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 العنف الجنسي المتصل بالنزاعات  
 

 تقرير األمين العام  
 

 مقدمة - أوال 
، 2018يقدم هذا التقرير، الذي يغطي الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديســــــــــــ    - 1

، الذي طلب فيه اجمللس إيّل أن أقدم تقارير ســـــــــنويذ عن تنفيذ (2013) 2106ع ال بقرار جملس األمن 
وأن أوصـــــــــــــــي في ــــــا بــــــا ــــــا   (2010) 1960و  (2009) 1888، و (2008) 1820القرارات 
 اسرتاتيجيذ.  إجراءات

الذكرى الســــــــنويذ الشاءــــــــرة اناــــــــاء وليذ  ثل  ا اصــــــــذ املشنيذ بالشن   2019ويصــــــــاد  عام  - 2
اجلنســـــــــــــــي م تالت النلا  وم تل ا. وعلض مدى الشقد املاجـــــــــــــــي، تد   ول  و جي م ف م الشن  

ئم، اجلنســـــــــي املتصـــــــــع بالنلاعات وأنرا علض الســـــــــلم واألمن الدوليه، والســـــــــتجابذ املطلوبذ ملن  هذا اجلرا
وا دمات املتشددة األبشاد ال  حيتاج إلي ا الناجون. وم ته تشاجل األمم املتحدة علض حنو مطرد ماــ لذ 
الشن  اجلنســــي م تالت النلا  من وج ذ النلر التاــــغيليذ أو التقنيذ، بتشليل ممســــســــات األمن والشدالذ، 

جلنســـــه والتصـــــدي له باعتلارا الســـــلب يلال من األمور األســـــاســـــيذ العرتا  بوجود عدم مســـــاواة به ا ل
 اجلذري للشن  اجلنسي وحمركا له، مبا م  لك م أوقات احلرب والسالم. 

فحالت عدم املســـاواة والت ييل به اجلنســـه علض املســـتوى ايفي لي هي م صـــ يم ا تال  أنر  - 3
الن وض باملســـاواة الفشليذ به النلا  علض النســـاء والرجال والفتيان والفتيات. ومن  الشن  اجلنســـي يتطلب 

اجلنســــــــــــــه قلع ناــــــــــــــوب النلا  وأنناءا وبشد انت ائه، مبا م  لك كفالذ املاــــــــــــــاركذ ال املذ والفشالذ لل رأة 
احلياة الســــياســــيذ والقتصــــاديذ والجت اعيذ، وكفالذ أن ت ون ممســــســــات الشدالذ واألمن متاتذ وقادرة  م

اصــــذ راســــيفذ جيدا م إطار برنامو املرأة والســــالم واألمن الذي علض الســــتجابذ. ووليذ م تب امل ثلذ ا 
ومن األمهيــذ مب ــان، من ّأ، أن توق   ثل   .(2000) 1325يشود م مناـــــــــــــــاــه إىل قرار جملس األمن 

املشنيذ بالقضـــــــــاء علض الت ييل جـــــــــد املرأة. ويمكد هذا ، إطارا للتشاون م  اللجنذ 2018ا اصـــــــــذ، م عام 
ااطار الطرق ال  تتصع هبا اتفاقيذ القضاء علض مجي  أء ال الت ييل جد املرأة، وع ليذ التصدي للشن  
اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات، وا طاب األوســــ  نطاقا باــــون املرأة والســــالم واألمن واملســــاواة به اجلنســــه 

 بين ا.  في ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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إىل الغتصــــاب، والســــرتقاق اجلنســــي،  “الشن  اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات”وياــــط مصــــطل   - 4
واللغاء القســــــــري، واحل ع القســــــــري، وااج اض القســــــــري، والتشقيم القســــــــري، واللواج بااكراا، وســــــــائر 

تيان، أءــــ ال الشن  اجلنســــي  ات ا طورة امل انلذ ال  ت رت ب جــــد النســــاء أو الرجال أو الفتيات أو الف
وال  يفا صلذ ملاءرة أو غط ملاءرة بنلا  من النلاعات. ومي ن أن تتجلض تلك الصلذ من أوصا  اجلاين، 
الذي ي ون م كثط من احلالت منتســـــــــلا إىل مجاعذ مســـــــــلحذ إما تابشذ لدولذ ما أو غط تابشذ ألي دولذ، 

ال  ت ون م كثط من احلالت  وياـ ع  لك ال يانات اارهابيذ  ومي ن أن تتجلض من أوصـا  الضـحيذ
عضـــوا فشليا أو متصـــورا م أقليذ ســـياســـيذ أو إننيذ أو دينيذ، أو ال  تسســـت د  علض أســـا  ميل ا اجلنســـي 

هويت ا اجلنســــانيذ الفشليذ أو املتصــــورة  أو منام اافالت من الشقاب، الذي ي ون مقرتنا ع وما با يار  أو
لتاـــــــرد أو الأار، و/أو تدو  انت اكات ألت ام اتفاق لوق  إطالق الدولذ وبآنارا الشابرة للحدود، كا

النار. وياـــ ع هذا املصـــطل  أيضـــا الأار باألءـــيفاق ألغراض تتشلا بالشن  أو الســـتغالل اجلنســـيه، 
 مىت ارت  ب م تالت النلا . 

نلاعات أو من وعلض الرغم من أن هناك بلدانا كثطة متضررة من  طر الشن  اجلنسي املتصع بال - 5
بلدا تتوافر عن ا مشلومات مونوقذ ومي ن  19تدونه فشال، أو تشاين من تلشاته، فإن هذا التقرير يرّكل علض 

التحقا من ا. فينلغي أن ي قرأ التقرير بالقرتان م  تقاريري الســــابقذ، ال  تاــــ ع جمت شذا األســــا  الذي   
لر املرفا(. وغــالليــذ األطرا  املــدرجــذ هي ج ــات من طرفــا م القــائ ــذ)ان 50الســـــــــــــــتنــاد إليــه م إدراج 

 (1999) 1267الدول، ســـــــــــــب من ا مدرجذ باعتلارها مجاعات إرهابيذ ع ال بقرارات جملس األمن  غط
وقــائ ــذ اجللاءات املفروجــــــــــــــــذ علض تنليم الــدولــذ ااســـــــــــــــالميـذ  (2015) 2253 و (2011) 1989 و

)داعش( وتنليم القاعدة. أما القوات الشس ريذ وقوات الارطذ الوطنيذ املدرجذ م القائ ذ، ف طلوب من ا 
جع وجــــــــــ  التلامات و ط  ع ع حمددة و ات إطار يم ، للتصـــــــــدي أن تش ع م   ثل  ا اصــــــــــذ من أ

. وياـــــــــــــــ ع وق  النت اكات والتنفيذ الفشال 2010لالنت اكات، علض حنو ما فشله عدد من ا منذ عام 
لر الدول املدرجذ  لاللتلامات عامله أســـــــــــاســـــــــــيه للنلر م رف  أ اء األطرا  من القائ ذ. وســـــــــــو    

من املااركذ م ع ليات األمم املتحدة للسالم. واملطلوب أيضا من اجل اعات  لرت اهبا انت اكات  ططة
 املسلحذ غط التابشذ للدولذ التش د بالتلامات حمددة وتنفيذ  ط  ع ع من أجع من  الشن  اجلنسي. 

ويســــــــــــــتند هذا التقرير إىل مشلومات  ققب من ا األمم املتحدة، ول ســــــــــــــي ا من  الل ترتيلات  - 6
لتحليع واابالغ باـــــــون الشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات، املناـــــــوة ع ال بقرار جملس األمن الرصـــــــد وا
. وم هذا الصـــدد، أدى وجود مســـتاـــارين م ءـــمون يايذ املرأة، يتولون املســـموليذ عن (2010) 1960

واابالغ باـــــــون م افحذ الشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات م امليدان،  إجراء ترتيلات الرصـــــــد والتحليع
مســــــتاــــــارا من  21تدو   ســــــن كلط م توافر املشلومات ونوعيت ا. وم وقب كتابذ التقرير، ينتاــــــر  إىل

مســــتاــــاري ءــــمون يايذ املرأة م ســــلشذ من مواق  ع ليات األمم املتحدة للســــالم. وقد قام مجي  بشثات 
ءــــرات اانذار املل ر تفظ الســــالم ال  تتضــــ ن وليااا يايذ املدنيه، با ا  ترتيلات الرصــــد وبإدراج مم 

بالشن  اجلنســـــــــــي املتصـــــــــــع بالنلاعات جـــــــــــ ن هياكل ا األعّم املتشلقذ باحل ايذ. كذلك ا ذت بشثتان من 
 اللشثات السياسيذ ا اصذ تلك الرتتيلات. 

ولتشليل قدرات املمســـــســـــات الوطنيذ أمهيذ بالغذ م كفالذ املســـــاءلذ ع ا ســـــلا ارت ابه من جرائم،  - 7
اجلرائم وردعه م املســــتقلع. ويواصــــع فريا ا  اء املش  بســــيادة القانون والشن  اجلنســــي وم من  ارت اب 

، (2009) 1888م تالت النلا  )فريا ا  اء(، وفقا للوليذ املســـــــــــــــندة إليه مبوجب قرار جملس األمن 
لطات الوطنيذ م تشليل ســــيادة القانون هبد  كفالذ تطليا املســــاءلذ اجلنائيذ علض تقدمي املســــاعدة إىل الســــ

 مرت يب الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
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وقد اجـــــــــــــــطل  فريا ا  اء بوناـــــــــــــــطذ م مج وريذ أفريقيا الوســـــــــــــــطض، وكولومليا، وكوت ديفوار،  - 8
مايل، وميا ار، ونيجطيا، والصـــــــــــــــومال، وجنوب ومج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ، وغينيا، والشراق، ولي يا، و 

الســودان، والســودان، م متابشذ املاــاركذ الســياســيذ الرفيشذ املســتوى لل  ثلذ ا اصــذ املشنيذ بالشن  اجلنسـي 
، ســــاهم فريا ا  اء م التصــــدي لافالت من الشقاب ودعم جــــحايا 2018م تالت النلا . وم عام 

عات، إىل جانب اجل ود ال  تلذيفا كيانات األمم املتحدة أو ت  لذ يفا، الشن  اجلنســـــــــــــي املتصـــــــــــــع بالنلا
بطرق من ا مركل التنســــيا الشاملي لل جالت املتشلقذ بالاــــرطذ، والشدالذ، واملمســــســــات ااصــــالتيذ ل فالذ 
، ســـــــــــيادة القانون م تالت ما بشد النلا  وغطها من تالت األيمات. ففي مج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ

علض ســليع املثال، أيدت ام  ذ الشســ ريذ الشليا احل م بالســجن مدى احلياة الذي صــدر جــد فريديريك 
باتومايك، وهو برملاين حملي وقائد ميلياــــــــــيا كان قد أدين بارت اب جرائم جــــــــــد اانســــــــــانيذ، باغتصــــــــــابه 

ي ءـــــــــــــــي ا مللاعم ، وبدأت م غوما حماك ذ نتابو نتابط 2016و  2013طفال م كافومو به عامي  39
. وم مج وريذ أفريقيا 2010ءـــيفصـــا م والي ايل، م عام  387بارت ابه ع ليات اغتصـــاب مجاعي  ا 

الوســـطض، بدأت الوتدة املتيفصـــصـــذ التابشذ للاـــرطذ والدرك، املناـــوة للتحقيا م الشن  اجلنســـي والشن  
بالقرب من بوســـــــــانغوا م القائم علض أســـــــــا  نو  اجلنس، التحقيا م قضـــــــــيذ اغتصـــــــــاب مجاعي ارت  ب 

. وفريا ا  اء م غينيا عضـــو م اللجنذ التوجي يذ ال  أناـــواا احل ومذ وال  ك لفب 2018ءـــلارب/ف اير 
، عنـــدمـــا تشرض مـــا ل يقـــع عن 2009أيلول/ســـــــــــــــلت    28بتنليم حمـــاك ـــات م مـــا يتشلا بـــوتـــدا  

ءـيفصـا من  15لوائ  ااام جـد نسـاء وفتيات لشن  جنسـي، وهي األتدا  ال  صـدرت باـو ا  109
كلار املسموله. وم   لك، وعلض الرغم من إتراي بشض التقدم، فإن اافالت من الشقاب ملرت يب الشن  

 اجلنسي املتصع بالنلاعات ل يلال هو القاعدة. 
وايفد  من ءــل ذ ملادرة األمم املتحدة مل افحذ الشن  اجلنســي م تالت النلا ، وهي ءــل ذ  - 9

كيانا من كيانات منلومذ األمم املتحدة وترأســــــــ ا  ثل  ا اصــــــــذ، هو تشليل إجراءات من    13من  تتول 
الشن  اجلنســـــــي والتصـــــــدي له، باتلا   و منســـــــا ومتســـــــا وءـــــــامع. وتدعم ملادرة األمم املتحدة تاليا 

، وكوت ماـــــــــاري  تركل علض الناجه م بنغالديش، واللوســـــــــنذ وايفرســـــــــك، ومج وريذ أفريقيا الوســـــــــطض 10
، جرى متويــع 2018ديفوار، والشراق، واألردن، وللنــان، ومــايل، وميــا ــار، وجنوب الســـــــــــــــودان. وم عــام 

ماــــروعه بواســــطذ الصــــندوق الســــتا اين املتشدد الاــــركاء التاب  مللادرة األمم املتحدة، ك ا يلي  ماــــرو  
ر إيفاد  لطين لوجــ  اســرتاتيجيذ ءــاملذ باــون  ملســاعدة الناجه م اللوســنذ وايفرســك  وماــرو    ر يســّ

الشن  القائم علض أســـــــا  نو  اجلنس، مبا م  لك الشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات م مايل. وقدمب 
ءــــل ذ ملادرة األمم املتحدة الدعم أيضــــا ملاــــروعه م الشراق يركل أتدمها علض تقدمي املســــاعدة القانونيذ 

ة املقدمذ لألطفال، مبن في م املولودون نتيجذ لالغتصـــاب. إىل الناجه، ويركل اآل ر علض تنســـيا املســـاعد
وعالوة علض  لك، قدمب الاــــــل ذ الت ويع ملاــــــاري  م األردن، وللنان كان املســــــتفيد الرئيســــــي من ا هم 
الالجاون الســوريون، واد  إىل تشليل إجراءات من  ارت اب الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات، بتحســه 

، واصـــــــــلب ملادرة 2018الشدالذ، والش ع م  قادة اجملت شات امليذ. وطوال عام  إم انيات الوصـــــــــول إىل
األمم املتحدة متويع نلام إدارة املشلومات املتشلقذ بالشن  القائم علض أســـــــــــــــا  نو  اجلنس، وهو ملادرة 

لليانات ماــــــــــرتكذ به الوكالت متّ ن اجل ات الفاعلذ م اجملال اانســــــــــاين من القيام علض حنو  من     ا
 و لين ا و ليل ا وتلاديفا، وتا ع أيضا مصدرا هاما لل شلومات بالنسلذ للتقارير ال  أقدم ا. 
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وإ  أ قر بون الشن  اجلنسـي املتصـع بالنلاعات لتل  عن تواد  السـتغالل والنت اك اجلنسـيه  - 10
، أكرر تش دي بون أ تّسن الطريقذ ال  ال  ل تلال  د  م اللياات املشقدة ال  تش ع في ا األمم املتحدة

تتلش ا املنل ذ ملن   ارسذ هذا السلوك من جانب أي موظ  من موظفي األمم املتحدة والتصدي له. وم 
دمب  مشلومات (، قA/73/744تقريري عن التدابط ا اصــــــذ للح ايذ من الســــــتغالل والنت اك اجلنســــــيه )

م  لك  عن التدابط الراميذ إىل تشليل التصـــــدي، علض نطاق املنلومذ، لالســـــتغالل والنت اك اجلنســـــيه، مبا
 اعت داا. ال  “الن و اجلديد”التقدم امري م تنفيذ سياسذ عدم التسام  إطالقا، واسرتاتيجيذ 

  
واإلرهاب: األنماط واالتجاهات، العنف الجنسي بوصفه أحد أساليب الحرب  - ثانيا 

 والشواغل الناشئة
ما يال من الصــــشب التوكد بدقذ من مدى انتاــــار الشن  اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات علض وجه  - 11

الدقذ، و لك بسلب جم وعذ من التحديات، ومن ا النقص م اابالغ الناجم عن الرتهيب والوصم اللذين 
ود املفروجـذ علض سـلع الوصـول بالنسـلذ ملوظفي األمم املتحدة. وهذا يتشرض يف ا الناجون، فضـال عن القي

التحليع مقصور بالضرورة علض احلواد  ال   ققب من ا األمم املتحدة، ول مي ن أن حيصر الشدد ايفائع 
من احلواد  ال  مل يلّلغ عن ا وال   د  م مجي  أحناء الشامل. ومن املمس  أن مشلم الضحايا الناجه 
من الشن  اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات يواج ون عقلات اجت اعيذ وهي ليذ هائلذ، م ما يتشلا باابالغ، 
 ول دون تصـــــــــر تالام، ناهيك عن مشاجلت ا. وعلض الرغم من هذا التحديات، فإن املســـــــــولذ تتطلب 

 منا اهت اما عاجال. 
ن غط الدول، كاجل اعات املســـــــــــــــلحذ وم الفرتة املاـــــــــــــــ ولذ بالتقرير، كانب اجل ات الفاعلذ م - 12

واملليايات امليذ، والشناصر ااجراميذ، مسمولذ عن الغالليذ الشل ض من تواد  الشن  اجلنسي، لتا ع 
طرفا من األطرا  املدرجذ م املرفا األول يفذا التقرير. وكانب ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ متورطذ  37

ث أ درجب م القائ ذ القوات املسلحذ الوطنيذ أو الارطذ أو ال يانات أيضا م مجي  احلالت القطريذ، تي
األمنيذ األ رى م مج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ، وميا ار، والصـــــــــــومال، والســـــــــــودان، وجنوب الســـــــــــودان، 

  واجل  وريذ الشربيذ السوريذ.
اــــــــــــــ ع جلءا من أن الشن  اجلنســــــــــــــي ل يلال ي 2018ويمكد  ليع اأاهات احلواد  م عام  - 13

السرتاتيجيذ األوس  نطاقا للنلا ، وأن النساء والفتيات يشانه منه كثطا. فقد است يفدم هذا الشن  لتاريد 
ـــــــــــــــ ، ولالستيالء علض األراجي واملوارد األ رى “اجل اعات غط املرغوب في ا” األهايل، وطرد ما يس ض بـ

قامب امليلياـــــيات املتحالفذ باغتصـــــاب النســـــاء  املتناي  علي ا. ففي جنوب الســـــودان، علض ســـــليع املثال،
والفتيات م إطار يلذ نفذاا لطرد املشارجـــه إىل  ارج جنوب وليذ الوتدة. واســـت يفدم الشن  اجلنســـي 
أيضـــــا وســـــيلذا للق   واارهاب والســـــيطرة. وم مقاطشذ تنجانيقا م مج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ، انت  ب 

وبا املتحاربذ، كع من ا، تقوق النســاء والفتيات والفتيان املنت ه إىل الطوائ  ميلياــيات توا وميلياــيات ل
ااننيذ لل لياـــيات األ رى. وم اجل  وريذ الشربيذ الســـوريذ، وبوروندي، مارســـب اجل ات الفاعلذ املســـلحذ 

ســــــيه. أع ال الغتصــــــاب اجل اعي وااهانذ بالعتداء اجلنســــــي،  ا امتجلين املشت ين مشارجــــــه ســــــيا
واســت يفدم الشن  اجلنســي أيضــا أســلوباا من أســاليب اارهاب، ك ا تد  م نيجطيا ال  اســت  دفب في ا 
النســـــــــاء والفتيات لغرض ال تطا  والعتداء اجلنســـــــــي من جانب اجل اعات املتطرفذ، م إطار تســـــــــويذ 

 تسابااا املاليذ وإدامذ وجودها.

https://undocs.org/ar/A/73/744
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الصلذ به الشن  اجلنسي والأار باللار واارهاب. وقد  2018وتمكد احلواد  املونقذ م عام  - 14
ســـــــــاهم التاـــــــــدد والتطر  الشني  م ترســـــــــي  املشايط اجلنســـــــــانيذ الت ييليذ ال   د من أدوار املرأة ومتتش ا 
باحلقوق األســــــــاســــــــيذ، ك ا هو األمر، مثالا، م اجللء الاــــــــ ايل الاــــــــرقي من نيجطيا ومايل. و دم الشن  

ا اســـــرتاتيجيذ لارهاب، ومن  لك تاـــــريد الســـــ ان، واحلصـــــول علض املشلومات من  الل اجلنســـــي أهداف
ع ليات الســـــتجواب، وتشليل الف ر املتطر ، ويعلعذ ايفياكع الجت اعيذ برتوي  النســـــاء والفتيات. وظع 

ءـــلاهبا  الشن  اجلنســـي أيضـــا من الســـ ات املت ررة للتجنيد الذي متارســـه اجل اعات اارهابيذ ال  قد تش د
باللواج والسرتقاق اجلنسي كا ع من أء ال توكيد هي نت م الذكوريذ وإعالء مركلهم. ومي ن أن يمدي 
الشن  اجلنسي دورا تيويا م القتصاد السياسي لارهاب، فوسواق الرقيا الفشليذ وعلض اانرتنب والأار 

  ا ا تطا  النساء والفتيات. باللار متّ ن اجل اعات اارهابيذ من توليد إيرادات من مواصلت
وقد است ر الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات، إىل جانب القتع والن ب والستغالل غط املارو   - 15

لل وارد الطليشيذ، تش ع بوصــــــــــــــف ا القوة الدافشذ والنتيجذ م نفس الوقب للتاــــــــــــــريد القســــــــــــــري. ف ن به 
مليون ءـــــيفص، يشيش عدد  68، اللالغ عددهم األءـــــيفاق املاـــــردين قســـــرا م الشامل م الوقب احلاجـــــر

كلط م الللدان التســـــــــــــشذ عاـــــــــــــر ال  ءلت ا الدراســـــــــــــذ. وكثط من هملء فروا من ديارهم نتيجذ لألع ال 
الوتايذ املتصلذ بالنلاعات، مبا م  لك الشن  اجلنسي. وتشرجب النساء والفتيات، علض وجه ا صوق، 

طريق ن ع  نقارب التفتيش، وع  احلدود من دون ونائا أو مال  للشن  اجلنســـي أنناء التاـــريد، ســـال ات
أو مركل قانوين. وهناك أ ريات يصــــــلحن م  طر تاملا فدن أنفســــــ ن م  ي ات الالجاه أو  ي ات 
املاــــردين دا ليا. وأوجه الضــــش  املذكورة هذا مي ن أن تمدي إىل مليد من الســــتغالل اجلنســــي والأار 

ب، وااكراا علض  ارســـذ اللغاء. وتفيد التقارير بون الالجاه واملاـــردين دا ليا تشرجـــوا باللاـــر، والغتصـــا
للشن  اجلنســــي علض أيدي الســــلطات احل وميذ، واجل اعات املســــلحذ، وامل ربه، واملتجرين، وغطهم  ن 

األم ات يســــــــــيطرون علض املوارد وا دمات م الســــــــــياقات اانســــــــــانيذ. وم هذا األوجــــــــــا ، كان اآلباء و 
اليائســـون ف ون صـــغطاام م بشض األتيان علض اللواج املل ر من أجع احلد من  اطر الســـتغالل علض 
يد غرباء، أو للحصــــول علض موارد للقيذ األســــرة. ول يلال الشن  اجلنســــاين املتوصــــع، مثع عن  الشاــــط، 

ر م املقـــام األول علض مســـــــــــــــت را، ومي ن أن يليـــد م ســـــــــــــــيـــاقـــات التاـــــــــــــــرد وإعـــادة التوطه، تيـــث يمن
 والفتيات. النساء
ول يلال الشن  اجلنسي جانلا ماليما للشن  السياسي أو الشن  املتصع بالنتيفابات. وما للث  - 16

ي ســــــتيفدم منذ أمد بشيد ارهاب ومشاقلذ املشارجــــــه الســــــياســــــيه، وأفراد أســــــرهم، واملدافشات عن تقوق 
ســــياق الش ليات الســــياســــيذ املطشون م صــــحت ا، م غينيا، اانســــان، ك ا ءــــوهد علض مدى الســــنه م 

وكينيا، وكوت ديفوار. وم اآلونذ األ طة أفادت تقارير مثطة للقلا  دو  ع ليات اغتصـــاب واغتصـــاب 
مجاعي لنســـــــاء وفتيات م بوروندي بســـــــلب النت اء الســـــــياســـــــي. فاســـــــتيفدام الشن  اجلنســـــــي، كاـــــــ ع 

 سللا علض املااركذ املدنيذ، ل سي ا م أوسارب النساء. أء ال التيفوي  السياسي، يمنر  من
وهملء الضـــــــــــحايا ل ياـــــــــــ لون جم وعذ متجانســـــــــــذ، وأارهبم م  النلا  واتتياجاام امددة م  - 17

ســـــــــــياقات ما بشد النلا  متلاينذ، ومن أ تناـــــــــــو احلاجذ املســـــــــــت رة إىل اســـــــــــتجابات مت يلة وي ون حمورها 
 وريذ أفريقيا الوســطض، اســت  دفب النســاء إىل جانب أفراد   رين من أســرهن الناجون. ففي الصــومال ومج

بســـــلب انت اءات أيواج ن أو أولدهن الفشليذ أو املتصـــــورة. وإىل جانب الفتيات الالا م ســـــن اا اب 
كانب النســـــــاء ي ســـــــت دفن اســـــــرتاتيجيا هبد  الســـــــيطرة علض قدراان اا ابيذ، ملا يفن من دور م قدرات 
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ت   املي علض التناســـــــــــع واللقاء. وعندما ي ون اجملت   املي مســـــــــــت دفا من جانب األطرا  م نلا  اجمل
مســــــــل ، لغرض ااهانذ أو التدمط، فإما أن تلغض املرأة وقدرااا اا ابيذ أو ت ون  اجــــــــشذ للســــــــيطرة من 

 اجرات م  أطفال، وج ذ نلر مرت يب تلك األفشال. وبوجه  اق ت ون ربات األســـــــــــــر، أو النســـــــــــــاء امل
عرجــــــــــذ للشن  اجلنســــــــــي من قلع الســــــــــلطات أو اجل اعات املســــــــــلحذ أو امل ربه أو املتاجرين، علض حنو 

 لوتظ م ليليا، والشراق، ونيجطيا، وميا ار، والصومال، وجنوب السودان.  ما
جدا  وهناك اأاا مثط للقلا وهو الشن  اجلنســـــــــــــــي املرت ب جـــــــــــــــد الفتيات والفتيان الصـــــــــــــــغار - 18
الســـــــــــــــن، ك ا هو األمر م أفغانســـــــــــــــتان، وبوروندي، ومج وريذ أفريقيا الوســـــــــــــــطض، ومج وريذ ال ونغو  م

الدميقراطيذ، وميا ار، والصــومال، وجنوب الســودان والســودان )دارفور(، وســري لن ا، والي ن. ومي ن أن 
املتصـــــورة لوالدي م أو لفائدام ت ســـــت د  الفتيات والفتيان ارهاب جمت شاام امليذ، بســـــلب النت اءات 

قي ت م الســــــــوقيذ املتصــــــــورة. وتتفاقم أوجه الضــــــــش  تلك عندما ي ون األطفال غط مصــــــــحوبه أنناء  أو
 ايفجرة أو ماردين م  أسرهم. 

وك ا تد  م السنوات السابقذ، تمكد التقارير أن الرجال والفتيان تشرجوا أيضا للشن  اجلنسي  - 19
وءلب هذا احلواد  الغتصاب، والغتصاب اجل اعي، والتشري القسري، وغط  لك املتصع بالنلاعات. 

من أءـــــــــ ال املشاملذ الالإنســـــــــانيذ وامل ينذ. وأفادت التقارير  دو  انت اكات جـــــــــد الرجال م بوروندي، 
 ومج وريذ أفريقيا الوســــــــــطض، ومج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ، وجنوب الســــــــــودان، وســــــــــري لن ا واجل  وريذ
الشربيذ الســــوريذ، تيث تق  هذا النت اكات، أســــاســــا، م القرى ومرافا التتجاي. كذلك يواجه الرجال 
والفتيان عوائا م اابالغ، و لك بســـــــــلب الوصـــــــــم املتشلا باا لل املتصـــــــــور، فضـــــــــال عن اآلنار اللدنيذ 

غتصــاب الرجال. وبدل والنفســيذ بصــفذ  اصــذ. وم كثط من احلالت ل توجد أي أت ام قانونيذ باــون ا
من  لك، فإن أرمي الشالقات اجلنســـــــــــــــيذ املثليذ بالرتاجـــــــــــــــي به اللالغه قد حيول دون اابالغ  وفا من 
املالتقذ، علض الرغم من كون الاــــــــيفص املش  جــــــــحيذ للشن  اجلنســــــــي. وتمنر هذا القوانه ســــــــللا علض 

جلنســـــــانيذ الناجه من الشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع املثليات واملثليه وملدوجي امليع اجلنســـــــي ومغايري ايفويذ ا
 بالنلاعات، والذين حيت ع أن يتشرجوا للشقوبذ لو أبلغوا عن أارهبم. 

والشن  اجلنســــــــي يفضــــــــي إىل عواقب متشددة بالنســــــــلذ للضــــــــحايا الناجه وأســــــــرهم، ومن  لك  - 20
ألطفال املولودين نتيجذ تالت احل ع غط املرغوب فيه ال  قد تنجم عن هذا الشن . وتتح ع أم ات ا

الغتصـاب، م يمن احلرب، عبء النلذ من قلع جمت شاان امليذ. وبااجـافذ إىل الصـشوبات القتصـاديذ، 
فإ ن كثطا ما يتشرجـــــــن للوصـــــــم من جانب أفراد أســـــــرهن وجمت ش ن املي الذين ينلرون إلي ن باعتلارهن 

ايفن لقدر كلط من الوصـــــــــــــم، ومي ن أن يصـــــــــــــل  وكثط ما تتشرض الناجيات وأطف “.منتســـــــــــــلات للشدو”
أطفايفن مشرجــــــه لاســــــاءة واامهال والت  يش. وياــــــ ع األطفال الذين يولدون نتيجذ لالغتصــــــاب، م 

ــــــــــــو م  ألعداء  “أبناء ترام”يمن احلرب، فاذ جشيفذ أ رى، وكثطا ما يوصفون من قلع اجملت شات امليذ بـ
رض هملء األطفال للوصــم عند الولدة، وقد يشانون من عواقب جــارة ســياســيه أو إننيه أو دينيه. ويتش

تســـــــــت ر طوال تياام. وقد ل تتوافر يفم إم انيات احلصـــــــــول علض موارد اجملت   املي، ويايذ األســـــــــرة، 
والتشليم أو أناـــــطذ كســـــب الريق. وغاللا ما ي ونون أهدافا رئيســـــيذ للتجنيد من قلع اجل اعات املســـــلحذ 

اارهابيذ. وإىل جانب الوصم والستلشاد الجت اعي، قد يواج ون  ديات إداريذ روتينيذ، وإن  واملنل ات
 كانب جسي ذ، م تسجيع ولدام أو أ ائ م القانونيذ أو تقوق م م اجلنسيذ. 



S/2019/280 
 

 

19-04552 7/43 

 

وم كثط من احلالت حيتاج الضـــــــــــــــحايا الناجون إىل الرعايذ الصـــــــــــــــحيذ الفوريذ املنقذة للحياة،  - 21
 لك اادارة الســـــريريذ الاـــــاملذ حلالت الغتصـــــاب من أجع مشاجلذ ااصـــــابات، وإعطاء وصــــفات  م مبا

عالج، ملن  ااصـــــابذ باألمراض املنقولذ بالتصـــــال اجلنســـــي، مبا في ا فطو  نقص املناعذ اللاـــــريذ/اايدي، 
 اعي املنقذ للحياة الجت - ومن  احل ع غط املرغوب فيه. وقد حيتاج الناجون أيضـــــــــا إىل الدعم النفســـــــــي

من أجع التشام من اآلنار النفســــــــــــيذ والجت اعيذ للشن . وم   لك، ففي ته قد ت ون هناك  دمات 
الجت اعيذ بشد التشرض لالغتصــــــــــــــاب متاتذ م بشض املراكل  - حمدودة لتقدمي الرعايذ الطليذ والنفســــــــــــــيذ

الريفيذ، تيث إم انيات احلصــــــــــــول علض احلضــــــــــــريذ، فإن هذا ا دمات تتوافر عادة بقدر أقع م املناطا 
الدعم الطيب والنفســـــــي الجت اعي للناجه م األيمات اانســـــــانيذ احلادة حمدودة للغايذ. وم فرتات النلا  
املســــــــل ، كثطا ما ل يســــــــشض الناجون من أجع احلصــــــــول علض الرعايذ، بســــــــلب ما ينطوي عليه  لك من 

رب اجملت شيذ، أو لشدم توافر ا دمات أو الوعي بتوافرها. أ طار تت دد تياام، وبســـــلب الوصـــــم، والضـــــغو 
وكثطا ما ي ون للوصــــــم والت ييل املتصــــــله بااصــــــابذ بفطو  نقص املناعذ اللاــــــريذ  نار كلطة م ما يتشلا 

 بالوقايذ من الفطو ، واحلصول علض الرعايذ والدعم عند ااصابذ به.
ت   الدويل بالقضـــــــــــــــاء علض اافالت من الشقاب علض وعلض الرغم من ييادة الهت ام لدى اجمل - 22

جرائم الشن  اجلنســــــــــي، ل تلال املســــــــــاءلذ عن هذا اجلرائم أمرا بشيد املنال. ففي كثط من األتيان تتشرقع 
قدرة الضــحايا علض اللجوء إىل القضــاء بســلب احلواجل املتشلقذ باابالغ علض املســتويه الفردي وايفي لي. 

ن، يشرب الضـــــــــــحايا عن إتجام م عن اابالغ ع ا مروا به من أارب، و لك بســـــــــــلب وم مشلم الللدا
الوصـــــــــــــــم، وا و  من النتقام، والرفض من جانب أســـــــــــــــرهم وجمت شاام امليذ، وانشدام الثقذ لدي م م 
احلصـــــول علض اســـــتجابات م اجملاله القضـــــائي وغط القضـــــائي. وم تالت النلا  وما بشد انت اء النلا ، 

 ن أن يش  الوصــــــم فقدان يايذ اجملت   املي، تيث يوا النتقام علض أيدي ج ات فاعلذ مســــــلحذ، مي
أو تيث تتشرض ســيادة القانون الضــشيفذ أصــال ملليد من الضــرر بفشع انشدام األمن الشام. ومي ن أيضــا أن 

ا ما ي ون مقرتنا يمدي جـــــــش  القدرات علض التحقيا م الشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات، الذي كثط 
بتحيلات جنســانيذ ع يقذ اجلذور جــد املرأة والفتاة، إىل إعاقذ الفشاليذ واحلســاســيذ لدى ســلطات التحقيا 

 والسلطات القضائيذ. 
، لوتظ إتراي تقدم متفاوت م ما يتشلا بالتحقيا واملالتقذ القضــــــــائيذ للشن  2018وم عام  - 23

 صـــــــوق، أ قر ت  ان هامان باادانذ عند الســـــــتانا   الل اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات. فشلض وجه ا
الفرتة املاـــــ ولذ بالتقرير  م مج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ جرى توكيد احل م الصـــــادر م قضـــــيذ اغتصـــــاب 

باادانذ، م  عدم إم انيذ الستانا ،  أطفال م كافومو  وم غواتي ال، أيدت حم  ذ الستانا  احل م
املتشلقذ بارت اب الشن  اجلنسي والستشلاد املنليل  ا نساء ءشب ال ي تاي أنناء  ياركوسيلور م قضيذ 

الذي  5377النلا  املســــــل  الدا لي. غط أن هذا التقدم امري قد يقوجــــــه ماــــــرو  قانون غواتي ال رقم 
ومن ا جرميذ ي د  إىل إصـــالا قانون املصـــاحلذ الوطنيذ، والذي يســـتلشد صـــراتذ جرائم  ططة من الشفو، 

الشن  اجلنسي. وإ ا متب املوافقذ علض مارو  القانون، فسو  ي فرج عن الضلارب الشس ريه الذين أدينوا 
وت  م علي م بالسجن، مبا ينطوي عليه  لك من مسا   قوق الضحايا، وما أتريته غواتي ال من تقدم 

 م مشاجلذ تالت الشن  اجلنسي األ رى.
مرور عاــــر ســــنوات علض اجلرائم ال  ارت لب م امللشب الوط  م كوناكري م وم غينيا، وبشد  - 24
غينيا  قضــــــايا من قضــــــايا الشن  اجلنســــــي، اعلنب ت ومذ 109 ، وال  ءلب ما ل يقع عن2009عام 
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ءيفصا من كلار املسموله الشس ريه، مبن في م الرئيس السابا موسض داديس  15عن التحضط ماك ذ 
ض مدى السنوات الشار املاجيذ، ظلب األمم املتحدة تدعو إىل مساءلذ مرت يب هذا اجلرائم، كامارا. وعل

ال   2009أيلول/ســلت    28بطرق من ا إناــاء جلنذ  قيا دوليذ ت ّل  بإنلات وقائ  وظرو  أتدا  
افالت من وقشب م غينيا، والتوقي  علض بالغ مارتك به ت ومذ غينيا واألمم املتحدة باون م افحذ ا

الشقاب علض الشن  اجلنســــــــي املتصــــــــع بالنلاعات، واســــــــت رار الدعم التق  الذي يقدمه فريا   اء األمم 
 املتحدة إىل السلطات الغينيذ. غط أن عدم بدء اماك ات تىت اآلن مسولذ تدعو إىل القلا الاديد. 

من جانب املنل ات اارهابيذ، وبالنلر إىل الســــتيفدام الســــرتاتيجي واملن جي للشن  اجلنســــي  - 25
ف ن دواعي القلا الاــــــــــــديد أن أيا من األفراد املنت ه إىل هذا اجل اعات مل يدانوا بارت اب جرائم عن  
جنسي. ففي الشراق، علض الرغم من اتتجاي اآلل  من أفراد تنليم الدولذ ااسالميذ، ومن الشدد ال لط 

اب، ل ياـــــ ع أي من تلك القضـــــايا لوائ  ااام بارت اب من اماك ات ال  جرت جـــــدهم بت  ذ ااره
قانون )من ( اارهاب،  (جرائم جنســـيذ. وم نيجطيا أري اماك ات أيضـــا بصـــفذ رئيســـيذ مبوجب )تشديع

تاــ ع  وعلض غرار  لك، مل ، غط أن اماك ات ل تو ذ م العتلار جرائم الشن  اجلنســي.2013 لشام
جل اعات اارهابيذ، م مايل، أي ام بارت اب عن  جنســــــي. وا طورة هنا املالتقات القضــــــائيذ جــــــد ا

 هي أن هذا اجلرائم اللاشذ ستلع  ارج السجع التارلي متاما. 
وم مج وريذ أفريقيا الوســــــــــــطض، ب ذلب ج ود من أجع تفشيع ام  ذ اجلنائيذ ا اصــــــــــــذ. غط أن  - 26

درته علض التصـــــدي للشن  اجلنســـــي املتصـــــع بالنلاعات. النلام القضـــــائي يواجه  ديات رئيســـــيذ تتشلا بق
وسو  تتوق  كفاءة امللادرات، من قليع إنااء وتدة ءرطذ لالستجابذ السريشذ ملن  الشن  اجلنسي جد 

 l’Unité mixted’intervention rapide et de répression des violences sexuellesالنســاء واألطفال )

faites aux femmes et aux enfants فضـــــــال عن اجل ود األ رى ال  39-37، انلر أيضـــــــا الفقرات ،)
 تلذيفا احل ومذ، علض مدى تشليل نلام الشدالذ برمته. 

وتلع ام  ذ اجلنائيذ الدوليذ منتدى لل ســـاءلذ عن جرائم الشن  اجلنســـي املتصـــع بالنلاعات م  - 27
ال  أتايفا جملس األمن. ومن اماك ات  الدول ال  صـــــــدقب علض نلام روما األســـــــاســـــــي أو م احلالت

. أما  ليات ونتاغاندا، أونغوين اجلاريذ م الوقب احلاجــــر ال  تاــــ ع ا ا بارت اب عن  جنســــي قضــــيتا
املســـــاءلذ غط القضـــــائيذ ال  أناـــــوها جملس األمن، واجل شيذ الشامذ، وجملس تقوق اانســـــان، باـــــون مجلذ 

وب الســـــودان، واجل  وريذ الشربيذ الســـــوريذ، وباـــــون مقاطشات كاســـــاي، بلدان من ا الشراق، وميا ار، وجن
 فقد صدر هبا ت لي  أيضا لتتناول علض وجه التحديد الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات.

وم الســـشي إىل  قيا املســـاءلذ، فب وجـــ  اتتياجات الناجه من الشن  م العتلار م املقام  - 28
حايا بإم انيذ التت ام إىل القضـــــاء، فضـــــال عن تلويدهم باحل ايذ والدعم األول. و لك يش  تلويد الضـــــ

قلع اماك ذ وأنناءها وبشدها  ووجــــ  تدابط ترمي إىل تيســــط ماــــاركت م م ج ود اافصــــاا عن احلقيقذ  
وكفالذ تصويفم علض التشويضات التحويليذ. وبااجافذ إىل سن قوانه حل ايذ الضحايا والا ود م بشض 

ســـــياقات، أو إناـــــاء وتدات حمددة من قليع وتدة يايذ الضـــــحايا والاـــــ ود التابشذ لل ح  ذ اجلنائيذ ال
عدم تدو   سن ممسسي أو مست ر ملحوظ م  ا اصذ م مج وريذ أفريقيا الوسطض، تاط التقارير إىل

 هذا الصدد. 
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ي كولومليا، ب ذلب ج ود ترمي وأما التقدم امري م ما يتشلا بالتشويضـــــــــــات فقد كان  تلطا. فف - 29
إىل من  تشويضــــــــات إىل الناجه من الشن  اجلنســــــــي املتصــــــــع بالنلاعات، وهي ج ود تققب ءــــــــياا من 
النجاا. وم   لك، فشلض الرغم من أن تقدمي تلك التشويضـــــــــــــــات هو التلام يق  علض عاتا الدول مبوجب 

اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات تشويضــــــات تلع القانون الدويل، فإن احلالت ال  تلقض في ا جــــــحايا الشن  
اســـتثناء ل قاعدة. وك ا هو حمدد م مذكرة األمه الشام التوجي يذ باـــون التشويضـــات عن الشن  اجلنســـي 

(، يتشه علض منلومذ األمم املتحدة أن تدمو التشويضـــــات م تصـــــ يم  ليات 2014املتصـــــع بالنلاعات )
 قيا عدالذ حمورها الناجون من الشن  اجلنسي، ينلغي أيضا أن تنلر  الشدالذ النتقاليذ واملساءلذ. ول فالذ

الدول األعضــــــــاء م ال يفيذ ال  مي ن أن تدعم هبا ملادرات التشويض بصــــــــورة ءــــــــاملذ، والنلر م ســــــــلع 
 ملت رة لت ويع هذا اآلليات، مبا م  لك بالءرتاك م  القطا  ا اق. 

باـــــون اجللاءات ال  فرجـــــ ا جملس األمن. وأ درجب م نلم  وقد أتري بشض أوجه التقدم ايفامذ - 30
اجللاءات املفروجــــذ علض مج وريذ أفريقيا الوســــطض وليليا والصــــومال وجنوب الســــودان مشايط لادراج قائ ذ 
بذااا باـــــــــــون الشن  اجلنســـــــــــي. واجلدير بالذكر أن نالنذ أفراد مدرجه م القائ ذ مبوجب نلام اجللاءات 

يليا ت ددوا لأارهم باألءـــــــــــيفاق، وهو أمر  و صـــــــــــلذ ملاءـــــــــــرة بتنفيذ قرار جملس األمن املفروض علض ل
الذي حيدد الشالقذ به الشن  اجلنســــــــي م تالت النلا ، والأار باللاــــــــر، والتطر   (2016) 2331

باون جنوب السودان، ت دد  (2015) 2206املناوة ع ال بالقرار الشني . وم تالذ جلنذ جملس األمن 
، لرت اهبم جرائم عن  جنســــــــــــي 2018ســـــــــــــلشذ من األفراد الث انيذ املدرجه م قائ ذ اجللاءات م عام 

ا ذ اجلناا املشارض م اجليش الاشيب  نسي،ج ن جرائم أ رى. واستجابذ لرتكيل اللجنذ علض الشن  اجل
لتحرير الســـــودان، املوايل ملاـــــار، مليدا من ا طوات لتنفيذ الليان الصـــــادر من طر  واتد عن رئيســـــه م 

. وم الوقب نفســــه، وجــــشب قوات الدفا  الاــــشيب جلنوب الســــودان الل ســــات األ طة علض 2014عام 
اط هذا التدابط إىل أن الستيفدام السرتاتيجي للجلاءات  طذ ع ع اد  إىل من  الشن  اجلنسي. وت

 مي ن أن ي ون أداة هامذ انفا  المتثال من جانب األطرا  م نلا  من النلاعات. 
  

 العنف الجنسي في البيئات المتأثرة بالنزاع - ثالثا 
 أفغانستان  

كان عدم الســـــــــتقرار امللمن، وعدم املســـــــــاواة به اجلنســـــــــه، والتاـــــــــرد، وعدم كفايذ ا دمات،  - 31
والقيود املفروجــــذ علض الوصــــول، وامل ارســــات الت ييليذ، من دواف  النقص م اابالغ عن الشن  اجلنســــي 

تقدمي املســـاعدة ، ونقب بشثذ األمم املتحدة ل2018املتصـــع بالنلاعات م مجي  أحناء أفغانســـتان. وم عام 
تالذ من تالت الشن  اجلنســـــــــي املرت ب جـــــــــد النســـــــــاء والفتيات. وجرى التحقا  37إىل أفغانســـــــــتان 

مخس تالت اغتصــاب وتالذ يواج قســري واتدة بدعوى أن عناصــر م األطرا  م النلا  ارت لت ا،  من
ايفويذ. وم مخس من هذا احلالت م  لك أفراد م تنليم طاللان ومجاعذ مســـــلحذ غط ءـــــرعيذ جم ولذ  مبا

الســـب جرت حماك ذ املت  ه وإدانت م، بفضـــع ا طوات اافابيذ ال  ا ذاا الســـلطات. و ققب اللشثذ 
أيضـــــــــــا من تالته من تالت الشن  اجلنســــــــــــي املرت ب جـــــــــــد فتيان من جانب أفراد الاــــــــــــرطذ الوطنيذ 

ض رقص الغل ان )باتاــا بايي(، وهي ظاهرة يلقي األفغانيذ. وتضــ نب تالذ واتدة اســتيفدام فتيان ألغرا
تشت  جرميذ،  باتاا باييفي ا رجال كلار أقوياء م الشادة فتيانا  ب سيطرام. وعلض الرغم من أن  ارسذ 

  فإن املالتقات القضائيذ م دعاوى تتض ن هذا امل ارسذ نادرة، ول تلال امل ارسذ ءائشذ.

https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
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، أءــــــ ال الشن  2018نق ، الذي أصــــــل  نافذا م ءــــــلارب/ف اير وياــــــ ع قانون الشقوبات امل - 32
اجلنسي املتصع بالنلاعات باعتلارها جرائم ترب وجرائم جد اانسانيذ، وع الا أساسيا من أع ال اابادة 
اجل اعيذ. وم  ب/أغســـــــــــــطس، نل ب بشثذ األمم املتحدة لتقدمي املســـــــــــــاعدة إىل أفغانســـــــــــــتان توارا م  

شســــــــ ريذ، وقوات الاــــــــرطذ األفغانيذ، والقوات الشســــــــ ريذ الدوليذ، وجلنذ أفغانســــــــتان احل ومذ، والقوات ال
املستقلذ حلقوق اانسان، من أجع وج  اسرتاتيجيات مل افحذ اافالت من الشقاب علض ارت اب الشن  

الللم واافالت من الشقاب  الوســـــــــــاطذ م جرائم الشن  ”وبشد إصـــــــــــدار تقرير اللشثذ املشنون  اجلنســـــــــــي.
، أناـــوت ويارة ءـــمون املرأة جلنذ تقنيذ لســـتشراض القانون املتشلا 2018 م أيار/مايو “رت لذ جـــد املرأةامل

(، ومواءمـــذ تشريفـــه A/73/624-S/2018/1092)انلر  2009بـــالقضـــــــــــــــــاء علض الشن  جـــــــــــــــــد املرأة لشـــام 
 .2018القانون اجلنائي لشام بالتشري  الوارد م  “الغتصاب”

، ويرج  2018ولألســ ، أظ رت الاــرطذ قدرة حمدودة علض التصــدي للجرائم اجلنســيذ م عام  - 33
م املائذ من القوة(. كذلك فإن التو ر  1.8 لك م جلء منه إىل اخنفاض عدد الضــــــــــــلارب اانا  )تاليا 

اجلنســي وتاــغيل ا بالنســلذ للاــرطيات، يســ م  م وجــ  الصــيغذ الن ائيذ آلليذ الاــ اوى املتشلقذ بالتحر 
م ظاهرة النقص م ع ليات اابالغ عن تواد  الشن  اجلنســــــي. وم الفرتة املاــــــ ولذ بالتقرير، عقدت 
اللشثذ عدة اجت اعات م  اادارات احل وميذ  ات الصلذ للدعوة إىل وج  الصيغذ الن ائيذ آلليذ الا اوى 

 املتشلقذ بالتحر  اجلنسي.
 

 وصيذت  
أءـــــيد باجل ود ال  تلذيفا الســـــلطات لل التقذ القضـــــائيذ ال  أرى م قضـــــايا الشن  اجلنســـــي،  - 34

وأتث علض تشليل هذا اجل ود. وعالوة علض  لك، أءــشر بالتفا ل إياء اجل ود امللذولذ لســتشراض القانون 
فاء بالتلام ا   ايذ الضحايا . وأتث احل ومذ علض الو 2009املتشلا بالقضاء علض الشن  جد املرأة لشام 

من مجي  أءــ ال الشن  اجلنســي وكفالذ مســاءلذ اجلناة. وأءــج  الســلطات علض مت ه املرأة من املاــاركذ 
الفشليذ واملتســاويذ م اجملالت الســياســيذ والجت اعيذ، والقتصــاديذ، والقضــاء علض وصــم الضــحايا، بتشليل 

لر الت ييل جــــد املرأة. وأدعو احل ومذ أيضــــا إىل كفالذ اللجوء املســــاواة الفشليذ وســــن قوانه وســــياســــات  
املللغ عن ا، مبا في ا تلك املرت لذ  باتاــــــا باييالتحقيا واملالتقذ القضــــــائيذ ال امله م مجي  تالت  إىل

 من جانب الارطذ الوطنيذ األفغانيذ والقوات الشس ريذ. 
 

 جمهورية أفريقيا الوسطى  
ظلب اجل اعات املســــــلحذ تســــــتيفدم الشن  اجلنســــــي باســــــت رار، وبإفالت صــــــارم من الشقاب،  - 35

، ءـــــــ دت املنطقذ اجلنوبيذ 2018كوســـــــلوب من أســـــــاليب احلرب م مج وريذ أفريقيا الوســـــــطض. وم عام 
الاـــــــــــــــرقيذ دورات من الشن  به ميلياـــــــــــــــيات أن  بالكا وال اد من أجع الســـــــــــــــالم م مج وريذ أفريقيا 

ض. وقد أســـــــفرت ايفج ات املن جيذ علض الســـــــ ان املدنيه إىل التاـــــــريد اجل اعي. والتاـــــــريد من الوســـــــط
م املائذ من  75األراجـــــــي، م هذا املنطقذ ال  تاـــــــ ع في ا اللراعذ املصـــــــدر الرئيســـــــي للد ع، يش  أن 

ر تنت ي علض يد عناصـــــ الســـــ ان فقدوا ســـــلع عياـــــ م. وبالنســـــلذ ملشلم النســـــاء والفتيات الالا اغتصـــــن
 أطرا  النلا ، فقد جرى اعرتاج ن وهن م طريق ن إىل امللار  أو أنناء فرارهن  ثا عن السالمذ. إىل

https://undocs.org/ar/A/73/624
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وقد ونقب بشثذ األمم املتحدة املت املذ املتشددة األبشاد لتحقيا الســـــــــــــــتقرار م مج وريذ أفريقيا  - 36
امرأة  144جحيذ ) 259ىن من ا تادنا من تواد  الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات عا 179الوسطض 

تــالــذ  239أنثض جم ولت الش ر(. وءلــب هــذا احلواد   35فتــاة، ورجــع واتــد وفىت واتــد، و  78 و
تالذ يواج قســـري وتالذ اســـرتقاق جنســـي واتدة، ومخســـذ أءـــ ال  14 اغتصـــاب أو حماولذ اغتصـــاب، و

تالذ إىل  62 ي ا الســـابا، وتالذ إىل مجاعات ائتال  ســـيل 101من أءـــ ال الشن  اجلنســـي. ون ســـلب 
تالذ إىل ميلياـــــيات  45 أفراد من قليلذ الفولين الذين قد ي ونون مرتلطه بائتال  ســــــيلي ا الســــــابا، و

علا   -تالت إىل تركذ الشودة واملطاللذ والتوهيع  5 أن  بالكا، وتالتان إىل جيش الرب لل قاومذ، و
ســـــــــــلحذ املوجودين م بانغي، وتالتان إىل مجاعذ الثورة تالت إىل أفراد الشصـــــــــــابات امل 7 ســـــــــــيدي ي، و
تـــالت إىل جنـــاة   رين. ونســـــــــــــــلـــب نال  تـــالت  5 تـــالـــذ إىل جنـــاة جم وله، و 27 والشـــدالـــذ، و

م املائذ من هذا اجلرائم ارَت ب  70القوات املســــلحذ جل  وريذ أفريقيا الوســــطض. وهناك ما يقرب من  إىل
ققب اللشثذ األمم املتحدة املت املذ من اســـــــــــــــتيفدام اجل اعات كال من ا أكثر من ءـــــــــــــــيفص واتد. و 

سنذ كلوجات. ون سلب هذا احلالت إىل مجاعذ  17 سنذ و 11فتيات ترتاوا أع ارهن به  10املسلحذ 
تالت(، وجيش الرب لل قاومذ  3تالت(، وفصـــــــــــــــائع ائتال  ســـــــــــــــيلي ا الســـــــــــــــابا ) 5بالكا ) أن 

(، S/2018/1119) 2018طض، م تقريرا لشام ســــملش     وريذ أفريقيا الو )تالتان(. ولتظ فريا ا  اء ا
أن هناك نقصا ءديدا م ع ليات اابالغ عن الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات، ويرج   لك أساسا إىل 

املناطا  نسلذ احلالت املللغ عن ا ال   د  م  و  الضحايا من النتقام. ولتظ الفريا كذلك ارتفا 
 متشددين. يتشرض الضحايا م كثط من األتيان لالعتداء علض أيدي مشتدين مسلحه الريفيذ، تيث

، أبلغ ماات األءــــيفاق عن تدو  جرائم عن  جنســــي إىل الوتدة املاــــرتكذ 2018وم عام  - 37
(. ومن به هملء 26واألطفال )انلر أيضــــــا الفقرة للتد ع الســــــري  ومن  الشن  اجلنســــــي جــــــد النســــــاء 

امرأة  27جــحيذ من جــحايا الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات، مبا م  لك  33األفراد، ســجلب الوتدة 
، أول  قيا 2018فتيات ورجالن. وعالوة علض  لك، أجرت الوتدة، م تاـــــــــــــــرين الثاين/نوف    4 و

األمم املتحدة وقوى األمن الدا لي م بوســــــــانغوا، للتحقيا م  ميداين يفا  ارج بانغي، بدعم من ءــــــــرطذ
باكاســــــا  - ملاعم  دو  اغتصــــــاب مجاعي ارت لته جم وعات مســــــلحذ من قليلذ الفولين م مقاطشذ نانا

الفرعيذ. ورغم ما أتريته الوتدة من تقدم م ييادة نقذ الناجه م نلام الشدالذ اجلنائيذ، مل ت ن احل ومذ 
ض جــــــ ان إم انيذ اســــــتيشاب الوتدة م ميلانيت ا الوطنيذ. وعالوة علض  لك،  لص فريا ا  اء قادرة عل

إىل أن عددا قليال من تالت الشن  اجلنســــــــــــي ال  قدمت ا الوتدة إىل ام  ذ اجلنائيذ م بانغي، واللالغ 
 تالذ، أسفر عن حماك ات.  320عددها 

لقطري علض حنو ونيا م  املـدعي الشـام وقضــــــــــــــــاة التحقيا وع لـب اللشثـذ وفريا األمم املتحـدة ا - 38
ام  ذ اجلنائيذ ا اصـــــــذ لوجـــــــ  الســـــــرتاتيجيذ املتشلقذ بالتحقيا م قضـــــــايا الشن  اجلنســـــــي ومالتقذ  م

املت  ه في ا، وللدعوة إىل من  األولويذ يفذا القضـــايا. ومن األمور األســـاســـيذ يفذا القضـــايا الوتدة املشنيذ 
يا والا ود التابشذ لل ح  ذ اجلنائيذ ا اصذ، ال  فري إناا ها تاليا. وقدمب اللشثذ أيضا   ايذ الضحا

الدعم التق  من أجع إناـــــــــــــاء قاعدة بيانات رق يذ ســـــــــــــت ون  ات فائدة م متابشذ القضـــــــــــــايا، بدءا من 
م املتحدة تســـجيل ا من جانب الوتدة وتىت  ايذ ااجراءات القضـــائيذ. وبفضـــع الدعم الذي تقدمه األم

عضوا،  220جلنذ من جلان احل ايذ اجملت شيذ يللغ جم و  عدد أعضائ ا  83إىل الاركاء الوطنيه، أ نااب 
ءل ات من ءل ات احل ايذ. وتلقض عدد من النساء تدريلا باون مفاهيم إدارة احلالت ل فالذ  109 و

https://undocs.org/ar/S/2018/1119
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لشن  القائم علض نو  اجلنس، ولتيســــــط توفط الرعايذ النفســــــيذ والجت اعيذ للناجه من الشن  اجلنســــــي وا
م املائذ من  80ااتالت إىل مقدمي ا دمات  وي الصـــــلذ. ونتيجذ يفذا األناـــــطذ اجملت شيذ، اســـــتطا  

احلصــــــــول علض الرعايذ  جــــــــحايا الشن  اجلنســــــــي الذين أبلغوا عن تالام لدى األمم املتحدة وءــــــــركائ ا
 الجت اعيذ. - السريريذ والرعايذ النفسيذ

 
 توصيذ  

أتث احل ومذ علض كفالذ مالتقذ املت  ه م مجي  قضــــــايا الشن  اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات  - 39
وفقا لل شايط الدوليذ  والنت اء من تشيه موظفه م وتدة الســــــــــــتجابذ الســــــــــــريشذ املاــــــــــــرتكذ ملن  الشن  

. وأتث كذلك املدعي الشام اجلنسي جد النساء واألطفال، واست اا  السلع ال فيلذ باستدامذ الوتدة
 وقضاة التحقيا م ام  ذ اجلنائيذ ا اصذ علض النلر م إعطاء األولويذ جلرائم الشن  اجلنسي. 

 
 كولومبيا  

بشد أكثر من مخســــــــــــــــذ عقود من النلا ، وقشب احل ومذ ال ولومليذ والقوات املســـــــــــــــلحذ الثوريذ  - 40
 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército delاجليش الاـــــــــــــشيب ) - كولومليا م

Pueblo التفاق الن ائي ا اء النلا  وبناء ســـــــــــــــالم مســـــــــــــــتقر ودائم )2016(، م عام ،S/2017/272 ،
ت م باــون  100(، تضــ ن التفاق S/2018/250الثاين(. وك ا هو ماــار إليه م تقريري األ ط ) املرفا

املســـاواة به اجلنســـه وتقوق اانســـان لل رأة، يتناول عدد من ا الشن  اجلنســـي املتصـــع بالنلاعات، علض 
نيذ وتاط اللحو  إىل أنه مل ينفذ من تلك األت ام اجلنسا الرغم من أن تنفيذ تلك األت ام ظع حمدودا.

. وكان تنفيذ األت ام املتشلقذ بالاــــمون اجلنســــانيذ حمدودا 2 018م املائذ  لول منتصــــ  عام  4ســــوى 
م مناطا النلا  الســـــــــابقذ ال  ســـــــــاءت في ا تالذ انشدام األمن. وم تقريري إىل جملس األمن املتشلا بلشثذ 

(، أعربب  S/2018/1159) 2018كانون األول/ديســــــــــ     األمم املتحدة للتحقا م كولومليا الصــــــــــادر م
عن القلا بوجه  اق إياء اســــــت رار ايفج ات ال  ت اــــــن جــــــد القادة الجت اعيه واملدافشه عن تقوق 
اانســــــــــــان من ال ولومليه م بشض تلك املناطا. وقد أفادت مفوجــــــــــــيذ األمم املتحدة الســــــــــــاميذ حلقوق 

تـــالـــذ، جرى التحقا من تـــدو   454انســـــــــــــــــان بـــون من به جم و  احلـــالت املللغ عن ـــا واللـــالغـــذ ا
، وكثط من 2018 ع ليذ قتع لقادة اجت اعيه ومدافشه عن تقوق اانســـــــــــــــان  لول  ايذ عام 163

نســـــان هملء كانوا نســـــاء. فيللم بذل مليد من اجل ود لتشليل الضـــــ انات األمنيذ لل دافشات عن تقوق اا
والقادة من املثليات واملثليه وملدوجي امليع اجلنســـي ومغايري ايفويذ اجلنســـانيذ وتاملي صـــفات اجلنســـه، 
وييادة ع ليات إعادة اادماج املراعيذ لل نلور اجلنســـــــــاين، وكفالذ ماـــــــــاركذ املرأة م ااصـــــــــالتات الريفيذ 

 الااملذ، فضال عن مااركت ا م تص يم تنفيذ التفاق. 
علض الرغم من تدو  اخنفاض م الشن  املرتل  بالنلا  املســـــــــــــــل  بوجه عام، مبا م  لك م و  - 41

، 2018عدد تواد  الشن  اجلنســـــــــــي، فإن اســـــــــــت رار الشن  م عدد من املناطا مثط للقلا. ففي عام 
جــحيذ  254جــحيذ من جــحايا النلا  املســل ، من م  97 916ســجلب وتدة ءــمون الضــحايا الوطنيذ 

فتاة  18جـــــــحيذ من اانا ، ومن هملء  232جـــــــحايا الشن  اجلنســـــــي. وكان من به هملء  كانوا من
ســـــــــنذ  18نســـــــــاء ترتاوا أع ارهن به  209امرأة ) 214ســـــــــنذ(، و  17)ترتاوا أع ارهن به صـــــــــفر و 

رجال، و نالنذ أءيفاق من  14 سنذ(  و 100 سنذ و 61 نساء ترتاوا أع ارهن به 5سنذ  و  60 و
جحايا  5 املثليات واملثليه وملدوجي امليع اجلنسي ومغايري ايفويذ اجلنسانيذ وتاملي صفات اجلنسه، و
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جلب تالتان من تالت الشن  اجلنســـــــــــــي املرت ب جـــــــــــــد فتاته  غط حمددين. وعالوة علض  لك، ســـــــــــــ 
رت لي  ا مجاعذ مناـــــــــقذ عن القوات )ارت لب إتدامها جـــــــــد فتاة من الاـــــــــشوب األصـــــــــليذ(، وي لعم أن م

 اجليش الاشيب، وجم وعذ مسلحذ ظ رت بشد ع ليات التسري .  - املسلحذ الثوريذ ال ولومليذ
ول يلال الوصــــول إىل الشدالذ والرعايذ الصــــحيذ بالنســــلذ لضــــحايا الشن  اجلنســــي ياــــ ع  ديا،  - 42
يع اجلنســـــــي ومغايري ايفويذ اجلنســـــــانيذ وتاملي ســـــــي ا بالنســـــــلذ للنســـــــاء واملثليات واملثليه وملدوجي امل ل

صـــفات اجلنســـه، وم املناطا الريفيذ تيث يقيم كثط من جمت شات الاـــشوب األصـــليذ واألقليات الشرقيذ. 
جــحيذ من جــحايا الشن  اجلنســي املتصــع 176وباــ ع ملحوظ، قدم م تب أمه امللامل املســاعدة إىل 

ق من اوافقب ويارة الدا ليذ علض اعت اد ســــياســــذ تاــــ ع األءــــيفبالنلاعات. وبدعم من األمم املتحدة، 
املثليات واملثليه وملدوجي امليع اجلنســـي ومغايري ايفويذ اجلنســـانيذ وتاملي صـــفات اجلنســـه، مبا م  لك 
تقدمي ا دمات لضــــــحايا النلا  املســــــل ، وبروتوكول إنســــــاين باــــــون تصــــــول الضــــــحايا من مغايري ايفويذ 

 عايذ الصحيذ.اجلنسانيذ علض الر 
وقد تد  تطور إفايب هام م ما يتشلا بالتفاق، وهو إناــــاء النلام الاــــامع للحقيقذ والشدالذ  - 43

والتشويضات وعدم الت رار. ودع ب األمم املتحدة الش ليذ املراعيذ لالعتلارات اجلنسانيذ ل تيار األعضاء 
اــــــــمون اجلنســــــــانيذ التاب  للجنذ احلقيقذ م النلام الاــــــــامع، فضــــــــال عن أعضــــــــاء الفريا املتيفصــــــــص م ال

والتشايش وعدم الت رار، وأعضـــــاء جلنذ الاـــــمون اجلنســـــانيذ التابشذ م  ذ الســـــالم ا اصـــــذ. ول تلال ايفياذ 
ا اصـــــــذ ال  تضـــــــم  ثالت من النســـــــاء، وتتوىل رصـــــــد الن و اجلنســـــــاين املتل  م تنفيذ التفاق، تواصـــــــع 

 ات النسائيذ. التصال باملمسسات الشامذ والال 
 

 توصيذ  
أتث ت ومذ كولومليا علض ااســـــرا  م التنفيذ ال امع جل ي   ط  الش ع من أجع التصـــــدي  - 44

للشن  م مناطا النلا  السابقذ، ول سي ا تلك ا ط  املتشلقذ مبساعدة جحايا الشن  اجلنسي، ول فالذ 
للتحقيا م قضـــــــــايا الشن  اجلنســـــــــي تصـــــــــويفم علض التشويضـــــــــات. وأتث احل ومذ علض إعطاء األولويذ 

املتصـــــع بالنلاعات ومقاجـــــاة املت  ه في ا، و صـــــيص موارد كافيذ لتحســـــه القدرات املمســـــســـــيذ. وأتث 
  كذلك احل ومذ علض تنفيذ تدابط احل ايذ لضحايا الشن  اجلنسي.

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية   

نفذاا اجل ات الفاعلذ املســـــــــــلحذ غط التابشذ ، ســـــــــــامهب األناـــــــــــطذ امل ثفذ ال  2018م عام  - 45
للدولذ، فضــــــــال عن الش ليات الشســــــــ ريذ املنفذة للتصــــــــدي يفا، م تدو  ييادة م عدد احلالت املونقذ 
للشن  اجلنســـي املتصـــع بالنلاعات. وتتح ع اجل اعات املســـلحذ غط التابشذ للدولذ، ال  تســـتيفدم الشن  

األناـــــطذ القتصـــــاديذ غط املاـــــروعذ، مبا م  لك اســـــتغالل املوارد اجلنســـــي من أجع فرض ســـــيطراا علض 
 الطليشيذ، املسموليذ عن مشلم احلالت. 

، ونقــب بشثــذ منل ــذ األمم املتحــدة لتحقيا الســـــــــــــــتقرار م مج وريــذ ال ونغو 2018وم عــام  - 46
نســــــــــاء  605تالذ من تالت الشن  اجلنســــــــــي املتصــــــــــع بالنلاعات ارت لب جــــــــــد  1 049الدميقراطيذ 

تالذ( إىل مجاعات مســـــــلحذ، بين ا  741فتيان. ون ســـــــب مشلم احلالت ) 4 رجال و 4 فتاة و 436 و
تالت إىل القوات املســلحذ جل  وريذ ال ونغو الدميقراطيذ والاــرطذ الوطنيذ ال ونغوليذ. وم  308نســلب 
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املدرســــــــذ، أو قيام ن     احلطب مشلم احلالت، كانب النســــــــاء والفتيات ي ســــــــت دفن أنناء  هاهبن إىل 
املاء. وقد ارت  ب رب  احلالت املنسوبذ إىل الارطذ ال ونغوليذ بين ا كان الضحايا حمتجلين م ينلانات  أو

 التتجاي املمقب. 
ووق  مشلم احلواد  ال    التحقا من ا، وال  ارت لت ا اجل اعات املســلحذ، م مقاطش  كيفو  - 47

وبيذ، وءلب الغتصـــاب والغتصـــاب اجل اعي والســـرتقاق اجلنســـي. وقد ارت ب أفراد من الاـــ اليذ واجلن
مجاعذ ماي ماي رايا موتوملوكي املسلحذ، منذ ءلارب/ف اير، ع ليات اغتصاب مجاعي م أقاليم ءابوندا 

تدنب م ووالونغو وموينغا من كيفو اجلنوبيذ. وم نيســــــــــــان/أبريع، وم أنناء ما ل يقع عن أرب  هج ات 
ءــــابوندا الغنيذ باملشادن، ارت ب أفراد من مجاعذ ماي ماي رايا موتوملوكي ع ليات اغتصــــاب واغتصــــاب 

فتــــاة، ورجله. وءلــــب هـــذا األع ــــال ع ليــــات إيالج  11 امرأة، و 66مجـــاعي  ا مـــا ل يقــــع عن 
جلناا املناــــــا وع ليات تفتيش لتجاوي  اجلســــــم، م  ث ملعوم عن  هب. وم كيفو الاــــــ اليذ، كان ا

مابينلي  “اجلنرال”فصـــــيع التجديد، بقيادة  - املدعو بتحال  الوطنيه من أجع كونغو تر و ي ســـــيادة
غيدون ءـــــــي طاي  “اجلنرال”فصـــــــيع التجديد، بقيادة  - بولط لي وي، ومجاعذ ندوما للدفا  عن ال ونغو

املدنيه م إقلي ي ماسـيسي  مويسـا، يرت لان الغتصـاب باعتلارا جلءا من هج ات من جيذ موج ذ جـد
ولوبطو. وم بي ، كان  ال  القوى الدميقراطيذ يســـــــيء مشاملذ املدنيه بوســـــــائع من ا ا تطا  األطفال 
والنســـــــاء. وم إيتوري، واصـــــــلب قوات املقاومذ الوطنيذ م إيتوري ارت اب الشن  اجلنســـــــي علض الرغم من 

 مفاوجات السالم اجلاريذ. 
وقدمب اللشثذ الدعم لتنفيذ  طذ ع ع القوات املســــــــلحذ جل  وريذ ال ونغو الدميقراطيذ مل افحذ  - 48

الشن  اجلنســـي، بطرق من ا جلان متابشذ ماـــرتكذ به اللشثذ والقوات املســـلحذ والاـــرطذ الوطنيذ ال ونغوليذ 
ونب اللشثذ م  علض مســـــــــتوى امافلات، وتدريب القادة وجـــــــــلارب األمن علض من  الشن  اجلنســـــــــي. وتشا

، 2018اجل ات الفاعلذ غط احل وميذ باــــــــون من  الشن  اجلنســــــــي املتصــــــــع بالنلاعات. وم   ار/مار  
وبدعم من اللشثذ، وجــــــشب الاــــــرطذ الوطنيذ  طذ ع ع مل افحذ الشن  اجلنســــــي، وهي تنتلر توقي  ويير 

الذي فرجــــــــــب عليه جلنذ جملس الدا ليذ. وبدعم من األمم املتحدة، أري حماك ذ نتابو نتابطي ءــــــــــي ا )
باــــــــــون مج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ جلاءات م تاــــــــــرين  (2004) 1533األمن املناــــــــــوة ع ال بالقرار 

 ( وســــــــطافه ليونســــــــو م حماكم عســــــــ ريذ لرت اهب ا ع ليات اغتصــــــــاب مجاعي م2011الثاين/نوف   
. وبااجــــافذ إىل  لك، لقي احل م الصــــادر م قضــــيذ اغتصــــاب األطفال 2010مقاطشذ والي ايل م عام 

م كافومو التوييد عند الســتانا . وم   لك، فشلض الرغم من صــدور ت م بإدانذ املقدم مابيال نغوما م 
و ل يلال طليقا. وعالوة تاـــرين الثاين/نوف   علض ارت ابه جرائم جـــد اانســـانيذ مب ارســـذ الغتصـــاب، ف 
 علض  لك، فإن الضحايا مل يتلقوا بشد التشويض امل نوا من ام  ذ الشس ريذ. 

 
 توصيذ  

أتث ت ومذ مج وريذ ال ونغو الدميقراطيذ علض تشليل من  الشن  اجلنســـــــــــي املتصـــــــــــع بالنلاعات  - 49
ت شات امليذ بوناـــــــطذ تشدين. وأدعو بليادة الوجود األم  ووجود الدولذ م املناطا ال  تضـــــــطل  في ا اجمل

إىل فحص أفراد القوات املســـلحذ وقوات األمن وتدريل م علض النحو املالئم  وإىل التقيد بســـياســـذ تقضـــي 
بشدم التســـام  مطلقا إياء الشن  اجلنســـي املتصـــع بالنلاعات، بتقدمي اجلناة إىل الشدالذ، بصـــر  النلر عن 

 حايا والا ود، وتقدمي التشويض ال ام يفم. رتل م، وكفالذ توفط احل ايذ للض
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 العراق  
، اســـــــت ر اافراج عن النســـــــاء والفتيات الالا تشرجـــــــن لالســـــــرتقاق اجلنســـــــي من 2018م عام  - 50

ءـــيفصـــا من  3 083ســـيطرة تنليم الدولذ ااســـالميذ. وتاـــط تقديرات ت ومذ إقليم كردســـتان أن هناك 
امرأة وفتاة. ول ياـــــــــ ع هذا الشدد املفقودات من النســـــــــاء والفتيات  1 427األيليديه مفقودين، ومن م 

من اجل اعات الشرقيذ األ رى اللواا است دف ن التنليم، مبن في ن النساء والفتيات من الرتك ان والايشذ. 
 وم  ي ات املاــــــــــردين دا ليا، تتشرض النســــــــــاء واألطفال الذين ي شتقد أن لدي م انت اء إىل تنليم الدولذ
ااســــالميذ، أو القادمون من املناطا ال  كانب ســــابقا  ب ســــيطرة تنليم الدولذ ااســــالميذ، لالســــتغالل 
اجلنســــــــــي، وقيود م التنقع، ونقص م ا دمات وم التونيا املدين. ومن ءــــــــــون هذا الشوامع، إىل جانب 

اجلنســي. ول يلال هناك  الصــشوبات القتصــاديذ، أن يليد من  اطر تشرجــ م للوصــم وملليد من الســتغالل
نقص م اابالغ عن الشن  اجلنســـــــــــــــي بســـــــــــــــلب ا و  من النتقام، وءـــــــــــــــواغع أمنيذ، وعدم الثقذ م 

 القانوين.  النلام
، أجرت  ثل  ا اصذ ييارة إىل الشراق، وأطلقب، بالتشاون م  احل ومذ، 2018وم   ار/مار   - 51

باـــــــــون من  الشن  اجلنســـــــــي املتصـــــــــع بالنلاعات  2016 طذ تنفيذيذ للليان املاـــــــــرتك الصـــــــــادر م عام 
والتصـــدي له. وتدعم ا طذ إصـــالا التاـــريشات والســـياســـات هبد   قيا ما يلي  )أ( تشليل احل ايذ من 

ـــــــــــــــ م وإعادة إدماج م   جرائم الشن  اجلنسي والتصدي يفا  و )ب( تيسط تونيا املاردين دا ليا وعودتـ
ط ا دمات الاليمذ، ودعم ســــــــلع الشيش، وتشويض الضــــــــحايا الناجه )د( توف كفالذ املســــــــاءلذ  و  )ج( و

)ه( إءـــــــــــــــراك اللع اء القلليه والدينيه م من  الشن   واألطفال الذين يولدون نتيجذ لالغتصـــــــــــــــاب  و
ومثذ هد    ر وهو كفالذ املراعاة ال املذ  اجلنســي، وم تيســط عودة الضــحايا الناجه وإعادة إدماج م.

نذ الســـتاـــاريذ مل افحذ اارهاب و قيا األمن الوط  م الشراق، بوســـائع من ا تشليل دور من جانب اللج
املرأة م ج ود م افحذ اارهاب. وســـــــاعدت بشثذ األمم املتحدة لتقدمي املســـــــاعدة إىل الشراق م صـــــــياغذ 

 ا تصاصات فريا تق  مارتك به الويارات لاءرا  علض تنفيذ الليان املارتك. 
لض الرغم من هذا التقدم، هناك تاجذ إىل تركيل الهت ام بصورة عاجلذ علض املساءلذ اجلنائيذ وع - 52

وعلض تقدمي املساعدة إىل الضحايا، وكذلك علض النلر م الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات ودور املرأة م 
حدة للتحقيا من أجع ، ع ّه املسـتاـار ا اق لفريا األمم املت2018ج ود م افحذ اارهاب. وم عام 

تشليل املســاءلذ عن اجلرائم ال  ارت ل ا داعش/تنليم الدولذ ااســالميذ م الشراق والاــام، بوليذ ك ل   هبا، 
واجلرائم جــــــــــد  ، جل   وتفظ و لين األدلذ علض جرائم احلرب(2017) 2379ع الا بقرار جملس األمن 

اَكم أعضاء تنليم الدولذ  اانسانيذ واابادة اجل اعيذ ال  تا ع أع ال الشن  اجلنسي. وتىت اآلن، مل حي 
ااســــالميذ إل بت  ذ اارهاب، ول ن م مل حياك وا علض جرائم الشن  اجلنســــي. وتقدم  ثل  ا اصــــذ، م 

ش  بســـيادة القانون والشن  اجلنســـي م تالت النلا ، املقام األول من  الل فريا   اء األمم املتحدة امل
تتشلا  رائم الشن  اجلنســــي ال  ارت ل ا تنليم  “قضــــايا رائدة”الدعم جل ود احل ومذ الراميذ إىل حماك ذ 

الدولذ ااســـــــالميذ. وإجـــــــافذ إىل  لك، أطلقب احل ومذ الشراقيذ، م ءـــــــ ع ماـــــــرو  أرييب، ع ليذ إداريذ 
 أفرقذ متنقلذ هبد  تيسط تسجيع األطفال املولودين نتيجذ لالغتصاب.   اصذ تدار بواسطذ
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 توصيذ  
أدعو ت ومذ الشراق إىل إجراء مشاجلذ ءــــــاملذ لتتياجات الناجه من الشن  اجلنســــــي املتصــــــع  - 53

بــالنلاعــات، مبــا م  لــك دعم تقوق األســـــــــــــــر  ات النت ــاءات الفشليــذ أو املفرتجــــــــــــــــذ إىل تنليم الــدولــذ 
دمات ااســــــالميذ  ب فالذ تريت م م التنقع، وتصــــــويفم علض ونائا األتوال املدنيذ، وتصــــــويفم علض ا 

األســـــــــــاســـــــــــيذ. وأتث كذلك علض تقدمي التشويضـــــــــــات إىل أولاك املتضـــــــــــررين، وإ اء ظاهرة اافالت من 
الشقاب، مبالتقذ مرت يب جرائم الشن  اجلنســـــي املنت ه إىل تنليم الدولذ ااســـــالميذ. وأدعو احل ومذ إىل 

ك، وقرارات جملس األمن مقاجــــــــــاة مرت يب تالت الشن  اجلنســــــــــي وفقا للتلامااا مبوجب الليان املاــــــــــرت 
 الصلذ.   ات
 

 ليبيا  
كان من ءـــــــون منام انشدام األمن، والنقســـــــامات الســـــــياســـــــيذ، والنلاعات املســـــــلحذ املنتاـــــــرة،  - 54

والتحديات ال  تواجه ســــــيادة القانون، والســــــيطرة ال  متارســــــ ا اجل اعات املســــــلحذ علض أجلاء كلطة من 
غ باــون الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات. ف ناك نقص ءــديد م ليليا، أن قيدت أناــطذ الرصــد واابال

 اابالغ عن احلواد  ناتو عن ا و  والرتهيب والوصم املتصلذ مبشايط جنسانيذ متييليذ كامنذ. 
وتتشرض النســـــــــاء والفتيات امل اجرات بوجه  اق لالغتصـــــــــاب، واللغاء القســـــــــري، وغطمها من  - 55

كثطون مل ارسذ اللغاء بااكراا ولالستغالل اجلنسي م ظرو  تصع إىل   أء ال الشن  اجلنسي. ويتشرض
مســــــتوى الســــــرتقاق اجلنســــــي. وهناك عدد كلط من النســــــاء والفتيات النيجطيات مشرجــــــات بوجه  اق 

أ ن   طر الأار من قلع اجل اعات املســـــــلحذ و/أو الاـــــــل ات ااجراميذ املتشددة اجلنســـــــيات، إ  أبلغن
لال ا، وتشرجـــــــــــــن لالعتداء اجلنســـــــــــــي علض يد أفراد  “يوت أ ي  ممقتذب” اتتجلن م م طرابلس وم ســـــــــــــَ

تفتقر إىل  (. وألن ليلياS/2018/812/Corr.1 و S/2018/812مســـــــــــــلحه يرتدون اللي الشســـــــــــــ ري )انلر 
تاــــريشات مل افحذ الأار باللاــــر أو نلم لتحديد ويايذ الضــــحايا الناجه، فإن هملء النســــوة والفتيات 

  لاه من املالتقذ القضائيذ، ول يلّلغن ع ا مررن به من أارب لدى السلطات الليليذ.
ت ا نســـــــــــــــاء وفتيات ، ونقب بشثذ األمم املتحدة للدعم م ليليا ءـــــــــــــــ ادات قدم2018وم عام  - 56

م اجرات كن جــــحايا أو ءــــ ودا علض اعتداءات جنســــيذ مارســــ ا م ربون ومتجرون وأفراد من اجل اعات 
املســـــلحذ، فضـــــال عن مســـــموله م ويارة الدا ليذ، أنناء رتلت ن ع  ليليا، وم مراكل اتتجاي امل اجرين. 

ب مرات عديدة علض يد عدة ووصفب الناجيات كي  أ ذهن رجال مسلحون بشيدا، وتشرجن لالغتصا
، 2018وم أيلول/ســلت    جناة. وأفاد كثط من ن أ ن تشرض لالغتصــاب أمام أطفايفن وءــ ود   رين.

اجت شب  ثل  ا اصــــــــــــذ، أنناء وجودها م النيجر، بامل اجرين والالجاه من النســــــــــــاء والرجال واألطفال 
يليا. وقد تشرجــــوا للشن  اجلنســــي م أنناء التتجاي، الذين تشرجــــوا للشن  اجلنســــي أنناء الأار هبم م ل

عدة مرات، وبشض النســـــاء أ ن أطفال نتيجذ لالغتصـــــاب. ومل يت  ن الشديد من هملء من  “بيشوا” و
 الشودة إىل بلدا م  وفا من الوصم والنلذ عند الشودة.

ـــــــسل  عارة امرأة وفتاة - 57 اجلنسي م مركل التتجاي م عانه من الشن   وقد ظع املصط اجمل ول لـ
، رفض  دوا 2017صــرمان مســولذ مثطة للقلا  الل الفرتة املاــ ولذ بالتقرير. وم تاــرين األول/أكتوبر 

النســــــاء والفتيات  ميلود داو، رئيس قســــــم م افحذ ايفجرة غط الاــــــرعيذ م مركل صــــــرمان لالتتجاي، نقع
قسم  الناجون والا ود السيد داو وتارسا   ر كان يش ع مالسل  عارة إىل وكالت احل ايذ. وقد تدد 
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، بو  ا من اجلناة. وأفادت التقارير أيضا “راستا” م افحذ ايفجرة غط الارعيذ كانب تت رر مناداته باسم
بون الســــيد داو كان يســــ   ملوظفه   رين م مركل التتجاي م صــــرمان بالعتداء جنســــيا علض النســــاء 

 دته. الالا كن م ع 
، فرض جملس األمن جلاءات علض ســـــــــــــــتذ أفراد متورطه م الأار 2018تليران/يونيه  7وم  - 58

باألءـــــــيفاق واريب امل اجرين، ومن م حم د كاـــــــال ، رئيس لواء ءـــــــ داء النصـــــــر مبدينذ اللاويذ، الذي 
يســيطر علض مركل نصــر لالتتجاي امليفصــص لل  اجرين. وعلض الرغم من صــدور أمر بإغالق مركل نصــر 

. وا ذ جملس األمن م تاــرين 2018قد ظع املركل قيد التاــغيع طوال عام لالتتجاي م نيســان/أبريع، ف
الذي أدرج فيه صــــــراتذ الشن  اجلنســــــي بوصــــــفه مشيارا قائ ا بذاته  (2018) 2441الثاين/نوف   القرار 

 لادراج م قائ ذ اجللاءات. 
 

 توصيذ  
أدعو السلطات الليليذ إىل التوكد من  ضو  مجي  الدعاءات املتشلقذ بالشن  اجلنسي للتحقيا  - 59

واملالتقذ القضــــائيذ، ومن توفط احل ايذ والتشويضــــات وا دمات الصــــحيذ والنفســــيذ والجت اعيذ الاــــاملذ 
تجلين تشســـــفا ومن للضـــــحايا الناجه. وأءـــــج  الســـــلطات الليليذ علض تيســـــط اافراج عن مجي  أولاك ام

دون أســـا  قانوين، و اصـــذ أولاك الناجون من الأار والتشذيب والغتصـــاب، وعلض ا ا  تدابط حل ايذ 
امتجلات من التشرض للشن  اجلنســـــــــــي والشن  القائم علض نو  اجلنس والســـــــــــتغالل اجلنســـــــــــي. وأتث 

نون الدويل، ومشاجلذ الصـــــــلذ به احل ومذ علض اعت اد تاـــــــريشات مل افحذ الأار باألءـــــــيفاق، وفقا للقا
. وأدعو الســــلطات (2016) 2331الشن  اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات والأار، وفقا لقرار جملس األمن 

 نسي املتصع بالنلاعات. أيضا إىل التشاون م  ام  ذ اجلنائيذ الدوليذ في ا أريه من  قيقات م الشن  اجل
 

 مالي  
، ظع هناك نقص م اابالغ عن الشن  اجلنســــــــــي املتصــــــــــع بالنلاعات بســــــــــلب 2018م عام  - 60

ارتفا  مســـــــــــتويات انشدام األمن، وعدم الرغلذ م التحقيا م القضـــــــــــايا أو التقاعس عن  لك، وبســـــــــــلب 
املتشددة األبشاد لتحقيا الستقرار م مايل تشرض الناجه للوصم. وقد قامب بشثذ األمم املتحدة املت املذ 

بالتحقا من احلالت ال  ارت لت ا اجل اعات املســـــــــــــــلحذ غط التابشذ للدولذ م مناطا ميناكا، وموب ، 
تادنذ اغتصـــــــــــــــاب  20 تادنذ أ بلغ عن ا )تادنتا اغتصـــــــــــــــاب و 22وكيدال، ومتل تو، وغاو. ومن به 

تواد  م متل تو، وتادنذ واتدة م  4 تواد  م موب ، و 5 تادنذ م غاو، و 12مجاعي(، وقشب 
تادنذ ارت ل ا  17فتيات. وتاط التحقيقات إىل أن  9امرأة و  13منطقذ ميناكا. وكان من به الناجه 

مســــلحون غط حمددي ايفويذ، وأن أربشا من ا ارت ل ا عناصــــر من جل ذ  رير مناطا الاــــ ال، وأن تادنذ 
صر من مجاعذ طوارق إمغاد للدفا  عن النفس وتلفائ م. وم ما يتشلا بالشن  اجلنسي واتدة ارت ل ا عن

نســــــــــــــاء من ديالويب  4املرت ب م ســــــــــــــياق اارهاب، فقد ا تطفب عناصــــــــــــــر من جل ذ  رير ماســــــــــــــينا 
 واغتصلوهن  وتفيد التقارير بون رجله مسلحه جم ويل ايفويذ اغتصلا امرأته م دائرة أنسونغو، م منطقذ
غاو  واغتصـــــــــب نالنذ رجال مســـــــــلحون جم ولو ايفويذ أرب  ءـــــــــابات كن م طريق ن إىل الســـــــــوق امليذ، 
واغتصــــب عنصــــر من مجاعذ طوارق إمغاد للدفا  عن النفس وتلفائ م م منطقذ أنســــونغو طفلذ تللغ من 

ر الدرك م أنسونغو أي  قيا م ما يتشلا بوي من ه 14الش ر   ذا احلالت. عاما. وتىت اآلن، مل ف 
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تالذ أ رى من تالت الشن  اجلنســــــــي املتصــــــــع بالنلاعات، نســــــــلب  116ووردت تقارير عن  - 61
ىل قوات الدفا  واألمن املاليذ. ومن إتالذ  24تالذ من ا إىل عناصــر مســلحذ جم ولذ ايفويذ، ونســلب  92

هذا ســــــــــــب  تالذ عن يع، وءلب 16تالذ، أســــــــــــفرت  116به تالت الغتصــــــــــــاب اللالغ عددها 
 2014تالت كان ســــن الضــــحايا في ا دون الثامنذ عاــــرة. وعلض الرغم من ورود تقارير متواترة منذ عام 

عن الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات ال  ترت ل ا اجل اعات املسلحذ، فضال عن بشض احلالت املنسوبذ 
 إىل قوات الدفا  واألمن املاليذ، مل أر أي مالتقات قضائيذ.

ل يلال مثذ قلا بســـلب عدم  ضـــو  مرت يب جرائم الشن  اجلنســـي ال  ارت لب أنناء األيمذ م و  - 62
لل ساءلذ تىت اآلن. وم ته قدم ائتال  من سب منل ات غط ت وميذ، منذ  2013-2012الفرتة 

جـــــــحيذ من جـــــــحايا الشن  اجلنســـــــي، فقد ظلب هذا  115مخس ســـــــنوات، ءـــــــ ويه مجاعيته باســـــــم 
 ذ منذ  لك احله.احلالت مشلق

وقدمب اللشثذ الدعم جل ات تنســــــــــــــيا مشينذ تابشذ لتنســــــــــــــيقيذ احلركات األيواديذ م إعداد  طذ  - 63
تنفيذيذ باــون الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات م   ديد مخس أولويات تاــ ع املن  واحل ايذ واملســاءلذ، 

، الذي بدأ ع له م تليران/يونيه، ا دمات وبناء القدرات، والتصــــــالت. ويقدم املركل اجلام  م باماكو
 الطليذ والنفسيذ واحل ايذ وا دمات القانونيذ للضحايا الناجه. 

باـــــــــــون مايل ييارة إىل  (2017) 2374وأجرى رئيس جلنذ جملس األمن املناـــــــــــوة ع ال بالقرار  - 64
 ار/مـار  وكـانون األول/ديســـــــــــــــ  . وأعرب الرئيس، م أعقـاب الجت ـاعـات ال  عقـدهـا م  الللـد م  

اجل اعات النســــــــائيذ واألطرا  املوقشذ علض اتفاق الســــــــالم واملصــــــــاحلذ م مايل، عن قلقه إياء النت اكات 
املش  مبايل  اجلســــي ذ حلقوق اانســــان، مبا م  لك الشن  اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات. وأءــــار فريا ا  اء
 أيضا م تقاريرا إىل الشن  اجلنسي ج ن النت اكات ال  ترت ل ا أطرا  النلا  علض الدوام. 

 
 توصيذ  

افســـــــاا  2019أرتب بالليان املاـــــــرتك املوق  به ت ومذ مايل واألمم املتحدة م   ار/مار   - 65
اجملال لســــــــــــتجابذ أكثر تركيلا باــــــــــــون الشن  اجلنســــــــــــي املتصــــــــــــع بالنلاعات. وأتث احل ومذ علض تنفيذ 

املتشلا  ، وااســـرا  م ســـن ماـــرو  القانون2018الســـرتاتيجيذ الوطنيذ املشت دة م تاـــرين األول/أكتوبر 
مبن  الشن  اجلنســــاين وق شه والتصــــدي له. وأتث احل ومذ كذلك علض كفالذ التحقيا م تالت الشن  

ــــــــ  ال  ل تلال  115اجلنسي املتصع بالنلاعات ومقاجاة مرت لي ا م الوقب املناسب، ول سي ا القضايا الـ
 مشلقذ لدى الللديذ الثالثذ م باماكو. 

 
 ميانمار  

ومقدمي  أعقاب الش ع امللاءـــر م  الناجه، والاـــ ود، والشامله امليفتصـــه م قضـــايا مشينذ،م  - 66
 ثل  ا اصــــــــــــــذ عن بالغ القلا إياء وجود    من الفلائ   ، أعربب2018ا دمات، م نيســــــــــــــان/أبريع 

الروهينغيا. املنتارة علض نطاق واس ، مبا م  لك الشن  اجلنسي املرت ب جد النساء والفتيات من طائفذ 
 يد علض اجل اعي والغتصـاب  كرها الناجون باسـت رار، الغتصـاب ال  اجلنسـي، الشن  وءلب أءـ ال

الشس ري. وتدنب  األسر م اجلنسي والسرتقاق واا لل، املأل، أمام القسري والتشري اجلنود، من عدد
والتاـــــويه، وقتع املدنيه. وهناك هذا األع ال م ســـــياق الجـــــط اد اجل اعي، وإتراق القرى، والتشذيب 
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علض التاريد القسري  “عامال تافلا” دلئع تاط إىل أن الت ديد باستيفدام الشن  اجلنسي كان دافشا و
علض نطاق واســــ  م اجللء الاــــ ايل من وليذ را ه. وتاــــط هذا املالتلات، إىل جانب املشلومات ال  

الشســـــ ريذ  “التط ط”ســـــي الذي ارت ب م إطار ع ليات  ققب من ا األمم املتحدة باـــــون الشن  اجلن
، إىل وجود    أوســـــــــ  من الشن  2017و ب/أغســـــــــطس  2016ال  جرت م تاـــــــــرين األول/أكتوبر 
 املرت ب جراء دواف  عرقيذ ودينيذ. 

ســــــنوات علض يد قوات  8، ونقب األمم املتحدة اغتصــــــاب فتاة تللغ من الش ر 2018وم عام  - 67
، ونقب اللشثذ الدوليذ 2018ميا ار املســــلحذ )تامتاداو كيي( م جنوب ءــــرق ميا ار. وم أيلول/ســــلت   

، 34/22املســــــــتقلذ لتقصــــــــي احلقائا باــــــــون ميا ار، ال  أناــــــــوها جملس تقوق اانســــــــان مبوجب قرارا 
 “ع ليات التط ط”قتع مجاعي، واغتصــــــــــــــاب، وعن  جنســــــــــــــي ارت ل ا جنود التامتاداو  الل  ع ليات

عن ارت اب عن  جنســي وتشذيب  ال  نفذت م وليذ را ه، فضــال عن ءــ ادات مونوقذ 2017 لشام
ب بشثذ تقصــــي احلقائا أيضــــا تالت تشذيب م (. وونقA/HRC/39/64م ولي  كاءــــه وءــــان )انلر 

 التتجاي  ات طاب  جنسي ارت لت ا قوات التامتاداو كيي.
،  ليذ التحقيا املستقلذ 39/2، أناو جملس تقوق اانسان، م قرارا 2018وم أيلول/سلت    - 68

، 2011و ليع األدلذ علض اجلرائم الدوليذ ا ططة املرت لذ م ميا ار منذ عام مليا ار لتتوىل مج  وتفظ 
، أناــــــــــــوت ت ومذ ميا ار أيضــــــــــــا جلنذ مســــــــــــتقلذ 2018وإعداد ملفات اقامذ دعاوى جنائيذ. وم عام 

، وقشب  ثل  ا اصــذ بيانا ماــرتكا م  ت ومذ ميا ار باــون 2018للتحقيا. وم كانون األول/ديســ   
، يقضـــــــي الليان املاـــــــرتك (2013) 2106 ن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات. ووفقا لقرار جملس األمنالش

با ا  إجراءات مل وســذ من جانب القوات املســلحذ مليا ار، من قليع إصــدار أوامر واجــحذ  لر الشن  
عن النت اكات، فضــــال عن التحقيا م الوقب املناســــب م مجي  النت اكات  اجلنســــي، وت فع املســــاءلذ

لتيســــــط إعداد  طذ ع ع  2019امللعومذ. وأجرت  ثل  ا اصــــــذ ييارة نانيذ إىل ميا ار م ءــــــلارب/ف اير 
 لتنفيذ اللتلامات، علض النحو الوارد م الليان املارتك. 

ءيفص إجام من لجاي الروهينغيا من وليذ را ه م ميا ار  15 000، فّر 2018وم عام  - 69
م املائذ  78ليلت ســوا األمان م بنغالديش. وم اجللء األوســ  من وليذ را ه، تاــ ع النســاء واألطفال 

ّرد  128 000من املاـــــــــــــــردين دا ليـــا اللـــالغ عـــددهم  ءـــــــــــــــيفص. وم ولي  كـــاءـــــــــــــــه وءـــــــــــــــــان ءـــــــــــــــ 
نتيجذ للقتال اجلاري. وقد ءــ لب القيود  2018ن الثاين/يناير ءــيفص إجــام قســرا منذ كانو  43 000

  املفروجذ علض سلع الوصول عائقا كلطا أمام تقدمي ا دمات القانونيذ والطليذ والنفسيذ إىل هذا املناطا.
، 2018وم أنناء الليارة ال  أجراا  ثل  ا اصـــــــــــــــذ إىل كوكس بايار، بنغالديش، م أيار/مايو  - 70

تالذ الضــــش  الاــــديد ال  يشاين من ا املاــــردون من ميا ار. وما يليد من تفاقم تالذ الضــــش   لتلب
ال  تشاين من ا النســـــــــــــاء والفتيات هو افتقارهن إىل فرق كســـــــــــــب الريق، وهي تالذ متوصـــــــــــــلذ م مشايط 

لســـــــــتغالل جنســـــــــانيذ قائ ذ علض عدم املســـــــــاواة، وهو ما جشل ن أمام  اطر كلطة من التشرض لالأار وا
اجلنسي. كذلك يادت  ليات الت ي  السلليذ، كلواج األطفال، وتلس املراهقات م املنلل. ووقشب  ثل  

، لدعم الســـــــــــــــلطات م مشاجلذ 2018ا اصـــــــــــــــذ إطارا للتشاون م  بنغالديش م تاـــــــــــــــرين األول/أكتوبر 
 الاواغع.  هذا
 

https://undocs.org/ar/A/RES/34/22
https://undocs.org/ar/A/RES/34/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/64
https://undocs.org/ar/A/RES/39/2
https://undocs.org/ar/A/RES/39/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
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 توصيذ  
 ذ ميــا ــار واألمم املتحــدة، م كــانون األول/أرتــب بــالتوقي  علض اللالغ املاـــــــــــــــرتك به ت ومــ - 71

، ملن  الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات والتصــدي له. وأدعو إىل التنفيذ ال امع والســري  2018 ديســ  
للليان، بالتنســــيا الونيا م   ثل  ا اصــــذ وفريا األمم املتحدة القطري م ميا ار، مبا م  لك اللتلامات 

عن  ارســــــات الشن  اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات، ال  ي لعم أن من ارت ل ا هي قوات املتشلقذ باملســــــاءلذ 
ميا ار املســـلحذ وتر  تدودها. وأدعو احل ومذ كذلك إىل أن ي ون ماـــرو  القانون املتشلا مبن  الشن  

علض تلويد  جـــــــــــد املرأة  تثال متاما لل شايط الدوليذ، وأدعو إىل اعت ادا علض الفور. وأتث ت ومذ ميا ار
الوكالت اانســـانيذ الوطنيذ والدوليذ بإم انيات الوصـــول إىل مجي  املناطا املتونرة بالنلا ، مبا م  لك توفط 

 ا دمات للناجه من الشن  اجلنسي. 
 

 الصومال  
ل يلال اســـــــــــت رار تالذ انشدام األمن، وعدم املســـــــــــاواة به اجلنســـــــــــه، والفتقار إىل احل ايذ من  - 72
ب ســــــــلطات الدولذ، واأليمات اانســــــــانيذ املت ررة م الصــــــــومال، فشع املدنيه أكثر تشرجــــــــا مليفاطر جان

الشن  اجلنسي. والنساء والفتيات مست دفات بوجه  اق، علض الرغم من تونيا تالت است د  في ا 
الوصــول  فتيان أيضــا. ومن ءــون هاــاءــذ النلام القضــائي، واســت رار الاــواغع األمنيذ، وءــحذ إم انيات

 إىل املناطا ال  تسيطر علي ا تركذ الالاب، أن تشرض النساء والفتيات حلالذ من الضش  الاديد.
وتا ع األ ارب السائدة تواد  ا تطا  النساء والفتيات ألغراض اللواج القسري والغتصاب  - 73

غتصــــــــــــاب والغتصــــــــــــاب مجاعات مســــــــــــلحذ غط تابشذ للدولذ، أ تواد  ال ال  يرت ل ا م املقام األول
اجل اعي ال  يرت ل ا موظفو الدولذ وامللياـــــــــــــيات املرتلطذ بالشاـــــــــــــائر، ورجال مســـــــــــــلحون جم ولو ايفويذ. 

فتاة، ألغراض اللواج القســــــــــــري والغتصــــــــــــاب، إىل أفراد من تركذ  34ونســــــــــــلب تالت ا تطفب في ا 
اذ إىل  اطر عاليذ بوجه  اق الالاب. وتتشرض املاردات دا ليا من النساء والفتيات من الفاات امل  

 م هذا الصدد.
، أجرت بشثذ األمم املتحدة لل ســـــــــاعدة م الصـــــــــومال  قيقا م تالت عن  2018وم عام  - 74

فتاة وصــــــيب واتد. ونســــــلب هذا احلالت إىل  250 امرأة و 20جنســــــي متصــــــع بالنلاعات ارت ب  ا 
(، فضـــال عن قوات 33وميلياـــيات عاـــائريذ )( 34(، وإىل تركذ الاـــلاب)83عناصـــر مســـلحذ جم ولذ )

(، والقوات 9(، والقوات املسلحذ م غاملودوغ )26إقلي يذ تابشذ للدولذ، وهي القوات املسلحذ جلوبالند )
(. و ققب 6(، وءـــرطذ ليو )9(، والقوات املســـلحذ لوليذ جنوب غريب الصـــومال )2املســـلحذ للونتالند )

فتاة  44 نســـاء، و 3فردا   48تصـــاب واغتصـــاب اجل اعي تشرض يفا األمم املتحدة أيضـــا من تالت اغ
وفىت واتد، من جانب أفراد اجليش الوط  الصــومايل، فضــال عن تواد  ارت ل ا جــلارب من قوة الاــرطذ 

 فتاة.  12نساء و  5الصوماليذ جد 
شرقع إم انيذ وقد ظع إفالت مرت يب جرائم الشن  اجلنسي من الشقاب يا ع مصدرا للقلا. و ا ي - 75

وصــول الضــحايا إىل الشدالذ انشدام الثقذ م نلام الشدالذ اجلنائيذ، والتحيلات اجلنســانيذ لدى جــلارب الاــرطذ، 
أيــار/مــايو، اعت ــد جملس الويراء ال ــادي  30والفتقــار إىل املوارد املــاليــذ وافتقــارهم إىل املشرفــذ  قوق م. وم 

ن ماــــرو  القانون هذا، فســــو  يناــــن إطارا قانونيا قويا ومســــتجيلا ماــــرو  قانون اجلرائم اجلنســــيذ. فإ ا ســــ  
ومارو  القانون . “جرميذ  لذ باأل الق”ملطالب الضحايا الناجه. ولن يصن  الغتصاب بشد  لك بونه 
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يتناول الســـتغالل اجلنســـي، والســـرتقاق اجلنســـي، والأار باجلنس، واللواج القســـري، وال تطا  اجلنســـي، 
    ألغراض اجلنس أو السرتقاق اجلنسي، والسرتقاق اجلنسي لايفص بالغ.وال تطا

وم حماولذ ملشاجلذ نغرة تا ذ م دعم اانا  املناــــــــــــقات من تركذ الاــــــــــــلاب م إطار ال نامو  - 76
، تواصــع (2000) 1325الوط  ملشاملذ املقاتله املســرته والتشامع مش م، ومتاــيا م  قرار جملس األمن 

اللشثذ دعم احل ومذ م تنفيذ مارو  ي د  إىل مت ه النساء املتضررات من التطر  الشني ، بالعرتا  
بدورهن احليوي م من  هذا الشن  وم افحته. وســــــــــــيقدم املاــــــــــــرو  دع ا م جمايل إعادة التوهيع وإعادة 

أة من املناـــــــــــقات عن احلركذ، وإىل م شالي ن م مقدياـــــــــــو، ووليذ جوبالند، ووليذ امر  150اادماج إىل 
 جنوب غرب الصومال. 

 توصيذ  
أتث احل ومذ علض سن مارو  قانون اجلرائم اجلنسيذ من أجع تشليل ااطار القانوين، والت  ه  - 77

من املالتقذ القضــــــــائيذ، وإ اء ظاهرة اافالت من الشقاب علض ارت اب الشن  اجلنســــــــي. وأتث أيضــــــــا 
طاق األناـــــطذ علض تنفيذ  طذ الش ع الوطنيذ املتشلقذ بإ اء الشن  اجلنســـــي م تالت النلا ، وتوســـــي  ن

لتاــ ع الوليات األعضــاء م ال اد، لدع  ا م م افحذ الشن  اجلنســي، وتقدمي كع ما يللم من الدعم 
القانوين والنفســــــــــــي للضــــــــــــحايا الناجه. وأتث احل ومذ كذلك علض أن تقوم علض الفور بتطوير ع ليات 

رت له اجلنود وقادام ومالتقت م قانونيذ و ليات إنفا  ءـــــــــفافذ للتحقيا م جرائم الشن  اجلنســـــــــي الذي ي
 قضائيا علض  لك. 

 جنوب السودان  
، ســـــــجلب بشثذ األمم املتحدة م جنوب الســـــــودان ييادة مثطة لالنلعاج م عدد 2018م عام  - 78

جـــحيذ  1 291تادنذ ءلب  238تواد  الشن  اجلنســـي املتصـــع بالنلاعات وجـــحاياا. وونقب اللشثذ 
من الضـــــــحايا الذكور. ومن جم و  هذا الشدد كان هناك  10مشل  ن من النســـــــاء والفتيات، إىل جانب 

طفال. وكان أكثر تالت النت اك ءيوعا ال تطا  ألغراض السرتقاق اجلنسي، يليه الغتصاب  153
ي، وإج اض والغتصــاب اجل اعي. وءلب النت اكات األ رى حماولت اغتصــاب، وتالت يواج قســر 

(  واجلناا املشارض 84قسري. ون سلب احلواد  إىل اجلناة التاله  قوات الدفا  الاشيب جلنوب السودان )
(  واجلناا املشارض م اجليش الاــــشيب لتحرير 92م اجليش الاــــشيب لتحرير الســــودان املوايل لرياك ماــــار )

ــــان دينا ) (  وج ــــاي األمن 1جلنوب الســـــــــــــــودان )(  وتركــــذ التحرير الوط  11الســـــــــــــــودان املوايل لتشل
(  ومسلحون 1نوير ) - (  وميليايات قليلذ لوو2) (  وج اي الارطذ الوطنيذ جلنوب السودان2) الوط 

(. غط أن اللشثذ تاــــــــــــط إىل أن هناك اتت ال بون النقص م اابالغ عن الشن  اجلنســــــــــــي 25) جم ولون
لوصـــول إلي ا. وعالوة علض  لك، من املرج  أن الوصـــم ســـلله انتقال النلاعات إىل مناطا أبشد ويصـــشب ا

وا و  من النتقام، والفتقار إىل ا دمات وأرمي الســـــلوك اجلنســـــي املثلي، كع  لك تال دون اابالغ 
عن الشن  اجلنســـــــــــي. وتذهب جلنذ تقوق اانســـــــــــان م جنوب الســـــــــــودان، ال  أناـــــــــــوها جملس تقوق 

 اكات تقوق اانسان، مبا م  لك الغتصاب والشن  اجلنسي، قد اانسان، إىل أن است رار الشن  وانت
(. وتالتظ اللجنذ أن احلالذ يادت ســـــوءا علض حنو A/HRC/40/69يرقض إىل مســـــتوى جرائم ترب )انلر 

م تالت الغتصـــــــــــــــاب م ، تيث تله احلالت املونقذ تدو  ييادة تادة 2017ملحوظ منذ عام 
 ، و اصذ م وليذ ليتش الا اليذ. 2018الفرتة به تارين الثاين/نوف   وكانون األول/ديس   

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/69
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تدو  انت اكات مت ررة لتفاق وق  إطالق النار،  2018وقد ء د الربشان األولن من عام  - 79
ب السودان. وء لب الءتلاكات الذي يا ع جلءا من إعالن اتفاق ا رطوم به أطرا  النلا  م جنو 

ســتوائيذ، ووليذ الوتدة، الرئيســيذ ال  وقشب م وليذ غرب  ر الغلال، وولي  وســ  الســتوائيذ وغرب ال
انت اكات صــــــار ذ حلقوق اانســــــان، مبا م  لك الســــــتيفدام املنتلم لالغتصــــــاب والغتصــــــاب اجل اعي 

 ومشاقلت م وتاـــريدهم. وواصـــع املدنيون الفرار من قراهم وال تطا  والســـرتقاق اجلنســـي، لرتوي  املدنيه
 اـــــــيذ التشرض لنت اكات فليشذ، مبا م  لك الشن  اجلنســـــــي، بصـــــــفذ رئيســـــــيذ أنناء الءـــــــتلاكات ال  
وقشب به قوات الدفا  الاــــــشيب جلنوب الســــــودان، واجلناا املشارض م اجليش الاــــــشيب لتحرير الســــــودان 

ب وليذ الوتدة وم وليذ غرب الســـــــــــتوائيذ. وقد قامب القوات املتحالفذ م املوايل لرياك ماـــــــــــار م جنو 
قوات الدفا  الاـــشيب جلنوب الســـودان، واجلناا املشارض م اجليش الاـــشيب لتحرير الســـودان، املوايل لتشلان 

اهن دينغ، وميليايات الالاب، با تطا  النساء والفتيات واغتصاهبن، وهو ما أج هن علض الفرار من قر 
م جنوب وليذ الوتدة. وم وليذ غرب الســــــــتوائيذ، ا تط  اجلناا املشارض م اجليش الاــــــــشيب لتحرير 

 السودان املوايل لرياك ماار أيضا نساء وفتيات بغرض الغتصاب والسرتقاق اجلنسي. 
بالضـــــــــــــــحايا ، أجرت  ثل  ا اصـــــــــــــــذ ييارة إىل جوبا ومل ال، واجت شب 2018وم متوي/يوليه  - 80

ا هبوكانب الاــ ادات املروعذ ال  أدلوا  والاــ ود الذين ما يالوا يشياــون م تالت من الضــش  الاــديد.
باــــــون ما تشرجــــــوا له من عن  جنســــــي متســــــقذ م  التقرير الذي أصــــــدرته بشثذ األمم املتحدة م جنوب 

ذي أءــار إىل وقو  هج ات ، وال2018متوي/يوليه  10الســودان واملفوجــيذ الســاميذ حلقوق اانســان، م 
امرأة وفتاة، بشضـــ ن  120عاــــوائيذ جــــد املدنيه م جنوب وليذ الوتدة، و لص إىل أن ما ل يقع عن 

التقرير ا تطا   ونا  لك، إىل م الرابشذ من الش ر، تشرجـــن لالغتصـــاب والغتصـــاب اجل اعي. وإجـــافذ
املمقب لفريا ا  اء الصــــــــــــادر م تاــــــــــــرين الســــــــــــرتقاق اجلنســــــــــــي. وم التقرير  ألغراض امرأة وفتاة 132

(، ياـــــــــــــــط الفريا، علض وجه التحديد، إىل مســـــــــــــــموليذ القيادة عن S/2018/1049) 2018الثاين/نوف   
 النت اكات امللعومذ ال  ارت لب م وليذ الوتدة.

ذ عس ريذ  اصذ أ نااب للنلر م قضايا تض نب اغتصاب وم أيلول/سلت  ، أصدرت حم   - 81
جنود من الرتب الدنيا والقادة م قوات  10عامالت م اجملال اانســــــــــــــاين، م فندق تطين، ت  ا بإدانذ 

ســـنذ  14ســـنوات و  10الدفا  الاـــشيب جلنوب الســـودان، وأصـــدرت  ق م أت اما بالســـجن ترتاوا به 
ملمس  أن احل م اقتصر علض اجلنود م الرتب الدنيا، ومت ن كلار الضلارب لرت اهبم جرائم جنسيذ. ومن ا

إىل تـــد بشيـــد من الت رب من املســـــــــــــــموليـــذ، ومل ينفـــذ احل م في م إل بشـــد جـــــــــــــــغورب دوليـــذ ءـــــــــــــــــديـــدة 
 املسموليذ.  لتح يل م

مت  ه  وم كانون األول/ديســــــــــ  ، وأنناء إجراءات اماكم املتنقلذ م بانتيو، عّر  نالنذ رجال - 82
بالغتصـــاب أنفســـ م بو م جنود تابشون لقوات الدفا  الاـــشيب جلنوب الســـودان. وت  م علي م بالســـجن 

ســــــــنذ وهو ما ميثع تقدما هاما م هذا الصــــــــدد. ويدعو التفاق  12ملدد تراوتب به ســــــــب ســــــــنوات و 
اجلرائم الدوليذ ا ططة  املناـــــــّ  املتشلا  ع النلا  م جنوب الســـــــودان إىل إناـــــــاء حم  ذ  تلطذ للنلر م

 م  لك الشن  اجلنسي، ل ن التقدم صوب إنااء هذا ام  ذ مل يتحقا بالقدر ال ام. مبا
 

https://undocs.org/ar/S/2018/1049
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 توصيذ  
أتث ت ومذ جنوب الســـــودان علض التحقيا بدقذ وعلض وجه الســـــرعذ م مجي  تواد  الشن   - 83

لذ. وأتث كذلك احل ومذ علض إنااء اجلنسي، ومساءلذ مجي  مرت يب تلك اجلرائم، بصر  النلر عن الرت
املناطا  ام  ذ امليفتلطذ دون تو ط، وتقدمي  دمات ءــــــــــــــاملذ للضــــــــــــــحايا الناجه، وتقدمي  دمات إىل

النائيذ، وتيســـط إم انيذ الوصـــول ال امع لل نل ات اانســـانيذ ال  تقدم املســـاعدة إىل الضـــحايا واملدنيه 
اكات وعواقل ا، أتث احل ومذ أيضــــــــــــــــا علض التوكد من أن املاـــــــــــــــردين. وبالنلر إىل نطاق تلك النت 

التصـــدي للشن  اجلنســـي املتصـــع بالنلاعات يتم باعتلارا جانلا أســـاســـيا من جوانب تناـــي  اتفاق الســالم 
، بوســـــائع من ا كفالذ عدم صـــــدور أي عفو عن 2014، ووفقا للليان املاـــــرتك املوق  م عام 2018لشام 

 لضحايا علض التشويضات ودعم م سلع كسب الشيش.جرائم الشن  اجلنسي، وتصول ا
 

 السودان )دارفور(  
اســـــت رت احلالذ األمنيذ الشامذ م دارفور م التحســـــن، با ا  ت ومذ الســـــودان عدة تدابط هامذ  - 84

مثع يالت مج  األســــلحذ، وإعادة توطه الالجاه، و صــــيص أراض للشائدين، وإعادة إدماج املاــــردين 
 انات الرعي. دا ليا م اجملت شات املضيفذ، وترسيم طرق ايفجرة، وتوفط مراكل لتويي  املياا حليو 

وم   لك، فإن الشن  اجلنســـــــــي املتصـــــــــع بالنلاعات ل يلال يلشث علض القلا نتيجذ لســـــــــت رار  - 85
بشض الءـــــــــتلاكات في ا به اجل اعات املســـــــــلحذ وأدد النلا  م أجلاء من منطقذ جلع مرة به القوات 

ســلحذ وااجرام والءــتلاكات احل وميذ وجناا علد الواتد م جيش  رير الســودان. ومن ءــون انتاــار األ
املتفرقذ أن فشع املدنيه، ول ســـــي ا النســـــاء واألطفال، عرجـــــذ لليفطر. والشن  اجلنســـــي ياـــــرد الســـــ ان 
املدنيه من ديارهم وحيول دون عودام. وهذا يش  فقدان إم انيذ الوصـــــــــــــول إىل األراجـــــــــــــي، وهي نتائو 

م وقب من األوقات ي ســـــــــلون د ل م من اللراعذ. مدمرة بالنســـــــــلذ ملشلم املاـــــــــردين دا ليا الذين كانوا 
وهناك    حمدد من أ ارب الشن  اجلنســــــــي يتشلا بالنســــــــاء والفتيات، م اجملت شات الريفيذ أو م  ي ات 
املاــــردين دا ليا، الالا يتشرجــــن لالغتصــــاب عادة أنناء تنقالان أو اخنراط ن م أناــــطذ كســــب الشيش 

  ارج امليفي ات. 
، ونقـــــــب الش ليـــــــذ امليفتلطـــــــذ لال ـــــــاد األفريقي واألمم املتحـــــــدة م دارفور 2018م وم عـــــــا - 86

فتيان  9فتيات و  105امرأة و  85جحيذ، من ن  199تادنذ من تواد  الشن  اجلنسي ءلب  122
م املائذ من احلواد  املللغ عن ا  ووص    80م وس  وجنوب وءال وغرب دارفور. وء ع الغتصاب 

م املائذ من احلالت إىل أفراد  31من مرت يب الشن  اجلنســي بو م كانوا مســلحه  ون ســب  م املائذ 80
من قوات األمن. وم   لك، ف ن امت ع أن ي ون هناك نقص م تالت الشن  اجلنســـــــــــــــي املللغ عن ا 

ضـــــــحايا بســـــــلب ا و  من النتقام، والقيود املفروجـــــــذ علض إم انيات الوصـــــــول إىل مناطا النلا  وإىل ال
 ومواق  احلواد . 

ووصـ  الاـ ود اجلناة بو م رجال م يي عسـ ري غط حمدد، ورجال مسـلحون يرتدون مالبس  - 87
جناا علدالواتد م جلع مرة  - مدنيذ وأفراد م مجاعات مســـــــلحذ حمددة، مبا في ا جيش  رير الســـــــودان

(. وجرى أيضــــا  ديد قوات األمن احل وميذ، مبا م  لك القوات املســــلحذ الســــودانيذ، S/2019/34)انلر 
وقوات الدعم الســــــري ، والاــــــرطذ الســــــودانيذ. وءلب تادنذ واتدة وقشب م جلع مرة جم وعذ مملفذ من 

 امرأة من املاـــــردين دا ليا تشرجـــــن لالعتداء اجلنســـــي بين ا كن م طريا عودان من أناـــــطذ كســـــب 37

https://undocs.org/ar/S/2019/34
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الريق م منطقذ طور، وس  دارفور. وكان اجلناة امللعومون أفرادا من قوات الدعم السري  والقوات املسلحذ 
 السودانيذ و  رين من عناصر مسلحذ جم ولذ ايفويذ. 

فرم الشن  اجلنســــي  2007وعلض وجه ا صــــوق، فإن قانون القوات املســــلحذ الســــودانيذ لشام  - 88
الش ليات الشســــــــــــ ريذ  وتنفيذ هذا القانون أمر بالغ األمهيذ للرد  عن ارت اب الذي مي ن أن حيد  أنناء 

هذا اجلرائم ومنش ا. وقد أناــــوت احل ومذ أيضــــا بشض هياكع الاــــرطذ املتيفصــــصــــذ، وناــــرت قضــــاة إىل 
مناطا  تلقذ من ا وليات دارفور، من أجع تشليل أناـــــــــــــــطذ التحقيا واملالتقذ القضـــــــــــــــائيذ ملرت يب جرائم 

 جلنسي. ولألس ، ليس هناك سوى تالت قليلذ جرت في ا مقاجاة مرت يب هذا اجلرائم. الشن  ا
 2018وبناء علض دعوة من احل ومذ، أجرت  ثل  ا اصــــذ ييارة إىل الســــودان م ءــــلارب/ف اير  - 89

ن  اقامذ توار م  الســلطات الوطنيذ من أجع التوصــع إىل إطار للتشاون للتصــدي للاــواغع املتشلقذ بالش
 اجلنسي املتصع بالنلاعات. 

 توصيذ  
أتث احل ومذ علض اعت اد إطار للتشاون م  األمم املتحدة، والش ع م   ثل  ا اصــــــذ وكيانات  - 90

 2429 و (2013) 2106األمم املتحدة  ات الصــلذ لوجــ   طذ للتنفيذ متاــيا م  قراري جملس األمن 
. وأءـــــــج  الســـــــلطات علض تشليل  ليات املســـــــاءلذ القائ ذ، والتشاون م  األمم املتحدة من أجع (2018)

 تيسط إم انيات الوصول م مجي  أحناء دارفور لتقدمي ا دمات واملساعدات اانسانيذ والرصد. 
 مهورية العربية السوريةالج  

نتيجذ لست رار تالذ انشدام األمن، فإن احلصول علض بيانات مونوقذ عن الشن  اجلنسي املتصع  - 91
بالنلاعات م اجل  وريذ الشربيذ الســــــــــوريذ أمر بالغ الصــــــــــشوبذ. وم   لك، فقد أكدت مشلومات مونوقذ م 

و/أو القســـــــري، ل يلال يلحا األ ى بالنســـــــاء أن الشن  اجلنســـــــي، ول ســـــــي ا اللواج املل ر  2018عام 
 والفتيات م اجل  وريذ الشربيذ السوريذ. 

وياــــــــ ع ا و  من الشن  اجلنســــــــي، ول ســــــــي ا م ســــــــياق ال تطا  أو التتجاي، إتدى  - 92
الاــــــواغع ايفامذ ال  أناراا النســــــاء والفتيات والرجال والفتيان. وتاــــــ ع األوجــــــا  م  ي ات املاــــــردين 

ليا  طرا كلطا، ل ســـــــــــــــي ا بالنســـــــــــــــلذ للنســـــــــــــــاء والفتيات الالئي يواج ن أيضـــــــــــــــا  طر ال تطا . دا 
جاء م تقرير جلنذ التحقيا الدوليذ املســـــتقلذ باـــــون اجل  وريذ الشربيذ الســـــوريذ، أصـــــل  اســـــتيفدام  ملا ووفقا

 دفه(، أنناء الشن  اجلنســـــــــــــــي أنناء اعتقال )النســـــــــــــــاء و/أو الفتيات املقي ات م منايل الذكور املســـــــــــــــت
، تلقب اللجنذ أيضـــــــــــــــا 2018التتجاي )الذكور واانا (، وم نقارب التفتيش، أمرا اعتياديا. وم عام 

علض رجال  “أءـــــــــــــــ ال عقاب من القرون الوســـــــــــــــطض”ادعاءات بقيام أفراد من مجاعات متطرفذ بفرض 
مت  ه باملثليذ اجلنســـيذ. وتلقب األمم املتحدة تقارير عن أع ال عن  جنســـي ارت لت ا القوات احل وميذ 
وامليلياـــيات املتحالفذ مش ا جـــد كع من النســـاء والرجال أنناء العتقال والتتجاي، وعند نقارب التفتيش. 

ســري  ليذ للت ي  أو احل ايذ. ومن الشوائا ال  وم عدد من املناطا م الللد، ي ســتيفدم اللواج املل ر والق
 ول دون الوصــول إىل ا دمات ا و  من الوصــم والشار والشللذ الجت اعيذ واايذاء اللفلي، بااجــافذ 
إىل التحديات ايفي ليذ، كاملســــافذ املطلوب قطش ا إىل مراكل تقدمي ا دمات، والفتقار إىل وســــائع النقع، 

ا األسر. وعالوة علض  لك، فإن نلم الشدالذ الر يذ غاللا ما ت ون غط موجودة  ارج والقيود ال  تفرج 
 املناطا ا اجشذ لسيطرة احل ومذ.

https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429%20(2018)
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 توصيذ  
أتث مجي  أطرا  النلا ، مبا م  لك ت ومذ اجل  وريذ الشربيذ الســـــــــــــــوريذ علض وق  ارت اب  - 93

ع علض حنو اســــتلاقي من أجع تيســــط ماــــاركذ الشن  اجلنســــي فورا. وأءــــج  مجي  أطرا  النلا  علض الش 
املرأة بصورة جمديذ م مجي  ع ليات السالم، ومفاوجات السالم، وأي  ليات من  ليات الشدالذ النتقاليذ 
م املستقلع، وللتصدي بصورة ءاملذ للشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات م مجي  التفاقات. وأتث أيضا 

اجل  وريذ الشربيذ الســـوريذ علض التشاون من أجع التشر  علض املفقودات من  مجي  القوى األمنيذ الشاملذ م
 النساء والفتيات وتيسط عودان إىل أسرهن.

 
 اليمن  

أدى الصرا  م الي ن إىل تفاقم األيمذ اانسانيذ األلي ذ. فلشد أرب  سنوات من الشن  املتواصع،  - 94
جلب ييادة،  80أصــل  ما يليد عن  م املائذ من الســ ان  اجذ إىل املســاعدة اانســانيذ واحل ايذ. وقد ســ 

  األ ط من ، م عدد تالت اابالغ عن تدو  عن  جنســـــــي، ول ســـــــي ا  الل الرب2018م عام 
الســنذ. وتاــ ع التقارير تالت اعتداء بدين أو جنســي واغتصــاب واســرتقاق جنســي. وعلض الرغم من أن 
بشض احلالت ت نســــب ملاءــــرة إىل أطرا  النلا ، فإن مشل  ا ناتو عن ييادة امليفاطر ال  تواجه النســــاء 

ال  تفاق ب بســـلب عجل املمســـســـات واألطفال إياء تالذ عدم املســـاواة به اجلنســـه املوجودة من قلع، و 
احل وميذ امللمن عن يايذ املدنيه. فالنســــاء واألطفال يتشرجــــون باطراد  طر الأار والشن  والســــتغالل 

 اجلنسيه، ول سي ا م سياق التارد. 
وقد أفضــــــــــض ا يار القانون والنلام وكذلك القيود ال  يشاين من ا النلام القضــــــــــائي إىل انتاــــــــــار  - 95

ظاهرة اافالت من الشقاب. وتس م هذا الشوامع، إىل جانب  و  الضحايا من النتقام، م النقص م 
اابالغ عن جرائم الشن  اجلنســـــــــــي. وهذا الشلو  عن اابالغ ياـــــــــــتد تدة لدى الالجاه وملت ســـــــــــي 

واج اللجوء الذين ل يســــــــــشون ع وما إىل احلصــــــــــول علض إنصــــــــــا  قانوين. وعلض الرغم من أن  ارســــــــــذ ي 
األطفال ترج  إىل ما قلع النلا  اجلاري، فقد ياد ت رر هذا امل ارســــــذ، وهو ما يوتي بو ا قد ت ون مبثابذ 
 ليذ للت ي  م  ضـــــم اســـــت رار النلا  والتاـــــرد. ويتشرض الالجاون وملت ســـــو اللجوء الذين يصـــــلون إىل 

للا ما ي ون  لك م مراكل املناطا الســــــــــاتليذ واحلضــــــــــريذ مليفاطر ءــــــــــديدة من أن حيتجلوا تشســــــــــفا، وغا
ر يذ تيث ميار  القتع والتشذيب والشن  اجلنســــــــــــــي. وقد اعت قلب امرأة علض يد قوات احللام األم   غط

م جنوب الي ن لتســــريل ا مشلومات إىل أنصــــار اأ ويع ب أ ا، م أنناء توقيف ا، تشرجــــب لالغتصــــاب 
لعتداء اجلنســــــــي وقشب م مركل اتتجاي امل اجرين والتشذيب. وتفيد التقارير بون تواد  الغتصــــــــاب وا

املوجود م ال يقذ، بشدن، وم منطقذ اللســـــــاته الواقشذ م مقاطشذ دار ســـــــشد م عدن، وكالمها لضـــــــشان 
لسيطرة قوات احللام األم ، علض حنو ما ونقه فريا ا  اء الدوليه وااقلي يه اللاريين املش  بالي ن الذي 

(. وإدارة هذا املراكل غط الر يذ ليســــب واجــــحذ م A/HRC/39/43قوق اانســــان )انلر أناــــوا جملس ت
الغالب. وتلذل األمم املتحدة ج ودا لدى ســـــــــــلطات الدولذ والســـــــــــلطات الفشليذ من أجع الوصـــــــــــول إىل 

 األءيفاق امتجلين الذين هم موج  اهت ام. 
تالذ  341، هناك 2018تالذ من تالت الشن  اجلنسي املللغ عن ا، م عام  472ومن به  - 96

تادنذ من هذا  70انطوت علض  ارســــــــــذ عن  جنســــــــــي جــــــــــد لجاه وملت ســــــــــي جلوء، تيث ءلب 
تالذ،  131احلواد   ارسذ عن  جنسي جد ق ّصر. وهذا احلواد  السلشون، أو احلالت اللالغ عددها 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/43
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تالذ  122تالذ تاـــــــــــــــ ع  131فتاة(. وتلك احلالت اللالغ عددها  51 فىت و 80فال )ط131ءلب 
ب  م املائذ من ا  56تيث تد   –فتاة( ارت ل ا أفراد من اجملت   املي وأقارب  49فىت و  73)مســــــــــــّ

م مســـــــــــــتوطنات املاـــــــــــــردين دا ليا واجملت شات املضـــــــــــــيفذ يفم، م حمافلات احلديدة، وأمانذ الشاصــــــــــــ ذ، 
موت. وجرى التحقا من تدو  تالت عن  جنســــــــــي أ رى جــــــــــد أطفال أفيد بون أفرادا م وتضــــــــــر 

مجاعات مســلحذ ارت لوها  من ا تالتان ءلتا فتيانا نســلتا إىل املقاومذ الاــشليذ  ونســلب تالذ واتدة إىل 
ول تتوافر  احلونيه. وتلع املناطا ومراكل التتجاي ال   ضـــ  لســـيطرة امليلياـــيات ملشثا للقلا الاـــديد 

لدى األمم املتحدة إم انيات الوصـــــــــــــــول إىل هذا املناطا من أجع تونيا انت اكات تقوق اانســـــــــــــــان. 
 فتيان وفتاتان( إىل أفراد م القوات احل وميذ الي نيذ.  4وتنسب سب تالت ارت لب جد أطفال )

لاــــــــــــــاملذ للحالت، وتواصــــــــــــــع األمم املتحدة تقدمي املســــــــــــــاعدة إىل الناجه من  الل اادارة ا - 97
الجت اعي واملســـاعدة  -  لك ااتالت، من أجع احلصـــول علض الدعم م اجملال الطيب والنفســـي م مبا

القانونيذ، فضال عن توفط املووى اآلمن، والتوفط امللاءر لل ساعدة النقديذ، والتدريب علض وسائع كسب 
 الريق، واللوايم الصحيذ النسائيذ. 

 
 توصيذ  

مجي  أطرا  النلا  علض كفالذ توفط احل ايذ ألءــــــــــد الفاات جــــــــــشفا، مبا م  لك املدنيون أتث  - 98
املاـــــــردون وامتجلون. وأءـــــــج  علض تشليل ع ليات الرصـــــــد واابالغ، ول ســـــــي ا م ما يتشلا بالتاـــــــرد، 
والأار، والشن  والســـــتغالل اجلنســـــيه. وأتث كذلك مجي  األطرا  علض تيســـــط وصـــــول املســـــاعدات 

 اانسانيذ، مبا م  لك ا دمات املقدمذ إىل الناجه من الشن  اجلنسي. 
  

 التصدي لجرائم العنف الجنسي في بيئات ما بعد النزاع - رابعا 
 البوسنة والهرسك  

بشد أكثر من عقدين من انت اء النلا ، ل يلال اآلل  من الناجه من الشن  اجلنســـــــــــــــي الذي  - 99
القتصــادي. والوصــم  - ب يشانون من الت  يش والوصــم علض الصــشيد الجت اعيمور   ق م أنناء احلر 

يلشث م الناجه  او  ءـــــــــــديدة من أن يصـــــــــــلحوا منلو ين لدى أفراد أســـــــــــرهم وجمت شاام امليذ، وهو 
مين  ال ثطين من احلديث صراتذ ع ا تشرجوا له من عن  جنسي، أو السشي من أجع احلصول علض  ما

لتشويض. وعالوة علض  لك، فإن التاـــريشات ليســـب متوائ ذ علض نطاق ال يانات، ولذلك ا دمات أو ا
يصـــــــــــــــل  لـــدى النـــاجه اســـــــــــــــتحقـــاقـــات متلـــاينـــذ ل م ال يـــانـــات امليفتلفـــذ فحســـــــــــــــــب، بـــع وم  تل  

 أيضا.  ال انتونات
 وحيتاج الناجون من الشن  اجلنســــــــــي املتصــــــــــع بالنلاعات إىل دعم طيب ونفســــــــــي لتيســــــــــط إعادة - 100

يذ ع  األجيال. وبناء علض  لك، تتوىل ويارات  إدماج م م اجملت  ، ومن  انتقال الصـــــــــــــــدمات النفســـــــــــــــ
ال يانات املســمولذ عن الصــحذ واحل ايذ الجت اعيذ بناء قدرات امل نيه الشامله م جمال ا دمات الطليذ 

واملراعيذ لنو  اجلنس إىل الناجه الجت اعيذ من أجع تقدمي املســـــــاعدة النوعيذ وغط الت ييليذ  -والنفســـــــيذ 
مجي  أحناء الللد. وبااجــافذ إىل  لك، و جــشب إجراءات تاــغيع موتدة ادارة الشن  اجلنســي املتصـع  م

جمت   حملي،  يث تلســ  تقدمي ا دمات إىل الناجه، وتتي  تقدمي الرعايذ  20بالنلاعات، واعت دت م 
مم املتحدة املارتك بصورة موتدة. وتولب الويارات مج  ونار األدوات ال  وجشب من  الل برنامو األ
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باـــــــــــــــون الشن  اجلنســـــــــــــــي املتصـــــــــــــــع بالنلاعات، باعتلارها جم وعذ من التدابط الراميذ إىل مشاجلذ اار  
 لفــــه الشن  اجلنســـــــــــــــي املتصـــــــــــــــــــع بــــالنلاعــــات. وم الن ــــايــــذ، يتلقض امل نيون م اجملــــاله الطيب  الــــذي

عايذ إىل الناجه من الشن  اجلنســــــــــــي. الجت اعي دورات تدريليذ للتوعيذ م جمال تقدمي الر  - والنفســــــــــــي
وتقوم األمم املتحــــدة بتنفيــــذ أناـــــــــــــــطــــذ للنــــاء القــــدرات م الويارات تتشلا بــــالصـــــــــــــــحــــذ اجليــــدة والــــدعم 

 الجت اعي. النفسي
وتواصـــــــــــــــع األمم املتحدة الش ع عن كثب م  احل ومذ من أجع تشليل قدرات مقدمي ا دمات  - 101

، اعت دت ت ومذ مج وريذ 2018قطاعات للناجه. وم عام وإناــــــــــــاء نلام إتالذ مســــــــــــتدام ومتشدد ال
صــــــــــــربســــــــــــ ا القانون املتشلا بضــــــــــــحايا التشذيب، وكان ايفد  منه هو اياذ بياذ مواتيذ للناجه من أجع 

طللا  257احلصــــول علض ا دمات والشدالذ والتشويض. وبشد ءــــ ر من التنفيذ، ق د م إىل اماكم البتدائيذ 
طلب قدمت ا ناجيات من الغتصاب م يمن  100مبركل جحايا التشذيب، ومن ا  للحصول علض اعرتا 

احلرب. وم ا اد اللوســـــــنذ وايفرســـــــك، جرى تنليم اللجوء إىل القضـــــــاء بالنســـــــلذ للضـــــــحايا مبوجب قانون 
احل ايذ الجت اعيذ األســـــاســـــيذ، الذي يدعم جـــــحايا احلرب واألســـــر ال  لدي ا أطفال. وبدعم من األمم 

ة، أ ناـــــاب جلنذ متشددة التيفصـــــصـــــات اتاتذ ا ا  قرارات ســـــريشذ باـــــون الضـــــحايا. وتلقب تلك املتحد
رجال. وم  11 امرأة و 61 طللــــا من 72، مــــا قــــدرا 2017اللجنــــذ، منــــذ أن تولــــب ع ل ــــا م عــــام 

طللات قدم ا رجال. وتىت اآلن، م ن   4طللا قدمت ا نســـــــــــــــاء و  29طللا، من ا  33، ق دم 2018 عام
 ءيفصا من مقدمي الطللات.  59ـ مركل ل

 
 توصيذ  

أتث الســـــــــــــــلطات املشنيذ علض دعم تقوق الناجه من الشن  اجلنســـــــــــــــي املتصـــــــــــــــع بالنلاعات  - 102
احلصــــــــــول علض تشويضــــــــــات، بطرق من ا تشليل ا دمات الجت اعيذ األســــــــــاســــــــــيذ، من قليع ا دمات  م

الجت اعيذ والصــحيذ، والت  ه القتصــادي، وااســ ان، واملســاعدة القانونيذ اجملانيذ، والتشليم  - النفســيذ
للفاات الضـــشيفذ، مبن في ا الناجيات وأطفايفن، و صـــيص ميلانيذ حمددة يفذا الغرض. وأود التاـــديد علض 

احلرب. وأدعو السلطات  احلاجذ إىل اتلا   و كلي للناجه ولألطفال املولودين نتيجذ لالغتصاب م يمن
أيضـــــــــا إىل مواصـــــــــلذ اجل ود امللذولذ من أجع  في  تدة الوصـــــــــم، وأتث علض  قيا مواءمذ كاملذ به 

 قوانه ال يانات م ما يتشلا  قوق الناجه. 
 

 كوت ديفوار  
تد  اتس ب النتيفابات امليذ وااقلي يذ ال  عقدت م تارين األول/أكتوبر بطاب  سل ي إىل - 103

بشيد، علض الرغم من أن الشن  النتيفايب م بشض أحناء الللد أســــفر عن مقتع ســــلشذ أءــــيفاق وتدو  
مليد من ااصابات. وعلض الرغم من عدم تقدمي أي بالغات عن تواد  عن  جنسي  الل انتيفابات 

 ل يلال هاا.  2020تارين األول/أكتوبر، فإن املنام السياسي للفرتة السابقذ لالنتيفابات الرئاسيذ لشام
ظلب اللجنذ الوطنيذ حلقوق اانســان، وكذلك اجملت   املدين ومراكل التنســيا ال  أناــواا اللجنذ  - 104

الوطنيذ مل افحذ الشن  اجلنســـــــــــــــي املتصـــــــــــــــع بالنلاعات، وقوات الدفا  واألمن، منذ إغالق ع ليذ األمم 
ــــه  ، تتوىل (2016) 2284جملس األمن  ، ع ال بقرار2017املتحــــدة م كوت ديفوار م تليران/يوني

بصــــفذ أســــاســــيذ ع ليات الرصــــد واابالغ عن الشن  اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات، بدعم مقدم من األمم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
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نب قوات املتحدة. ورغم التطورات اافابيذ ال   ققب م من  الشن  اجلنســـــــــــــــي والتصـــــــــــــــدي له من جا
الدفا  واألمن اايفواريذ، ل تلال هناك  ديات كلطة م جمال املســـــــــــــــاءلذ عن اجلرائم ال  ارت لب  الل 

ال  تلب النتيفابات، مبا م  لك جرائم الشن  اجلنســـــــــــــــي.  2011-2010األيمذ ال  وقشب م الفرتة 
 ارت لب  الل فرتة األيمذ، وال  وم واق  األمر، مل ت قدم لل حاك ذ أي من تالت الشن  اجلنســـــي ال 

هي قيد التحقيا من جانب ا ليذ ا اصـــذ للتحقيقات والتشلي ات. وهناك ءـــواغع أنارها أيضـــو ناـــر أمر 
 ، مين  الشفو2018 ب/أغســـــــــــــــطس  8( م ordonnance présidentielle No. 2018-669رئــاســـــــــــــــي )

متصـــــــــــــــلـذ بـاأليمـذ ال  وقشـب م الفرتة  ألولاـك األءـــــــــــــــيفـاق الـذين توك وا أو أدينوا لرت ـاهبم جرائم”
وعلض الرغم من أن الرئيس أعلن أن مرت يب اجلرائم ا ططة . “ال  تلـــب النتيفـــابـــات 2010-2011

يســــــتفيدوا من الشفو، فإن هناك قلقا واســــــ  النتاــــــار إياء صــــــدور عفو عن جــــــلارب عســــــ ريه رفيشي  لن
ه. وبااجافذ إىل  لك، وعلض الرغم من أن الشديد املستوى، وأفراد م اجل اعات املسلحذ، وقادة سياسي

ن  أي  من جـــــحايا الشن  الذي مور  م فرتة ما بشد النتيفابات قد تلقوا تشويضـــــات من احل ومذ، مل مت 
 تشويضات عن جرائم الشن  اجلنسي.

ساءلذ عن ولض  القانون اجلنائي وقانون ااجراءات اجلنائيذ لالستشراض تاليا من أجع تشليل امل - 105
الشن  املرت ب جــــــــد النســــــــاء واألطفال. وعالوة علض  لك، اقرتتب ويارة ءــــــــمون املرأة واألســــــــرة ويايذ 
الطفع والتضـــامن اعت اد قانون ءـــامع مل افحذ الشن  القائم علض أســـا  نو  اجلنس، مبا م  لك الشن  

 ذ الشن  اجلنسي. اجلنسي. وي د  القانون املقرتا إىل وج   و ءامع ومت امع للتصدي جلرمي
 

 توصيذ  
أ ءـــّج  احل ومذ علض مواصـــلذ تنفيذ  ط  ع ع ل فالذ أن يتم إ ضـــا  مرت يب الشن  اجلنســـي  - 106

املتصــــــــــع بالنلاعات لل ســــــــــاءلذ، وتصــــــــــول الناجه علض ا دمات، والشدالذ، والتشويضــــــــــات، علض النحو 
علض املنصـــــــوق عليه م الاـــــــرورب املتشلقذ برف  األ اء من تقريري، وكذلك كفالذ أل تنطلا أت ام الشفو 

تالت جرائم الشن  اجلنســي أو أي جرميذ جــد اانســانيذ. وم ســياق النتيفابات الرئاســيذ املقللذ، أتّث 
علض  صــــــيص موارد كافيذ لتنفيذ  طذ ع ع اللجنذ الوطنيذ مل افحذ الشن  اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات، 

 ووج   ليذ وطنيذ لانذار املل ر باون الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات. 
 

 نيبال  
ل يلال الناجون من الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات املرت ب م أنناء النلا  املســل  به الدولذ  - 107

الطر ، واحللب الاـــــــيوعي )املاوي(  نذاك، م نيلال يواج ون، منذ التوقي  علض اتفاق الســـــــالم الاـــــــامع 
والشدالذ والتشويضــــــات. فشدم وجود ، عقلات م احلصــــــول علض ا دمات 2006تاــــــرين الثاين/نوف    م

بالغ يش  عدم قدرة النســـــــاء الناجيات من الشن  اجلنســـــــي عن احلديث عن أع ال الشن  بياذ مواتيذ لا
ال  تشرجـــــــــــن يفا. ويواجه الضـــــــــــحايا  ديات م اجملالت القانونيذ والجت اعيذ والقتصـــــــــــاديذ واملتصـــــــــــلذ 

 من النلذ.  بالصحذ، والنفسانيذ، إ  يشياون م  و  دائم
وعلض الرغم من أن احل ومذ تنلر م توســـــــي  نطاق نلام التشويضـــــــات لياـــــــ ع جـــــــحايا الشن   - 108

اجلنســــــــــــي املتصــــــــــــع بالنلاعات، فقد ظع التقدم بطياا م هذا الصــــــــــــدد، ول تتوافر فرق كافيذ للضــــــــــــحايا 
قليذ، واملشونذ للحصـــــــــــول علض اجمل وعذ ال املذ من  دمات الصـــــــــــحذ اجلنســـــــــــيذ واا ابيذ، والصـــــــــــحذ الش
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القانونيذ، و دمات دعم ســــــــــــلع كســــــــــــب الشيش. وقد تلقب جلنذ احلقيقذ واملصــــــــــــاحلذ، منذ إناــــــــــــائ ا م 
ءـــــــــــــــ وى، وتلقـــــب جلنـــــذ التحقيا م تـــــالت امليفتفه قســـــــــــــــريــــا  63 000، أكثر من 2015 عـــــام
 تالت عن  جنسي متصع بالنلاعات ارت ل ا 308ء وى. وسجلب جلنذ احلقيقذ واملصاحلذ  3 197

كع من قوات األمن، واملت ردون املاويون  ناذ. ومن امت ع جدا أن ت ون هناك تالت أ رى أ بلغ عن ا 
باعتلارها تالت تشذيب، بســـلب الوصـــم الجت اعي املرتل  بالشن  اجلنســـي. وعالوة علض  لك، ظلب 

املشلومات، وعدم  إم انيات وصـــول الضـــحايا من اانا  إىل نلام الاـــ اوى حمدودة بســـلب الفتقار إىل
 وجود برامو توعيذ لدى اللجنته. 

وقد أنلتب احل ومذ التلام ا بلناء الســــــــالم املراعي لل نلور اجلنســــــــاين بقيام ا بصــــــــياغذ ماــــــــرو   - 109
قانون ءامع لتشديع القانون املتشلا بالتحقيا م تالت ال تفاء القسري، وباحلقيقذ واملصاحلذ. ويتض ن 

، عدة أت ام تقدميذ، تشرت   قوق الضــــــــحايا م 2018ي أعلن م تليران/يونيه ماــــــــرو  القانون، الذ
التشويض  وتلغي قانون التقادم م جرائم الشن  اجلنســـــــــــي وقضـــــــــــايا التشذيب  و د بدون قيد أو ءـــــــــــررب 
ســـلطات جلنذ احلقيقذ واملصـــاحلذ وجلنذ التحقيا م تالت امليفتفه قســـريا م ما يتشلا بالتوصـــيذ بإصـــدار 

عن النت اكات اجلســي ذ حلقوق اانســان، مبا م  لك التشذيب، والغتصــاب وغط  لك من أع ال  عفو
 الشن  اجلنسي. 

 
 توصيذ  

أتــث احل ومــذ علض التشجيــع بتنقي  واعت ــاد ماـــــــــــــــرو  القــانون املتشلا بتشــديــع القــانون املتشلا  - 110
بلجنذ التحقيا م تالت ال تفاء القســــــــــــري واحلقيقذ واملصــــــــــــاحلذ، متاــــــــــــيا م  التلامااا مبوجب القانون 

املتصـــع الدويل. وأدعو أيضـــا إىل جـــ ان من  انتصـــا  ممقب وتشويضـــات كاملذ لضـــحايا الشن  اجلنســـي 
بالنلاعات، مبا م  لك ا دمات الصحيذ، وتقدمي املاورة النفسيذ والجت اعيذ، ودعم سلع كسب الشيش 
والتشويض املناسب. وأتث علض أن يتم علض وجه السرعذ اعت اد  طذ الش ع الوطنيذ الثانيذ لتنفيذ قراري 

باــــــون املرأة والســــــالم واألمن، م  إعطاء جــــــ انات  (2008) 1820و  (2000) 1325جملس األمن 
 بالتنفيذ الفشال وامللود باملوارد ال افيذ، إىل جانب إجراء رصد ءامع. 

 
 سري النكا  

، بالتلام 2015تاــــــــــرين األول/أكتوبر  1املمرم  30/1رتب جملس تقوق اانســــــــــان، م قرارا  - 111
ت ومذ ســـري لن ا اعت اد  و ءـــامع م التشامع م  املاجـــي، مبا م  لك إصـــدار تشلي ات جل ي  فرو  
قوات األمن بون الغتصـــــــــاب والشن  اجلنســـــــــي حملوران وســـــــــيشاقب من يرت ل  ا. وطلب جملس تقوق 

 30/1(، أن تنفذ التدابط امددة م قرارا 2017)  ار/مار   34/1اانســـــــــــــــان من احل ومذ، م قرارا 
تنفيذا كامال. وعلض الرغم من تدو  تالت تو ط، ا ذت ســــــــري لن ا  طوات هامذ صــــــــوب تنفيذ 

ســ ، مل حيري تقدم م أت ام هذين القرارين، مبا م  لك اعت اد ماــرو  قانون م تب التشويضــات. ولأل
، ومن أســـــلاب  لك 30/1إناـــــاء جلنذ للحقيقذ واملصـــــاحلذ أو  ليذ قضـــــائيذ علض النحو املتو ض م القرار 

 . 2018األيمذ الدستوريذ ال  بدأت م تارين األول/أكتوبر 
( 2017وقد ســـــــجع   ر موجل ســـــــنوي للجرائم ا ططة تتوىل إعدادا ءـــــــرطذ ســـــــريالن ا )لشام  - 112

ء وى تتشلا بالغتصاب، م  عدم وجود أي إدانذ م قضايا اغتصاب. وأ نان، منذ  1 732دا عد ما

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/ar/A/RES/34/1
https://undocs.org/ar/A/RES/34/1
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(، قســــــم دا ع ج اي الاــــــرطذ حل ايذ تقوق األءــــــيفاق 2015إقرار قانون يايذ الاــــــ ود والضــــــحايا )
الذين يلّلغون عن جرائم الشن . غط أن  ســـــــــــه أناـــــــــــطذ التوعيذ والدعم واحل ايذ م ما يتشلا بقضـــــــــــايا 
الشن  اجلنســــــي يتطلب ييادة عدد الضــــــلارب من اانا ، وتوعيذ الضــــــلارب من الذكور. وهناك  طذ ع ع 
وطنيذ موجودة للتصـــدي للشن  اجلنســـي والشن  القائم علض نو  اجلنس، ول ن فب أن تلود هذا ا طذ 

 باملوارد وتنفذ علض حنو يفي باملراد. 
 

 توصيذ  
تالت الشن  اجلنســــــــــــي املتصــــــــــــع بالنلاعات بصــــــــــــورة من جيذ، أدعو احل ومذ إىل كفالذ تونيا  - 113

والتوكد من أن  ليات الشدالذ النتقاليذ م لفذ بتوفط ســـــــــلع املســـــــــاءلذ واجل  م قضـــــــــايا الشن  اجلنســـــــــي 
املرت ب جـــــد النســـــاء والفتيات والرجال والفتيان من مجي  الفاات ااننيذ، مبا م  لك قضـــــايا ارت ابه من 

تابشذ للدولذ. وأتث احل ومذ علض التشجيع بتنفيذ توصـــيات  ليات تقوق اانســـان جانب ج ات فاعلذ 
 ات الصــــــلذ التابشذ لألمم املتحدة، املتشلقذ بالشن  اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات، والشن  القائم علض نو  

 اجلنس، وكفالذ تقدمي التشويضات للضحايا، وتفشيع م تب التشويضات وتلويدا باملوارد ال افيذ.
  

 حاالت أخرى مثيرة للقلق - خامسا 
 بوروندي  

، تلشث علض 2015ل تلال  اطر الشن  اجلنســـــــي، ال  تفاق ب بفشع األيمذ الســـــــياســـــــيذ لشام  - 114
القلا. وتاـــــط اللجنذ الدوليذ للتحقيا باـــــون بوروندي، م تقريرها األ ط، إىل روايات عن تدو  عن  

غتصـــاب اجل اعي املرت لذ جـــد النســـاء والفتيات ألغراض من جنســـي، ول ســـي ا تالت الغتصـــاب وال
قليع الرتهيب أو الشقاب، تتصــع بانت اءات ســياســيذ متصــورة. وكثطا ما تق  هذا احلواد  مبوافقذ موظفي 
الدولذ. وأَبلغب اللجنذ أيضـــــــــا عن وقو  عن  جنســـــــــي جـــــــــد رجال، مبا م  لك التشذيب م األعضـــــــــاء 

القســــــري وغط  لك من أءــــــ ال اا لل أنناء الســــــتجواب. وتشلو اللجنذ التناســــــليذ، فضــــــال عن التشري 
، إىل ارتفا  مســـــتويات الشن  واافالت من الشقاب، 2015ايدياد  طر الشن  اجلنســـــي، بشد أيمذ عام 

فضـــــــــــــال عن اســـــــــــــت رار الفقر والت ييل القائم علض نو  اجلنس بوجه أعم. وإجـــــــــــــافذ إىل  لك، ل تلال مثذ 
الجت اعيذ للناجه. وما يليد م تفاقم احلالذ هو  -تشلا بتوفط ا دمات الطليذ والنفســيذ  ديات م ما ي

. كذلك 2018تاــــرين األول/أكتوبر  1قيام احل ومذ بتشليا أناــــطذ املنل ات الدوليذ غط احل وميذ منذ 
 تب القطري ، بإغالق امل2018سو  ترتتب علض القرار الذي ا ذته احل ومذ م كانون األول/ديس   

لل فوض الســامي حلقوق اانســان،  نار ســلليذ علض تقوق اانســان للناجه، وعلض إم انيات تصــويفم 
 علض ا دمات األساسيذ.

ول تلال أوجا  املاردين دا ليا والشائدات من النساء والفتيات هاذ للغايذ، ول سي ا م ملار   - 115
م املــائــذ من  43أو املــاء. وتاـــــــــــــــط التقــارير إىل أن  ييــب النيفيــع أو عنــد الــذهــاب لللحــث عن احلطــب

األءــــــيفاق املاــــــردين دا ليا لاــــــون اابالغ ع ا يتشرجــــــون له من اعتداء ألســــــلاب من ا عدم الثقذ م 
 2016الصـــــادر م أيلول/ســـــلت    1/13من القانون رقم  25الســـــلطات. وإجـــــافذ إىل  لك، فإن املادة 

ر بو ا تطلب من مقدمي ا دم ات بإبالغ الاــرطذ عن تواد  الغتصــاب، تىت لو كان  لك جــد تفســ 
، أعلن رئيس 2018رغلات الناجه الذين لاــون من  لك علض ســالمت م. وم اليوم الدويل لل رأة لشام 
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بوروندي عن عدم التسام  مطلقا م  الشن  اجلنسي، والشن  القائم علض نو  اجلنس، بصر  النلر عن 
  رتلذ اجلناة أو مركلهم.

وجرى أيضـــــا تونيا تالت نســـــاء وفتيات فررن إىل الللدان اجملاورة بســـــلب النلا  وانشدام األمن،  - 116
باعتلارهن جحايا عن  جنسي. وهناك قدر من  دمات الدعم متوافرة لتلليذ اتتياجاان م مستوطنات 

النلاميذ كثطا الالجاه. وم   لك، فإن ملت ســـــــــي اللجوء، وغطهم من األءـــــــــيفاق  وي األوجـــــــــا  غط 
 اجت اعي ءامع.  - ي ونون غط قادرين علض احلصول علض دعم طيب ونفسي ما
 

 توصيذ  
أدعو ســـــــــــلطات بوروندي إىل تشليل التصـــــــــــدي للشن  اجلنســـــــــــي بتيســـــــــــط إم انيات الوصـــــــــــول  - 117
ايا الناجه، الجت اعيذ للضــــــــــح - الشدالذ، وتشليل نلم احل ايذ، وكفالذ توفط الرعايذ الطليذ والنفســــــــــيذ إىل

مبن في م املاــردون والشائدون، وإناــاء نلام مشلومات  من وأ القي باــون الشن  اجلنســي والشن  القائم 
علض نو  اجلنس. وأتث احل ومذ علض التشاون م  منلومذ األمم املتحدة، وبوجه  اق م  مجي   ليات 

لض إجراء  قيقات فوريذ ومســـتقلذ تقوق اانســـان  ات الصـــلذ التابشذ لألمم املتحدة. وأءـــج  احل ومذ ع
م امللاعم املتشلقذ بارت اب عن  جنســـــــــــــــي والواردة م تقرير اللجنذ الدوليذ للتحقيا م بوروندي، وا ا  

 ااجراءات املالئ ذ ل فالذ مساءلذ اجلناة. 
 

 نيجيريا  
دنيه، وتاـــ ع يتســـم النلا  الدائر م ءال ءـــرق نيجطيا هبج ات واســـشذ النطاق تاـــن جـــد امل - 118

ارت اب الشن  اجلنســــــي، وا تطا  النســــــاء والفتيات ألغراض الســــــرتقاق اجلنســــــي، وتالت ال تفاء، 
والتاــريد القســري، وت نســب هذا مجيش ا أســاســاا إىل بوكو ترام. وياــ ع ا تطا  النســاء والفتيات علض 

تامالت ألج لة متفجرة  يد اجل اعات املســـــــلحذ غط التابشذ للدولذ، لســـــــتيفدام ن كرقيا جنســـــــي و/أو
مرألذ،  ذ مثطة للقلا م النلا  اجلاري. ويق  النلذ الذي متارســـــــــــــــه اجملت شات امليذ عائقا أمام إعادة 
إدماج الشائدين، وهو ما يمدي إىل مليد من الســــــــتلشاد من احل ايذ واملســــــــاعدة الجت اعيذ. وتتفاقم هذا 

 لن م نتيجذ لالغتصاب.اآلنار السلليذ بالنسلذ ألم ات أطفال أ 
فتيات مدار  من مدرســــــــــــــذ  110، ونقب األمم املتحدة ا تطا  2018وم ءـــــــــــــــلارب/ف اير  - 119

نانويذ تق  م ءال ءــــــرق نيجطيا، تيث أ ضــــــش ن أفراد من بوكو ترام لللواج القســــــري، والغتصــــــاب، 
فتيــات. وأعلنــب  107  ار/مــار ، أفرجــب مجــاعــذ بوكو ترام عن  21والشن  اللــدين والشــاطفي. وم 

اجل اعذ املســــلحذ أن الفتاة الوتيدة ال  رفضــــب اعتناق ااســــالم ســــتلقض رهن الســــرتقاق. وقدمب األمم 
املتحدة  دمات التوهيع الطيب والنفســـــي للفتيات الالا أفرج عن ن، م  إســـــداء املاـــــورة ألفراد أســـــرهن. 

لناجيات عندما علم اجلناة أ ا واغتصــــــــب جــــــــلارب عســــــــ ريون مخس فتيات أ ريات. وقد ق تلب إتدى ا
كانب قدمب ء وى. وتصلب أرب  ناجيات علض الشنايذ الطليذ، ل ن ن رفضن الدعم القانوين. غط أن 
توفط ا دمات حمدود بوجه عام بســــلب قلذ إم انيات الوصــــول إىل الســــ ان املتونرين. وقد أبلغب القيادة 

ت فع  ضو  جلاط ا لل ساءلذ. ومتثع النساء والفتيات الشس ريذ م تلك املواق  مقدمي ا دمات بو ا 
م املائذ من جـــــــــــــــحايا تواد  الشن  اجلنســـــــــــــــي املللغ عن ا م وليات أداماوا وبورنو ويويب. وتفيد  99
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م املائذ من تواد  الشن  اجلنســـــــــــي ارت  لب م ســـــــــــياق الأار باألءـــــــــــيفاق،  38التقارير بون توايل 
 أو ال تطا  أو األء ال األ رى لالتتجاي.  التجنيد القسري، أو ا ط ، أو

، بدأت الســـــــلطات النيجطيذ حماك ذ املاـــــــتله في م من مجاعذ 2017وم تاـــــــرين األول/أكتوبر  - 120
مبوق   2018بوكو ترام، تيــث عقــدت جولت لتقــذ من امــاك ــات م ءـــــــــــــــلــارب/ف اير ومتوي/يوليــه 

 اجلولــــذ الثــــالثــــذ من امــــاك ــــات، ال  بــــدأت م متوي/ التج ي  م واوا، م كينجي بوليــــذ النيجر. وم
مت م، من بين م نال  نســـــــــــــــاء، مبوجب قانون )تشديع(  200، جرت حماك ذ ما يليد عن 2018 يوليه

مت  ا  97مت  ه، وأفرجب عن  5مت  ا، وبرأت  113. وأدانب اماكم 2013)من ( اارهاب، لشام 
 ــذ ارت ــاب الشن  اجلنســـــــــــــــي. وهــذا النتيجــذ تلشــث علض القلا بــدون حمــاك ــذ. ومل توجــه إىل املت  ه ا

الاـــديد، ألن للشن  اجلنســـي دور رئيســـي م اســـرتاتيجيات الش ليات ال  تقوم هبا مجاعذ بوكو ترام. وم 
، ءـــــــــــــــ لـب اللجنـذ الوطنيـذ حلقوق اانســــــــــــــــان م نيجطيا فريقـا  اصــــــــــــــــا للتحقيقـات مشنيا 2018عام 

اانســان م ءال ءــرق نيجطيا، ووج  ب دعوة من أجع تقدمي إفادات عامذ بالنت اكات امللعومذ حلقوق 
باــــــون مجي  الدعاءات املتشلقذ بارت اب انت اكات حلقوق اانســــــان م ءال ءــــــرق نيجطيا، مبا م  لك 
امللاعم املتشلقذ بارت اب عن  جنســي جــد املاــردين دا ليا، وعدم إجراء  قيقات، والســتغالل اجلنســي 

ر للنســــا ء والفتيات مقابع الغذاء واألمن، و ارســــذ الت ييل والشن  جــــد النســــاء والفتيات الشائدات من َأســـال
و ا يثط القلا ( “يوجات مجاعذ بوكو ترام”مجاعذ بوكو ترام )يطلا علي ن علض ســـــــــليع التحقط اســـــــــم 

ات املســــلحذ للتلامات الاــــديد أيضــــا أن النتائو ال  توصــــع إلي ا الفريا الرئاســــي لســــتشراض امتثال القو 
 ، مل تشلن بشد.2017تقوق اانسان وقواعد الءتلاك، الذي أنان م  ب/أغسطس 

ءــــيفصــــا، مشل  م من النســــاء  278 194وتواصــــع األمم املتحدة تقدمي الدعم ملا يللغ عددا  - 121
فتيات أيضـــا من الجت اعيذ. واســـتفادت النســـاء وال - والفتيات، هم  اجذ إىل ا دمات الطليذ والنفســـيذ

تيلا  18الدعم املقدم م جمال ســــلع كســــب الريق واللوايم الصــــحيذ النســــائيذ. وإجــــافذ إىل  لك، أ ناــــن 
جديدا  منا للنســــــــــاء م املناطا امررة تديثا من مجاعذ بوكو ترام، لت  ه النســــــــــاء من إقامذ ءــــــــــل ات 

شذ  دمات الرعايذ والتشويضــــــــات. اجت اعيذ، واكتســــــــاب م ارات م نيذ، وتومه ااتالت من أجع متاب
فتاة كن مرتلطات م الســـــــابا   اعات مســـــــلحذ غط تابشذ للدولذ، وأ رغ ن علض  200وأفرج اجليش عن 

اللواج مبت ردي مجاعذ بوكو ترام، وســـّل  ن إىل ويارة ءـــمون املرأة والتن يذ الجت اعيذ لوليذ بورنو. وتلقض 
والــدعم اعــادة إدمــاج ن. وأ طا، تتوىل األمم املتحــدة وجــــــــــــــ   هملء الفتيــات الرعــايــذ اعــادة تــوهيل ن

الصـــــــــــــــيغذ الن ائيذ لدليله يتشلقان بالتحقيقات م جمال م افحذ اارهاب وباألبشاد اجلنســـــــــــــــانيذ للتدابط 
 املتيفذة م جمال الشدالذ اجلنائيذ للتصدي لارهاب، بوجه  اق م نيجطيا.

 
 توصيذ  

أتث الســــــلطات النيجطيذ علض كفالذ مســــــاءلذ مرت يب جرائم الشن  اجلنســــــي، ســــــواء تلك ال   - 122
ترت ل ا اجل اعات املســـــــلحذ أو الضـــــــلارب الشســـــــ ريون، وعلض  ســـــــه ا دمات والدعم املقدمذ للنســـــــاء 
والفتيات الناجيات من الشن  م مجي  اللرو . وأوصــــي كذلك بو ذ الشن  اجلنســــي م احلســــلان التام 
عند التحقيا م  الشناصر التابشذ لتنليم بوكو ترام، وتوجيه الت م إلي م، ومالتقت م قضائيا، وعند وج  

 برامو جل  جحاياهم وأسراهم السابقه. 
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 التوصيات - سادسا 
بشد مرور عاــــــــــر ســــــــــنوات علض قيام جملس األمن بإناــــــــــاء الوليذ، متثع التوصــــــــــيات التاليذ من ا  - 123

 لستجابذ ءاملذ ومتشددة القطاعات ملن   فذ الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات والتصدي يفا. 
ق لتعزيز المنع بتعزيز امتثال الدول والجهات غير التابعة للدول لقرار مجلس األمن المتعل - 124

 بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، أوصي بأن يقوم مجلس األمن بما يلي:
توجيه الدعوة إىل مجي  األطرا  احل وميذ وغط احل وميذ بتقدمي التلامات ر يذ وحمددة  ()أ 

مل ثل  ا اصــذ مبن  الشن  اجلنســي املتصــع بالنلاعات والتصــدي له، علض أن ياــ ع  لك مجلذ أمور من ا 
إصــــــدار أوامر قياديذ، ومدونات لقواعد الســــــلوك، ووجــــــ  إجراءات اانفا  املتصــــــلذ بذلك  ‘ 1’ ما يلي 

توقي  تش دات فرديذ من جانب القادة، وكفالذ تيســــــــــــط وصــــــــــــول مســــــــــــمويل األمم املتحدة املشنيه ‘ 2’ و
ملصــداقيذ، التحقيا م مجي  الدعاءات  ات ا‘ 3’ تســلســع القيادات يفذا الغرض، وللناء القدرات  و إىل

مبا م  لك املشلومات املقدمذ من كيانات منلومذ األمم املتحدة  ات الصـــــــــــــلذ، ومالتقذ اجلناة امللعومه 
كفالذ تيســـط الوصـــول دون عوائا من أجع املراقلذ وتقدمي ا دمات واملســـاعدة اانســـانيذ  ‘  4’قضـــائيا  و 

ريه والاــــــــــرطذ تتوىل املســــــــــموليذ عن تشيه ج ات تنســــــــــيا رفيشذ املســــــــــتوى من املدنيه والشســــــــــ ‘ 5’ و
 اللتلامات  تنفيذ

دعم اجل ود ال  تلذيفا  ثل  ا اصـــــــــــــــذ، وفريا ا  اء املش  بســـــــــــــــيادة القانون والشن   ()ب 
اجلنســـــــــــــي م تالت النلا ، واملســـــــــــــتاـــــــــــــارين املشنيه   ايذ املرأة وغط هملء من اجل ات الفاعلذ املشنيذ 

ل م توار م  األطرا  احل وميه واألطرا  غط احل وميه للحصـــــــــــــــول علض األمم املتحــدة، للــد و  م
 التلامات، ولدعم األطرا  م وج  وتفشيع  ط  التنفيذ  ات الصلذ 

مشاجلذ الثغرات املوجودة م نلام المتثال الذي ل تتوافر مبوجله وســـائع متســـقذ لتوجيه  ()ج 
امتثال األطرا ، وتقدمي توصــيات من أجع ا ا  تدابط حمددة اهت ام جملس األمن إىل املشلومات املتشلقذ ب

األهدا ، وم هذا الصــــدد، النلر م وجــــ  ترتيلات مناســــلذ، مبا م  لك مجلذ أمور من ا إم انيذ إناــــاء 
 ليذ ر يذ يســـتطي  جملس األمن من  اليفا أن يرصـــد بانتلام امتثال أطرا  النلا . ومي ن أن ياـــ ع هذا 

دوري لاللتلامات الر يذ امل مذ م  األمم املتحدة، وما يتصــــــــــع بذلك من  ط  تنفيذ،  إجراء اســــــــــتشراض
وإجراء اسـتشراض سـنوي لقائ ذ األطرا  املرفقذ بتقارير األمه الشام، فضـال عن ا ا  ااجراءات املناسـلذ، 

أولاـك األفراد مثـع ااتـالت إىل جلـان اجللاءات  ات الصـــــــــــــــلـذ، من أجـع إيالء العتلـار الواجـب لتشيه 
 الذين يتح لون املسموليذ املتشلقذ باألطرا  املدرجذ م القائ ذ  

مواصــلذ إدراج الشن  اجلنســي بوصــفه مشيارا صــرحيا )قائ ا بذاته( لا ضــا  للجلاءات  )د( 
مبوجب النلم  ات الصــــــلذ لللدان مشينذ، ودعوة  ثل  ا اصــــــذ بانتلام لتلادل املشلومات  ات الصــــــلذ م  

 اجللاءات  جلان
إدراج الشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات م ع ع نلم اجللاءات  ات الصـــــــلذ املتشلقذ  )ه( 

 1989، و (1999) 1267مب افحذ اارهاب، مبا م  لك جلنذ جملس األمن املناــــــــــــوة ع ال بالقرارات 
باــون تنليم الدولذ ااســالميذ م الشراق والاــام )داعش( وتنليم القاعدة  (2015) 2253و  (2011)

أولاك الذين يساعدون  وما يرتل  به من أفراد ومجاعات وممسسات وكيانات، والتوكد من النلر م إدراج
 هذا اجل اعات، بلي  النساء واألطفال أو الأار هبم، م قائ ذ اجللاءات 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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كفــــالــــذ أن تتوافر لــــدى أفرقــــذ ا  اء وأفرقــــذ الرصــــــــــــــــــد التــــابشــــذ جل ي  جلــــان اجللاءات  )و( 
لتحقيا الصــــــــلذ   ات متفرغذ م الاــــــــمون اجلنســــــــانيذ والشن  اجلنســــــــي، م إطار أع ايفا املتشلقذ با  ات

والرصـــــــد، وأن تدرج م تقاريرها وتوصـــــــيااا املقدمذ إىل اللجان مشلومات باـــــــون تواد  الشن  اجلنســــــي 
 املتصع بالنلاعات وأ اطه واأاهاته ومرت ليه 

 ارســــــــــــــــذ الضـــــــــــــــغ  علض األءـــــــــــــــيفـاق وال يـانات واألطرا ، با ا  جلان اجللاءات  )ي( 
وع ال الشن  اجلنسي علض وجه التحديد، علض أن تنطلا الصلذ تدابط حمددة ايفد ، م ما يتشلا ب  ات

هذا ااجراءات علض األفراد الذين يومرون بارت اب الشن  اجلنســــي أو يتغاجــــون عنه، مبا يتســــا والقانون 
 اجلنائي الدويل، سواء كان عس ريا أو مدنيا.

تصدي له بوصف ولتعزيز اإلجراءات المتعلقة بمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات وال - 125
 ذلك أولوية شاملة في عمل مجلس األمن، أوصي بما يلي:

أن يتم إبراي من  الشن  اجلنســـــــــــــــي املتصــــــــــــــــــع بــــالنلاعــــات م مجي  القرارات القطريـــذ  )أ( 
الصــــــــــــلذ، وعند اا ن بإناــــــــــــاء وليات جديدة للشثات الســــــــــــالم أو أديدها، و لك بإدراج أت ام   ات

هو مله م قرارات جملس األمن املتشلقذ بالشن  اجلنســــــــــي م تالت  تنفيذيذ هبذا الصــــــــــدد، علض حنو ما
 النلا ، وباملرأة والسالم واألمن 

أن تضــــــــّ ن الليارات امليدانيذ الدوريذ جمللس األمن تركيلا علض الشن  اجلنســــــــي املتصــــــــع  )ب( 
لوطنيذ باــــون بالنلاعات قدر اام ان وعند القتضــــاء، وأن يش ع أعضــــاء اجمللس صــــراتذ م  الســــلطات ا

التلامااا مبن  الشن  اجلنســــي املتصــــع بالنلاعات والتصــــدي له، والتاــــاور م  الناجه منه، وم  اجملت شات 
 امليذ املتونرة، واملنل ات النسائيذ، م  إيالء العتلار الواجب مللادئ السالمذ والسريذ.

وفي سددياق االتجار  وللتصدددي للعنف الجنسددي المسددتسدم كأسددلوب من أسدداليب اإلرهاب - 126
 (2015) 2242باألشدددددددددددسال في حاالت النزاع، على النحو المحدد في  رارات مجلس األمن 

 ، أوصي بما يلي:(2017) 2388و  (2016) 2331 و
املواءمذ الســــــرتاتيجيذ للج ود امللذولذ للتصــــــدي للشن  اجلنســــــي م  اجل ود الراميذ إىل  )أ( 

من  التطر  الشني  وم افحذ اارهاب، وكفالذ أن ت ون  ط  الش ع الوطنيذ املتشلقذ باملرأة والســــــــــــــالم 
، إقرارا بون أع ال (2015) 2242ي  مت املذ ومتســـــقذ م  قرار جملس األمن واألمن ومن  التطر  الشن

الشن  اجلنسي واجلنساين مشروفذ بو ا تا ع جلءا من األهدا  السرتاتيجيذ للشض اجل اعات اارهابيذ 
م اارهاب، وأداة لليادة قدرة تلك اجل اعات بدعم أناــــــــــــــطذ وأيديولوجيااا، وت تيفذ وســـــــــــــــيلذ ت تي يذ 

 متويل ا، والتجنيد لصاحل ا، وبتدمط اجملت شات امليذ 
تنقي  األطر القانونيذ والســـــــــــــــياســـــــــــــــاتيذ الوطنيذ ل فالذ العرتا  بالناجه من الشن   )ب( 

بوصــف م جــحايا تقيقيه،  اجلنســي الذي ترت له اجل اعات املســلحذ و/أو اجل اعات اارهابيذ، ودع  م
ليتســهل يفم الســتفادة من دعم ي ون ءــامال، مبا م  لك التشويضــات واجل   وكفالذ عدم مشاملذ الناجه 

 بوصف م منتسله إىل ج ات مشينذ أو أصول استيفلاراتيذ 
التحقيا م  أفراد اجل اعات اارهابيذ ل ل و م أعضــــاء م تلك اجل اعات أو منت ه  )ج( 

   ا فحسب، بع وبسلب مجي  جرائم الشن  اجلنسي املرت لذإلي

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)


S/2019/280 
 

 

19-04552 35/43 

 

دعم كيانات األمم املتحدة  ات الصـــــــــلذ، كاملديريذ التنفيذيذ للجنذ م افحذ اارهاب،  )د( 
وم تب م افحذ اارهاب، وم تب األمم املتحدة املش  بامليفدرات واجلرميذ، علض إدراج املشلومات  ات 

ن  اجلنســي م تالت النلا  م التقيي ات القطريذ، مبا يتســا والعرتا  الصــلذ بالأار باألءــيفاق والش
 بالرواب  به اجلرميذ املنل ذ ع  الوطنيذ ومتويع اارهاب.

ولكفالة توافر معلومات آنية وموثو ة كأساس التساذ إجراءات المنع والتصدي على جميع  - 127
 المستويات، أوصي بما يلي: 

رصـــــــــد والتحليع واابالغ باـــــــــون الشن  اجلنســـــــــي املتصـــــــــع بالنلاعات تشليل ترتيلات ال )أ( 
مجي  احلــالت  ات الصـــــــــــــــلــذ املثطة للقلا، بطرق من ــا توفط مــا ي في من املوارد اللاـــــــــــــــريــذ ل يــانـات  م

املتحدة امل لفذ م هذا الاــون  هبد  أن تتصــدى تلك الرتتيلات بصــورة نابتذ للشن  اجلنســي عند  األمم
ا من أســاليب احلرب أو ارت ابه كجرائم حمت لذ جــد اانســانيذ، أو جرائم ترب، بصــفته اســتيفدامه أســلوب

فشال أســاســيا م جرميذ إبادة مجاعيذ، وعند اســتيفدامه كوســلوب من أســاليب اارهاب، وكذلك م ســياق 
مراقلــذ النتيفــابـات، م بشض احلـالت، تيــث يســـــــــــــــتيفــدم الشن  اجلنســـــــــــــــي م بشض األتيــان م إطـار 

الشن  ال  تســــــت د  النســــــاء والفتيات، والناءــــــطه م جمال تقوق اانســــــان، واملدافشه عن  ارســــــات 
 تقوق اانسان أو غط هملء من األفراد علض أسا  النت اء السياسي أو األصع اان  املتصور 

كفالذ أن ت ون مجي  اجل ود امللذولذ لتونيا الشن  اجلنســـــــــــــــي والتحقيا فيه مت حورة  )ب( 
ناجه منه، ومنسقذ جيدا، وأن تتقيد مبلادئ السالمذ والسريذ، واملوافقذ املستنطة، فضال عن ملادئ علض ال

الســـــــتقالل واحلياد  وأن ت ون اســـــــرتاتيجيات الرصـــــــد والتحقيا متصـــــــلذ بإجراءات ااتالذ ل فالذ تقدمي 
 ا دمات للناجه.

إجراءات منع أكثر اسددتبا ية وفعالية، ولكفالة اتساذ حفظة السدد م التابعين لممم المتحدة  - 128
مبواصــــــلذ تدريب مجي  أفراد تفظ الســــــالم باــــــون املســــــائع اجلنســــــانيذ والشن  اجلنســــــي املتصــــــع  أوصدددددي

م  لك التدريب م املوق ، وامدد الســـــياق، والقائم علض ســـــيناريوهات، والتوهب واانذار  بالنلاعات، مبا
يذ الناـــــر، وكفالذ أن ي ون هذا ال تصـــــاق جـــــ ن مشايط املل ر، وتقدميه علض أســـــا  دوري طوال ع ل

   أساس ااألداء والستشداد التاغيلي ال  يتم تقييم القوات علض 
ولتعزيز منع العنف الجنسددي بدعم طائفة واسددعة من الفاعلين في المجتمع المدني، أوصددي  - 129

 بما يلي:
مبا م  لك املنل ات النســـــــــــــــائيذ وقادة تشليل ماـــــــــــــــاركذ الناجه وأفراد اجملت   املدين،  )أ( 

اجملت شات امليذ ماــــــاركذ جمديذ، باعتلارهم عنصــــــرا أســــــاســــــيا م مجي  اجل ود الراميذ إىل املن  والتصــــــدي  
ودعم اجل ود ال  يلذيفا املدافشون عن تقوق اانســـــــــــــــان والصـــــــــــــــحفيون الذين يشدون تقارير عن الشن  

ب ج ودهم أمهيذ أسـاسـيذ م تغيط املشايط املتشلقذ بشدم املسـاواة اجلنسـي املتصـع بالنلاعات، والذين ت تسـ
 والت ييل ايفي ليه به اجلنسه 

تدريب الصـــــــحفيه م إطار اســـــــرتاتيجيذ أوســـــــ  نطاقا من أجع كفالذ عدم اســـــــتيفدام  )ب( 
وســـــــــائ  ااعالم التقليديذ ووســـــــــائ  التواصـــــــــع الجت اعي، للتحريض علض الشن ، ومن أجع تاـــــــــجي  

بالغ اآلمن واأل القي عن تالت الشن  اجلنســـــي املتصـــــع بالنلاعات  ومن أجع دعم يالت التشلاذ اا
 اجملت شيذ لل ساعدة علض  ويع وص ذ الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات من الضحايا إىل اجلناة 



 S/2019/280 

 

36/43 19-04552 

 

تاـــــجي  ماـــــاركذ اللع اء الدينيه والتقليديه، ول ســـــي ا للتيففي  من الوصـــــم الذي  )ج( 
 رض له الناجون من الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات وتيسط إعادة إدماج م وإدماج أطفايفم يتش

دعم اجل ود ال  تلذيفا األمم املتحدة لتوفط الت ويع الذي مي ن التنلم به، بوسائع من ا  )د( 
ء، وبناء قدرة إعطاء األولويذ م  صــــصــــات الصــــناديا القطريذ املاــــرتكذ لل نل ات ال  تتوىل قياداا نســــا

فاات اجملت   املدين علض تشليل  ليات احل ايذ اجملت شيذ غط الر يذ مل افحذ الشن  اجلنســـــــــــــــي م تالت 
 النلا  وما بشد انت اء النلا . 

ولتعزيز المنع بدعم الجهود المبذولة لكفالة المسدددداءلة الجنائية لمرتكبي العنف الجنسددددي،  - 130
  وإص ح  طاع العدالة، أوصي بما يلي:ووصول الناجين إلى العدالة، 

ييادة الدعم املقدم إىل الســــــــلطات الوطنيذ م احلالت املثطة للقلا، م ج ودها الراميذ  )أ( 
إىل إصـــــــــــــالا القوانه، وتشليل التحقيقات واملالتقات القضـــــــــــــائيذ، م امتثال لل شايط الدوليذ لاجراءات 

وســـــــــن قوانه حل ايذ الضـــــــــحايا والاـــــــــ ود، وتقدمي املســـــــــاعدة القانونيذ القانونيذ الواجلذ واماك ذ الشادلذ  
 للناجه  وإنااء وتدات وحماكم ءرطذ متيفصصذ وتقدمي تدريب متيفصص لل ياات القضائيذ  

التوكد من أن تدابط الشفو واحلصــــــــانذ ل تنطلا علض مرت يب أي ءــــــــ ع من أءــــــــ ال  )ب( 
 الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات 

ذ الشقلات ااجرائيذ واانلاتيذ أمام وصـــــول الضـــــحايا إىل الشدالذ، مثع فرتات التقادم إيال )ج( 
التقييديذ لتقدمي املطاللات  ومتطللات التوكيد ال  تنطوي علض متييل جـــــــــــــــد الضـــــــــــــــحايا من تيث كو م 

ج ن ء ودا ومتلل ه  واستلشاد ء ادة الضحايا أو تاويه  شت م من جانب مسمويل إنفا  القانون، و 
 ااجراءات القضائيذ وغطها من ااجراءات  وعدم وجود مرافا للجلسات املغلقذ  

اســــــــــــتيفدام مجي  الوســــــــــــائع املتاتذ للتونط علض أطرا  النلا  لالمتثال للقانون الدويل،  )د( 
، بوســــــــــائع من ا إتالذ احلالت املثطة للقلا أو األفراد الذين يرت لون الشن  اجلنســــــــــي املتصــــــــــع بالنلاعات

 يومرون بارت ابه، أو يتغاجون عنه، إىل ام  ذ اجلنائيذ الدوليذ. أو
ولتعزيز مفهوم للعدالة والمساءلة يكون شام  ومحوره الناجون من العنف الجنسي، أوصي  - 131
 يلي: بما

دعم الدول م جشع التشويضات القضائيذ و/أو ااداريذ متاتذ لضحايا الشن  اجلنسي  )أ( 
 اعات، بصفذ  لك جلءا من تق م م احلصول علض سلع انتصا  سريشذ ووافيذ وفشالذ املتصع بالنل 
تاجي  اجل ات الفاعلذ ا ارجيذ، بناء علض طلب الدول األعضاء م احلالت ال  قد  )ب( 

ل تتوافر لدي ا القدرة، من دون اا الل مبسموليذ الدولذ عن توفط التشويضات، علض املساعدة م تص يم 
 مو ملن  التشويضات، وعلض النلر علض النحو الواجب م إنااء صندوق للضحايا الناجه برا

النلر م توفط نوافــذ متويــع حمــددة للنــاجه م ســـــــــــــــيــاق ملــادرات األمم املتحــدة للنــاء  )ج( 
ليذ الســــالم وأطر التن يذ، ومراعاة هذا األمر م ســــياق الاــــراكذ القائ ذ به األمم املتحدة واملمســــســــات املا

 الدوليذ، كاللنك الدويل. 
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 ولتعزيز المنع في سياق إص ح  طاع األمن، أوصي بما يلي:  - 132
تقدمي دعم مايل للللدان املتضـــــــــــررة وتلويدها با  ات التقنيذ من أجع تشليل تصـــــــــــدي ا  )أ( 

يل قدرة للشن  اجلنســـــــــي املتصـــــــــع بالنلاعات م ســـــــــياق ملادرات إصـــــــــالا القطا  األم ، مبا م  لك تشل 
ممســـســـات القضـــاء الشســـ ري علض التصـــدي يفذا اجلرائم  وا ا  إجراءات وقائيذ ملن  األفراد الذين تتوافر 
أســـــــــــــــلــاب وجي ــذ لالءـــــــــــــــتلــاا بــارت ــاهبم انت ــاكــات من اللتحــاق بقوات األمن أو التتفــاظ بوظــائف م 

 الشام وقوانه التقادم  ترقيت م، و لك بإ ضاع م للفري  واستثناء هذا اجلرائم من أوامر الشفو أو
ييادة متثيع املرأة م دوائر الاــرطذ الوطنيذ، وإناــاء وتدات متيفصــصــذ دا ع الاــرطذ،  )ب( 

بنار نساء م هذا الوتدات، بالنلر إىل الرتاب  اافايب به النسلذ املاويذ لانا  ومشدلت اابالغ عن 
 .جرائم الشن  اجلنسي

بإدماج  ليع  مج نزع الس ح والتسريح وإعادة اإلدماج، أوصيولتعزيز المنع في سياق برا - 133
املســــــــــائع اجلنســــــــــانيذ والتدريب باــــــــــو ا م الش ليات الوطنيذ لنل  الســــــــــالا والتســــــــــري  وإعادة اادماج، 

 لك ملادرات إعادة الت يي  الجت اعي وإعادة اادماج، و لك للحد من  طر الشن  اجلنســــي،  م مبا
ت الســـــــــــــــتجابذ، ول فالذ وصـــــــــــــــول املقاتله الســـــــــــــــابقه إىل التد الت م اجملالت ورب  الناجه خبدما

 الجت اعيذ. - النفسيذ
 ولتعزيز المنع في سياق الجهود المبذولة لصنع الس م، أوصي بما يلي: - 134

أن تتضـــــــــــــــ ن اتفاقات الســـــــــــــــالم ووق  إطالق النار أت اما تنص علض اعتلار الشن   )أ( 
بالنلاعات ع ال حملورا، ول ســـــــــي ا م األت ام املتشلقذ بفك الرتلارب، وأن تتضـــــــــ ن اجلنســـــــــي املتصـــــــــع 

تفاصـــــــــــيع للرتتيلات املتشلقذ بآليات رصـــــــــــد وق  إطالق النار وال  ينلغي أن تو ذ م العتلار مجلذ أمور 
شن  رصد تواد  ال‘2’ التحقا من وق  أع ال الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات  و‘ 1’من ا ما يلي  

اجلنســي واأاهاته وأ اطه، واابالغ عن ا، مبا م  لك  ديد األطرا  ال  توجد أســلاب وجي ذ لالءــتلاا 
جـــــــم مراقله من الذكور واانا ، فضـــــــال عن   اء  صـــــــصـــــــه م ‘ 3’م كو ا مســـــــمولذ عن  لك  و 

 املسائع اجلنسانيذ، إىل هي ع الرصد 
صـــورة جمديذ م املفاوجـــات الســـياســـيذ، وأن ي اـــج   أن ت ون املرأة موجودة وماـــاركذ ب )ب( 

الوســـــــطاء علض جـــــــم   اء م جمال الشن  اجلنســـــــاين والشن  اجلنســـــــي املتصـــــــع بالنلاعات إىل أفرقذ دعم 
 الوساطذ التابشذ يفم.

بون تتيفذ اجل ات  ولتعزيز المنع بالتصدددي ل سددتغ ل غير المشددروع للموارد الطبيعية، أوصددي - 135
القطا  ا اق تدابط حمددة تاــــــــ ع بذل الشنايذ الواجلذ من أجع كفالذ عدم اســــــــتيفدام عائدات الفاعلذ من 

والشن  اجلنسي  املواد امل تسلذ من ع ليااا اانتاجيذ لت ول هبا اجل اعات املسلحذ ال  تس م م إدامذ النلا 
  املتونرة بالنلاعات. من املناطا غطاملتصع بالنلاعات، وأن توفر املواد الاليمذ لش ليااا اانتاجيذ ع وما 

 ولتعزيز السدمات المقدمة لجميع الناجين، أوصي بما يلي: - 136
مشاجلذ أوجه القصـــــــــــور م متويع ال امو املتشلقذ مب افحذ الشن  اجلنســـــــــــي واجلنســـــــــــاين  )أ( 

هـذا التـد الت  وبرامو رعـايـذ الصـــــــــــــــحـذ اجلنســـــــــــــــيـذ واا ـابيـذ م املنـاطا املتـونرة بـالنلاعـات، نلرا إىل أن
 للحياة   منقذة
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تقدمي املســـــــــــاعدة املتشددة القطاعات جل ي  الناجه من الشن  اجلنســـــــــــي، مبا م  لك  )ب( 
املشاجلذ السريريذ حلالت الغتصاب، وتقدمي ا دمات الطليذ والنفسيذ والجت اعيذ والقانونيذ، مبا م  لك 

إم انيات احلصـــــــــول علض وســـــــــائع من  احل ع م احلالت الرعايذ اجلنســـــــــيذ واا ابيذ الاـــــــــاملذ، من قليع 
الطارئذ، واا اء املومون للح ع، والوقايذ من فطو  نقص املناعذ اللاـــــــريذ، والتوعيذ به، وعالجه، فضـــــــال 
عن تقدمي الدعم اعادة إدماج الناجه منه، مبا م  لك توفط املووى عند القتضــــاء، وتنفيذ برامو باــــون 

ينلغي إيالء اهت ام  اق للطائفذ املتنوعذ من الضـــــــــــــــحايا  األقليات الشرقيذ  - ســـــــــــــــلع كســـــــــــــــب الشيش
الدينيذ  والنســاء والفتيات م املناطا الريفيذ أو النائيذ  و وو ااعاقذ  وربات األســر املشياــيذ  واألرامع   أو

واألطفال الذين  والذكور الناجون من الشن   والنســـــاء واألطفال املرتلطون باجل اعات املســـــلحذ  والنســـــاء
أفرج عن م من تالت ال تطا  واللواج القســـــري والســـــرتقاق اجلنســـــي والأار هبم من قلع اجل اعات 
املســـــــــــلحذ  واألطفال الذين يولدون نتيجذ لالغتصـــــــــــاب م يمن احلرب  واملثليات واملثليون وملدوجو امليع 

 ين قد يتطللون استجابات متيفصصذ.اجلنسي ومغايرو ايفويذ اجلنسانيذ وتاملو صفات اجلنسه، الذ
وإذ أسددلم بأن العنف الجنسددي ليس خطرا شددديدا يواجهه الناححون فحسددب، بل هو أي ددا  - 137

 أسلوب استسدم لحمل الناس على التشرد، أوصي بما يلي:
وج  الشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات م احلسلان علض النحو الواجب، باعتلارا ء ال  )أ( 

مركل  ط اد املتصـــــع بنو  اجلنس الذي مي ن أن ي تيفذ أســـــاســـــا ماـــــروعا ملن  اللجوء أومن أءـــــ ال الجـــــ
الالجن م القانون، وم امل ارســــــــذ الش ليذ، والتاــــــــجي  علض توفط  ليات فري مالئ ذ هبد  التشر  املل ر 

 نسي اجل علض طاليب اللجوء الذين هم جحايا الشن  اجلنسي أو الأار باألءيفاق ألغراض الستغالل
النلر م الســــــــــشي من أجع التوصــــــــــع إىل تلول دائ ذ، وخباصــــــــــذ تقدمي الدعم اعادة  )ب( 

ال  توفر احل ايذ املمقتذ بإجالء النســاء  “ماــاري  احلصــص ا اصــذ”توطه الضــحايا الناجه، فضــال عن 
واألطفال املشرجــــــه لليفطر والســــــ اا يفم بد ول بلدان نالثذ ألســــــلاب إنســــــانيذ، وكفالذ أن تنلر الللدان 
املستقللذ لالجاه م ا ا  تدابط من أجع التيففي  من  طر الشن  اجلنسي، وإتاتذ ا دمات للضحايا 

 تالام ألغراض مساءلذ اجلناة م املستقلع. الناجه، وتلويدهم خبيار تونيا
وإذ أسدددددددلم بأن الرجال والفتيان هم أي دددددددا أهدا  للعنف الجنسدددددددي المتصدددددددل بالنزاعات،  - 138
برصـــد الشن  اجلنســـي املرت ب جـــد الرجال والفتيان و ليله واابالغ عنه علض حنو أكثر اتســـاقا،  أوصدددي

كن التتجاي الر يذ وغط الر يذ، وبالنســـــلذ إىل الرجال ول ســـــي ا الشن  اجلنســـــي املرت ب م ســـــياق أما 
والفتيان املرتلطه باجل اعات املســـلحذ  فضـــال عن اســـتشراض التاـــريشات الوطنيذ من أجع يايذ الضـــحايا 

من الذكور، ورفض الفرتاجــات  امن الذكور  وتشليل الســياســات ال  تقدم الســتجابات املناســلذ للضــحاي
 اجلذور املتشلقذ بشدم تشرض الذكور يفذا الشن .الثقافيذ الش يقذ 

وإذ أسدددددددددلم بأن األفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسدددددددددي ومغايري الهوية  - 139
الجنسدددانية وحاملي صدددفات الجنسدددين يتعرادددون أحيانا بصدددفة محددة للعنف الجنسدددي في حاالت 

من املثليات واملثليه وملدوجي امليع اجلنســــــــــي  برصــــــــــد النت اكات املرت لذ جــــــــــد األفراد النزاع، أوصددددددددي
ومغايري ايفويذ اجلنســـــــــــــانيذ وتاملي صـــــــــــــفات اجلنســـــــــــــه، و ليله واابالغ عنه علض حنو أكثر اتســـــــــــــاقا، 
واستشراض التاريشات الوطنيذ وتشليلها هبد  يايذ الضحايا من املثليات واملثليه وملدوجي امليع اجلنسي 

 تاملي صفات اجلنسه.ومغايري ايفويذ اجلنسانيذ و 
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وإذ أسدلم بوجود االال  من األطفال المولودين نتيجة ل غتصداب في حمن الحرب، الذين  - 140
بإيالء  غالبا ما يواجهون حياة من التهميش والتعرض للتجنيد من  بل الجماعات المسدددلحة، أوصدددي

ل مبا م  لك األطفال املاــــــردون العتلار الواجب لالتتياجات ا اصــــــذ من احل ايذ الاليمذ يفملء األطفا
احلائلين للونائا الاليمذ، وتوجـــي  وجـــش م القانوين م أســـر  وقب   ن  وكفالذ تا األم ات  قســـرا غط

م من  جنسيت ن إىل أطفايفن، مبا يت اءض واتفاقيذ القضاء علض مجي  أء ال الت ييل جد املرأة، لتفادي 
تاتذ موارد إجــافيذ لتوفط  دمات تدعم الناجيات من الشن  إم انيذ تدو  تالت انشدام اجلنســيذ  وإ

اجلنســـــــــــــــي وأطفايفن، وتدعم النســـــــــــــــاء والفتيات الالا يرغن م إ اء احل ع غط املرغوب فيه الناجم عن 
 الغتصاب ليتسهل يفن القيام بذلك. 

ن به تشليل التشاو بولتحقيق اسدددددددتجابة مت دددددددافرة ومنسدددددددقة على الصدددددددعيد العالمي، أوصدددددددي  - 141
املنل ات ااقلي يذ واملنل ات دون ااقلي يذ م  األمم املتحدة وتقدمي ا الدعم إىل الدول األعضـاء املتونرة 
من أجع التصــــــدي للشن  اجلنســــــي املتصــــــع بالنلاعات، مبا م  لك تشليل الرصــــــد والتونيا  وتقدمي الدعم 

ســــــتجابات م جمايل ســــــيادة القانون وا دمات املايل والتق  إىل الدول األعضــــــاء املتونرة من أجع تشليل ال
املقدمذ  وتشليل تلادل ا  ات في ا به الللدان املتونرة  والتصدي لألبشاد الشابرة للحدود، من قليع الأار 
باللار  وكفالذ تقدمي التدريب املالئم للقوات األمنيذ ااقلي يذ، وأفرقذ املشنيذ بالوساطذ وبالتحقا من وق  

 لنار. إطالق ا
 (2009) 1888ولتعزيز الهياكل األسددددددددددداسدددددددددددية المنشدددددددددددأة بموجب  رار مجلس األمن  - 142

 للتصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، ودعم استجابة البلدان المتأثرة، أوصي بما يلي:
نيذ بالشن  اجلنســــــــــي م تالت النلا ، وفريا ا  اء تلويد م تب امل ثلذ ا اصــــــــــذ املش )أ( 

املش  بســـيادة القانون والشن  اجلنســـي م تالت النلا ، اململ  من   اء متيفصـــصـــه من برنامو األمم 
املتحدة اا ائي وإدارة ع ليات تفظ الســـــالم، ومفوجـــــيذ األمم املتحدة حلقوق اانســـــان، باملوارد الاليمذ 

 وليتي  ا  ليتسهل يف ا تنفيذ
مواصــــــلذ ناــــــر مســــــتاــــــارين م جمال يايذ النســــــاء م ع ليات األمم املتحدة للســـــالم  ()ب 

وم اتب املنســـــــقه املقي ه ومنســـــــقي الاـــــــمون اانســـــــانيذ التابشه لألمم املتحدة م مجي  احلالت املثطة 
ذ قرارات جملس األمن املتشلقذ للقلا، من أجع إســـــداء املاـــــورة إىل القيادة الشليا لألمم املتحدة باـــــون تنفي

 بالشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات، والتسليم بومهيذ توفط املوارد ال افيذ يفذا امل ام 
الســـــــــتفادة من   ة فريا ا  اء املش  بســـــــــيادة القانون والشن  اجلنســـــــــي م تالت  )ج( 

ملتصـــــــــلذ مبجالت الاـــــــــرطذ والشدالذ النلا ، بالتنســـــــــيا م  مركل التنســـــــــيا الشاملي جلوانب ســـــــــيادة القانون ا
والســـجون م تالت ما بشد النلا  وغطها من تالت األيمات، لدعم تشليل التاـــريشات الوطنيذ وقدرات 

 النلم القضائيذ 
مواصــلذ تطوير أدوات تاــغيليذ ملت رة وتوجي ات توفرها ملادرة األمم املتحدة مل افحذ  )د( 

فط املوارد ال افيذ للصندوق الستا اين املتشدد الاركاء لل لادرة، من الشن  اجلنسي م تالت النلا ، وتو 
أجع احلفل علض  قيا اســــتجابات ءــــاملذ علض الصــــشيد القطري، وتنفيذ اللتلامات من أجع من  أطرا  

 النلاعات من ارت اب الشن  اجلنسي.
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
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 المرفق
ا أنماطا من  ائمة األطرا  التي توجد أسددددددددددباب وجيهة ل شددددددددددتباه في ارتكابه  

أشدددددكال العنف الجنسدددددي في حاالت النزاع المسدددددلح من  االغتصددددداب أو غيره
 المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن أو في مسؤوليتها عن ذلك

  
ليس القصد من القائ ذ التاليذ أن ت ون ءاملذ، وإ ا أن تتض ن أ اء األطرا  ال  تتوافر عن ا  

أ اء الللدان ل ترد إل لاءــــــــــــــارة إىل املواق  ال  ي اــــــــــــــتله أن ت ون  واجلدير بالذكر أن مشلومات مونوقذ.
 األطرا  قد ارت لب انت اكات في ا. 

 
 األطرا  في جمهورية أفريقيا الوسطى  

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ 
 جيش الرب لل قاومذ  ()أ 
أفريقيا الوســطض،  فصــائع ائتال  ســيلي ا الســابا  ال اد من أجع الســالم م مج وريذ )ب( 

واحلركذ الوطنيذ ألفريقيا الوســطض، واجلل ذ الاــشليذ لن ضــذ أفريقيا الوســطض/فصــيع غول، 
واجلل ذ الاــــشليذ لن ضــــذ أفريقيا الوســــطض/فصــــيع علد اأ تســــه، والتج   الوط  من 

 أجع التجديد م مج وريذ أفريقيا الوسطض 
 الوسطض/علد اأ مس ه  اجلل ذ الدميقراطيذ لاشب مج وريذ أفريقيا )ج( 
 مجاعذ الثورة والشدالذ  )د( 
 علا  سيدي ي  - تركذ الشودة واملطاللذ باحلقوق ورد العتلار )ه( 
 امليليايا املرتلطذ بون  بالكا.  )و( 

 
 األطرا  في جمهورية الكونغو الديمقراطية   

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ   - 1
 جانفييه  - ع كونغو تر و ي سيادة ال  الوطنيه من أج )أ( 
 “اجلنرال”فصيع التجديد، بقيادة  -  ال  الوطنيه من أجع كونغو تر و ي سيادة )ب( 

 مابينلي بولط لي وي 
 القوى الدميقراطيذ املتحالفذ   )ج( 
 قوات الدفا  عن ال ونغو   )د( 
 ميليايات بانا مورا   )ه( 
 اندا  القوات الدميقراطيذ لتحرير رو  )و( 
 قوات املقاومذ الوطنيذ م إيتوري   )ي( 
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 ميليايات كاموينا نسابو   )ا( 
 جيش الرب لل قاومذ   )رب( 
 مجاعذ اندوما للدفا  عن ال ونغو   )ي( 
 مجاعذ ماي ماي كيفوافوا   )ك( 
 مجي  فصائع مجاعذ ماي ماي سي لا   )ل( 
 مجاعذ نياتورا   )م( 
غيــدون  “لاجلنرا”فصـــــــــــــــيــع التجــديــد بقيــادة  - للــدفــا  عن ال ونغو مجــاعــذ انــدومــا )ن( 

 ءي طاي مويسا  
 مجاعذ ماي ماي رايا موتوملوكي   ) ( 
 مجي  ميليايات توا. ) ( 

 
 ج ات تابشذ للدولذ   - 2

 القوات املسلحذ جل  وريذ ال ونغو الدميقراطيذ *  )أ( 
 الارطذ الوطنيذ ال ونغوليذ.*  )ب( 

 
 ي العراقاألطرا  ف  

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ  
 تنليم الدولذ ااسالميذ م الشراق والاام.  )أ( 

 
 األطرا  في مالي  

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ 
 احلركذ الوطنيذ لتحرير أيواد، وهي مجاعذ من تنسيقيذ تركات أياواد * )أ( 
 واملسل ه أنصار الدين، وهي مجاعذ من مجاعات نصرة ااسالم  )ب( 
تركذ التوتيد واجل اد م غرب إفريقيا ال  انضـــــــــم أفرادها الســـــــــابقون إىل تنليم الدولذ  )ج( 

 ااسالميذ م الصحراء ال  ى 
تنليم القاعدة م بالد املغرب ااســــــــــالمي وهي مجاعذ من مجاعات نصــــــــــرة ااســــــــــالم  )د( 

 واملسل ه 
ئ م، وهي مجاعذ من ائتال  اجل اعات مجاعذ طوارق إمغاد للدفا  عن النفس وتلفا )ه( 

 تليران/يونيه م اجللائر.* 14املسلحذ/ائتال  مجاعات 

 

 تاط الشالمذ * إىل أن اجل ذ التلمب ر يا با ا  تدابط للتصدي للشن  اجلنسي املتصع بالنلاعات. * 
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 األطرا  في ميانمار  
 ج ات فاعلذ تابشذ للدولذ  

 ار )تامتاداو كيي(.*القوات املسلحذ مليا  ()أ 
 

 األطرا  في الصومال  
 ج ات غط تابشذ للدولذ   - 1

 تركذ الالاب اجملاهدين.  )أ( 
 ج ات ت وميذ   - 2

 اجليش الوط  الصومايل *  )أ( 
 قوة الارطذ الصوماليذ* )وامليليايا املتحالفذ مش ا(   )ب( 
 قوات بونتالند. )ج( 

 
 األطرا  في جنوب السودان   

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ   - 1
 جيش الرب لل قاومذ   )أ( 
 تركذ الشدل واملساواة  )ب( 
 اجلناا املشارض م اجليش الاشيب لتحرير السودان املوايل لرييك ماءار *  )ج( 
اجلناا املشارض م اجليش الاــــــــشيب لتحرير الســــــــودان، القوات املشارجــــــــذ املواليذ للنائب  )د( 

 األول للرئيس، تشلان دينا. 
 
 ج ات فاعلذ تابشذ للدولذ   - 2

 قوات األمن حل ومذ جنوب السودان، مبا م  لك اجل ات التاليذ  
 قوات الدفا  الاشيب جلنوب السودان * )أ( 
 وطنيذ جلنوب السودان.*ج اي الارطذ ال )ب( 

 
 األطرا  في السودان  

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ   - 1
 تركذ الشدل واملساواة السودانيذ   )أ( 
 جيش  رير السودان/فصيع علد الواتد. )ب( 

 ج ات فاعلذ تابشذ للدولذ  - 2
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 القوات املسلحذ السودانيذ  )أ( 
 قوات الدعم السري . )ب( 

 
 األطرا  في الجمهورية العربية السورية   

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ   - 1
 تنليم الدولذ ااسالميذ م الشراق والاام   )أ( 
 جل ذ النصرة   هياذ  رير الاام بقيادة )ب( 
 جيش ااسالم   )ج( 
 تركذ أترار الاام   )د( 
 ت الدفا  الوط . القوات املواليذ للح ومذ، مبا في ا ميليايات قوا )ه( 

 ج ات فاعلذ تابشذ للدولذ   - 2
 القوات املسلحذ السوريذ   )أ( 
 ج اي الستيفلارات.  )ب( 

 
 األطرا  األخرى المثيرة للقلق المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن   

 ج ات فاعلذ غط تابشذ للدولذ  
 مجاعذ بوكو ترام. ()أ 

 


