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 الخلفية  

 

(،  2017)  2395تبعا لقرار مجلس األمن رقم    اإليجاز التحليلي اآلتيعملت اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب على صياغة  

إنتاجاتها التحليلي من خالل نشر  ت والتطورات، واهاتجوالذي يوجه اإلدارة إلى إجراء العمل التحليلي على القضايا الناشئة واال

 نظام األمم المتحدة. 

 

أو التطورات إلى لجنة مكافحة  االتجاهات  ،  تحليل موجز للقضايا الحاليةتقديم  اإلدارة إلى    نالصادر ع  اإليجاز التحليلييهدف  

اإلرهاب في مجلس األمن، ووكاالت األمم المتحدة، وصانعي السياسات، بعد تحديدها من خالل تفاعل اإلدارة مع الدول األعضاء  

البيانات ذات الصلة التي جمعتها اإلدارة، ومنها  اإليجاز التحليلي  مجلس األمن ذات الصلة. كما يشمل    تتنفيذها لقرارافيما يخص  

من خالل التفاعل مع شركاء األمم المتحدة؛ والمنظمات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية؛ ومنظمات  اإلدارة  تلك التي جمعتها  

 1لألبحاث الدولية. المجتمع المدني؛ وأعضاء شبكة اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

 

 

 

 ة مقدم 

 

شكل العدد غير المسبوق للنساء المنضمات إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )والمعروف أيضا باسم داعش( في  

ويقدر بالنسبة لصانعي السياسات والممارسين.  سانية  العراق والجمهورية العربية السورية مجموعة من التحديات المعقدة والجن

. تبعا ألرقام األبحاث األخيرة، سجلت عودة 2امرأة سافرت إلى مناطق النزاعات في الشرق األوسط  6,902و 6,797بأن ما بين 

  3ل.% من المسافرات. وما زالت نسبة العودة هذه أقل بكثير مقارنة بنسب عودة الرجال واألطفا9من النساء، أو  609

 

في العراق وشمال الجمهورية العربية السورية   يقع اعتقال أو احتجاز آالف النساء في مخيمات  بعد االنهيار اإلقليمي لداعش،

االتجاهات الرئيسية ذات الصلة بإعادة    هذا اإليجاز التحليلييحدد  وأمني محفوف بالخطر.    يحيث تواجه وضع إنساني وحقوق

 . للجنسانيةالتي تواجه الدول األعضاء، واإلرشادات المتوفرة حول االستجابة الحساسة  الجنسانية النساء، والتحديات  

 

  4منفصل التحديات ذات الصلة ولكن الخاصة بإعادة األطفال. إيجاز تحليليويعالج 

 

 البيانات  

وعمر األفراد المرتبطين مع داعش والذين تم احتجازهم أو  جنسانية  ال تتوفر حاليا مجموعة بيانات شاملة حول عدد وجنسية و

اعتقالهم في مخيمات شمال الجمهورية العربية السورية والعراق، أو حول األشخاص الذين تمت إعادتهم من هذه المخيمات إلى  

الدول األعضاء    استجاباتتحليل  دولهم األم. في غياب مجموعات البيانات مثل، قامت اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة الفساد بجمع و

إلى هذه القضية، باستخدام البيانات التي جمعت من خالل تفاعل اإلدارة مع الدول األعضاء، وشركاءها اآلخرين، ومن خالل 

الفئات ومنها عدم تصنيف البيانات بحسب    –في البيانات  المتعددة  الفجوات  على الرقم من  وأبحاثها الخاصة مفتوحة المصادر.  

اعتمدت اإلدارة التحليل الكمي والنوعي لرسم   –، والكمية المحدودة للبيانات من أي نوع كانت لمناطق معينة يةوالعمر نسانية الج

 

 لمزيد من المعلومات.  نشرة شبكة األبحاث الدوليةأنظر  1

المركز الدولي لدراسة التطرف، تموز / يوليو ، : تحدي النساء والقاصرين بعد سقوط الخالفة2من داعش إلى الشتات  جوانا كوك وجينا فيل،  2

2019  . 

 نفس المصدر أعاله.  3

   لإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلهاب: إعادة األطفال المرتبطين بداعش ياإليجاز التحليلأنظر  4

https://us2.campaign-archive.com/?u=8343c3b932a7be398ceb413c9&id=9ab832e25f
https://icsr.info/wp-content/uploads/2019/07/ICSR-Feature-From-Daesh-to-%E2%80%98Diaspora%E2%80%99-II-The-Challenges-Posed-by-Women-and-Minors-After-the-Fall-of-the-Caliphate.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/CTED-Analytical-Brief-Repatriation-of-Children.pdf
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صورة إرشادية لسياسات دول األعضاء فيما يخص إعادة النساء من شمال الجمهورية العربية السورية والعراق خالل األشهر 

    االثني عشر الماضية.

 

 

 االتجاهات الرئيسية 

  

بشكل عام، يعد معدل عودة النساء من المخيمات في شمال الجمهورية العربية السورية متدنيا للغاية، حيث كانت الغالبية   •

العظمي للنساء اللواتي تمت إعادتهن خالل الفترة الزمنية التي خضعت للتحليل من دولتين في آسيا الوسطى )كازاخستان 

 وأوزبكستان(. 

 

هناك أنماط إقليمية واضحة: كانت الدول األوروبية الغربية من بين الدول األكثر ترددا في إعادة النساء؛ وكانت الدول   •

النساء؛   إعادة  الوسطى األكثر رغبة في  آسيا كما  في شرق أوروبا وآسيا  الدول في جنوب شرق  العديد من  وضعت 

رير يمكن التحقق منها تتعلق بتنظيم إعادة للنساء بناء على تيسير موجه السياسات التي تسمح باإلعادة إال أنه لم تتوفر تقا

من الحكومة؛ وتمثل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكبر فجوة في البيانات )خصوصا على ضوء العدد الكبير 

 للنساء من تلك المنطقة واللواتي يعتقد بأنهن سافرن إلى مناطق النزاع(. 

 

تحدي  ةعد  تواجه • الجماعات دول  ازدياد وتيرة مناصرة  يرتفع هذا االتجاه مع  فيما يخص سياساتها، وقد  قانونية  ات 

 الحقوقية وأفراد األسر. 

 

المصنفة   • البيانات  في  النقص  إلى جنسانيا  شكل  التدفق  في  األجانب  اإلرهابيون  المقاتلون  بدأ  أن  منذ  مستمرا  تحديا 

فجوة البيانات هذه بالتسبب بالمشاكل أمام التقييم الكامل لنطاق مشاركة  الجمهورية العربية السورية والعراق. وتستمر  

 واإلعادة، وبالتالي، تصميم استجابة أكثر تفصيال.  النساء في داعش، ومعدل العودة 

 

 

 االستجابات  

 
دول أخرى    ةعد  توعبر وضع عدد قليل جدا من الدول السياسات التي تسمح بإعادة جميع مواطنيها اإلناث من مناطق النزاع.  

 . إال أن معظم الدول ترددت في المشاركة بجهود اإلعادة:  بناء على كل بشكل منفصلعن استعدادها للتفكير بإعادة النساء 

 

في الكثير من الحاالت، لم تعبر الدول عن خطط إلعادة النساء أو لم تطلب من مواطنيها الحضور إلى قنصلية أو سفارة،   •

 الذي يعتبر سياسة عدم إعادة على أرض الواقع.  األمر 

ا يعنيه  قالت دول أخرى بصراحة أكثر بأنها تدعم المالحقة القضائية لمواطنيها محليا في العراق. ومن غير الواضح م •

هذا بالنسبة آلالف النساء اللواتي يقبعن حاليا في مخيمات في شمال الجمهورية العربية السورية، حيث ال تقوم السلطات  

الكردية، والتي ال تتمتع بحكومة معترف بها دوليا، بأي مالحقة قضائية ألي أجانب مرتبطين بداعش في قبضتها. كما  

 دولية.  كانت هناك عدة دعوات لتنظيم محكمة 

وبالتالي فإنها ال تمتنع   –دول غربية إجراءات تسمح بسحب الجنسية من األشخاص ذوي الجنسية الثنائية  ةوضعت عد •

 تمنع أيضا عودتهن المستقلة. بل وفحسب عن إعادة النساء، 

لى تنظيم هذه اإلعادة  دول )أساسا في آسيا وشرق أوروبا( بأنها مستعدة إلعادة النساء، إال أنه لم تتوفر أدلة ع ةتقول عد •

 أو ما زالت هذه الحكومات في مفاوضات مع القوى الديمقراطية السورية. 

أصدرت دولة أوروبية غربية مذكرات اعتقال بحق أربعة نساء بقيت في منطقة النزاع ويقال أنها في مفاوضات ذات  •

 صلة مع القوى الديمقراطية السورية. 
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 التحديات 

يغدو الوضع في مخيمات شمال الجمهورية العربية السورية والعراق ال يمكن الدفاع عنه، من وجهات نظر إنسانية وحقوقية 

وأمنية، فهناك حاجة ملحة لتحديد وتنفيذ الحلول والتي ينبغي أن تعترف بالخصائص المميزة لألشخاص ذوي الصلة، وتمتثل 

الدولي، ويشمل هذا   بالتحديات  اإلنالقانون  للقانون  تكون خاصة  أن  الالجئين، كما يجب  وقانون  الدولي وحقوق اإلنسان  ساني 

 المباشرة والمتوسطة األمد وطويلة األمد التي تواجه الدول والمجتمعات ذات الصلة. 

 

لت غير  تعد من الصعوبات الهامة التي تواجه الدول األعضاء بهذا الصدد أن أدوار وحوافز النساء ذات الصلة بداعش ما زا

إلى داعش   النساء  المنظمة.  مختلفة  أدوار  لعبت  سباب متنوعة وألمفهومة بشكل كامل. انضمت  الذي أمضته مع  الوقت  خالل 

إنفاذ األعراف   بالقتال كقائمات على  أدوار مهمة غير مرتبطة  نساء أخريات  لعبت  العنف، في حين  النساء في  شاركت بعض 

وقائمات على الجنسانية   بداعش،  الجديد من داعمي داعش. في    الخاصة  للجيل  للمنظمة، واألهم، كأمهات  التجنيد، ومروجات 

الحاالت،   فإن درجة  الكثير من  وبالتالي  الضحايا ومرتكبي األفعال غامض،  بين  الفرق  وبالتالي  أهلية  كان  مسؤوليتها  المرأة، 

 القانونية، غير واضحة. 

 

بمخاوف الكثير من الدول األعضاء فيما يخص إعادة النساء من المخيمات، فهناك عدم  يبدو أن هذه التعقيدات ترتبط بشكل مباشر  

وضوح حول عمليات تقييم المخاطر والفحص المناسبة للنساء؛ تحديات في التحقيقات والمالحقات القضائية المرتبطة بصعوبات 

ت الفضلى والوسائل األكثر فعالية في إعادة تأهيل خاصة في تأمين أدلة كافية ومقبولة الرتكاب الجرائم؛ وفهم محدود للممارسا

 وإعادة إدماج النساء.

 

تتفاقم هذه العوامل بسبب الرأي العام الذي يميل إلى العدائية، والذي كثيرا ما يرى النساء اللواتي ينفصلن عن الصور النمطية 

التصورات حول التهميش ذه االتجاهات العامة  التجاه المرأة الضمني نحو السالم "سلوك منحرف". قد تعزز مثل ه  الجنسانية

قصاء، والتي قد تساهم في إعادة التطرف واالنتكاس وبالتالي تقوض من جهود إعادة التأهيل واإلدماج، بغض النظر عما إذا واإل

 بالفعل.  كانت الحكومة ستختار المشاركة بشكل نشط في إعادة مواطنيها أو تحتاج إلى معالجة حالة األشخاص الذين عادوا
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 اإلرشاد والمبادرات  

 

للفحص والمالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج ذو  جنسانيا  يعتبر العمل على تطوير الحلول األكثر فعالية وحساسة  

أولوية، بسبب حجم التحديات اإلنسانية والحقوقية واألمنية ذات الصلة بالنساء المرتبطات بداعش. أصدر مجلس األمن القرارات  

 واإلرشادات للدول األعضاء حول هذه القضية، وأهمها:  

 

 (:  2017) 2396قرار مجلس األمن رقم  •

 

o   يؤكد أن النساء "ربما يكونون قد اضطلعوا بأدوار كثيرة مختلفة بما في ذلك بوصفهم داعمين لألعمال اإلرهابية

أو ميسرين لها أو مرتكبيها" مما يعني أنهم "يحتاجون إلى اهتمام خاص لدى وضع استراتيجيات مصممة  

وإعاخ القضائية  للمالحقة  ويصيصا  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  النساء  ش دة  إلى  المساعدة  تقديم  أهمية  على  دد 

االعتبارات    ةواألطفال المرتبطين بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب الذين قد يكونون ضحايا لإلرهاب، ومراعا

  5الجنسانية وتلك المتعلقة بعامل السن لدى القيام بذلك." 

 

o   تضع أن  األعضاء  بالدول  الذين يظهرون يهيب  األفراد  هوية  تحديد  أجل  من  المخاطر  لتقييم  أدوات  وتنفذ 

 6عالمات التطرف العنيف المفضي إلى العنف، بما في ذلك من منظور جنساني. 

 

o  يشجع الدول األعضاء، وكذلك المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، على كفالة مشاركة المرأة ودورها

إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم هذه االستراتيجيات لمعالجة مسألة المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين القيادي في  

 7والمتنقلين وأسرهم

 

o   يشجع الدول األعضاء على وضع استراتيجيات مصممة خصيصا ومراعية لالعتبارات الجنسانية داخل نظام

 8السجون. 

 

حول  يقدم   • التوجيهية  للمبادئ  األجانبالملحق  اإلرهابيين  اإلرهاب  9( 2018)  المقاتلين  مكافحة  لجنة  عن    الصادر 

إرشادات مفصلة حول النهج المراعي لالعتبارات الجنسانية في قضية العائدين. وتشمل هذه اإلرشادات، من بين أمور  

    أخرى، ما يلي:  

 

o   اإلرشادي تنفيذ 30المبدأ  إلى  كل حالة على حدا،  معالجة  نهج  من  كجزء  األعضاء،  الدول  يدعو  والذي   ،

األسر  وأفراد  والنساء  القاصرين  وخصوصا  العائدين،  من  المعينة  الفئات  مع  للتعامل  االستراتيجيات 

اجات اإلنسانية األخرى، واألشخاص اآلخرين الذين قد يكونوا من الضعفاء، ومقدمي الخدمات الطبية واالحتي

 جرائم أقل خطورة؛ المرتكبون لوالعائدون المحبطون 

o  لالعتبارات الجنسانية؛  ة، والذي يعالج تقييم المخاطر وبرامج التدخل الحساس 40المبدأ اإلرشادي 

 
 . 31الفقرة  (،2017) 2396قرار مجلس األمن رقم  5

 . 38الفقرة  (،2017) 2396قرار مجلس األمن رقم  6

 .39الفقرة  (،2017) 2396قرار مجلس األمن رقم  7

  . 40الفقرة  (،2017) 2396قرار مجلس األمن رقم  8

9 S/2018/177 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/12/2018-Addendum-to-the-2015-Madrid-Guiding-Principles_as_adopted.pdf
Vijai Singh
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o والذي يدعو الدول األعضاء إلى وضع نهج التحقيق والمالحقة القضائية الخاصة، حيثما  43  المبدأ اإلرشادي ،

تدعو الحاجة إلى ذلك، والتي تراعي االعتبارات الجنسانية، وفي حاالت األطفال، التي تأخذ بعين االعتبار  

 حقوقهم؛  

o ج(، والذي يطلب من الدول األعضاء ضمان أن تكون استراتيجيات المالحقة القضائية   46 المبدأ اإلرشادي(

وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج سريعة ومناسبة وشاملة ومكيفة، وتأخذ بعين االعتبار االعتبارات الجنسانية  

 والعمرية، والعوامل ذات الصلة.    

 

 ة:  تشمل إرشادات األمم المتحدة األخرى ذات الصل

 

المقيدة للحرية قواعد نيلسون مانديال الصادرة عن األمم المتحدة وقواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير  •

وظروف   لمعاملة  الدولي،  اإلنسان  لقانون حقوق  تبعا  الدولية،  المعايير  والتي تفصل  بانكوك"(،  )"قواعد  للمجرمات 

 النساء في االحتجاز.  

 

 إدماجالمبادئ الرئيسية لحماية وإعادة ومالحقة وإعادة تأهيل وإعادة  ، عمل نظام األمم المتحدة على  2019في نيسان   •
المتحدة لإلرهاب. قوائم األمم  المدرجة على  الروابط مع الجماعات  تعزيز    النساء واألطفال ذوي  إلى  المبادئ  تهدف 

ضاء على تصميم وتنفيذ السياسات واألعمال تبعا للقانون الدولي، ترابط نشاطات األمم المتحدة ومساعدة الدول األع

 ويشمل قانون حقوق اإلنسان الدولي، والقانون اإلنساني الدولي، وقانون الالجئين الدولي. 

 

العدالة  كتيب حول األبعاد الجنسانية الستجابات  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  ، أطلق  2019في أيار   •
والذي يقدم إرشادات شاملة حول إدماج وجهات النظر الجنسانية في استجابات العدالة الجزائية إلى  الجزائية لإلرهاب،

 10اإلرهاب، مع االمتثال الكامل لقانون حقوق اإلنسان الدولي. 

 

أيلول   • المرأة  2019في  الجنسين وتمكين  بين  للمساواة  المتحدة  للمرأة(، نشرت هيئة األمم  المتحدة  ورقة   )هيئة األمم 
"المقاتلين  ، والذي يحتوي على قسم حول  إرشادية حول مبادئ وأبعاد وأولويات اإلدماج الجنساني لمنع التطرف العنيف

   السابقين والعائدين والمقاتلين اإلرهابيين األجانب وأسرهم". 

 

 اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابأدرجت وجهات النظر البحثية حول هذه القضية في تقرير االتجاهات الصادر عن   •

وفي عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / شبكة   األبعاد الجنسانية لالستجابة إلى المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين،

األبعاد الجنسانية إلعادة تأهيل وإعادة إدماج العائدين من التطرف  –ء غير المرئيات النساعمل المجتمع المدني الدولي 
  11، والذي يشمل أيضا الممارسات الجيدة واإلرشادات البرامجية.العنيف

 

 

  

 
 .موقع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالكتيب متوفر على   10

 .  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوموقع  موقع اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابتتوفر التقارير الكاملة على   11

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/17-08887_HB_Gender_Criminal_Justice_E_ebook.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/Feb_2019_CTED_Trends_Report.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/ICAN_UNDP_Invisible_Women_Report.pdf
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