهما )املادة 17، الفقرة 1 )اأ(-)ب(، من نظام روما 
الأ�ضا�ضي( واإذا كانت لدى الدولة الإرادُة والقدرة على التحقيق يف الق�ضية و/اأو امللحقة الق�ضائية ب�ضاأنها، فاإنَّ 

الق�ضيَة لن تكون مقبولة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنَّ نظاَم روما الأ�ضا�ضي ل ُيلزم الدولَة التي لها الوليُة الق�ضائية بامللحقة الق�ضائية على 
باعتبار  واملقا�ضاة  التحقيُق  يكفي  اإذ  جماعية.  اإبادة  اأو  الإن�ضانية  �ضد  جرمية  اأو  حرب  جرميَة  باعتباره  ال�ضلوك 
ال�ضلوك املعني جرمية يف القوانني الوطنية، ما دام لي�ض هناك اأيٌّ من العوامل التي توحي بعدم وجود نية �ضادقة يف 

اإحالة ال�ضخ�ض املعني اإىل العدالة )املادة 17، الفقرة 2(.

2- امللحقة الق�سائية على العنف اجلن�سي واجلن�ساين مبوجب نظام روما الأ�سا�سي 
اجلن�ضي  العنف  بتهمة  ق�ضائيًّا  �ضخ�ض  ملحقة  يف  النجاح  اأجل  من  جرمية  لكلِّ  اأركان  ثلثة  اإثبات  من  بدَّ  ل 
اإليه  �ضيتطرق  ما  وهو  جماعية،  اإبادة  اأو  الإن�ضانية  �ضد  جرمية  اأو  حرب  جرميَة  باعتباره  املرتَكب   واجلن�ضاين 

هذا الق�ضم:
ل جرائَم الغت�ضاب وال�ضرتقاق اجلن�ضي واحلمل الق�ضري(.  دة للجرمية )الأفعاُل التي ت�ضكِّ •  الأركاُن املحدَّ

و�ضينظر هذا الق�ضُم يف اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية حتديدًا وكذلك يف جرائم اأخرى تبدو يف ظاهرها 
حمايدة جن�ضانيًّا، ولكن ميكن اأن ُترتَكب من خلل اأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

•  الأركاُن امل�ضرتكة لهذه الفئة من اجلرائم. وهذه الأركاُن ميكن اأن ت�ضمل الأركاَن ال�ضياقية التي ُتثبت اأنَّ 

ل جرميَة حرب اأو جرمية �ضد الإن�ضانية اأو اإبادة جماعية. اجلرمية ت�ضكِّ
•  اأ�ضكاُل حتديد امل�ضوؤولية، التي تبني كيف �ضارك فرٌد يف ال�ضلوك املعني واأ�ضبح م�ضوؤوًل جنائيًّا عن ارتكاب 

جرمية مبوجب القانون الدويل. ومن ذلك مثًل ارتكاُب اجلرمية مبا�ضرًة اأو اإ�ضداُر اأمر بارتكابها اأو عدُم 
منع ارتكابها ب�ضفته م�ضرفًا.)444(

‘1’ اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية ذات ال�سلة 

اأ- اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية 
د نظاُم روما الأ�ضا�ضي عددًا من اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية التي ت�ضتند اإليها جرائُم احلرب اأو اجلرائم  يحدِّ

�ضد الإن�ضانية اأو الإبادة اجلماعية )انظر اجلدول 4(.

.International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, p. 43)444( 
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اجلدول ٤-  جرائم العنف اجلن�سي واجلن�ساين التي ت�ستند اإليها اجلرائُم التي ت�سكِّل جرائَم حرب اأو جرائم 
�سد الإن�سانية اأو اإبادة جماعية

احلرب   جرائم 
الن زاعات  على  )املنطبقة 

الدولية( غري  امل�سلحة 

الإن�سانية �سد  اجلماعيةاجلرائم  الإبادة 

الإجرامي   ال�ضلوك 
ال�ضلة ذو 

الن زاع  �ضياق  املرتكبة يف  الأفعال 
)املادة 8( به  واملرتبطة  امل�ضلح 

اإطار هجوم  املرتكبة يف  الأعمال 
ه  موجَّ منهجي  اأو  النطاق  وا�ضع 

ال�ضكان  اأيِّ جمموعة من  �ضد 
بالهجوم  العلم  مع  املدنيني، 

)املادة 7(

بق�ضد  املرتكبة  الأفعال 
اإثنية  اأو  قومية  اإهلك جماعة 

ب�ضفتها  دينية،  اأو  عرقية  اأو 
ا  اأو جزئيًّ ا  كليًّ اإهلكًا   هذه، 

)املادة 6(
اأن تكون هناك  ُي�ضرتط  هل 

م�ضلح؟ بن زاع  �ضلة 
للنعم

�ضمن  تندرج  التي  التُّهم 
التي  اجلرمية  نطاق 

عنف  اأعمال  على  تنطوي 
وجن�ضاين جن�ضي 

اجلن�ضي  ال�ضتعباد  اأو  الغت�ضاب 
اأو احلمل  اأو الإكراه على البغاء 
اأو  الق�ضري  التعقيم  اأو  الق�ضري 
العنف  اأ�ضكال  اآخر من  �ضكل  اأيُّ 

انتهاكًا  اأي�ضًا  ي�ضكل  اجلن�ضي 
بني  امل�ضرتكة   3 للمادة  خطريًا 

الأربع  جنيف   اتفاقيات 
)املادة 8، الفقرة 2 )ه ( ‘4’(

اجلن�ضي  ال�ضتعباد  اأو  الغت�ضاب 
اأو احلمل  اأو الإكراه على البغاء 
اأو  الق�ضري  التعقيم  اأو  الق�ضري 
العنف  اأ�ضكال  اآخر من  �ضكل  اأيُّ 
الدرجة  هذه  مثل  على  اجلن�ضي 

 من اخلطورة )املادة 7، 
الفقرة 1 )ز((

منع  ت�ضتهدف  تدابري  فر�ض 
داخل اجلماعة   الإجناب 
)املادة 6، الفقرة )د((

العنف  اأ�ضكال  ب�ضاأن الغت�ضاب وغريه من  تعاريَف حمايدًة جن�ضانيًّا  الأ�ضا�ضي  •  وي�ضتخدم نظاُم روما 

اجلن�ضي،)445( وهذا يعني اأنه، با�ضتثناء احلمل الق�ضري، ميكن اعتباُر كلٍّ من الن�ضاء والرجال والفتيات 
والفتيان �ضحايا وكذلك مرتكبني حمتملني لهذه اجلرائم.

•  ول ي�ضمل نظاُم روما الأ�ضا�ضي �ضراحًة الزواج بالإكراه باعتباره جرمية تدخل يف اخت�ضا�ض املحكمة 

للمحكمة  التابعة  للمحاكمة،  ال�ضابقة  للدائرة  الق�ضائي  الفقَه  اأنَّ  من  الرغم  وعلى  الدولية.  اجلنائية 
اجلنائية الدولية، اأملح اإىل اأنَّ الزواج الق�ضري ميكن اأن ُي�ضنَّف �ضمن ال�ضرتقاق اجلن�ضي، فقد ُخل�ض 
يف الآونة الأخرية اإىل اأنَّ اإرغاَم �ضخ�ض اآخر على القيام بدور ال�ضريك الزوجي ميكن اعتباره جرميًة 
�ضد الإن�ضانية يف اإطار فئة "الأعمال اللاإن�ضانية الأخرى" )املادة 7، الفقرة 1 )ك(( التي لها طابٌع 
مماثل للأفعال املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 7 التي تت�ضبب عمدًا يف معاناة �ضديدة اأو يف اأذى خطري 

يلحق باجل�ضم اأو بال�ضحة العقلية  اأو البدنية.)446( 

ن ُركن العنف اجلن�سي و/اأو اجلن�ساين  ب- اجلرائم الأخرى التي قد ُترتَكب وتت�سمَّ
اإنَّ اجلرائَم التي لي�ضت �ضراحًة جرائَم جن�ضية وجن�ضانية ميكن اأن ُترتَكب اأي�ضًا با�ضتخدام العنف اجلن�ضي اأو على 

اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض )انظر اجلدول 5( 

اجلدول ٥-  الأ�سكال الأخرى من جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية اأو الإبادة اجلماعية التي قد ُترتَكب 
با�ستخدام العنف اجلن�سي اأو على اأ�سا�س نوع اجلن�س 

على  )املنطبقة  احلرب  جرائم 
الدولية( غري  امل�سلحة  الن زاعات 

الإن�سانية �سد  اجلماعيةاجلرائم  الإبادة 

مبا يف  والأ�ضخا�ض،  احلياة  �ضد  •   العنف 
والتعذيب  القا�ضية  واملعاملة  القتل  ذلك 

)املادة 8، الفقرة 2 ))ج( ‘1’(

اأفراد اجلماعة )املادة 6، •  القتل العمد )املادة 7، الفقرة 1 )اأ((  •   قتل 
)اأ(( الفقرة 

 International Criminal Court, Trial Chamber III, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ،445(انظر، على �ضبيل املثال( 

 International؛ و  case No. ICC-01/05-01/08-3343, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, 21 March 2016, para. 100
.Criminal Court, Elements of Crimes (The Hague, 2011), p. 28, footnote 50

International Criminal Court, Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Dominic Ongwen, case No. ICC-02/04-01/15-)446( 

.422-Red, decision on the confirmation of charges against Dominic Ongwen, 23 March 2016, para. 91
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على  )املنطبقة  احلرب  جرائم 
الدولية( غري  امل�سلحة  الن زاعات 

الإن�سانية �سد  اجلماعيةاجلرائم  الإبادة 

ال�ضخ�ض،  كرامة  على   •   العتداء 
ة  اأو احلاطَّ املهينة  املعاملة  مبا يف ذلك 

)’2‘ بالكرامة )املادة 8، الفقرة 2 )ج( 

اأو عقلي ج�ضيم •   التعذيب )املادة 7، الفقرة 1 )و(( •   اإحلاق �ضرر ج�ضدي 
)املادة 6، الفقرة )ب(()اأ(

 •   اأخذ الرهائن )املادة 8، 
الفقرة 2 )ج( ‘3’(

•   اإخ�ضاع اجلماعة عمدًا لأحوال معي�ضية يق�ضد •   ال�ضطهاد )املادة 7، الفقرة 1 )ح((
ا اأو جزئيًّا )املادة 6،  بها اإهلكها الفعلي كليًّ

الفقرة )ج((
املدنيني  ال�ضكان  �ضد  هجمات  توجيه  •   تعمد 

)املادة 8، الفقرة 2 )ه ( ‘1’(
 ،7 )املادة  الأخرى  اللاإن�ضانية  •   الأفعال 

الفقرة 1 )ك((

•   ال�ضرتقاق )املادة 7، الفقرة 1 )ج((

•   ال�ضجن )املادة 7، الفقرة 1 )ه ((

ن، على �ضبيل  )اأ(ال�ضلوك الذي هو مبثابة "�ضرر ج�ضدي اأو عقلي ج�ضيم" امل�ضار اإليه يف الفقرة )ب( من املادة 6 ميكن اأن يت�ضمَّ

املثال ل احل�ضر، اأفعال التعذيب اأو الغت�ضاب اأو العنف اجلن�ضي اأو املعاملة اللاإن�ضانية اأو املهينة )اأركان اجلرائم(، احلا�ضية 3.
•  وميكن اأن يرقى الغت�ضاُب اإىل �ضكل من اأ�ضكال التعذيب.)447(

اأو  ال�ضتعباد  نطاق  �ضمن  مثًل،  يندرج،  اأن  ميكن  )الذي  والرجال  الن�ضاء  لختطاف  تكون  اأن  •  وميكن 

ال�ضرتقاق اجلن�ضي اأو ال�ضجن اأو اأخذ رهائن( اأبعاٌد جن�ضانية عندما ُي�ضتهَدف �ضخ�ٌض من اأحد اجلن�ضني 
ق�ضرًا،  من زيل  بعمل  القيام  اأجل  من  الن�ضاُء  ُتختَطف  عندما  احلاُل  هو  هذا  يكون  ورمبا   . معنيَّ لغر�ض 
والرجال  الفتياُن  ُيختَطف  عندما  اأو  ب�ضرية،  دروعًا  ل�ضتخدامهنَّ  اأو  اجلن�ضي،  ال�ضرتقاق  لأغرا�ض  اأو 

ل�ضتخدامهم مقاتلني يف اجلماعات الإرهابية.
مثًل عندما  وذلك  عنفًا جن�ضانيًّا،  اأي�ضًا  اأ�ضا�ض اجلن�ض  على  النتقائي  القتل  ُتعترَب عملياُت  اأن  •  وميكن 

ُي�ضتهَدف الرجاُل الذين هم يف �ضن القتال.
ل جرميَة ا�ضطهاد �ضد الإن�ضانية عندما ُترتَكب على نحو ي�ضتهدف  •  والأفعاُل املذكورة اأعله ميكن اأن ت�ضكِّ

الأ�ضخا�َض لأ�ضباب �ضيا�ضية اأو عرقية اأو وطنية اأو اإثنية اأو ثقافية اأو دينية اأو جن�ضانية اأو غري ذلك من 
الأ�ضباب. فعلى �ضبيل املثال، َخل�ضت املحكمُة الدولية ليوغو�ضلفيا ال�ضابقة اإىل اأنَّ املعاملة القا�ضية اأو 
اأفراد  الق�ضرية فيما بني  اللاإن�ضانية، مبا يف ذلك الغت�ضاب)448( والعنف اجلن�ضي )مثل العتداءات 
يًا على  ل تعدِّ ل ا�ضطهادًا. وَخل�ضت املحكمُة الدولية اأي�ضًا اإىل اأنَّ الأفعاَل التالية ت�ضكِّ الأ�ضرة()449( ت�ضكِّ
ال�ضخ�ض،  و�ضلمة  واحلرية  احلياة  يف  احلق  ال�ضطهاد:  نطاق  �ضمن  كلُّها  وتندرج  الأ�ضا�ضية  احلقوق 
اأو  املعاملة  �ضروب  من  غريه  اأو  للتعذيب  اأو  ال�ضتعباد،  اأو  لل�ضرتقاق  �ض  التعرُّ عدم  يف  احلق  وكذلك 

العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة.)450(
ل جرميًة �ضد الإن�ضانية اأهميًة خا�ضة لتحقيق  وميكن اأن يكت�ضي ال�ضطهاُد على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض الذي ي�ضكِّ
الورقة  الدولية يف  اأكدته املحكمُة اجلنائية  اأ�ضا�ض نوع جن�ضهم. ومثلما  الأ�ضخا�ُض على  ُي�ضتهَدف  امل�ضاءلة عندما 
عي العام ل�ضنة 2014 ب�ضاأن اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية، �ضت�ضاعد جرميُة ال�ضطهاد التي  ال�ضيا�ضاتية ملكتب املدَّ
على  املنهجي  ال�ضطهاد  ممار�ضات  على  العقاب  من  الإفلت  مل�ضاألة  الت�ضدي  على  الإن�ضانية  �ضد  جرميًة  ل  ت�ضكِّ
وتاأخذ  الدويل.  القانون  مبوجب  حمظورٌة  اأنها  ا  عامليًّ به  امل�ضلَّم  من  التي  اأخرى"  "لأ�ضباب  اأو  اجلن�ض  نوع  اأ�ضا�ض 
عي العام يف العتبار موؤ�ضراٍت خمتلفًة  التي ي�ضطلع بها مكتُب املدَّ التحقيقاُت يف اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية 
ُت�ضَت�َضفُّ من ردود اجلماعات اأو ال�ضلطات امل�ضبوهة على تلك اجلرائم، "ومن تلك املوؤ�ضرات ال�ضيا�ضاُت التمييزية 
واأعمال العنف التي ت�ضتهدف ب�ضورة انتقائية جن�ضًا بعينه والدعاية ذات ال�ضلة بنوع اجلن�ض والت�ضريحات يف هذا 
ال�ضاأن ال�ضادرة عن اجلناة املبا�ضرين و�ضذرات من خلفية الفرد امل�ضتبه فيه، وال�ضلوك يف املا�ضي، وهي املوؤ�ضرات 

التي تدل على النية والتحيزات اجلن�ضانية التمييزية".)451(
 International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v.و  )Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, para. 687)447؛ 

.Dragoljub Kunarac, Radomir Kovać and Zoran Vuković, case No. IT-96-23 and IT-96-23/1-A, 12 June 2002, para. 151

. International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Krstić, case No. IT-98-33-T, 2 August 2001, paras. 45–46)448( 

 .Prosecutor v. Biljana Plavšić, case No. IT-00-39 and 40/1-S, 27 February 2003, para. 29 ،449(املرجع نف�ضه( 

.Prosecutor v. Thomir Blaškić, case No. IT-95-14-T, 3 March 2000, para. 220 ،450(املرجع نف�ضه( 

 International Criminal Court, Office of the Prosecutor, “Policy paper on sexual and gender-based crimes” (The)451( 

.Hague, 2014), paras. 33 and 67
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< مثال: ال�سطهاد على اأ�سا�س نوع اجلن�س على يد طالبان يف اأفغان�ستان

عي العام للمحكمة اجلنائية الدولية اإىل ما يلي يف درا�ضته الأولية للحالة يف اأفغان�ضتان:)اأ( َخل�ض مكتب املدَّ
•  هناك اأ�ضا�ٌض معقول للعتقاد باأنَّ حركَة طالبان واجلماعاِت املنت�ضبَة اإليها ارتكبت جرميًة �ضد الإن�ضانية 

دة اأو ب�ضكل جماعي على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض.  تتمثل يف ا�ضطهاد اأيِّ جماعة حمدَّ
�ضن عمدًا لعتداءات من طالبان واجلماعاِت املنت�ضبة  •  كانت الن�ضاُء والفتيات، على وجه اخل�ضو�ض، يتعرَّ

اإليها ملنعهن من الدرا�ضة اأو التدري�ض اأو العمل اأو امل�ضاركة يف ال�ضوؤون العامة، من خلل التخويف والتهديد 
بالقتل والختطاف والقتل.

ل جرميًة �ضد الإن�ضانية  •  كان لأعمال العنف التي و�ضلت اإىل حد ال�ضطهاد على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض الذي ي�ضكِّ

ا يف حياة الن�ضاء والفتيات. وقد كان هناك هجوٌم متوا�ضل على تعليم الفتيات، مما حرم  اأثٌر وا�ضع وحادٌّ جدًّ
اآلف الفتيات من حقهن يف احل�ضول على التعليم. وقد كابدت الن�ضاُء اللتي اأ�ضبحن َم�ضدَر الدخل الوحيد 
لأ�ضرهن بعد وفاة اأو اإ�ضابة اأزواجهن عواقَب اجتماعية واقت�ضادية طويلة الأمد، واأُجرب العديُد منهن ب�ضبب 
الفقر على ت�ضليم بناتهن للزواج مقابل اإلغاء ديونهن اأو على اإخراج اأطفالهن من املدار�ض لكي يعملوا يف كثري 
من الأحيان. وكانت الأرامُل يف كثري من الأحيان م�ضت�ضعفات ب�ضكل خا�ض اأمام اأ�ضكال اأخرى من العنف 

و�ضوء املعاملة على يد اأفراد الأ�ضرة واملجتمع املحلي.
 International Criminal Court, Report on Preliminary Examination Activities 2016, paras. 206 and 227, and)اأ(

.Report on Preliminary Examination Activities 2017, para. 248

‘2’ الأركان امل�سرتكة لهذه الفئة من اجلرائم

من اأجل امللحقة الق�ضائية على اجلرمية اجلن�ضية اأو اجلن�ضانية باعتبارها جرميَة حرب اأو جرمية �ضد الإن�ضانية 
وهذه   .)6 اجلدول  )انظر  اأدناه  املذكورة  ال�ضياقية  الأركان  بع�ض  وجود  اإثبات  من  اأي�ضًا  ل بد  جماعية،  اإبادة  اأو 

نٌة يف اأركان اجلرائم. الأركاُن ال�ضياقية مبيَّ

اجلدول ٦-  الأركان امل�سرتكة التي يجب اإثباتها عند امللحقة الق�سائية على جرائم احلرب اأو اجلرائم �سد 
الإن�سانية اأو الإبادة اجلماعية

ال�ضلوُك ح�ضل يف �ضياق نزاع م�ضلح دويل اأو غري دويل وكان مقرتنًا بهجرائم احلرب
ُمرتِكب اجلرمية كان على علم بالظروف الوقائعية التي ُتثبت وجوَد نزاع م�ضلح

ه �ضد �ضكان مدنيني اجلرائم �سد الإن�سانية اجلرائُم ارُتكبت كجزء من هجوم وا�ضع النطاق اأو منهجي موجَّ
اأعماُل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف حد ذاتها ل ينبغي بال�ضرورة اأن تكون وا�ضعَة النطاق اأو 

منهجية اإذا ارُتكبت كجزء من هجوم وا�ضع النطاق اأو منهجي
ه �ضد اأيِّ جمموعة من ال�ضكان املدنيني" نهجًا �ضلوكيًّا يت�ضمن الرتكاَب  تعني عبارُة "هجوم موجَّ

ر للأفعال امل�ضار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 7 من نظام روما الأ�ضا�ضي �ضدَّ اأيِّ جمموعة  املتكرِّ
 من ال�ضكان املدنيني، عمًل ب�ضيا�ضة دولة اأو منظمة تق�ضي بارتكاب هذا الهجوم، اأو تعزيزًا 

لهذه ال�ضيا�ضة
ه �ضد �ضكان  يعلم مرتكُب اجلرمية باأنَّ ال�ضلوَك جزٌء من هجوم وا�ضع النطاق اأو منهجي موجَّ

مدنيني اأو ينوي اأن يكون هذا ال�ضلوُك جزءًا من ذلك الهجوم
ارتكاُب اأيِّ فعل كامٍن وراء اجلرمية ووارٍد ذكره يف املادة 6 بق�ضد التدمري الكلي اأو اجلزئي الإبادة اجلماعية

جلماعة قومية اأو اإثنية اأو عن�ضرية اأو دينية، ب�ضفتها هذه
ه �ضد تلك اجلماعة اأو كان من  ال�ضلوُك ح�ضل يف �ضياق منط وا�ضح من ال�ضلوك املماثل املوجَّ

�ضاأن ال�ضلوك اأن ُيحدث يف حد ذاته ذلك الإهلك
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< مثال: املحكمة اجلنائية الدولية والفح�س الأويل للجرائم اجلن�سية واجلن�سانية يف نيجرييا

عي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ُيجري فح�ضًا اأوليًّا للجرائم �ضد الإن�ضانية وجرائم  منذ عام 2010 ومكتُب املدَّ
اأنها ارُتكبت يف �ضياق الن زاع بني جماعة بوكو حرام وقوات الأمن النيجريية، ول �ضيما يف �ضمال  احلرب التي ُيزَعم 
عي العام، يف تقريره عن اأن�ضطة الفح�ض الأويل لعام 2015، بتحليل الهجمات التي  �ضرق نيجرييا. وقد قام مكتُب املدَّ
الق�ضري  الزواج  حالُت  و)ب(  الختطاف،  حالُت  )اأ(  ذلك  ومن  والفتيات،  الن�ضاء  على  حرام  بوكو  جماعة  �ضنتها 
والغت�ضاب وال�ضرتقاق اجلن�ضي والعنف اجلن�ضي، و)ج( ا�ضتخداُم الن�ضاء والفتيات من اأجل القيام مبهام تنفيذية 
ب�ضبب  الإناَث  ي�ضتهدف  ال�ضلوُك  اإذا كان هذا  ما  تقييم  اأجل  النتحارية، و)د( الغتيالُت، وذلك من  الهجمات  مثل 

دة اجتماعيًّا، حتى تو�ضف باأنها جرائم جن�ضانية. جن�ضهن و/اأو الأدوار اجلن�ضانية املحدَّ
عي العام يقيِّم  وما زال الو�ضُع يف نيجرييا يف مرحلة الفح�ض الأوَّيل يف وقت اإعداد هذا املن�ضور. وما زال مكتُب املدَّ
مقبوليَة الدعوى على اأ�ضا�ض قدرة الدولة على التحقيق يف اجلرائم الدولية املرتكبة يف نطاق وليتها الق�ضائية وملحقة 

مرتكبيها ق�ضائيًّا ورغبتها يف القيام بذلك.

‘٣’ طرائق حتميل امل�سوؤولية

ى "طريقة حتميل امل�ضوؤولية": وبعبارة اأخرى، التدبري الذي ميكن من خلله  يتمثل الركُن الثالث يف حتديد ما ي�ضمَّ
حتميُل م�ضتَبه فيه امل�ضوؤوليَة اجلنائية الفردية عن اجلرائم املذكورة اأعله. فاإ�ضافًة اإىل الرتكاب املبا�ضر لعمل من 
اأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، فاإنَّ هذا ي�ضمل الأمَر بارتكاب العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين اأو الإغراَء بارتكابه، 
د القانوُن اجلنائي الدويل ت�ضديدًا كبريًا على �ضمان عدم القت�ضار  اأو عدَم منع اأحد املروؤو�ضني من ارتكابه. وي�ضدِّ
على م�ضاءلة املرتكبني املبا�ضرين )الذين هم يف معظم الأحيان من امل�ضتويات الدنيا( على العنف اجلن�ضي باعتباره 
جرميَة حرب اأو جرمية �ضد الإن�ضانية، بل القيام اأي�ضًا مب�ضاءلة الأ�ضخا�ض الذين يطلبون من مروؤو�ضيهم ارتكاَب 
تلك اجلرائم اأو ياأمرونهم بارتكابها اأو ل مينعونهم من ذلك اأو ل يعاقبونهم عليه. وجتدر الإ�ضارُة اإىل اأنَّ التفاقيات 
املبا�ضرين فح�ضب،  املرتكبنَي  العدالة ل  اإىل  اأن حتيل  الدول  الإرهاب تقت�ضي من  الدولية ملكافحة  والربوتوكولت 
اأو  بارتكاب اجلرائم  الأ�ضخا�ض  ياأمرون جمموعًة من  اأو  �ضركاء  بو�ضفهم  ي�ضاركون  الذين  الأ�ضخا�َض  وكذلك  بل 

هونهم يف ذلك اأو ي�ضاهمون يف ارتكاب تلك اجلرائم.)452( يوجِّ
الدولية  اجلنائية  واملحاكم  العرفي  الدويل  القانون  بني  امل�ضوؤولية  حتميل  بطرائق  املتعلق  القانوُن  ويختلف 
يف  اأَدرجت  قد  الدوُل  تكون  رمبا  الأحيان،  معظم  ويف  الوطني.  والقانون  الدولية  اجلنائية  واملحكمة  �ضة  املخ�ضَّ
ت�ضريعاتها الوطنية اجلرائَم الدولية كما هي مذكورٌة يف نظام روما الأ�ضا�ضي، ولكنها مل ُتدرج اأحكاَم نظام روما 
الأ�ضا�ضي ب�ضاأن طرائق حتميل امل�ضوؤولية. وبناًء على ذلك، فاإنَّ القوانني الوطنية املتعلقة بطرائق حتميل امل�ضوؤولية 
د عمومًا الإرهابيني الذين ميكن ملحقُتهم ق�ضائيًّا بتهمة العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي ارُتكب  اجلنائية حتدِّ
باعتباره جرميًة دولية: وهذه القواننُي تتباين تباينًا كبريًا، وهذا التبايُن ي�ضمل الختلفاِت القائمَة بني القوانني 

الوطنية مقارنًة بالقوانني واملمار�ضات الع�ضكرية.
روما  نظاُم  بهما  َيعرتف  اللذين  اجلنائية  امل�ضوؤولية  من  ال�ضكلني  هذين  عن  عامة  ملحًة  الق�ضُم  هذا  م  ويقدِّ

الأ�ضا�ضي: امل�ضوؤولية الفردية املبا�ضرة وامل�ضوؤولية القيادية اأو العليا.)453( 

اأ- امل�سوؤولية الفردية املبا�سرة )املادة 2٥( 
ل امل�ضوؤوليَة الرئي�ضية، يف حني  اإنَّ "ارتكاب" فعل مبوجب الفقرة 3 )اأ( من املادة 25، ، يجعل مرتكَب ذلك الفعل يتحمَّ

ل م�ضوؤوليًة ثانوية.)454(  اأنَّ الأفعاَل املن�ضو�ض عليها يف الفقرة 3 )ب( اإىل )د( من املادة 25، جتعل ال�ضخ�َض يتحمَّ

)452(التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )1999(، املادة 5.

 Women‘s Initiatives for Gender Justice, Modes of Liability: A Review of the International Criminal اأي�ضًا   )453(انظر 

 Centre for International Law Research and؛ وCourt‘s Current Jurisprudence and Practice, Expert paper No. 1 (November 2013)
Policy, Case Matrix Network, Knowledge Hub, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Part 3. متاح يف 

.https://www.casematrixnetwork.org/ :املوقع ال�ضبكي
International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, case No. ICC-)454( 

 Barbara Goy, “Individual criminal responsibility before the International29 ,01/06-01/04؛ و January 2007, paras. 320 and 332
.Criminal Court: a comparison with the Ad Hoc Tribunals”, International Criminal Law Review, vol. 12, No. 1 (2012), p. 40
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

ل م�ضوؤوليًة رئي�ضية مبوجب الفقرة 3 )اأ( من املادة 25، عندما َيرتكب جرميًة ب�ضكل  فال�ضخ�ُض ميكن اأن يتحمَّ
ب�ضكل غري مبا�ضر )"عن طريق  اأو  اآخر"(  ارتكابها )"بال�ضرتاك مع  ي�ضارُك يف  اأو  الفردية"(  مبا�ضر )"ب�ضفته 
ا اإذا كان ذلك ال�ضخ�ُض الآخر م�ضوؤوًل جنائيًّا. لذلك، فاإنَّ هذا ال�ضكَل من اأ�ضكال  �ضخ�ض اآخر"(، بغ�ضِّ النظر عمَّ
امل�ضوؤولية ميكن اأن ُيعَزى لي�ض اإىل َمْن قام �ضخ�ضيًّا بتنفيذ جرمية ب�ضفته الفردية اأو بال�ضرتاك مع اآخر فح�ضب، 
عدم  من  بالرغم  تنفيذها،  كيفية  ويف  تنفيذها  عدم  اأو  تنفيذها  يف  م  بالتحكُّ املعنيني  الأ�ضخا�ض  اإىل  وكذلك  بل 

م�ضاركتهم �ضخ�ضيًّا يف ارتكابها. 
اأو ُيغرون  اأو ال�ضروع يف ارتكابها  َياأمرون بارتكاب جرمية  اأن ُتعَزى اإىل الذين  ا امل�ضوؤوليُة الثانوية، فيمكن  اأمَّ
مون  رون ارتكاَب جرمية اأو ال�ضروع يف ارتكابها اأو يقدِّ بذلك اأو يحثُّون عليه )املادة 25، الفقرة 3 )ب((؛ والذين يي�ضِّ
�ضون عليه اأو ي�ضاعدون فيه )املادة 25، الفقرة 3 )ج((؛ والذين ي�ضاهمون عمدًا باأيِّ طريقة  العوَن يف ذلك اأو يحرِّ
اأخرى يف قيام جماعة من الأ�ضخا�ض يعملون بق�ضد م�ضرتك بارتكاب اجلرمية اأو ال�ضروع يف ارتكابها )املادة 25، 
الفقرة 3 )د(( ويجب اأن تكون هذه امل�ضاهمُة بهدف تعزيز الن�ضاط الإجرامي اأو الغر�ض الإجرامي للجماعة اأو مع 

العلم بنية اجلماعة ارتكاب اجلرمية. 

ب- م�سوؤولية القيادة والرئا�سة )املادة 2٨( 
ارتكاب  من  مروؤو�ضيهم  منع  عدم  على  اجلنائية  امل�ضوؤوليَة  املدنيني  اأو  الع�ضكريني  الروؤ�ضاء  حتميُل  اأي�ضًا  ميكن 
ز املادُة 28 من نظام  اجلرائم اأو عدم معاقبتهم على ذلك، وذلك باإعمال مبداأ م�ضوؤولية القيادة اأو الرئا�ضة. ومتيِّ
روما الأ�ضا�ضي بني م�ضوؤولية )اأ( القادة الع�ضكريني اأو الذين يقومون بدور القادة الع�ضكريني فعًل، و)ب( الروؤ�ضاء 
فاإنَّ  املبا�ضرة،  الفردية  للم�ضوؤولية  وخلفًا  )اأ(.  يف  ذكُرهم  �ضبق  الذين  القادة  نطاق  �ضمن  يندرجون  ل  الذين 
لها الروؤ�ضاُء بحكم �ضلطة النفوذ التي ميار�ضونها على   م�ضوؤوليَة القيادة اأو الرئا�ضة تنبثق من امل�ضوؤولية التي يتحمَّ

مروؤو�ضيهم.)455(
اجلن�ضية  اجلرائم  على  الق�ضائية  امللحقة  يف  خا�ضة  اأهميًة  الرئا�ضة  اأو  القيادة  م�ضوؤولية  مبداأ  ويكت�ضي 
ن  واجلن�ضانية، التي غالبًا ما يرتكبها �ضخ�ضيًّا َمن هم يف امل�ضتويات الدنيا من �ضل�ضلة القيادة يف التنظيم. فهو ميكِّ
َد  ولي�ض جمرَّ الإرهابي  للعنف  ا�ضرتاتيجية  كاأداة  ُيرتَكب  اأن  العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين ميكن  باأنَّ  من العرتاف 
حدث عر�ضي يف الن�ضاط الإرهابي. وهو ي�ضعى اإىل كفالة امل�ضاءلة واإنهاء الإفلت من العقاب للروؤ�ضاء الأعلى درجًة 
اآخرين بارتكاب ذلك العنف و/اأو ي�ضجعونهم على ذلك و/اأو يقبلون منهم ذلك.)456( لذلك، دعا  الذين يكلِّفون 
جمل�ُض الأمن، يف قراره 2379 )2017(، الدوَل الأع�ضاء اإىل م�ضاءلة اأع�ضاء تنظيم الدولة الإ�ضلمية، ول �ضيما 
اأولئك الذين يتحملون الق�ضط الأكرب من امل�ضوؤولية، مبا يف ذلك من حيث القيادة، وميكن اأن يندرج �ضمنهم القادُة 
الإقليميون اأو املتو�ضطو الرتب، على الأمر بارتكاب اجلرائم التي قد ترقى اإىل م�ضتوى جرائم احلرب اأو اجلرائم 
�ضد الإن�ضانية اأو الإبادة اجلماعية، مبا يف ذلك اأ�ضكاُل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين كاأ�ضلوب من اأ�ضاليب الإرهاب، 

وعلى ارتكابهم لتلك اجلرائم.)457(

ج- انطباق املبداأ على اجلماعات الإرهابية 
ف على ما اإذا  دة للق�ضية. وهو يتوقَّ ي�ضتند انطباُق مبداأ م�ضوؤولية القيادة على اجلماعات الإرهابية اإىل الوقائع املحدَّ
كانت للجماعة �ضل�ضلُة قيادة ميار�ض القادُة من خللها على اأع�ضاء اجلماعة �ضلطًة ذات �ضلة بهذا املبداأ.)458( ومن 
املنا�ضب اأي�ضًا الإ�ضارُة اإىل اأنه بينما قد تكون �ضل�ضلُة القيادة ر�ضميًة اأو غري ر�ضمية، فقد خَل�ضت املحكمُة الدولية 

 )Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, para. 172)455. وجتدر ملحظة اأنَّ هذا املبداأ موجود يف القانون الدويل الإن�ضاين 

 Guénaël Mettraux,( ب�ضاأن جرائم احلرب، ويف القانون الدويل العرفي )الذي يفر�ض من خلله امل�ضوؤولية اجلنائية والإجراءات التاأديب ية(
.)The Law of Command Responsibility (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 21

 Alexa Koenig, Ryan Lincoln and Lauren Groth, “The jurisprudence of sexual violence”, Sexual Violence and)456( 

.Accountability Project Working Paper Series (Berkeley, California, University of California, Human Rights Center, 2011)

اأي�ضًا الفقرتني 3 و4 من قرار جمل�ض الأمن 1820 )2008(، اللذين طالب فيهما املجل�ض باأن تتخذ جميُع الأطراف يف   )457(انظر 

الن زاعات امل�ضلحة على الفور التدابري املنا�ضبة حلماية الن�ضاء والفتيات من جميع اأ�ضكال العنف اجلن�ضي، مبا يف ذلك من خلل التقيد مببداأ 
م�ضوؤولية القيادة، وباأن متتثل الدول الأع�ضاء ملا عليها من التزامات مبقا�ضاة الأ�ضخا�ض امل�ضوؤولني عن تلك الأعمال.

.Mettraux, The Law of Command Responsibility, pp. 114–115)458( 

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
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ليوغو�ضلفيا ال�ضابقة اإىل اأنَّ من يجوز حتميُلهم امل�ضوؤوليَة اجلنائية هم فقط الروؤ�ضاء الذين لهم ال�ضلطُة الفعلية 
م يف اأفعال مروؤو�ضيهم اأو ملعاقبتهم على تلك الأفعال.)459( للتحكُّ

فم�ضوؤوليُة القيادة اأو الرئا�ضة ُتقيم �ضلَة ذلك القائد باجلرائم التي يرتكُبها اأفراُد تلك املجموعة دون احلاجة 
ر  اإىل اإثبات م�ضاركة القائد املبا�ضرة اأو ال�ضخ�ضية يف تلك اجلرائم اأو تخطيطه لها.)460( وهذا املبداأ ميكن اأن يوفِّ
وهذه  القيادة.)461(  اأو  ال�ضلطة  من  واحدة  �ضل�ضلة  داخل  امل�ضوؤولية  من  دة  متعدِّ م�ضتويات  ل�ضتهداف  و�ضيلًة  اأي�ضًا 
املزايا لها اأهميٌة خا�ضة فيما يتعلق باجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين، علمًا باأنَّ هذه اجلرائم تتَّ�ضم 

عادًة بثقافة من القبول اأو الت�ضامح فيما بني القادة.
غري اأنَّ من التحديات املعرت�ضة يف هذه الطريقة لتحديد امل�ضوؤولية يف هذا ال�ضياق هو اأنه قد يكون من ال�ضعب 
ربُط اأن�ضطة املروؤو�ضني بال�ضلطة اأو ال�ضيطرة ال�ضاملتني اللتني ميار�ضهما قائٌد عندما يكون التنظيُم الإرهابي مفتقرًا 
اإىل هيكل قيادة و�ضيطرة ر�ضمي، اأو عندما يكون هناك نظاٌم لمركزي لتخاذ القرارات.)462( وهذا يثري ت�ضاوؤلت 
تدفُق  ينقطع  عندما  باجلرائم  العلم  اإثبات  يف  �ضعوباٌت  تن�ضاأ  فقد  الإجرامي.  الق�ضد  ركن  اإثبات  ب�ضاأن  اأخرى 

اأًة من اأجل احلفاظ على ال�ضرية.)463( املعلومات اأو عندما تكون اأن�ضطُة التنظيم جمزَّ

< مثال: م�سوؤولية القيادة عن اجلرائم اجلن�سية يف املحاكم يف غواتيمال

ق�سية �سيبور زاركو)اأ(
يف عام 2016، اأدانت حمكمٌة يف غواتيمال اثنني من كبار القادة الع�ضكريني، من خلل طريقة م�ضوؤولية القيادة، على 
اإمرتهما طوال احلرب  ارتكبها جنوٌد حتت  واملن زيل(  الإن�ضانية )منها الغت�ضاب وال�ضرتقاق اجلن�ضي  جرائم �ضد 
�ضًا  الأهلية التي �ضهدتها غواتيمال على مدى 36 �ضنة.)ب( وَخل�ضت املحكمُة اإىل اأنَّ قائدًا �ضابقًا يف قاعدة ع�ضكرية ومفوَّ
ع�ضكريًّا م�ضوؤوًل عن املنطقة التي توجد فيها تلك القاعدُة الع�ضكرية، م�ضوؤولن جنائيًّا عن اأعمال عنف جن�ضي ارتكبها 
م لرتكاب تلك اجلرائم والعلم بارتكابها وعدم منعه )يف حالة قائد القاعدة الع�ضكرية(.  جنوٌد على اأ�ضا�ض الدعم املقدَّ
مدى  على  الأعمال  تواتَر  اأنَّ  اإىل  يحدث،  كان  ملا  بجهلهما  عليهما  َعى  املدَّ لدعاءات  دح�ضها  يف  املحكمُة،  وَخل�ضت 
َعى  املدَّ اأنَّ  املحكمُة  راأت  ال�ضلوك. كما  القاعدة جتاهَل هذا  امل�ضوؤولني عن  امل�ضتحيل على  الزمن جتعل من  فرتة من 
اأيِّ حال، م�ضوؤوَلني عن تلك الأعمال ب�ضبب اإهمالهما وعدم ممار�ضتهما ال�ضيطرَة اللزمة على  عليهما يظلن، على 

مروؤو�ضيهما. واأيَّدت حمكمُة ال�ضتئناف هذا احلكم.

 Guatemala, High Risk Tribunal, Guatemala v. Esteelmer Francisco Reyes Girón and Heriberto Valdez Asig,)اأ( 

.Case No. C-01076-2012-00021, 26 February 2016
)ب(اأدرجت غواتيمال اجلرائم �ضد الإن�ضانية يف عداد اجلرائم الوطنية يف قانونها للعقوبات.

< مثال: طرائق حتديد امل�سوؤولية يف ق�سية اأونغوين اأمام املحكمة اجلنائية الدولية

كان دومينيك اأونغوين اأحَد قادة جي�ض الرب للمقاومة، وهو جماعٌة م�ضلَّحة ن�ضطة يف اأوغندا والبلدان املجاورة. ويف 
عي العام �ضد دومينيك اأونغوين )حاليًّا قيد املحاكمة اأمام الدائرة البتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية(،  ق�ضية املدَّ
عي العام للمحكمة اجلنائية الدولية اإىل اأونغوين قرابَة 70 تهمًة تتعلق بجرائم حرب وجرائم �ضد الإن�ضانية،  ه املدَّ وجَّ

دين داخليًّا، مبا يف ذلك القتل والتعذيب والعنف اجلن�ضي وجتنيد الأطفال.  وهي تتعلق بهجمات على خميمات للم�ضرَّ
عي العام اأونغوين باأنه "املرتكب املبا�ضر" و"املرتكب غري  وفيما يتعلق مبزاعم اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية، اتهم املدَّ

املبا�ضر" والقائد الع�ضكري امل�ضوؤول عن �ضلوك مروؤو�ضيه:
�ضن  •  وتتعلق ُتهم "الرتكاب املبا�ضر" باجلرائم التي ُزعم اأنَّ اأونغوين ارتَكبها يف حق �ضبع فتيات ون�ضاء ُخ�ضِّ

والتعذيَب  وال�ضرتقاَق اجلن�ضي  والغت�ضاَب  الق�ضري  الزواَج  ت�ضمل  بالإكراه"، وهي  "زوجات  ب�ضفتهن  له 
واحلمَل الق�ضري. 

 International Criminal Court, Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, case No. IT-95-14/2-T, judgment of 26)459( 

 .February 2001, para. 416

.Mettraux, The Law of Command Responsibility, p. 117)460( 

 )461(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 122.

 )462(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 118.

 )463(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 120.
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اختطفن  ن�ضاء  حقِّ  يف  جرائَم  ارتكاب"  يف  مبا�ضر  غري  "م�ضاركًا  باعتباره  اأونغوين  اأي�ضًا  العام  عي  املدَّ •  واتَّهم 

د الدعاُء باأنَّ جي�َض الرب للمقاومة اتَّبع نظاَم اختطاف  �ضن ك�ضريكات جن�ضيات ل�ضباط يف كتيبته. واأكَّ وُخ�ضِّ
اأجل توفري �ضركاَء جن�ضيني ملوظفيه، وهذا هو  اأجل تعزيز �ضفوفه وكذلك من  وا�ضرتقاق الن�ضاء والفتيات، من 
م�ضاهمًا  كان  اأونغوين  اأنَّ  العام  عي  املدَّ عى  وادَّ واجلن�ضاين.  اجلن�ضي  العنف  ملمار�ضة  م�ضرتكة"  "خطة  مبثابة 
فاإنَّ  واأمر بذلك؛ وعلوة على ذلك،  وتوزيعهن  الن�ضاء  اأ�ضرف على اختطاف  لأنه  امل�ضرتكة،  اأ�ضا�ضيًّا يف اخلطة 

اإ�ضاءَة معاملته ل�ضحاياه املبا�ضرات كان مبثابة تزكية ملروؤو�ضيه لكي يرتكبوا جرائَم جن�ضية وجن�ضانية.
عي العام اأنَّ اأونغوين، ب�ضفته قائدًا ع�ضكريًّا، م�ضوؤوٌل عن جرائم العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين  َعى املدَّ •  واأخريًا، ادَّ

التي ارتكبها مروؤو�ضوه، لأنه كان يعلم اأو كان ينبغي له اأن يعلم بها، ومل ميار�ض �ضلطَته على النحو الواجب.

ملزيد من املطالعة
ل جرميًة �ضد الإن�ضانية،  لع على مزيد من املناق�ضة ملو�ضوع ال�ضطهاد على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض الذي ي�ضكِّ •  للطِّ

وا�ضرتاتيجيات التهام فيما يتعلق بهذه الأنواع من اجلرائم، انظر ورقة ال�ضيا�ضة العامة ب�ضاأن اجلرائم اجلن�ضية 
عي العام يف املحكمة اجلنائية الدولية )2014(. ها مكتب املدَّ واجلن�ضانية التي اأعدَّ

دال-  تعزيز التحقيقات وامللحقات الق�سائية ب�ساأن جرائم العنف 
اجلن�سي واجلن�ساين التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية 

ُهج الرئي�سية اإزاء التحقيق وامللحقة الق�سائية ب�ساأن الق�سايا التي تنطوي  1-  النُّ
على عنف جن�سي وجن�ساين 

من  كلٍّ  على  ثقافية،  اأو  دينية  اأو  جمتمعية  لدواٍع  واجلن�ضاين،  اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  يواجهها  التي  الو�ضمَة  اإنَّ 
م�ضتوى الأ�ضرة واملجتمع املحلي، وكذلك من ال�ضلطات الوطنية، هو عامٌل رئي�ضي يوؤدي اإىل عدم الإبلغ عن هذه 
اجلرائم اأو الإبلغ عنها ب�ضكل غري كاف، وميكن اأن يوؤدي اإىل ال�ضعور بعدم الثقة يف نظام العدالة اجلنائية. ووفقًا 

ملا ذكره الأمنُي العام يف تقريره لعام 2017 عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات:

 ُيعترب اخلزُي والو�ضم بالعار جزاأ ل يتجزاأ من منطق ا�ضتخدام العنف اجلن�ضي كاأ�ضلوب من اأ�ضاليب احلرب 
ل ال�ضحايا اإىل منبوذين، فتنهار الروابط  اأو الإرهاب، فمرتكبوه يدركون اأنَّ هذا النوَع من اجلرائم قد يحوِّ
للعنف  عديدة  مظاهر  توجد  ما  وبقدر  املحلية...  املجتمعات  متا�ضَك  ق  حتقِّ التي  القرابة  وعلقات  الأ�ضرية 
املتعلقة  العار  و�ضمة  بينها  ومن  ت�ضتتبعه.  متداخلة  متعددة  عار  و�ضمات  توجد  بالن زاعات  املت�ضل  اجلن�ضي 
جن�ضيًّا  املنقولة  بالأمرا�ض  الإ�ضابة  �ضبهة  من  واخلوف  وجماعته؛  باجلاين  الرتباط"  ل�ضبهة  ب "التجرمي 
اأو العذرية؛ وو�ضمة العار  ر من فقدان ال�ضرف بفقدان العفة  ُيت�ضوَّ مثل فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية؛ وما 
الغت�ضاب  نتيجة  املولودون  الأطفال  ُيعترب  عندما  وخا�ضة  الزوجية،  اإطار  خارج  الإجناب  عن  الناجمة 
النف�ض  الدفاع عن  بالعجز عن  والتعيري  الذكور؛  اغت�ضاب  مة يف حالة  املحرَّ باملثلية  والتعيري  العدو"؛   "اأولد 

اأو عن الأهل.)464(

 )S/2017/249)464، الفقرة 10.

< مثال: طرائق حتديد امل�سوؤولية يف ق�سية اأونغوين اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 

)تابع(
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ويوؤثر خطُر الو�ضم يف �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين رجاًل ون�ضاًء. وميكن اأن يكون خطُر عدم الإبلغ 
املرتكبة  الأفعاُل  تكون  �ضيما عندما  ول  ال�ضياقات،  بع�ض  الرجال يف  فيما يخ�ض  اأعلى  بقدر غري كاف  الإبلغ  اأو 
مات املرتبطة باملثلية اجلن�ضية، والتمييز الذي متار�ضه  مًة، وذلك ب�ضبب املحرَّ من اأ�ضخا�ض من نف�ض اجلن�ض جمرَّ
�ضحايا  قيام  دون  النتقام  من  واخلوُف  الأمن  انعداُم  يحول  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  اخلدمات.  مو  ومقدِّ ال�ضلطات 

العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وال�ضهود عليه بالإبلغ بذلك.
ومن اأجل التقليل اإىل اأدنى حد ممكن من الو�ضم اأو ال�ضتبعاد من ال�ضبكات الأ�ضرية والأهلية، وكفالة ال�ضلمة 
التحقيقات يف  ز على ال�ضحايا يف  الإن�ضان وتركِّ ُنُهج تقوم على حقوق  البدنية لل�ضحايا، من ال�ضروري ا�ضتخداُم 
ثة لل�ضرتاتيجيات والتدابري العملية  م ال�ضيغُة املحدَّ العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وملحقة مرتكبيه ق�ضائيًّا. وتقدِّ
رئي�ضية  موارد  جانب  اإىل  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  املراأة  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  النموذجية 
التي تنطوي على العنف اجلن�ضي  اإر�ضاداٍت ذاَت �ضلٍة بالتحقيق واملقا�ضاة ب�ضاأن اجلرائم  اأخرى للأمم املتحدة، 

واجلن�ضاين، مبا فيها تلك التي ترتكبها جماعاٌت اإرهابية.)465( 

ز على ال�سحايا)466(  ‘1’ اعتماد َنهج قائم على حقوق الإن�سان ومركِّ

يعرتف النهُج القائم على حقوق الإن�ضان باأنَّ العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين هو مظهٌر من مظاهر عدم امل�ضاواة بني 
د اأي�ضًا التزاَم الدول ببذل العناية الواجبة ملنع جميع اأ�ضكال العنف �ضد  اجلن�ضني والتمييز �ضد املراأة. وهو يج�ضِّ
واحرتام طوال  بكرامة  ال�ضحايا  ومعاملة  العدالة اجلنائية،  وامللحقة ق�ضائيًّا عليه يف نظام  والوقاية منه  املراأة 

اإجراءات العدالة اجلنائية.)467(
رفاه  جانب  اإىل  هو،  الذي  الإ�ضرار"،  "عدم  مبداأ  لحرتام  اأ�ضا�ضيًّا  ال�ضحايا  على  ز  يركِّ الذي  النهُج  وُيَعدُّ 
ي العدالة اجلنائية للعنف اجلن�ضي والعنف  ال�ضحية ومتكينها و�ضلمتها، من الأهداف الرئي�ضية يف جمال ت�ضدِّ
الذاتي والحرتام  وال�ضتقلل  بال�ضيطرة  ال�ضعور  اإعادة  اإىل  العدالة اجلنائية  ي�ضعى نظاُم  اأن  وينبغي  اجلن�ضاين. 
الذاتي واخل�ضو�ضية ال�ضخ�ضية التي تاآكلت من جراء اأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)468( كما اأنَّ النهَج الذي 
ز على ال�ضحايا يعود بالنفع اأي�ضًا على فعالية �ضري العدالة، حيث اإنَّ ال�ضحايا وال�ضهود يتعاونون على الأرجح اإذا  يركِّ

�ضعروا بالأمان وباأنَّ احتياجاتهم تلبَّى فعًل.
عون العامون يف العتبار خمتلَف جتارب �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين  قون واملدَّ وينبغي اأن ياأخذ املحقِّ
من  الأنواع  هذه  اأ�ضكال  وخمتلف  ال�ضحايا،  يواجهها  قد  التي  املتداخلة  التمييز  اأ�ضكال  وخمتلف  واحتياجاتهم، 

ز على ال�ضحايا باملبادئ العامة التالية:  العنف.)469( وينبغي ال�ضرت�ضاُد يف النهج الذي يركِّ
•  احرتام حقوق ال�ضحايا، مبا يف ذلك �ضبل الو�ضول اإىل العدالة واحل�ضول على امل�ضورة القانونية )يتناوله 

الف�ضل 6(، واحلق يف املعلومات واخل�ضو�ضية 
•  املوافقة الطوعية والواعية يف جميع مراحل التحقيق 

•  ال�ضرية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بهوية ال�ضحية وطبيعة التحقيق

•  �ضمان �ضلمة ال�ضحية البدنية ورفاهيته، مبا يف ذلك من خلل توفري امل�ضاعدة الطبية لتلبية احتياجات 

امل�ضتجيبني الأوائل العاجلة اإىل الرعاية ال�ضحية 
•  عدم التمييز من خلل معاملة جميع �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين على قدم امل�ضاواة

ويقت�ضي هذا املبداأ من ال�ضلطات تقييَم الآثار ال�ضلبية التي ُيحتَمل اأن تنجم عن تعاون ال�ضحية مع �ضلطات التحقيق 
واملحاكمات  الق�ضائية  وامللحقات  اجلنائية  التحقيقات  اأثناء  ثانوي  اإيذاء  حدوث  وخماطر  الق�ضائية  وامللحقة 
رات واجلرمية "تو�ضيات باتخاذ اإجراءات من اأجل مكافحة جرائم قتل الن�ضاء والفتيات   )465(انظر، على وجه اخل�ضو�ض، مكتب املخدِّ

 Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and ،رات واجلرمية بدافع جن�ضاين" )2015(؛ ومكتب املخدِّ
دة ب�ضاأن  رات واجلرمية، املمار�ضات اجليِّ Girls )كتيِّب ب�ضاأن التدابري الق�ضائية الناجعة اإزاء العنف �ضد الن�ضاء والفتيات(؛ ومكتب املخدِّ

 United Nations Police, United Nations Police Gender ،دعم �ضحايا الإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية )2015(؛ و�ضرطة الأمم املتحدة
Toolkit: Standardized Best Practices on Gender Mainstreaming in Peacekeeping (2015), module 3, lesson 4 )جمموعة الأدوات 

اجلن�ضانية: اأف�ضل املمار�ضات املوحدة ب�ضاأن تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف عمليات حفظ ال�ضلم )2015(، النميطة 3، الدر�ض 4(. 
 )466(انظر مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65، املبادئ 13 )اأ( و15 و16.

 UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women (Vienna,)467( 

.2014), p. 34

.Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 25)468( 

 )469(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 38 )ب(.
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والتقليل من ذلك اإىل اأق�ضى حد. وتتمثل اإحدى الو�ضائل الرئي�ضية للتقليل اإىل اأدنى حد من هذه املخاطر يف تنفيذ 
تدابري ال�ضتجواب واحلماية التي نوق�ضت يف الف�ضل 3.)470(

ق ومراع للعتبارات اجلن�سانية)471(  د املجالت ومن�سَّ ‘2’ ا�ستخدام نهج متعدِّ

اأجل  الق�ضائية من  التحقيق وامللحقة  تتبعها �ضلطات  التي  النُُّهج  والتن�ضيق بني  الت�ضاق  الأ�ضا�ضي حتقيق  اإنَّ ملن 
تكون  �ضيما عندما  التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين، ول  الق�ضائية على اجلرائم  �ضمان فعالية امللحقة 

اجلماعات الإرهابية �ضالعة يف ارتكابها. 
ق يف التحقيق يف اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين  د املجالت ومن�ضَّ ويتطلب ا�ضتخداُم نهج متعدِّ
وامللحقة عليها ق�ضائيًّا تعزيَز التعاون وتبادل املعلومات بني ال�ضلطات املعنية يف التحقيق يف اجلرائم الإرهابية 
واجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين وامللحقة عليها ق�ضائيًّا واإ�ضفاَء طابع موؤ�ض�ضي على ذلك التعاون 

وتبادل املعلومات.
ق وتعاوين اأهميًة خا�ضة يف الوقوف على ال�ضلت القائمة بني خمتلف اأنواع اجلرمية  ويكت�ضي اتباُع نهج من�ضَّ
والتحقيق فيها. فعلى �ضبيل املثال، يكت�ضي التن�ضيُق مع الأجهزة التي لها درايٌة يف جمال الجتار بالأ�ضخا�ض اأهميًة 
كربى فيما يتعلق بق�ضايا الجتار. كما اأنَّ الك�ضَف املبكر عن الجتار اأمٌر اأ�ضا�ضي لوفاء الدول بالتزاماتها بتوفري ما 
يكفي من احلماية وامل�ضاعدة ل�ضحايا الجتار. وهو مهمٌّ اأي�ضًا يف احلالت التي يكون فيها ال�ضحيُة قد ارتكب اأي�ضًا 
اإ�ضراك احلكومة واملجتمع املدين على  التفكرُي يف  اأي�ضًا  الف�ضل 2(. وينبغي  جرائَم يف �ضياق الجتار )نوق�ض يف 
نطاق اأو�ضع من اأجل كفالة ا�ضتجابة �ضاملة لحتياجات ال�ضحايا، مبا يف ذلك اإ�ضراك الأجهزة التي تقدم الدعم 

القانوين والطبي والنف�ضي الجتماعي.
ويتطلب النهُج الذي يراعي العتباراِت اجلن�ضانيَة لدى جميع اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية فهَم 
تاأثري التحيُّز اجلن�ضاين والقوالب النمطية التي ُت�ضهم يف العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، واأ�ضا�ض اأوجه عدم امل�ضاواة 
دة توؤثر يف ا�ضتعداد ال�ضحايا للتعاون مع نظم  اجلن�ضانية بني الرجل واملراأة التي توؤدي اإىل جوانب ا�ضت�ضعاف حمدَّ

العدالة اجلنائية.)472(
قني �ضماُن اتباع نهج متكامل يف التحقيق يف جرائم الإرهاب واجلرائم التي تنطوي على عنف  وينبغي للمحقِّ
جن�ضي وجن�ضاين. ومن املهمِّ النظُر يف اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين اأثناء كلِّ مرحلة من مراحل 
عملية التحقيق، ل�ضمان عدم النظر اإليها على اأنها جمرُد حدث عر�ضي يف عملية التحقيق يف الإرهاب. وهذا يتطلُب 
التن�ضيَق الوثيق بني ا�ضرتاتيجيتي التهام والتحقيق من اأجل تو�ضيح النهج املتكامل وامل�ضرتك اإزاء اجلرائم التي 
هة. وميكن اأن تختلف اأ�ضكاُل الأدلة املتعلقة بالعنف اجلن�ضي  جتري امللحقة عليها والأدلة اللزمة لدعم التهم املوجَّ
واجلن�ضاين والإرهاب اختلفًا كبريًا، وهذا بدوره �ضيكون له تاأثرٌي يف النُُّهج املعتمدة يف التحقيق. ولعلَّ الدوَل تودُّ 
دة للملحقة الق�ضائية على اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين من  اأي�ضًا و�ضَع وتنفيذ �ضيا�ضات حمدَّ

د. ل اإىل نهج موحَّ اأجل التو�ضُّ

< مثال: املحكمة اجلنائية الدولية والنَّهج الذي تتبعه يف التحقيق يف اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية

واجلن�ضاين،  اجلن�ضي  العنف  ب�ضاأن  العامة  ال�ضيا�ضة  ورقة  يف  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  العام  عي  املدَّ مكتُب  يذكر 
قة ب�ضاأن التحقيق يف اجلرائم اجلن�ضية  هج الذي اتَّبعه من اأجل و�ضع ا�ضرتاتيجية �ضاملة ومن�ضَّ اخلطوَط العري�ضة للنَّ

واجلن�ضانية وامللحقة الق�ضائية عليها. وهذا ي�ضمل، على وجه اخل�ضو�ض، ما يلي:
•  اإدماَج املنظور اجلن�ضاين يف جميع جوانب عمله، مبا يف ذلك عن طريق جمع اأدلة �ضاملة

•  تطبيَق التحليل اجلن�ضاين على جميع اجلرائم الواقعة �ضمن اخت�ضا�ضه الق�ضائي، مع مراعاة الختلفات 

د الأدواَر اجلن�ضانية وتن�ضئ  الهيكلية واأوجه عدم امل�ضاواة بني الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان التي حتدِّ
القوالب النمطية اجلن�ضانية

•  �ضماَن متتع املوظفني باملهارات واملعرفة واحل�ضا�ضية اللزمة لأداء مهامهم فيما يتعلق باجلرائم اجلن�ضية 

واجلن�ضانية.

.International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, p. 85)470( 

 )471(انظر مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65، املبداأ 16 )ب( و)د(.

 )472(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، الفقرة 30 )ه ( ‘1’.
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الة يف اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية  2-  الأ�ساليب العملية من اأجل اإجراء حتقيقات فعَّ
‘1’ تكوين اخلربة الفنية وبناء القدرات)473(

هناك عدٌد من التحديات التي قد تن�ضاأ عن عدم وجود قواننَي تعرتف بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين باعتباره جرميًة 
التي  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  جرائَم  تغطي  اجلنائي  القانون  من  اأجزاٌء  هناك  تكون  عندما  وحتى  اإرهابية. 
�ضني يف مكافحة الإرهاب  قني املتخ�ضِّ ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية، فاإنَّ الخت�ضا�َض ال�ضائد اأو احل�ضري للمحقِّ
يف  الف�ضل  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الإرهابية  اجلماعاُت  ترتكبها  التي  للجرائم  الت�ضدي  جمال  يف  العامني  عني  واملدَّ

مها قواننُي مكافحة الإرهاب.  معاجلة هذه اجلرائم عندما ل جترِّ
ونتيجًة لذلك، فاإنَّ التحدي الرئي�ضي الذي يعرت�ض التحقيَق يف حالت ا�ضتخدام العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
بت  كاأ�ضلوب من اأ�ضاليب اجلماعات الإرهابية هو اأنَّ اأع�ضاَء فرق التحقيق يف جمال مكافحة الإرهاب قد ل تكون تدرَّ
�ضًا على التحقيق يف اجلرائم التي تنطوي على هذا النوع من العنف، اأو قد ل تكون لديها اخلربُة  تدريبًا متخ�ضِّ
القانونية يف التحقيق يف جرائم من هذا القبيل وامللحقة الق�ضائية عليها. وبالتايل، قد ل يكون للموظفني وعٌي 
التي  الة يف اجلرائم  فعَّ ق�ضائية  وملحقات  بتحقيقات  القياُم  ويتطلب  بهذه اجلرائم حتديدًا.  اخلا�ضة  بامل�ضائل 
اللزمة  التدابري  واتخاذ  وال�ضهود  ال�ضحايا  ا�ضتجواب  يف  �ضة  متخ�ضِّ خربًة  وجن�ضاين  جن�ضي  عنف  على  تنطوي 
حلماية ال�ضحايا وال�ضهود )نوق�ض يف الف�ضل 3( ويف معاجلة اأ�ضكال خمتلفة من الأدلة امللتَقطة من املواقع التي 
حدثت فيها النتهاكاُت، والتاأكد من عدم اإغفال تلك الأدلة يف التحقيقات الأو�ضع نطاقًا املتعلقة مبكافحة الإرهاب 

)ترد مناق�ضة اأكرث تف�ضيًل اأدناه(. وميكن التغلب على هذه التحديات من خلل ما يلي:
ى املوظفون امل�ضاركون يف التحقيق يف اجلرائم املنطوية على عنف جن�ضي  •  توفري التدريب. ينبغي اأن يتلقَّ

من  كلٍّ  على  منا�ضبًا  تدريبًا  ق�ضائيًّا  مرتكبيها  وملحقة  الإرهابية  اجلماعات  ارتكبتها  التي  وجن�ضاين 
الوعي  خلل  من  املثال،  �ضبيل  )على  الية  بفعَّ مرتكبيها  وحماكمة  اجلرائم  هذه  يف  الية  بفعَّ التحقيق 
ال�ضت�ضعاف  ملواطن  وال�ضتجابة  الدولية(؛  للجرائم  القانونية  والأركان  بالأدلة  املتعلقة  بالعتبارات 
جمال  يف  العاملني  على  ينطبق  )هذا  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  لدى  دة  املحدَّ والحتياجات 
العدالة اجلنائية، كما ينطبق على موظفي الدعم واملرتجمني ال�ضفويني على �ضبيل املثال(. وقد يتطلب 
�ض وتنفيَذه، كما يتطلب و�ضَع اأدلة و�ضيا�ضات والعمَل بها من اأجل  ال اإعداَد تدريب متخ�ضِّ التدريُب الفعَّ

دة اإزاءه. �ضمان وجود وعي بالطابع املجن�َضن للعنف وباملمار�ضات املوحَّ
مرافق  للعاملني يف  )واأي�ضًا  القانون  باإنفاذ  املكلفني  للموظفني  التدريب  توفرُي  اأي�ضًا  ال�ضروري  _    من 

الحتجاز( على حتديد هوية ال�ضحايا اأو ال�ضحايا املحتملني للجتار بالب�ضر.
_    بالإ�ضافة اإىل تدريب امل�ضوؤولني عن التحقيقات املتعلقة بالإرهاب، ميثل تبادُل اخلربات مع الأجهزة 
احلكومية الأخرى امل�ضاركة يف التحقيق يف جرائم الإرهاب واجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية وامللحقة 

الق�ضائية عليها عن�ضرًا رئي�ضيًّا يف بناء القدرات على م�ضاءلة اجلناة.
متخ�ض�ضًة  وحداٍت  القت�ضاء،  عند  تن�ضئ،  اأن  تنظر يف  اأن  تودُّ  الدول  لعلَّ  �ضة.  متخ�ضِّ وحدات  •  اإن�ضاء 

ع اجلهاِت الق�ضائيَة  دة واملوارد اللزمة، واأن ت�ضجِّ عاء العام تكون لديها اخلربُة املحدَّ لدى ال�ضرطة والدِّ
تتميَّز  التي  دة  املحدَّ للطبيعة  فنظرًا  اجلرائم.  هذه  يف  البتِّ  ب�ضاأن  خا�ضة  دراية  تطوير  على  الفاعلة 
الوحداُت  ُتف�ضي  اأن  الإرهابية، ميكن  واجلرائم  وجن�ضاين  تنطوي على عنف جن�ضي  التي  بها اجلرائُم 

�ضة اإىل ما يلي: املتخ�ضِّ
_   ازدياد الثقة لدى ال�ضحايا ب�ضاأن الإبلغ عن هذه اجلرائم

مة وتقلُّ�ض حالت اإعادة الإيذاء ن اخلدمات املقدَّ _   حت�ضُّ
ق ل�ضمان امل�ضاءلة)474( _   اتباع نهج من�ضَّ

مة للخدمات. التن�ضيق بني خمتلف قطاعات العدالة اجلنائية واخلدمات  •  التن�ضيق بني خمتلف اجلهات املقدِّ

ال�ضحية والجتماعية ل�ضمان ح�ضول ال�ضحايا على اخلدمات الأ�ضا�ضية يف الوقت املنا�ضب، ويف الوقت 
نف�ضه حماية حرمة احلياة اخلا�ضة لل�ضحايا. وهذا ي�ضمل خدماِت منا�ضرة ال�ضحايا ودعمهم، واملعونَة 
املادية واملالية، واأماكَن الإقامة الآمنة، واخلدمات ال�ضحية البدنية والعقلية )انظر اأي�ضًا الف�ضل 6(.)475( 

 )473(انظر مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65، املبداأ 16 )ج(.

.United Nations Police Gender Toolkit, module 3, lesson 5, p. 11)474( 

 )475(انظر اأي�ضًا هيئة الأمم املتحدة وهيئات اأخرى، "الوحدة رقم 5: التن�ضيق وحوكمة التن�ضيق" يف حزمة اخلدمات الأ�ضا�ضية للن�ضاء 

والفتيات اللتي يتعر�ضن للعنف: عنا�ضر الرعاية واملبادئ التوجيهية اخلا�ضة باجلودة )2015(. 
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

‘2’ جمع الأدلة على نحو ا�سرتاتيجي و�سامل 

�ضات جلمع الأدلة اإىل �ضياع فر�ض جمع الأدلة ب�ضبب ا�ضتخدام  د التخ�ضُّ قد يوؤدي عدُم وجود نهج ا�ضرتاتيجي متعدِّ
ن من ا�ضتبانة الأركان ذات ال�ضلة للجرمية التي تتطلب اأدلًة، اأو ارتكاب اأخطاء  منهجية غري منا�ضبة، اأو عدم التمكُّ
توؤدي اإىل اإ�ضقاط التهمة، اأو عدم توجيه تهم على اجلرائم التي توجد ب�ضاأنها اأدلٌة. وهذا ي�ضمل عدَم جمع الأدلة 
اللزمة لتحديد الأركان ال�ضياقية جلرمية حرب اأو جرمية �ضد الإن�ضانية اأو اأفعال اإبادة جماعية )نوق�ض هذا يف 

الق�ضم جيم- 2 من هذا الف�ضل(، اأو الأدلة اللزمة لتحديد طريقة حتميل امل�ضوؤولية.
وعلى الرغم من اأنَّ اأدلَة ال�ضهود هي �ضكٌل اأ�ضا�ضي من اأ�ضكال الأدلة اللزمة ملقا�ضاة مرتكبي اجلرائم اجلن�ضية 
ها قد ل ُي�ضتخَدم عادة يف التحقيقات  واجلن�ضانية، فاإنَّ اعتماَد ا�ضرتاتيجية ت�ضمل جمَع خمتلف اأنواع الأدلة - وبع�ضُ
ن اجلدوُل 7 اأ�ضكاَل الأدلة  ن احتمالت الإدانة. ويت�ضمَّ عاء، ويح�ضِّ ز ق�ضايا الدِّ يف الأفعال الإجرامية الأخرى - يعزِّ
الن زاع  للتحقيق يف جرائم العنف اجلن�ضي يف حالت  ا�ضُتبينت يف الربوتوكول الدويل  ًة، مثلما  التي قد تكون مهمَّ

وتوثيقها: املعايري الأ�ضا�ضية لأف�ضل املمار�ضات ب�ضاأن توثيق العنف اجلن�ضي كجرمية مبوجب القانون الدويل.

اجلدول 7- اأ�سكال الأدلة ذات ال�سلة املحتملة

نة يف �ضكل كتابي اأو م�ضتنديالأدلة امل�ستندية املعلومات املدوَّ
ميكن اأن ت�ضمل الأدلَة الر�ضمية )مثل التقارير الع�ضكرية وال�ضهادات الطبية وقوائم ال�ضجناء والهوية 
ووثائق الت�ضجيل(، والأدلَة غري الر�ضمية )مثل التقارير النف�ضية وتقارير املنظمات الدولية واملقالت 

ال�ضحفية والدرا�ضات ال�ضتق�ضائية القائمة على الأدلة(
ته،  ميكن اأن تكون مفيدًة للغاية يف امل�ضاعدة على حتديد منط العنف اجلن�ضي املبلَّغ عنه وتواتره وحدَّ

وهوية اجلناة وروؤ�ضائهم، ووجود خطة اأو ا�ضرتاتيجية واأ�ضكال حتميل امل�ضوؤولية
نة يف جهاز اإلكرتوين اأو واردة منه اأو ُمر�ضلة بوا�ضطته.الأدلة الرقمية اأيُّ معلومات اأو بيانات اإثباتية خمزَّ

ميكن اأن ت�ضمل الأنواُع ذات ال�ضلة من الأدلة الرقمية التي ُتثبت الإدانة يف اجلرائم املنطوية على 
عنف جن�ضي وجن�ضاين ال�ضجلِت ال�ضحيَة الإلكرتونية وال�ضور وت�ضجيلت الفيديو وبيانات املوقع 

والر�ضائل الإلكرتونية والر�ضائل الن�ضية والبيانات الو�ضفية.
ميكن اأن ت�ضاعد الأدلُة الرقمية يف حتديد نية اجلناة واملوقع والعلقة بامل�ضتبه فيهم الآخرين 

واأمناط تنقل اجلاين املزعوم وتاأكيد �ضهادات ال�ضهود.
َر خرباء يف  ينطوي التعامُل مع الأدلة الرقمية على خماطر، وهي تتطلب يف كثري من الأحيان توفُّ

الأدلة اجلنائية الرقمية من اأجل كفالة جمعها وتخزينها وتف�ضريها على نحو منا�ضب.
ة للم�ضاعدة يف اإثبات حدوث العنف اجلن�ضي الأدلة املادية م معلومات مهمَّ اأيُّ اأ�ضياَء مادية ميكن اأن تقدِّ

واجلن�ضاين اأو تبنيِّ ال�ضلة بني اجلرمية و�ضحيتها اأو بني اجلرمية ومرتكبها.
ميكن اأن ت�ضمل الأدلُة املادية ذات ال�ضلة لإجراء التحقيقات يف العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الأ�ضياَء 
املادية )كامللب�ض( والأ�ضلحَة واملواد البيولوجية اأو ال�ضتدللية اجلنائية والإ�ضابات البدنية والآثار 

واملواقع التي ح�ضلت فيها النتهاكاُت والوثائَق اللزمة لأغرا�ض التحليل.
َر الأدلُة النتقالية والقرتانية معلومات عن ال�ضلة بني ال�ضحية وامل�ضتَبه فيه وبني  ميكن اأن توفِّ

ال�ضحية وم�ضرح اجلرمية وبني امل�ضتَبه فيه وم�ضرح اجلرمية، ف�ضًل عن طبيعة ذلك الت�ضال. 
ر الأدلُة املثبتة للهوية بيانات عن م�ضدر تلك الأدلة، مبا يف ذلك الإ�ضابات البدنية  وميكن اأن توفِّ

دة.)اأ( املتكبَّ
راُت قد ا�ضُتخدمت لتي�ضري العنف اجلن�ضي،  عندما تكون هناك موؤ�ضراٌت على احتمال اأن تكون املخدِّ
رات من ال�ضحية ومن م�ضرح اجلرمية يف اأقرب وقت ممكن. �ض للمخدِّ ينبغي جمُع الأدلة على التعرُّ

العنف  جرائم  يف  للتحقيق  الدويل  الربوتوكول  والكومنولث،  اخلارجية  وزارة  املتحدة،  اململكة  من  ف  بت�ضرُّ مقتب�ض  امل�ضدر: 
اجلن�ضي يف حالت الن زاع وتوثيقها: اأف�ضل املمار�ضات ب�ضاأن توثيق العنف اجلن�ضي كجرمية مبوجب القانون الدويل، الطبعة الثانية 

)لندن، 2017(
.Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 104)اأ(
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ومع اأنَّ من املهمِّ النظَر يف مدى �ضلة جمموعة كبرية من الأدلة الالزمة للقيام باملالحقة الق�ضائية على 
اجلرائم املنطوية على عنف جن�ضي وجن�ضاين، فاإنَّ عددًا من ال�ضعوبات قد تواَجه يف جمعها.

ارتكاب  وقت  بني  املنق�ضي  الزمن  ب�ضبب  ُتَمع  اأدلٌة  هناك  تكون  ل  اأو  حمدودة  اأدلٌة  هناك  تكون  •  فقد 

اجلرمية ووقت التحقيق، اأو ب�ضبب تدهور الأدلة اأو التالعب بها. 
•  وميكن اأن تكون هناك �ضعوباٌت كبرية يف احل�ضول على فحو�ص ال�ضتدلل اجلنائي ب�ضبب ندرة املرافق 

د النظام املتعلق باإ�ضدار اأمر باإجراء هذه الفحو�ص.  الطبية القادرة على جمع هذه الأدلة اأو ب�ضبب تعقُّ
�ضت على الأرجح للتالعب. ٌر، تكون اأدلُة ال�ضتدلل اجلنائي قد تعرَّ وعندما يح�ضل تاأخُّ

•  وقد يقع تاهُل اأدلة ال�ضتدلل اجلنائي املت�ضلة بجرائم اأخرى ارتكبتها اجلماعاُت الإرهابية، مثل العنف 

ط الأو�ضع للتحقيق يف الإرهاب. وهذه املخاطُر  ه تلك الأدلُة يف �ضياق املخطَّ اجلن�ضي واجلن�ضاين، اأو قد ُت�ضوَّ
تزداد عندما تكون هناك خربٌة فنية حمدودة يف اجلرائم التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين لدى 

فرق التحقيق، اأو عندما يكون هناك تن�ضيٌق حمدود بني الأجهزة التي متلك هذه اخلربة الفنية.
قني اأن ينظروا يف قيمة خمتلف اأنواع الأدلة لإثبات اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية التي ارتكبتها  وينبغي للمحقِّ
ينبغي جمُع  التي  الدولية؛ وكامل نطاق اجلرائم  لإثبات اجلرائم  ال�ضياقية  الأركان  واأهمية  الإرهابية؛  اجلماعاُت 
ارُتكبت من خالل  تكون  قد  التي  �ضائر اجلرائم  وكذلك  العنف اجلن�ضي(،  على  القت�ضار  ب�ضاأنها )وعدُم  الأدلة 
اإىل  التي ت�ضري  التعذيب وال�ضطهاد. وقد يكون من ال�ضروري جمُع الأدلة  العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، من قبيل 
اأنَّ الهجوم كان جزءًا من هجوم وا�ضع  اأنواع اأخرى من اجلرائم غري اجلن�ضانية وغري اجلن�ضية، ومن ذلك مثاًل 

النطاق اأو منهجي �ضد جمموعة من ال�ضكان املدنيني.
ول ينبغي اأن تقت�ضر الأدلُة املتعلقة باجلناة على دور ال�ضخ�ص املبا�ضر الذي ُيزَعم اأنه ارتكب جرميَة العنف 
م�ضتويات  اأو  القيادة  �ضل�ضلة  اأو  الهرمي  بالت�ضل�ضل  املتعلقة  الأدلة  جمُع  اأي�ضًا  ينبغي  واإمنا  واجلن�ضاين،  اجلن�ضي 
 الإ�ضراف التي ميكن اأن ت�ضاعد يف حتديد م�ضوؤولية القيادة عن فعل اأو تق�ضري من جانب واحد اأو اأكرث من اجلناة 
املزعومني.)476( وهذا ميكن اأن ي�ضمل املعلومات التي ت�ضري اإىل �ضل�ضلة القيادة اأو الت�ضل�ضل الهرمي اأو اإجراءات الإبالغ 
اأو الت�ضالت. وهذه الأدلُة بالغُة الأهمية يف حتديد امل�ضوؤولية اجلنائية للقادة الرفيعي امل�ضتوى امل�ضوؤولني عن اإ�ضدار 

الأمر ملروؤو�ضيهم بارتكاب العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين و/اأو الت�ضامح عن ارتكابه و/اأو عدم منعهم من ارتكابه.
ال�ضحية  الرعاية  العاملني يف جمايل  قبيل  ال�ضحايا، من  مع  يتفاعلون  الذين  مو اخلدمات  مقدِّ يحتاج  وقد 
جرائم  على  تنطوي  التي  احلالت  يف  اجلنائية  الأدلة  جمع  على  التدريب  اإىل  اأي�ضًا  هم  العقلية،   وال�ضحة 

جن�ضية وجن�ضانية. 

ملزيد من املطالعة
اأ�ضدر املكتُب عددًا من املن�ضورات عن مو�ضوع التحقيق يف العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ومالحقة امل�ضوؤولني عنه ق�ضائيًّا:

Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls   •

Handbook on Effective Police Responses to Violence against Women   •

 The joint UNODC, World Health Organization and United Nations Action against Sexual Violence in Conflict, Toolkit   •
on Strengthening the Medico-Legal Response to Sexual Violence

رات، انظر التحاليل اجلنائية  الع على مزيد من املعلومات عن التحقيق يف اجلرائم اجلن�ضية التي تي�ضرها املخدِّ •   لالطِّ

ر العتداء اجلن�ضي وغريه من الأعمال الإجرامية رات التي تي�ضِّ للمخدِّ
رات واجلرمية ومنظمة ال�ضحة العاملية وبرنامج الأمم  م املن�ضور الذي ا�ضرتك يف اإ�ضداره كل من مكتب املخدِّ •   يقدِّ

املتحدة الإمنائي وهيئة الأمم املتحدة للمراأة و�ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان، وعنوانه حزمة اخلدمات الأ�ضا�ضية 
دة القطاعات بالن�ضبة جلميع الن�ضاء  للن�ضاء والفتيات الالتي يتعر�ضن للعنف، اإر�ضادات ب�ضاأن حت�ضني اخلدمات املتعدِّ

�ضن للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين والفتيات اللواتي تعرَّ

.Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 104)476( 
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

ملزيد من املطالعة )تابع(
مراجع اأخرى:

دًة واأدواٍت  ن الربوتوكول الدويل للتحقيق يف جرائم العنف اجلن�ضي يف حالت الن زاع وتوثيقها اإر�ضاداٍت حمدَّ •   يت�ضمَّ

تدريبيًة ب�ضاأن التحقيق يف العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين
 "Policy paper on sexual and gender-based crimes" ،املحكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام  • 

)"ورقة �ضيا�ضات ب�ضاأن اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية"( )لهاي، 2014( 
 International Criminal Tribunal for Rwanda, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual   •

Violence Crimes in Post-Conflict Regions

•  هيئة الأمم املتحدة للمراأة، دليل الت�ضريعات املتعلقة بالعنف �ضد املراأة

هاء-  الولية الق�سائية خارج احلدود الإقليمية والتعاون الدويل 
ب�ساأن جرائم العنف اجلن�سي واجلن�ساين التي ترتكبها 

اجلماعات الإرهابية 
بالإجراءات  يت�ضل  فيما  امل�ضاعدة  من  قدر  اأق�ضى  بع�ض  اإىل  ها  بع�ضُ م  يقدِّ باأن  التزاماٌت  الدول  عاتق  على  تقع 
اجلنائية املتعلقة بق�ضايا الإرهاب،)477( مبا يف ذلك من خلل تقدمي امل�ضاعدة يف احل�ضول على الأدلة التي هي يف 
حوزتها والتي هي �ضروريٌة لأغرا�ض الإجراءات، وباأن حتيل اإىل العدالة، وفقًا للتزاماتها مبوجب القانون الدويل، 
ل اأو ي�ضارك اأو ي�ضرع يف اأعمال اإرهابية، اأو ت�ضلِّم ذلك ال�ضخ�َض اأو تلحقه ق�ضائيًّا. وهذه  اأيَّ �ضخ�ض يدعم اأو ي�ضهِّ
اللتزاماُت تنطبق اأي�ضًا فيما يتعلق باأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية. وعلوة 
َعى اأنهم ارتكبوا تلك الأفعال. وهذا  على ذلك، يقع على عاتق الدول اللتزاُم برف�ض منح ملذ اآمن لأولئك الذين ُيدَّ
ن �ضلطات العدالة اجلنائية من اإعمال وليتها الق�ضائية والتعاون ب�ضكل  يقت�ضي اأن تكون هناك قوانني وطنية متكِّ

ال مع البلدان الأخرى. فعَّ

1- اأ�س�س تاأكيد املحاكم الوطنية لوليتها الق�سائية 
اأ�س�س الولية الق�سائية 

اإنَّ ال�ضكَل الأ�ضا�ضي للولية الق�ضائية هو الوليُة الق�ضائية الإقليمية، التي ُيحَتجُّ بها ملحاكمة الأ�ضخا�ض على اجلرائم 
لة يف تلك الدولة. التي ارُتكبت يف اإقليم الدولة اأو على منت ال�ضفن التي ترفع علمها اأو على منت الطائرات امل�ضجَّ

وبالإ�ضافة اإىل ذلك، هناك عدٌد من الو�ضائل التي ميكن بوا�ضطتها تاأكيُد الولية الق�ضائية خارَج اإقليم الدولة، 
اأ�ضكال  اأهم  اأرا�ضيها. ومن  اأ�ضخا�ض على اجلرائم التي مل ُترتكب على  ن املحاكَم الوطنية من حماكمة  ا ميكِّ ممَّ

الولية الق�ضائية خارج اإقليم الدولة التي هي ذات �ضلة يف هذا ال�ضياق ما يلي:
•  الولية الق�ضائية القائمة على ال�ضخ�ضية الإيجابية، وهي ت�ضمل اجلرائَم التي يرتكبها رعايا الدولة، بغ�ض 

النظر عن مكان وقوع الأعمال ذات ال�ضلة. وهذا ي�ضمل، يف بع�ض الدول، كلًّ من املواطنني والأجانب 
املقيمني يف اأرا�ضيها.)478( ويتيح اأ�ضا�ُض الولية الق�ضائية هذا للدولة، على �ضبيل املثال، ممار�ضَة الولية 
الق�ضائية على اجلرائم التي يرتكبها يف اخلارج املقاتلون الإرهابيون الأجانب امل�ضتبه فيهم الذين هم 

من رعايا تلك الدولة.
•  الولية الق�ضائية القائمة على ال�ضخ�ضية ال�ضلبية، وهي ت�ضمل اجلرائَم املرتكبة �ضد رعايا الدولة، بغ�ض 

النظر عن املكان الذي يوجد فيه ذلك املواطن واجلرمية وجن�ضية امل�ضتَبه فيه.

 )477(انظر، على �ضبيل املثال، قرار جمل�ض الأمن 2322 )2016(، الفقرة 8، واتفاقية قمع متويل الإرهاب، املادة 12.

 )478(انظر، على �ضبيل املثال، اململكة املتحدة، قانون املحكمة اجلنائية الدولية لعام 2001. 
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كما اأنَّ التفاقياِت والربوتوكولت الدولية ملكافحة الإرهاب واتفاقيَة اجلرمية املنظمة )التي تنظم اأ�ض�ض الولية 
الق�ضائية املنطبقة على اجلرائم امل�ضمولة بربوتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض( ت�ضرتط على الدول الأطراف اأو جتيز لها 
تاأكيَد طرائق معيَّنة من الولية الق�ضائية خارج حدودها الإقليمية على اجلرائم الواردة فيها. ويجب دائمًا اللجوء 

اإىل الت�ضريعات الوطنية التي ميكن اأن تاأمر بالأخذ باأ�ضكال الولية الق�ضائية ال�ضارية يف تلك الدولة اأو حتدُّ منها.
التدابري  اتخاَذ  الدول  من  تقت�ضي  الدوليَة  املعاهداِت  هذه  فاإنَّ  اأعله،  نوق�ضت  التي  الأ�ض�ض  اإىل  وبالإ�ضافة 
اللزمة لتاأكيد �ضريان وليتها الق�ضائية عندما يكون امل�ضتَبه فيه موجودًا يف اإقليمها ول تقوم الدولُة بت�ضليمه.)479( 

ا املحاكمة". ا الت�ضليم واإمَّ ويعرف هذا مببداأ "اإمَّ

ا املحاكمة ا الت�سليم واإمَّ < اأ�سواء: اإمَّ
نة اإذا رف�ضت  ا املحاكمة"، يجب على الدول اأن متار�ض وليتها الق�ضائية على جرائم معيَّ ا الت�ضليم واإمَّ وفقًا ملبداأ "اإمَّ
ت�ضليم امل�ضتبه فيه. وهذا املبداأ من�ضو�ٌض عليه بهذه ال�ضيغة يف التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )املادة 10(: "يف 
احلالت التي تنطبق عليها اأحكاُم املادة 7، اإذا مل تقم الدولُة الطرف التي يوجد يف اإقليمها مرتكُب اجلرمية املفرَت�ض 
بت�ضليم ذلك ال�ضخ�ض، تكون ُملَزمًة باإحالة الق�ضية، دون اإبطاء ل لزوم له وبدون اأيِّ ا�ضتثناء و�ضواٌء كانت اجلرمية قد 

ة لغر�ض امللحقة اجلنائية…". ارُتكبت اأو مل ُترتكب يف اإقليمها، اإىل �ضلطاتها املخت�ضَّ
دة للقانون الدويل، وهي التالية: وهذا املبداأ مبنيَّ يف عدد من املعاهدات الدولية، وفيما يتعلق بالنتهاكات املحدَّ

الإرهاب  متويل  لقمع  الدولية  والتفاقية  و8(   5 )املادتان  الرهائن  اأخذ  ملناه�ضة  الدولية   •  التفاقية 

)املادتان 7 و10(
•  التعذيب مبوجب اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة)اأ(

•  تقت�ضي اتفاقيُة مكافحة اجلرمية املنظمة من الدول الأطراف حماكمَة امل�ضتَبه يف ارتكابهم جرائم اجتار 
مبوجب الربوتوكول عندما ترف�ض ت�ضليَم هوؤلء الأ�ضخا�ض اإىل الدول التي تطلبها.)ب(

يف  الدويل  للتعاون  الة  فعَّ اآلياٌت  هناك  تكون  اأن  املحاكمة  اأو  بالت�ضليم  اللتزام  تنفيُذ  يقت�ضي  العملية،  املمار�ضة  ويف 
احلالت التي ل ت�ضتند اإىل الولية الق�ضائية الإقليمية اأو القائمة على ال�ضخ�ضية.

)اأ(اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، املواد 5-7؛ وجتدر 

من   1 الفقرة  مبوجب  باملحاكمة  اللتزاَم  باأنَّ  ال�ضنغال،  �ضد  بلجيكا  ق�ضية  يف  ق�ضت،  الدولية  العدل  حمكمة  اأنَّ  اإىل   الإ�ضارُة 
 Questions relating( املادة 7 من التفاقية هو التزاٌم م�ضتقل عن ت�ضليم املجرمني، الـذي ي�ضبح خـيارًا بديًل اإذا مـا ُطلب ذلك

.)to the Obligation to Prosecute or Extradite )Belgium v. Senegal(, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422

)ب(اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة 15، الفقرة 3، واملادة 16، الفقرة 10.

ويوؤكد نظاُم روما الأ�ضا�ضي من جديد اأنَّ الدوَل تتحمل امل�ضوؤوليَة الرئي�ضية عن اإحالة مرتكبي اجلرائم مبوجب 
نظام روما الأ�ضا�ضي اإىل العدالة على اأ�ضا�ض الولية الق�ضائية الإقليمية اأو الولية الق�ضائية القائمة على ال�ضخ�ضية 

الإيجابية اأو ال�ضلبية، على النحو املبنيَّ اأعله. 
كما اأنَّ القانوَن الوطني للدولة ميكن اأن يتيح للمحاكم ممار�ضَة ولية ق�ضائية على جرائم دولية من قبيل الإبادة 
الق�ضائية  الولية  اأ�ضا�ض  على  وذلك  وال�ضرتقاق،  والتعذيب  احلرب  وجرائم  الإن�ضانية  �ضد  واجلرائم  اجلماعية 

العاملية )عندما ل تكون هناك �ضلٌة بني الدولة واجلاين اأو ال�ضحية اأو مكان ارتكاب اجلرمية(.
دة. ففي بع�ض احلالت، قد يح�ضر القانوُن الوطني تطبيَق الولية الق�ضائية  وهذا املبداأ ل ُيطبَّق بطريقة موحَّ
العاملية )الولية الق�ضائية العاملية امل�ضروطة( باأن ي�ضرتط، مثًل، اأن يكون املتََّهُم موجودًا يف اإقليم الدولة املعنية 
من اأجل مبا�ضرة امللحقة الق�ضائية، اأو األَّ يكون هناك اأيُّ طلب ت�ضليم اأو اأن يكون طلُب الت�ضليم قد ُرف�ض، اأو وفقًا 

ملبداأ التجرمي املزدوج.)480(

 )479(انظر، على �ضبيل املثال، التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، املادة 7، الفقرة 4؛ واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية، املادة 15، الفقرتني 3 و4.
 )A/65/181)480، الفقرات 86-74.



162

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

اأي�ضًا ملحاكمها ممار�ضَة الولية الق�ضائية العاملية على اجلرائم الداخلية العامة، مما يتيح  وقد تتيح الدوُل 
لهذه املحاكم حماكمَة الأ�ضخا�ض ا�ضتنادًا اإىل عنا�ضر ال�ضلوك مبوجب القانون اجلنائي العام، مثل الغت�ضاب اأو 
الختطاف، التي ميكن اأن ترقى اإىل مرتبة اجلرائم مبوجب القانون الدويل. وهذا ينطبق يف معظم احلالت عندما 

ل تكون الدوُل قد اأدرجت اجلرائَم الدولية يف قوانينها الوطنية.)481(

< مثال:  ممار�سة الولية الق�سائية العاملية لل�سعي اإىل امل�ساءلة عن جرائم العنف اجلن�سي واجلن�ساين 
التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية

منذ عام 2011 واأملانيا ت�ضتقبل طالبي اللجوء من اجلمهورية العربية ال�ضورية باأعداد اأكرب من اأيِّ بلد اآخر يف اأوروبا. 
ويوجد �ضمن العدد الكبري من الأ�ضخا�ض املوجودين يف اأملانيا حاليًّا عدٌد كبري من �ضحايا جرائَم ارُتكبت يف �ضياق 

الن زاع امل�ضلح يف اجلمهورية العربية ال�ضورية )ف�ضًل عن اجلناة املحتملني(. 
اأطرافًا  اأنَّ  ُيزَعم  وقد با�ضرت ال�ضرطُة الحتادية الأملانية ومكتُب املدعي العام الحتادي حتقيقاٍت يف اجلرائم التي 
عديدة يف الن زاع الدائر يف اجلمهورية العربية ال�ضورية قد ارتكبتها. وفيما يتعلق باجلرائم مبوجب القانون الدويل 
ن القانوُن الأملاين مبداأ الولية الق�ضائية العاملية،  )جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�ضانية والإبادة اجلماعية(، يت�ضمَّ
حيث ميكن فتُح التحقيق حتى اإذا مل تكن هناك �ضلٌة بني ال�ضلوك الإجرامي املزعوم واأملانيا. غري اأنَّ ال�ضلطاِت الأملانيَة 
ر وليتها الق�ضائية على اجلرائم املرتكبة يف اجلمهورية العربية ال�ضورية والعراق على اأ�ضا�ض وجود �ضحايا وجناة  تقرِّ

حمتملني يف اأملانيا.
على  الق�ضائية  بامللحقة  القياُم  ميكن  فاإنه  فيه،  ارُتكبت  الذي  ال�ضياق  عن  ف�ضًل  نف�ضها،  اجلرمية  بطبيعة  ورهنًا 
الفظائع التي ارتكبها الأفراُد املرتبطون بتنظيم الدولة الإ�ضلمية وغريه من اجلماعات الإرهابية باعتبارها جرائَم 
الدولة  تنظيم  اأفراد  �ضد  املرفوعة  الق�ضايا  معظَم  اأنَّ  ومع  الدويل.  القانون  مبوجب  جرائم  اأو  بالإرهاب  �ضلة  ذاَت 
ق  عي العام الحتادي يف اأملانيا حتقِّ الإ�ضلمية ا�ضتندت اإىل تهم الإرهاب، فاإنَّ وحدَة جرائم احلرب التابعة ملكتب املدَّ
يف اجلرائم التي ارتكبها تنظيُم الدولة الإ�ضلمية �ضد الن�ضاء والفتيات الأيزيديات باعتبارها جرائَم مبوجب القانون 
الدويل. وتتعاون وحدُة مكافحة الإرهاب التابعة ملكتب املدعي العام الحتادي تعاونًا وثيقًا يف التحقيق. وقد ُو�ضعت 
انَتدبت وحدُة جرائم احلرب ن�ضاًء  الأ�ض�ُض الر�ضمية لعقد اجتماعات منتظمة ولتبادل املعلومات بني الوحدتني. كما 

عني العامني من اأجل تعزيز قدرتها على التحقيق يف ق�ضايا العنف اجلن�ضي وملحقة مرتكبيه ق�ضائيًّا. من بني املدَّ

2- التعاون الدويل 
‘1’ التعاون الدويل مبوجب ال�سكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب 

ت�ضتهدف  وهي  ق�ضائيًّا،  عليها  وامللحقة  املرتَكبة  اجلرائم  يف  التحقيقات  يف  اأ�ضا�ضي  عن�ضٌر  الدويل  التعاوَن  اإنَّ 
اأع�ضاَء اجلماعات الإرهابية الذين ُي�ضتَبه يف ارتكابهم العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين، عندما ل يكون امل�ضتَبُه فيهم اأو 

الأدلُة اأو ال�ضحايا اأو ال�ضهود موجودين داخل الولية الق�ضائية للدولة التي تقوم بامللحقة الق�ضائية.
العدالة  َنهج  الإرهابية وهو جزٌء رئي�ضي من  الأعمال  العقاب على  الإفلت من  اأ�ضا�ضيٌّ ملنع  الدويل  والتعاوُن 
الدويل  القانون  وانتهاكات  الإرهابية  الأعمال  عن  امل�ضاءلة  ل�ضمان  وكو�ضيلة  الإرهاب.  مكافحة  اإزاء  اجلنائية 
التعاون  تعزيز  اأهمية  على   ،)2016(  2322 قراره  يف  الأمن،  جمل�ُض  د  �ضدَّ الإن�ضان،  حقوق  وانتهاكات  الإن�ضاين 
والتحقيق  الإرهابية  الأعمال  منع  اأجل  من  والق�ضاة،  العامني  عني  واملدَّ قني  املحقِّ ذلك من جانب  الدويل، مبا يف 
الدويل من خلل  التعاون  لتعزيز  تتخذ عددًا من اخلطوات  اأن  بالدول  املجل�ُض  واأهاب  فيها ومقا�ضاة مرتكبيها. 
على  باأنَّ  قرارها 291/70،  العامة، يف  رت اجلمعيُة  وذكَّ املتبادلة.  القانونية  وامل�ضاعدة  املجرمني  ت�ضليم  ترتيبات 
اأ�ضا�ض امل�ضاعدة القانونية املتبادلة ومبداأ الت�ضليم  ا على مكافحة الإرهاب على  اأن تتعاون تعاونًا تامًّ  جميع الدول 

اأو املحاكمة.

 Amnesty International, “Universal jurisdiction: a preliminary survey of legislation around the world–2012  )481(انظر 

.update”, 9 October 2012
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معاهدات  يف  واردين  املتبادلة  القانونية  وامل�ضاعدة  املجرمني  ت�ضليم  يف  املتمثلن  الرتتيبان  يكون  اأن  وميكن 
اإىل ذلك،  وبالإ�ضافة  املتبادلة.  القانونية  امل�ضاعدة  اأو  املجرمني  ت�ضليم  ب�ضاأن  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  دة  حمدَّ
هناك اأطٌر للتعاون الدويل اأن�ضاأتها التفاقياُت الدولية ملكافحة الإرهاب. وتلك الأطُر ُتلزم الدوَل الأطراف بتقدمي 

اأكرب قدر من امل�ضاعدة القانونية فيما يتعلق باأيِّ حتقيقات اأو اإجراءات جنائية اأو اإجراءات ت�ضليم. 

‘2’ اأطر التعاون التي و�سعتها اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول الجتار بالأ�سخا�س 

ر اتفاقيُة مكافحة اجلرمية املنظمة، باعتبارها ال�ضكَّ الأمَّ لربوتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض، اإطارًا �ضامًل للتعاون  توفِّ
الدويل من خلل ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة والتعاون يف جمال اإنفاذ القانون وتبادل املعلومات 
فيما يتعلق بجرائم الجتار عرب احلدود الوطنية. ولكي ينطبق هذا الإطاُر، يجب اأن ت�ضلع يف جرائم الجتار بالب�ضر 
جماعٌة اإجرامية منظمة.)482( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، وبا�ضتثناء الأحكام املتعلقة بت�ضليم املجرمني، ت�ضرتط اتفاقيُة 
اجلرمية املنظمة اأن يكون للجرمية طابٌع عرب وطني.)483( وميكن اأن تنطبق اأطُر التعاون هذه على احلالت التي 
ترتكب فيها اجلماعاُت الإرهابية جرائَم م�ضمولًة باتفاقية اجلرمية املنظمة اأو بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض ت�ضتوفي 
هذا التعريف، وذلك من اأجل احل�ضول، ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، على فوائد مالية اأو مادية اأخرى.)484( 
ن قراُر جمل�ض الأمن 2331 )2016( اإ�ضارًة اإىل اأهمية جمع الأدلة املتعلقة بالجتار بالأ�ضخا�ض يف الن زاعات  ويت�ضمَّ

امل�ضلحة، مبا يف ذلك تلك التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية، للتحقيق يف هذه اجلرائم ومقا�ضاة مرتكبيها.
ًل من اأجل تي�ضري ت�ضليم املجرمني يف اجلرائم  وت�ضع املادُة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظمة اإطارًا قانونيًّا مف�ضَّ
امل�ضمولة بربوتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض. وُيف�ضي الت�ضديُق على التفاقية وبروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض اإىل اإدراج 
جرائم الجتار بالأ�ضخا�ض يف املعاهدات املوجودة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني، وهو يقت�ضي من الدول الأطراف اأن ُتدرج 
ر  هذه اجلرائَم يف عداد اجلرائم التي ت�ضتوجب ت�ضليَم مرتكبيها يف معاهدات ت�ضليم املجرمني يف امل�ضتقبل، ويوفِّ
ن الأطراَف املعنية من ت�ضليم املجرمني عندما ل تكون قد اأبرمت معاهدًة لت�ضليم املجرمني. كما تن�ضُّ  اأ�ضا�ضًا ميكِّ

تلك املادُة على �ضرورة تعجيل اإجراءات الت�ضليم. 
القانونية  امل�ضاعدة  ب�ضاأن  ًل  مف�ضَّ واإجرائيًّا  قانونيًّا  اإطارًا  املنظمة  اجلرمية  اتفاقية  من   18 املادُة  ن  وتت�ضمَّ
ها لبع�ض، اأكرَب قدر ممكن من امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف  م الدوُل الأطراف، بع�ضُ املتبادلة، وهي تق�ضي باأن تقدِّ
د الفقرُة 3 من املادة 18 عددًا من الأغرا�ض التي ميكن طلُب  التحقيقات وامللحقات والإجراءات الق�ضائية. وحتدِّ
امل�ضاعدة القانونية املتبادلة ب�ضاأنها، ومنها احل�ضوُل على اأدلة اأو اأقوال وتنفيذ عمليات التفتي�ض وال�ضبط وتي�ضري 

مثول الأ�ضخا�ض طواعية يف الدولة الطرف الطالبة.

‘٣’ جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية والإبادة اجلماعية 

ا مع املحكمة اجلنائية الدولية يف  ا على الدول الأطراف باأن تتعاون تعاونًا تامًّ ُير�ضي نظاُم روما الأ�ضا�ضي واجبًا عامًّ
دة. بيد اأنَّ هذه  التحقيق يف اجلرائم وملحقة مرتكبيها، وَيذكر يف املواد 87-102 عددًا من جمالت التعاون املحدَّ
م نظام روما الأ�ضا�ضي التعاوَن الدويل من اأجل التحقيق  الأحكاَم تقت�ضر على التعاون بني الدول واملحكمة. ول ُينظِّ

وامللحقة الق�ضائية الداخليني فيما يتعلق باجلرائم �ضد الإن�ضانية وجرائم احلرب والإبادة اجلماعية. 

 )482(يرد تعريف للتعبري"جماعة اإجرامية منظمة" يف املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظمة باأنها "جماعة ذات هيكل تنظيمي، موؤلفة 

من ثلثة اأ�ضخا�ض اأو اأكرث، موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�ضورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة اأو اأكرث من اجلرائم اخلطرية اأو الأفعال 
مة وفقًا لهذه التفاقية، من اأجل احل�ضول، ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى". املجرَّ

"عرب الوطنية" يف الفقرة 2 من املادة 3 من التفاقية. ووفقًا للمادة 16، ينطبق اللتزام بالت�ضليم اأي�ضًا   )483(يرد تعريف للجرمية 

عندما تكون جماعة اإجرامية منظمة �ضالعة يف اجلرمية ويكون ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه موجودًا بب�ضاطة يف اإقليم الدولة متلقية الطلب، 
وت�ضليم  املتبادلة  القانونية  امل�ضاعدة  دليل  واجلرمية،  رات  املخدِّ )مكتب  الإجرامي  لل�ضلوك  الوطني  عرب  الطابع  تاأكيد  اإىل  احلاجة  دون 

املجرمني، الفقرة 59(.
 )484(كما ُذكر �ضابقًا يف هذا الف�ضل، اأقرَّ جمل�ض الأمن مرارًا وتكرارًا ال�ضلة بني اأن�ضطة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )مبا يف ذلك 

الجتار بالأ�ضخا�ض( واأعمال الإرهاب )انظر، على �ضبيل املثال، قرارات املجل�ض 2395 )2017( و2388 )2017( و2331 )2016( و2242 
)2015(، وكذلك قرار اجلمعية العامة 25/55(.

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2395%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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< اأ�ضواء: املبادرات الرامية اإىل تعزيز التعاون الدويل من اأجل املحاكمة على اجلرائم الفظيعة
اعتمدت اجلمعيُة العامة جمموعتني من املبادئ املت�شلة بتعزيز التعاون الدويل ب�شاأن اإحالة الأفراد املتَّهمني بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم �شد الإن�شانية اإىل العدالة، واملتعلقة بالنت�شاف واجلرب عن النتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل 

الإن�شاين.
وتن�صُّ القاعدُة ١٦١ من قواعد القانون الدويل الإن�شاين العرفي التي و�شعتها اللجنُة الدولية لل�شليب الأحمر على 
ومقا�شاة  احلرب  جرائم  يف  التحقيق  لتي�شري  املمكن،  احلد  اإىل  لتتعاون،  بو�شعها  ما  تبذل  اأن  الدول  على  يجب   اأنه 

امل�شتبه فيهم.
تًا يف اأيار/مايو ٢٠١٧ - جمموعًة من ١٥ م�شروع مادة ب�شاأن اجلرائم  وو�شعت جلنُة القانون الدويل - ثم اعتمدت موؤقَّ
 [٦] �شد الإن�شانية تت�شمن املبادَئ املتعلقة مبنع تلك اجلرمية واملعاقبة عليها. وتن�صُّ الفقرة ٢ من م�شروع املادة ٧ 
وم�شروع املادة ١٠ [٩] على اللتزام بالت�شليم اأو املحاكمة، بينما ين�صُّ م�شروعا املادتني ١٣ و١٤ على اإن�شاء اإطار �شامل 

للت�شليم وامل�شاعدة القانونية املتبادلة من اأجل تي�شري التحقيق واملقا�شاة يف اجلرائم �شد الإن�شانية.

)اأ(مبادئ التعاون الدويل يف اكت�شاف واعتقال وت�شليم ومعاقبة الأ�شخا�ص املذنبني يف جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة 

ب�شاأن احلق يف  التوجيهية  واملبادئ  الأ�شا�شية  واملبادئ  املبادئ ٣-٦؛  العامة ٣٠٧٤ )د-٢8((،  )قرار اجلمعية  الإن�شانية  �شد 
النت�شاف واجلرب ل�شحايا النتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�شان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�شاين الدويل 

)مرفق قرار اجلمعية العامة ١٤٧/٦٠(، املبداأ ٥.

‘4’  التعاون الدويل يف الق�ضايا املتعلقة باجلرائم املنطوية على عنف جن�ضي وجن�ضاين التي 
ترتكبها اجلماعات الإرهابية

مون طلبًا للتعاون الدويل من خالل ت�شليم  هناك عدٌد من امل�شائل التي ينبغي اأن ينظر فيها امل�شوؤولون الذين يقدِّ
املجرمني اأو امل�شاعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باملالحقة الق�شائية الداخلية على اجلرائم املنطوية على عنف 

جن�شي وجن�شاين التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية.
والدولة  الطالبة  الدولة  يف  مماثلة  بطريقة  مًا  جمرَّ الفعُل  يكون  ل  عندما  التجرمي.  ازدواجية  •  ا�شرتاط 

متلقية الطلب، قد ل ُيكلَّل طلُب الت�شليم اأو امل�شاعدة القانونية املتبادلة بالنجاح. ونظرًا لتنوُّع اجلرائم 
التي ميكن ال�شتناُد اإليها يف توجيه اتهامات بارتكاب اجلماعات الإرهابية اأعماَل عنف جن�شي وجن�شاين، 
ينبغي للم�شوؤولني املعنيني بامل�شاعدة القانونية املتبادلة وت�شليم املطلوبني اإيالُء اهتمام خا�ص مبا ميكن 

اأن يرتتب على ا�شرتاط ازدواجية التجرمي من اآثار تلحق بالطلب. 
ٌ يف هذا الف�شل، هناك  •  حتديد املعاهدات التي ميكن من خاللها تي�شري التعاون الدويل. مثلما هو مبنيَّ

باجلرائم  يتعلق  فيما  الدويل  التعاون  التما�ُص  اإطارها  يف  ميكن  التي  املختلفة  املعاهدات  من  جمموعٌة 
املنطوية على عنف جن�شي وجن�شاين التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية. وترتتب اآثاٌر خا�شة على الإطار 
م من خالله طلُب التعاون. فعلى �شبيل املثال، تن�صُّ التفاقياُت والربوتوكولت املتعلقة  التعاهدي الذي ُيقدَّ
مبكافحة الإرهاب على اأنَّ اأيًّا من اجلرائم امل�شمولة بها ل يجوز اعتباُرُه جرميًة �شيا�شية اأو جرميًة ذاَت 
دوافَع �شيا�شية لأغرا�ص رف�ص طلب امل�شاعدة القانونية املتبادلة اأو طلب الت�شليم. كما تن�صُّ اتفاقيُة قمع 
متويل الإرهاب على اأنَّ طلبات امل�شاعدة القانونية املتبادلة ل ميكن رف�شُها على اأ�شا�ص ال�شرية امل�شرفية.

•  ال�شعوبات يف احل�شول على الأدلة من خالل امل�شاعدة القانونية املتبادلة ب�شبب طبيعة اجلرمية. ميكن 

اأن تن�شاأ حتدياٌت مماثلة لتلك التي نوق�شت اأعاله عند ال�شعي للح�شول على اأدلة عن اجلرائم التي تنطوي 
على عنف جن�شي وجن�شاين، ب�شبب خوف ال�شحية من و�شمة العار التي تن�شاأ من العوامل املجتمعية اأو 

الدينية اأو الثقافية، اأو من انعدام الأمن البدين.
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< اأ�سواء: التعاون الدويل على مكافحة العنف �سد املراأة
دت عليها ال�ضيغُة  ا اأَكَّ �ضرورُة التعاون بني الدول على التحقيق يف جرائم العنف �ضد املراأة وملحقة مرتكبيها ق�ضائيًّ
ثة لل�ضرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة  املحدَّ
اجلنائية، التي هي ُمرفقٌة بقرار اجلمعية العامة 228/65. ففي الفقرة 25 )ب( من ال�ضرتاتيجيات والتدابري العملية 
النموذجية، ُحثَّت الدوُل على "التعاون على امل�ضتويات الثنائي والإقليمي والدويل مع الكيانات املعنية ملنع العنف �ضد 
ال عن طريق تقوية اآليات التعاون الدويل  املراأة ... وتعزيز تدابري تكفل تقدمي مرتكبي اجلرائم للعدالة على نحو فعَّ

وتبادل امل�ضاعدة القانونية."

ملزيد من املطالعة
رات واجلرمية، دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني •  مكتب املخدِّ

رات واجلرمية، برنامج التدريب القانوين على مكافحة الإرهاب، النميطة 3-التعاون الدويل يف امل�ضائل  •  مكتب املخدِّ

اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب 
رات واجلرمية، دليل التعاون الدويل يف امل�ضائل اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب •  مكتب املخدِّ

رات واجلرمية، Criminal justice assessment toolkit: International Cooperation )جمموعة  •    مكتب املخدِّ

اأدوات تقييم العدالة اجلنائية: التعاون الدويل( 

�س النقاط الرئي�سية ملخَّ

ل جزءًا من الأهداف ال�ضرتاتيجية  •  بات من امل�ضلَّم به على نطاق وا�ضع اأنَّ العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين ي�ضكِّ

ومن الإيديولوجية لدى بع�ض اجلماعات الإرهابية. فهذا العنُف ُي�ضتخَدم كحافز على التجنيد وكدافع 
ا�ضرتاتيجي وكو�ضيلة تلجاأ اإليها بع�ُض اجلماعات الإرهابية لتمويل اأن�ضطتها.

•  مياَر�ض العنُف اجلن�ضي واجلن�ضاين بقدر اأكرب على الن�ضاء والفتيات، ولكنه ُيرتَكب اأي�ضًا �ضد الرجال 

والفتيان، كما ُيرتَكب على اأ�ضا�ض الهوية اجلن�ضانية وامليل اجلن�ضي.
•  ينبغي العرتاُف باأنَّ �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض والعنف اجلن�ضي اللذين ترتكبهما اجلماعاُت الإرهابية 

هم من �ضحايا الإرهاب.
ا ترتكبه من عنف جن�ضي  •  الدول ُملَزمٌة مبوجب القانون الدويل ب�ضمان م�ضاءلة اجلماعات الإرهابية عمَّ

اأجل  تنفيذًا كامًل من  الإن�ضان  الدويل حلقوق  والقانون  الإن�ضاين  الدويل  القانون  وبتنفيِذ  وجن�ضاين؛ 
حماية حقوق الن�ضاء والفتيات؛ وبحمايتهن من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

•  هناك عدٌد من الأطر القانونية التي ميكن للدول من خللها �ضماُن القيام مب�ضاءلة قانونية عن هذه 

اجلرائم، وهي تختلف وفقًا لنظامها القانوين. وقد يكون من املمكن امللحقُة ق�ضائيًّا على هذه الأفعال 
بالأ�ضخا�ض.  اجتار  جرائم  اأو  العام  الوطني  اجلنائي  للقانون  انتهاكات  اأو  اإرهاب  جرائم  باعتبارها 
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ هذه الأفعاَل ميكن امللحقُة عليها ق�ضائيًّا باعتبارها جرائم دولية )جرائم 
التي  للقوانني الوطنية  اأمام املحاكم الوطنية، وفقًا  اإبادة جماعية(  اأو  اأو جرائم �ضد الإن�ضانية  حرب 

ُتدمج نظاَم روما الأ�ضا�ضي.
•  عند التحقيق يف اجلرائم اجلن�ضية واجلن�ضانية التي ترتكبها اجلماعاُت الإرهابية وملحقة مرتكبيها 

على  ويركز  الإن�ضان  حقوق  على  يقوم  نهجًا  العام  عاء  والدِّ التحقيق  ِفرُق  تعتمد  اأن  ينبغي  ق�ضائيًّا، 
قًا ومراعيًا للعتبارات اجلن�ضانية؛ واأن  د املجالت ومن�ضَّ ال�ضحايا؛ واأن ت�ضتخدم تلك الفرُق نهجًا متعدِّ
اأن تهدف هذه الفرُق اإىل تطوير اخلربات  ز على م�ضاءلة اجلناة. ومن الناحية التنفيذية، ينبغي  تركِّ
وبناء القدرات يف جمال التحقيق يف العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين كاأ�ضلوب متََّبع يف الأن�ضطة الإرهابية 

ز على جمع الأدلة ال�ضرتاتيجية وال�ضاملة.  ا، كما ينبغي لها اأن تركِّ وملحقة مرتكبيه ق�ضائيًّ
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�س النقاط الرئي�سية )تابع( ملخَّ

للت�ضريعات  وفقًا  الوطنية،  الق�ضائية على اجلرائم اجلنائية  وليتها  د  توؤكِّ اأن  الوطنية  للمحاكم  •  ميكن 

الوطنية التي جتيز تطبيَق القانون اجلنائي الوطني خارج احلدود الإقليمية، اأو عن طريق معاهدة جتيز 
ممار�ضَة الولية الق�ضائية خارج احلدود الإقليمية. وقد يكون من املمكن اأي�ضًا اأن متار�ض الدولُة وليَتها 

الق�ضائية على اجلرائم الدولية، ا�ضتنادًا اإىل خطورتها، وفقًا ملبداأ الولية الق�ضائية العاملية.
•  التعاوُن الدويل عن�ضٌر اأ�ضا�ضي ل�ضمان جناعة التحقيقات يف اجلرائم املرتَكبة وامللحقة عليها ق�ضائيًّا، 

اأو ال�ضهود موجودين داخل الولية الق�ضائية للدولة  اأو ال�ضحايا  اأو الأدلُة  عندما ل يكون امل�ضتَبُه فيهم 
التي تقوم بامللحقة الق�ضائية. وميكن ال�ضتناُد يف ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة - وهما 
�ضكلن رئي�ضيان من اأ�ضكال التعاون الدويل على التحقيق يف اجلرائم وملحقة مرتكبيها - اإىل املعاهدات 
دة من التعاون من خلل املعاهدات الدولية  دة الأطراف، اأو ميكن اأن حتكَمهما اأطٌر حمدَّ الثنائية اأو املتعدِّ

)ول �ضيما التفاقيات والربوتوكولت الدولية ملكافحة الإرهاب واتفاقية اجلرمية املنظمة(.





دتها بوكو حرام يف �سمال الكامريون يف الأعلى: اأمٌّ �سرَّ
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ا  ل جزءًا اأ�ضا�ضيًّ الية وعلى قدم امل�ضاواة اإىل العدالة من خلل اآليات عادلة ونزيهة ي�ضكِّ اإنَّ تي�ضرَي �ُضُبل الو�ضول بفعَّ
�ضوا  ي العدالة اجلنائية بقوة للإرهاب. فالو�ضوُل اإىل العدالة هو و�ضيلٌة جلرب ال�ضرر لل�ضحايا على ما تعرَّ من ت�ضدِّ
ا يف منع النتهاكات يف امل�ضتقبل. وي�ضمل الو�ضوُل اإىل العدالة اأي�ضًا  له من انتهاكات حلقوقهم، وهو يوؤدي دورًا مهمًّ
اإتاحَة امل�ضورة القانونية واإمكانيَة ال�ضتفادة منها للأ�ضخا�ض امل�ضتَبه فيهم اأو املتََّهمني اأو املدانني بارتكاب جرائم 
ذات �ضلة بالإرهاب، وقدرَة اآليات العدالة على الف�ضل يف الق�ضايا بطريقة عادلة ونزيهة وعلى اإنفاذ القرارات. 
هو جزٌء  النت�ضاف  التما�ض  هم يف  وبحقِّ الإرهابية  الأعمال  �ضحايا  العرتاَف مبعاناة  فاإنَّ  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
تلبية  العدالة اجلنائية يف  ُنُظم  الية  فعَّ لتعزيز  اأ�ضا�ضيٌّ  الإرهاب، وهو  ا�ضرتاتيجية �ضاملة ملكافحة  اأيِّ  اأ�ضا�ضي من 
اأهميُة هذا العرتاف يف خطة عمل ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية  احتياجات �ضحايا الإرهاب ككل. وتتجلى 
"التدابري  املعنون  منها،  الرابع  الق�ضم  يف  توؤكد  التي   ،)288/60 العامة  اجلمعية  قرار  )ُمرفق  الإرهاب  ملكافحة 
الرامية اإىل �ضمان احرتام حقوق الإن�ضان للجميع و�ضيادة القانون بو�ضفه الركيزة  الأ�ضا�ضية ملكافحة الإرهاب"، 

على �ضرورة تعزيز وحماية حقوق �ضحايا الإرهاب.)485(
بها  توؤثر  التي  الطريقة  يف  النظر  اأجل  من  اجلن�ضاين  املنظور  مراعاة  لتعميم  نهٌج  الف�ضل  هذا  يف  وُيطبَّق 
ذات  جرائم  بارتكاب  املدانني  اأو  املتََّهمني  اأو  فيهم  امل�ضتَبه  والأ�ضخا�ض  ال�ضحايا  قدرة  يف  اجلن�ضانية  العتباراُت 
يف  بحثًا  األف  الق�ضُم  ن  ويت�ضمَّ لل�ضحايا.  النت�ضاف  �ضبل  يف  وكذلك  العدالة،  اإىل  الو�ضول  على  بالإرهاب  �ضلة 
دة لدعم  الأبعاد اجلن�ضانية للحواجز التي تعوق الو�ضول اإىل العدالة من خلل النظام الق�ضائي واملمار�ضات اجليِّ
الة ل�ضحايا الإرهاب. ويف �ضياق  ن الق�ضُم باء مناق�ضًة للحق يف �ضبل انت�ضاف فعَّ �ضبل الو�ضول اإليها، بينما يت�ضمَّ
ن الق�ضُم جيم فح�ضًا للعتبارات اجلن�ضانية يف �ضبل النت�ضاف واجلرب. وي�ضمل الق�ضُم  هذا الإطار العام، يت�ضمَّ
دة ب�ضاأن �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين والجتار بالأ�ضخا�ض اللذين ترتكبهما  دال ا�ضتك�ضاَف اعتبارات حمدَّ
املراعية  والتقليدية  النتقالية  العدالة  اآليات  لدور  مناق�ضًة  هاء  الق�ضُم  ن  يت�ضمَّ واأخريًا،  الإرهابية.  اجلماعاُت 

للعتبارات اجلن�ضانية ب�ضفتها و�ضيلًة بديلة للو�ضول اإىل العدالة. 

 )485(يف خطة العمل املرفقة بقرار اجلمعية العامة 288/60، اعُترب جتريد �ضحايا الإرهاب بجميع اأ�ضكاله ومظاهره من اإن�ضانيتهم 

اأهمية و�ضع  العاملية ملكافحة الإرهاب على  د يف ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة  انت�ضار الإرهاب. كما �ُضدِّ اإىل  اأحَد الظروف املوؤدية 
وتنفيذ برامج مل�ضاعدة �ضحايا الإرهاب ودعمهم )قرار اجلمعية العامة 291/70، الفقرة 23(.

 اإتاحة �ضبل الو�ضول اإىل العدالة 
والنت�ضاف لل�ضحايا

٦

http://undocs.org/ar/A/RES/70/291
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م  مة اإىل ال�ضحايا و�ضبل و�ضولهم اإىل العدالة يجب اأن ُت�ضمَّ ومع اأنَّ التدابرَي الرامية اإىل تعزيز امل�ضاعدة املقدَّ
دَة  بحيث تتلءم مع هياكل النظام القانوين والجتماعي للدولة املعنية، فاإنَّ هذا الف�ضَل يعر�ض املمار�ضاِت اجليِّ

الدولية من اأجل توفري اإر�ضادات ب�ضاأن �ضمان مراعاة هذه الآليات للعتبارات اجلن�ضانية.

األف-  الأبعاد اجلن�سانية للو�سول اإىل العدالة من خلل النظام 
الق�سائي 

1- الأبعاد اجلن�سانية للو�سول اإىل العدالة 
ي�ضتند الو�ضوُل اإىل العدالة اإىل احلقِّ يف امل�ضاواة اأمام القانون واحلق يف عدم التمييز يف احلماية القانونية واحلق يف 
الة. فهذه حقوٌق اأ�ضا�ضية معرَتٌف بها يف �ضكوك حقوق الإن�ضان الدولية والإقليمية،  الو�ضول اإىل �ضبل النت�ضاف الفعَّ
ل اأي�ضًا جزءًا اأ�ضا�ضيًّا من اإعمال وحماية جميع احلقوق  مثلما ُذكر يف الف�ضل 1. كما اأنَّ الو�ضوَل اإىل العدالة ي�ضكِّ
الأخرى، مبا فيها تلك الواردُة يف اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
ب�ضيادة القانون. وهو مهمٌّ مل�ضاءلة مرتكب اجلرمية، مع احرتام حقوق الأ�ضخا�ض املحتَجزين اأو املقبو�ض عليهم اأو 
امل�ضجونني اأو امل�ضتَبه فيهم اأو املتََّهمني بارتكاب جرمية، ف�ضًل عن تلبية احتياجات ال�ضحايا، مبا يف ذلك اإمكانية 

الو�ضول اإىل �ضبل النت�ضاف وجرب الأ�ضرار.
ويعني الو�ضوُل اإىل العدالة قدرَة جميع النا�ض على التما�ض جرب للأ�ضرار املتكبَّدة واحل�ضول على ذلك اجلرب، 
من خلل اآليات العدالة الر�ضمية اأو غري الر�ضمية، امتثاًل ملعايري حقوق الإن�ضان. وهذا ميتد على نطاق عري�ض منذ 

، فهو ينطوي على عدد من العنا�ضر، منها التالية: حدوث ال�ضرر اإىل وقت توفري جرب ال�ضرر. ومن ثمَّ

قانوين  اإطار  وجود  ي�ضتوجب  )وهذا  الوطنيني  والقانوين  الق�ضائي  النظامني  يف  باملظلمة   •  العرتاُف 

يعرتف باملظامل(
•  الوعُي بوجود �ُضُبل انت�ضاف والطريقة التي ميكن بها احل�ضول على النت�ضاف

•  توافُر امل�ضاعدة القانونية والتمثيل القانوين للم�ضتَبه فيهم اأو املتََّهمني اأو املدانني، وكذلك لل�ضحايا

•  البتُّ من خلل ُنُظم عدالة ر�ضمية اأو غري ر�ضمية ميكن الو�ضول اإليها وتكون اآنيًة ومو�ضوعية ومي�ضورة 

لة مبنح النت�ضاف ومتوافقة مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان  التكلفة، وتكون خموَّ
الية)486( •  احلكُم بتعوي�ضات واإنفاُذها بفعَّ

< اأ�سواء: حتديد ال�سفة القانونية لل�سحية
احلماية،  وتوفري  املحاكمة،  اإجراءات  يف  امل�ضاركة  لتحديد  اأ�ضا�ضي  �ضرٌط  هو  لل�ضحية  القانونية  ال�ضفة  حتديَد  اإنَّ 

وحتديد �ضبل النت�ضاف املتاحة. 
لي�ضمل  ال�ضلطة  ا�ضتعمال  والتع�ضف يف  الإجرام  املتعلقة ب�ضحايا  الأ�ضا�ضية  العدل  اإعلن مبادئ  انطباق  وميتد نطاُق 
ن  ويت�ضمَّ الإرهابية.  اجلماعاُت  ترتكبها  التي  الإجرامية  للأفعال  نتيجًة  �ضحايا  الأ�ضخا�ض  فيها  يقع  التي  احلالت 

الإعلُن يف تعريفه لتعبري "ال�ضحايا" ما يلي:
ا اأو جماعيًّا، مبا يف ذلك ال�ضرر البدين اأو العقلي اأو املعاناة النف�ضية  •  الأ�ضخا�ض الذين اأ�ضيبوا ب�ضرر، فرديًّ

اأو اخل�ضارة القت�ضادية اأو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�ضا�ضية، عن طريق اأفعال اأو حالت 
م التع�ضف  اإهمال ت�ضكل انتهاكًا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول الأع�ضاء، مبا فيها القوانني التي حترِّ

الإجرامي لل�ضلطة

 United Nations Development Programme (UNDP), Programming for Justice: Access for All-A ،486(انظر، على �ضبيل املثال( 

.Practitioners Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice (Bangkok, 2005), p. 6
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•  ح�ضب القت�ضاء، العائلة املبا�ضرة لل�ضحية الأ�ضلية اأو ُمعاليها املبا�ضرين، والأ�ضخا�ض الذين اأ�ضيبوا ب�ضرر من 

جراء التدخل مل�ضاعدة ال�ضحايا يف حمنتهم اأو ملنع الإيذاء. وهذه الفئُة من ال�ضحايا كثريًا ما ي�ضار اإليها بالـتعبري 
"ال�ضحايا غري املبا�ضرين"

ا اإذا كان مرتكُب الفعل قد ُعرف اأو ُقب�ض  •  كل الأ�ضخا�ض املندرجني يف الفئتني الآنفتي الذكر، ب�ضرف النظر عمَّ
عليه اأو قو�ضي اأو اأدين، وب�ضرف النظر عن العلقة الأ�ضرية بينه وبني ال�ضحية)اأ(

الأ�ضا�ضية  املبادئ  يف  حتديدًا،  اأكرث  �ضياقات  يف  الإعلن،  يف  ا�ضُتك�ضفت  التي  للم�ضائل  تف�ضيًل  اأكرُث  مناق�ضٌة  وترد 
الإن�ضان  للقانون الدويل حلقوق  التوجيهية ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة  واملبادئ 

والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ضاين.)ب(
وت�ضري الفقرُة 4 من اإعلن نريوبي ب�ضاأن حق الن�ضاء والفتيات يف النت�ضاف واجلرب اإىل اأنه، من اأجل اإدماج منظور 
اًل يف عمليات جرب ال�ضرر، فاإنه يجب تعريُف مفهوم "ال�ضحية" تعريفًا وا�ضعًا يف  ال�ضحايا واملدافعني عنهم اإدماجًا فعَّ

�ضياق جتارب الن�ضاء والفتيات وحقهن يف احل�ضول على جرب لل�ضرر.

)اأ(مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40، الفقرتان 1 و2.

)ب(مرفق قرار اجلمعية العامة 147/60.

وقد تواجه الن�ضاُء عدَة حواجَز، غالبًا ما تكون مرتابطًة، يف اللجوء اإىل العدالة، وهي ناجمٌة عن املمار�ضات 
احلواجُز  تكون  اأن  وميكن  اجلن�ضني.  بني  الهيكلية  امل�ضاواة  عدَم  ُخ  ُتر�ضِّ التي  والثقافية  والقت�ضادية  الجتماعية 
ن  ر حمايًة كافية حلقوق املراأة اأو يت�ضمَّ ا ل يوفِّ موؤ�ض�ضيًة وقانونية يف طبيعتها، حيث تكون نابعًة من اإطار قانوين اإمَّ
ز �ضد املراأة. وميكن اأن حتول الظروُف الجتماعية والقت�ضادية دون و�ضول املراأة  قواننَي واإجراءات ق�ضائية متيِّ
ل تكاليف التمثيل القانوين ول يوجد نظاُم  اإىل العدالة: وذلك، على �ضبيل املثال، عندما تكون املراأُة عاجزًة عن حتمُّ

ال. م�ضاعدة قانونية فعَّ
وبع�ُض هذه احلواجز ل تخ�ضُّ جن�ضًا بعينه - فعلى �ضبيل املثال ميكن اأن ي�ضكو كل اجلن�ضني من عدم الوعي 
اأو من الأمية - ولكنها توؤثر ب�ضكل غري متنا�ضب يف الن�ضاء. وهذا  اأو من الغنب الجتماعي والقت�ضادي  باحلقوق 
ي�ضحُّ ب�ضفة خا�ضة عندما تتقاطع هذه العوامُل مع عوامَل تخ�ضُّ اأحَد اجلن�ضني حتديدًا، مثل التنميط اأو التمييز 
اجلن�ضاين من جانب املمار�ضني يف جمال العدالة اجلنائية، اأو القوانني التمييزية اأو الو�ضمة امللزمة لأنواع معيَّنة 
من اجلرائم. وعلوًة على ذلك، ونتيجًة للمعايري اجلن�ضانية، فقد تتاأثَّر املراأُة من جراء احلواجز التي حتول دون 
ح�ضولها على التعليم وو�ضولها اإىل املعلومات، وافتقارها اإىل ال�ضتقلل الذاتي فيما يتعلق ب�ضنع القرار واملوارد 
القت�ضادية، واخلوف من الو�ضم للتما�ض جرب ال�ضرر من جرائم معيَّنة. و�ضواٌء اأكانت الن�ضاُء �ضحايا للجرائم 
املت�ضلة بالإرهاب وغريها من اجلرائم اأم �ضاهداٍت عليها اأم م�ضتبهًا يف ارتكابهنَّ لها - اأم اأُدنَّ بارتكابها - فاإنَّ 
من ال�ضروري اتخاَذ جمموعة من التدابري لتذليل العقبات التي قد يواجهنها والتي قد يتطلب الكثرُي منها تغيرياٍت 

اجتماعيًة اأو اإ�ضلحات موؤ�ض�ضية عميقة، ح�ضب ال�ضياق.
املراأة  ب�ضاأن جلوء  العامة رقم 33  تو�ضيتها  املراأة، يف  التمييز �ضد  بالق�ضاء على  املعنية  اللجنُة  دت  وقد حدَّ
بالن�ضاء،  يتعلق  فيما  �ضيما  ول  الق�ضاء،  اإىل  اللجوء  اإمكانية  ل�ضمان  ال�ضرورية  العنا�ضر  من  عددًا  الق�ضاء،  اإىل 
�ضبل  وتوفريها  للم�ضاءلة،  وقابليتها  وجودتها،  اإليها،  الو�ضول  وُي�ضر  العدالة،  اآليات  ر  وتوفُّ الدعوى،  مقبولية  وهي 

النت�ضاف لل�ضحايا، و�ضُينَظر فيها مبزيد من التف�ضيل اأدناه.)487(

‘1’ مقبولية الدعوى

يقت�ضي عن�ضُر مقبولية الدعوى اأن تتاح للمراأة اإمكانيُة الو�ضول دون عراقيل اإىل العدالة، كما يقت�ضي متكنَي املراأة 
من املطالبة بحقوقها ب�ضفتها ا�ضتحقاقات قانونية، مبوجب �ضكوك منها اتفاقيُة الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 

�ضد املراأة.

 )487(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 14.

http://undocs.org/ar/A/RES/40/34
http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

وكما لحظت املفو�ضيُة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان، تعك�ض ُنُظُم العدالة اختلَل موازين القوة يف املجتمع، مبا يف 
ذلك تلك التي تغنب املراأة.)488( وقد تكون الأ�ضراُر التي تلحق باملراأة ب�ضكل غري متنا�ضب، ومنها مثًل اأ�ضكاُل العنف 
وقد  العدالة.  لدى  تكون مقبولًة  فاإنها قد ل  ثم  الوطنية، ومن  الت�ضريعات  دة يف  اجلن�ضي واجلن�ضاين، غرَي جم�ضَّ
تكون قواعُد الإثبات جمحفًة للمراأة من خلل املطالبة بعبء اإثبات اأكرب من اأجل تقرير حدوث جرائم جن�ضانية. 
وقد تتعر�ض الن�ضاُء اأي�ضًا لتنميط ومتييز جن�ضانيني يف نظامي العدالة اجلنائية والق�ضاء، وهذا التنميُط والتمييز 
اإدماَج حقوق  الدعوى  يتطلب حتقيُق مقبولية  وبناء على ذلك،  القرارات.)489(  اتخاذ  يتغلغل يف عملية  اأن  ميكن 
املراأة وتدابري حمايتها يف الت�ضريعات الوطنية؛ وتدريَب العاملني يف نظام العدالة، مبن فيهم العاملون يف جمال 
اإنفاذ القانون والق�ضاة واملحامون، على معاجلة الق�ضايا بطريقة تراعي الفوارق بني اجلن�ضني؛ و�ضماَن متثيل املراأة 

دًا يف موؤ�ض�ضات العدالة. متثيًل جيِّ
اإىل  الو�ضول  من  متكينها  يف  العدالة  اإىل  الو�ضول  من  املراأة  متكني  �ضمان  عملية  من  اأ�ضا�ضي  جزٌء  ويتمثل 
و�ضبل  العدالة اجلنائية  ودورها يف عملية  تلك احلقوق(،  على  )وكيفية ح�ضولها  املعلومات عن حقوقها ك�ضحية 
النت�ضاف التي ميكن اأن تطلبها. وينبغي اأي�ضًا توفرُي املعلومات عن اخلدمات املتاحة التي يحق لل�ضحايا اأو ميكنهم 
اأن ي�ضرتك يف  ال�ضتفادُة منها، وهي ت�ضمل اخلدماِت القانونيَة والإدارية والجتماعية والنف�ضية والطبية. وينبغي 
امل�ضوؤولية عن ن�ضر تلك املعلومات املمار�ضون يف جمال العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع ال�ضحايا، وهم موظفو 

عون العامون وامل�ضت�ضارون القانونيون والق�ضاة. اإنفاذ القانون واملدَّ
دت اللجنُة  هًة نحو اجلمهور ب�ضكل عام، ونحو ال�ضحايا ب�ضكل خا�ض. وكما اأكَّ وينبغي اأن تكون تلك التدابرُي موجَّ
التمييز �ضد  اأ�ضكال  الق�ضاء على جميع  اتفاقية  الأطراف يف  الدوَل  فاإنَّ  املراأة،  التمييز �ضد  بالق�ضاء على  املعنية 
املراأة تقع عليها التزاماٌت نا�ضئة عن املعاهدات باأن تكفل جلميع الن�ضاء فر�َض الو�ضول اإىل التعليم واحل�ضول على 
املعلومات عن حقوقهن و�ضبَل النت�ضاف املتاحة وكيفية الو�ضول اإليها.)490( كما اأنَّ توفرَي املعلومات عن احلقوق و�ضبل 
النت�ضاف وخدمات دعم ال�ضحايا املتاحة ل�ضحايا العنف �ضد املراأة هو اأي�ضًا التزاٌم تعاهدي على الدول الأطراف يف 

اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة)491( واتفاقية اإ�ضطنبول)492( وبروتوكول مابوتو.)493(
ذ بها تلك التدابري، على اأن يظلَّ يف العتبار اأنَّ  وينبغي اأن ُتر�ِضد العتباراُت اجلن�ضانية اإىل الطريقة التي تنفَّ
مة من الدول  اللجنَة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة لحظت، وخا�ضة اأثناء النظر يف التقارير الدورية املقدَّ
الأطراف، اأنَّ تلك التدابرَي كثريًا ما ل تكفل تكافوؤَ الفر�ض املتاحة للمراأة لل�ضتفادة من التعليم واملعلومات وبرامج 

حمو الأمية القانونية.)494( وت�ضمل التدابرُي التي ينبغي النظُر فيها ما يلي:

النت�ضـاف  و�ضـبل  الق�ضائيـة  الآليـات  عـن  معلومـاٍت  م  وتقـدِّ الن�ضـاَء  ت�ضـتهدف  توعيـة  اأن�ضـطة   •  اإعـداَد 

ووحدات الدعم 
اإن�ضـاء خدمـات مل�ضـاعدة املـراأة حتديـدًا، بالت�ضـاور مـع املنظمـات الن�ضـائية   •  النظـَر، عنـد القت�ضـاء، يف 

ذات ال�ضلة
عة وبطريقة �ضهلة الفهم وبلغات املجتمعات املحلية ذات ال�ضلة، مع  •  تقدمَي املعلومات اللزمة باأ�ضكال متنوِّ

مراعاة التنوُّع الإثني والجتماعي 

.Women’s Rights Are Human Rights (United Nations publication, Sales No. E.14.XIV.5), p. 110)488( 

 )489(اأ�ضارت اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، يف الفقرة 8 من تو�ضيتها العامة رقم 33 )2015(، ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل 

الق�ضاء، اإىل اأنَّ التمييز �ضد املراأة، على اأ�ضا�ض القوالب النمطية اجلن�ضانية والو�ضم والأعراف الثقافية ال�ضارة والأبوية، التي مت�ض املراأة 
ب�ضكل خا�ض، توؤثر �ضلبًا يف قدرة املراأة على اللجوء اإىل الق�ضاء على قدم امل�ضاواة مع الرجل. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ التمييز �ضد املراأة 
يزداد حدة بفعل عوامل متقاطعة توؤثر يف بع�ض الن�ضاء بدرجة خمتلفة اأو باأ�ضكال خمتلفة عن تاأثريها يف الرجال ويف الن�ضاء الأخريات. 
ب ميكن اأن ت�ضمل الأ�ضل الإثني اأو العرق، والنتماء اإىل ال�ضعوب الأ�ضلية اأو  ولحظت اللجنُة اأي�ضًا اأنَّ اأ�ضباب التمييز املتعدد اجلوانب اأو املركَّ

الأقليات، واللون، والدين اأو املعتقد، والراأي ال�ضيا�ضي، والأ�ضل القومي، والوجود يف مكان ح�ضري اأو ريفي.
 )490(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 11.

 )491(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرتان 30 

)ب( ‘2’ و31 )د(. 
 Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence)492( 

.(Council of Europe Treaty Series, No. 120), art. 56, para. 1

 Art. 4, para. 2 (f), of the Protocol to the African Charter on Human and People‘s Rights on the Rights of Women)493( 

ثة لل�ضرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية للق�ضاء على  in Africa, adopted in Maputo on 11 July 2003؛ انظر اأي�ضًا ال�ضيغة املحدَّ
العنف �ضد املراأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65(، الفقرة 18 )اأ(.

 )494(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 32.

http://undocs.org/ar/A/RES/65/228
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وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ اللجنَة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة قد اأو�ضت باإن�ضاء مراكز للجوء اإىل 
الق�ضاء، مثل "املراكز املتكاملة"، التي ت�ضمل جمموعًة وا�ضعة من اخلدمات القانونية والجتماعية، من اأجل تقليل 
عدد اخلطوات التي يتعني على املراأة اأن تخطوها للجوء اإىل الق�ضاء.)495( ومن املهمِّ ب�ضفة خا�ضة اأن تكون هذه 

املراكُز يف متناول الن�ضاء اللئي يع�ضن يف فقر و/اأو يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

ر اآليات العدالة وُي�سر الو�سول اإليها ‘2’ توفُّ

َر املحاكم و�ضائر الهيئات يف املناطق احل�ضرية والريفية والنائية و�ضيانتها ومتويلها.  ُر اآليات العدالة توفُّ يعني توفُّ
بل املادية للو�ضول اإليها. ا ُي�ضر الو�ضول فيعني ُي�ضَر تكلفة الو�ضول اإىل نظم العدالة وُي�ضَر ال�ضُّ اأمَّ

ر موؤ�ض�ضات ق�ضائية و�ضبه ق�ضائية، ول �ضيما يف املناطق  وغالبًا ما تكون املراأُة مت�ضررًة ب�ضكل ملحوظ من عدم توفُّ
ن من اللجوء اإىل الق�ضاء اإىل عدم امل�ضاواة الجتماعية-القت�ضادية بني  الريفية والنائية. وميكن اأن ُيعَزى عدُم التمكُّ
اجلن�ضني، مبا يف ذلك عدُم القدرة على قطع م�ضافات طويلة حل�ضور جل�ضات املحكمة، ب�ضبب امل�ضوؤوليات التي تقع 
مَة الرعاية الرئي�ضية اأو ب�ضبب تكلفة النقل، وهذا �ضيمثِّل على الأرجح م�ضكلًة يف النُُّظم  على عاتقها باعتبارها مقدِّ

ة بالنظر يف الق�ضايا املتعلقة بالإرهاب. التي ل يوجد فيها �ضوى عدٍد حمدود من املحاكم املخت�ضَّ
تة لإقامة العدالة. وميكن اأن ت�ضمل هذه النُُّهُج اإن�ضاَء  ويف بع�ض احلالت، قد يكون من ال�ضروري و�ضُع ُنُهج موؤقَّ
عن  ف�ضًل  النائية،  الأماكن  اإىل  امل�ضاعدة  لتقدمي  ومكاتب  القانونية  املعونة  لتقدمي  لة  متنقِّ ومكاتب  لة  متنقِّ حماكَم 
ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، لتح�ضني �ضبل و�ضول الن�ضاء اللتي يع�ضن يف مناطق نائية اأو ريفية اإىل 
مي  قي ال�ضرطة ومقدِّ دة التي تعر�ض طائفًة من اخلدمات ت�ضمل الو�ضوَل اإىل حمقِّ العدالة. وُتعترب مراكُز اخلدمات املتعدِّ

امل�ضاعدة القانونية، ف�ضًل عن خدمات الرعاية الطبية والنف�ضية، مفيدًة اأي�ضًا يف حت�ضني التوافر واإمكانية الو�ضول.
رُة اخلا�ضة املعنية با�ضتقلل الق�ضاة واملحامني، يف تقرير عن نوع اجلن�ض وال�ضلطة الق�ضائية  وقد لحظت املقرِّ
والو�ضول اإىل العدالة، اأنَّ اأوُجَه التفاوت القت�ضادي العميق هي عائٌق يحول دون و�ضول املراأة اإىل العدالة. كما اأنَّ 
الن�ضاء  العظمى من  الأغلبيُة  تواجهها  النمطية، هي عقباٌت  القوالب  واأحيانًا  والقت�ضادية،  الجتماعية  الظروَف 
يف جميع اأنحاء العامل عند ال�ضعي اإىل اإعمال حقوقهن.)496( وهذه التفاوتاُت غالبًا ما تتجلى يف عدم وعي الن�ضاء 
بحقوقهن القانونية. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ الن�ضاَء قد يفتقرن اإىل املوارد اللزمة ملعرفة تلك احلقوق - ب�ضبب 
ارتفاع معدلت الأمية بني الن�ضاء يف العديد من ال�ضياقات - كما يفتقرن اإىل املوارد لت�ضديد تكاليف عمليات العدالة 
الر�ضمية، مبا يف ذلك التكاليُف املرتبطة بالتمثيل القانوين. وترد مناق�ضٌة لهذه العوامل يف موا�ضع اأخرى من هذا 
الق�ضم. وميكن اأن يوؤدي الفتقاُر اإىل ال�ضتقلل القت�ضادي والعتماُد على الأقارب الذكور للح�ضول على املوارد 
الن�ضاُء غرَي  تكون  وقد  القانونية.  الإجراءات  ب�ضاأن  القرارات  اتخاذ  ال�ضتقللية يف  اإىل احلرمان من  وامل�ضاعدة 
اأي�ضًا على امل�ضاركة يف عمليات �ضري العدالة نتيجة للواجبات املن زلية، ول �ضيما عندما تقع على عاتقهن  قادرات 

امل�ضوؤوليُة الإ�ضافية باعتبارهن ربات الأ�ضر املعي�ضية. 
ُر اآليات العدالة اأي�ضًا بالَغ الأهمية للن�ضاء اللواتي هن يف نزاع مع القانون لأنهن، باعتبارهنَّ �ضاحبات  وُيعترَب توفُّ
اأن يتمتعن باحلماية والحرتام طوال �ضل�ضلة العدالة. وت�ضمل حقوُقهن واحتياجاتهن ال�ضتفادَة من  حقوق، يجب 
اخلدمات القانونية )مثًل احل�ضول على امل�ضورة القانونية وامل�ضاعدة القانونية والتمثيل اأمام املحاكم(؛ واحل�ضوَل 
َر خدماِت ال�ضحة الإجنابية وغريها؛ وال�ضتفادَة من برامج التدريب واإعادة التاأهيل؛ واحل�ضوَل  على التعليم؛ وتوفُّ
َر مرافق  على امل�ضورة، مبا يف ذلك يف احلالت التي تكون فيها للن�ضاء جتربٌة �ضابقة مع العنف و�ضوء املعاملة؛ وتوفُّ
ر تلك اخلدمات اإىل انتهاك حقوق املراأة  ال�ضجون امللئمة لإقامة الن�ضاء مع اأطفالهن. وميكن اأن ُيف�ضي عدُم توفُّ
يف املحاكمة املراعية للأ�ضول القانونية واإىل نق�ض حاد يف الإبلغ عن �ضوء املعاملة اأثناء الحتجاز اأو ال�ضجن.)497(

وت�ضمل التدابرُي الرئي�ضية للتغلب على احلواجز القت�ضادية توفرَي امل�ضاعدة املتعلقة بالرتجمة ال�ضفوية جمانًا 
اأو بتكلفة زهيدة وتقلي�َض التكاليف املرتبطة بحفظ الق�ضية يف املحكمة فيما يتعلق بالن�ضاء ذوات الدخل املنخف�ض، 
و�ضماَن احل�ضول الفعلي على امل�ضاعدة القانونية والتمثيل القانوين.)498( وقد اأكدت اللجنُة املعنية بحقوق الإن�ضان 

 )495(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 17 )و(.

 )A/HRC/17/30)496، الفقرات 36-20.

.UN-Women and others, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming (2018), pp. 285–286 497(انظر( 

 )498(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 17 )اأ(.
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

د ما اإذا كان يف مقدور �ضخ�ض ما الو�ضوُل اإىل الإجراءات  َر امل�ضاعدة القانونية اأو عدَم توفُّرها غالبًا ما يحدِّ اأنَّ توفُّ
ر تاأثريًا مبا�ضرًا يف اإمكانية الو�ضول اإىل العدالة.)499( امللئمة اأو امل�ضاركة فيها ب�ضورة هادفة، وهذا يوؤثِّ

وتكت�ضي امل�ضاعدُة القانونية والتمثيُل القانوين اأهميًة خا�ضة يف اإعانة الن�ضاء على التغلب على احلواجز الهيكلية 
والثقافية التي يواِجهَنها يف الو�ضول اإىل العدالة يف العديد من ال�ضياقات، وهذا ميكن اأن يكون مقرتنًا بعدم وعيهن 
بحقوقهن القانونية، مثلما اأُبني اآنفًا. ويقع على عاتق الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 
�ضد املراأة التزاٌم ب�ضمان متكني املراأة من اللجوء اإىل �ضبل انت�ضاف معقولة التكلفة ومتاحة ومنا�ضبة التوقيت، مع 
توفري املعونة وامل�ضاعدة القانونيتني ح�ضب اللزوم، على اأن ُيَبتَّ فيها يف حماكمة عادلة اأمام حمكمة اأو هيئة ق�ضائية 
ة وم�ضتقلة، ح�ضب القت�ضاء.)500( كما اأنَّ امل�ضاعدَة القانونية والتمثيَل القانوين الفعليني هما اأي�ضًا اأ�ضا�ضيان  خمت�ضَّ
للتغلب على القوالب النمطية والتحيزات اجلن�ضانية ال�ضائدة داخل ُنُظم العدالة اجلنائية والتي حتدُّ من م�ضداقية 

املراأة، �ضواٌء ب�ضفتها طرفًا يف ق�ضية اأو �ضاهدة فيها.)501( 
واأبرزت اجلمعيُة العامة، يف قرارها 228/65 ب�ضاأن تعزيز التدابري املتَّخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية من اأجل الت�ضدي للعنف �ضد املراأة، اأهميَة كفالِة متكني الن�ضاء �ضحايا العنف على وجه اخل�ضو�ض من 
احل�ضول على متثيل قانوين ملئم، لكي يت�ضنى لهن بوجه خا�ض اتخاُذ قرارات قانونية م�ضتنرية، وكفالِة متكينهن 
من �ضبل الو�ضول اإىل نظم العدالة املدنية واجلنائية.)502( كما دعت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة 
الدوَل الأطراف اإىل �ضمان ح�ضول �ضحايا العنف �ضد املراأة على املعونة املالية وعلى امل�ضاعدة القانونية العالية 

اجلودة جمانًا اأو بتكلفة زهيدة.)503(

امل�ساعدة القانونية
و�ضبه  الق�ضائية  العمليات  يف  زهيدة  بتكلفة  اأو  جمانًا  القانونيني  والتمثيل  وامل�ضورة  القانونية  امل�ضاعدة  َر  توفُّ اإنَّ 
يف  الكاملة  وامل�ضاركة  القانونية  امل�ضورة  على  وال�ضهود  ال�ضحايا  ح�ضول  اإمكانية  ل�ضمان  الأهمية  بالُغ  الق�ضائية 
اإجراءات العدالة اجلنائية واحرتام حقوق املجرمني. وهو من الو�ضائل الأ�ضا�ضية التي ميكن بوا�ضطتها اإزاحُة بع�ض 
احلواجز القت�ضادية التي حتول دون و�ضول املراأة اإىل العدالة. وكما لحظت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد 
ة يف امل�ضائل اجلن�ضانية،  دة من امل�ضورة القانونية املخت�ضَّ ر فر�ض للمراأة للح�ضول على نوعية جيِّ املراأة، فاإنَّ عدَم توفُّ
الق�ضاء.)504(  اإىل  الن�ضاء  و�ضول  دون  حتول  التي  احلا�ضمة  التحديات  اأحُد  هو  القانونية،  امل�ضاعدة  ذلك  يف   مبا 
العدالة اجلنائية،  القانونية يف نظم  امل�ضاعدة  �ضبل احل�ضول على  ب�ضاأن  وتوجيهاتها  املتحدة  الأمم  ملبادئ  ووفقًا 
ينبغي اأن ت�ضمل امل�ضاعدُة القانونية من الناحية املثالية توفرَي امل�ضورة وامل�ضاعدة القانونيتني والتمثيل القانوين جمانًا 

ملن ل ميلكون و�ضائل مالية كافية اأو متى اقت�ضت م�ضلحُة العدالة ذلك، وينبغي اأن تفيد حتديدًا الأفراَد التالني:
•  الأ�ضخا�َض املحتجزين اأو املقبو�ض عليهم اأو امل�ضجونني اأو امل�ضتبه فيهم اأو املتهمني بارتكاب جرمية

•  ال�ضحايا وال�ضهود يف اإجراءات العدالة اجلنائية)505(

رات واجلرمية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وعنوانها  ووفقًا للدرا�ضة التي َت�َضاَرَك يف اإعدادها مكتُب املخدِّ
ُتِفد  Global Study on Legal Aid: Global Report )درا�ضة عاملية عن امل�ضاعدة القانونية: التقرير العاملي(، مل 

�ضوى 61 يف املائة من الدول الأع�ضاء املجيبة باأنَّ امل�ضورة القانونية وخدمات املحاكم متوفرٌة يف جميع الإجراءات 
القانونية للن�ضاء �ضحايا العنف، مبن فيهن �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنَّ خدمات 
امل�ضاعدة القانونية للن�ضاء �ضحايا العنف هي ب�ضكل ملحوظ اأقلُّ مناًل يف البلدان املنخف�ضة الدخل )50 يف املائة( 
الق�ضائية ويف  اأمام املحاكم والهيئات  امل�ضاواة  ب�ضاأن احلق يف  العام رقم 32 )2007(  التعليق  الإن�ضان،  املعنية بحقوق   )499(اللجنة 

حماكمة عادلة، الفقرة 10. 
 )500(اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 28 )2010( ب�ضاأن اللتزامات الأ�ضا�ضية للدول الأطراف 

مبوجب املادة 2 من التفاقية، الفقرة 34. 
 )501(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 26.

 )502(قرار اجلمعية العامة 228/65، الفقرة 12. 

 )503(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرة 31 )اأ( ‘3’.

 )504(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 13.

 )505(مرفق قرار اجلمعية العامة 187/67، الفقرة 8. 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/228
http://undocs.org/ar/A/RES/65/228
http://undocs.org/ar/A/RES/67/187


الف�ضل ال�ضاد�س- اإتاحة �ضبل الو�ضول اإىل العدالة واالنت�ضاف لل�ضحايا

175

مما هي يف البلدان ذات الدخل الأعلى )68 يف املائة(.)506( ولحظت الدرا�ضُة اأنَّ العقبات الرئي�ضية التي تواجهها 
املراأة يف احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية هي التالية:

�ضة ل�ضالح املراأة ر خدمات امل�ضاعدة القانونية املتخ�ضِّ •  عدُم توفُّ

ر خدمات امل�ضاعدة القانونية بتكلفة زهيدة اأو جمانًا •  عدُم الوعي بتوفُّ

ه اإليه للح�ضول على امل�ضاعدة القانونية •  عدُم الوعي باملكان الذي ميكن التوجُّ

ا اأن ت�ضعى املراأُة للح�ضول على امل�ضاعدة القانونية •  الإح�ضا�ُض باأنَّ من غري املقبول اجتماعيًّ

ر مبادُئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن �ضبل احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية  وتوفِّ
واللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة الإر�ضادات والتو�ضيات التالية ب�ضاأن خدمات امل�ضاعدة القانونية 

املتاحة للن�ضاء يف نظم العدالة اجلنائية: 
ر امل�ضاعدة القانونية دون متييز جلميع  ُد من توفُّ •  ينبغي توفري امل�ضاعدة القانونية دون متييز. ينبغي التاأكُّ

الأ�ضخا�ض الذين يحق لهم ال�ضتفادُة منها، مبن فيهم �ضحايا اجلرائم وال�ضهود عليها، بغ�ض النظر عن 
اأمور منها العمر اأو العرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو املعتقد )املبادئ 6-3(.

•  اإطلع املراأة على ا�ضتحقاقاتها من امل�ضاعدة القانونية. تنظيُم برامج اإعلم وتوعية ب�ضاأن توافر امل�ضاعدة 

لها �ضلة  التي  الجتماعية  القانونية واخلدمات  امل�ضاعدة  للح�ضول على  الأهلية  القانونية، مبا يف ذلك 
بالنظم القانونية.)507(

على  املراأة  ح�ضول  ل�ضمان  خا�ضة  تدابرَي  الدوُل  تتخذ  اأن  ال�ضروري  من  يكون  قد  اخلا�ضة.  •  التدابري 

امل�ضاعدة القانونية ب�ضورة جُمدية )املبداأ 10(. 
•  اإدارة نظم امل�ضاعدة القانونية على نحو يراعي العتبارات اجلن�ضانية. اإدراُج منظور جن�ضاين يف جميع 

ال�ضيا�ضات والقوانني والإجراءات والربامج واملمار�ضات املتعلقة بامل�ضاعدة القانونية ل�ضمان امل�ضاواة بني 
اجلن�ضني وامل�ضاواة والإن�ضاف يف اللجوء اإىل العدالة )املبداأ 10 والتوجيه 9(.

ال يف جميع مراحل الإجراءات  –      ينبغي توفرُي امل�ضاعدة القانونية يف الوقت املنا�ضب وب�ضكل م�ضتمر وفعَّ
العدالة  واإجراءاُت  املنازعات  لت�ضوية  البديلة  الآلياُت  ذلك  يف  مبا  الق�ضائية،  �ضبه  اأو  الق�ضائية 

الت�ضاحلية )املبداأ 3 والتوجيه 10(.)508(
–      عندما تفتقر املراأُة اإىل امل�ضاواة يف ا�ضتخدام دخل الأ�ضرة، ينبغي اأن ت�ضتند و�ضائُل الختبار امل�ضتعملة 
لتحديد اأهلية احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية اإىل املوجودات التي هي حتت ت�ضرف املراأة، ولي�ض 

اإىل موجودات الأ�ضرة.)509(
وا  تلقَّ القانونية قد  مو امل�ضاعدة  اأن يكون مقدِّ القانونية. كفالُة  •  التدريب ومتثيل املراأة يف نظم امل�ضاعدة 

نهم من تلبية حقوق املراأة واحتياجاتها.  التدريب املنا�ضب واأنَّ لديهم املهاراِت واخلربَة املنا�ضبة التي متكِّ
 13 )املبداأ  وال�ضحايا  واملتََّهمات  عليهن  َعى  املدَّ الإناث  لتمثيل  حمامياٌت  تتاح  اأن  ينبغي  اأمكن،  وحيثما 
ون ومراعون  مي امل�ضاعدة القانونية والدفاع العام خمت�ضُّ ُد من اأنَّ مقدِّ والتوجيه 9(. وينبغي اأي�ضًا التاأكُّ
لتهم،  للدفاع عن موكِّ الكافي  الوقت  واأنهم مُيَنحون  ال�ضرية،  واأنهم يحرتمون  للعتبارات اجلن�ضانية، 

واأنهم خا�ضعون لآليات تنظيم ورقابة )التوجيه 15(.)510(
ُد من اأنَّ الن�ضاَء �ضحايا العنف ي�ضتطعن احل�ضوَل على  •  امل�ضاعدة القانونية للن�ضاء �ضحايا العنف. التاأكُّ

امل�ضاعدة وامل�ضورة القانونيتني والدعم يف املحاكم وغري ذلك من اخلدمات، ل�ضمان جلوئهن اإىل العدالة 
�ضهن للإيذاء الثانوي )التوجيه 9(. وحتا�ضي تعرُّ

‘٣’ جودة اآليات العدالة وقابليتها للم�ساءلة

الدولية  باملعايري  وتتقيَّد  العتباراِت اجلن�ضانيَة  تراعي  التي  تلك  للم�ضاءلة هي  والقابلة  دة  العدالة اجليِّ اآليات  اإنَّ 
الية وال�ضتقللية واحلياد وامل�ضاءلة. للكفاءة والفعَّ

.UNODC and UNDP, Global Study on Legal Aid: Global Report (New York, 2016), p. 78)506( 

 )507(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرتان 33 )ب( و37 )ج(.

 )508(املرجع نف�ضه، الفقرة 37 )اأ(.

 )509(املرجع نف�ضه، الفقرة 64 )ه (.

 )510(املرجع نف�ضه، الفقرة 37 )ب(.
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ويختلف مدى التقيُّد بتلك املعايري تبعًا لل�ضياق الوطني. وميكن اأن ت�ضمل اجلهوُد تدريَب املهنيني العاملني يف 
نظام العدالة على مراعاة العتبارات اجلن�ضانية ومكافحة القوالب النمطية اجلن�ضانية، وتوفري التدابري الرامية 

اإىل التغلب على احلواجز اللغوية، و�ضمان متثيل املراأة يف موؤ�ض�ضات العدالة. 
وقد تعزف ال�ضحايا الإناُث، ول �ضيما �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، عن املطالبة بحقوقهن من خلل 
الإجراءات الق�ضائية ب�ضبب خوفهن من و�ضم ال�ضحايا وخوفهن من النتقام اأو النبذ الجتماعي. كما قد تتخلى 
اأو ملحقتهن  ال�ضحايا الإناث عن اجلهود الرامية اإىل املطالبة بتلك احلقوق خوفًا من ربطهنَّ بجماعة اإرهابية 
ق�ضائيًّا على اأعمال مت�ضلة بالإرهاب. وتتمثل احللوُل للتغلب على هذه العقبات يف توفري تدابري حلماية ال�ضحايا 

)انظر الف�ضل 3(؛ وتخ�ضي�ض الدعم النف�ضي والطبي لل�ضحايا؛ وكذلك تخ�ضي�ض الدعم املجتمعي والأ�ضري.
ال ل للآليات فح�ضب، ل�ضمان ات�ضاقها  ويتطلب نظاُم العدالة القابل للم�ضاءلة وال�ضامل للجميع الر�ضَد الفعَّ
ينتهكون  التي  القانونية يف احلالت  العدالة وم�ضوؤوليتهم  العاملني يف نظام  للمهنيني  بل وكذلك  املبادئ،   مع هذه 

فيها القانون.

‘٤’ توفري �سبل النت�ساف

يعني توفرُي �ُضُبل النت�ضاف جعَل املراأة قادرًة على احل�ضول على حماية م�ضتدمية وعلى جرب جُمد. 
دة  املحدَّ الحتياجات  تلبية  يف  اأ�ضا�ضيًّا  اأمرًا  اجلن�ضانية  للعتبارات  مراعية  انت�ضاف  �ُضُبل  توفرُي  وُيعترَبُ 

لة لهذه امل�ضاألة. لل�ضحايا ومتكينهم من الو�ضول اإىل العدالة. وفيما يلي مناق�ضٌة مف�ضَّ

2- حت�سني �سبل و�سول �سحايا الإرهاب اإىل العدالة 
الآليات  خلل  من  العدالة  اإىل  الإرهابية  اجلرمية  �ضحايا  جميع  و�ضول  �ضمان  اإىل  الرامية  التدابرُي  وردت  لقد 
نًة يف من�ضورين من من�ضورات املكتب، وهما: الكتيِّب الإر�ضادي ب�ضاأن تدابري العدالة اجلنائية  الق�ضائية الر�ضمية مبيَّ

يف الت�ضدي للإرهاب وتدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية. وت�ضمل تلك التدابرُي ما يلي:
•  تزويد ال�ضحايا مبعلومات عن دورهم يف اإجراءات العدالة اجلنائية، وطبيعة الإجراءات وتوقيتها، ونطاق 

التعاون املطلوب
•  �ضمان توافر اآليات امل�ضاعدة القانونية لتي�ضري التمثيل القانوين

•  اإتاحة عر�ض اآراء و�ضواغل ال�ضحايا ومراعاتها يف املراحل املنا�ضبة من الإجراءات الق�ضائية، حيثما تكون 

م�ضاحلهم ال�ضخ�ضية متاأثرًة، دون م�ضا�ض باملتََّهمني وعلى نحو يتَّفق مع الإجراءات ذات ال�ضلة املتَّبعة يف 
نظام العدالة اجلنائية الوطني

•  اإطلع ال�ضحايا على حقوقهم يف التما�ض جرب ال�ضرر من خلل الآليات الق�ضائية اأو الإدارية املتاحة

•  حماية ال�ضحايا من احتمالت التخويف والنتقام، وحماية خ�ضو�ضيتهم )انظر الف�ضل 3(

ر دون مربر يف الف�ضل يف الق�ضايا ويف تنفيذ الأوامر مبنح تعوي�ضات لل�ضحايا •  تفادي التاأخُّ

الو�ضائل  خلل  من  ال�ضحايا  اإىل  ال�ضرورية  والجتماعية  والنف�ضية  والطبية  املادية  امل�ضاعدة  •  تقدمي 

احلكومية والطوعية واملجتمعية )هذه امل�ضاألُة مناَق�ضٌة مبزيد من التف�ضيل اأدناه(
•  توفري �ضبل احل�ضول على اجلرب والتعوي�ض لل�ضحايا )هذه امل�ضاألُة مناَق�ضٌة مبزيد من التف�ضيل اأدناه()511(

وعلى الرغم من اأنَّ هذه العتبارات تظل واجبَة التطبيق، فاإنَّ من الأ�ضا�ضي حتديَد الأبعاد اجلن�ضانية التي قد 
تعمل على عرقلة و�ضول الن�ضاء اإىل العدالة ب�ضفتهن �ضحايا للجرائم الإرهابية من اأجل �ضمان تلبية احتياجات 

ال�ضحايا الإناث.

بات العدالة اجلنائية )من�ضورات الأمم املتحدة،    )511(كتيِّب اإر�ضادي ب�ضاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�ضدي للإرهاب، �ضل�ضلة كتيِّ

الإرهابية،  الأعمال  لدعم �ضحايا  العدالة اجلنائية  تدابري  رات واجلرمية،  املخدِّ ومكتب  و110؛  ال�ضفحتان 109   ،)A.09.IV.2 املبيع  رقم 
ال�ضفحات 35-32.
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٣- �سبل و�سول �سحايا العنف اجلن�سي واجلن�ساين اإىل العدالة
الإرهابية، مبا  ترتكبه اجلماعات  الذي  واجلن�ضاين  العنف اجلن�ضي  ل�ضحايا  العدالة  اإىل  الو�ضول  �ُضُبل  توفرَي  اإنَّ 
يتما�ضى مع املبادئ املن�ضو�ض عليها يف الق�ضم األف من هذا الف�ضل، لهو اأمٌر اأ�ضا�ضي لتوفري احلماية وامل�ضاعدة 
لل�ضحايا. وعلى الدول اأي�ضًا عدٌد من اللتزامات بتوفري �ضبل الو�ضول هذه. فقد دعت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على 
التمييز �ضد املراأة، يف تو�ضيتها رقم 35 ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، الدوَل الأطراف اإىل اأن تكفل اأنَّ النُُّظَم 
ر احلمايَة ل�ضحايا العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة والناجيات  دية، توفِّ القانونية، مبا يف ذلك النُُّظُم القانونية التعدُّ
العامة  التو�ضية  الواردة يف  للتوجيهات  وفقًا  الة  فعَّ انت�ضاف  �ضبل  واإىل  العدالة  اإىل  اإمكانيَة جلوئهن  وتكفل   منه، 

رقم 33 )2015(. 
ل حت�ضنُي �ُضُبل و�ضول املراأة التي انُتهكت حقوُقها اإىل العدالة هو اأي�ضًا ركنًا اأ�ضا�ضيًّا من اأركان خطة املراأة  وي�ضكِّ
وال�ضلم والأمن. وقد اأهاب جمل�ُض الأمن، يف الفقرة 4 من قراره 1820 )2008(، بالدول الأع�ضاء اأن تكفل متتَُّع كلِّ 
�ضحايا العنف اجلن�ضي، ول �ضيما الن�ضاء والفتيات، بامل�ضاواة يف احل�ضول على احلماية مبوجب القانون وامل�ضاواة 
يف فر�ض اللجوء اإىل العدالة، واأكد اأهميَة احليلولة دون اإفلت مرتكبي هذه الأعمال من العقاب، وذلك يف اإطار نهج 

�ضامل ي�ضعى نحو ال�ضلم امل�ضتدام والعدالة واحلقيقة وامل�ضاحلة الوطنية.
وقد يواجه �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، يف حماولتهم اللجوَء اإىل العدالة، حواجَز اأخرى اإ�ضافة اإىل 
دة. فالو�ضمُة الجتماعية التي حتيط بالعنف اجلن�ضي  تلك التي ُبحثت اأعله. وتلك احلواجُز تتطلب ا�ضتجابًة حمدَّ
التحقيق  عمليَة  وتعوق  اجلنائية،  العدالة  نظام  من  خمتلفة  اأجزاء  يف  تتجلى  قد  اجلن�ضانية  النمطية  والقوالُب 
الة. ويف حالٍة تت�ضل بالقوالب النمطية اجلن�ضانية يف القرارات الق�ضائية املتعلقة بالعنف اجلن�ضي،  والق�ضاء الفعَّ
توؤثر على حق املراأة يف حماكمة  اأنَّ القولبة النمطية  اإىل  َخل�ضت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة 
نزيهة وعادلة، واأنَّ على الهيئة الق�ضائية اأن حتر�ض على عدم و�ضع معايري غري مرنة ب�ضاأن ما ينبغي اأن تكون عليه 
الن�ضاء اأو الفتيات اأو ما كان ينبغي اأن يقمن به عندما واجهن حالة اغت�ضاب، مبجرد ال�ضتناد اإىل اأفكار ُم�ضَبقة 

لتعريف �ضحية الغت�ضاب اأو �ضحية العنف اجلن�ضاين.)512(

ملزيد من املطالعة
م اإر�ضادات ب�ضاأن �ُضُبل الو�ضول اإىل العدالة، وهي التالية: و�ضع املكتُب عددًا من املن�ضورات التي تقدِّ

UN-Women and others, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming  •

 Model Law on Legal Aid( القانون النموذجي ب�ضاأن امل�ضاعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية مع التعليقات  •

م اإر�ضادات اإىل الدول ب�ضاأن اإدارة اآلية وطنية  in Criminal Justice System with Commentaries(، وهو يقدِّ

للم�ضاعدة القانونية ومتويلها وتنظيمها، متا�ضيًا مع مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن احل�ضول على امل�ضاعدة 
القانونية يف ُنُظم العدالة اجلنائية )انظر، على وجه اخل�ضو�ض، املادة النموذجية 5 ب�ضاأن عدم التمييز يف ُنُظم 

امل�ضاعدة القانونية(.
•  تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

دة ب�ضاأن دعم �ضحايا الإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية •  املمار�ضات اجليِّ

باء-  �سبل احل�سول على النت�ساف واجلرب ل�سحايا اجلرمية 
الإرهابية 

1- احلق يف النت�ساف الفعال ل�سحايا الإرهاب 
ز على ال�ضحايا، وهو جزٌء رئي�ضي من عملية تي�ضري  اإنَّ توفرَي �ُضُبل انت�ضاف هو جزٌء اأ�ضا�ضي من اأيِّ َنهج يركِّ
ل�ضحايا اجلرمية  الفعال  النت�ضاف  احلقُّ يف  ويرد  فعال.  وب�ضكل  امل�ضاواة  قدم  على  العدالة  اإىل  ال�ضحايا  جلوء 

 )CEDAW/C/46/D/18/2008)512، الفقرة 4-8.

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://www.undocs.org/ar/CEDAW/C/46/D/18/2008
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وانتهاكات القانون الدويل حلقوق الإن�ضان والقانون الدويل الإن�ضاين - مبا فيها تلك التي يرتكبها اأع�ضاُء اجلماعات 
الإرهابية - را�ضخًا يف القواعد واملعايري الدولية.)513(

ُف على اجلناة امل�ضوؤولني عن اإحلاق ال�ضرر اأو مل يت�ضنَّ اإلقاُء القب�ض عليهم، اأو  ر التعرُّ وعندما يكون قد تعذَّ
عندما ل يكونون مو�ِضرين، فاإنه تقع على عاتق الدول امل�ضوؤوليُة عن توفري �ُضُبل النت�ضاف على ال�ضرر الذي حلق 
ٌد يف  مبواطنيها. ويف كثري من احلالت، تفي الدول بهذه امل�ضوؤولية من خلل و�ضع ُخَطط تعوي�ض وطنية. وهذا جم�ضَّ

اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة:

 12- حيثما ل يكون من املمكن احل�ضوُل على تعوي�ض كامل من املجرم اأو من م�ضادر اأخرى، ينبغي للدول 
اأن ت�ضعى اإىل تقدمي تعوي�ض مايل اإىل: 

 )اأ( ال�ضحايا الذين اأ�ضيبوا باإ�ضابات ج�ضدية بالغة اأو باعتلل ال�ضحة البدنية اأو العقلية نتيجة جلرائم 
خطرية؛ 

ا اأو عقليًّا نتيجة للإيذاء، وبخا�ضة من كانوا   )ب(   اأ�ضر الأ�ضخا�ض املتوفني اأو الذين اأ�ضبحوا عاجزين بدنيًّ
يعتمدون يف اإعالتهم على هوؤلء الأ�ضخا�ض. 

 13- ينبغي ت�ضجيع اإن�ضاء وتعزيز وتو�ضيع ال�ضناديق الوطنية املخ�ض�ضة لتعوي�ض ال�ضحايا. وميكن اأي�ضًا، 
عند القت�ضاء، اأن تن�ضاأ �ضناديق اأخرى لهذا الغر�ض، مبا يف ذلك احلالت التي تكون فيها الدولة التي تنتمي 

ا اأ�ضابها من �ضرر.)514(  اإليها ال�ضحية عاجزة عن تعوي�ضها عمَّ

ُر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب  د املقرِّ وقد اأكَّ
ُر اخلا�ض اأنَّ الدوَل  اأنَّ واجب حماية حقوق �ضحايا الإرهاب يقع يف املقام الأول على عاتق الدول.)515( ولحظ املقرِّ
م تلك امل�ضاعدَة اإىل �ضحايا الإرهاب، مبا يف ذلك اأ�ضرهم. وي�ضمل  ُملَزمٌة دوليًّا يف جمال حقوق الإن�ضان باأن تقدِّ
ذلك اللتزاُم واجَب تقدمي التعوي�ض املايل، مبا يف ذلك التعوي�ُض عن الأ�ضرار املعنوية املتكبَّدة؛ واإعادة التاأهيل؛ 

وتوفري الرعاية ال�ضحية؛ وامل�ضاعدة النف�ضية-الجتماعية والقانونية.)516(
التزام  طبيعة  على  وكذلك  حدة،  على  حالة  كل  ظروف  على  املطلوب  النت�ضاف  ومدى  �ضكُل   ويتوقف 

الدولة الأ�ضا�ضي.

طات الإدارية 2- �سبل النت�ساف من خلل الآليات الق�سائية واملخطَّ
وطبيعة  الوطنية  بالت�ضريعات  رهنًا  الطرائق،  بعدد من  النت�ضاَف  يلتم�ضوا  اأن  الإرهابية  ل�ضحايا اجلرمية  ميكن 

النظام القانوين. 
•  ميكن لل�ضحايا احل�ضوُل على النت�ضاف من خلل الآليات الق�ضائية، ومنها رفُع دعاوى مدنية فردية 

�ضد اجلناة. وميكن لل�ضحايا ال�ضعُي للح�ضول على تعوي�ض اأو ردٍّ للحقوق بوا�ضطة الإجراءات اجلنائية، 
عندما ين�ضُّ القانون الوطني على ذلك.)517(

اإدارية، من قبيل �ضناديق  طات  اأخرى من الدعم من خلل خمطَّ واأ�ضكال  •  ميكن عر�ُض �ضبل انت�ضاف 

التعوي�ض الوطنية.

اجلمعية  قرار  )مرفق  ال�ضلطة  ا�ضتعمال  يف  والتع�ضف  الإجرام  ب�ضحايا  املتعلقة  الأ�ضا�ضية  العدل  مبادئ  اإعلن    )513(انظر 

النتهاكات  ل�ضحايا  واجلرب  النت�ضاف  يف  احلق  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�ضا�ضية  واملبادئ  13؛  اإىل   8 من  الفقرات   ،)34/40 العامة 
اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ضاين الدويل )مرفق قرار اجلمعية العامة 147/60(، الفقرتان 

3 )د( و16.
لع على مثال لهذا التدبري، انظر الربوتوكول ب�ضاأن منع وقمع العنف اجلن�ضي �ضد الن�ضاء والأطفال، امللحق مبيثاق الأمن   )514(للطِّ

وال�ضتقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، املادة 6، الفقرتني 6 و8. 
 )A/66/310)515، الفقرة 23.

 )516(املرجع نف�ضه، الفقرتان 20 و24.

 )517(يف بع�ض الوليات الق�ضائية، ميكن رفع دعوى مدنية بالتزامن مع امللحقة الق�ضائية اجلنائية. ويف حالت اأخرى، قد ُي�ضرتط 

اأن تكون هناك اإدانة جنائية من اأجل رفع دعوى مدنية، بينما تعمد املحاكم اجلنائية، يف بع�ض ال�ضياقات، اإىل النظر يف الدعاوى املدنية يف 
�ضياق الق�ضية نف�ضها.

https://cms.unov.org/UNTERM/Display/Record/UNOV/NA?OriginalId=104918
https://cms.unov.org/UNTERM/Display/Record/UNOV/NA?OriginalId=1459452
http://www.undocs.org/ar/A/66/310
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�ُضُبل النت�ضاف  ا�ضتكمال  اأجل  اأو من  ال�ضرر وامل�ضاعدة كبديل  اإدارية جلرب  اإن�ضاَء برامج  الدوُل  وقد تختار 
الفردية من خلل الإجراءات الق�ضائية، وذلك يف احلالت التي �ضهدت انتهاكاٍت وا�ضعَة النطاق اأو عندما يكون 
اأو غري قادرين على  اأمرت بها املحكمُة  التي  بالتزاماتهم عمًل بتدابري النت�ضاف  الوفاء  اجلناُة غرَي راغبني يف 
ذلك.)518( وقد اأو�ضت جلنُة مناه�ضة التعذيب، على �ضبيل املثال، بتطبيق اآلياٍت تكون يف متناول �ضحايا التعذيب 
�ضيما  ول  ال�ضرر،  جرب  على  احل�ضول  لتي�ضري  خا�ضًة  تدابرَي  ت�ضمل  التي  الوطنية  ال�ضناديق  مثل  املعاملة،  و�ضوء 
�ضت اأو ا�ضُت�ضِعفت.)519( وتكت�ضي املخططاُت الإدارية، من قبيل  بالن�ضبة لل�ضحايا الذين ينتمون اإىل الفئات التي ُهمِّ
�ضناديق التعوي�ض الوطنية، اأهميًة خا�ضة ل�ضحايا الإرهاب، يف �ضوء العدد الكبري من ال�ضحايا والأ�ضرار الوا�ضعة 
ُف عليهم اأو رمبا يكونون قد  ر التعرُّ النطاق من جراء الأعمال الإرهابية يف كثري من الأحيان، ولأنَّ اجلناَة قد يتعذَّ
فارقوا احلياة، ولأنهم يفتقرون يف معظم احلالت اإىل الو�ضائل اللزمة للوفاء بالتزاماتهم ب�ضاأن النت�ضاف الذي 

تاأمر به املحكمة.
ال�ضادرة  بالن زاعات،  املت�ضل  العنف اجلن�ضي  التعوي�ضات عن  ب�ضاأن  التوجيهية  العام  الأمني  د مذكرُة  وحتدِّ
يف عام 2014، برناجمًا اإداريًّا جلرب ال�ضرر خارج نطاق املحكمة لكي ت�ضتخدمه الدوُل لتوفري جرب ال�ضرر لأعداد 
هائلة من �ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان و/اأو النتهاكات اخلطرية للقانون الدويل 
ُد الدوُل النتهاكات وال�ضحايا الذين يجب اإن�ضاُفهم وجرُب �ضررهم من خلل  الإن�ضاين. ففي تلك الربامج، حتدِّ
عملية اإجرائية قائمة. وميكن اأي�ضًا اأن يكون جرُب ال�ضرر باأمر من املحاكم الوطنية اأو الدولية �ضد الدولة اأو �ضد 

مرتكب اجلرمية، ح�ضب القت�ضاء.

< اأ�سواء: برامج جرب ال�سرر الإدارية
هناك عدٌد من العتبارات التي ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار فيما يتعلق مبخططات جرب ال�ضرر الإدارية: 

•  ميكن اأن تكون الربامُج الإدارية اأكرَث �ضموًل واأي�ضَر مناًل من املحاكم. فهذه الربامُج هي يف احلقيقة قادرٌة 

على الو�ضول اإىل عدد اأكرب من ال�ضحايا، وهي اأراأف بال�ضحايا لأنَّ اإجراءاتها اأكرُث مرونًة ومعايرَي الإثبات 
فيها وتكاليَفها اأقلُّ بكثري.)اأ(

•  ميكن اأن تتيح الربامج الإدارية طريقًة اأ�ضرَع واأكرث تكتمًا للح�ضول على جرب ال�ضرر والدعم الذي ميكن اأن 

يقلل من احتمال التعر�ض للإيذاء الثانوي والو�ضم.
ر هذه الربامج يف قدرة ال�ضحايا على احل�ضول على انت�ضاف ق�ضائي، مبا يف ذلك  ر توفُّ •  ل ينبغي اأن يوؤثِّ

د، وينبغي اأن تاأخذ املحاكُم يف العتبار اجلرَب املمنوح  احل�ضول على جرب كاف و�ضريع وكامل لل�ضرر املتكبَّ
طات عند اتخاذ قرار ب�ضاأن النت�ضاف.)ب( من خلل هذه املخطَّ

ع بالت�ضاور مع ال�ضحايا، مع مراعاة احتياجاتهم واأولوياتهم. طاُت ينبغي اأن تو�ضَ •  هذه املخطَّ

طات اأو الو�ضول اإليها،  م بطلب اإىل هذه املخطَّ لني املحتملني املعلوماُت عن كيفية التقدُّ •  ينبغي اأن تتاح للموؤهَّ

وينبغي اأن تكون فرتُة تقدمي الطلبات مفتوحًة لفرتة زمنية معقولة.

)اأ("املذكرة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن التعوي�ضات عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات" )2014(، ال�ضفحة 7.

)ب(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 7؛ والتعليق العام رقم 3 )2012( ب�ضاأن تنفيذ املادة 14، الفقرة 20.

جيم-  تدابري النت�ساف وجرب ال�سرر املراعية للعتبارات 
اجلن�سانية 

لقد جتاهلت اآلياُت جرب ال�ضرر يف العادة املنظوَر اجلن�ضاين والأولوياِت والختلفاِت اجلن�ضانيَة يف ت�ضميمها 
�ض اإمكانيَة ح�ضول الن�ضاء على جرب ناجع. غري اأنَّ هناك اعرتافًا متزايدًا يف ال�ضنوات الأخرية  واإدارتها، مما قوَّ

للقانون الدويل حلقوق  ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة  التوجيهية  الأ�ضا�ضية واملبادئ   )518(املبادئ 

الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ضاين )مرفق قرار اجلمعية العامة 147/60(، الفقرة 16.
 )519(جلنة مناه�ضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 )2012( ب�ضاأن تنفيذ املادة 14، الفقرة 29. 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

املعني  اخلا�ض  ُر  املقرِّ ذكر  وقد  الإرهاب.)520(  ل�ضحايا  اجلرب  خمططات  يف  اجلن�ضاين  املنظور  اإدماج  ب�ضرورة 
بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب اأنَّ خمططات اجلرب ينبغي اأن ت�ضعى 
اإىل ردٍّ كامل للحقوق واأن تتوخى منح جرب فردي وجماعي لكل من �ضحايا تدابري مكافحة الإرهاب التي اتخذتها 
ر  اآلياُت اجلرب الوطنية م�ضتقلًة واأن توفِّ اأن تكون  الدوُل و�ضحايا اأعمال الإرهاب، واأن تتبع َنهجًا ت�ضاركيًّا. ويتعني 
تدابري جرب كافيًة وفعالًة و�ضريعًة "مبا ي�ضمل �ضمان �ضهولة احل�ضول عليها ومراعاتها للمنظور اجلن�ضاين". ويجب 
الدولية  لللتزامات  امتثاًل  احلقيقة  ك�ضف  عن  اأو  العدالة  اإىل  اجلناة  اإحالة  عن  بديًل  َقطُّ  التعوي�ض  ي�ضبح  األَّ 

ال�ضارية يف جمال حقوق الإن�ضان.)521(
وينبغي اأن توؤخذ العتباراُت التالية يف احل�ضبان عند تنفيذ برامج جرب ال�ضرر املراعية للعتبارات اجلن�ضانية.

1- املبادئ العامة
•  ينبغي اأن تقوم جميُع جوانب برامج جرب ال�ضرر على مبداأي امل�ضاواة وعدم التمييز.)522( فالربامُج ينبغي 

تنفيُذها بدون متييز، مبا يف ذلك على  ال�ضحايا ودعمهم، وينبغي  م بهدف العرتاف بجميع  ُت�ضمَّ اأن 
امل�ضاعدُة  تكون  اأن  كفالة  مع  القت�ضادية،  واملكانة  الجتماعية  والطبقة  الإثني  والأ�ضل  اجلن�ض  اأ�ضا�ض 
مكيَّفًة على نحو منا�ضب وفقًا لحتياجات ال�ضحايا.)523( وعلوًة على ذلك، يجب ت�ضميُم تلك الربامج 
�ُضها، اأو التي تزيد من  على نحو يتفادى قدَر الإمكان تعزيَز الأعراف واملمار�ضات التي تغنب املراأَة وتهمِّ

العجز الراهن للمراأة على كل من امل�ضتوى القانوين اأو ال�ضيا�ضي اأو الجتماعي اأو القت�ضادي.)524( 
وتق�ضي  التحقيقات  تها، منذ مرحلة  برمَّ ال�ضرر  اأ�ضا�َض عملية جرب  التمييز  امل�ضاواُة وعدُم  تكون  اأن  وينبغي 
احلقائق، وحتى مرحلة التوعية واآليات الت�ضجيل وت�ضميم �ضكل اجلرب وتوزيعه واتخاذ القرارات. وبالإ�ضافة اإىل 
ف ال�ضحية اأو الناجي واأمانه  هذه املبادئ الأ�ضا�ضية، ينبغي اأن مَتنح عملياُت اجلرب بوجه عام الأولويَة حلرية ت�ضرُّ

وكرامته و�ضلمته، وينبغي لها اأن تتفادى اإعادة الإيذاء.)525(
وتنفيذها  ال�ضرر  جرب  عملية  ت�ضميم  يف  اجلن�ضانية  العتبارات  ومراعاة  ال�ضحية  اإ�ضراك  •  ينبغي 

ال مع طائفة وا�ضعة من اأ�ضحاب امل�ضلحة، مبن فيهم الن�ضاء، ي�ضمن املراعاَة  ور�ضدها. فالنخراُط الفعَّ
الكاملة لحتياجات ال�ضحايا، ويدلُّ على العرتاف الر�ضمي بتباين التجارب التي خا�ضها ال�ضحايا، وهذا 
اإنَّ املراأَة قد تواجه قيودًا  ، حيث  ة يف ا�ضتعادتهم لكرامتهم. وهذا النخراُط �ضروريٌّ ي�ضكل خطوًة مهمَّ
يف ال�ضتفادة من جرب ال�ضرر يف ال�ضياقات التي يهيمن فيها الذكوُر على عملية اتخاذ القرارات املتعلقة 

بامل�ضائل املالية اأو التعليمية اأو القانونية. 
العنف  على  ز  تركِّ التي  التحليلية  الدرا�ضة  ب�ضاأن  الإن�ضان  حلقوق  ال�ضامية  املفو�ضية  تقرير  يف  لوحظ  وكما 
اجلن�ضي واجلن�ضاين يف �ضياق العدالة النتقالية، فاإنَّ ال�ضحايا اأدرى باحتياجاتهم واأولوياتهم، وهم يتبووؤون مكانًة 
املتعلقة ب�ضروط ا�ضتحقاقات جرب ال�ضرر وطرائق توزيعها، مبا ي�ضمل �ضماَن وجود هذه  ال�ضواغل  فريدة ملعاجلة 
الية يف توزيعها. ويف اأوغندا، تقوم املفو�ضيُة وجلنُة حقوق الإن�ضان  ال�ضتحقاقات يف املتناول و�ضمان الإن�ضاف والفعَّ

 )520("املذكرة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن التعوي�ضات عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات"؛ وA/HRC/27/21، الفقرة 45.

 )A/66/310)521، الفقرة 25.

للقانون الدويل حلقوق  ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة  التوجيهية  الأ�ضا�ضية واملبادئ   )522(املبادئ 

الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ضاين ، الفقرة 25.
رات واجلرمية، تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية، ال�ضفحة 71.   )523(املكتب املعني باملخدِّ

 Margaret Urban Walker, “Transformative reparations? A critical look at a current trend in thinking about gender-just)524( 

.reparations”, International Journal of Transitional Justice, vol. 10, No. 1 (2016), p. 121

 )525(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرتان 32 

)ب( و33 )ب(.

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
https://undocs.org/ar/A/66/310
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الأوغندية منذ عام 2008 باإجراء تدريب على التوعية بتدابري جرب ال�ضرر، مع القيام يف الوقت نف�ضه باإجراء بحوث 
عن وجهات نظر املجتمعات املت�ضررة من الن زاع.)526(

وعلوًة على ذلك، فاإنَّ لل�ضحايا ت�ضوُّراٍت خمتلفًة للعدالة والأولويات والحتياجات من امل�ضاعدة فيما يتعلق 
ُيولون  قد  ال�ضحايا  فبع�ُض  فوارق جمن�َضنة.)527(  د  يج�ضِّ اأن  وهذا ميكن  املحلية،  واأ�ضرهم وجمتمعاتهم  باأنف�ضهم 
مة من اأجل تلبية الحتياجات الأ�ضا�ضية، بينما قد يويل اآخرون الأولويَة للتعوي�ضات النقدية.  الأولويَة للخدمات املقدَّ
عات ال�ضحايا ب�ضاأن ما ميكن  ول بد من الت�ضاور مع ال�ضحايا، من اأجل تقييم هذه الأولويات وكذلك من اأجل تدبُّر توقُّ

عه ب�ضكل معقول من الربنامج.  توقُّ
وقد اأعرب العديُد من الن�ضاء اللتي ا�ضُت�ِضرن يف اأعقاب الن زاع اأو احلكم ال�ضتبدادي حول �ضكل جرب ال�ضرر 
لن اخلدماِت التي تلبي احتياجاتهن الأ�ضا�ضيَة والحتياجاِت الأ�ضا�ضيَة لأفراد اأ�ضرهن على  الذي يف�ضلنه اأنهن يف�ضِّ
�ضبيل  فعلى  ال�ضائعة.  الفر�ض  مع  اأو  د  املتكبَّ ال�ضرر  مع  يتنا�ضب  بقدر  النقدي  التعوي�ض  اأو  املفقودة  املمتلكات  رد 
املثال، �ضملت املطالُب امل�ضرتكة للن�ضاء احل�ضوَل على خدمات من اأجل اإعادة تاأهيلهن طبيًّا ونف�ضيًّا هنَّ واأ�ضرهن، 

ف�ضًل عن توفري التعليم لأطفالهن وتلقي امل�ضاعدة فيما يتعلق بال�ضكن.)528( 
الت�ضجيُع على م�ضاركة  يتطلب  وقد  ال�ضرر.  املراأة يف عمليات جرب  ب�ضدة على م�ضاركة  الت�ضجيع  •  ينبغي 

املراأة يف عمليات جمتمعية مثل امل�ضاورات القياَم مببادرات تثقيفية، وخا�ضة عندما تكون م�ضاركُة املراأة 
يف احلياة العامة حمدودًة.)529( 

الية، ينبغي الت�ضجيُع على اعتماد حوافَز هيكلية  وبالنظر اإىل العقبات التي حتول دون م�ضاركة ال�ضحايا بفعَّ
جلنُة  اأو�ضت  تيمور-لي�ضتي،  ويف  اجلن�ضانية.   العتبارات  تراعي  واإجراءات  توا�ضلية  باأن�ضطة  القيام  على  للحثِّ 
�َض للن�ضاء 50 يف املائة من املوارد املتاحة جلرب ال�ضرر، حر�ضًا على اأن  ال�ضتقبال واحلقيقة وامل�ضاحلة باأن ُيخ�ضَّ

ارًا كافيًا للو�ضول اإىل الن�ضاء والفتيات.)530( َتبذل اآليُة التنفيذ جهدًا جبَّ
ومن املفيد اأي�ضًا اإجراُء م�ضاورات ل مركزية، حيثما اأمكن، للو�ضول اإىل طائفة وا�ضعة من ال�ضحايا، علمًا باأنَّ 

احتياجات ال�ضحايا قد تتفاوت تفاوتًا كبريًا تبعًا لعوامل مثل املوقع.)531(
اأنواع الأ�ضرار التي تندرج �ضمن نطاق الربنامج.  •  ينبغي ال�ضرت�ضاد بالعتبارات اجلن�ضانية يف حتديد 

ينبغي  التي  الأ�ضرار  اأنواع  تقييم  يف  الأ�ضرار"  اإىل  "ي�ضتند  نهجًا  ال�ضرر  جرب  برامُج  تتبع  اأن  وينبغي 
اإدراجها يف نطاق الربنامج، مع مراعاة ال�ضحايا املبا�ضرين واجلهات امل�ضتفيدة واملعالني امل�ضت�ضعفني. 
على  وقعها  واختلف  املتكبَّدة،  الأ�ضرار  على  املرتتبة  للآثار  جن�ضاين  بتحليل  ال�ضطلُع  اأي�ضًا  وينبغي 
الن�ضاء والرجال والفتيان والفتيات، وكذلك لأيِّ اأ�ضرار جمن�َضنة ب�ضكل وا�ضح، مبا فيها العنُف اجلن�ضي 
واجلن�ضاين اأو فقداُن القدرة الإجنابية اأو احلمُل الق�ضري )انظر الفرع دال-2 من هذا الف�ضل(.)532( 

ب التحيُّز اجلن�ضاين يف حتديد الأولويات وتقييم ما ي�ضكل �ضررًا ي�ضتوجب جربًا.)533(  فهذا يجنِّ

 Uganda Human Rights Commission and Office of the United Nations Highو و47؛   46 الفقرتان   ،A/HRC/27/21)526( 
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.2010” (2010), p. 14

 Ruth Rubio-Marín, “The gender of reparations: setting the agenda” in What Happened to the Women? Gender and)528( 

 Reparations for Human Rights Violations, Ruth Rubio-Marín, ed., Advancing Transitional Justice Series (New York, Social
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Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes and Naomi Cahn, On the Frontlines: Gender, War, and the Post-)533( 

.Conflict Process (New York, Oxford University Press, 2011), pp. 190 and 216

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
http://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21


182

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

•  يجب ت�ضميم برامج دعم ال�ضحايا واإعادة تاأهيلهم وتنفيذها بطريقة مراعية للعتبارات اجلن�ضانية. 

ال لل�ضحايا يتطلب اأي�ضًا، اإ�ضافًة اإىل اإجراءات العدالة اجلنائية، اأن تكون امل�ضاعدُة املادية  فالدعُم الفعَّ
والطبية والنف�ضانية والجتماعية ال�ضرورية، مبا يف ذلك املعلومات عن اخلدمات ال�ضحية والجتماعية 
رة، متاحًة على امل�ضتوى الوطني. وينبغي اأن يكون نظاُم العدالة اجلنائية ودوُره يف دعم �ضحايا الأعمال  املوفَّ

الإرهابية جزءًا من اإجراءات اأو�ضع لتقدمي امل�ضاعدة والدعم اإىل ال�ضحايا يف جميع اجلوانب.)534(

اأنه، يف  تاأهيلهم اجتماعيًّا.)535( غري  اللزمة لإعادة  امل�ضاعدة  الإرهاب  ر ل�ضحايا  توفِّ الدعم  الأ�ضكاُل من  وهذه 
العديد من ال�ضياقات، ترتبط القدرُة على النجاح يف املطالبة بهذه الأ�ضكال من اجلرب ارتباطًا حمَكمًا بال�ضواغل 
املتعلقة باإمكانية و�ضول املراأة اإىل اخلدمات العمومية والجتماعية ب�ضكل عام. فعلى �ضبيل املثال، عندما ل تكون 
بحقها يف احل�ضول على خدمات  ُيعرَتف  ل  فقد  القرار،  �ضنع  منتديات  كافيًا يف  املراأة ممثَّلة متثيًل  احتياجاُت 

ع املزايا توزيعًا غري مت�ضاو. الرعاية ال�ضحية واخلدمات النف�ضية ذات الأولوية ب�ضاأن الأ�ضرار املجن�َضنة اأو قد ُتوزَّ

2- العتبارات الإجرائية والإدارية 
•  ينبغي اأن تاأخذ الربامج يف العتبار احلواجز التي حتول دون م�ضاركة املراأة على قدم امل�ضاواة مع الرجل 

واأن تعمل على تذليلها. فكما هو الأمُر ب�ضاأن النقاط التي اأثريت يف الق�ضم األف من هذا الف�ضل فيما يتعلق 
ب�ضبل الو�ضول اإىل العدالة، يجب اأن تاأخذ عمليُة الت�ضجيل يف برامج جرب ال�ضرر يف العتبار احلواجَز 
املغبونة  املراأة  �ضيما  ول  املراأة،  م�ضاركة  دون  حتول  التي  والقت�ضادية  والثقافية  والجتماعية  املادية 
توعية  القياَم مببادرات  الأمُر  يقت�ضي  وقد  الريفية.  املناطق  تعي�ض يف  التي  وتلك  واقت�ضاديًّا  اجتماعيًّا 
دة من اأجل تعميم املعلومات عن توافر الربامج و�ضروط التاأهل لها والآثار املرتتبة على الت�ضجيل،  حمدَّ
ُي�ضر  اأن يوؤخذ يف احل�ضبان مدى  مع مراعاة اعتبارات الإملام بالقراءة والكتابة واللغة.)536( كما ينبغي 
الو�ضول اإىل الربنامج، ول �ضيما فيما يخ�ض الن�ضاء اللواتي يوجدن يف مناطق ريفية. وعلوة على ذلك، 
اأن  ح  يجب مراعاُة العتبارات اجلن�ضانية يف معايري واإجراءات احل�ضول على جرب لل�ضرر. ومن املرجَّ
يوؤدي فر�ُض اآجال �ضارمة لتقدمي الطلبات اأو اعتماد نظم القوائم املغلقة، �ضواء فيما يتعلق بامل�ضاركة يف 
جلان تق�ضي احلقائق اأو غري ذلك، اإىل ا�ضتبعاد بع�ض ال�ضحايا.)537(  وقد اأو�ضت اللجنُة املعنية بالق�ضاء 
على التمييز �ضد املراأة باأن ُتن�ضئ الدوُل �ضناديَق خا�ضًة باملراأة ل�ضمان ح�ضول املراأة على جرب منا�ضب 
يف احلالت التي يكون فيها الأفراُد اأو الكيانات امل�ضوؤولون عن انتهاك حقوقها الإن�ضانية غرَي قادرين على 

تقدمي هذا اجلرب اأو ل يريدون تقدميه، وهذا ي�ضمل �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)538(
•  ينبغي اأن يتلقى املوظفون امل�ضاركون يف اإدارة برامج جرب ال�ضرر تدريبًا على الأبعاد املجن�َضنة لعمليات 

جرب ال�ضرر. ومن اأجل جتنب اإعادة الإيذاء، ينبغي اأن يتطرق هذا التدريُب اإىل م�ضائل من بينها التعامُل 
اإىل  وبالإ�ضافة  ال�ضرر.  من  املختلفة  الأنواع  وفهُم  اجلن�ضانية  العتبارات  تراعي  بطريقة  ال�ضحايا  مع 
املوظفني  عداد  يف  ون�ضاء  رجاٌل  هناك  يكون  اأن  اأهمية  على  التدريبية  الدوراُت  د  ت�ضدِّ اأن  ينبغي  ذلك، 

املعنيني باأخذ الأقوال.
ويف  �ضريعة  انت�ضاف  �ضبل  توفري  �ضرورَة  ال�ضحايا  ت�ضجيل  ب�ضاأن  الإثبات  متطلباُت  ُتراعي  اأن  •  ينبغي 

بتمعُّن  النظُر  الإمنائي، يجب  املتحدة  الأمم  وبرنامج  للمراأة  املتحدة  الأمم  اأبرزت هيئُة  املتناول. فكما 
يف املتطلبات ال�ضارمة ب�ضاأن الوثائق واأدلة الإثبات، مبا يف ذلك ا�ضرتاُط تقدمي �ضهادات وفاة اأو �ضنداٍت 

رات واجلرمية، تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية، الفقرة 47.   )534(مكتب املخدِّ

 )A/HRC/20/14)535، الفقرة 62.

 Beth Goldblatt, “Evaluating the gender content of reparations: lessons from South Africa” in What Happened to the)536( 

.Women?. Rubio-Marín, ed., p. 74

 )A/HRC/27/21)537، الفقرة 48.

 )538(التو�ضية العامة رقم 33 )2015( ب�ضاأن جلوء املراأة اإىل الق�ضاء، الفقرة 19 )د(؛ والتو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف 

اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرة 47. 
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اأو �ضهادات طبية تثبت ح�ضول النتهاكات اجلن�ضية، مع مراعاة �ضياق الربنامج ومدى  مللكية الأرا�ضي 
امل�ضتغرق  الوقت  حيث  من  وذلك  الأدلة،)539(  هذه  على  احل�ضول  من  واقعية  ب�ضورة  ال�ضحايا  متكن 

للح�ضول على تلك الوثائق وكذلك من حيث النفقات املتكبَّدة يف احل�ضول عليها.
احتياجات  اختلف  اأخذ  مع  اجلن�ضانية،  العتبارات  تراعي  بطريقة  اجلرب  ا�ضتحقاقات  منح  •  ينبغي 

ال�ضحايا يف العتبار عند القت�ضاء. فقد اأظهرت التجربُة املكت�ضبة من برامج جرب ال�ضرر املا�ضية اأنه 
اأوجُه  ال�ضحايا  دة على جميع  املوحَّ الإجمالية  ال�ضتحقاقات  ُتراَعى يف �ضرف  التعوي�ضات، ل  عند منح 
ال�ضت�ضعاف املجن�َضنة، ومن ذلك مثًل عندما تفقد الأ�ضرُة ذكرًا ُمعيًل، حيث اإنَّ الأ�ضَر املعي�ضية التي 
تراأ�ضها اإناٌث تن زع اإىل اأن تكون اأقل ا�ضتقرارًا ماليًّا من تلك التي يراأ�ضها ذكوٌر. وهذه التفاوتاُت املالية 
ا اإىل اأنَّ الن�ضاَء غالبًا ما يك�ضنب اأقل من نظرائهن من الرجال، كما ميكن اأن تكون ناجتة عن  تعود جزئيًّ
اأن  املعالني.)540( وعلوة على ذلك، يجب  للرعاية لطائفة من  مة  املجتمعات كمقدِّ بع�ض  املراأة يف  دور 
الوفاء مبتطلبات �ضكلية من قبيل تقدمي  الن�ضاُء والأطفال يف  التي تواجهها  تراعي الربامُج ال�ضعوبات 

وثائق ر�ضمية اأو امتلك ح�ضاب م�ضرفي.)541(
على  تقوم  التي  القت�ضادية  اأو  الجتماعية  اأو  القانونية  احلواجَز  ال�ضرر  جرب  �ضكل  ز  يعزِّ اأن  ينبغي  •  ل 

اعتبارات جن�ضانية وحتول دون الإن�ضاف. فعلى �ضبيل املثال، قد تواجه املراأُة عقباٍت يف احل�ضول على 
تعوي�ض يف ال�ضياقات التي تكون لها فيها ا�ضتقلليٌة حمدودة للت�ضرف يف املوارد املالية. ويوؤكد اإعلُن 
ال�ضرر  اأنَّ جرَب  ين�ضُّ على   3 فاملبداأ  اأثر حتويلي.  اإحداث  اإىل  ي�ضعى  اأن  ينبغي  ال�ضرر  اأنَّ جرب  نريوبي 
يجب اأن يكون هو الدافَع لعجلة التحوُّل يف مرحلة ما بعد الن زاع بت�ضحيح املظامل الجتماعية والثقافية 
والتفاوتات ال�ضيا�ضية والهيكلية التي ت�ضكل حياة الن�ضاء والفتيات؛ واأنَّ اإعادَة الإدماج وردَّ احلق لي�ضا يف 
حد ذاتهما هدفني كافيني من اأهداف جرب ال�ضرر، اإذ اإنَّ اأ�ضول انتهاكات حقوق الإن�ضان املكفولة للن�ضاء 

والفتيات تعود اإىل ما قبل الن زاع.
وترد اأدناه مناق�ضٌة اأكرث تف�ضيًل لتدابري جرب ال�ضرر التحويلية يف �ضياق �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.

< مثال: جرب ال�سرر ودعم ال�سحايا وال�سندوق ال�ستئماين لل�سحايا

ر ال�ضندوُق ال�ضتئماين لل�ضحايا الدعَم ل�ضحايا اجلرائم التي تندرج �ضمن نطاق اخت�ضا�ض املحكمة اجلنائية  يوفِّ
الدولية.

ن اخلطُة ال�ضرتاتيجية للفرتة 2014-2017 لل�ضندوق ال�ضتئماين لل�ضحايا ثمانيَة مبادئ برناجمية ُي�ضرت�َضد  وتت�ضمَّ
بها يف تنفيذها. ويهدف اأوُل هذه املبادئ اإىل دعم النهو�ض بحقوق الإن�ضان املكفولة للمراأة ف�ضًل عن زيادة م�ضاركة 
مع  ات�ضاقًا  واجلن�ضاين،  اجلن�ضي  العنف  واأثر  التفاوت  اأوجه  معاجلَة  ي�ضمل  وهذا  اجلن�ضاين.  املنظور  واإدماج  املراأة 

اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة وقرارات جمل�ض الأمن ب�ضاأن املراأة وال�ضلم والأمن.)اأ(
ولهذا الغر�ض، يرمي ال�ضندوُق ال�ضتئماين اإىل تعميم املنظور اجلن�ضاين يف جميع اأن�ضطته، م�ضتهدفًا �ضحايا العنف 
اجلن�ضي واجلن�ضاين على وجه التحديد، واإىل اتباع "اإدراج منهجي" للم�ضائل اجلن�ضانية يف عملية تقييمه للحتياجات 
وتخطيطه للم�ضاريع. ومن �ضاأن القيام بذلك اأن ُيجلي املزيَد من جمالت التدخل، مثل توفري الرعاية والدعم لكلٍّ من 
مة خ�ضي�ضًا  الإناث والذكور الناجني بعد وقوعهم �ضحايا للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، وزيادة عدد التدخلت امل�ضمَّ
لدعم اإعادة اإدماج الأمهات اللواتي هن دون ال�ضن القانونية والفتيات املرتبطات بجماعات م�ضلحة، وجمموعة اأو�ضع 

من اخليارات املتعلقة باملهن وموارد الرزق.)ب(

)اأ(Trust Fund for Victims, “TFV Strategic Plan 2014–2017” (The Hague, August 2014), p. 15. متاح على املوقع التايل: 

https://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/1408%20TFV%20Strategic%20Plan%202014-2017%20
.Final%20ENG.pdf

)ب(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 21. 

.“Reparations, development and gender”, p. 17)539( 

 Goldblatt, “Evaluating the gender content of reparations” in What Happened to the Women?.Rubio-Marín, ed., pp.)540( 

.75 and 215

 )A/HRC/27/21)541، الفقرة 48.

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/1408%20TFV%20Strategic%20Plan%202014-2017%20Final%20ENG.pdf
http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/1408%20TFV%20Strategic%20Plan%202014-2017%20Final%20ENG.pdf
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ملزيد من املطالعة
رات واجلرمية، وعنوانه الكتيِّب اخلا�ض باإقامة العدل لل�ضحايا: ا�ضتخدام  •   اإنَّ الكتيِّب الذي اأ�ضدره مكتب املخدِّ

 Handbook on( وتطبيق اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة
 Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice

for Victims of Crime and Abuse of Power( هو مبثابة دليل ت�ضرت�ضد به الدوُل يف تنفيذ اإعلن مبادئ العدل 

الأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة. ويعر�ض الكتيِّب اخلطوَط العري�ضة للخطوات 
الأ�ضا�ضية لإن�ضاء خدمات م�ضاعدة �ضاملة ل�ضحايا اجلرمية، وكذلك لو�ضع �ضيا�ضات واإجراءات وبروتوكولت ب�ضاأن 

ثة من هذا الكتيِّب. العدالة اجلنائية تراعي ال�ضحايا. ويجري الآن اإعداُد �ضيغة حمدَّ
ُر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب تقريرًا  •   وقد اأعدَّ املقرِّ

.)A/HRC/20/14( ضه لو�ضع مبادئ اإطارية ل�ضمان حقوق �ضحايا الإرهاب الإن�ضانية� خ�ضَّ
م من�ضوُر املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإن�ضان، وعنوانه "اأدوات �ضيادة القانون من اأجل الدول اخلارجة من  •  ويقدِّ

 )Rule-of-Law Tools for Post-conflict States: Reparations Programmes( "نزاعات: برامج جرب ال�ضرر
ن ق�ضمًا ب�ضاأن تدابري اجلرب املراعية  اإر�ضادات ب�ضاأن ت�ضميم وتنفيذ مبادرات جلرب ال�ضرر ب�ضكل عام، وهو يت�ضمَّ

للعتبارات اجلن�ضانية.

دال-  �سبل النت�ساف ل�سحايا العنف اجلن�سي واجلن�ساين والجتار 
بالأ�سخا�س على يد اجلماعات الإرهابية

احلق يف النت�ساف  -1
الية للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف توفري �ُضُبل  يتمثل اأحُد العنا�ضر الأ�ضا�ضية من م�ضوؤولية الدول عن الت�ضدي بفعَّ
الة ل�ضحايا هذه الأعمال.)542( وقد �ضلَّمت اللجنُة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة باأنَّ  انت�ضاف عادلة وفعَّ
الدوَل ُملَزمة حتديدًا بتوفري جرب فعال للن�ضاء �ضحايا العنف اجلن�ضاين اأو الناجيات بعد التعر�ض له. وينبغي اأن 
القانونية والجتماعية وال�ضحية،  امل�ضاعدة  النقدي؛ وتوفري خدمات  التعوي�ض  ي�ضمل اجلرُب تدابري خمتلفة، مثل 
مبا ي�ضمل ال�ضحة اجلن�ضية والإجنابية والعقلية، من اأجل التعافي الكامل؛ والرتياح واحل�ضول على �ضمانات بعدم 
ها فورًا، واأن تكون �ضاملًة ومتنا�ضبة مع  الة وميكن تخ�ضي�ضُ التكرار. وينبغي اأن تكون و�ضائُل اجلرب هذه كافيًة وفعَّ

ج�ضامة ال�ضرر الذي حدث.)543(
وهذه احلاجُة اإىل توفري جرب لل�ضرر ودعم ر�ضمي لل�ضحايا �ُضلِّم بها اأي�ضًا يف العديد من قرارات جمل�ض الأمن، 

ومنها القرارات 2242 )2015( و2331 )2016( و2349 )2017( و2388 )2017(. 
يد  على  بالأ�ضخا�ض  والجتار  اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  اأنَّ  الأمن  جمل�ُض  اأكد   ،)2016(  2331 القرار  ففي 
التدابري  من  لل�ضتفادة  لني  موؤهَّ يكونوا  حتى  الإرهاب،  �ضحايا  عداد  يف  ت�ضنيُفهم  ينبغي  الإرهابية  اجلماعات 
الر�ضمية املو�ضوعة لدعم �ضحايا الإرهاب والعرتاف بهم وجرب ال�ضرر الذي حاق بهم والنتفاع بالربامج الوطنية 
اأن  ينبغي  الغاية،  لتلك  وحتقيقًا  اإدماجهم.  واإعادة  اإليهم  العتبار  اإعادة  جهود  لتي�ضري  كو�ضيلة  واجلرب،  للإغاثة 
ي�ضتفيد �ضحايا العنف اجلن�ضي والجتار بالب�ضر من برامج الإغاثة والتعافي، مبا يف ذلك الرعاية ال�ضحية والرعاية 
النف�ضية واملاأوى الآمن والدعم باأ�ضباب العي�ض واملعونة القانونية، وينبغي اأن ت�ضمل اخلدماُت الن�ضاَء اللئي اأجننب 
�ضوا للعنف اجلن�ضي  اأطفاًل نتيجَة الغت�ضاب يف زمن احلرب، وكذلك الرجال والفتيان الذين ُيحتَمل اأن يكونوا تعرَّ

ان الن زاعات، وهذا ي�ضمل احلالت التي يكون فيها ذلك مرتبطًا بالجتار بالأ�ضخا�ض اأثناء الن زاعات امل�ضلحة. اإبَّ

الفقرات  التفاقية،  2 من  املادة  الأطراف مبوجب  للدول  الأ�ضا�ضية  اللتزامات  ب�ضاأن  رقم 28 )2010(  العامة  التو�ضية   )542(انظر 

العنف  على  الق�ضاء  واإعلن  الفقرة )ز(؛   ،7 املادة  املراأة،  العنف �ضد  وا�ضتئ�ضال  وقمع  ملنع  الأمريكية  البلدان  واتفاقية  اإىل 36؛   32 من 
 �ضد املراأة، املادة 4، الفقرة )د(؛ واإعلن ومنهاج عمل بيجني املعتمدين يف املوؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، الفقرتني 124 )د( و)ح(؛ 

واإعلن نريوبي ب�ضاأن حق الن�ضاء والفتيات يف النت�ضاف واجلرب.
 )543(التو�ضية العامة رقم 35 )2017( ب�ضاأن العنف اجلن�ضاين �ضد املراأة، ال�ضادرة حتديثًا للتو�ضية العامة رقم 19، الفقرة 33 )اأ(. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
http://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
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2- �سبل النت�ساف ل�سحايا العنف اجلن�سي واجلن�ساين 
بالإ�ضافة اإىل املبادئ العامة لربامج اجلرب املراعية للعتبارات اجلن�ضانية التي نوق�ضت يف الق�ضم جيم من هذا 
والجتار  واجلن�ضاين  العنف اجلن�ضي  ب�ضحايا  وجه اخل�ضو�ض  على  املتعلقة  العتبارات  الف�ضل، هناك عدٌد من 
دة اإىل حد كبري من التجربة ال�ضابقة  بالأ�ضخا�ض التي ينبغي اأخُذها يف العتبار. وقد برزت هذه املمار�ضاُت اجليِّ

فيما يتعلق بجرب الأ�ضرار الناجمة عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات.
اآثار الإيذاء  اإنَّ كَليهما يعاين من  ال�ضواء، حيث  وتنطبق هذه املبادُئ على ال�ضحايا من الإناث والذكور على 
املنا�ضبة  والطريقَة  احتياجاتهما  باأنَّ  نف�ضه  الوقت  العرتاف يف  مع  والقت�ضادية،  والجتماعية  والنف�ضية  البدنية 

لتلبيتها ميكن اأن تختلف ح�ضب ال�ضياق.

‘1’ املبادئ العامة 

•  نظم العدالة اجلنائية لها دور حا�ضم يجب اأن تقوم به. ينبغي للدول الأع�ضاء اأن ت�ضمن اأن ُتتاح للن�ضاء اللواتي 

املطالبة  حقُّ  ذلك  يف  مبا  للعنف،  نتيجة  بهن  حلق  الذي  ال�ضرر  جلرب  وعادلة  �ضريعة  �ضبٌل  للعنف  �ضن  تعرَّ
اأن تقت�ضر ال�ضيا�ضاُت  اأو حقُّ املطالبة بالتعوي�ض من الدولة.)544( ول ينبغي  بردِّ احلقِّ من مرتكب اجلرمية 
والإجراءات املتعلقة باإ�ضدار الأحكام على اإدانة ال�ضلوك العنيف والردع عنه وو�ضع حد له فح�ضب، بل ينبغي اأن 

ر اأي�ضًا جربًا لل�ضرر الناجم عن العنف.)545( توفِّ
فقد  واجلن�ضاين.  العنف اجلن�ضي  الناجمة عن  بالأ�ضرار  ا  تامًّ اعرتافًا  تعرتف  اأن  يجب  ال�ضرر  •  برامج جرب 

ب�ضكل منهجي  امل�ضائَل اجلن�ضانية  ُتدرج  الن زاع مل  انتهاء  ال�ضرر بعد  اأنَّ برامج جرب  املتعارف عليه  بات من 
اأو  اأو التعذيب  "الأخطَر" للحقوق )مثل القتل  زت على ما اعُتربت النتهاكاِت  يف ت�ضميمها وتنفيذها، بل ركَّ
العتداءات على ال�ضلمة اجل�ضدية التي اأ�ضفرت عن اإعاقات دائمة(. ويف بع�ض احلالت، اأن�ضئ "ترتيب هرمي 
�ضت الأ�ضراُر املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين اأو اعُتربت اأ�ضرارًا اأقلَّ خطورة وغري  للنتهاكات"، حيث ُهمِّ
دائمة.)546( وهذا الرتتيُب الهرمي ل يعرتف بخطورة الأ�ضرار املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي يوؤثر 
ب�ضكل غري متنا�ضب يف الن�ضاء، وهو يك�ضف عن حتيُّز ذكوري غري اعتيادي يف تقييم ما ي�ضكل اأ�ضرارًا ل ميكن 
اإ�ضلحها، وكيفية تاأثري تلك الأ�ضرار يف ال�ضخ�ض طوال العمر، ول �ضيما يف املجتمعات التي تقيَّم فيها املراأُة 

رة.)547( تها املت�ضوَّ على اأ�ضا�ض قدرتها على الإجناب ف�ضًل عن عفَّ
ُل  اأوَّ ومتثلت  املدين.  املجتمع  مبادرات  يتَّ�ضح من  كما  الأ�ضرار،  بهذه  الت�ضليم  نحو  اإيجابي  وقد حدث حتوٌُّل 
ي�ضع هذا  اإذ  ال�ضرر،  النت�ضاف وجرب  والفتيات يف  الن�ضاء  ب�ضاأن حقِّ  نريوبي  اإعلن  القبيل يف  مبادرة من هذا 
الإعلُن مبادَئ ب�ضاأن اجلرب املراعي للعتبارات اجلن�ضانية، ول �ضيما ل�ضحايا العنف اجلن�ضي. وهذا التحوُُّل يدلُّ 
دعت  التي  وعواقبه،  واأ�ضبابه  املراأة  �ضد  العنف  مب�ضاألة  املعنية  اخلا�ضة  رُة  املقرِّ به  تقوم  الذي  العمُل  اأي�ضًا  عليه 
ب�ضاأن  العام  للأمني  التوجيهية  رُة  واملذكِّ اجلن�ضانية،)548(  للعتبارات  مراعيٍة  ال�ضرر  جلرب  تدابرَي  اعتماد  اإىل 

ت يف عام 2014. التعوي�ضات عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات، التي اأُعدَّ
اأ�ضكال  دًا يف عملية حتديد  واجلن�ضاين جم�ضَّ بالعنف اجلن�ضي  املت�ضلة  بالأ�ضرار  العرتاُف  يكون  اأن  ويجب 
لني للح�ضول  َتها للح�ضول على جرب؛ ويف تعريف "امل�ضتفيدين" باعتبارهم الأ�ضخا�َض املوؤهَّ الأ�ضرار التي توؤهل �ضحيَّ

على اجلرب، ويف اأ�ضكال اجلرب املتاحة.)549(
َتها للح�ضول على جرب، ل  ل �ضحيَّ وفيما يتعلق باأ�ضكال الأ�ضرار املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين التي توؤهِّ
ينبغي اأن يقت�ضر العرتاُف بالإيذاء على اأ�ضكال العنف البدين، مثل الغت�ضاب، بل ينبغي اأن ي�ضمل نطاَق الأ�ضرار 

ثة لل�ضرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة   )544(ال�ضيغة املحدَّ

اجلنائية، الفقرة 18 )د(.
 )545(املرجع نف�ضه، الفقرة 17 )اأ(.

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, pp. 189–190)546( 

 )547(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 190.

.A/HRC/14/22 548(انظر الفقرات 30-85 من الوثيقة( 

 )549(املرجع نف�ضه، الفقرة 41.

http://undocs.org/ar/A/HRC/14/22
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الق�ضري  والإجها�ض  الق�ضري  واحلمل  الغت�ضاب  اآثاَر  الأ�ضكاُل  تلك  وت�ضمل   .5 الف�ضل  يف  مناق�ضُتها  وردت  التي 
عند  وحتى  الق�ضري.)550(  الزواج  مثل  اأكرث،  "عائلي"  طابع  ذاُت  هي  التي  ال�ضرتقاق  واأ�ضكال  الق�ضري  والتعقيم 
ل اإىل فهم كامل  الت�ضليم بالأ�ضرار املت�ضلة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، ينبغي ال�ضعُي يف عمليات اجلرب اإىل التو�ضُّ
ل انتهاكاٍت بدنيًة فح�ضب، بل اإنها ُت�ضعف القدراِت  للطابع املجن�َضن لتلك الأ�ضرار والآثار التي تخلفها. فهي ل ت�ضكِّ
ج التمييز �ضد املراأة على نطاق اأو�ضع وتزيد من ا�ضت�ضعافها  الجتماعيَة والقت�ضادية والعاطفية التي ميكن اأن توؤجِّ

الجتماعي والقت�ضادي.)551(
ا اإزاء حتديد امل�ضتفيدين، مع مراعاة  وفيما يتعلُق بنطاق امل�ضتفيدين، ينبغي اأن تعتمد العملياُت نهجًا �ضموليًّ
املبادئ العامة املذكورة اأعله لتحديد ال�ضحايا وال�ضتحقاقات لدعم اأفراد الأ�ضرة. ومن املمار�ضات اجليِّدة حتديُد 
بذ من جمتمعاتهم املحلية واأ�ضرهم يف  ا�ضتحقاقات الأطفال الذين يولدون نتيجَة اغت�ضاب، حيث اإنهم يواجهون النَّ
العديد من ال�ضياقات. فهذه ال�ضتحقاقاُت قد توؤدي اإىل متكني اأولئك الذين يتولَّون رعايَة الأطفال الذين يولدون 
رة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن  نتيجَة اغت�ضاب من املطالبة بجرب لل�ضرر بالنيابة عنهم. ومثلما لوحظ يف املذكِّ
التعوي�ضات عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات، اعرتفت خطُة جرب ال�ضرر يف بريو بالأطفال املولودين نتيجَة 
زة من امل�ضتفيدين، م�ضريًة اإىل اأنه يجب اأن يحقَّ لهم الإفادُة من التعوي�ضات القت�ضادية حتى  الغت�ضاب كفئة متميِّ

لني للح�ضول على خدمات تعليم تف�ضيلية.)552( بلوغهم �ضنَّ الثامنَة ع�ضرَة، واأنه ينبغي اأن يكونوا موؤهَّ
وينبغي اأن ميثِّل حتديُد اأ�ضكال اجلرب املتاحة اإحدى النتائج الرئي�ضية لعملية م�ضاورات اإ�ضراكية من اأجل حتديد 
اإعادة  اأ�ضكال  اأو على  اأن تكون برامُج اجلرب �ضاملة واألَّ تقت�ضر على التعوي�ضات  الحتياجات والأولويات. وينبغي 

تاأهيل فورية. 
•  ينبغي اأن تعتمد برامج جرب ال�ضرر نهجًا مرنًا اإزاء ت�ضنيف الأ�ضرار. فدون امل�ضا�ض باأهمية العرتاف 

متكنُي  اأي�ضًا  ال�ضروري  من  التحديد،  وجه  على  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  عن  الناجمة  بالأ�ضرار 
ال�ضحايا، اإذا ما رغبوا يف ذلك، من تقدمي مطالباتهم يف اإطار اأ�ضكال اأخرى من ال�ضرر، ب�ضبب الو�ضمة 
ُر اخلا�ض املعني  اأ�ضار املقرِّ الجتماعية املرتبطة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف بع�ض ال�ضياقات. وقد 
بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، اإىل اأنَّ �ضحايا العنف 
ف اجلرمية  ُتعرَّ الو�ضم الجتماعي عندما  اأكرب من  ي�ضعرن بحماية  باأنهن  اأفدن  اجلن�ضي يف غواتيمال 
ا اأو ا�ضرتقاقًا جن�ضيًّا.)553( وينبغي اأن يتمثل اأحُد  باأنها تعذيب بدًل من اعتبارها اغت�ضابًا اأو حتبيًل ق�ضريًّ
اأهداف امل�ضاورات يف قيا�ض اآراء ال�ضحايا يف هذه امل�ضاألة. واأو�ضت جلنُة ال�ضتقبال واحلقيقة وامل�ضاحلة 
يف تيمور- لي�ضتي باإدراج فئات غري قائمة على ال�ضرر، من قبيل فئة الأمهات العازبات والأطفال املتاأثرين 

بالن زاع، بالإ�ضافة اإىل �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)554(
تلبية  اأجل  من  التاأهيل،  اإعادة  تدابري  �ضيما  ول  ال�ضرر،  جلرب  وعاجلة  موؤقتة  تدابري  اإتاحة  •  ينبغي 

الحتياجات الفورية لل�ضحايا. ويجب اأن تهدف هذه التدابرُي اإىل الت�ضدي للأ�ضرار اخلا�ضة التي يعاين 
املولودين  الأطفال  املبا�ضرون، ف�ضًل عن  ال�ضحايا  الذين هم  والفتيان  والفتيات  والرجال  الن�ضاُء  منها 
نتيجة للغت�ضاب.)555( وتكت�ضي هذه التدابرُي اأهميًة خا�ضة لدى �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، 
والتنا�ضلية  اجلن�ضية  وامل�ضاعفات  بهن  حلقت  التي  والنف�ضية  البدنية  ال�ضدمات  طبيعة  اإىل  بالنظر 
املحتملة. وينبغي اأن ت�ضمل التدابرُي العاجلة احل�ضوَل على اخلدمات ال�ضحية، ومنها خدماُت ال�ضحة 
�ضتهم  همَّ الذين  والأ�ضخا�ض  دين  للم�ضرَّ وال�ضكن  والدواُء  والنف�ضية-الجتماعية؛  والإجنابية  اجلن�ضية 
تكون  عندما  النتقالية،  العدالة  اآلياُت  والعاجلة  املوؤقتَّة  ال�ضرر  جرب  بتدابري  تاأمر  اأن  وميكن  اأ�ضرهم. 

لًة لإدارة الأموال؛ اأو املحاكُم؛ اأو الربامُج الإدارية. خموَّ

 )A/HRC/14/22)550، الفقرة 44.

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, p. 192)551( 

 )552("املذكرة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن التعوي�ضات"، ال�ضفحة 16.

 )A/HRC/7/3)553، الفقرة 66.

 )A/HRC/27/21)554، الفقرة 48.

 )555("املذكرة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن التعوي�ضات"، ال�ضفحة 14.

http://www.undocs.org/ar/A/HRC/7/3
http://undocs.org/ar/A/HRC/14/22
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تة والعاجلة ل�سالح �سحايا العنف اجلن�سي يف �سرياليون < مثال: تدابري جرب ال�سرر املوؤقَّ

اأن�ضاأت الدولُة، من خلل جلنتها الوطنية للعمل الجتماعي، خمططًا جلرب ال�ضرر العاجل بدعم من  يف �ضرياليون، 
�ضركاء ومانحني دوليني، من اأجل تنفيذ التو�ضيات ال�ضادرة عن جلنة تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة. و�ضمل هذا املخطُط 
لن اإحدى الفئات اخلم�ض من ال�ضحايا الذين ا�ضُتبينوا باعتبارهم  تقدمَي الدعم ل�ضحايا العنف اجلن�ضي اللتي �ضكَّ
مت لهن امل�ضاعدُة  من امل�ضتفيدين على اأ�ضا�ض الأولوية من امل�ضاعدة املوؤقتَّة والعاجلة. وُفرز �ضحايا العنف اجلن�ضي وُقدِّ

املالية من اأجل معاجلة م�ضاكل طبية ن�ضائية واإجراء عمليات جراحية على النا�ضور.)اأ(

Jeanne Ward and UN-Women, Violence against Women in Conflict, Post-conflict and Emergency Settings (2013),)اأ( 

 2010-2009 �ضرياليون  اأجل  من  املتحدة  للأمم  امل�ضرتكة  للروؤية  املدة  منت�ضف  ا�ضتعرا�ض  املتحدة،  والأمم  pp. 342–343 ؛ 
)United Nations, Mid-Term Review of the UN Joint Vision for Sierra Leone 2009–2010( )2011(، ال�ضفحة 31.

•  ينبغي اأن ت�ضعى برامج جرب ال�ضرر اإىل اإحداث اأثر حتويلي. فالفهُم الذي مفاُده اأنَّ تدابرَي جرب ال�ضرر 

با اأو اأ�ضهَما  ينبغي اأن حُتدث اأثرًا حتويليًّا يف التفاوتات الهيكلية والتمييز املوجودين من قبل واللذين ت�ضبَّ
يف ارتكاب اأعمال عنف جن�ضي وجن�ضاين قد ظهر كمبداأ رئي�ضي يف �ضياق برامج جرب ال�ضرر بعد انتهاء 
رُة اخلا�ضة املعنية مب�ضاألة العنف �ضد املراأة واأ�ضبابه وعواقبه اأنَّ هذا يعني �ضمنًا اأنَّ  الن زاع. وترى املقرِّ
َز، الأمناَط القائمة من قبُل  تدابري جرب ال�ضرر ينبغي اأن تطمح، قدر الإمكان، اإىل اأن ُتنهَي، ل اأن تعزِّ
واملتمثلَة يف التبعية الهيكلية والهياكل الهرمية اجلن�ضانية والتهمي�ض املنهجي والتفاوتات الهيكلية ال�ضاملة 

لب الأ�ضباب اجلذرية للعنف الذي تعاين منه املراأُة قبل الن زاع وخلله وبعده.)556( التي قد تكون يف �ضُ
دة الأبعاد ل تقت�ضر على معاجلة الهياكل القانونية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية  وهذا يتطلب عمليًة متعدِّ

فح�ضُب، بل وكذلك الهياكل الثقافية واملجتمعية املحلية، التي لها اآثاٌر متييزية.

< مثال: تدابري جرب ال�سرر التحويلية يف حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان

 )González et al. )"Cotton Field"( v. Mexico( ضد املك�ضيك� )"م ق�ضيُة غون�ضال�ض واآخرين )"حقل القطن تقدِّ
)2009( التي بتَّت فيها حمكمُة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�ضان مثاًل لتدابري جرب ال�ضرر التحويلية يف �ضياق ق�ضائي. 
ففي هذه الق�ضية، َخل�ضت املحكمُة اإىل اأنَّ الدولَة مل تبُذل العنايَة الواجبة يف التحقيق يف اختفاء ثلث ن�ضاء تبنيَّ فيما 
املعاملة  يف  واحلقِّ  احلياة  يف  للحقِّ  انتهاك  حدوث  اإىل  املحكمُة  وَخل�ضت  وُقتلن.  جن�ضي  لعتداء  �ضن  تعرَّ اأنهن  بعد 
الإن�ضانية واحلقِّ يف احلرية ال�ضخ�ضية املن�ضو�ض عليها يف التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان، وحدوث انتهاٍك اأي�ضًا 
للتزام الدولة مبنع وقمع وا�ضتئ�ضال العنف �ضد املراأة الوارد يف اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع وقمع وا�ضتئ�ضال العنف 
الية التدابري املتَّخَذة واملواقَف املتَّ�ضمة باللمبالة التي ُوثِّقت  �ضد املراأة. ولحظت املحكمُة على وجه اخل�ضو�ض عدَم فعَّ
فيما يتعلق بالتحقيق يف هذه اجلرائم، لأنها فيما يبدو �ضمحت با�ضتمرار العنف �ضد املراأة يف مدينة �ضيوداد خواري�ض. 

وتتميز حالُت القتل املتَّ�ضمة بالعنف اجلن�ضي بارتفاع م�ضتويات الإفلت من العقاب.)اأ(
اأن يوؤخذ يف العتبار، يف جرب ال�ضرر عن النتهاكات التي  اأنَّه ينبغي  اإ�ضدار حكم بجرب ال�ضرر، راأت املحكمُة  وعند 
، واإمنا ت�ضحيح هذا التمييز.)ب(  وقعت، �ضياُق التمييز الهيكلي املحيط بارتكابها، بهدف عدم القت�ضار على ردِّ احلقِّ
واأمرت املحكمُة املك�ضيَك باتخاذ عدد من التدابري الإيجابية فيما يتعلق بالتحقيق يف الق�ضية نف�ضها، وا�ضتحداث تدابرَي 
يها للحالت التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين بوجه  لتح�ضني اإجراءاتها يف جمايل التحقيق واحلماية عند ت�ضدِّ

عام. واأمرت املحكمُة املك�ضيك باأمور منها ما يلي:
الة ب�ضاأن مقتل ثلث ن�ضاء، ي�ضارُك فيها موظفون من ذوي اخلربة يف التعامل  •  القياُم باإجراءات جنائية فعَّ

دة ب�ضاأن  مع �ضحايا التمييز والعنف اجلن�ضاين، مع مراعاة املنظور اجلن�ضاين، واتباُع م�ضارات حتقيق حمدَّ
العنف اجلن�ضي 

 )556(A/HRC/14/22، الفقرة 85؛ انظر اأي�ضًا الفقرتني 77 و79 من التو�ضية العامة رقم 30 )2013( املتعلقة بو�ضع املراأة يف �ضياق 

منع ن�ضوب الن زاعات ويف حالت  الن زاع وما بعد انتهاء الن زاع، والفقرة 3 من اإعلن نريوبي ب�ضاأن حق املراأة والفتاة يف النت�ضاف واجلرب.

http://undocs.org/ar/A/HRC/14/22
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

بها  يقوم  التي  التحقيق  اإجراءات  ب�ضاأن  ومعايريها  الإر�ضادية  واأدلتها  بروتوكولتها  جميع  توحيد  •  موا�ضلُة 

عاُء العام وخدمات خربائها وخدماتها لتوفري العدالة التي ُت�ضتخَدم للتحقيق يف جميع اجلرائم املتعلقة  الدِّ
باختفاء الن�ضاء والعتداء عليهن جن�ضيًّا وقتلهن، بال�ضتناد اإىل منظور جن�ضاين واإىل املعايري الدولية، ومنها 

بروتوكول اإ�ضطنبول
•  موا�ضلُة تنفيذ برامج التدريب الدائم للموظفني العموميني ب�ضاأن حقوق الإن�ضان وامل�ضائل اجلن�ضانية ل�ضمان 

العناية الواجبة عند القيام بالتحقيقات الأولية والإجراءات الق�ضائية املتعلقة بالعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 
عليه يف  املن�ضو�ض  النحو  على  ال�ضحايا،  لأ�ضر  ال�ضرر  وتوفرُي جرب  والنف�ضي جمانًا  الطبي  العلج  •  توفرُي 

احلكم)ج(

 Inter-American Court of Human Rights, González et al. )"Cotton Field"( v. Mexico, Judgment of 16 November)اأ(

.2009 (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs), para. 164

)ب(املرجع نف�ضه، الفقرة 450.

)ج(املرجع نف�ضه، ال�ضفحات 149-147.

‘2’ العتبارات الإجرائية والإدارية

•  يجب اأن حترتم عملياُت جرب ال�ضرر خ�ضو�ضيَة ال�ضحايا و�ضريتهم. فهذا النهُج اأ�ضا�ضيٌّ يف جميع مراحل 

العملية كو�ضيلة حلماية �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وت�ضجيعهم على امل�ضاركة وجتنيبهم الو�ضَم. 
رٌة  ذلك اأنَّ عملياِت جرب ال�ضرر العلنية التي ت�ضرتط اإثباَت ال�ضرر ميكن اأن َتغنب املراأَة، علمًا باأنها مت�ضرِّ
اء هذه الأ�ضرار.  اأكرث من الرجل من العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، ب�ضبب الو�ضم الذي يلحقها من جرَّ
اإيلء ال�ضرية  وهذا قد يعوق ب�ضكل مبا�ضر اإمكانية ا�ضتفادتها من ا�ضتحقاقات جرب ال�ضرر. ول بد من 
الأولويَة يف جميع مراحل عملية جرب ال�ضرر، مبا يف ذلك اأثناء عملية الت�ضجيل. وقد لحظ برنامُج الأمم 
بت�ضنيف  جهرًا  تقوم  التي  العلنية  الت�ضجيل  عمليات  اأنَّ  للمراأة  املتحدة  الأمم  وهيئة  الإمنائي  املتحدة 
تكون  مواقَع  ا�ضتخدام  �ضاأن  ومن  اجلن�ضي.  العنف  العديَد من �ضحايا  الأرجح  على  ت�ضتبعد  النتهاكات 
ال�ضحية  العيادات  مثل  وخدمات،  معلومات  على  للح�ضول  قبُل  من  فيها  اجتمعن  قد  والفتيات  الن�ضاء 

ب ال�ضحايا مزيدًا من الو�ضم.)557( املحلية واملنظمات الن�ضائية، اأن يكفل مزيدًا من ال�ضرية واأن يجنِّ

وتتيح الآلياُت الإدارية مرونًة اأكرث يف تنفيذ التدابري الرامية اإىل حماية ال�ضرية، مثل متكني ال�ضحايا من تقدمي 
اأدلة بالوكالة، اأو يف مكان خا�ض، اأو مب�ضاعدة �ضخ�ض داعم، �ضريطة األَّ تتعار�ض هذه التدابرُي مع القانون الوطني. 
لتقدمي  لل�ضحايا  بديلٍة مراعية  و�ضائَل  ا�ضتعمال  الإمكان يف  قدر  التفكرُي  ينبغي  الق�ضائية،  الإجراءات  �ضياق  ويف 

ال�ضهادات )انظر الف�ضل 3(.

•  ل ينبغي اأن تكون برامج جرب ال�ضرر مقيَّدة زمنيًّا دون لزوم. فاحلدوُد الزمنية لعملية الت�ضجيل ينبغي 

اأنَّ �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين قد يعانون من اأعرا�ض ال�ضدمات التي توؤثر يف  اأن ُيراَعى فيها 
ة هذه امل�ضكلة، اأو�ضت جلنُة ال�ضتقبال واحلقيقة  ا�ضتعدادهم للإدلء ب�ضهاداتهم.)558( وللتخفيف من حدَّ
وامل�ضاحلة يف تيمور-لي�ضتي بفرتة �ضنتني لتحديد امل�ضتفيدين املحتَملني الآخرين، بالإ�ضافة اإىل ال�ضحايا 

الذين مثلوا اأمام اللجنة.)559(

.“Reparations, development and gender”, p. 16)557( 

 Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Non-Criminal Remedies for Crime)558( 

.Victims (Strasbourg, 2009), p. 27

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, p. 190)559( 

< مثال: تدابري جرب ال�سرر التحويلية يف حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان 

)تابع(
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•  ينبغي، كلما اأمكن، اأن تبنيِّ القواعُد ب�ضاأن الأدلة طبيعَة العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين حتديدًا. فقد يقت�ضي 

يف  الأدلة  ب�ضاأن  دة  حمدَّ قواعد  اعتماَد  وجن�ضاين،  جن�ضي  عنف  على  تنطوي  التي  احلالت  يف  الأمُر، 
الإجراءات الق�ضائية والإدارية.)560( وقد يواجه ال�ضحايا حتدياٍت كبريًة يف الوفاء باملتطلبات ال�ضارمة 
ب�ضاأن الأدلة، وهذا ي�ضمل احلالت التي تكون فيها اأعماُل العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين قد ارُتكبت يف �ضياق 
وقٌت  فيها  انق�ضى  قد  يكون  التي  اأو احلالت  اإرهابية،  ت�ضيطر عليها جماعاٌت  اأرا�ض  اأو يف  ن زاع م�ضلح 
منذ ارتكاب اجلرمية واأُتلفت الأدلة. وهذه ال�ضواغُل ينبغي اأخُذها يف احل�ضبان عند و�ضع معيار الإثبات 

املطلوب، دون امل�ضا�ض بحقوق املتََّهمني. 
اأعمال  املقبولة على  الأدلة  تو�ضيع نطاق  ال�ضرر يف  املعنية بتجهيز املطالبات بجرب  الهيئاُت  اأن تنظر  وميكن 
العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين لي�ضمل �ضهادَة ال�ضهود الآخرين واخلرباء.)561( وثمة خياٌر اآخر يتمثل يف اعتماد معيار 
اجلنائية  للمحكمة  التابعة  ال�ضتئناف  دائرُة  اأ�ضدرت  فقد  اجلنائية.  الإجراءات  يف  مطلوٌب  هو  مما  اأدنى  اإثبات 

ل ب�ضاأن تدابري جرب ال�ضرر يف ق�ضية لوبانغا، الأحكاَم التالية: الدولية، يف الأمر املعدَّ

م الطلب اأن يعر�ض دليًل كافيًا على العلقة ال�ضببية بني اجلرمية وال�ضرر   يف اإجراءات جرب ال�ضرر، على مقدِّ
اختلفًا  املختلفة  ال�ضرر  جرب  اإجراءات  لطبيعة  ونظرًا  للق�ضية.  امللب�ضة  الظروف  اإىل  ا�ضتنادًا  د،  املتكبَّ
جوهريًّا، ينبغي اأن ينطبق معياٌر اأقلُّ �ضرامة من املعيار املطلوب يف املحاكمة، حيث يجب على الدعاء اإثباُت 
الوقائع ذات ال�ضلة وفقًا للمعيار الذي ي�ضتوجب تقدمَي اإثبات "مبا ل يدع جماًل لل�ضك". وعند حتديد معيار 
الإثبات املنا�ضب يف اإجراءات جرب ال�ضرر، ينبغي النظُر يف عوامَل خمتلفٍة خا�ضة باحلالة، ومن بينها ال�ضعوبُة 

التي قد يواِجُهها ال�ضحايا يف احل�ضول على الأدلة لدعم مطالبتهم ب�ضبب تلف الأدلة اأو عدم توفُّرها.)562( 

قد  تكون  فعندما  حتديدًا.  واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  ل�ضحايا  اأموال  ر�ضد  يف  تنظر  اأن  للدول  •  ينبغي 

ح�ضلت على نطاق وا�ضع انتهاكاٌت منطوية على عنف جن�ضي وجن�ضاين، ميكن ر�ضُد الأموال من خلل 
�ضناديق جلرب ال�ضرر ت�ضتهدف هذه الفئَة من ال�ضحايا فقط. وكبديل عن ذلك، ميكن ر�ضُد الأموال يف 
هم  اإطار برامج موجودة من قبُل، مع احلر�ض على جتنُّب و�ضم �ضحايا هذا ال�ضكل من اجلرمية اأو تعري�ضِ

خلطر الإيذاء من جديد.)563(

٣- برامج اإعادة اإدماج �سحايا العنف اجلن�سي واجلن�ساين
الإدماج  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  ن زع  ب�ضاأن  اجلن�ضانية  للعتبارات  مراعيٍة  برامَج  وتنفيذ  ت�ضميُم  ظهر  لقد 
ع فيه املجل�ُض  ا اأ�ضا�ضيًّا، على النحو املبنيَّ يف قرار جمل�ض الأمن 1325 )2000(، الذي �ضجَّ باعتبار ذلك معيارًا دوليًّ
جميَع امل�ضاركني يف و�ضع خطط نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج على مراعاة الحتياجات املختلفة للمقاتلني 

ال�ضابقني اإناثًا وذكورًا وعلى مراعاة احتياجات ُمعاليهم.
دة التي انبثقت عن برامج نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة  ولذلك، فاإنَّ ا�ضتك�ضاَف التحديات واملمار�ضات اجليِّ
الإدماج التي �ضبق تنفيذها ب�ضاأن الن�ضاء والفتيات اللواتي كنَّ مرتبطات باجلماعات امل�ضلحة يف �ضياق الن زاع امل�ضلح 
ر اإر�ضادات ب�ضاأن ت�ضميم وتنفيذ برامَج مماثلٍة ب�ضاأن الأفراد الذين كانوا مرتبطني باجلماعات  من �ضاأنه اأن يوفِّ

الإرهابية، وهذا ي�ضمل �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. 

 )560("املذكرة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن التعوي�ضات"، ال�ضفحة 14.

 )561(املرجع نف�ضه، ال�ضفحتان 14 و15.

 International Criminal Court, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeals against the)562( 

 “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 with amended order for
.reparations (annex A) and public annexes 1 and 2, case No. ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, annex A, para. 22

 )A/HRC/27/21)563، الفقرة 47.

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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د. ومن ثم،  ومن املهم التاأكيُد على اأنَّ التحديات التي ُتواَجه يف جمتمعات حملية معيَّنة هي خا�ضٌة ب�ضياق حمدَّ
يجب اأن ت�ضتجيب برامُج اإعادة الإدماج لعدد من املتغريات، ومنها الأعراُف الجتماعية والثقافية، والأدواُر والعلقات 

اجلن�ضانية وجتارُب املجتمع املحلي مع العنف الإرهابي والنزاعات امل�ضلحة، ومدى تواتر اأ�ضكال خمتلفة من العنف.

‘1’ اعتبارات عامة 

•  هناك حتديان رئي�ضيان يعرت�ضان برامَج اإعادة الإدماج يف هذا ال�ضياق، وهما اخلوُف من الربط مبجموعة 

اإرهابية - حتى يف احلالت التي كانت فيها املراأُة قد ارتبطت بالإكراه - وعدُم كفاية الهتمام باحتياجات 
�ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)564(

•  يتعلق عدٌد من املبادئ التي ا�ضُتبينت يف هذا الف�ضل كذلك بربامج اإعادة اإدماج �ضحايا العنف اجلن�ضي 

واجلن�ضاين. ومن بني هذه املبادئ �ضرورُة و�ضع برامج تقوم على مبداأي امل�ضاواة وعدم التمييز؛ وتذليُل 
وال�ضتعانُة  لل�ضحايا؛  الفورية  الحتياجات  لتلبية  اخلدمات  وتقدمُي  امل�ضاركة؛  تعرت�ض  التي  العقبات 
مبوظفني من الإناث والذكور من الذين لديهم فهٌم للق�ضايا اجلن�ضانية. كذلك، فاإنَّ فهَم الحتياجات 
دة ل�ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف عمليات اإعادة الإدماج يجب اأن يفيد يف ت�ضميم الربامج  املحدَّ
وتخطيطها وتنفيذها. وهذا النهُج �ضروريٌّ لكفالة العرتاف مبختلف اأ�ضكال الإيذاء واحتياجات خمتلف 

امل�ضتفيدين، ومنهم ال�ضحايا اللواتي لهن اأطفاٌل مولودون نتيجًة لعنف جن�ضي.
م مراعاَة املنظور اجلن�ضاين وياأخذ مواطَن ال�ضت�ضعاف  •  ينبغي اأن تعتمد برامُج اإعادة الإدماج نهجًا يعمِّ

اخلا�ضة بنوع اجلن�ض يف العتبار. ويواجه �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، خلفًا ل�ضائر امل�ضاركني 
يف برامج اإعادة الإدماج، �ضعوباٍت خا�ضًة من جراء الو�ضم الجتماعي املرتبط بهذا ال�ضكل من ال�ضرر، 

بالإ�ضافة اإىل الو�ضم الناجم عن الرتباط بجماعة اإرهابية.
واجلن�ضاين  اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  و�ضوَل  تدعم  تدابرَي  على  الإدماج  اإعادة  عمليُة  ت�ضتمل  اأن  •  ينبغي 

امل�ضاركني يف برامج الإدماج اإىل العدالة، وعلى وجه اخل�ضو�ض توفرَي املعلومات عن احلقوق القانونية 
و�ضبل النت�ضاف املتاحة.)565(

‘2’ تعزيز القبول لدى املجتمع املحلي والأ�سرة 

�ضن لعنف جن�ضي وجن�ضاين على يد جماعات اإرهابية �ضعوباٍت خا�ضًة عند العودة  •  تواجه الن�ضاُء اللئي تعرَّ

بذ من  دين. فهن قد يواِجهن التهمي�َض والتمييز والنَّ اإىل ديارهن اأو جمتمعاتهن املحلية اأو خميمات امل�ضرَّ
جمتمعاتهن املحلية واأ�ضرهن ب�ضبب ت�ضوُّر ارتباطهن بتلك اجلماعات، نتيجًة للمواقف الجتماعية جتاه 
ب�ضبب  اخلوُف  هذا  ا�ضتدَّ  وقد  متطرفات.  اأ�ضبحن  قد  يكنَّ  اأن  خ�ضية  اأو  واجلن�ضاين،  اجلن�ضي  العنف 
رات انتحاريات. وعلوة على ذلك،  تزايد ا�ضتخدام الن�ضاء يف اجلماعات الإرهابية، مبا يف ذلك كمفجِّ
فاإنَّ الأطفاَل الذين يولدون نتيجًة لعنف جن�ضي يتعر�ضون ب�ضفة خا�ضة خلطر التهمي�ض، وقد يواجهون 

م�ضاكَل ب�ضبب عدم امتلكهم لوثائق هوية ر�ضمية وقد ي�ضبحون عدميي اجلن�ضية.
•  ينبغي اأن تويل برامُج اإعادة الإدماج الأولويَة لقبول الأ�ضر واملجتمعات املحلية ل�ضحايا العنف اجلن�ضي 

اأن�ضطة  من  مزيد  لإجراء  الأ�ضا�َض  ز  يعزِّ القبوَل  ذلك  لأنَّ  الإرهابية،  اجلماعات  يد  على  واجلن�ضاين 
اإعادة الإدماج. ُثمَّ اإنَّ مبا�ضرَة حوار على م�ضتوى املجتمعات املحلية اأمٌر اأ�ضا�ضي لتوعية تلك املجتمعات 
باحتياجات �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين والأطفال املولودين نتيجَة عنف جن�ضي. ويكت�ضي العمُل 
مع قادة وجلان املجتمعات املحلية على ت�ضميم وتنفيذ برامج اإعادة الإدماج، كلما اأمكن ذلك، اأهميًة يف 

اإيجاد فهم م�ضرتك لتجارب ال�ضحايا واحتياجاتهم.

 )564(انظر، يف �ضياق نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج بعد انتهاء الن زاع، دليل الأمم املتحدة الت�ضغيلي ب�ضاأن املعايري املتكاملة 

 United Nations, Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization( الإدماج  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  لن زع 
 Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization andو ال�ضفحة 206؛   ،)2014( and Reintegration Standards)
.Reintegration and others, How-To Guide: Gender-Responsive Disarmament, Demobilization and Reintegration (2012), p. 13

.Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration, How-To Guide, p. 65)565( 
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ع كلًّ من الإناث  •  من �ضاأن حملت الإعلم والتوعية يف جمتمعات العائدين اأن حتدَّ من الو�ضم واأن ت�ضجِّ
والذكور من �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين على التما�ض احل�ضول على الرعاية.)566(

‘٣’ احل�سول على امل�ساعدة الطبية والنف�سية-الجتماعية 

اإعادة الإدماج على علم بوجود  اأن يكون �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين امل�ضرتكون يف برامج  •  يجب 

خدمات للم�ضاعدة الطبية والنف�ضية-الجتماعية ال�ضاملة كما يجب اأن تتاح لهم �ضبُل ال�ضتفادة منها. وهذا 
ي�ضمل اإمكانيَة ال�ضتفادة من اخلدمات الإكلينيكية ال�ضاملة، ومنها الو�ضائُل العاجلة ملنع احلمل والعلج 
الوقائي بعد التعر�ض لفريو�ض الأيدز.)567( ومع اأنه قد يكون من ال�ضروري اأن تتاح ل�ضحايا العنف اجلن�ضي 
واجلن�ضاين �ضبُل احل�ضول على خدمات خا�ضة، فاإنه ينبغي احلر�ُض على عدم تقدمي معلومات علنًا عن 

هذه اخلدمات، واإلَّ فقد ي�ضبح ال�ضحايا ُعر�ضًة للو�ضم من اأجل احل�ضول على امل�ضاعدة. 
•  ينبغي اأن ُيدَرج يف بداية برامج اإعادة الإدماج عن�ضٌر ب�ضاأن اإجراء فح�ض مراع للعتبارات اجلن�ضانية 

للك�ضف عن م�ضاكَل تتعلق بال�ضحة البدنية والعقلية، ومنها التعر�ُض للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين.)568(
•  من املمار�ضات اجليِّدة يف هذا املجال متكنُي اأفراد الأ�ضرة من احل�ضول على الدعم النف�ضي-الجتماعي. 

فهذا ميكن اأن يكون و�ضيلًة اأ�ضا�ضية لتوعية الأ�ضر باحتياجات ال�ضحايا العائدين والتقليل من احتمالت 
رف�ضهم.)569(

٤- توفري امل�ساعدة وجرب ال�سرر ل�سحايا الجتار بالأ�سخا�س 
‘1’ احل�سول على امل�ساعدة

الدولية  ال�ضكوك  مبوجب  وامل�ضاعدة  احلماية  من  د  حمدَّ �ضكل  على  احل�ضوُل  بالأ�ضخا�ض  الجتار  ل�ضحايا  يحقُّ 
الأمن 2331 )2016(  قراَر جمل�ض  فاإنَّ  اأعله،  نوق�ض  وكما  الوطني.)570(  القانون  نحو متزايد، يف  وكذلك، على 
الإرهاب  فوا �ضمن فئة �ضحايا  اأن ي�ضنَّ ينبغي  الإرهابية  بالأ�ضخا�ض على يد اجلماعات  اأنَّ �ضحايا الجتار  يوؤكد 
لني لل�ضتفادة من التدابري الر�ضمية املو�ضوعة لدعم �ضحايا الإرهاب والعرتاف بهم وجرب ال�ضرر  حتى يكونوا موؤهَّ

الذي حاق بهم.
وعلى الدول الأطراف يف بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض، التي َتعرف )اأو َينبغي لها اأن تعرف( اأنَّ اأحَد الأفراد 

اخلا�ضعني لوليتها الق�ضائية هو من �ضحايا الجتار، القياُم مبا يلي:
اإقليمها  داخل  وجودهم  اأثناء  بالأ�ضخا�ض  الجتار  ل�ضحايا  البدنية  ال�ضلمة  �ضمان  على   •  احلر�ُض 

)املادة 6، الفقرة 5(
•  مراعاُة �ضن �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض ونوع جن�ضهم واحتياجاتهم اخلا�ضة )املادة 6، الفقرة 4(

•  النظُر يف تنفيذ تدابرَي لتوفري امل�ضاعدة والدعم على امل�ضتوى البدين والنف�ضي والجتماعي . وهذا ي�ضمل 

الأنواَع التالية من الدعم: امل�ضاعدة الطبية والنف�ضانية واملادية؛ والإ�ضكان؛ وامل�ضورة واملعلومات، مبا يف 
ذلك فيما يتعلق باحلقوق القانونية، وامل�ضاعدة باللغة والرتجمة لفهم هذه املعلومات؛ واإتاحة فر�ض العمل 

م هذه اخلدماُت ب�ضورة �ضاملة ومتكاملة)571( والتعليم والتدريب )املادة 6، الفقرة 3( وينبغي اأن تقدَّ

 UNDP and Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration, Blame it on the War?)566( 

.The Gender Dimensions of Violence in Disarmament, Demobilization and Reintegration (2012) p. 44
International Alert and United Nations Children‘s Fund, “Bad Blood”: Perceptions of Children born of Conflict-)567( 

 related Sexual Violence and Women and Girls associated with Boko Haram in Northeast Nigeria - research summary (London,
.2016), p. 22

.UNDP and Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration, Blame It on the War?, p. 39)568( 

.International Alert and United Nations Children‘s Fund, “Bad Blood”, p. 23)569( 

 )570(حتى اأيار/مايو 2018، بلغ عدد الدول الأطراف يف بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض 173 دولة. وحتى اآب/اأغ�ضط�ض 2016، كانت 

م معظم اأو جميع اأ�ضكال الجتار بالأ�ضخا�ض وفقًا للتعريف الوارد يف بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض  لدى 88 يف املائة من الدول قوانني جترِّ
)التقرير العاملي عن الجتار بالأ�ضخا�ض، 2016، ال�ضفحة 12(.

بالأ�ضخا�ض  والجتار  الإن�ضان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  ى  املو�ضَ التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  من   6 التوجيهي  املبداأ  اأي�ضًا   )571(انظر 

.)E/2002/68/Add.1(

http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
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من   2 الفقرة  مبقت�ضى  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  بروتوكول  يف  الأطراف  الدول  على  فاإنَّ  ذلك،  اإىل   وبالإ�ضافة 
امل�ضاعدَة  لهم  م  تقدِّ واأن  ال�ضلة،  ذات  والإدارية  الق�ضائية  الإجراءات  عن  معلوماٍت  لل�ضحايا  ر  توفِّ اأن   ،6 املادة 
الإجراءات اجلنائية �ضد  املنا�ضبة من  املراحل  واأخذها بعني العتبار يف  و�ضواغلهم  اآرائهم  لتمكينهم من عر�ض 

اجلناة، مبا ل مي�ض بحقوق الدفاع.
وميكن اأن ت�ضمل اإتاحُة �ُضُبل الو�ضول اإىل العدالة تقدمَي امل�ضاعدة القانونية. فوفقًا للمبداأ 10 من مبادئ الأمم 
املتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن �ضبل احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية يف ُنُظم العدالة اجلنائية، ينبغي اأن تتاح للمواطنني 
الأجانب وغريهم �ُضُبٌل جمدية للح�ضول على امل�ضاعدة. وملا كان العديُد من �ضحايا الجتار يلجوؤون اإىل الق�ضاء يف 

بلدان غري التي يحملون جن�ضيتها، ميكن اأن تكون امل�ضاعدُة القانونية اأداًة مهمة مل�ضاعدتهم على اإعمال حقوقهم.
ويف املمار�ضة العملية، يتوقف نطاُق هذه التدابري على احتياجات ال�ضحايا والظروف التي حدث فيها الجتار. 

 < اأ�سواء:  توفري احلماية وامل�ساعدة ل�سحايا الجتار بالأ�سخا�س يف حالت الن زاع وما بعد انتهاء 
الن زاع - قرارا جمل�س الأمن 2٣٣1 )201٦( و2٣٨٨ )2017(

اأبرز جمل�ُض الأمن، يف قراريه 2331 )2016( و2388 )2017(، الأولوياِت الرئي�ضيَة ب�ضاأن حماية وم�ضاعدة �ضحايا 
الجتار بالأ�ضخا�ض يف �ضياق الن زاع وما بعد انتهاء الن زاع، مبا يف ذلك نتيجًة لأن�ضطة اجلماعات الإرهابية.

واإدراكًا لل�ضدمات ال�ضديدة التي يعاين منها �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض يف حالت الن زاع امل�ضلح وما بعد انتهاء الن زاع، 
ف على الأفراد الذين يقعون اأو ميكن  ول�ضرورة منع ح�ضول املزيد من الإيذاء، اأكد القراران �ضرورَة تنفيذ اآليات للتعرُّ
التعافي البدين والنف�ضي والجتماعي،  اأن يقعوا �ضحايا، وتوفري احلماية وامل�ضاعدة لأولئك الأ�ضخا�ض، وهذا ي�ضمل 

ف�ضًل عن اإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج.

واأهاب املجل�ُض، يف قراره 2331 )2016(، بالدول الأع�ضاء اأن تلبي احتياجات ال�ضحايا ب�ضورة �ضاملة، وهذا ي�ضمل 
توفرَي امل�ضاعدة الطبية والنف�ضية-الجتماعية واملعونة القانونية، اأو اإتاحَة الفر�ضة للح�ضول عليها، اإىل جانب �ضمان 
هذه  ب�ضحايا  يتعلق  وفيما  ذلك،  على  وعلوًة  )د((.   2 )الفقرة  اجلرمية  �ضحايا  من  باعتبارهم  ال�ضحايا  معاملة 
اجلرائم، لحظ املجل�ُض اأنَّ الأ�ضكال املختلفة من العنف اجلن�ضي يف الن زاعات قد تتطلب تكييَف التدابري الربناجمية، 

مبا ي�ضمل امل�ضاعدة الطبية والنف�ضية-الجتماعية املتخ�ض�ضة )الفقرة 9(.

اأُرغموا على ال�ضطلع بها  ويوؤكد كل القرارين مبداأ عدم جترمي �ضحايا الجتار على الأن�ضطة غري امل�ضروعة التي 
ز قدرَة املهنيني الذين يتعاملون  )انظر الف�ضل 2(. وقد اأهاب املجل�ُض، يف قراره 2388 )2017(، بالدول الأع�ضاء اأن تعزِّ
الأ�ضخا�ض  اأو  ال�ضحايا  هوية  لتحديد  اللجوؤون،  ومنهم  امل�ضلحة،  الن زاعات  ب�ضب  ق�ضرًا  دين  امل�ضرَّ الأ�ضخا�ض  مع 
�ضني للجتار، واعتماد م�ضاعدة تراعي نوع اجلن�ض وال�ضن، مبا يف ذلك توفري الدعم النف�ضي-الجتماعي املنا�ضب  املعرَّ

واخلدمات ال�ضحية املنا�ضبة، بغ�ض النظر عن م�ضاركتهم يف التحقيقات والإجراءات اجلنائية )الفقرة 13(.

�سبل احل�سول على النت�ساف   ’2‘

يحقُّ ل�ضحايا الجتار اأي�ضًا احل�ضوُل على اأ�ضكال خمتلفة من النت�ضاف. وين�ضاأ واجُب الدولة - وهذا ي�ضمل بلداَن 
املن�ضاأ والعبور واملق�ضد - ب�ضاأن توفري �ُضُبل النت�ضاف جلميع �ضحايا الجتار اخلا�ضعني لوليتها، من املواطنني 

وغري املواطنني، يف احلالت التالية:
•  عندما تكون النتهاكاُت ناجمًة عن فعل اأو تق�ضري من الدولة

•  عندما تكون النتهاكاُت قد ارتكبتها جهاٌت من غري الدول، ولكن مبوافقة الدولة اأو علمها

http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2388%20(2017)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/res/2331%20(2016)
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•  عندما تكون الدولُة مل متار�ض العناية الواجبة ملنع انتهاك من جهات فاعلة خا�ضة اأو للتحقيق فيه اأو املقا�ضاة 

ملنع  تتَّخذ خطواٍت معقولًة  اإذا مل  لل�ضحايا  انت�ضاف  �ُضُبِل  بتوفري  ُملَزمًة  الدولُة  تكون  قد  لذلك،  عليه.)572( 
الجتار بالب�ضر وحماية �ضحايا الجتار املحتملني اأو الفعليني بامل�ضتوى املطلوب من العناية الواجبة)573(

ُنُظمها  احتواَء  الأطراف  الدوُل  تكفل  باأن  بالأ�ضخا�ض  الجتار  بروتوكول  من   6 املادة  من   6 الفقرُة  وتق�ضي 
القانونية الداخلية على تدابرَي تتيح ل�ضحايا الجتار اإمكانيَة احل�ضول على تعوي�ض. وكذلك، تق�ضي الفقرة 2 من 
اإجرائية ملئمة توفر ل�ضحايا اجلرائم  باأن ت�ضع الدوُل الأطراف قواعَد  املادة 25 من اتفاقية اجلرمية املنظمة 
رُة اخلا�ضة املعنية بالجتار  امل�ضمولة بالتفاقية �ضبَل احل�ضول على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار. ومثلما اعرتفت املقرِّ
بالأ�ضخا�ض، ل �ضيما الن�ضاء والأطفال، فاإنَّ املجتمَع الدويل يعرتف بو�ضوح بحق الأ�ضخا�ض املتَّجر بهم، بو�ضفهم 
�ضحايا لنتهاكات حقوق الإن�ضان، يف احل�ضول على �ُضُبل انت�ضاف كافية ومنا�ضبة، وهذا يذهب اإىل اأبعد من احلق 

يف اإمكانية احل�ضول على تعوي�ض.)574( 
ال هي نتاُج  واملبادُئ الأ�ضا�ضية املتعلقة بحقِّ �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض يف احل�ضول على �ضبيل انت�ضاف فعَّ
املتحدة  الأمم  ومفو�ضية  والأطفال،  الن�ضاء  �ضيما  ل  بالأ�ضخا�ض،  بالجتار  املعنية  اخلا�ضة  رة  املقرِّ بني  التعاون 
ر املبادُئ اإطارًا للإر�ضادات  حلقوق الإن�ضان والدول الأع�ضاء وهيئات حكومية دولية ومنظمات املجتمع املدين. وتوفِّ

دة ب�ضاأن الوفاء بالتزامات الدول بتوفري �ضبل النت�ضاف، ومن ذلك ما يلي:)575( واملمار�ضات اجليِّ

•  حتديُد هوية ال�ضحايا هو �ضرٌط م�ضبق لإعمال احلق يف النت�ضاف. فاملبادُئ الأ�ضا�ضية توؤكد على اأهمية 

ة، وهذا يتطلب اإجراءاٍت وافيًة بالغر�ض وتدريبًا منا�ضبًا ملوظفي الدولة  ف على ال�ضحايا ب�ضرعة ودقَّ التعرُّ
ة واملنظمات غري احلكومية )الفقرة 7 )ب((. والتعاون بني ال�ضلطات املخت�ضَّ

القانونية وحقهم يف  التي يفهمونها على حقوقهم  وباللغة  ال�ضحايا على نحو كامل و�ضريع  اإطلع  •  يجب 

احل�ضول على �ُضُبل انت�ضاف واإجراءات احل�ضول عليها )الفقرة 7 )ج((.
اأو �ضحايا  ف عليهم  التعرُّ باعتبارهم �ضحايا جرى  �ضواٌء  والتعافي،  للتفكري  مهلًة  ال�ضحايا  منُح  •  ينبغي 

النحو  على  والجتماعية  والنف�ضية  املادية  امل�ضاعدة  على  احل�ضول  �ضبل  من  متكينهم  مع  حمتملني، 
خا�ضة  اأهميًة  الأمُر  هذا  ويكت�ضي  بالأ�ضخا�ض.  الجتار  بروتوكول  من   6 املادة  من   3 الفقرة  يف  الوارد 
بالن�ضبة لل�ضحايا الذين هم يف و�ضع هجرة غري نظامية. وبعد هذه الفرتة، ينبغي منُح ال�ضحية و�ضَع 
ه يف البقاء اأثناء الإجراءات اأو ك�ضكل من اأ�ضكال ردِّ احلقوق   الإقامة الذي هو �ضروري لكي ميار�ض حقَّ

)الفقرة 7 )د((.
•  ينبغي منُح امل�ضاعدة اللزمة لتمكني ال�ضحايا من احل�ضول على �ضبل النت�ضاف، ب�ضرف النظر عن 

وامل�ضاعدة  والإدارية،  والجتماعية  والنف�ضية  الطبية  امل�ضاعدَة  ي�ضمل  وهذا  الهجرة،  حيث  من  و�ضعهم 
اللغوية والقانونية املوؤهلة، مثل امل�ضاعدة القانونية جمانًا )الفقرة 7 )ه ((.

•  ل ينبغي احتجاُز ال�ضحايا اأو اتهاُمهم اأو مقا�ضاتهم ب�ضبب اأن�ضطة ُتَعدُّ نتيجًة مبا�ضرة لو�ضعهم ك�ضحايا 

للجتار بالأ�ضخا�ض، وينبغي اأن يتمتَّعوا باحلق يف البقاء يف البلد الذي يلتم�ضون فيه النت�ضاف طوال مدة 
الإجراءات )الفقرة 7 )و( و)ز((.

•  ينبغي اأن يتمتع ال�ضحايا بامل�ضاواة يف اإمكانية احل�ضول على النت�ضاف. وهذا يتطلب اأمورًا منها مراعاُة 

العتبارات اجلن�ضانية يف التحقيقات واملحاكمات والآليات الأخرى، ومراعاُة اختلف الحتياجات من 
ي للعنف اجلن�ضي واجلن�ضاين، ومنُع القواعد  احلماية لدى الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان، والت�ضدِّ

التمييزية ب�ضاأن الأدلة، وجتنُّب الت�ضبب يف �ضدمات واإعادة الإيذاء والو�ضم )الفقرة 7 )ح((.

.E/2002/68/Add.1 الفقرة 7؛ انظر اأي�ضًا ،A/HRC/26/18)572( 

 Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “Providing effective remedies for victims of)573( 

.trafficking in persons: issue paper” (2016), p. 4

 )A/HRC/17/35)574، الفقرة 16.

 )A/HRC/26/18)575، املرفق.

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/26/18
https://www.undocs.org/ar/A/HRC/17/35
http://www.undocs.org/ar/A/HRC/26/18
http://undocs.org/ar/E/2002/68/Add.1


194

كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

وينبغي  القانونية،  الإجراءات  للتعاون يف  بال�ضتعداد  النت�ضاف م�ضروطًا  ينبغي جعُل احل�ضول على  •  ل 

وبعدها  وخللها  الإجراءات  قبل  وال�ضرية  واخل�ضو�ضية  ال�ضلمة  يف  بحقوقهم  ال�ضحايا  يتمتع   اأن 
)الفقرة 7 )ط( و)ي((.

والعناية  املتبادلة  القانونية  بامل�ضاعدة  يتعلق  فيما  والدويل  الوطني  ال�ضعيدين  ال على  الفعَّ التعاون  •  ُيَعدُّ 

التعافي  تدابري  من  ال�ضتفادة  من  ومتكينهم  ال�ضحايا  على  ف  التعرُّ ل�ضمان  ا  �ضروريًّ اأمرًا  بال�ضحايا 
واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج )الفقرة 6(.)576(

اأحكامًا ب�ضاأن �ضبل  اأي�ضًا  ن القانوُن النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض، الذي و�ضعه املكتُب، هو  ويت�ضمَّ
النت�ضاف. فاملادُة 27، على وجه اخل�ضو�ض، تن�ضُّ على اأنَّ ل�ضحية الجتار بالأ�ضخا�ض احلقَّ يف رفع دعوى مدنية 
للمطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية وغري املادية التي حلقت به، بينما ت�ضري املادتان 28 و29 اإىل تعوي�ض �ضحايا 

الجتار بالأ�ضخا�ض.

ملزيد من املطالعة
• فيما يتعلق ب�ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين على وجه اخل�ضو�ض:

لع على الإر�ضادات العملية ب�ضاأن تكييف خمتلف اأ�ضكال جرب ال�ضرر لتلبية احتياجات �ضحايا العنف اجلن�ضي  •  للطِّ

رة التوجيهية للأمني العام ب�ضاأن التعوي�ضات عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات،  واجلن�ضاين، انظر املذكِّ
ال�ضفحات 21-16.

ن املن�ضوُر ال�ضادر عن جلنة احلقوقيني الدولية، وعنوانه "جلوء املراأة اإىل الق�ضاء ب�ضبب العنف اجلن�ضاين:  •  يت�ضمَّ

 Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence: A Practitioner’s( "دليل اإر�ضادي للممار�ضني
الة جلرب ال�ضرر ب�ضاأن العنف �ضد املراأة، وهذا ي�ضمل �ضياقات ما  Guide( ق�ضمًا عن توفري �ضبل انت�ضاف وتدابري فعَّ

بعد الن زاع، كجزء من تو�ضيع نطاق و�ضول املراأة اإىل العدالة. 
• وفيما يتعلق بالربامج املراعية للعتبارات اجلن�ضانية ب�ضاأن اإعادة اإدماج �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين:

 Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration, How-To Guide:  •
 Gender-Responsive Disarmament, Demobilization and Reintegration

 UNDP, Blame It on the War? The Gender Dimensions of Violence in Disarmament, Demobilization  •
and Reintegration

 United Nations, Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and  •
Reintegration Standards, Section 5.10: Women, Gender, and DDR

• وفيما يتعلق ب�ضحايا الجتار على وجه اخل�ضو�ض:

رات واجلرمية، اإر�ضاداٍت  ر الأداُة 8 من جمموعة اأدوات مكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض، التي و�ضعها مكتب املخدِّ •  توفِّ

دًة ب�ضاأن تقدمي امل�ضاعدة لل�ضحايا، ومنها امل�ضاعدة اللغوية والرتجمة، وامل�ضاعدة الطبية،  �ضاملًة وممار�ضاٍت جيِّ
وامل�ضاعدة النف�ضانية، وامل�ضاعدة املادية، وبرامج توفري ُدور الإيواء، واإعادة التاأهيل، والتدريب على املهارات والتعليم، 

والو�ضول اإىل املعلومات والتمثيل القانوين.
دة من جرب ال�ضرر )رد احلقوق، واإعادة التاأهيل، والتعوي�ض، والرت�ضية  •  هناك اإر�ضاداٌت ب�ضاأن تكييف اأ�ضكال حمدَّ

و�ضمانات عدم التكرار( وفقًا لحتياجات �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض، وهي ترد يف املبادئ الأ�ضا�ضية املتعلقة بحق 
رة اخلا�ضة  �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض يف احل�ضول على �ضبيل انت�ضاف فعال )املبادئ 8-17(، ويف تقرير املقرِّ

املعنية بالجتار بالأ�ضخا�ض، ل �ضيما الن�ضاء والأطفال )A/HRC/17/35، الفقرات من 20 اإىل 41(.
• املنظمة الدولية للهجرة، كتيِّب امل�ضاعدة املبا�ضرة ل�ضحايا الجتار

رة اخلا�ضة املعنية بالجتار بالأ�ضخا�ض، ل �ضيما الن�ضاء والأطفال، حتليًل موا�ضيعيًّا حلق  ن تقريُر املقرِّ •  يت�ضمَّ

الأ�ضخا�ض املتاجر بهم يف الو�ضول اإىل �ضبيل انت�ضاف فعال )A/HRC/17/35، الف�ضل 3(.
 Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, Providing Effective Remedies for  •

Victims of Trafficking in Persons

 )A/HRC/26/18)576، الفقرة 17.

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/17/35
https://www.undocs.org/ar/A/HRC/17/35
http://www.undocs.org/ar/A/HRC/26/18
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هاء- اآليات العدالة النتقالية والتقليدية 
العدالة  اإجراءات  خلل  من  الإرهابية  اجلماعاُت  ترتكبها  التي  اجلرائم  عن  امل�ضاءلة  اإىل  ال�ضعي  اإىل  بالإ�ضافة 
ر الآلياُت غري الر�ضمية وغري الق�ضائية و�ضيلًة مهمة وم�ضروعة اجتماعيًّا  اجلنائية، اأو كبديل لذلك، ميكن اأن توفِّ
لإتاحة امل�ضاءلة عن هذه اجلرائم، ول �ضيما العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. وهي ميكن اأن تتيح اأي�ضًا مزيدًا من �ضبل 
التظلم، ول �ضيما للن�ضاء املغبونات، اللتي قد ل تتاح لهن اأبدًا فر�ضُة الو�ضول اإىل نظام العدالة الر�ضمي يف الظروف 
ر اأي�ضًا و�ضيلًة لدعم الإ�ضلحات ب�ضاأن حقوق املراأة وزيادة  املت�ضمة بالن زاعات اأو اله�ضة. وهذه الآلياُت ميكن اأن توفِّ

الفر�ض القيادية، وهي ميكن اأن ت�ضاعد يف معاجلة التمييز الكامن الذي يدمي العنَف اجلن�ضي واجلن�ضاين. 

1- العدالة النتقالية 
نظرًا ل�ضياقات الإرهاب والن زاع املتداخلة يف كثري من الأحيان، من املفيد النظُر يف الآليات املعتَمدة يف ال�ضياقات 
والدرو�ض  املمار�ضات  اأف�ضُل  وتنطبق  الإن�ضان.  النطاق حلقوق  الوا�ضعة  النتهاكات  اأو  الن زاع  انتهاء  بعد  النتقالية 
امل�ضتفادة التي تتعلق بامل�ضائل اجلن�ضانية يف اآليات العدالة النتقالية بنف�ض القدر على ال�ضعوبات اجلن�ضانية التي 

يلقيها �ضحايا الإرهاب والجتار، مبن فيهم �ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف هذه ال�ضياقات.

< اأ�سواء: تعريف العدالة النتقالية
العدالُة النتقالية، وفقًا للأمم املتحدة، هي املجموعُة الكاملة من العمليات والآليات املرتبطة مبحاولت املجتمع الرامية 
واإقامة العدل وحتقيق امل�ضاحلة.)اأ(  اإدراك ما وقع يف املا�ضي من جتاوزات وا�ضعة النطاق، بغية كفالة امل�ضاءلة  اإىل 
وت�ضمل العدالُة النتقالية العملياِت الق�ضائيَة وغري الق�ضائية، وهي بذلك جتمع بني واحد اأو اأكرث من العنا�ضر التالية:

•  مبادرات امللحقة الق�ضائية )نوق�ضت يف الف�ضل 5 من هذا املن�ضور(

•  برامج جرب ال�ضرر

•  اآليات تق�ضي احلقائق

•  الإ�ضلح املوؤ�ض�ضي

•  امل�ضاورات الوطنية ال�ضاملة مع الذين انُتهكت حقوقهم)ب(

 United Nations, Guidance note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice)اأ(

.)S/2004/616 (2010))انظر اأي�ضًا, p. 3  

)ب(املرجع نف�ضه؛ وA/HRC/27/21، الفقرة 6.

ومثلما ذكر الأمنُي العام، فاإنَّ باإمكان العدالة النتقالية اأن تتيح فر�ضًة لتغيري القوانني غري امللئمة والأعراف 
الجتماعية ال�ضارة، من خلل كفالة ت�ضجيل خطورة العنف اجلن�ضي يف �ضجل التاريخ ويف الذاكرة العامة.)577(

الة يف عمليات العدالة النتقالية اأ�ضا�ضيًة لتحقيق اأهداف خطة املراأة وال�ضلم  وميكن اأن تكون امل�ضاركُة الفعَّ
اإ�ضراك  نان �ضرورَة  يبيِّ اللذين  الأمن 1325 )2000( و2122 )2013(،  والأمن، ول �ضيما مبوجب قراري جمل�ض 
لقرار  وفقًا  فر�ضًة،  اأي�ضًا  القراران  هذان  وميثل  الن زاع.  انتهاء  بعد  ال�ضلم  وبناء  الإعمار  اإعادة  يف   املراأة 
ي�ضعى نحو  اإطار نهج �ضامل  العنف اجلن�ضي، وذلك يف  العقاب على  الإفلت من  لإنهاء  املجل�ض 1820 )2008(، 

اإر�ضاء ال�ضلم امل�ضتدام والعدالة واحلقيقة وامل�ضاحلة الوطنية.

 )S/2017/249)577، الفقرة 11.

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://www.undocs.org/ar/S/2017/249
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‘1’ املبادئ الأ�سا�سية للعدالة النتقالية املراعية للعتبارات اجلن�سانية

َزها، ويجب اأن ت�ضتند تلك الآلياُت اإىل مبداأي اإ�ضراك  يجب اأن حترتَم اآلياُت العدالة النتقالية حقوَق املراأة وتعزِّ
ال�ضحايا والت�ضاور معهم، واأن تتخذ تدابرَي للتخفيف من احلواجز التي تعوق العدالَة والتي ُذكرت يف الق�ضم األف 

ها ل يزال �ضائدًا خارج ال�ضياق الق�ضائي. من هذا الف�ضل، وبع�ضُ
وينبغي ال�ضرت�ضاُد يف ت�ضميم هذه الآليات باملبادئ التالية:

ز  اأن متتثل عملياُت العدالة النتقالية للقواعد واملعايري الدولية واأن تعزِّ •  نهج قائم على احلقوق. ينبغي 

ر  تكرُّ بعدم  و�ضمانات  تعوي�ضات  على  واحلقَّ يف احل�ضول  احلقيقة  معرفة  واحلقَّ يف  العدالة  احلقَّ يف 
النتهاكات.)578(

ى بتحديد ولية ملعاجلة اجلرائم التي  •  ولية ملعاجلة العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين. اأثناء اإن�ضاء الآلية، ُيو�ضَ

�ضة يف  تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين. وميكن تكميُل تلك الآلية، عند القت�ضاء، بوحدات متخ�ضِّ
ر الدعَم لل�ضحايا وال�ضهود.)579( ال�ضوؤون اجلن�ضانية توفِّ

•  امل�ضاورات الوطنية. فهي عن�ضٌر اأ�ضا�ضي يف النهج القائم على حقوق الإن�ضان جتاه العدالة النتقالية للتاأكد من اأنَّ 

ال للن�ضاء والفتيات  العمليات ل تعك�ض جتارَب واأولويات الرجال فقط.)580( وتتطلب امل�ضاوراُت الإ�ضراَك الفعَّ
 فيما يتعلق باأولويات الآليات وت�ضميم تلك الآليات وتنفيذها، مبا يف ذلك �ضروط امل�ضاركة واأ�ضاليب العمل.)581( 
نهن.  �ضة اأن تولِّد لدى ال�ضحايا �ضعورًا بالعرتاف واأن متكِّ فمن �ضاأن امل�ضاورات مع الفئات التي كانت مهمَّ

وينبغي اأن تكون امل�ضاوراُت �ضريًة واأن جُترى مبعزل عن امل�ضاورات مع الرجال.
امل�ضاءلة،  اإىل حتقيق  العدالة النتقالية جاهدًة  اآلياُت  ت�ضعى  بينما  ال�ضحايا.  التي تركز على  •  العمليات 

خدمات  توفرُي  منها  بطرائق  وتنفيذها،  العمليات  ت�ضميم  �ضميم  يف  وجعلهم  ال�ضحايا  متكنُي  ينبغي 
الدعم واحلماية.

ت�ضميم  عند  احل�ضبان  يف  توؤخذ  اأن  ينبغي  امل�ضاركة.  تعرقل  التي  والقت�ضادية  املادية  احلواجز  •  اإزالة 

الآليات العوامُل التي قد تعوق م�ضاركَة املراأة، ومنها مثًل انخفا�ُض م�ضتويات الإملام بالقراءة والكتابة 
والعوائُق اللغوية واملوقُع وتكاليُف امل�ضاركة. 

•  متثيل املراأة يف الأدوار القيادية وعلى م�ضتوى املفوَّ�ضني واملوظفني. فوفقًا ملفو�ضية حقوق الإن�ضان، ُتبنيِّ 

التجربُة اأنَّ تعينَي مفوَّ�ضني وموظفني يفهمون الأبعاد اجلن�ضانية للنزاع ويلتزمون مبعاجلتها هو عن�ضٌر 
حيوي للحفاظ على تركيز ا�ضتباقي على العنف اجلن�ضاين واجلن�ضي.  وقد ا�ضتخدمت بع�ُض اللجان نظاَم 

املحا�ض�ضة ل�ضمان متثيل املراأة على كلٍّ من م�ضتوى املفوَّ�ضني واخلرباء واملوظفني. )582(
واملوظفني  امل�ضاورات  تي�ضري  على  القائمني  تزويُد  ينبغي  اجلن�ضاين.  للمنظور  املراعي  التدريب  •  توفري 

تق�ضي  جلاُن  اأَدرجت  وقد  واجلن�ضاين.  اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  مع  التعامل  على  بالتدريب  والق�ضاة 
احلقائق يف تيمور- لي�ضتي و�ضرياليون وغانا وليربيا التدريَب اجلن�ضاين ملوظفيها ب�ضاأن موا�ضيَع، منها 
املعايرُي الدولية ب�ضاأن العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وممار�ضات ال�ضتجواب املراعية للعتبارات اجلن�ضانية 

فة ح�ضب نوع اجلن�ض ومراعاُة تعميم املنظور اجلن�ضاين يف كتابة التقارير.)583( وجمُع البيانات امل�ضنَّ
•  التقييم وو�ضع معايري مرجعية. ينبغي اإجراُء تقييمات من اأجل تقدير مدى مراعاة املنظور اجلن�ضاين يف 

الآليات وحت�ضني العمليات املقبلة.)584(

.Guidance note of the Secretary-General on transitional justice, pp. 3–4)578( 

 )A/HRC/27/21)579، الفقرة 21.

 )580(املرجع نف�ضه، الفقرة 9.

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, p. 185)581( 

 )A/HRC/27/21)582، الفقرة 24.

 )583(املرجع نف�ضه، الفقرة 25.

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, p. 186)584( 

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
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‘2’ جلان تق�سي احلقائق وامل�ساحلة 

ميكن اأن تكون جلاُن تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة هي املكاَن الأن�ضَب لتحقيق امل�ضاءلة عن اأعمال العنف اجلن�ضي 
واجلن�ضاين الوا�ضعة النطاق التي مُتاَر�ض كو�ضيلة من و�ضائل الن زاع والإرهاب ولأغرا�ض اأخرى، كما ميكن اأن تكون 
تلك اللجاُن املكاَن املنا�ضب ملحو الو�ضمة التي تلحق ب�ضحايا هذا العنف عندما ُيدَمج املنظور اجلن�ضاين على نحو 
اأن تكون لديها القدرُة الرمزية واملوؤ�ض�ضية والهيكلية للتعبري عن  ال. فلجاُن تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة ميكن  فعَّ
جتارب الن�ضاء مع العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين وحتديد تلك التجارب بلغة حقوق الإن�ضان وتهيئة الأ�ضا�ض الأخلقي 
والقانوين للمطالبة برد احلقِّ يف التدابري التي هي من قبيل جرب ال�ضرر والتي غالبًا ما ت�ضتتبع عمليات تق�ضي 
فاإنَّ  الفردي،  امل�ضتوى  على  امل�ضاءلة  حتقيق  اإىل  عادًة  تهدف  التي  اجلنائية  للمحاكمات  وخلفًا  احلقائق.)585( 
الهدَف من جلان تق�ضي احلقائق هو توفرُي مكان اآمن لل�ضحايا لتبادل التجارب وحتديد اأ�ضباب انتهاكات حقوق 

الإن�ضان وعواقبها وو�ضع �ضجل دقيق ملا�ضي املجتمع من اأجل احليلولة دون تكرر النتهاكات.)586(

< مثال: اإدماج املنظور اجلن�ساين يف عمل اللجان ال�سابقة املعنية بتق�سي احلقائق وامل�ساحلة 

زت على العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين يف  دت مفو�ضيُة حقوق الإن�ضان، يف تقريرها عن الدرا�ضة التحليلية التي ركَّ حدَّ
�ضياق العدالة النتقالية، عددًا من احلالت التي جنحت فيها جلاُن تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة يف اإدماج املنظورات 

اجلن�ضانية يف عملها:
•  ففي بريو، عمدت جلنُة تق�ضي احلقائق التي اأن�ضئت للنظر يف انتهاكات حقوق الإن�ضان املرتَكبة يف الن زاع 

املنظمات  عداد  يف  حكومات  ة  عدَّ فتها  �ضنَّ م�ضلَّحة  جماعٌة  وهي  ال�ضاطع،  الدرب  وجماعة  احلكومة  بني 
ق اإىل م�ضاألة العنف  الإرهابية، اإىل اإن�ضاء وحدة معنية بامل�ضائل اجلن�ضانية حتديدًا لتكون جهَة تن�ضيق للتطرُّ
العنف  م�ضاألُة  ومنها  اجلن�ضانية،  للم�ضائل  النهائي  تقريرها  من  ف�ضلني  �ضت  وكرَّ واجلن�ضاين،  اجلن�ضي 
اجلن�ضاين واجلن�ضي. وقد اأو�ضى بع�ُض اخلرباء باإن�ضاء وحدة معنية بال�ضوؤون اجلن�ضانية وكذلك باتباع نهج 

�ضامل، على غرار ما فعلته اللجنُة التي اأُن�ضئت يف تيمور-لي�ضتي. 
ن تقريُر جلنة تق�ضي احلقائق يف كينيا ف�ضًل طويًل عن العنف اجلن�ضي وف�ضًل اآخر عن امل�ضائل  •  ويت�ضمَّ

والت�ضريد،  التمييز  اأمناَط  اللجنُة  فيهما  بحثت  وقد  الإن�ضان،  حلقوق  اجل�ضيمة  والنتهاكات  اجلن�ضانية 
وكذلك �ِضِجلَّ م�ضاركة املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية ودورها التاريخي يف �ضنع ال�ضلم.

والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  انتهاكات احلقوق  اإىل  تق�ضي احلقائق  قت جلنُة  تطرَّ �ضرياليون،  •  ويف 

واملدنية وال�ضيا�ضية، وبحثت يف ال�ضلت القائمة بني انعدام امل�ضاواة بني اجلن�ضني املوجودة من قبل والعنف 
اجلن�ضي واجلن�ضاين الذي كان �ضائدًا خلل احلرب الأهلية يف ذلك البلد.)اأ(

)اأ(A/HRC/27/21، الفقرات 17 و18 و20 و22.

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, p. 185)585( 

 )586(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 178.

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
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< مثال: اإدماج املراأة يف عمليات حل الن زاعات - م�ساركة املراأة يف عملية اإقرار ال�سلم يف كولومبيا

عت حكومُة كولومبيا والقوات امل�ضلحة الثورية يف كولومبيا )فارك(، التي اأدرجتها حكومُة كولومبيا  يف عام 2016، وقَّ
يزيد على 50 عامًا من احلرب  اأنهى ما  اتفاق �ضلم  الإرهابية، على  املنظمات  اأخرى يف عداد  وحكوماُت عدة دول 

الأهلية بني هذه الكيانات والعديد من الكيانات امل�ضلحة الأخرى. 
َع معيارًا جديدًا يف م�ضاركة املراأة يف  وقد ُو�ضف اإ�ضراُك املراأة قبَل املفاو�ضات واأثناءها ويف اتفاقات ال�ضلم باأنه َو�ضَ
اأع�ضائها من الن�ضاء، ومنهم  يتاألُف معظُم  العدالة النتقالية. وقد تراأ�ضت هذه العمليَة وحدُة �ضوؤون ال�ضحايا، التي 
وقد  املفاو�ضات،  يف  طرفًا  اأي�ضًا  هي  اجلن�ضانية  بال�ضوؤون  املعنية  الفرعية  اللجنُة  وكانت  العليا.  الرتب  يف  اأع�ضاء 
ل اإليها وب�ضمان وجود تركيز كاف على امل�ضائل  ُكلِّفت با�ضتعرا�ض التفاق النهائي والتفاقات ال�ضابقة التي مت التو�ضُّ
اجلن�ضانية. واإ�ضافة اإىل ذلك، فقد ُحر�ض على �ضمان متثيل وفود ال�ضحايا بوا�ضطة نظام حما�ض�ضة لكل اجلن�ضني. 
ومن اجلدير بالذكر اأنَّ اتفاَق ال�ضلم يحُظر �ضراحًة اأيَّ �ضكل من اأ�ضكال العفو على اجلرائم �ضد الإن�ضانية اأو جرائم 
الإبادة اجلماعية اأو جرائم احلرب اخلطرية اأو جرائم العنف اجلن�ضي التي ارُتكبت اأثناء الن زاع. واتفاُق ال�ضلم يف 

ُل من نوعه الذي ُيدِرج حظرًا �ضريحًا من هذا القبيل. كولومبيا هو الأوَّ

2- العمليات التقليدية والُعرفية
ميكن اأن توؤدي العملياُت التقليدية اأو الُعرفية دورًا اأ�ضا�ضيًّا يف �ضمان العدالة، ل �ضيما عندما يكون نظاُم العدالة 
ت يف حمافل العدالة العرفية اإىل الغالبية العظمى من جميع  الر�ضمي قد اأ�ضعفه الن زاُع. ففي بع�ض البلدان، ُين�ضَ
ر مزيدًا من �ضبل  عة تنوُّعًا كبريًا، اإلَّ اأنها ميكن اأن توفِّ الن زاعات. ومع اأنَّ اأ�ضكاَل العمليات التقليدية اأو الُعرفية متنوِّ
الو�ضول اإىل العدالة، واأن تت�ضمن اأ�ضكاًل اأ�ضرَع حلل الن زاعات، واأن ُت�ضفر عن قرارات تتمتَّع بقدر اأكرب من ال�ضرعية 
ز الأدوار التقليدية للجن�ضني، وميكن اأن ُيهيمن فيها الرجاُل الذين  لدى املجتمع املحلي.)587( بيد اأنها ميكن اأن تعزِّ

زًا للذكور.)588( وقد اأبدت مفو�ضيُة حقوق الإن�ضان امللحظة التالية:  رون القانوَن العرفي تف�ضريًا متحيِّ يف�ضِّ

 اإنَّ ما اتَّ�ضمت به هذه الآلياُت يف ال�ضابق من اأمناط التمييز بني اجلن�ضني يجعل حلَّ ق�ضايا العنف اجلن�ضاين 
تراعي  بطرائق  الُعرفية  العدالة  ُنظم  لتحويل  جهود  بذُل  وينبغي  للغاية  دًة  معقَّ ًة  مهمَّ خللها  من  واجلن�ضي 
العتبارات اجلن�ضانية، و�ضمان توافقها مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان، على األَّ يكون ذلك بديًل عن اإ�ضلح 
قطاع العدالة الر�ضمي.  ففي اأوغندا، مثًل، هناك �ضروٌط تلتزم مبقت�ضاها حماكُم املجال�ض املحلية حاليًّا ب�ضمان 
مت جلنُة اإ�ضلح القوانني تو�ضيات ملواءمة القانون  اأن يكون ُثلُث ق�ضاتها من الن�ضاء.  ويف جنوب اأفريقيا، قدَّ

العرفي مع د�ضتور البلد.) 589(                                       
املراعيَة  املمار�ضاِت  والتقليدية  الُعرفية  العملياُت  ُتدِمج  اأن  �ضمان  اأجل  من  دة  حمدَّ جهود  بذُل  ويجب 
ُت�ضتخَدم تقليديًّا  ُنُظم العدالة التقليدية. فمحاكُم غاكاكا يف رواندا، مثًل، التي كانت  للعتبارات اجلن�ضانية يف 
ر يف البداية  لت�ضوية الن زاعات املدنية ولكنها ُكيِّفت لكي تنظر يف ق�ضايا الإبادة اجلماعية عقب عام 1994، مل ُتوفِّ
تدابرَي لدعم ال�ضحايا اأو التدريب للموظفني على معاجلة احلالت التي تنطوي على عنف جن�ضي وجن�ضاين. غري 
ز احلماية ل�ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين اأثناء مرحلتي الإبلغ  اأنَّ القواننَي التي اعُتمدت يف عام 2004 تعزِّ

والإدلء بال�ضهادة، اإذ اأ�ضبحت تعر�ُض بدائل للإدلء بال�ضهادة.)590(
تكون  قد  وهي  وامل�ضاءلة،  اجلرب  اأ�ضكال  اإىل  للو�ضول  اأكرَث  فر�ضًا  التقليدية  العدالة  اآلياُت  تتيح  اأن  وميكن 
الق�ضائية ملعاجلة  والآليات غري  الر�ضمية  امل�ضاورات غري  ا�ضتخداَم  فاإنَّ  املتاحة. ومع ذلك،  الوحيدة  العدالة  اآليَة 
انتهاكات حقوق املراأة واإىل ثقافة الإفلت من  اإىل املزيد من  يوؤدي  اأن  حالت العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين ميكن 

 Shelby Quast, “Justice reform and gender” in Gender and Security Sector Reform Toolkit, Megan Bastick and)587( 

 Kristin Valacek, eds. (Geneva, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, OSCE/Office for Democratic
.Institutions and Human Rights and International Research and Training Institute for the Advancement of Women, 2008), p. 13

 )Quast, “Justice reform and gender”, p. 13)588؛ وA/HRC/27/21، الفقرة 36.

 )A/HRC/27/21)589، الفقرة 36.

.Ní Aoláin, Haynes and Cahn, On the Frontlines, p. 171)590( 

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
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مة بطريقة تراعي االعتبارات اجلن�سانية.)591( ذلك  العقاب عندما ت�ستند تلك االآلياُت اإىل قيم اأبوية غري م�سمَّ
مًة  واالآليات م�سمَّ امل�ساوراُت  تلك  الق�سائية، عندما ال تكون  واالآليات غري  الر�سمية  امل�ساورات غري  ا�ستخداَم  اأنَّ 
بطريقة تراعي الفوارَق بني اجلن�سني، يزيد من خماطر الوقوع �سحيًة للعنف، اإذ اإنَّ تلك امل�ساورات واالآليات ُتق�سي 
اأن ُتفاقم ال�سعوَر بعدم  اأنها ميكن  اأن تقلِّل من م�ساءلة اجلناة. كما  تلك الق�سايا عن التدقيق الق�سائي، وميكن 
متكني ال�سحايا اإذا مل توؤخذ اآراوؤهم يف االعتبار عند التقرير ب�ساأن اجلرب اأو االنت�ساف الذي �سُيمَنح. لذلك، فاإنَّ 
ال�سكوَك واملعايري الدولية تن�صُّ على عدد من ال�سمانات االأ�سا�سية واملتطلبات الدنيا ب�ساأن ق�سايا مثل املوافقة 
ل امل�سوؤولية عن العنف  امل�ستنرية لل�سحية اأو الناجي، و�سرورة تقييم املخاطر وتدابري ال�سالمة، اأو اأهمية قبول حتمُّ

باعتباره فعاًل غري م�سروع.)592(

< اأ�شواء: اآليات العدالة التقليدية يف �شمال اأوغندا
كانت اآلياُت العدالة التقليدية م�ستخدمًة على نطاق وا�سع ملعاجلة االنتهاكات التي ارتكبها جي�ُص الرب للمقاومة، الذي 
اأدرجته حكومُة اأوغندا واالحتاد االأفريقي يف عداد املنظمات االإرهابية، اأثناء نزاعه مع حكومة اأوغندا. وقد ركز كثرٌي 
فح عن اجلناة وتقدمي تعوي�سات تقليدية مل تاأخذ يف االعتبار النطاَق  من هذه االآليات على تدابري امل�ساحلة بال�سَّ
الكامل لالأ�سرار املت�سلة بنوع اجلن�ص، ومنها اجلرائُم اجلن�سية واجلن�سانية. وا�سُتخدمت طقو�ُص التطهري كو�سيلة 
للم�ساحلة واإعادة االإدماج؛ غري اأنها مل َتعك�ص، يف بع�ص املجتمعات املحلية، فداحَة اجلرائم اجلن�سية واجلن�سانية، 
لت هذه العملياُت جمال  ب�سبب ا�ستبعاد جرائَم من قبيل االغت�ساب اأو االختطاف. ويف جمتمعات حملية اأخرى، حوَّ

زت ح�سرًا على "تطهري" ال�سحية ك�سكل من اأ�سكال العدالة.)اأ( الرتكيز بعيدًا عن م�سوؤولية اجلاين وركَّ

وما انفكت هيئُة االأمم املتحدة للمراأة وفرُع اأوغندا لالحتاد الدويل للحقوقيات، وكري كوارو اأ�سويل )هيئة الزعامات 
التقليدية( تبذل جهودًا مت�سافرة من اأجل بناء قدرات االآليات الق�سائية التقليدية وغري الر�سمية لت�سوية املنازعات 
على نحو يراعي االعتبارات اجلن�سانية. وي�سمل هذا النهُج و�سَع املبادئ اجلن�سانية االأ�سولية، التي ي�ستخدمها الزعماُء 
الثقافيون وزعماء املجتمعات املحلية عند معاجلة حاالت تتعلق بالن�ساء، ومنها حاالُت العنف اجلن�سي واجلن�ساين. كما 

عيَّنت الزعامُة وزيرًا له م�سوؤولياٌت عن امل�سائل اجلن�سانية، مبا يف ذلك و�سوُل املراأة اإىل العدالة.

 Vahlda Nalnar, In the Multiple Systems of Justice in Uganda, Whither Justice for Women? (Kampala, Uganda)اأ(

 Laura Nyirinkindi, "Access to justice for victims of sexual violence؛ وAssociation of Women Lawyers, 2011), pp. 33–34
.in post conflict situations in Africa", East African Journal of Peace and Human Rights, vol. 19, No. 2 (2013), p. 232

ملزيد من املطالعة
الر�سمية،  العدالة غري  ُنُظم  اإىل  للو�سول  للمراأة  واالإجرائية  املو�سوعية  لة حول احلقوق  الع على مناق�سة مف�سَّ •  لالطِّ

ُنظم  وعنوانه  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  وبرنامج  واليوني�سيف  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  بني  امل�سرتك  املن�سور  انظر 
 Informal Justice Systems: Charting a( العدالة غري الر�سمية: ر�سم م�سار لالنخراط القائم على حقوق االإن�سان

)Course for Human Rights-based Engagement

•  وقد و�سع املركُز الدويل للعدالة االنتقالية برناجمًا ب�ساأن العدالة اجلن�سانية يرمي اإىل حت�سني امل�ساءلة عن الفظائع 

تق�سي  بلجان  يتعلق  وفيما  امل�ساألة.  البحثية عن هذه  التقارير  ن�سر عددًا من  كما  نوع اجلن�ص،  اأ�سا�ص  املرتكبة على 
 Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures احلقائق، انظر

اجلن�ساين  العنف  على  تركز  التي  التحليلية  الدرا�سة  ب�ساأن  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  االأمم  مفو�سية  •  تقرير 

)A/HRC/27/21( واجلن�سي يف �سياق العدالة االنتقالية
رة االأمني العام التوجيهية ب�ساأن نهج االأمم املتحدة للعدالة االنتقالية  •  مذكِّ

UN-Women and others, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming, Module 3  •

.UN-Women and others, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming, pp. 232–234 591(انظر( 

 )592(انظر املبادئ االأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة االإ�سالحية يف امل�سائل اجلنائية )مرفق قرار املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي 

 UN-Women and others, Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence, Core Elements and12/2002(، و
 UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against؛ وQuality Guidelines(2015)

.Women (2014), p. 77

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/27/21
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كتيِّب عن الأبعاد اجلن�صانية لتدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدي للإرهاب

�س النقاط الرئي�سية ملخَّ

الية يف الو�ضول اإىل العدالة من خلل اآليات عادلة ونزيهة هو جزٌء اأ�ضا�ضي من  •  حتقيُق امل�ضاواة والفعَّ

ي العدالة اجلنائية بقوة للإرهاب.  ت�ضدِّ
َر امل�ضورة  •  ي�ضمل الو�ضوُل اإىل العدالة ح�ضوَل ال�ضحايا على جرب لل�ضرر ب�ضبب انتهاك حقوقهم؛ وتوفُّ

القانونية ووجوَدها يف متناول الأ�ضخا�ض امل�ضتَبه فيهم اأو املتََّهمني اأو املدانني بارتكاب جرائَم ذات �ضلة 
بالإرهاب؛ وقدرَة اآليات العدالة على البتِّ يف الق�ضايا بطريقة عادلة ونزيهة وعلى اإنفاذ القرارات.

الجتماعية  املمار�ضات  ب�ضبب  العدالة  اإىل  و�ضولها  تعرت�ض  التي  احلواجز  من  عددًا  املراأُة  •  تواجه 

ز الفكرَة التي  خ هيكليَة عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني. وهذا الف�ضُل يعزِّ والقت�ضادية والثقافية التي تر�ضِّ
مفاُدها اأنَّ التدابرَي الرامية اإىل حت�ضني �ُضبل و�ضول املراأة اإىل العدالة يجب اأن ي�ضتهدف �ضتَة جمالت 
ر اآليات العدالة وُي�ضر الو�ضول اإليها وجودتها وقابليتها للم�ضاءلة وتوفريها  رئي�ضية: مقبولية الدعوى وتوفُّ

�ضبَل النت�ضاف.
الإن�ضاين، عندما  الدويل  والقانون  الإن�ضان  الدويل حلقوق  القانون  وانتهاكات  ل�ضحايا اجلرمية  •  يحقُّ 

يرتكبها اأفراُد اجلماعات الإرهابية اأي�ضًا، احل�ضوُل على النت�ضاف من الأ�ضرار املتكبَّدة. ويحقُّ اأي�ضًا 
ل�ضحايا العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين والجتار بالأ�ضخا�ض على يد اجلماعات الإرهابية احل�ضوُل على 

ال. النت�ضاف العادل والفعَّ
•  كانت اآلياُت النت�ضاف وجرب ال�ضرر تتَّ�ضم يف العادة بتجاهل املنظور اجلن�ضاين يف ت�ضميمها واإدارتها، 

من  لعدد  درا�ضًة  الف�ضُل  هذا  ن  ويت�ضمَّ لل�ضرر.  ال  فعَّ جرب  على  املراأة  ح�ضول  اإمكانيَة  �ض  قوَّ وهذا 
العتبارات ال�ضرورية لو�ضع برامج جرب لل�ضرر مراعية للعتبارات اجلن�ضانية، بحيث تدعم امل�ضاواَة 
يف �ضبل احل�ضول على جرب لل�ضرر وعدم التمييز، وت�ضلِّم باملنظور اجلن�ضاين عند حتديد اأنواع ال�ضرر 

التي ي�ضملها الربنامج، وتلبي احتياجات ال�ضحايا بطريقة تراعي العتبارات اجلن�ضانية. 
العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين،  ل�ضحايا  النت�ضاف  �ُضُبل  لتوفري  الأ�ضا�ضية  املبادَئ  الف�ضُل  ن هذا  •  يت�ضمَّ

التي ينبغي العرتاُف الكامل بها يف برامج جرب ال�ضرر. وينبغي جت�ضيُد العتبارات اجلن�ضانية اأي�ضًا يف 
برامج اإعادة اإدماج هوؤلء ال�ضحايا.

دة من احلماية وامل�ضاعدة و�ضبل النت�ضاف  •  يحقُّ ل�ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض احل�ضوُل على اأ�ضكال حمدَّ

مبوجب ال�ضكوك الدولية، وكذلك على نحو متزايد يف القانون الوطني.
التي  اجلرائم  عن  امل�ضاءلة  لتحقيق  ة  مهمَّ و�ضيلًة  والتقليدية  النتقالية  العدالة  اآلياُت  ر  توفِّ اأن  •  ميكن 

واجلن�ضاين.  اجلن�ضي  العنف  �ضحايا  ل�ضالح  اخل�ضو�ض،  وجه  على  الإرهابية،  اجلماعاُت  ترتكبها 
َزها، كما يجب اأن ت�ضتند اإىل مبداأي اإ�ضراك  ويجب اأن حترتم اآلياُت العدالة النتقالية حقوَق املراأة وتعزِّ
ال�ضحايا واإجراء م�ضاورات معهم، واأن تتَّخذ تدابرَي لتذليل العقبات التي تعرت�ض العدالة على النحو 
دة يف �ضبيل �ضمان اأن ُتدِمج العملياُت التقليدية والعرفية  املبنيَّ يف هذا الف�ضل. ويجب بذُل جهود حمدَّ

املمار�ضاِت املراعيَة للعتبارات اجلن�ضانية يف ُنُظِم العدالة التقليدية.
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امل�ضرد)593(

اتفاقية  من   1 للمادة  وفقًا  ع�ضرة،  الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�ضان  اأيَّ  التعبري  هذا  يعني  املن�ضور،  هذا  يف   الطفل� 
حقوق الطفل.

التي يراها جمتمٌع معنيَّ يف  ال�ضلوك والأن�ضطة واخل�ضائ�ض  اإىل الأدوار واأمناط  التعبري  نوع اجلن�س� ي�ضري هذا 
وقت معنيَّ ملئمًة للرجال والن�ضاء. وبالإ�ضافة اإىل اخل�ضائ�ض الجتماعية والفر�ض املرتبطة بكون ال�ضخ�ض ذكرًا 
اأو اأنثى والعلقات بني الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان، ي�ضري نوُع اجلن�ض اأي�ضًا اإىل علقات الن�ضاء فيما بينهن 
ن من خلل عمليات تن�ضئة  ا وُتلقَّ وعلقات الرجال فيما بينهم. وهذه اخل�ضائ�ُض والفر�ض والعلقات ُتبنى اجتماعيًّ
ع من املراأة اأو الرجل  د نوُع اجلن�ض ما هو متوقَّ . ويحدِّ دٌة �ضياقيًّا وزمنيًّا، كما اأنها قابلٌة للتغريُّ اجتماعية. وهي حمدَّ
، وما هو م�ضموح به وما هو حمموٌد منهما. ويف معظم املجتمعات، هناك فوارق وتفاوتات بني املراأة  يف �ضياق معنيَّ
والرجل يف امل�ضوؤوليات امل�ضندة والأن�ضطة امل�ضطلع بها، ويف �ضبل الو�ضول اإىل املوارد وال�ضيطرة عليها، ف�ضًل عن 
فر�ض اتخاذ القرارات. ونوُع اجلن�ض هو جزٌء من ال�ضياق الجتماعي- الثقافي الأو�ضع، �ضاأُنه يف ذلك �ضاأُن معايرَي 
ة للتحليل الجتماعي- الثقافي، ومنها الطبقُة الجتماعية والِعرُق وم�ضتوى الفقر والنتماُء الإثني وامليُل  اأخرى مهمَّ

 . اجلن�ضي وال�ضنُّ
تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين� هذا هو النهُج املختار يف منظومة الأمم املتحدة واملجتمع الدويل يف �ضبيل حتقيق 
م ب�ضاأن حقوق املراأة والفتاة، باعتبار تلك احلقوق جزءًا من حقوق الإن�ضان التي ت�ضهر عليها الأمُم املتحدة.  تقدُّ
ولي�ض تعميُم مراعاة املنظور اجلن�ضاين هدفًا يف حد ذاته، واإمنا هو ا�ضرتاتيجيٌة لتحقيق م�ضاواة الن�ضاء والفتيات 

مع الرجال والفتيان. 
وتعميُم مراعاة املنظور اجلن�ضاين هو عمليُة تقييم للآثار التي تلَحُق باملراأة والرجل نتيجَة اأيِّ اإجراء ُيعتَزم اتخاُذه، 
ومن ذلك الت�ضريعاُت اأو ال�ضيا�ضات اأو الربامج، يف جميع املجالت وعلى جميع امل�ضتويات. وهو طريقٌة جلعل �ضواغل 
ال�ضيا�ضات والربامج يف جميع املجالت  وتقييم  وتنفيذ ور�ضد  اأ�ضا�ضيًّا يف ت�ضميم  ُبعدًا  والرجل وجتاربهما  املراأة 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية بحيث ي�ضتفيد منها الن�ضاُء والرجال على قدم امل�ضاواة وتتل�ضى اللم�ضاواُة. 

فالهدُف يف نهاية املطاف هو حتقيُق امل�ضاواة بني اجلن�ضني.

 ،2/1997 عليها  املتَّفق  والجتماعي  القت�ضادي  املجل�ض  ا�ضتنتاجات  يف  الواردة  تلك  اإىل  امل�ضرد  يف  الواردة  التعاريف   )593(ت�ضتند 

الإن�ضان،  حلقوق  ال�ضامية  املتحدة  الأمم  مفو�ضية  وموارد  ومن�ضورات  املراأة،  �ضد  التمييز  على  بالق�ضاء  املعنية  للجنة  العامة  والتو�ضيات 
املعني  املتحدة  الأمم  ومكتب  فيينا  يف  املتحدة  الأمم  مبكتب  اخلا�ضة   )2021-2018( املراأة  ومتكني  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  وا�ضرتاتيجية 

رات واجلرمية، وتقارير الأمني العام عن العنف اجلن�ضي املت�ضل بالن زاعات. باملخدِّ
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اأو اأغرا�ضه اإعاقُة  اأو تقييد يكون من اآثاره  اأو اإق�ضاء  التمييز اجلن�ساين �سد املراأة� يعني هذا التعبرُي اأيَّ تفرقة 
العرتاف للمراأة بحقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية اأو متتعها بها اأو ممار�ضتها، اأو اإنكاُر تلك احلقوق اأو اإبطالها، 
ل التمييُز املبا�ضر �ضد املراأة املعاملَة املختلفة القائمة �ضراحًة على اأ�ضا�ض  حتى اإذا مل يكن التمييُز مق�ضودًا. وي�ضكِّ
ا التمييُز غري املبا�ضر �ضد املراأة فيقع عندما يبدو قانوٌن اأو �ضيا�ضة اأو برنامج اأو  الفروق اجلن�ضية واجلن�ضانية. اأمَّ
ممار�ضة حمايدًا عندما يتعلق بالرجل واملراأة بينما يكون له تاأثرٌي متييزي يف الواقع على املراأة لأنَّ ذلك التدبرَي 

املحايد يف الظاهر ل يعالج اأوجَه اللم�ضاواة القائمة من قبل.
النهج املراعي للعتبارات اجلن�سانية� َي�ضتخدم هذا النهُج منظورًا جن�ضانيًّا لفهم الفوارق بني الذكور والإناث من 

حيث الو�ضع وال�ضلطة والأدوار والحتياجات، واأثر نوع اجلن�ض يف فر�ض النا�ض وتفاعلتها.
 التنميط اجلن�ساين� هو نظرٌة تعميمية لل�ضمات اأو اخل�ضائ�ض التي يتميَّز بها الرجاُل من جهة والن�ضاُء من جهة 

اأخرى اأو التي ينبغي اأن يتميَّزوا بها، اأو للأدوار التي يوؤديها اأو ينبغي اأن يوؤديها كل منهما. 
دة لمراأة ملجرد  اأدوار حمدَّ اأو  اأو خ�ضائ�َض  اإ�ضناد �ضماٍت  •  التنميط اجلن�ضاين اخلاطئ. هو عبارٌة عن 

انتمائها للفئة الجتماعية الن�ضائية، اأو لرجل ملجرد انتمائه للفئة الجتماعية الرجالية، مما يوؤدي اإىل 
اأو انتهاكات حلقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية. ويحُدث ال�ضرُر من جراء تطبيق ذلك  وقوع انتهاك 
ر �ضلبًا  التنميط على الفرد )مثًل عن طريق اإنفاذ الدولة لتنميط جن�ضاين بوا�ضطة قانون( بطريقة توؤثِّ

يف العرتاف بحقوق ذلك الفرد وحرياته اأو ممار�ضتها اأو التمتُّع بها.
التقاطع� يعني هذا التعبرُي الطريقَة التي يتفاعل بها نوُع اجلن�ض مع العوامل الجتماعية والثقافية والدينية وغريها 
لهيكلة جتارب  واجلن�ضية(  والدين  الإثني  والأ�ضل  العرق  )مثل  للتمييز  اأ�ضا�ضًا  ت�ضكل  اأن  التي ميكن  العوامل  من 

الن�ضاء ب�ضكل خا�ض.
اجلن�س� ي�ضري هذا التعبرُي اإىل اجلن�ض البيولوجي: وبعبارة اأخرى، فاإنه ي�ضري اإىل اخل�ضائ�ض البدنية والبيولوجية 

ز بني الذكور والإناث. التي متيِّ
العنف اجلن�سي واجلن�ساين� ي�ضري هذا التعبرُي اإىل اأيِّ عمل �ضارٍّ ُيرتَكب �ضد اإرادة ال�ضخ�ض ويقوم على فوارق 
ا اأو  ا اأو عقليًّ )جن�ضانية( ُم�ضَندة اجتماعيًّا بني الذكور والإناث. وهذا ي�ضمل الأعماَل التي ُتلحق �ضررًا اأو اأملًا ج�ضديًّ
جن�ضيًّا، والتهديَد بهذه الأعمال، والإكراَه و�ضائَر اأ�ضكال احلرمان من احلرية، �ضواٌء اأكان ذلك يف احلياة العامة اأو 
اخلا�ضة. وي�ضتتبع العنُف اجلن�ضي واجلن�ضاين انتهاكاٍت وا�ضعَة النطاق حلقوق الإن�ضان، وهو كثريًا ما يرتبط بوجود 
العنف  اأعماُل  تقت�ضر  ول  لل�ضلطة.  ا�ضتعمال  وباإ�ضاءة  املحلية  املجتمعات  يف  اجلن�ضني  بني  متكافئة  غري  علقات 

اجلن�ضي واجلن�ضاين على اأحد اجلن�ضني، بل ميكن اأن مُتاَر�ض على الن�ضاء والرجال والفتيات والفتيان.
وهو ي�ضمل املفهومني التاليني:

•  العنف اجلن�ضي، وهو ي�ضمل اأيَّ عمل جن�ضي بالإكراه اأو اأيَّ حماولة لإكراه �ضخ�ض على ممار�ضة اجلن�ض اأو 

غري ذلك من الأعمال التي ت�ضتهدف ال�ضمَة اجلن�ضية لل�ضخ�ض الآخر، من اأيِّ �ضخ�ض ب�ضرف النظر عن 
دة، ومنها الغت�ضاُب والعتداء  علقته بال�ضحية، واأيًّا كان ال�ضياق. ويتَّخذ العنُف اجلن�ضي اأ�ضكاًل متعدِّ
اجلن�ضي واحلمل الق�ضري والتعقيم الق�ضري والإجها�ض الق�ضري والبغاء الق�ضري وال�ضرتقاق اجلن�ضي 

واخلتان الق�ضري والإخ�ضاء والتعري الق�ضري.
اأ�ضا�ض  على  الأفراد  من  جمموعات  اأو  اأفرادًا  ي�ضتهدف  �ضار  عمل  اأيَّ  ُيعترب  وهو  اجلن�ضاين،  •  العنف 

التقليدية  واملمار�ضات  املن زيل  والعنف  البدين  العنَف  الأخرى  الأ�ضكاُل  ت�ضمل  اأن  وميكن  جن�ضهم.  نوع 
، بينما ميثل العنف اجلن�ضي �ضكًل من اأ�ضكال العنف اجلن�ضاين، فاإنَّ العنف اجلن�ضاين  ال�ضارة. ومن ثمَّ
املثال،  �ضبيل  )على  جن�ضية  اأفعال  اإىل  اللجوء  دون  ُترتكب  اأن  وميكن  اأو�ضع  اجلرمية  من  فئٌة   هو 

العنف البدين(.



203

امل�ضرد

العنف اجلن�سي املت�سل بالن زاعات� ي�ضري هذا التعبرُي اإىل حوادَث اأو اأمناٍط من العنف اجلن�ضي، وهي الغت�ضاُب 
اأ�ضكال العنف  اآخر من  اأيُّ �ضكل  اأو  وال�ضرتقاق اجلن�ضي والإكراه على البغاء واحلمل الق�ضري والتعقيم الق�ضري 
اأو  اأو الأطفال. وهذه احلوادُث  اأو الرجال  اجلن�ضي التي هي على هذه الدرجة من اخلطورة، ُترتكب �ضد الن�ضاء 
ال�ضراعات  للقلق )مثل  املثرية  اأو غريها من احلالت  الن زاع  انتهاء  بعد  ما  اأو  الن زاع  الأمناط حتدث يف حالت 
ال�ضيا�ضية(. كما اأنَّ لها علقًة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة بالن زاع اأو ال�ضراع ال�ضيا�ضي نف�ضه، اأي اأنَّ لها �ضلًة زمنية 
ل،  و/اأو جغرافية و/اأو �ضببية به. وبالإ�ضافة اإىل الطابع الدويل للجرائم امل�ضتَبه يف ارتكابها )والتي ميكن اأن ت�ضكِّ
اأو انتهاكات ج�ضيمة اأخرى حلقوق  اأو اأعماَل اإبادة جماعية  تبعًا للظروف، جرائَم حرب اأو جرائم �ضد الإن�ضانية 
اأن تكون ال�ضلُة بالن زاع جليًة يف �ضمات ودوافع اجلاين )اأو اجلناة(، و/اأو �ضمات ال�ضحية )اأو  الإن�ضان(، ميكن 
ال�ضحايا(، و/اأو مناخ الإفلت من العقاب/انهيار الدولة، و/اأو الأبعاد العابرة للحدود و/اأو انتهاك اأحكام اتفاق 

لوقف اإطلق النار.
الإرهاب� ل يوجد حاليًّا تعريٌف �ضامل ومقبول عامليًّا لهذا التعبري. وكما ورد يف خطة عمل الأمني العام ملنع التطرف 
العنيف، فاإنَّ تعريف "الإرهاب" هو من �ضلحيات الدول الأع�ضاء، ويجب اأن يكون مت�ضقًا مع التزاماتها مبوجب 

القانون الدويل، ول �ضيما القانون الدويل حلقوق الإن�ضان.
قائمة  ا�ضُمها يف  يرد  التي  الكياناِت  الأقل،  التعبرُي، على  ي�ضمل هذا  املن�ضور،  لأغرا�ض هذا  الإرهابية�  اجلماعة 
اجلزاءات املفرو�ضة على تنظيم الدولة الإ�ضلمية )داع�ض( وتنظيم القاعدة، وقائمة اجلزاءات املفرو�ضة على 
حركة طالبان، وكذلك حركة ال�ضباب. وهي ميكن اأن ت�ضمل اأي�ضًا جماعاٍت اأخرى تلجاأ اإىل ارتكاب اأعمال حمظورة 
فت يف عداد اجلماعات  نِّ مبوجب التفاقيات والربوتوكولت العاملية املناه�ضة للإرهاب، وكذلك اجلماعاِت التي �ضُ

الإرهابية على ال�ضعيد الوطني اأو الإقليمي.
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