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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٧١البند 

حاالت حقوق اإلنسان   : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
        والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
  

     العاممذكرة من األمني    
أن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامـة تقريـر الـسيد مـارتن شـاينني،               بيتشرف األمني العام      

املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة   
  . ٦/٢٨ ولقرار جملس حقوق اإلنسان ٦٢/١٥٩اإلرهاب، املقدم وفقا لقرار اجلمعية العامة 
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يــر األمــني العــام عــن محايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف   تقر    
  سياق مكافحة اإلرهاب 

  

  موجز  
  اليت اضـطلع هبـا     نشطةألموجزا ل يتضمن  يرد بعد املقدمة الفرع ثانياً من التقرير الذي           

املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة  
، مبـا يف ذلـك الزيـارة        ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣١ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١ يف الفترة من     اإلرهاب

 الــيتويف إطــار واليــة املقــرر اخلــاص . ٢٠٠٩أبريــل /الرمسيــة الــيت أجراهــا إىل مــصر يف نيــسان
 تــدابري مكافحــة اإلرهــاب مــن  بالتحليــلالفــرع ثالثــاًيتنــاول حــددها جملــس حقــوق اإلنــسان، 

يــسهب املقــرر اخلــاص فيمــا ورد يف تقــاريره الــسابقة ليقــدم هــذا التقريــر يف . منظــور جنــساين
عرضا شامال النتهاكات حقوق اإلنـسان القائمـة علـى نـوع اجلـنس املرتكبـة يف سـياق تـدابري                     

بـني  مكافحة اإلرهـاب وذلـك مـن حيـث طبيعتـها ومعـدل تواترهـا، وليبحـث العالقـة املعقـدة                
 يف نوقــشتالعديــد مــن التــدابري الــيت لــئن كــان و. باملــساواة بــني اجلنــسني ومكافحــة اإلرهــا

 بـل إنـه   ،ملرأة، فـإن نـوع اجلـنس لـيس مرادفـا للمـرأة          اخلاصـة بـا    حبقـوق اإلنـسان      صلالتقرير تت 
االجتماعيـة الـيت حتـدد كيفيـة فهـم أدوار ووظـائف ومـسؤوليات كـل مـن املـرأة                     العينـة   يشمل  

وبالتـايل، ينـاقش التقريـر،      . ويـة اجلنـسية   والرجل، مبا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بـامليول اجلنـسية واهل             
ــاملرأة إىل حقــوق اإلنــسان إضــافة ــر املــرتبط بنــوع اجلــنس الــذي ختلّفــه   ، اخلاصــة ب ــدابري األث ت

اجلنـسية وهويـاهتم اجلنـسية،      ميوهلم  اختالف  على   على الرجال واألشخاص     بمكافحة اإلرها 
رة للتمييــز، مثــل العنــصر ويتنــاول كيفيــة تــداخل نــوع اجلــنس مــع غــريه مــن األســباب احملظــو  

  .والدين
 لالنتهاكات بناء علـى نـوع اجلـنس غالبـا           املعرضنييبني التقرير كيف أن األشخاص      و  

ما جيدون أنفسهم هدفا للجماعات اإلرهابية وتـدابري مكافحـة اإلرهـاب الـيت تتخـذها الدولـة                  
مرتكبيهـــا ة الـــيت قـــد ال متنـــع ارتكـــاب هـــذه األعمـــال وال تكفـــل التحقيـــق فيهـــا أو مقاضـــا 

معاقبتهم، وقد يفسح اجملال الرتكاب انتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان وإفالت مرتكبيهـا             أو
ومما يزيد من هول هذه االنتـهاكات التهديـد بـاحلرب والـرتوع علـى حنـو متزايـد                 . من العقاب 

إىل استخدام القوة يف مكافحة اإلرهاب، وكالمها يهمش األشـخاص الـذين يتحـدون األدوار               
ت اإلنـسانية   أو خيرجون عنها، ويشمل حاالت الرتاع املـسلح واألزمـا    مسبقاًانية احملددة   اجلنس

االقتـصادية واالجتماعيـة    احلقـوق   اجلـنس وانتـهاكات     نـوع   ر فيها العنـف القـائم علـى         اليت يكث 
  .والثقافية املرتبطة بنوع اجلنس
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ــر أيــضا كيــف أن تــدابري مكافحــة اإلرهــاب الفــضفاضة أضــر    و   ــأفراد يــبني التقري ت ب
القترافهم جرم ما بل بسبب نوع اجلنس، ومن هؤالء األفراد على سبيل املثال، املـدافعون عـن       

ولتدابري مكافحة اإلرهاب أيضا آثار جانبية أخرى ال يـستهان          . حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة   
ارا ويـشمل هـذا، مـثال، آثـ       . هبا مرتبطة بنوع اجلنس غالبـا مـا ال يعتـرف هبـا وال يعـوض عنـها                 

ي بعض أفرادهـا وجيـري تـسليمهم خـارج     ضارة شديدة الوطأة على اإلناث من السر اليت خيتف       
هنـم إرهـابيون حيـث    أ وإنـزال عقوبـات مجاعيـة بقريبـات األشـخاص املـشتبه يف       نطاق القضاء، 

جــرائم متــصلة باإلرهــاب بــصورة غــري قانونيــة  يــتم احتجــاز النــساء غــري املــشتبه يف ارتكــاهبن  
املعاملة إما للحصول على معلومات عن أفراد األسرة مـن الـذكور أو إلجبـار               ويتعرضن لسوء   
  .ارتكاهبم أعماالً إرهابية على تقدمي معلومات أو اإلدالء باعترافاتيف الذكور املشتبه 

ويناقش التقرير كذلك العالقة بني تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومكافحـة اإلرهـاب،              
احلكومات ضمان احلق يف املساواة بني اجلنـسني وعـدم التمييـز            أنه يف حني ُيطلب إىل      فيوضح  

 ال يتجـزأ مـن      اًأيضا جـزء  مراعاة املنظور اجلنساين تشكل     بوصفهما غايتني يف حد ذاهتما، فإن       
يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة    بني مكافحة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب علـى النحـو املـ        

مث يوّجـه التقريـر     . ٦٠/٢٨٨ اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا          العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت   
ــاه إىل أنــ  ــسان،       هاالنتب ــوق اإلن ــساواة يف جمــال حق ــة امل ــة بكفال ــات الدولي يف إخــالل بااللتزام

اســتغلت بعــض احلكومــات حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة، واملثليــات واملثلــيني واألشــخاص  
كــأداة مقايــضة السترضــاء ، املغــايرة هلويتــهم واخلنــاثىمزدوجــي امليــول اجلنــسية وذوي امليــول 

املتطرفة أو اإلرهابية بطرق عززت العالقات غري املتساوية بني اجلنـسني، وعّرضـت             اجلماعات  
  .هؤالء األشخاص إىل عنف متزايد

اليت أبـداها املقـرر اخلـاص بـشأن اسـتهداف فئـات معينـة              وبناء على املالحظات السابقة       
حة اإلرهاب، يبني التقرير أيضا كيف أنه جيري يف إطار تدابري مكافحة اإلرهـاب  يف تدابري مكاف  

اللجوء إىل القوالب النمطية اجلنسانية على سبيل التحايل من أجل اسـتهداف فئـات معينـة علـى                  
أساس العرق أو األصـل القـومي أو اإلثـين أو الـدين، ممـا يهمـش األفـراد املنـتمني إىل اجلماعـات                        

. ضعهم ملزيـد مـن التمييـز واملـضايقات مـن جانـب جهـات فاعلـة خاصـة وعامـة                    املستهدفة، وخيـ  
ــن         ــة م ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــا يطــال احلق ــر م ــبني التقري ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل
انتهاكات ال يـستهان هبـا ترتكـب علـى أسـاس نـوع اجلـنس وهـي انتـهاكات ناشـئة عـن فـرض                          

 بعينــها، ويوضــح كــذلك كيــف أن القــوانني املقيــدة جــزاءات وإصــدار أوامــر مراقبــة ضــد فئــات
لتمويــل اإلرهــاب تنــال مــن قــدرة املؤســسات اخلرييــة علــى تقــدمي اإلغاثــة لــضحايا االنتــهاكات  

  .املرتكبة على أساس نوع اجلنس، وال سيما تلك اليت تقع يف حاالت األزمات اإلنسانية
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ب االســتجواب املــستخدمة بعــد ذلــك إىل أشــكال مــن أســالي ه التقريــر االنتبــاه يوّجــو  
باسم مكافحة اإلرهاب وهي حمددة حبسب نوع اجلنس ومن بينها العنف اجلنسي وغـري ذلـك        

ويتنـاول التقريـر دور املـرأة يف كـل          . من األساليب اليت هتدف إىل إذالل احملتجزين من الذكور        
 وتـدابري   أن النساء هّن مـن ضـحايا اإلرهـاب        وضح   اإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهاب، في     من

 وينبغـي    يف هذا اجملـال،    فاعلةولكنهن قد يكن أيضا مبحض إرادهتن أطرافا        مكافحة اإلرهاب،   
وينـاقش التقريـر أيـضا      .  يف تـدابري مكافحـة اإلرهـاب       األطـراف املعنيـة الرئيـسية     أن ُيعتربن مـن     

يب الضوابط املقيدة للهجرة وإجراءات اللجوء اليت تؤثر حتديدا بـشكل غـري متناسـب علـى طـال                 
اللجوء من النساء وذوي امليول املغايرة هلويتهم اجلنـسية، وعلـى الالجـئني واملهـاجرين، ويـبني                 
ــدابري مكافحــة        ــدابري مكافحــة االجتــار باألشــخاص وت ــصلة بــني ت ــد ال ــشكل خــاص أن حتدي ب

  .اإلرهاب جرى على حساب حقوق اإلنسان اخلاصة بضحايا االجتار، مبن فيهم النساء
لـذي يتـضمن عـدة توصـيات موجهـة          ايف الفرع رابعاً     والتوصيات وترد االستنتاجات   

  .إىل الدول وتوصيات حمددة موجهة إىل خمتلف األجهزة واهليئات التابعة لألمم املتحدة
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  احملتويات

الصفحة  

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـــة     -أوال 
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة املتصلة باملقرر اخلاص -ثانيا 
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلرهاب    منظور جنساين بشأن مكافحة ا -ثالثا 

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية           -لف أ 
١٠. . . . . . . . . . .  اجلنس واملساواة وعدم التمييز يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان                           نوع    -بـــاء  
١٢. . . . . . . . . . االستهداف بناء على نوع اجلنس والرتوع إىل استخدام القوة العسكرية                                -جيم  
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اجلنسانية والتعريف الفضفاض لإلرهاب                         -دال  
١٦. . . . . . . . . . . املسائل اجلنسانية واآلثار اجلانبية املترتبة على تدابري مكافحة اإلرهاب                                     -هـاء  
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . العالقة بني تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة اإلرهاب                              -واو  
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقايضة احلقوق مبكافحة اإلرهاب                  -زاي  
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والتمييز على أساس نوع اجلنس                ستهداف   اال   -حـاء  
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اليت تستهدف فئات معينة              وأوامر املراقبة     آثار اجلزاءات        -طـاء  
٢٣. . . . . . . . . . . . . تمويل اإلرهاب وآثارها على املؤسسات اخلريية                        املتعلقة ب    قوانني   ال  -يـــاء  
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب االستجواب التمييزية بني اجلنسني                      -كاف  
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور املرأة يف أنشطة اإلرهاب ومكافحته                     -الم  
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . االجتار بالبشر        و تقييدية   ال  جوء الل  وإجراءات      اهلجرة   ضوابط     -ميــم  

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتوصيات       النتائج    -رابعا 
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج     -ألف  
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات      -بـــاء  
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  مقدمة  - أوالً  
ــة حقــوق         - ١ ــز ومحاي ــر يقدمــه املقــرر اخلــاص املعــين بتعزي ــر هــو خــامس تقري هــذا التقري

جلمعية العامة عمـالً بقـرار جملـس    اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل ا     
ويربز األنشطة املنفذة يف الفتـرة املمتـدة مـن          . ٦٢/١٥٩ وقرار اجلمعية    ٦/٢٨حقوق اإلنسان   

، مبـا فيهـا زيـارة املقـرر اخلـاص إىل مـصر يف               ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣١ينـاير إىل    / كانون الثـاين   ١
دراسـة تـدابري مكافحـة      و  أما املوضوع الرئيسي الذي ينصب التقريـر فهـ        . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  .اإلرهاب من منظور جنساين
إىل  باإلضــافة )١(إىل تقريــره األخــري إىل اجلمعيــة العامــة يوجــه املقــرر اخلــاص االنتبــاه  و  - ٢

الـدورة العاشـرة جمللـس حقـوق        خالل   )٣(ههو وإضافتي جرى النظر فيه     الذي   )٢(تقريره الرئيسي 
يــر الرئيــسي أنــشطة املقــرر اخلــاص يف عــام  وقــد أوجــز التقر. ٢٠٠٩مــارس /اإلنــسان يف آذار

 وركز على املسألة املواضيعية املتعلقة بدور وكاالت االستخبارات ومراقبتها يف سـياق             ٢٠٠٨
تقريـراً  إحـدامها تقريـرا عـن املراسـالت واألخـرى           أما اإلضـافتان، فتتـضمن      . مكافحة اإلرهاب 

  . عن البعثة املوفدة إىل إسبانيا
ا قـد تـستقبل   ارات القطرية املقبلة، أشارت احلكومـة التونـسية إىل أهنـ        وفيما يتعلق بالزي    - ٣

ذكر أي لكنــها مل تــ، ٢٠٠٩ديــسمرب / مــن شــهر كــانون األولزيــارة رمسيــة يف النــصف الثــاين
 شـيلي   حكومتـا وجهتـهما إليـه     ويرحـب املقـرر اخلـاص أيـضا بالـدعوتني اللـتني             . تواريخ حمددة 

  . ٢٠١٠مايو /ذين البلدين يف أياركل من هة رمسية لعن اهتمامه بإجراء زياروبريو، وأعرب 
  

  األنشطة املتصلة باملقرر اخلاص   -ثانياً   
ال يف اجتمــاع مائـــدة  ، كــان املقـــرر اخلــاص ممـــثَّ  ٢٠٠٩ينـــاير / كــانون الثــاين  ١٣ يف  - ٤

سـياق  بشأن استراتيجيات إجياد التمويل حلماية حقوق اإلنـسان يف  عقد يف بروكسل  مستديرة  
  .حتاد األورويب ملكافحة اإلرهاباالتدابري 

، اجتمع املقـرر اخلـاص مـع وزيـر العـدل ومـسؤولني        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٠ويف    - ٥
من وزارة العدل يف زغـرب، ملناقـشة املـسائل الـيت تـدخل يف إطـار واليتـه، مبـا يف ذلـك مواصـلة                          

  . كافحة اإلرهاب جملس األمن املعنية مبالتعاون مع جلنة

__________ 
  )١(  A/63/223.  
  )٢(  A/HRC/10/3.  
  )٣(  A/HRC/10/3/Add.1 2 و.  
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، شــارك املقــرر اخلــاص يف ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٧ و ٢٦ينــاير و / كــانون الثــاين٣١ويف   - ٦
واألخالقيـات  البحثي املتعلق بتكنولوجيات الكشف عن األنـشطة املـشبوهة          شروع  املاجتماعات  

  . يف برمنغهام بإنكلترايف سياق مكافحة اإلرهاب اليت ُعقدت وحقوق اإلنسان 
اص يف اجتماع ُعقد عن بعد مع رئيس فرقة العمل        مارس، شارك املقرر اخل   / آذار ٢ويف    - ٧

 إىل   العمـل إحاطـةً     فرقـةُ  َمقـدِّ املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وأعـضاء آخـرين قبـل أن تُ             
يف إطـار الفريـق العامـل       سـلط عليهـا الـضوء       األنشطة اليت   ومن  . مارس/ آذار ٣اجلمعية العامة يف    

االجتمـاع الـذي     ق مكافحـة اإلرهـاب التـابع لفرقـة العمـل          املعين حبماية حقوق اإلنـسان يف سـيا       
 تــشرين ٢٢عقــده اخلــرباء بــشأن قــانون الطــريان الــدويل برئاســة املقــرر اخلــاص يف نيويــورك يف    

  .٢٠٠٨أكتوبر /األول
ريره إىل جملس حقوق اإلنسان     اقدم املقرر اخلاص تق   ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ و   ٩ويف    - ٨

وبـريو وتـونس وشـيلي    سـبانيا  مـع مـع كـل مـن البعثـات الدائمـة إل      اجتو. يف دورته الثالثـة عـشرة     
نظمـت إحدامها جلنة احلقوقيني     يف مناسبتني متوازيتني     ، أيضا، شاركو. والفلبني وكرواتيا ومصر  
ونظمـت  ،  “حان الوقـت للمـساءلة    : االستخبارات ومكافحة اإلرهاب  ”الدولية بشأن موضوع    

 وقـد   .“تراتيجيات لوضع حد هلذه املمارسـة      اس - االحتجاز السري ”حول موضوع   األخرى  
ــأُ ــسري    دراســةٌت يف إطــار هــذه املناســبة  طلق ــة عــن ممارســات االحتجــاز ال ــا   عاملي اضــطلع هب

باالشتراك مـع املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                        
االحتجــاز التعــسفي، والفريــق العامــل الالإنــسانية أو املهينــة، والفريــق العامــل املعــين مبــسألة   أو

  . املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
، عقـــد املقـــرر اخلـــاص حلقـــة دراســـية للخـــرباء يف ٢٠٠٩مـــارس / آذار٢١ و ٢٠ويف   - ٩

 استـضافها   “واألمـن القـومي ومكافحـة اإلرهـاب       الـشؤون اجلنـسانية     ”نيويورك حـول موضـوع      
عهـد  ُعقـدت برعايـة م  عاملية يف كلية احلقوق جبامعـة نيويـورك، و  مركز حقوق اإلنسان والعدالة ال    

  . آبو أكادميي حلقوق اإلنسان يف توركو، بفنلندا
كـل  كان املقرر اخلاص يف جنيف، واجتمـع مـع          ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ و   ٢٥ويف    - ١٠
 يرلنـدا وأالبعثات الدائمة جلمهورية مقـدونيا ورومانيـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                من  

 ومناقــشة تقريــره االــشمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة إلجــراء مزيــد مــن املــشاورات معهــ  
املتعلــق بــدور وكــاالت    واملقــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه العاشــرة      املواضــيعي

   .مراقبتها يف سياق مكافحة اإلرهاباالستخبارات و
تلبية لدعوة وجهتـها     زيارة رمسية ملصر     اص، بدأ املقرر اخل   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧ويف    - ١١

 تــشاور املقــرر اخلــاص مــع املــسؤولني  ،أبريــل/ نيــسان٢١ إىل ١٧الفتــرة مــن ويف . لــه احلكومــة
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  قـانون  واخلرباء واجملتمع املدين بشأن مشروع قانون ملكافحة اإلرهـاب ُيتـوّخى منـه أن حيـل حمـل                 
وأعـرب املقـرر   . ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢٨  يف العمـل بـه  نتـهي يمـن املقـرر أن   الـذي  حالة الطـوارئ   

بـبعض  يضطلع خالهلا يف إطـار واليتـه،        زيارة ثانية   همة ب اص للحكومة عن اهتمامه بإكمال امل     اخل
زيارة أماكن االحتجاز وفقا الختصاصات بعثات تقصي احلقائق الـيت   من بينها   األنشطة العملية،   

ــا املقـــررون اخلاصـــون   احملتجـــزين ألســـباب أمنيـــة بغـــرض إجـــراء مقـــابالت مـــع  )٤(يـــضطلع هبـ
األشخاص الـذين ينتظـرون احملاكمـة مـن املتـهمني أو املـدانني جبـرائم اإلرهـاب، ومراقبـة سـري                   أو

، وجـه املقـرر اخلـاص       ٢٠٠٩مـايو   /ويف أيـار  . اإلجراءات القانونية يف القضايا املتعلقـة باإلرهـاب       
عليها حىت ميكـن أن      يتلقى ردا    أنيأمل  هو  رسالة إىل احلكومة تضمنت عدداً من أسئلة املتابعة و        

وسوف ُيقدم تقرير البعثة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته          . ؤخذ هذه املعلومات يف االعتبار    ُت
  . ٢٠١٠مارس /الثالثة عشرة يف آذار

، كـان املقـرر اخلـاص يف جنيـف وأجـرى مـشاورات غـري                ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ويف    - ١٢
ــة ملناقــشة ا   ــة مــع اجلهــات املعني ــدة   رمسي ــاألطر لتعــاون يف جمــال جتميــع املمارســات اجلي املتــصلة ب

ــسية   ــة واملؤسـ ــدابري القانونيـ ــاالت    والتـ ــرام حقـــوق اإلنـــسان مـــن جانـــب وكـ الـــيت تكفـــل احتـ
، وفقا لقـرار جملـس    ذلك مراقبة هذه الوكاالت   سياق مكافحة اإلرهاب، مبا يف     االستخبارات يف 
  . ١٠/١٥حقوق اإلنسان 

، قـدم املقـرر اخلـاص مـسامهة يف أول أربعـة أدلـة مرجعيـة تقنيـة             ٢٠٠٩مـايو   /ويف أيار   - ١٣
اتــساق التــشريعات الوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب مــع القــانون   : أساســية تتنــاول املواضــيع التاليــة 

الــدويل حلقــوق اإلنــسان؛ وحظــر املنظمــات، وتوقيــف األشــخاص والبحــث عنــهم؛ وتــصميم   
  .عمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاباهلياكل األساسية األمنية اليت تطورها فرقة ال

، كان املقرر اخلاص يف لندن والتقـى باملستـشار القـانوين يف    ٢٠٠٩مايو / أيار ٢٨ويف    - ١٤
ــوار         ــن ح ــة كجــزء م ــدل والداخلي ــن وزاريت الع ــسؤولني م ــث ومب ــة والكومنول وزارة اخلارجي

ــشأن دور وكــاالت اال  يف العمــل املتعلــق مبكافحــة  اململكــة املتحــدة   يف ســتخباراتمتواصــل ب
اإلرهــاب ويف متابعــة التقريــر املواضــيعي الــذي قدمــه املقــرر اخلــاص يف الــدورة العاشــرة جمللــس 

 .حقوق اإلنسان

، التقى املقرر اخلاص بسفري كوبـا يف هلـسنكي، ليوضـح            ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ويف    - ١٥
 .له الوالية املكلف هبا والعمل اجلاري لتنفيذها

__________ 
  )٤(  E/CN.4/1998/45.  
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ــن   وحــضر   - ١٦ ــرة م ــرر اخلــاص يف الفت ــران٢٩املق ــه إىل / حزي ــوز٣يوني ــه / مت  ٢٠٠٩يولي
البعثــات مـع   أيــضاً جتمـع وا. الـدورة الـسادسة عــشرة لالجتمـاع الــسنوي لإلجـراءات اخلاصــة    

 .الدائمة لتونس ومصر والواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

ص مــع املكلفــني بواليــات أخــرى ، شــارك املقــرر اخلــا٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢  و١ويف   - ١٧
ذات صلة يف املشاورات غري الرمسية املتعلقة بدراسة مشتركة عاملية عن االحتجـاز الـسري مـن               

 .  يف دورته الثالثة عشرةتقدم إىل جملس حقوق اإلنسانأن املتوقع 
  

 منظور جنساين بشأن مكافحة اإلرهاب  -ثالثا   
 معلومات أساسية  -لف أ  

، جـدد جملـس حقـوق اإلنـسان واليـة املقـرر اخلـاص               ٢٠٠٧ديسمرب  /ليف كانون األو    - ١٨
يـذكر أن  و .)٥(“يدرج منظوراً جنسانياً يف مجيـع أعمـال واليتـه   ” أن  مجلة أمور يف  وطلب إليه   

املقرر اخلاص وجه يف تقاريره السابقة، االنتباه إىل اآلثـار الـسلبية املترتبـة علـى تـدابري مكافحـة                    
 نوع اجلنس يف جمال حقـوق اإلنـسان، ومـن بينـها ازديـاد تعـرض                 اإلرهاب القائمة على أساس   

 ،)٦(النساء الفلسطينيات للمخاطر أثنـاء الوضـع بـسبب حـاالت التـأخري عنـد النقـاط احلدوديـة                  
وآثــار تــدابري مكافحــة ؛ )٧(وإىل األثــر غــري املتناســب للتــشرد والطــرد علــى النــساء يف كولومبيــا

وأثـر إجـراءات     ؛)٨(جتماعيـة والثقافيـة للنـساء الشيـشان       اإلرهاب على احلقوق االقتـصادية واال     
؛ )٩(ترعاهـا اإلنـاث   اللجوء التقييدية املفروضة على األسـر املعيـشية العائـدة، ومنـها األسـر الـيت                 

األمن والسالمة اليت تنشأ عندما تستهدف تدابري مكافحة اإلرهاب النـساء، مبـن فـيهن               وخماطر  
وقــد وجهــت تقــارير أخــرى   .)١٠(تحاريــات حمــتمالتناكمهامجــات الــاليت جينــدن احلوامــل، 

 وإىل أمهيــة ضــمان )١١(للمقــرر اخلــاص االنتبــاه إىل دور النــساء بوصــفهن إرهابيــات حمــتمالت  
  .)١٢(نسانية ملنع اإلرهاباجلقضايا الحقوق اإلنسان اخلاصة هبن وإيالء االهتمام إىل 

__________ 
  .٦/٢٨ من منطوق القرار) ج (٢جملس حقوق اإلنسان، الفقرة   )٥(  
  )٦(  A/HRC/Sub.1/6/17 ٣٨، الفقرة.  
  .٦٣-٦٢الفقرات املرجع نفسه،   )٧(  
  ).٨٠-٧٠، الفقرات E/CN.4/2006/61/Add. 2املرجع  (٢١ الفقرة ،املرجع نفسه  )٨(  
  )٩(  A/62/263 ٧٥، الفقرة.  
  )١٠(  A/HRC/4/26 ٩٢، الفقرة.  
  .٧٢الفقرة املرجع نفسه،   )١١(  
  )١٢(  A/HRC/6/17 ٧٣، الفقرة) ج.(  
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عرضــاً قــدم ليره الــسابقة يف هــذا التقريــر يــسهب املقــرر اخلــاص فيمــا ورد يف تقــاري  و  - ١٩
النتهاكات حقوق اإلنـسان القائمـة علـى نـوع اجلـنس املرتكبـة يف سـياق تطبيـق تـدابري                      شامالً

ليبحــث العالقــة املعقــدة بــني ومكافحــة اإلرهــاب وذلــك مــن حيــث طبيعتــها ومعــدل تواترهــا  
فـادة  وجدير بالـذكر أنـه يوجـد قـصور شـديد يف اإل            . املساواة بني اجلنسني ومكافحة اإلرهاب    

عــن املنظــور اجلنــساين لتــدابري مكافحــة اإلرهــاب وغالبــا مــا يهمــل هــذا األمــر علــى حنــو يــضر  
وتأكيد ضـرورة القيـام   واهلدف من هذا التقرير هو عكس هذا االجتاه      . بالتمتع حبقوق اإلنسان  

باملزيد لضمان إمساع أصوات املتضررين من اجلنسني مـن آثـار تـدابري مكافحـة اإلرهـاب علـى                 
  .ني، وتسجيل كل ما وقع من انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلتهااجلنس

  
  اجلنس واملساواة وعدم التمييز يف القانون الدويل حلقوق اإلنساننوع  -باء   

الـيت حتـدد   االجتماعية البيئة يشمل باألحرى هو عد نوع اجلنس مرادفاً للمرأة، إمنا    ال يُ   - ٢٠
 مـن املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق                 ووظائف ومـسؤوليات كـل     )١٣(كيفية فهم أدوار  

 رير األثر املرتبط بنوع اجلـنس الـذي        وبالتايل يناقش هذا التق    )١٤(بامليول اجلنسية واهلوية اجلنسية   
ــى         ــى حقــوق األشــخاص عل ــا عل ــساء والرجــال مع ــى الن ــدابري مكافحــة اإلرهــاب عل ــه ت ختلف

نوع اجلنس، كبنيان اجتمـاعي، يتكـون       أن  والواقع  . اختالف ميوهلم اجلنسية وهوياهتم اجلنسية    
ة وممارسة، مثل العرق واالنتماء العرقـي والثقافـة والـدين           تصورمن أدوار ومهام ومسؤوليات م    

ثابتاً؛ بل مـتغرياً علـى      تعبرياً  ، فإن نوع اجلنس ليس      وهلذا.  والطبقة االجتماعية، ويتداخل معها   
ه بنيـان اجتمـاعي مـتغري ولـيس بفئـة           وفهم نوع اجلنس علـى أنـ       .)١٥(مر الزمن ومن سياق آلخر    

 يف حتديد انتهاكات حقـوق اإلنـسان املعقـدة واملتداخلـة            ةساعد هو أمر مهم للم    بيولوجية ثابتة 
ولفهم الـدوافع الكامنـة     القائمة على أساس نوع اجلنس والنامجة عن تدابري مكافحة اإلرهاب؛           

كـون يف حقيقـة األمـر غـري         وراء هذه االنتـهاكات، ووضـع اسـتراتيجيات ملكافحـة اإلرهـاب ت            
  .متييزية وشاملة جلميع اجلهات الفاعلة

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          الـذي يـشمل      - والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان       - ٢١
التمييــز ضــد املــرأة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية والعهــد الــدويل اخلــاص 

ــة وال  ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــةب ــساواة    ُي - ثقافي ــز وامل ــضمان عــدم التميي ــدول ب ــزم ال ل

__________ 
  .HCR/GIP/02/01انظر   )١٣(  
  )١٤(  A/59/38 (Supp)املرفق األول ،.  
غـسطس  أ/آب( ا اجلنسانية والنهوض باملرأة يف األمم املتحدة      للقضايلألمني العام   انظر مكتب املستشارة اخلاصة       )١٥(  

  .ستراتيجية لتعزيز املساواة بني اجلنسنيا: تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، )٢٠٠١
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 ،)١٦(علـى أسـاس نـوع اجلـنس واجلـنس وامليـول اجلنـسية واهلويـة اجلنـسية                 )  والواقع القانون يف(
يتــداخل فيهــا عــدم املــساواة بــني اجلنــسني مــع أســس التمييــز    الــيت االت احلــعاجلــة كــذلك مبو

وهــذه الــضمانات املتعلقــة بعــدم التمييــز  . )١٧(احملظــورة األخــرى، مثــل العــرق واللــون والــدين  
 التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     كفالـة واملساواة بني اجلنسني هي ضمانات أساسـية ل       

ويف ضوء ما تقلـصه تـدابري        .)١٩(ليت غالباً ما تتأثر سلباً بتدابري مكافحة اإلرهاب       ا ،)١٨(والثقافية
ن املهم أيضاً اإلشارة إىل أن القـانون        م مكافحة اإلرهاب من حجم شكاوى ملتمسي اللجوء،      

الـيت يقـدمها    الدويل لالجئني يـوفر احلمايـة مـن االضـطهاد اجلنـساين، بوسـائل منـها الـشكاوى                   
مـن اتفاقيـة    ) ٢( ألـف    ١املـادة   ن بشأن امليول اجلنـسية واهلويـة اجلنـسانية، ضـمن إطـار              والالجئ
 .)٢٠( املتصل بوضع الالجئني١٩٦٧أو بروتوكول عام / و١٩٥١عام 

ال احلقوق اجلنسانية وحقوق اإلنسان، من املهم اإلشارة حتديـداً إىل أن الدولـة              ويف جم   - ٢٢
ملزمة مبوجب القانون الدويل مبنع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ترتكبـها كـل مـن اجلهـات                     

 عالقـة مثـة   ويف هـذا الـصدد،      .  عليهـا  ةعاقبـ املق فيهـا و   يـ تحقالالفاعلة احلكومية وغري احلكومية و    
 يف استخدام املنظور اجلنساين لـضمان حقـوق اإلنـسان أثنـاء مكافحـة اإلرهـاب؛                 آزر أساسية ت

إذ يؤكــد كــال املنظــورين وجــوب محايــة احلقــوق مــن انتــهاك مجيــع اجلهــات الفاعلــة، مبــا فيهــا 
الوفـاء   يف أغلب األحيان عـن       تنعويبني املقرر اخلاص أن احلكومات مت     . )٢١(اجلماعات اإلرهابية 

مبواجهـة العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس الـذي ترتكبـه جهـات           الذي يقـضي    ا  التزامهب

__________ 
، املرفـق األول، املادتـان    ٣٤/١٨٠قرار اجلمعية العامة    (انظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            )١٦(  

 ألـف   ٢٢٠٠قرار اجلمعيـة العامـة      ( د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ؛ والعه )٣  و ٢
؛ وجلنـة  )A/6316(املدنيـة والـسياسية    ؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق      )٣  و ٢ تان، املرفق األول، املاد   )٢١-د(

شري إىل تـ  يتالـ ) (E/C.12/GC/20 (٣٢ة  ، الفقـر  ٢٠عليق العام رقـم     ت ال ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
، وأن اهلويـة  ٢ مـن املـادة   ٢ الفقـرة  ملـا تقتـضيه  وفقاً ، امليول اجلنسية  تشمل“غري ذلك من األسباب   ” عبارةأن  

؛  AG/RES/2504 (XXXIX-O/09)؛ ومنظمة الدول األمريكية )احملظورة اجلنسانية تعترب من ضمن أسباب التمييز
  .تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بامليول اجلنسي واهلوية اجلنسانيةمبادئ يوغياكارتا بشأن 

؛ اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد       E/C.12/2005/4؛ ١٢، املرفـق األول، الفقـرة   .A/59/38 (Supp(انظـر    )١٧(  
  ).، املرفق اخلامسA/55/18( املرأة

  .٢، الفقرة E/C.12/GC/20انظر   )١٨(  
  .A/HRC/6/17انظر   )١٩(  
انظر املـذكرة التوجيهيـة ملفوضـية حقـوق اإلنـسان لـشؤون الالجـئني بـشأن شـكاوى الالجـئني املتعلقـة بـامليول                           )٢٠(  

ــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني   (اجلنـــسانيةاجلنـــسية واهلويـــة  ؛ )٢٠٠٨نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين(مفوضـ
HRC/GIP/02/01.  

  .Karima Bennoune,Terror/Torture, , Berkeley, Journal of international law, vol. 26 (2008( مثال انظر  )٢١(  
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ويالحظ مع القلق الشديد حجم مـا ترتكبـه اجلماعـات اإلرهابيـة مـن               ،  )٢٢(فاعلة غري حكومية  
 يكـون هلـا آثـار مماثلـة آلثـار انتـهاكات             رمبـا اجلـنس،   نوع  انتهاكات جسيمة قائمة على أساس      

تركيـز  المع والية املقرر اخلـاص، ينـصب     بيد أنه انسجاما  .  الدول حقوق اإلنسان اليت ترتكبها   
املرتبط بنوع اجلنس املترتـب يف جمـال تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                ثر  األعلى  هذا التقرير   يف  

  .واحلريات األساسية على تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تتخذها الدولة
  

  ىل استخدام القوة العسكريةاالستهداف بناء على نوع اجلنس والرتوع إ  -جيم   
غالبا ما جيد األشخاص املعرضون لالنتـهاكات بنـاء علـى نـوع اجلـنس أنفـسهم هـدفا                     - ٢٣

للجماعــات اإلرهابيــة وتــدابري مكافحــة اإلرهــاب الــيت تتخــذها الدولــة والــيت قــد ال متنــع هــذه  
 تفـسح اجملـال     األعمال أو ال تكفـل التحقيـق فيهـا أو مقاضـاة مرتكبيهـا أو معاقبتـهم والـيت قـد                    

هـذا الـشعور بالـضغط مـن        . النتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان وإفالت مرتكبيها من العقـاب        
ــساء وُيحتجــزن كإرهابيــات حمــتمالت،       ــر، مــثال، حيــث ُتعتقــل الن اجلــانبني موجــود يف اجلزائ

. )٢٣(وذلك بعد أن يبلغن عن تعرضهن للعنف اجلنسي واإلذالل من قبل اإلسـالميني املـسلحني              
يبال، متيزت محلة مكافحـة التمـرد الـيت كـان هـدفها املعلـن مكافحـة اإلرهـاب هبجمـات                     ويف ن 

وهـم الـذكور املخنثـون أو األشـخاص الـذين لـديهم ميـول مغـايرة هلويتـهم                    (مـييت على مجاعـة    
ــسية ــراد       ) اجلن ــاويني يقومــون باختطــاف أف ــأن امل ــادت التقــارير ب مــن كــال اجلــانبني، حيــث أف
، املـييت  البيئـة الـيت أوجـدهتا مكافحـة اإلرهـاب واهلجـوم علـى مجاعـة                   والشرطة تستغل  )٢٤(املييت

ويـورد تقريـر أصـدرته مـؤخرا منظمـة          . )٢٥(اجملتمـع النيبـايل   “ تطهـري ”وذلك كجزء من حركة     
العفو الدولية ساقت فيه أمثلة على مدى إمكانيـة اسـتهداف النـساء مـن قبـل مجيـع الكيانـات،                     

نـساء والفتيـات حتديـدا جبـرائم، مـن بينـها االغتـصاب،              ُتـستهدف ال  ”ذكرت فيه أنه يف العراق      
ــشيا،     ــراد امليلي ــراد اجلماعــات اإلســالمية املــسلحة، وأف ــها أف ــة،  يرتكب ــة العراقي ــوات احلكوم وق

واجلنــود األجانــب املنخرطــون يف القــوات املتعــددة اجلنــسيات الــيت تقودهــا الواليــات املتحــدة، 
ــشر    ــون حلــساب ال ــذين يعمل ــراد األجانــب ال ــة    واألف ــوفر خــدمات احلماي ــيت ت كات اخلاصــة ال

أما األبعاد اجلنـسانية هلـذه      . )٢٦(“وقد أفلت معظم مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب       . العسكرية
__________ 

  )٢٢(  E/CN.4/2006/61.  
  )٢٣(  A/HRC/7/6/Add.2.  
  ).٢٠٠٧أغسطس /آب(، حالة األطفال والنساء يف نيبالمنظمة األمم املتحدة للطفولة،   )٢٤(  
  )٢٥(  Human Rights Watch, Nepal: Police Attack Transgender People ،٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٧، Human 

Rights Watch, Nepal: ‘Sexual Cleansing’ Drive Continues ،٢٠٠٦مارس / آذار١٦.  
  )٢٦(  Amnesty International, Trapped by Violence — Women in Iraq, 3, AI Index MDE 14/005/2009 (March 

2009).  
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االعتداء على النساء والفتيات يف عرض الطريـق علـى يـد رجـال       ”: االنتهاكات، فهي واضحة  
 والفـصل والتمييـز بـني    لديهم مآرب سياسية خمتلفـة، ولكنـهم مجيعـا يريـدون فـرض احلجـاب،           

وعندما تتقاعس الدول عن منع العناصر احلكوميـة أو اجلماعـات اإلرهابيـة مـن            . )٢٧(“اجلنسني
ارتكاب أعمال العنف بناء على نوع اجلنس وعـن التحقيـق يف هـذه األعمـال واملعاقبـة عليهـا،                    
 فهــي بــذلك تزيــد مــرتكيب هــذه اهلجمــات جــرأة وتــضفي الــشرعية علــى عــدم املــساواة بــني     

  .اجلنسني
ومما يزيد من هول هذه االنتهاكات املرتكبة بناء علـى نـوع اجلـنس، التهديـد بـاحلرب             - ٢٤

ــارة  ( ــاد الــرتوع إىل اســتخدام القــوة العــسكرية يف   ) “احلــرب علــى اإلرهــاب ”مــثال عب وازدي
ومن املوثَّق جيدا أن استخدام لغة الرتاع أو احلرب إمنـا خيـدم عمليـة وضـع                 . مكافحة اإلرهاب 

ن يتحدون أدوار اجلنسني احملددة مسبقا أو يقعون خارج نطاق حـدودها، وبينـهم املـدافعون                م
وباإلضـافة إىل  .  يف قوالب منطية وهتميـشهم واسـتهدافهم  )٢٨(عن حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة 

هذا، فإن تفضيل الرد العسكري علـى اإلرهـاب يعـين أن األمـوال املخصـصة حملاربـة اإلرهـاب                    
 االقتـصادية الـيت ميكـن أن تكـون قــد أدت إىل     - معاجلـة األحـوال االجتماعيــة   قـد ُحولـت مـن   

  .، من قبيل األحوال اليت تنطوي على عدم املساواة بني اجلنسني)٢٩(اإلرهاب
مثـل الرتاعـات يف     (والواقع أن الرتاعات الداخلية الـيت يغلـب عليهـا الطـابع العـسكري                 - ٢٥

 والـيت تتخـذ مـن مكافحـة اإلرهـاب إطـارا هلـا تـؤثر                 )كولومبيا وسـري النكـا والفلـبني ونيبـال        
بــشكل غــري متناســب علــى النــساء واألطفــال الــذين يــشكلون، مــثال، األكثريــة الــساحقة مــن    

ــا  ــشردين داخلي ــار       . )٣٠(امل ــدابري املتخــذة يف إط ــرر اخلــاص أن الت ــصدد، يؤكــد املق ــذا ال ويف ه
ــار ال يــستهان هبــا علــى احلقــوق االقتــ    ــة مكافحــة اإلرهــاب هلــا آث ــة والثقافي صادية واالجتماعي

وعلى سبيل املثال، فإن عمليات اإلجالء وهدم البيوت الـيت تـستهدف مجاعـات معينـة                . للمرأة
أو هتدف إىل معاقبتها بشكل مجاعي والتـدابري األخـرى الـيت تـؤدي إىل التـشريد، حتـرم النـساء                      

علـى اخلـدمات الـصحية،      من الضرورات األساسية، مبا فيها الغذاء الكايف وإمكانيات احلصول          
وباإلضافة إىل هذا، يؤكد املقـرر اخلـاص أنـه يف بلـدان مثـل العـراق وأفغانـستان،                   . )٣١(والتعليم

__________ 
  .املرجع نفسه  )٢٧(  
  )٢٨(  See Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, “Claiming Rights, Claiming Justice: A 

Guidebook on Women Human Rights Defenders” (2007).  
  )٢٩(  Cyril I Obi, “Terrorism in West Africa: Real, Emerging or Imagined Threats?”, African Security Review 

15.3, 89 (2006).  
  )٣٠(  A/HRC/6/17 ٦٢، الفقرة) فيما يتعلق بكولومبيا.(  
  .٦٣ و ٦٢املرجع نفسه، الفقرتان   )٣١(  
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ختلق األعمـال العـسكية، والتمـرد املـسلح، واألعمـال اإلرهابيـة حالـة أمنيـة تعيـق إيـصال حـىت                       
بوجه خـاص مـن     ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ضارة تنال           )٣٢(أبسط املساعدات اإلنسانية  

ــرأة حبقــوق اإلنــسان   ــع امل ــبني     . )٣٣(متت ــة املــرأة يف العــراق الــيت مت تناوهلــا أعــاله فهــي ت ــا حال أم
األخطــار املقترنــة باســتخدام شــركات اخلــدمات األمنيــة اخلاصــة يف العمليــات العــسكرية الــيت   

فـراد  جتري يف سياق مكافحة التمرد أو اإلرهاب؛ وهي أخطار يستدل عليها أيضا مـن دور األ              
ــشرعية القائمــة علــى أســاس        ــشركات يف أســاليب االســتجواب غــري ال ــدين مــع تلــك ال املتعاق

  ).انظر الفرعني كاف وميم من هذا التقرير(جنساين ويف االجتار بالبشر 
 ١٦٧٤، و   )٢٠٠٨ (١٨٢٠ولقد أصاب جملس األمن يف تعريفه الـدويل، يف قراراتـه              - ٢٦

، ويف مناســــــبات )٢٠٠٠ (١٣٢٥، و )٢٠٠٣ (١٤٦٠، و )٢٠٠٤ (١٥٣٩، و )٢٠٠٦(
أخرى العنـف القـائم علـى أسـاس جنـساين، وال سـيما العنـف اجلنـسي، يف الرتاعـات املـسلحة                       

ومــؤخرا شــدد جملــس األمــن يف قــراره . واألزمــات اإلنــسانية بأنــه مــصدر قلــق كــبري للمجتمــع
يــك علــى أن العنــف اجلنــسي، عنــدما ُيــستخدم أو ُيكلــف باســتخدامه كتكت) ٢٠٠٨ (١٨٢٠

حريب بقصد استهداف املدنيني عمدا أو كجزء من هجوم مـنظم واسـع النطـاق ضـد الـسكان                    
املــدنيني، ميكــن أن يزيــد إىل حــد كــبري مــن حــدة حــاالت الــرتاع املــسلح، وقــد يعيــق اســتعادة  

وعلى ضوء كل ما تقـدم، يؤيـد املقـرر اخلـاص النتيجـة الـيت توصـلت                  . السالم واألمن الدوليني  
قيني الدولية وهيئـة احلقـوقيني البـارزين املعنـيني باإلرهـاب ومكافحـة اإلرهـاب                إليها جلنة احلقو  

 يف مكافحة اإلرهاب قد قـوَّض       “املعايري احلربية ”وحقوق اإلنسان، واليت مفادها أن استخدام       
  . )٣٤(حقوق اإلنسان وينبغي نبذه

  
  املسائل اجلنسانية والتعريف الفضفاض لإلرهاب  –دال   

 الفضفاضة اليت تتخذها احلكومات ملكافحـة اإلرهـاب عـن انتـهاكات           أسفرت التدابري   - ٢٧
ففـي حـاالت كـثرية، تـستخدم احلكومـات          . جسيمة حلقوق اإلنسان على أساس نـوع اجلـنس        

 وذلــك كــي تعاقــب الــذين ال ينــصاعون ألدوارهــم      “لإلرهــاب”تعــاريف واســعة غامــضة   
س املـساواة بـني اجلنـسني يف محايـة          اجلنسانية التقليديـة وتقمـع احلركـات االجتماعيـة الـيت تلـتم            

ــر     . حقــوق اإلنــسان ــال، تــدَّعي احلكومــات بوجــود صــالت باإلرهــاب لتربي وعلــى ســبيل املث
__________ 

  .٤٧املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  
  )٣٣(  See Women for Women International, “Stronger Women Stronger Nations: 2008 Iraq Report, Amplifying 

the Voices of Women in Iraq”, 16-27 (March 2008).  

  )٣٤(  See International Commission of Jurists, “Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists 

Panel on Terrorism, Counter-terrorism and Human Rights” (2009).  
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 وتـدأب علـى اهتـام املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               )٣٥(“املثليني، املـشتبهني  ”اعتقال واضطهاد   
كومـات متييزيـة،    وفضال عن كون هـذه احل     . )٣٦(اخلاص باملرأة بأهنم أعضاء يف مجاعات إرهابية      

ــات       ــرأي والتعــبري واالنتــساب إىل اجلمعي ــة ال ــشطة الــيت حتميهــا ضــمانات حري فإهنــا جتــرِّم األن
ــسياسية     ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــواردة يف العهــد ال ــسان  )٣٧(ال ــرِّض حقــوق اإلن  وتع

للمــدافعني عــن املــرأة ألشــكال جنــسانية حمــددة مــن إســاءة املعاملــة واملــضايقة علــى يــدي            
  .)٣٨(احلكومة

يعرب املقرر اخلاص، أيضا، عـن قلقـه ألن اسـتخدام قـوانني مكافحـة اإلرهـاب لقمـع                     - ٢٨
مطالبــة مجاعــات الــشعوب األصــلية بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة لــه آثــار ســيئة 

ففـي الفلـبني، علـى سـبيل املثـال، كـان            . )٣٩(بوجه خاص بالنسبة إىل النساء يف تلك اجملتمعـات        
ــ ــهاك      م ــصاب واالنت ــساء لالغت ــدابري مكافحــة اإلرهــاب تعــريض الن ــق لت ــسلح املراف ن شــأن الت

؛ كما تسبب يف انفصال النساء قسريا عن أسرهن بـسبب           )٤٠(اجلنسي من قبل القوات املسلحة    
؛ وانطوائـــه علـــى عمليـــات قتـــل تعـــسفية “جـــيش الـــشعوب اجلديـــد”اهتـــامهن بالعـــضوية يف 

بني هــذا، كمــا تــبني األمثلــة الــواردة أعــاله، االنتــهاكات  ويــ. )٤١(لزعيمــات الــشعوب األصــلية
اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت تـنجم عـن تطبيـق احلكومـات تـدابري وقـوانني مكافحـة اإلرهـاب             

  . على أنشطة ال تشكل حبد ذاهتا إرهابا

__________ 
نا بـسبب شـذوذهم اجلنـسي        رجال مـسجو   ٥٢حماكمة  : مصر”النساء اللوايت يعشن يف ظل قوانني اإلسالم،          )٣٥(  

  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٣، “املزعوم مستمرة
  )٣٦(  Megan Cossey, “Female Asian Activists Feel Singled Out for Attack”, Women’s eNews (4 December 

2006).  
  )٣٧(  A/62/263 ٦٦، الفقرة.  
  )٣٨(  Megan Cossey, “Female Asian Activists Feel Singled Out for Attack”, Women’s eNews (4 December 

2006).  
انظــر الفريــق العامــل املعــين حبمايــة حقــوق اإلنــسان يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب التــابع لفرقــة العمــل املعنيــة    )٣٩(  

أثر اإلرهـاب وتـدابري مكافحـة اإلرهـاب         ’حلقة دراسية للخرباء بشأن     ”بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب،      
، ٢٩، الفقـرة  )٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٧-٥،  ‘باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    على التمتع   

)٢٠٠٩.( 

  .E/CN.4/2003/90/Add.3انظر   )٤٠(  
  )٤١(  See “Conference highlights of the second Asian Indigenous Women’s Conference” (4-8 March 2004).  
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ــدعم        - ٢٩ ــصلة باإلرهــاب، كــاليت جتــرِّم تقــدمي ال ــاريف الواســعة للجــرائم املت كمــا أن التع
، قـــد يترتـــب عليهـــا أيـــضا آثـــار ظاملـــة علـــى أســـاس )٤٢(لإلرهـــابيني واالخـــتالط هبـــم املـــادي

ــساين ــى        .جنـ ــائم علـ ــتخباراتية القـ ــات االسـ ــع املعلومـ ــج مجـ ــب هنـ ــوانني، إىل جانـ ــذه القـ فهـ
ــسح” ــصال  مـ ــبكات االتـ ــيهم      )٤٣(“شـ ــن فـ ــومني، مبـ ــابيني املزعـ ــر اإلرهـ ــراد أسـ ــين أن أفـ  تعـ

حة اإلرهـاب دون وجـود أي ضـمانات كافيـة     ، ميكن التقاطهم يف عمليات مكاف     )٤٤(الزوجات
ويؤكد املقرر اخلـاص أن أي قـانون حيظـر اإلرهـاب أو اجلـرائم املتـصلة بـه              . حلقوقهم اإلنسانية 

جيـب أن ميتثـل لــشرط الـشرعية والــضمانات القـضائية، احملــددة بوجـه خــاص يف العهـد الــدويل       
  .)٤٥(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  
  سانية واآلثار اجلانبية املترتبة على تدابري مكافحة اإلرهاباملسائل اجلن  -هاء   

يعتـرف   لتدابري مكافحة اإلرهاب آثار جانبية جنسانية ال ميكن السماح هبا، وغالبـا ال              - ٣٠
 بلـى، فلحـاالت االختفـاء القـسري املتعلقـة بـاحملتجزين الـذكور باسـم                 )٤٦(هبا وال يعـوض عنـها     
نسبة ألعـضاء األسـرة اإلنـاث، اللـوايت يـتحملن عـبء              بال )٤٧(“وقْع خاص ”مكافحة اإلرهاب   

القلـــق واملـــضايقة واالســـتبعاد االجتمـــاعي واملـــشقة االقتـــصادية الـــيت تـــسببها فقـــدان الـــذكر   
كما تنجم آثار مماثلـة عـن االحتجـاز الطويـل األمـد بـدون حماكمـة ألفـراد األسـرة            . )٤٨(الُمعيل
ــذكور ــسليم االســتثنائي )٤٩(ال ــذكور،    ، والت)٥٠(، وممارســة الت ــراد األســرة ال ــل القــسري ألف رحي

__________ 
  )٤٢(  International Commission of Jurists, “Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists 

Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights” (2009).  
  )٤٣(  Human Rights Watch, Preempting Justice: Counterterrorism Laws and Procedures in France (July 2008).  
  )٤٤(  See, e.g., “Police Quiz 7 July Bomber’s Widow”, BBC News, 9 May 2007; Andrew Norfolk and Sean 

O’Neil, “Bomber’s Widow is Held in Anti-terror Raid”, The Times, 10 May 2007; Josie Clarke and 

Caroline Gammell, “Lawyer for Bomber’s Widow Condemns Police”, The Independent, 16 May 2007.  
  )٤٥(  A/HRC/6/17/Add.2 ١٨، الفقرة.  
انظر، الفريـق العامـل املعـين حبمايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب التـابع لفرقـة العمـل املعنيـة                            )٤٦(  

حلقة دراسية للخرباء املعنيني بأثر اإلرهاب وتدابري مكافحـة اإلرهـاب          ”بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب،      
، )٢٠٠٨ تــشرين الثــاين نــوفمرب ٧-٥(، “ESCRلــى التمتــع بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ع

  ).٢٠٠٩ (٢٨الفقرة 
  )٤٧(  A/HRC/10/9.  
  )٤٨(  See, e.g., Amnesty International, Pakistan: Human Rights Ignored in the “War on Terror”, 59-61, AI Index 

ASA 33/036/2006 (September 2006); see A/HRC/716/Add.2, paras. 88-91.  
من تأليف األمني كيمـايت وآلطـان بـوت،    (Horn of Terror”, 19-21“ انظر املنتدى اإلسالمي حلقوق اإلنسان،   )٤٩(  

٢٠٠٨.(  
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 ،)٥١(يقوض التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، كـاحلق يف الـسكن الكـايف                  مما
  .واحلق يف احلياة العائلية

غـري املـشتبه هبـم يف اجلـرائم     ) واألطفال(كما يعرب املقرر اخلاص عن قلقه ألن النساء          - ٣١
ل غـري شـرعي وُتـساء معاملتـهم إمـا النتـزاع معلومـات عـن                 املتصلة باإلرهاب حيتجـزون بـشك     

 أو إلرغـام الـذكور املـشتبه بـصلتهم باإلرهـاب علـى تقـدمي معلومـات            )٥٢(أفراد العائلة الـذكور   
والعقوبات اجلماعية هذه، فضال عن كوهنـا متييزيـة، فإهنـا تـؤثر مباشـرة علـى                 . )٥٣(اعترافات أو

لدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، كـاحلق      احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد ا    
كمـا أن  ). ١٠املـادة  (واحلق يف تلقي معاملـة إنـسانية        ) ٩املادة  (يف احلرية والسالمة الشخصية     

األفــراد اإلنــاث مــن عــائالت األشــخاص املخــتفني معرضــات ألخطــار مماثلــة بالنــسبة حلريتــهن  
عـين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري      وسالمتهن وذلك بسبب، كما الحظ الفريق العامـل امل     

أهنن اللوايت يتواجدن يف أغلب األحيان يف مقدمة الصراع الناشـب حلـل مـسالة              ”: )٥٤(الطوعي
  .)٥٤(“اختفاء أفراد من أسرهن، مما جيعلهن معرضات للتخويف واالضطهاد واالنتقام

  
  العالقة بني تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة اإلرهاب  -واو   

يف الوقت الذي ُيطلب فيه إىل احلكومات كفالة احلق يف املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم                    - ٣٢
التمييز باعتبارمها غايتني يف حد ذاهتما، فإن املنظور اجلنساين يـشكل أيـضا جـزءا ال يتجـزأ مـن                    

وتشتمل استراتيجية األمم املتحـدة العامليـة       . مكافحة الظروف اليت تساعد على انتشار اإلرهاب      
 علـى القائمـة التاليـة     ٦٠/٢٨٨كافحة اإلرهاب اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة مبوجـب قرارهـا              مل

الــصراعات الطويلــة األمــد الــيت ”: غــري احلــصرية للظــروف الــيت تــساعد علــى انتــشار اإلرهــاب
حل بعد، وجتريد ضحايا اإلرهاب، جبميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سـيادة             ُت مل

نتهاكات حقـوق اإلنـسان، والتمييـز علـى أسـاس االنتمـاء العرقـي والـوطين والـديين،                   القانون وا 
  .“...واالستبعاد السياسي، والتهميش االجتماعي واالقتصادي، واالفتقار إىل احلكم الرشيد 

__________ 
حلقــة دراســية للخــرباء ”انظــر الفريــق العامــل املعــين حبمايــة حقــوق اإلنــسان يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب،     )٥٠(  

بــارزين املعنــيني بــأثر اإلرهــاب وتــدابري مكافحــة اإلرهــاب علــى التمتــع بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة   ال
  ).٢٠٠٩ (٢٨، الفقرة )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧-٥(، )ESCR(والثقافية، 

  .املرجع نفسه  )٥١(  
  )٥٢(  See Human Rights Watch, Open Secret Illegal Detention and Torture by the Joint Anti-terrorism Task 

Force in Uganda, 46 (April 2009).  
  )٥٣(  See Amnesty International et al., Off the Record: U.S. Responsibility for Enforced Disappearances in the 

“War on Terror” (June 2007).  
  . ٤٥٥، الفقرة A/HRC/10/9انظر   )٥٤(  
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ويقر القانون الدويل حلقوق اإلنسان، من خالل صكوك من قبيل اتفاقية القضاء علـى                 - ٣٣
ضــد املــرأة، وضــمانات عــدم التمييــز واملــساواة بــني اجلنــسني الــواردة يف مجيــع أشــكال التمييــز 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           
واالجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، بــأن مــشاكل  

ــسياسي  ــز واالســتبعاد ال ــها    التميي ــصادي ال ميكــن حل ــهميش االجتمــاعي واالقت ــاب والت  يف غي
وعلــى نفـس املنـوال، لوضــع حـد لتجريـد ضــحايا اإلرهـاب مـن إنــسانيتهم،        .منظـور جنـساين  

يــات واملثلــيني ثلينبغــي للحكومــات أن تعــاجل مــشكلة عــدم املــساواة بــني اجلنــسني الــيت جتعــل امل
ــول  و ــي امليـ ــخاص مزدوجـ ــسياألشـ ــولاجلنـ ــايرامل ة وذوي امليـ ــهم هلويةغـ ــسيتـ ــاثى واخلة اجلنـ  نـ

وأن تكفــل تلقــي ضــحايا اإلرهــاب للــدعم،  ) انظــر الفــرع بــاء أعــاله (مــستهدفني باإلرهــاب 
الــيت حتــبط جهــود ) املنــصفةمثــل قــوانني املــرياث غــري  (بوســائل منــها إلغــاء احلــواجز التمييزيــة  

نبغـي للـدول أن   وإضـافة إىل ذلـك، لـدى تنفيـذ بـرامج تعـويض ضـحايا اإلرهـاب، ي               .املساعدة
  .)٥٥(ملساواة بني اجلنسنيفعليا ا برامج التعويض أن تشجعتغتنم الفرصة لكفالة 

بــني غــري أن املقــرر اخلــاص يــشري إىل أن اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب الــيت تــربط     - ٣٤
ائيــة إىل مــساواة فعليــة تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ال تفــضي بــصورة تلقومكافحــة اإلرهــاب 

املبــادرات الــيت ف . علــى النحــو املطلــوب مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان جوهريــة أو
تــشمل النــساء املــسلمات أن ملناهــضة التطــرف والــيت تــسعى إىل مــثال اختــذهتا اململكــة املتحــدة 

يف قلـب جمتمعـاهتن احملليـة، بـل         "كعوامل ملكافحة اإلرهاب استنادا إىل وضعهن الـذي جيعلـهن           
معـايري جنـسانية منطيـة فيمـا يتعلـق بـأدوار املـرأة داخـل                قد تكرس   ،  )٥٦(“أيضا يف قلب أسرهن   

وينبغي بدال من ذلـك أن تقـوم املـشاركة علـى مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني، وذلـك                    .األسرة
 .باإلقرار باآلثار اجلنسانية الفريدة املترتبـة علـى كـل مـن اإلرهـاب وتـدابري مكافحـة اإلرهـاب                    

 النظر يف تدابري مكافحـة اإلرهـاب الـيت تتـسم بكوهنـا معركـة مـن             إضافة إىل ذلك، ينبغي إنعام    
 يف “حرهبـا علــى اإلرهــاب ”يــات املتحــدة علــى حنــو مـا وصــفت بـه الوال  (أجـل حقــوق املـرأة   
، لكفالة عدم استرشـادها مبعلومـات خاطئـة مـن جـراء القوالـب               )٥٧()٢٠٠١أفغانستان يف عام    

واملثليـات  لواقع لشواغل املـرأة واألفـراد مـن املثلـيني           النمطية اجلنسانية والثقافية واستجابتها يف ا     

__________ 
  )٥٥(   Ruth Rubio-Marín, (Ruth Rubio-Marín ed., 2009).  
  )٥٦(   Government of the United Kingdom, “The Prevent Strategy: The Guide for Local Partners in England: 

Stopping people becoming or supporting terrorists and violent extremists” (May 2008).  
  )٥٧(   See Ratna Kapur, Un-Veiling Women's Rights in the ‘War on Terrorism’ Duke Journal of Gender, Law 

and Policy (2002).  
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 ة اجلنــسيتــهم هلويةغــايرامل ة واألشــخاص ذوي امليــول اجلنــسياألشــخاص املزدوجــي امليــول   و
  . يف السياقات احملليةناثىواخل
ر حقـوق اإلنـسان واملـساواة       وبالفعل، فإن استراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب الـيت ُتظهِـ            - ٣٥

 غريب عـن الـسياقات احملليـة قـد تـؤدي يف الواقـع إىل النتيجـة غـري املرجـوة                      بني اجلنسني مبظهر  
 احملليـة جبعـل تلـك األصـوات     ااملتمثلة يف إمخاد أصوات املشتغلني بالقضايا اجلنسانية يف جمتمعاهت 

وقد يؤدي ذلك إىل تفـاقم       .“العدو”جبعلها تعترب على أهنا هي      تصطف مع النفوذ األجنيب بل      
 اهلجمات اليت تتعرض هلـا مـن جانـب          إزاءتتسم هبا بالفعل تلك اجلهات الفاعلة       احلساسية اليت   

 “التقاليـــد”لـــة مـــن غـــري احلكومـــات بـــدعوى محايـــة      احلكومـــات احملليـــة واجلهـــات الفاع  
ومبـا أن أجنـدة كـل مـن اإلرهـاب ومكافحـة اإلرهـاب تـسيطر علـى اخلطابـات             .“الثقافة” أو

 فـإن هتمـيش أصـوات هـؤالء الـذين يفهمـون واقـع عـدم         ،)٥٨(واملناقشات املتعلقـة حبقـوق املـرأة     
 النساء والعاملون من داخـل املنظـورات النـسائية الـيت تراعـي         -املساواة بني اجلنسني يف امليدان      

ــراد مـــن   ــة واألفـ ة اجلنـــسياألشـــخاص املزدوجـــي امليـــول  واملثليـــات واملثلـــيني الـــسياقات احملليـ
 يشكل حاجزا كـبريا أمـام إعمـال         - ناثى واخل ةسي اجلن تهم هلوي ةغايرامل واألشخاص ذوي امليول  

  .حقوق اإلنسان بالكامل وينبغي عكس مساره
  

  مقايضة احلقوق مبكافحة اإلرهاب  -زاي   
ممــا يكتــسي أمهيــة خاصــة بالنــسبة للمقــرر اخلــاص أن بعــض احلكومــات تــستغل عــدم    - ٣٦

واملثليـات  فراد من املثلـيني     املساواة بني اجلنسني ملكافحة اإلرهاب، باستخدام حقوق املرأة واأل        
 ة اجلنــسيتــهم هلويةغــايرامل ة واألشــخاص ذوي امليــول اجلنــسياألشــخاص املزدوجــي امليــول   و

 كأداة للمقايضة استرضاًء للجماعات اإلرهابية أو املتطرفة بطـرق تـؤدي إىل تكـريس               ناثىواخل
فقــد  . العنــفع هــؤالء األشــخاص ملزيــد مــنعــدم املــساواة يف العالقــات بــني اجلنــسني وُتخــِض

وردت أنباء مـثال عـن فـشل حكومـة الـصومال يف سـن تـدابري تعـزز حقـوق املـرأة خمافـة تـنفري                           
، عقـب فـشل    ٢٠٠٩فربايـر   /وعلى نفس املنوال، قامت باكستان يف شباط       .)٥٩(القوى احملافظة 

 شــهرا يف وادي ســوات، بتوقيــع ١٨اجلــيش الباكــستاين يف هــزم حركــة متــرد للطالبــان دامــت  
الم مع املقاتلني ينص على تطبيق نـسخة حركـة الطالبـان مـن الـشريعة اإلسـالمية يف                   اتفاق للس 

__________ 
  . A/HRC/4/34/Add.2انظر    )٥٨(  
  )٥٩(   See Wondwosen Teshome and Jerusalem Negash, The Anti-Terror War in Somalia: Somali Women's 

Multifaceted Role in Armed Conflict, Vol. 2 Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (OZP) 

[Austrian Journal of Political Science] (2008.(  
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 لتنفيـذ هـذه النـسخة       ٢٠٠٩أبريـل   /اعتمـدت احلكومـة تـدبريا يف نيـسان          مث .)٦٠(مقابل الـسالم  
 للـشريعة   زمتتويف ضوء تأويل حركة الطالبان امل      .)٦١(احملددة من الشريعة اإلسالمية يف املنطقة     

، ووردت مباشــرة بعــد )٦٢(قــدت هــذه التــدابري باعتبارهــا انتكاســة حلقــوق املــرأةاإلســالمية، انُت
ــد تعــرض النــساء للــضرب حلــضورهن األســواق د    ون حمــرم وتــدمري مــدارس  ذلــك تقــارير تفي

ن حركة الطالبان تشري إىل أن املرأة لـن يـسمح    ع بيانات   صدرت، كما   )٦٣(إغالقها الفتيات أو 
ــذهاب إىل األســو   ــة    .)٦٤(اقهلــا بالعمــل أو بال ويف ســياقات أخــرى، مل تقــم احلكومــات حبماي

النساء من اجلهات اخلاصة اليت ترتكب العنف يف حقهن لعدم ارتدائهن زيا خاصا، مثل غطـاء                
وعلــى نفــس املنــوال، فــإن اســتهداف احلكومــة يف مــصر لألفــراد مــن الــسحاقيات    .)٦٥(الــرأس

بينيــي اجلــنس يــشكل طريقــة لتعزيــز  واملثلــيني ومــشتهي اجلنــسني ومغــايري اهلويــة اجلنــسني وال 
ــة  ــه رســالةالــشرعية الديني ــة هــي   حلركــاولتوجي الوصــي علــى  ”ت املعارضــة مفادهــا أن الدول
فمقايــضة حقــوق اإلنــسان باســم التــصدي لإلرهــاب يــوحي خطــأً بــأن   .)٦٦(“ةالفــضيلة العامــ

 حقـوق   حقوق اإلنسان مسألة اختيارية وهي تتعـارض أساسـا مـع التـزام الدولـة بكفالـة محايـة                  
  .اإلنسان جلميع األشخاص داخل واليتها القضائية

  
   والتمييز على أساس نوع اجلنسستهدافاال  -حاء   

ــة          - ٣٧ ــب منطي ــستخدم قوال ــاب ت ــدابري مكافحــة اإلره ــق ألن ت ــرر اخلــاص القل ــساور املق ي
ففـي   . علـى أسـاس العـرق أو االنتمـاء الـوطين أو اإلثـين أو الـديين                 هدافتسـ جنسانية كبديل لال  

لدامنرك مثال، حتدد األمناط الـسلوكية للمـشتبه يف كـوهنم إرهـابيني مواقـف األفـراد إزاء النـساء                  ا

__________ 
  )٦٠(   See Declan Walsh, “Pakistan bows to demand for sharia law in Taliban-controlled swat valley”, The 

Guardian, 14 April 2009.  
  )٦١(   Ibid.; Sabrina Tavernise, “Islamic Law Now Official for a Valley in Pakistan”, New York Times, 15 

April 2009; Qaiser Felix, “Swat Valley: President Zardari authorises Islamic law, Taliban rejoice”, Asia 

News, 14 April 2009.  
  )٦٢(   See Zofeen Ebrahim, “Rights-Pakistan: Peace deal with Taliban setback for women”, IPS News 

Agency (Karachi), 23 February 2009; Declan Walsh, “Outcry in Pakistan after video of a 17-year-old 

girl's flogging by the Taliban is shown on TV”, The Guardian, 4 April 2009.  
  )٦٣(   See Declan Walsh, “Video of girl's flogging as Taliban hand out justice”, The Guardian, 2 April 2009.  
  )٦٤(   See “Swat sharia deal worries Afghans”, Al Jazeera, 15 April 2009.  
  )٦٥(   See Amnesty International, Trapped by violence – Women in Iraq, 3, AI Index MDE 14/005/2009 

(March 2009).  
  )٦٦(   See Hossam Bahgat, “Explaining Egypt’s Targeting of Gays”, Middle East Report, 23 July 2001.  
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ففي االستجوابات الـيت يتعـرض هلـا املـشتبه يف كـوهنم             . )٦٧(وأماكن العبادة كمربر عام لالشتباه    
ــسا،     ــشرطة يف فرن ــد ال ــى ي ــابيني عل ــرأة    ”إره ــساواة امل ــشأن م ــم ب ــسأل الرجــال عــن آرائه  “ُي

ئمــا مــا ُتــسأل النــساء الــاليت يرتــدين غطــاء للــرأس ألســباب دينيــة عــن ســبب ارتــدائهن    دا” و
 متييزيـة  إلرهـابيني ممارسـاتٌ  ل  وضع قوالـب منطيـة  فمثل هذه املمارسات اليت تقوم على   . )٦٨(“له

وي بني عدم املساواة بني اجلنسني واألشخاص املنحدرين من عرق معني أو مـن ذوي               األهنا تس 
  .)٦٩(إثين أو ديين معني وترجح كون الذكور املنتمني إىل هذه الفئات إرهابينيانتماء وطين أو 

 وغــريه مــن التــدابري حــو هــذا الن االســتهداف علــىويف العديــد مــن البلــدان، قــد جيــرِّم   - ٣٨
ومــن دواعــي القلــق أن تــنص اســتراتيجيات مكافحــة  .أشــكاال معينــة مــن الــزي الــديين للمــرأة

؛ وأن تــستخدم صــورا لنــساء )٧٠(الــاليت يرتــدين غطــاء للــرأساإلرهــاب علــى احتجــاز النــساء 
وعلـى   .؛ وأن تقيـد يف حـاالت أخـرى زي املـرأة           )٧١(حمجبات يف ملصقات مكافحـة اإلرهـاب      

ملكافحـة التطـرف    ”تـدابري    طائفـة مـن ال     ٢٠٠٧سبيل املثال، استحدث رئيس ملـديف يف عـام          
نقبـات مـن الـرأس إىل القـدمني     ساء امل يتعلـق باللبـاس يعتـرب النـ     قانون”، مبا يف ذلك     “اإلسالمي

ويؤكد املقرر اخلاص أيضا أن االستراتيجيات األوروبيـة ملكافحـة         .)٧٢(“خارجات عن القانون  
اإلرهاب اليت تشدد على اإلدماج اجملتمعـي قـد تـستبعد املـسلمات احملجبـات بـدون وجـه حـق                     

  .)٧٣(نيةألن زيهن يعترب تلقائيا على أنه متطرف وال يتالءم مع القيم الوط
وتـــؤدي تـــدابري مكافحـــة اإلرهـــاب القائمـــة علـــى القوالـــب النمطيـــة اجلنـــسانية إزاء     - ٣٩

 .األشـــخاص ذوي انتمـــاء إثـــين أو وطـــين أو ديـــين معـــني إىل وســـم تلـــك الفئـــات وهتميـــشها 
تتحمــل النــساء عــبء هــذا التمييــز، وخباصــة النــساء الــاليت يرتــدين زيــا دينيــا بــارزا مثــل    وقــد

 املتمثـل يف كـوهنن أقليـة        “للخطـر الثالثـي   ”، النساء املـسلمات معرضـات       ي كندا فف .احلجاب

__________ 
  )٦٧(   See Jakob Scharf, Director General of the Danish Security and Intelligence Service (PET), speech at 

the University of Copenhagen: Danish efforts against terrorism (11 September 2007.(  
  )٦٨(   Human Rights Watch, Preempting Justice: Counterterrorism Laws and Procedures in France (July 

2008).  
  .٣٧ إىل ٣٤، الفقرات A/HRC/4/26انظر    )٦٩(  
  .٥٦، الفقرة E/CN.4/2006/61/Add.2انظر    )٧٠(  
  )٧١(   See Vikram Dodd, “Muslim groups infuriated by anti-terrorism poster”, The Guardian, 14 May 2004.  
  )٧٢(   See “Maldives Militant Move Condemned”, BBC News, 18 October 2007.  
  )٧٣(   See Katrin Bennhold, “A veil closes France’s door to citizenship”, New York Times, 19 July 2008.  
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ــديين   ــز اجلنــساين وال ــارزة معرضــة للتميي ــساء املــسلمات،   ويف اململكــة امل .)٧٤(ب ــإن الن تحــدة، ف
سيما الاليت يرتدين احلجـاب، يتعرضـن بـشكل خـاص لقـدر أكـرب مـن العنـصرية والتمييـز                      وال

ر الــدول ويــود املقــرر اخلــاص أن يــذكّ .)٧٥(جمــات اإلرهابيــةواملــضايقة واإليــذاء يف أعقــاب اهل
بالتزاماهتا بكفالة عـدم التمييـز مـن قبـل اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة واخلاصـة علـى حـد سـواء،                        
ويؤكد من جديد أن تعزيز التسامح والتضامن داخـل اجملتمـع وسـيلة لتفـادي الظـروف املؤديـة                   

  .)٧٦(إىل اإلرهاب
  

  اليت تستهدف فئات معينةوامر املراقبةآثار اجلزاءات وأ  -طاء   
  ضـمانات   عـدم وجـود    لفت املقرر اخلاص االنتباه يف التقارير السابقة إىل شـواغله إزاء            - ٤٠

ــ لــدى حقــوق اإلنــسانخاصــة مبراعــاة أوامــر ”ات اإلرهابيــة يف القائمــة وتطبيــق  إدراج الكيان
بري علـى األفـراد املـدرجني يف القائمـة      وال سيما يف ضوء األعباء اليت تلقيها هذه التـدا  ،“املراقبة

  غــري مباشــرة علــى وأوامــر املراقبــة هــذه آثــار)٧٨( وألنظمــة اجلــزاءات)٧٧(أو اخلاضــعني للمراقبــة
ــسان   ــراد األســرة   اخلاصــة بــ حقــوق اإلن ــى أف ــصفة خاصــة عل ــة، وب ففــي اململكــة   .أطراف ثالث

 قـد   ،الاليت، على سـبيل املثـال      واجلزاءات بشكل مباشر على النساء    املتحدة، تؤثر أوامر املراقبة     
ختضع حساباهتن املصرفية للمراقبـة علـى حنـو مـستقل ويعـانني مـن قيـود علـى حيـاهتن األسـرية                       

 )٧٩(سمح هلـم بـدخول مـرتل األسـرة         مـن يُـ    ددل تلـك الـيت حتـ      ن قبيـ  املعتادة من خالل شروط م    
ــار غــري املباشــرة   ــدد اآلث ــيت تلحــق وتتع ــساء وب  ال ــص  الن ــضائقة االقت ــها ال ــشديدةمــن بين ، ادية ال

__________ 
  )٧٤(   See Canadian Council of Muslim Women, “Muslim Women More Likely to Experience Discrimination 

than Other Canadian Women” (21 March 2005); Daood Hamdani, Canadian Council of Muslim 

Women, “Triple Jeopardy: Muslim Women’s Experience of Discrimination” (March 2005).  
  )٧٥(   See Anja Rudiger, Refugee Council, “Prisoners of Terrorism? The impact of anti-terrorism measures 

on refugees and asylum seekers in Britain”, (February 2007).  
  .٤٨، الفقرة A/HRC/10/3/Add.2انظر    )٧٦(  
  )٧٧(   A/63/223  ٤٢الفقرة.  
 مكافحـة    يف سـياق    الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان      قة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال اإلرهاب،      فر   )٧٨(  

ــر اإلرهــاب    ــدابري مكافحــة اإلرهــا  واإلرهــاب، حلقــة دراســية للخــرباء بــشان أث ــاحلقوق  ت ــع ب ب علــى التمت
  .٢٠ة ، الفقر٢٠٠٨نوفمرب /ن الثاين تشري٧-٥  واالجتماعية والثقافية،االقتصادية

؛ ٣٠٠٩يوليـه  / متـوز ٣ندبنـدت  ، صحيفة اإلDina Al Jnidi, Life with a Control Order a Wife's Story :نظر ا  )٧٩(  
Victoria Brittain, Besieged in Britain, 50.3 Race Class ؛)٢٠٠٩(  اجمللـد األولVictoria Brittain, Mean 

and Squalid Measures ٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٢٤ ، صحيفة الغارديان.  
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تفرق مشل األسرة بسبب العـبء النفـساين        يف بعض احلاالت    ، و  احلاد  والبدين اإلجهاد الذهين و
 .)٨٠(أوامر املراقبة واجلزاءات من جراء على عاتق أفراد األسرةواقع السيم اجل

علـى سـبيل    ( الـيت تـؤثر علـى أطـراف ثالثـة         األخـرى   وكشأن تدابري مكافحة اإلرهاب       - ٤١
ذه احلـاالت مـن     ، فإن النساء يف هذه األسر كثريا ما يتحملن عبء ه          )الت االختفاء املثال، حا 
  الـيت حيميهـا    ، مما يعرض للخطر العديد من احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة             اإلجهاد

 احلـق يف احلمايـة       ومـن بينـها    العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،         
؛ واحلـق يف مـستوى معيـشة مناسـب، مبـا يف         )١٠املادة  ( املمنوح لألطفال والشباب     واملساعدة

 ؛ واحلـق يف التعلـيم     ؛ واحلـق يف الـصحة     )١١املادة  ( ذلك احلق يف الغذاء الكايف والسكن الالئق      
ــان ( ــة         و).١٤  و١٣املادت ــوق املدني ــن احلق ــد م ــرأة بالعدي ــع امل ــضا بتمت ــضر أي ــدابري ت ــذه الت ه

ضــمنها هلــا العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، مثــل احلــق يف   والــسياسية الــيت 
) ١٧املــادة ( احلمايــة مــن التــدخل التعــسفي أو غــري املــشروع يف شــؤون أســرهتا وخــصوصياهتا 

 .)٢٣املادة (واحلق يف محاية األسرة 
  

 تمويل اإلرهاب وآثارها على املؤسسات اخلرييةاملتعلقة بقوانني ال  - ياء  
تمويــل اإلرهــاب تفــرض املتعلقــة بقــوانني الأن مــن يــساور املقــرر اخلــاص القلــق أيــضا   - ٤٢

 وتؤثر بصفة خاصة على املنظمـات الـيت         ،لتربعات املقدمة إىل املنظمات غري الرحبية     اقيودا على   
ويدل صغر حجـم هـذه      . مبا يف ذلك منظمات حقوق املرأة      تشجع على املساواة بني اجلنسني،    

جانـب الـذين خيتـارون      ا الـشعيب علـى أهنـا تـشكل خطـرا أكـرب للمتـربعني األ               املنظمات وطابعهـ  
 عـاهتم على حنو متزايد متويل عدد حمدود من املنظمات املركزية الكبرية احلجم خـشية وصـم ترب      

 مــن احملتمــل أن ، ويف الوقــت نفــسه.)٨١( أو دعمــا ماديــا لإلرهــاباخلرييــة بأهنــا تــشكل متــويال
تعتمـد علـى وجـه     بوصفها أصواتا خمالفة داخل جمتمعاهتا احملليـة، تكون منظمات حقوق املرأة،     

 وتــــشتد احلاجــــة لكفالــــة .)٨٢(حتقيــــق أهــــدافهايف التحديــــد علــــى هــــذا التمويــــل األجــــنيب 
ىل قنــوات تتــسم باألمــان والفعاليــة للتــربع هلــذه املنظمــات بــصفة خاصــة يف    إصــول الو تيــسري

__________ 
  )٨٠(   Brittain, Besieged in Britain ،Race Classاجمللد األول .  
 ”Jude Howell et al “The Backlash Against Civil Society in the Wake of the Long War on Terror انظـر    )٨١(  

(London School of Economics, Civil Society Working Paper No. 26, 2006)  Nancy Billica, “Urgent 

Action Fund, Philanthropy and Post-9/11 Policy Five Years Out: Assessing the International Impacts of 

Counterterrorism Measure”s (Emily Utz ed., 2006); The Global Nonprofit Information Network, 

Counterrorism Policies are Suspicious of Specific Types of Charities” (2008)“.  
 ”Jude Howell et al., “The Backlash Against Civil Society in the Wake of the Long War on Terror انظـر    )٨٢(  

(London School of Economics, Civil Society Working Papers No. 26,( 2006). 41.  
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 على تـأثريات غـري متناسـبة علـى          أُشري آنفا، ، حسبما   حاالت األزمات اإلنسانية، واليت تنطوي    
 .النساء والفتيات

وعالوة على ذلك، فإن هذا التدخل يف اجلهود اليت تبذهلا منظمات حقـوق املـرأة مـن                   - ٤٣
أجــل تــسوية الرتاعــات، ودعــم ضــحايا اإلرهــاب، وتعزيــز ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان،   

االقتــصادي قــد يــؤدي إىل   -  االجتمــاعيوحتقيــق املــساواة، واالنــدماج الــسياسي، والــتمكني 
 املقــرر ررويف هــذا الــصدد، يكــ .وقــف اجلهــود الــيت تكــافح الظــروف احملفــزة علــى اإلرهــاب  

ــدأكاخلـــاص ت ــرورةيـ ــسانية لل  ضـ ــتثناءات إنـ ــود اسـ ــة وجـ ــد   كفالـ ــيما جتميـ ــزاءات، وال سـ جـ
ــوال ــسا   )٨٣(األم ــدعو إىل امل ــيت ت ــد تكــون مــن بــني امل  ، ويالحــظ أن املنظمــات ال نظمــات واة ق

 وضـع تـدابري مـضادة للظـروف        الرحبية اليت حتد من جاذبية اإلرهاب عن طريق العمل على          غري
 .)٨٤(املفضية للتجنيد لإلرهاب

  
 أساليب االستجواب التمييزية بني اجلنسني  - كاف  

كـــثريا مـــا تتـــسم قـــوانني وتـــدابري مكافحـــة اإلرهـــاب الـــيت جتيـــز اســـتخدام أســـاليب    - ٤٤
ارتكــاهبم أعمــاال إرهابيــة بانتــهاك يف مواجهــة الــذكور واإلنــاث املــشتبه اســتجواب متييزيــة يف 

ــة أو ال      ــذيب و املعامل ــذي حيظــر التع ــدويل ال ــانون ال ــسانية   صــارخ للق ــة القاســية أو الالإن عقوب
ويــستخدم االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــساين يف كــثري مــن احلــاالت    .املهينــة أو

 كجـزء مـن   و .)٨٥(لذكور املشتبه بارتكاهبم أعماال إرهابية    كأحد أشكال التعذيب يف مواجهة ا     
 اخلاصـة   ةت األمنيـ  ادم الواليـات املتحـدة وشـركات اخلـ        ، استخدمت “احلرب على اإلرهاب  ”

  أسـاليب   استجواب احملتجزين املسلمني من الذكور يف العـراق ويف أمـاكن أخـرى             التابعة هلا يف  
علـى سـبيل    ( ملـسلمني للمثلـيني مـن الرجـال       رمت إىل استغالل األفكار املتصورة عـن كراهيـة ا         

، واالغتــصاب،  فــوق بعــض  املثــال، والوضــع القــسري للمحتجــزين الــذكور عــراة بعــضهم       
علـى  ( احملتجـزين    إذاللو)  مع احملتجزين اآلخرين من الذكور     والعالقات اجلنسية املثلية القسرية   

نـساء الداخليـة، ورش دم      واالرتداء القـسري ملالبـس ال      سبيل املثال عن طريق التعري القسري،     

__________ 
  .٤١ الفقرة ،A/61/267 انظر   )٨٣(  
يف التقرير اخلتامي لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال اإلرهاب، الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان                   )٨٤(  

  .٢٠٠٩ يناير/، كانون الثاين٦٤الفقرة   مكافحة اإلرهاب،سياق
  )٨٥(   Human Rights Watch, Collective Punishment: War Crimes and Crimes against Humanity in the 

Ogaden area of Ethiopia's Somali Region, 58 ٢٠٠٨(يونيه /حزيران(.  
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 اسـتخدمت وزارة الـدفاع يف الواليـات         ،ويف بعض احلاالت   .)٨٦()حيض ومهي على احملتجزين   
 .)٨٧(نتهاكاملتحدة اجملندات يف مسعى منها لتشديد اجلوانب املذلة املتصورة هلذا اال

كـن  شدد املقرر اخلاص على أن كراهية املثليني والتمييز على أسـاس نـوع اجلـنس ال مي                  - ٤٥
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن األسـاليب          .تربيره مطلقا بوصفه أداة مشروعة يف مكافحة اإلرهاب       

الــيت ترمــي إىل إذالل احملتجــزين قــد تــؤدي إىل إعاقــة مكافحــة اإلرهــاب إلثارهتــا لــردود أفعــال 
 .ذكورية مفرطة تنطوي على تقبل العنف أو الدعوة له

  
 كافحتهدور املرأة يف أنشطة اإلرهاب وم  - الم  

ــساء هــن مــن ضــحايا اإلرهــاب، فقــد يكــنّ       - ٤٦ ــرغم مــن أن الن ــاعالت  وعلــى ال ــضا ف  أي
ويعيــد املقــرر  .علــى الــسواء باختيــارهن يف الكيانــات اإلرهابيــة ويف تــدابري مكافحــة اإلرهــاب 

ــدابري مكافحــة        ــة خيــل بقــدرة ت ــة حمتمل ــرأة بوصــفها إرهابي ــد علــى أن جتاهــل امل اخلــاص التأكي
 .)٨٩(ثابة تشجيع علـى جتنيـد إرهابيـات        وقد يكون مب   ،)٨٨( إىل حتديد اإلرهابيني   اإلرهاب الرامية 

ــساء إىل          ــدعو الن ــيت ت ــة عــن األســباب ال ــات جتريبي ــدم مجــع بيان ــإن ع ــك، ف وباإلضــافة إىل ذل
االنضمام لعـضوية منظمـات معينـة يف أوقـات معينـة حيـد مـن فعاليـة تـدابري مكافحـة اإلرهـاب                        

 فعلــى ســبيل املثــال، يف أحــداث العنــف الــيت نــشبت يف كمبوديــا  .الراميــة إىل إعــادة إدمــاجهن
، فقـد كـان لنـوع اجلـنس دورا حامسـا      )٩٠()اإلرهـاب ب غالبا ما ُيشار إليها باعتبارها ذات صلة   (
؛ والتحـديات احملـددة   )٩١(فهم جتنيد النساء والفتيات يف القوات الثورية املـسلحة لكولومبيـا           :يف

__________ 
 الطلـب املقـدم مبوجـب قـانون حريـة        بنـاء علـى   احلريـات املدنيـة األمريكـي،        انظر الوثائق اليت أُتيحت الحتاد        )٨٦(  

  ،http://www.aclu.org/accountability/released.htmlقـــع الـــشبكي واملعلومـــات، ميكـــن االطـــالع عليهـــا يف امل
The Center for Constitutional Rights, Corporations and Torture in Prisons in Iraq: The Cases Against 

Titan/L3 and CACI International, INC.  
ينـاير  / كانون الثـاين ٢٧، Associated Press, Sex Allegedly Used to Break Muslim Prisoners, MSNBC انظر   )٨٧(  

٢٠٠٥.  
  .A/HRC/4/26 من الوثيقة ٧٢نظر، الفقرة  ا  )٨٨(  
 Karla J. Cunningham, Cross-Regional Trends in Female Terrorism, Studies in Conflict and انظــر   )٨٩(  

Terrorism, (2003).  
  .A/HRC/6/17 من الوثيقة ٦٢نظر الفقرة  ا  )٩٠(  
 Rachel Schmidt, No Girls Allowed? Recruitment and Gender in Colombian Armed Groups, 6:10 انظـر    )٩١(  

Focal Point (2007) نظـر أيـضا جلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان        ، اViolence and Discrimination 

against Women in the Armed Conflict in Colombia,،  ٩٥-٨٧ ، و٤ الفقـرات OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67 
  ).٢٠٠٦أكتوبر /األول تشرين ١٨(
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إن مـشاريع إعــادة   .)٩٢(ا لكفالــة عـدم تكـرار دورة العنـف   تـه الـيت يـتعني علـى احلكومـة مواجه    
 علـى أهنـا ضـحية       ملـرأة الـيت تـصور ا     اجلنـسانية    يـة نمطقوالـب ال  د فقـط علـى ال     ماإلدماج اليت تعت  

فـشلت   هـي مـشاريع متييزيـة        )٩٣(دمة للمقاتلني الـسابقني   تلك اليت تستثين املرأة من املزايا املق       أو
 .يف استئصال شأفة اإلرهاب

 مــن املهــم إدراك أن للنــساء دورا يف تــصميم تــدابري مكافحــة اإلرهــاب وتنفيــذها،   إن  - ٤٧
ــراف مبــسامهتهن يف مكافحــة اإلرهــاب    ــة ذلــك  و .)٩٤(فــضال عــن االعت ــساء  مــن أمثل ــد الن جتني

؛ وعقــد جلــسات اســتماع للنــساء )٩٥(لنخبــة اليمنيــة ملكافحــة اإلرهــابلالنــضمام إىل وحــدة ا
ومـع   .)٩٧(، وتعـيني أفرقـة النـساء االستـشارية        )٩٦(ب ومكافحتـه  هتن يف جمايل اإلرهـا    لتبادل خربا 

 اســتبعاد وهتمــيش أصــوات النــساء  فقــد متثلــت اخلــربة بــصفة رئيــسية وبــشكل عــام يف    ذلــك،
ــر        أو ــه يف الفـ ــشار إليـ ــو املـ ــى النحـ ــسانية علـ ــات اجلنـ ــتنادا إىل التنميطـ ــن اسـ . ع واوإدراجهـ

ــا ــبني،   وكم ــة الفل ــساء الال” الحظــت حكوم ــضرر إن الن ــي ت ــاب    ئ ــن احلــرب ضــد اإلره ن م
 من إمساع شواغلهن ألهنـن مـشغوالت بالبقـاء علـى قيـد احليـاة مـن جـراء احملـن الـيت                        ّنيتمكّ مل

ــثالت متثــ      ــري مم ــها احلــرب أو ألهنــن غ ــاجلبت ــل واللجــان يال كافي ــصح هــذا  . )٩٨(“ يف احملاف وي
جماعـات الـيت   ، بوصـفهم أهـدافا لل  ق باملدافعني عن حقوق املـرأة وهـم   التهميش أيضا فيما يتعل   

ــوا مــن أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني يف وضــع    )٩٩(تــستخدم اإلرهــاب ، مــن املمكــن أن يكون
 .)١٠٠(استراتيجيات حتمي احلقوق وترمي إهناء اإلرهاب

__________ 
  )٩٢(   Alice O’Keeffe, Jungle Fever، ،؛٢٠٠٨ أغــسطس/ آب٢٤ صــحيفة الغارديــانJeremy, McDermott, 

Colombia’s Female Fighting Force, BBC News ،٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٤.  
 María Villellas Ariño, A Gender View of Nepal’s Armed Conflict and Peace Process, Nepalنظـر ا   )٩٣(  

Monitor )٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١.(  
  )٩٤(   A/HRC/4/26/Add.2، ٨٨ الفقرة.  
 / أيـار ٢٥ ،Yemeni Women Join Counter-terrorism Force to Battle Militants on Frontlines, Reuters انظـر    )٩٥(  

ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣ ،,Ginny Hill, Yemeni Women Sign up to Fight Terror, BBC News؛ ٢٠٠٧مـايو  
٢٠٠٨.  

 U.K. Metropolitan Police Authority, MPA - Listen to Women for a Different Perspective on انظـر    )٩٦(  

Dealing with Terrorism )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦.(  
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣، Dominic Casciani, Muslim Women Advise on Extremism, BBC News انظـر    )٩٧(  

٢٠٠٨.  
  )٩٨(   CEDAW/C/PHI/5-6) ٢٠٠٤أغسطس / آب٢(.  
 Amnesty International, Afghanistan: The Challenges of Defending Women’s Rights in Kandahar انظـر    )٩٩(  

  ).٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٤(
 Margot Badran, Women and Radicalization, Danish Institute for International Studies Working انظـر   )١٠٠(

Paper No. 2006/5 )٢٠٠٦يناير /كانون الثاين.(  



A/64/211  
 

09-43753 27 
 

  االجتار بالبشرو تقييديةال اللجوء وإجراءات اهلجرة ضوابط  - ميم  
 طــاليب علــى دة،حمــد بطــرقو متكــافئ غــري حنــو علــى اإلرهــاب، مكافحــة تــدابري تــؤثر  - ٤٨

 .اجلنـسية األشـخاص ذوي امليـول املغـايرة هلويتـهم          و النـساء  مـن  واملهـاجرين  والالجئني اللجوء
 ممـن  الـذكور  ريناملفجّـ  علـى  االنتبـاه  تركـز  الـيت  املعززة اهلجرة ضوابط فإن املثال، سبيل وعلى
 عرضـة  أكثـر األشـخاص آنفـي الـذكر        جتعـل  )١٠١(التفتـيش  لتفـادي  نسائية ثياب يف يتخفون قد

 تـأمني  زيادة تشمل اليت اإلرهاب مكافحة تدابري فإن مماثل، حنو وعلى .)١٠٢(والشك للمضايقة
 أن ميكـن  منها، والتحقق وتغيريها اهلوية وثائق إصدار إجراءات تشديد مثل ،)١٠٣(السفر وثائق
 قـد  الـذين  اجلنـسية األشـخاص ذوي امليـول املغـايرة هلويتـهم           جتـرمي  إىل حـق  وجـه  بـدون  تؤدي
 علـى  األشـخاص،  حـق  للخطـر  يعرض وهذا .)١٠٤(الشخصية وبياناهتم ارجياخل مظهرهم رييتغ

 ويف .القـانون  أمـام  كأشـخاص  هبـم  االعتـراف  يف اجلنسانية، وهوياهتم اجلنسية ميوهلم اختالف
 يتعلـق  فيمـا  اإلنـسان  حلقـوق  الـدويل  القـانون  تطبيـق  بشأن يوغياكارتا مبادئ فإن الصدد، هذا

 اإلجـراءات  وجـود  كفالـة ” الـدول  علـى  جيـب  أنـه  على تنص اجلنسانية هلويةوااجلنسية   بامليول
ــة أوراق مجيــع تعكــس كــيل الالزمــة ــة، عــن الــصادرة اهلوي نــوع /اجلــنس إىل تــشري الــيت الدول
  .)١٠٥(“بنفسه حيددها كما للشخص العميقة يةاهلوية اجلنس ...اجلنس
 إدراج أيـضا  مشلـت  قـد  السفر على املفروضة القيودأن تشديد    من قلق اخلاص واملقرر  - ٤٩
 بـدون  األشـخاص  ّرمجيـ  مـا  وهـو  ،)١٠٦(الطـائرة  ركـوب  مـن  املمنـوعني  قـوائم  يف بأكملـها  أسر
 .التنقـل  حريـة  يف احلـق  مثـل  اإلنـسان،  حبقـوق  التمتع قيويع األسرية عالقاهتم بسبب حق وجه
 اسـتراتيجية  نأ أيـضا  اخلـاص  املقـرر  يالحـظ  التنقـل،  حريـة  تقيـد  الـيت  التـدابري  هذه جانب وإىل

 النـساء  متنـع  قـد  اهلجـرة  قواعـد  إنفـاذ  مـن  القـانون  إنفـاذ  وكـاالت  متكن اليت اإلرهاب مكافحة

__________ 
)١٠١( United States Department of Homeland Security, DHS Advisory to Security Personnel, No Change in 

Threat Level (4 September, 2003).  
  .”Sylvia Rivera Law Project, “The Impact of the War on Terror on LGBTSTQ Communitiesعموما انظر )١٠٢(
  .٣٧ الفقرة ،A/62/263 انظر )١٠٣(
  .”Sylvia Rivera Law Project, “The Impact of the War on Terror on LGBTSTQ Communities انظر )١٠٤(
)١٠٥( Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual 

Orientation and Gender Identity, principle 3.  
 ;Steven Edwards, “Khadr Linked Arar to al-Qaeda, FBI Testifies,” National Post, 19 January, 2009 انظـر  )١٠٦(

International Civil Liberties Monitoring Group, “Creation of a No-Fly List in Canada” (2007).  



A/64/211
 

28 09-43753 
 

 الـشرطة  مـن  احلمايـة  طلـب  مـن  )العـائلي  العنـف  مثـل ( العتـداءات  يتعرضـن  الالئي املهاجرات
  .)١٠٧(أسرهن أفراد ترحيل أو ترحيلهن خشية
 لطـاليب  الدوليـة  احلمايـة  تـوفري  دولالـ  بعـض  أيـضا  رفـضت  اإلرهـاب،  مكافحة وباسم  - ٥٠
 أفـراد  لـدى  القـسرية  املرتلية اخلدمة فإن املثال، سبيل وعلى .جنسانيةنتهاكات  ا من عانوا جلوء

 قبــول عــدم إىل أدى مــا وهــو لإلرهــاب، “مــادي دعــم” مبثابــة اعُتــربت قــد إرهــابيني يعتــربون
 عـن  جمـددا  اخلـاص  املقـرر  ويعـرب . )١٠٨(نتـهاك اال هـذا  ضـحية  وقعن نساء قدمتها جلوء طلبات
ــة نظــم لوضــع حجــة اســُتخدم قــد اإلرهــاب خطــر أن مــن قلقــه ــر قانوني ــدا أكث ــهجرة تقيي  لل

 ،الالجـئني  وقـانون  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  للـضمانات  انتـهاكا  يـشكل  ما وهو ،)١٠٩(واللجوء
 نــوع أســاس علــى القــائم لالضــطهاد التعــرض خــشية القــسرية اإلعــادة مــن األفــراد حتمــي الــيت
 يف احلـــق مثـــل اإلنـــسان، حبقـــوق التمتـــع يف التمييـــز وعـــدم املـــساواة علـــى وتـــنص جلـــنس،ا

   .التنقل حرية
 مكافحـة  يـربط  اإلرهـاب  مكافحـة  بتـدابري  يتعلـق  فيمـا  حاليـا  سـائد  اجتـاه  أيضا وهناك  - ٥١

ــها، بــسبل وذلــك بالبــشر، االجتــار مبكافحــة اإلرهــاب ــال، ســبيل علــى من  ترتيبــات وضــع املث
 إن مــثال يقــال مــا وغالبــا .)١١٠(احلكوميــة الوحــدة نفــس داخــل معــا العنــصرين جتمــع مؤســسية
 يف إلدخـاهلم  بـاألفراد  االجتـار  ويـشمل  اإلرهـاب  ميـول  ألنه الوطين األمن يقوض بالبشر االجتار
 مـن  قلـق  اخلاص واملقرر .)١١١(العنيف للتطرف عرضة صبحوني حيث إرهابية بيئات أو أنشطة

 يف مبـا  هبـم،  املتجـر  لألشـخاص  اإلنـسان  حقـوق  حـساب  علـى  جـاء  قد الروابط هذه حتديد أن
 اجلـرائم  مـن  مترابطتني جرميتني باعتبارمها بالبشر واالجتار اإلرهاب على فالتركيز .النساء ذلك
 مـع  التعامـل  يف اإلنـسان  حقـوق  علـى  قـائم  لنهج األولوية إعطاء دون حال قد للحدود العابرة
 باعتبـارهم  إلـيهم  النظـر  ينبغـي  هبـم  املتجـر  األشخاص أنب يوحي ما وهو بالبشر، االجتار مسألة

__________ 
 Kathryn Fanlund, “Our Safety or Their Lives? Legislative Changes Impacting Immigration and the انظـر  )١٠٧(

Risks Posed to Immigrant Women,” Wisconsin Journal of Law, Gender and Society (2008).  
 Kara Beth Stein, “Female Refugees: Re-Victimized by the Material Support to Terrorism Bar”, 38انظـر   )١٠٨(

McGeorge Law Review (2007).  
)١٠٩( A/62/263 ٧٨، الفقرة.  
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(United Nations publication, Sales No. E.09.V.5).  
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Trafficking (May 2008).  
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. )١١٢(بالبــشر االجتــار ضــحايا إىل املقدمــة اخلــدمات تراجــع إىل ذلــك أدى وقــد خطــر، مــصدر
ــتع الــيت العوامــل فمــن ذلــك، إىل وإضــافة  دعــاة يواجههــا الــيت الــصعوبة ،اخلــدمات تقــدمي قي
ــة ــوارد املــساعدة تــأمني يف بالبــشر االجتــار مكافح  “املنــشغلة” احلكومــات مــن لالزمــةا وامل
 زادت قـد  اإلرهـاب  مكافحـة  أنـشطة  أن على مقلقة أدلة أيضا وهناك .)١١٣(اإلرهاب مبكافحة

 )١١٤(العـسكرية  القـوات  حـضور  تعزيـز  خـالل  مـن  والفتيات بالنساء االجتار حدة من الواقع يف
 أن كمـا .)١١٥()المـث  العـراق  يف احلـال  هو كما( واسع نطاق على الفقر وانتشار األمن وانعدام
 يــشكل اإلرهــاب مكافحــة تــدابري يف اخلاصــة العــسكرية اخلــدمات شــركات اســتخدام زيــادة
 الـدول  مـن  اخلطـرية  اآلثـار  هـذه  وتـستدعي  .)١١٦(بالبـشر  االجتـار  منظـور  مـن  بـالغ  قلـق  مصدر
 هبـا  االهتمـام  تتطلـب  الـيت  اإلنـسان  حقـوق  قـضايا  من قضية باعتباره بالبشر االجتار مع التعامل
  .اإلرهاب مكافحة باسم بالبشر االجتار مكافحة عوض ،منفصل حنو وعلى ةجبدي

  
  والتوصيات النتائج  - رابعاً  

  النتائج  - ألف  
 منظــورا اإلنــسان، حقــوق جملــس لــه حــددها الــيت للواليــة وفقــا اخلــاص، املقــرر أدرج  - ٥٢

 الـسابقة  هرتقـاري  يف ورد فيمـا يـسهب    التقريـر  هـذا هـو يف    و .عملـه  مراحـل  خمتلف يف جنسانيا
ليقدم عرضاً شـامل النتـهاكات حقـوق اإلنـسان القائمـة علـى نـوع اجلـنس املرتكبـة يف سـياق                   
تدابري مكافحة اإلرهاب، وذلك من حيـث طبيعتـها ومعـدل تواترهـا وليبحـث العالقـة املعقـدة                   

ولـيس نـوع اجلـنس مرادفـا للمـرأة فقـط، بـل              . بني املـساواة بـني اجلنـسني ومكافحـة اإلرهـاب          
بنيــة االجتماعيــة الــيت حتــدد كيفيــة فهــم أدوار ووظــائف ومــسؤوليات كــل مــن املــرأة  يــشمل ال

ولـئن كـان العديـد مـن أبعـاد         . والرجل، مبا يف ذلك فيما يتعلق بامليول اجلنسية واهلوية اجلنـسية          
موضـوع هـذا التقريــر تـرتبط حبقـوق اإلنــسان اخلاصـة بــاملرأة ومـا يطاهلـا مــن انتـهاكات، فقــد         

__________ 

 Nancy Billica, Urgent Action Fund, “Philanthropy and Post-9/11 Policy Five Years Out: Assessingانظـر   )١١٢(

the International Impacts of Counterterrorism Measures” (Emily Utz ed., 2006).  
 ..Anthony M. DeStefano, “Meeting to Address Human Trafficking”, Newsday, 23 April, 2003انظر  )١١٣(

)١١٤( Connie de la Vega and Alyson Beck, “The Role of Military Demand in Trafficking and Sex Exploitation” 

(24 February, 2006).  
)١١٥( UNHCR, UNICEF and World Food Programme, “Assessment of the Situation of Iraqi Refugees in Syria,” 

(March 2006).  
)١١٦( Connie de la Vega and Alyson Beck, “The Role of Military Demand in Trafficking and Sex Exploitation” 

(24 February, 2006).  
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يــضاً انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت يتعــرض هلــا الــذكور علــى أســاس نــوع    تنــاول التقريــر أ
ويــستلزم األمــر عــالوة علــى ذلــك إيــالء حقــوق اإلنــسان اخلاصــة باملثليــات واملثلــيني   . اجلــنس

واألشـــخاص مزودجـــي امليـــول اجلنـــسية واألشـــخاص ذوي امليـــول املغـــايرة هلويتـــهم اجلنـــسية 
 منظـور  مـن  اإلرهـاب  ومكافحـة  اجلنـسانية  العتبـارات ا تقييم سياق يف خاصا اهتماماواخلناثى  
   .اإلنسان حقوق

  
  التوصيات  - باء  

  :األعضاء الدول إىل التالية التوصيات اخلاص املقرر يقدم  - ٥٣
 مجيــع وتنفيــذ تــصميم يف التمييــز وعــدم اجلنــسني بــني املــساواة مبــادئ جتــسيد  )أ(  
 بـني  الالمـساواة  أوجـه  فيهـا  جتتمـع  الـيت  احلـاالت  معاجلـة  ذلك يف مبا اإلرهاب، مكافحة تدابري

  ؛اإلرهاب إىل املؤدية فالظرو حماربةو احملظورة التمييز أشكال من وغريها اجلنسني
ــاذ  )ب(   ــع اخت ــدابري مجي ــق املناســبة الت ــار يف للتحقي ــسانية اآلث ــدابري اجلن  مكافحــة لت
ــاب ــى اإلرهـ ــساء علـ ــى النـ ــات  وعلـ ــينياملثليـ ـــ  واملثلـ ــي املي ــخاص املزدوجـ ــسية واألشـ ول اجلنـ

 ورصــدها،  وتوثيقهــا  اجلــنس،واألشــخاص ذوي امليــول املغــايرة هلويتــهم اجلنــسية واخلنــاثى      
   ؛الدولية احلكومية املنظمات إىل املقدمة التقارير منها بوسائل

 القائمـة  اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  مجيـع  يف العقـاب  من لإلفالت حد وضع  )ج(  
 مبـا  اإلرهـاب،  مكافحـة  باسـم  ُترتكـب  الـيت  رضـية، والع منـها  املباشرة ،نوع اجلنس  أساس على
 منــها بــسبل الــضحايا وإنــصاف والثقافيــة، واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق انتــهاك ذلــك يف

 أسـاس  علـى  القائمـة  األذى أشـكال  ميـع جب وتقـر  املـساواة  تعـزز  متييزيـة  غري تعويض نظم وضع
  ؛اجلنسية وهويتهماجلنسية  مميوهل أساس على املستهدفني الضحايايشمل  مبا ،نوع اجلنس

 اإلرهابيـة  اجلماعـات  ترتكبـها  الـيت  اجلنـسانية االنتـهاكات    عـن  املـساءلة  كفالة  )د(  
 بـني  املـساواة مبا يكفـل     اجلنسانية االعتباراتفيها   ىتراعضحايا اإلرهاب    تعويضل نظم وإقرار
 ثبـت  الـيت  األسـباب  أحـد  وهـو  إنـسانيتهم،  مـن  اإلرهـاب  ضـحايا  لتجريد احد ضعيو اجلنسني

  ؛اإلرهاب إىل تؤدي أهنا
 الـيت  األنـشطة  عرقلـة  أو اسـتهداف  اإلرهـاب  مكافحة تدابري تشمل أال كفالة  )هـ(  

 واملثلـيني اخلاصـة بـاملرأة وباملثليـات       اإلنـسان  حقـوق  عـن  املـدافعني  ممارسـة  مثـل  إرهابا، متثل ال
 حلقهـم  هلويتهم واخلناثى    واألشخاص املزدوجي امليول اجلنسية واألشخاص ذوي امليول املغايرة       

  ؛سلمية ألغراض اجلمعيات إىل واالنضمام االجتماع حرية يف
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ــاره نظــرا اإلرهــاب مكافحــة يف “حــريب منــوذج” اســتخدام عــن الكــف  )و(    آلث
 إىل اإلرهـاب  مكافحـة  تـدابري  خصخـصة  تـؤدي  أال كفالةو اجلنسني، بني املساواة على السلبية
  ؛نوع اجلنس على القائمة اإلنسان حقوق انتهاكات ملرتكيب العقاب من اإلفالت تعزيز

 للنـساء  املـشروع  غـري  االحتجـاز  جتيز اليت اإلرهاب مكافحة تدابري مجيع إلغاء  )ز(  
 املـشتبه  الـذكور  مـن  عـائالهتم  أفراد بشأن معلومات على للحصول لتهمممعا وإساءة واألطفال

  ؛إرهابية أعمال يف ضلوعهم يف
ــسفي خلالتــد مــن احلمايــة ضــمان  )ح(    العائليــة الــشؤون يف الالمــشروع أو التع
 لإلرهــابيني املــادي الــدعم جتــّرم قــوانني أي تكــون أن كفالــة منــها بــسبل اخلاصــة، واحليــاة

ــاط ــم، واالرتبـ ــنص أو هبـ ــى تـ ــذ علـ ــر” تنفيـ ــة أوامـ ــستوفية ،“املراقبـ ــشروط مـ ــشروعية لـ  املـ
   ؛القضائية والضمانات

 واالجتماعيـة  االقتصادية احلقوق ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق انتهاكات إقرار  )ط(  
ــة، ــويض والثقافيـ ــحاياها وتعـ ــن ضـ ــراد مـ ــائالت أفـ ــن عـ ــوا مـ ــاء تعرضـ ــسليم” أو لالختفـ  التـ
   ؛اإلرهاب مكافحة باسم املطول االحتجاز أو “االستثنائي
ــذ   )ي(   ــتخدامنبـ ــرض     اسـ ــل بغـ ــبيل التحايـ ــى سـ ــسانية علـ ــة اجلنـ القوالـــب النمطيـ

ــز التثقيــف    االســتهداف علــى أســاس اجلــنس أو    ــديين، وتعزي االنتمــاء القــومي أو العرقــي أو ال
والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان للحد مما تواجهـه املـرأة مـن وصـم ومـضايقة ومتييـز بـسبب                     

  ممارسات استهداف فئات بعينها؛
ــة  )ك(   ــضمن أن كفال ــسانية اســتثناءات اجلــزاءات نظــم تت ــسمح وأن إن ــوانني ت  الق
مأمونـة وفعالـة يـسهل االسـتفادة منـها، وخباصـة             متويل قنوات جودبو اإلرهاب بتمويل املتعلقة
  ؛اجلنسني بني املساواة لتحقيق أنشطتها تكرس اليت املنظمات لفائدة اإلنسانية، املعونة لتوفري

 ملنـع  وغريمهـا  واإلداري التـشريعي  الـصعيدين  علـى  الالزمـة  التدابري مجيع اختاذ  )ل(  
ــذيب أســاليب اســتخدام ــريه التع ــن وغ ــة ضــروب م ــة أو املعامل ــسانية أو القاســية العقوب  الالإن

 اجلنـسية  اهلويـة  أو ةاجلنـسي  امليـول  أساس على اإلرهاب، مكافحة باسم ترتكب، اليت املهينة أو
  ؛عنها املسؤولني ومعاقبة بذلك املتعلقة احلاالت يف والتحقيق للضحية،
 اخـتالف  على األشخاص، من وغريهن النساء حقوق قط تستخدم أال كفالة  )م(  

  ؛املتطرفة أو اإلرهابية اجلماعات السترضاء مقايضة كأداة اجلنسية، وهوياهتم اجلنسية مميوهل
 باألشـخاص  واالجتـار  والبيـع  االسـتغالل  أشـكال  مجيع من احلماية حق ضمان  )ن(  

 أال لكفالــة بالبـشر  االجتـار  مكافحـة  مبــادرات عـن  اإلرهـاب  مكافحـة  تــدابري فـصل  خـالل  مـن 
  ؛اإلنسان حبقوق متتعهم ولكفالة للوصم، وال للتجرمي هبم املتجر خاصاألش يتعرض
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 اإلنـسان،  حقوق تنتهك اليت التقييدية اللجوء وإجراءات اهلجرة ضوابط إلغاء  )س(  
ــا ــك يف مبـ ــق ذلـ ــة يف احلـ ــل، حريـ ــسية     التنقـ ــهم اجلنـ ــايرة هلويتـ ــول املغـ ــخاص ذوي امليـ لألشـ

   ؛املهاجرات والنساء
 بــسبب الدوليــة احلمايــة إىل حيتــاجون الــذين ألشــخاصل اللجــوء حــق ضــمان  )ع(  
 بتقـدمي  املتعلقـة  القـوانني  اسـتخدام  عدم كفالة منها بسبل وذلك اجلنساين، لالضطهاد تعرضهم

ــدعم” ــادي الـ ــابيني، “املـ ــه لإلرهـ ــا الـــشامل، مبفهومـ ــراد لتجـــرمي أساسـ ــذين األفـ ــوا الـ  تعرضـ
  ؛اإلرهابية اجلماعات يد على جنسانية العتداءات

ــرار  )ف(   ــرأة دور إق ــات و امل ــينياملثلي ــسية    واملثل ــول اجلن واألشــخاص املزدوجــي املي
 عمليـات  يف معنيـة  أطرافـا  باعتبـارهم واألشخاص ذوي امليول املغايرة هلويتهم اجلنسية واخلناثى     

ــدابري وتنفيــذ تــصميم ــرار اإلرهــاب، مكافحــة يف واإلســهام اإلرهــاب مكافحــة ت  جــدوى وإق
  .اجلنسني بني املساواة كفالة يف الرجل دور عن فضال اإلطار، اهذ يف نسائي منظور إدراج
  :املتحدة ألمم التابعة ليئات اهلإىل التالية التوصيات اخلاص املقرر ويقدم  - ٥٤

 جمللـس  التابعـة  اآلليـات  مـن  وغريهـا  اخلاصـة  اإلجراءات آلياتكل من   ل ينبغي  )أ(  
ــوق ــسان حق ــات اإلن ــشأة واهليئ ــدات املن ــوق مبعاه ــ حق ــها    أن ساناإلن ــذ واليت حتــرص يف تنفي
  ؛ اإلرهابمكافحةو اجلنسانية العتباراتإيالء االهتمام ل على

 تـدرج  أن املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  بالقضاء املعنية للجنة خاصة، بصفة ،ينبغي  )ب(  
 الـدول  تقـارير  يف نظرهـا  سـياق  يف املـرأة  على اإلرهاب مكافحة أثر مسألة التحديد وجه على
  ؛العامة وتعليقاهتا اخلتامية مالحظاهتا صياغة وأثناء

 اإلرهـاب  مكافحـة  للجنـة  التنفيذيـة  واملديريـة  اإلرهـاب  مكافحـة  للجنة ينبغي  )ج(  
 ،أنـشطتها  مجيـع  يف ،بوضـوح  تراعي أن اإلرهاب مكافحة جمال يف بالتنفيذ املعنية العمل وفرقة

  ؛اإلنسان ققوالوثيقة الصلة حب شواغلال من باعتبارها اجلنسانية االعتبارات
 املعتمـد  النظـام  إصـالح  عمليـة  مواصـلة  الفرعيـة  وأجهزتـه  األمـن  جمللـس  ينبغي  )د(  

 حلقـوق  التـام  االحتـرام  ضـمان  أجـل  مـن  اإلرهاب، قائمة يف والكيانات األفراد أمساء إدراج يف
ــسان ــاء اإلنــ ــزاءات وتنفيــــذ فــــرض أثنــ ــة اجلــ ــيم وإدراج ذلــــك، علــــى املترتبــ  جنــــساين تقيــ

  .االستعراض ذلك يف
  
  


