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 تقرير األمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات  
  

 مقدمة - أوال 
، 2017ديســــــــــــ   ن الثاين/يناير إىل كانون األول/يُقدَّم هذا التقرير، الذي يغطي الفرتة من كانو  - 1

، الذي طلب فيه اجمللس إيّل أن أقدم تقارير ســـــــــنويذ عن تنفيذ (2013) 2106ع ال بقرار جملس األمن 
، وأن أوصـــــــــــــــي في ــــا بــــ  را ات (2010) 1960و  (2009) 1888و  (2008) 1820رات القرا

لك الفرتة حترير بعض األراضــي، ولتــلا ت الوقا نفســه نســا  وفتيات كث ات اســرتاتيةيذو وقد يف ت ت
كن من قبل أس ات لدى مجاعات مسلحذ أو إرهابيذ على لريت ن أو لذن بالفرارو وأضفى ذلك التطور 
طابعا ملحا على اجل ود الراميذ إىل التخفيف من الوصـــــــ ذ املرتبطذ بالعنف اجلنســـــــي، ال    ن أن ت ون 

داعيات تســـــــــــــت ر مدى اكياة، بل قد ت ون فتاكذ ت بعض األليان، ســـــــــــــوا  بالنســـــــــــــبذ لل ـــــــــــــحايا هلا ت
لألطفال الذين يولدون نتيةذ االغتتـــــــــــاأو وهو ي   أي ـــــــــــا أعيذ تقدد الدعم الال م  عادة ا دما   أو

 اال ت اعي واالقتتـــــــادي دد  إعادة الت اســـــــك لل ةت . ت أعقاأ اكرأو وقد  ل العنف اجلنســـــــي
يش ل، ت سياق أ مذ اهلةرة اجل اعيذ، حمركا للتشريد القسري، وعامال من العوامل املثبطذ لعودة مجاعات 
املشــــردين إىل مواطن م األصــــليذو كذلك اســــتخدما األطرا  املتحاربذ العنف اجلنســــي  الل الســــنذ قيد 

نيذ أو الدينيذو وأدى العنف االســـتعراو كوســـيلذ لالعتدا  على اجل اعات امل ـــط دة أو لتغي  هويت ا ا  
اجلنســـــي املتتـــــل بالنتاعات، باعتبارت  ت ا ال يتةتأ من االســـــرتاتيةيات اهلادفذ إىل ضـــــ ان الســـــيطرة على 

   األقلياتواألراضي واملوارد، إىل تدم  األمن املادي واالقتتادي لل شردات والريفيات ونسا
إىل االغتتاأ واالسرتقاق اجلنسي والبغا  “ العنف اجلنسي املتتل بالنتاعات”ويش  متطلح  - 2

القســـــري واك ل القســـــري وا   او القســـــري والتعقيم القســـــري والتوا  با كرات وســـــا ر أ ـــــ ال العنف 
اجلنســـــي ذات ا طورة امل ا لذ ال  تُرت ب ضـــــد النســـــا  أو الر ال أو الفتيات أو الفتيان، وال  ت ون هلا 

من النتاعاتو وقد ُيســـتدعل على و ود هذت التـــلذ من أوصـــا  اجلاين صـــلذ مبا ـــرة أو غ  مبا ـــرة بنتا  
الذي ي ون ت كث  من اكاالت منتســـــــــبا إىل مجاعذ مســـــــــلحذ إما تابعذ لدولذ ما أو غ  تابعذ ألي دولذ، 
ويش ل ذلك ال يانات ا رهابيذ، و/أو من أوصا  اجملين علي م الذين ينت ون ت كث  من األليان، على 

 أو متتــــــوَّر، إىل أقليذ ســــــياســــــيذ أو عرقيذ أو دينيذ، أو ُيســــــت دفون على أســــــا  ميل م اجلنســـــي حنو فعليّ 
هويت م اجلنســـــــــــيذ الفعلّيذ أو املتتـــــــــــوَّرة، و/أو من و ود منا  ا فالت من العقاأ الذي يقرتن ع وما  أو

اص، و/أو من لدوث آ ار عابرة للحدود، مثل النتوح أو االجتار باأل ـــــــــخ وقو باهنيار الدولذ، و/أو من 

https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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انت اكات ألل ام اتفاق لوقف إطالق النارو ويشـــــــ ل هذا املتـــــــطلح أي ـــــــا االجتار باأل ـــــــخاص عندما 
 ق بالعنف أو االستغالل اجلنسينيويرت ب ت لاالت النتا  ألغراو تتعل

ذا وت لني أن هناك أماكن كث ة مت ررة من العنف اجلنسي املتتل بالنتاعات، ف نين أركت ت ه - 3
ي أن يُقرأ التقرير باالقرتان معلومات   ن التحقق من او وينبغ بلدا تتوافر خبتــــــــــــــوصــــــــــــــ ا 19التقرير على 

ه تقاريري الث انيذ الســــــابقذ املتعلقذ دذا املوضــــــو ، ال  تشــــــ ل جمت عذت األســــــا  الذي يف االســــــتناد إلي م.
املدر ذ هي   ات من غ  الدول، ســــــــبعذ طرفا ت القا  ذ )انظر املرفق(و وغالبيذ األطرا   47إدرا   ت

من ــا مــدر ــذ ت قــا  ــذ اجلتا ات املتعلقــذ بتنظيم الــدولــذ ا ســـــــــــــــالميــذ )داع ( وتنظيم القــاعــدة بــاعتبــارهـا 
 القا  ذ، فعلي ا أن تع ل مجاعات إرهابيذو أما القوات العســـــــــــــــ ريذ وقوات الشـــــــــــــــرطذ الوطنيذ املدر ذ ت

نسـي ت لاالت النتا  على وضـ. التتامات و طع ع ل حمددة وذات ممثل  ا اصـذ املعنيذ بالعنف اجل م.
و ويشـــــــــ ل وقف االنت اكات 2010إطار  مين ملعاجلذ االنت اكات، وقد قام العديد من ا بذلك منذ عام 

 لرف. أمسا  األطرا  من القا  ذووالتنفيذ الفعال لاللتتامات عاملني أساسيني 
ال  حتققا من ا األمم املتحدة، ما مل يذكر  ال  ذلكو  التقرير إىل املعلومات هذا ويســـــــــــــــتند - 4

وقد أدى ت هذا التــدد و ود مســتشــاري  ــ ون أايذ املرأة، الذين يتولون املســ وليذ ت امليدان عن عقد 
ترتيبات الرصــــد والتحليل وا بالأ بشــــةن م افحذ العنف اجلنســــي املتتــــل بالنتاعات، إىل الن وو  دى 

من مستشاري   ون أايذ املرأة ت سبعذ من مواق. البعثاتو  21وعيت او وينتشر لاليا توافر املعلومات ون
وقد قاما مجي. بعثات لفظ الســــــالم ال  تت ــــــ ن واليايا أايذ املدنيني باااذ ترتيبات الرصــــــد وب درا  

اك ايذو كذلك م  ــرات ا نذار املب ر بالعنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات ضــ ن هياكل ا األعّم املتعلقذ ب
 السياسيذ ا اصذ تلك الرتتيباتو ااذت بعثتان من البعثات

وتع ل الســــــــــــلطات الوطنيذ واجملت . املدين م. األمم املتحدة على من. ومعاجلذ العنف اجلنســــــــــــي  - 5
التقريرو وتشــــــــ ل هذت اجل ود االضــــــــطال  با صــــــــاللات هذا املتتــــــــل بالنتاعات ت البلدان املذكورة ت 

وبرامج املساعدة القانونيذ وبرامج األمن اجملت عي، وإقامذ  دمات متختتذ لل حايا والش ود،  القانونيذ
م لل ســــــــــــاعدة على التـــــــــــعيد وتنظيم أالت للتوعيذ وبرامج  عادة التةهيلو وجيرى تنســــــــــــيق الدعم املقد

ت جماالت  ميدان العدالذ وســــــــــــيادة القانون وتوســــــــــــي. نطاقه من  الل   ذ التنســــــــــــيق العامليذ القطري ت
الشــرطذ والعدالذ والســةون، وتواصــل بعثات لفظ الســالم تنفيذ واليايا املتعلقذ د ايذ املدنيني، م. إيال  

 نف اجلنسي املتتل بالنتاعاتواألولويذ ملن. الع
الذ املســـــــــا لذ ع ا ســـــــــبق ارت ابه ويتســـــــــم تعتيت قدرات امل ســـــــــســـــــــات الوطنيذ بةعيذ بالغذ ت كف - 6
و ويواصـــــل، ت هذا التـــــدد، فريق ا  ا  املعين من. وقو  اجلرا م والرد  عن ا ت املســـــتقبل را م، وت  من

بســـــيادة القانون والعنف اجلنســـــي ت لاالت النتا  الع ل عن كثب م. اك ومات وبعثات األمم املتحدة 
، (2009) 1888واألفرقــذ القطريــذ ت امليــدان، وفقــا للواليــذ ال  أنــاط ــا بــه جملس األمن  و ــب قرارت 

صـــــدار األل ام بشـــــةهنا إأ ل توف  الدعم الال م للتحقيق ت اجلرا م ذات التـــــلذ وحماك ذ مرت بي ا و  من
 صــــــاللات التشــــــريعيذ، وأايذ ال ــــــحايا والشــــــ ود، وحتقيق ا و ب النظم املدنيذ والعســــــ ريذ، و  را  

الذ التعوي يذو ويتةلف فريق ا  ا ، الذي يق. مقرت ت م تب ممثل  ا اصذ، من أ تا يني من إدارة العد
يذ األمم املتحدة كقوق ا نســـــــــــــــان وبرنامج األمم املتحدة ا  ا ي،  ع ليات لفظ الســـــــــــــــالم ومفوضـــــــــــــــ

ت مج وريذ  تســــــت  ل م جم وعذ من ا  ا  من ذوي التختــــــتــــــات املختلفذو وقد ع ل الفريق ل  ا ن
أفريقيا الوسطى، ومج وريذ ال ونغو الد قراطيذ، و نوأ السودان، والسودان، والتومال، والعراق، وغينيا، 

https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
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ديفوار، وكولومبيا، ولي يا، ومايل، وميا ار، ونية يا، ك ا ع ل م. املنظ ات ا قلي يذ مثل االحتاد  وكوت
 ات ال  ى، و امعذ الدول العربيذو و الل الفرتة املشـــــــــــــــ ولذ األفريقي، وامل متر الدويل املعين  نطقذ البح

مم املتحدة ت خمتلف الســـــــــــــــياقات بالتقرير، ســـــــــــــــاهم الدعم الذي قدمه الفريق للســـــــــــــــلطات الوطنيذ واأل
ا جنا ات ال  لققت ا الدول األع ـــــــــا ،  ا ت ذلك جناح ايتاك ات ال   رت بشـــــــــةن االغتتـــــــــاأ  ت

ذ ضـــــــــــــد ا نســـــــــــــانيذ ت مج وريذ ال ونغو الد قراطيذ  وإنشـــــــــــــا  ولدة  ـــــــــــــرطذ باعتبارت  ر ذ لرأ و ر 
ســــــرتاتيةيات للتحقيق واملقاضــــــاة متختــــــتــــــذ ت العنف اجلنســــــي ت مج وريذ أفريقيا الوســــــطى  ووضــــــ. ا

لاالت العنف اجلنســــــــي ال  يرت ب ا ت العراق تنظيم الدولذ ا ســــــــالميذ ت العراق والشــــــــام )داع (   ت
واصـــل فريق  ،م. القوات املســـلحذ جلنوأ الســـودان من أ ل تعتيت املســـا لذو وت غينياووضـــ.  طذ ع ل 

، 2009ا  ا  دعم أنشطذ التحقيق ت  را م العنف اجلنسي ال  ارت با ت كوناكري ت أيلول/سبت   
وهو   ــد تولــا قيــادتــه   ــات وطنيــذ من أ ــل م ــافحــذ ا فالت من العقــاأ بــدعم تقين من اجملت . 

وعقدت  ،من كبار املس ولني العس ريني 17أصدرت اك ومذ لوا ح ايام دق  ،ويلو ومنذ ذلك اكنيالد
من ضـــــحايا العنف اجلنســـــي والشـــــ ود  200 لســـــذ، أدىل في ا بالشـــــ ادة ما ال يقل عن  450أكثر من 

على بعض اجلناة على ارت ابه، ك ا كثفا التعاون الق ــا ي م. البلدان اجملاورة، مما أدى إىل إلقا  القبض 
املتعومني وتســـــــلي  مو وقد التتم فريق ا  ا  بدعم التح ـــــــ  لل حاك ات،  ا ت ذلك ت جماالت أايذ 
ال ـــــحايا والشـــــ ود، وتتـــــ يم اســـــرتاتيةيذ للتعوي ـــــات، واالضـــــطال  بةنشـــــطذ التوعيذ والتواصـــــل، وتعب ذ 

بتوافر ا رادة الســـــــــــــــياســـــــــــــــيذ واملســـــــــــــــاعدة املواردو وي هن ع ل فريق ا  ا  على أن اك ومات   ن هلا، 
 النتاعات وحتقق العدالذ لل حاياواملختتذ، أن حتاسب مرت يب العنف اجلنسي املتتل ب

وترمي  ـــــــــــــــب ذ مبادرة األمم املتحدة مل افحذ العنف اجلنســـــــــــــــي ت لاالت النتا ، ال  تتةلف  - 7
كيانا من كيانات األمم املتحدة وترأســـــ ا ممثل  ا اصـــــذ، إىل تعتيت إ را ات من. العنف اجلنســـــي   14 نم

، ُقدم عن طريق التـــندوق االســـت  اين 2017والتتـــدي له باتبا  هنج منســـق ومتســـق و ـــاملو وت عام 
ن نتيةذ لالغتتــــاأ املتعدد الشــــركا  ا اص باملبادرة الت ويل الال م لدعم مشــــرو  بشــــةن األطفال املولودي

ت العراق، ودعم نظام إدارة املعلومات املتعلقذ بالعنف اجلنســـاين، وهو مبادرة مشـــرتكذ بني الوكاالت مت ن 
، اســـــــت رت 2017اجل ات الفاعلذ ا نســـــــانيذ من مج. البيانات واتين ا وحتليل ا وتبادهلا بةمانو وت عام 

إىل  وجنحا ت الدعوةار الر يســي ك ايذ املرأة ت العراق، الشــب ذ ت تقدد الت ويل الال م لو يفذ املســتشــ
إدرا  هذت الو يفذ ت امليتانيذ العاديذ للبعثذو كذلك وفرت الشـــــب ذ الت ويل الال م ملســـــتشـــــار يدعم وضـــــ. 
اسرتاتيةيذ وطنيذ ت مايل بشةن العنف اجلنساين،  ا ت ذلك العنف اجلنسي ت لاالت النتا و وواصلا 

يل برنامج مشــــــــرتك ت البوســــــــنذ واهلرســــــــك، ي د  إىل معاجلذ تركذ العنف اجلنســــــــي املتتــــــــل الشــــــــب ذ متو 
قيا، تدعم بشـــ ل أســـاســـي ال ـــحايا بالنتاعات، ف ـــال عن  ســـذ مشـــاري. ت الشـــرق األوســـع و ال أفري

ن الســــــــــوريني والعراقيني،  ن في م الال  ون ت لبنان واألردنو وســــــــــاهم املشــــــــــرو  الذي نظم ت األرد من
اعت اد  طذ ع ل وطنيذ بشـــــــةن املرأة والســـــــالم واألمن، توفر إطارتا وقا يتا لال  ني من ضـــــــحايا العنف  ت

، قاما الشـــــب ذ ب يفاد بعثات مشـــــرتكذ للدعم التقين إىل األردن، وبنغالدي ، 2017اجلنســـــيو وت عام 
 حتســــني إ را ات التتـــديوالبوســــنذ واهلرســــك، ومج وريذ أفريقيا الوســــطى، والعراق، ولبنان لل ســــاعدة ت 

 للعنف اجلنسي املتتل بالنتاعاتو
وقد تع دُت، اعرتافا بو ود أع ال االســــــتغالل واالنت اك اجلنســــــيني ت األمم املتحدة، بةن أقوم  - 8

ب د ال حتســــــــــــــني كب  على الســــــــــــــبل ال  تتبع ا املنظ ذ ملن. وقو  هذا الســــــــــــــلوك من  انب أي مو ف 
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التداب  ا اصذ للح ايذ من االستغالل واالنت اك وت تقريري عن  تدي لهومو في األمم املتحدة والت من
(، قدما معلومات مســــــت  لذ عن التقدم ايتر  ت تنفيذ هذا الن ج االســــــرتاتيةي A/72/751) اجلنســــــيني

األمم املتحدة ت جمال التتـــــــــدي لالســـــــــتغالل اجلديد، بقيادة املنســـــــــقذ ا اصـــــــــذ املعنيذ بتحســـــــــني   ود 
 ا يشــــ ل تعيني مداف. عن لقوق ال ــــحايا  وحتســــني الشــــفافيذ وتبادل املعلومات   ،واالنت اك اجلنســــيني

بعدم التســــامح مطلقا  بســــياســــذ تق ــــي دولذ من الدول األع ــــا  على اتفاق طوعي تلتتم فيه 89وتوقي. 
 ت اك اجلنسينيوناالستغالل واال م.
  

العنف الجنسيييييي الي ااالت النزال ب ميييييليب من أميييييالي: ال رب وا   اب   - انياث 
 ة بش ن المخاوف ال الية والناشئةلم ة عام

ورف.  ،، الذي  ــ ل  طوة را دة(2008) 1820منذ عشــر ســنوات، ااذ جملس األمن القرار  - 9
مســةلذ العنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات ت  دول أع ال اجمللس بةن اعت ها  طرا ي دد األمن من أعيذ 

يســــــــا عشــــــــوا يذ أو منعتلذ، وإ ا بةن هذت اكوادث ل االعرتا  وعا قا أمام إعادة إرســــــــا  الســــــــالمو وكان
 اعات املســـــــــــــــلحذ  ت  ال يتةتأ من الع ليات ال  تقوم دا طا فذ من اجل ات الفاعلذ اك وميذ واجل هي

غ  التابعذ للدول، ومن أيديولو يت ا واســـرتاتيةيت ا االقتتـــاديذ،  ثابذ حتول ت الن وذ  األمين التقليديو 
ال تتال ااو على أ ســـــــــاد النســـــــــا  وع ها، من أ ل الســـــــــيطرة على طاقاين ا نتا يذ  غ  أن اكروأ

 تروي. دد  األلبا ، ل ــــــــــــور ت أوناطق علنا وا جنابيذ بالقوةو ويرت ب العنف اجلنســــــــــــي ت خمتلف امل
اللذ على أنه ما من  ــــي  انت اك ايترمات للدا قدام على وتف يك األســــر، من  الل  ايتليذ، اجملت عات
دم املعياري ال ب  الذي ألر  من ألد ت مةمنو ومن الواضــــــــــــــح أي ــــــــــــــا، على الرغم من التق مقد  وما

ملخطوطــذ على الورق ال تواكب ــا بعــد اكقــا ق القــا  ــذ على أرو الســـــــــــــــنوات األ  ة، أن ال ل ــات ا ت
الواق.و وقد دعا اجمللس، من  الل قرارات متعاقبذ، إىل الوقف ال امل للعنف اجلنســــــــــي ت مناطق النتا و 

الســــــــالم، وت بومنذ ذلك اكني، أصــــــــبحا هذت املســــــــةلذ تدر  ضــــــــ ن عدد متتايد من الواليات املتعلقذ 
 ات ا اضـــــــــــعذ لنظم اجلتا ات، واملناهج التدريبيذ مل ســـــــــــســـــــــــات قطا  األمن، وع ليات معاي  حتديد اجل

الوســــاطذ، واال ت ادات الق ــــا يذ لل حاكم الوطنيذ والدوليذو ولي  إن هذت املســــةلذ قد أصــــبحا  ت ا 
 “عــادي”من ا طــاأ األمين، فعلينــا أن نظــل يقظني ل ـــــــــــــــ ــان أال تتحول هــذت الفظــا . أبــدا إىل أمر 

ترتســيف ت اجملت عات ا ار ذ من النتا ، لي  ال يتال عدد ال ىتــى من النســا  والفتيات والر ال  نأ أو
 والفتيان يعيشون ت  ل العنف اجلنسيو

وبتــــــفذ عامذ، ت دي نشــــــةة أو جتدد النتاعات والتطر  املتــــــحوأ بالعنف، م. ما يرتتب على  - 10
  ور أ اط من العنف  ر ســـــــــــيادة القانون، إىلذلك من انتشـــــــــــار األســـــــــــلحذ، والتشـــــــــــريد اجل اعي، واهنيا

، م. امتداد انعدام األمن إىل مناطق 2017اجلنســيو وكان ذلك واضــحا ت طا فذ من الســياقات ت عام 
 ديدة من مج وريذ أفريقيا الوســــــــــــــطى، وم. تتــــــــــــــاعد العنف ت إيتوري، ومقاطعات كاســــــــــــــاي الثالث، 

 قراطيذ، وم. تفشــــــي النتا  ت  نوأت مج وريذ ال ونغو الد الشــــــ اليذ وكيفو اجلنوبيذ، وتنةانيقا،  وكيفو
 ال  يف االضــــــــــطال  دا حتا ســــــــــتار ع ليات تط   املنطقذ “التط   العرقي”الســــــــــودان، ووقو  أع ال 

واليذ را ني الشـــــ اليذ، ت ميا ار، ك ا كان واضـــــحا ت املناطق ايتاصـــــرة ت اجل  وريذ العربيذ الســـــوريذ  ت
والي نو ففي كل لالذ من هذت اكاالت، كانا انت اكات لقوق ا نســـــــــــــــان،  ا ت ذلك الت ييت القا م 

إىل ذلـــك، اســـــــــــــــت ر على نو  اجلنس واهلويـــذ اجل ـــاعيـــذ، نـــذيرا بـــارت ـــاأ هـــذت الفظـــا .و وبـــا ضـــــــــــــــــافـــذ 

https://undocs.org/ar/A/72/751
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
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تقلص املسالذ املتالذ لل ةت . املدين، وا دياد  طورة أع ال الدفا  عن لقوق ا نسان  2017 عام ت
أكثر من أي وقا م ـــى، لي  تعرو النشـــطا  لالغتتـــاأ بســـبب  ـــةب م للعنف اجلنســـي، وتعرو 

رأ، والذت نســــــــا  ايتاك ات ال   رت على  را م اك الشــــــــ ود للرتوي. بســــــــبب إدال  م بالشــــــــ ادة ت
 بار ات بالت ا  شيذ التعرو لالغتتاأو

وكان معظم ال ـــحايا من النســـا  والفتيات امل  شـــات ســـياســـيا واقتتـــاديا، الال  يعشـــن  ار   - 11
نطاق امل ســــــســــــات ال  ت فل ســــــيادة القانون واك ايذ ال  توفرهاو ف ن يرتكتن ت املناطق النا يذ والريفيذ، 

من ا دمات اجليدة، وكذلك ت أوســـــــــاط الال  ني واملشـــــــــردينو ومن  ى أقل القليلال  ال حتتـــــــــل إال عل
عوامل ا طر املرتبطذ بالتعرو للعنف اجلنســـي ا دياد أعداد األســـر املعيشـــيذ ال  تعيل ا النســـا  ت أعقاأ 

ملا ذ ت ا 30نشــــــــوأ النتا  إىل ت املا ذ قبل  9اكرأ: ففي الي ن ارتف. معدل انتشــــــــار هذت األســــــــر من 
 النتا  رب. األسر املعيشيذ كافذوالوقا الراهن  وهي تش ل ت سري الن ا ت مرللذ ما بعد انت ا   ت
، توعاصـــــــــل اســـــــــتخدام أع ال العنف اجلنســـــــــي كةســـــــــلوأ من أســـــــــاليب اكرأ 2017وت عام  - 12

لديين وا رهاأ والتعذيب والق .، و ل ذلك اســــــــــــت دا  ال ــــــــــــحايا على أســــــــــــا  انت ا  م العرقي أو ا
الســياســي أو العشــا ري، ســوا  الفعلي أو املتتــورو وت كث  من اكاالت، كان القتــد من هذا العنف،  أو

دفذ وتفريق  ل ا، وهو ما كان أو األ ر الذي ترتب عليه، هو التشـــــــــــــــريد القســـــــــــــــري للة اعذ املســـــــــــــــت 
مشـــــــــــــرتكا ت طا فذ املفت  قامسا على الت اســـــــــــــك اال ت اعيو ويشـــــــــــــ ل ذلك االجتات  تداعيات مدمرة له
النتاعات املشــ ولذ بالنظر ت هذا التقرير ال  تتباين مسايا خبال  ذلك، ويشــ ل ذلك مج وريذ أفريقيا  من

الوســـــــــــــــطى، ومج وريذ ال ونغو الد قراطيذ، و نوأ الســـــــــــــــودان، والتـــــــــــــــومال، والعراق، ومايل، وميا ار، 
جلنســـــــــــــــي يتةلى، بدر ات متفاوتذ، عنف اونية ياو ففي تلك اكاالت، كان الطاب. االســـــــــــــــرتاتيةي لل

االســــــــــــت دا  االنتقا ي ل ــــــــــــحايا من جم وعات عرقيذ أو دينيذ أو ســــــــــــياســــــــــــيذ حمددة، على حنو يبني  ت
اكاالت صـــــــــــــــرالذ  االنقســـــــــــــــامات ال  يقوم على أســـــــــــــــاســـــــــــــــ ا النتا  أو األ مذ األعم، ويفّعل ت بعض

بنــاهــا اجلنــاةو وي ون العنف اجلنســـــــــــــــي املتتــــــــــــــــل النتعــذ القوميــذ أو املتطرفــذ ال  يت ذاتاأليــديولو يــات 
وكث ا ، “التط   العرقي”بــالنتاعــات، ت هــذت اكــاالت،  ثــابــذ تعب  عن ال راهيــذ العرقيــذ، بــل ول  عن 

ك لولظ ت العديد من الســـــــــــياقات يقرتن ب هانات أســـــــــــاســـــــــــ ا هويذ ال ـــــــــــحيذ والوال  املفرتوو كذل ما
 ات وال ــــغوط الســــياســــيذ والعرقيذ اجلوهريذ، أن يبلغن عن العنف النســــا  والفتيات يندر، بســــبب الوال أن

 اجلنسي الذي يرت به أفراد من جمت عايم ايتليذ ت أوقات اكرأو 
وتلةة اجل اعات املتطرفذ العنيفذ واملســـلحذ املذكورة ت هذا التقرير إىل اســـتخدام العنف اجلنســـي  - 13

ذ ينظر إلي ن إو النســـــا  والفتيات ت ســـــن ا جناأ، كوســـــيلذ لالضـــــط اد، الذي يو ه بتـــــفذ  اصـــــذ حن
األسرة والوطنو وتر .  ذور أ اط  “ ر ”باعتبارهن ناقالت لل ويذ الثقافيذ والعرقيذ، ومناط دن رمتيا 

العنف تلك إىل الظرو  اهلي ليذ األســــــــاســــــــيذ ال  كث ا ما تتفاقم بفعل التســــــــليح، ومن ا انعدام املســــــــاواة 
والت ييت القا م على أســــــــــــــا  نو  اجلنس وإعال لقوق األقلياتو ويعوق العنف اجلنســــــــــــــي بدورت إع ال 

ســلبيا على مشــاركذ املرأة ت قطاعات الســياســذ واالقتتــاد واألمن اكقوق األ رىو وهو ال يتال ي  ر تة  ا 
من األ اط ال  لولظ و ودها  ت ســـــــــــــياقات مثل أفغانســـــــــــــتان وبوروندي وليبياو وعالوة على ذلك، ف ن

بلدا، أن  طر العنف اجلنســـــــــــــــي يقيد لريذ التنقل:  19مجي. البلدان ال  جيري تناوهلا هنا، وعددها  ت
رة على لياة اب. العس ري ت املنطقذ، ا داد تقييد الو ود املدين، وهو ما ىدث آ ارا مدمف ل ا ا داد الط

 النا  وسبل معيشت مو



 S/2018/250 

 

6/43 18-04633 

 

وترتدد أصــدا  العنف اجلنســي ع  األ يال من  الل التــدمذ النفســيذ والوصــم والفقر وضــعف  - 14
يــاة عن طريق هــذا النو  إىل اكالتـــــــــــــــحــذ واك ــل غ  املرغوأ فيــهو ويطلق على األطفــال الــذين يــةتون 

 وعذ اال ت اعيذ ألم ايمو ، ويســـــــــــــــتبعدون من اجمل“أطفال العدو”أو  “الدما  النةســـــــــــــــذ” العنف من
يرتك م هذا ال ـــــعف عرضـــــذ للتةنيد والتطر  واالجتار غ  املشـــــرو و وت  نوأ الســـــودان، أصـــــبح  وقد

نســان ت  نوأ الســودان قد وصــفوا العنف اجلنســي متفشــيا إىل در ذ أن أع ــا  اللةنذ املعنيذ دقوق ا 
 و“متابات بتدمذ مجاعيذ”النسا  والفتيات بةهنن 

وت سياق اهلةرة اجل اعيذ،  ل العنف اجلنسي  ثابذ عامل دف. للتشريد القسري ت أماكن مثل  - 15
شــ ل  طرا كولومبيا، والعراق، واجل  وريذ العربيذ الســوريذ، والقرن األفريقي، وأماكن أ رى، وهو ما  ال ي

 ـــــــديدا ت أ نا  املرور العابر وت ســـــــياق اللةو  والنتوحو وقد تعرو ال ث  من النســـــــا  والفتيات لالبتتا  
اجلنســــــــي من  انب املســــــــ ولني عن املخي ات أو م ر  امل ا رين مقابل ما يقدمونه هلن من مســــــــاعدةو 

ت عامال ىول دون عودة النا لني وا داد على مدى الســـــنذ املاضـــــيذ انتشـــــار ا و  من االغتتـــــاأ باعتبار 
إىل أوطاهنمو فقد حتفظا نســـــــــــــــا  كث ات على العودة إىل املواق. ال  ال تتال حتا ســـــــــــــــيطرة القوات ال  

ال  و الروهينغياو وقد أُبلغ  اضــــــــطرين إىل الفرار، وال ســــــــي ا ت غياأ املســــــــا لذ، لســــــــب ما أ ــــــــار إليه
رفور، اإلي ـــا النـــا لـــات والال  ـــات من أهـــايل دلـــدوث لـــاالت اغتتـــــــــــــــــاأ ت القرى ال  عـــادت  عن

 رش اجلنسي انتقاما من ن لفرارهنووتعرضا الال  ات الال  عدن إىل بوروندي إىل التح
وقد أدى العنف اجلنســــي املتتــــل بالنتاعات إىل التةريد من األراضــــي واملوارد واهلويذو وقد ســــلم  - 16

بةن الت ديد باســـــــــــــــتخدام العنف اجلنســـــــــــــــي واســـــــــــــــتخدامه فعال  (2016) 2331جملس األمن ت القرار 
هاأ، مما جي  الســــــ ان ت كث  يشــــــ الن  ت ا ال يتةتأ من اقتتــــــاد الظل الذي ينشــــــة نتيةذ للنتا  وا ر 

بالتح م ت األصــــــول ال  األليان على الفرار من األراضــــــي املتنا   علي ا، فيســــــ ح بذلك لل عتدين  من
تركوها ورا همو وهلذا األمر آ ار و ي ذ على الســـالمذ البدنيذ واألمن االقتتـــادي للريفيات، بل إن النســـبذ 

إىل النتــــــف ت أعقاأ اكروأو  امل ويذ للنســــــا  الال  لدي ن ســــــندات مل يذ قانونيذ لألراضــــــي ينخفض
م ارت اأ العنف اجلنســـــي أ نا  ع ليات ا  ال  القســـــري البي ات املت ـــــررة من النتاعات، كث ات ما يت وت

 و اكتول على الفديذ أو االجتاروع ليات اال تطا  بغر  والغارات، لي  تتفشى
وهناك  ع   ن رؤيته بوضـــوح، وهو أن املقاتلني يســـتفيدون من العنف اجلنســـي، ت لني تعاين  - 17

وتتعرو النســــا  لالعتدا  اجلنســــي أ نا  القيام بةنشــــطذ  اجملت عات ايتليذ من تتايد املتــــاعب االقتتــــاديذو
ورعايذ اكقول، و لب  كســــــب الر ق ال  مُتلى علي ن على أســــــا   نســــــاين، مثل التةارة ت األســــــواق،

اكطب، ك ا هو اكال ت مج وريذ أفريقيا الوســـــــــــطى، ومج وريذ ال ونغو الد قراطيذ، و نوأ الســـــــــــودان، 
دون عقاأ،  ياو وت بعض اكاالت، يســـــ ح لل قاتلني بارت اأ االغتتـــــاأوالســـــودان، وميا ار، ونية  

 وافقذ ضـــــ نيذ من قاديم الذين ي رون هذت امل ارســـــذ باعتبارها  ـــــ ال من أ ـــــ ال التعويضو ويشــــن  أو
املقـاتلون الغـارات ويقومون بةع ـال الن ـب واال تطـا  واالبتتا  وطلـب الفـديذ والتةـارة واالجتار لت  لذ 

توى االقتتاد ال لي، األمر اقتتادايم اجلت يذ الشختيذ، بين ا تعاين النسا  من الت ييت اهلي لي على مس
الذي ىد من قدرين على الت يف م. التدمات املاليذ واألمنيذو ودذا ي دي النتا  إىل تفاقم الفةوة بني 
اجلنسني في ا يتعلق بسبل اكتول على األراضي واملوارد ا نتا يذ األ رى، إذ يتيد من حتويل النسا  إىل 

 القتتاد السياسي للحرأ وا رهاأواقابلذ للتداول ت سياق  “ع لذ”جمرد 
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ورغم أنه من الواضــــــــــــــح بشــــــــــــــ ل متتايد أن أجن. أ ــــــــــــــ ال اك ايذ من العنف اجلنســــــــــــــي يت ثل  - 18
االعت اد على الذات، والت  ني االقتتادي، والت ت. بتوت سياسي، ف ن األسر اليا سذ أ ذت تلةة  ت

ال، وتعدد التو ات، واالنســــــــحاأ  ا  وا  األطفبدر ذ متتايدة إىل آليات التةقلم ال ــــــــارة والســــــــلبيذ، ومن
، واالســـتغالل اجلنســـي “ممارســـذ اجلنس من أ ل البقا ”فرص التعليم والع ل، واملقاي ـــذ باجلنس و/أو  من

الق . باســـــــــــــــم اك ايذو  عات الطويلذ األمد إىل متيد منألغراو جتاريذو وقد أدى الية  النا م عن النتا
ان مثل مج وريذ أفريقيا الوســــــطى، والتــــــومال، ومايل، والي ن، هي من بني ف عدالت  وا  األطفال ت بلد

أعلى املعدالت ت العامل  ك ا  ـــــ دت هذت املعدالت طفرة بني الال  ني الســـــورينيو وتســـــتفيد اجل اعات 
 ا  راميذ املســـلحذ وا رهابيذ والعابرة للحدود الوطنيذ اســـتفادة مبا ـــرة من االجتار، لي  يتم إما ا تطا 
ال ــــــــــــحايا أو  داع م بوعود  ا فذ تتعلق بعروو ع ل مردذ،   تتحول ألالم ه ال  ال ــــــــــــحايا بالت ت. 

 وباألمان والعثور على الفرص إىل كوابيس من االسرتقاق اجلنسي والبغا  القسري
والعوا ق ال  حتول دون ا بالأ هي عوا ق ا ت اعيذ واقتتـــــــــــــــاديذ بقدر ما هي أي ـــــــــــــــا عوا ق  - 19

ذ، مما جيعل العنف اجلنســـــي املرت ب أ نا  اكرأ من أدا اجلرا م ت معدالت ا بالأو وبالنســــبذ لو ســـــتي
للعديد من ال ــــــحايا، ســــــرعان ما يلي ا و  من االغتتــــــاأ ا و  من النبذ، ف ن األر ح أن تعاقب 

 ن أن ي ون بدال من اجلاينو وبا ضــــــــافذ إىل التــــــــدمذ البدنيذ والنفســــــــيذ املدمرة،   اجملت عات ال ــــــــحيذ
القتــل دفــاعــا ”للوصـــــــــــــــم الــذي يــة  ت أعقــاأ االغتتــــــــــــــــاأ آ ــار دا  ــذ، بــل قــد ت ون مميتــذ، ومن ــا: 

واالنتحار واألمراو ال  تبقى بال عال  )ف و  نقص املناعذ البشـــــــــــــــريذ واألمراو املنقولذ  “العرو عن
وســـلوكيات البقا   اســـيذ، والعو ، نســـيا(، ولاالت الناســـور امل ملذ، وا   او غ  املةمون، والوفيات النف

الشـــــــــــــديدة ا طورةو وعلى الرغم من أن الوصـــــــــــــم ي اد ي ون  اهرة عامليذ، ف ن مظاهرت تتباين بشـــــــــــــدةو 
فبالنســــــــــبذ لل ــــــــــحايا من الذكور، ال يتال العنف اجلنســــــــــي ت تنفه ايتظورات الثقافيذ، وال يتاح له إال أقل 

بلدا ما  ال ال يدر  ال حايا الذكور ض ن  60من  القليل من  ب ات الدعم، إن و دتو وهناك أكثر
نطاق التشــــــــــريعات املتعلقذ بالعنف اجلنســــــــــي، ويلتتم العديد من الر ال والفتيان التــــــــــ ا  شــــــــــيذ النبذ 

االيام باملثليذ اجلنســــــــيذ، و تــــــــوصــــــــا ليث ا اعت  ذلك  ر ذو وتعاين املثليات واملثليون ومتدو و امليل  أو
اجلنســـــانيذ ولاملو صـــــفات اجلنســـــني من الوصـــــم وا قتـــــا  ت أوســـــاط الال  ني، اجلنســـــي ومغايرو اهلويذ 

ســـــــي ا ت الشـــــــرق األوســـــــع، ويشـــــــ  البعض من م إىل ا و  من العنف اجلنســـــــي كةلد العوامل ال   ال
فال املولودون نتيةذ لالغتتــــــــــــــاأ تدفع م إىل الفرار من اجل  وريذ العربيذ الســــــــــــــوريذو وكث ا ما يعاين األط

د انت ا  اكرأ، ك ا هو اكال أ نا  اكرأ من مشـــــــــــــــاكل تتعلق باهلويذ واالنت ا  تســـــــــــــــت ر لعقود بع ت
البوســـــــــــــــنذ واهلرســـــــــــــــك ونيبال وغ عاو وكولومبيا هي البلد الوليد الذي يعرت  قانونا باألطفال الذين  ت

لى ه ال  يولدون عن طريق االغتتـــــــــــــاأ ت أ نا  اكرأ باعتبارهم ضـــــــــــــحايا، وإن كان من التـــــــــــــعب ع
األطفال اكتــول على ســبل االنتتــا  دون التعرو للوصــمو ورغم أن الدعم اهلاد  إىل إعادة ا دما  
اال ت اعي واالقتتـــــــــادي،  ا ت ذلك اجل ود الراميذ إىل التخفيف من لدة الوصـــــــــم، ينبغي أن يشـــــــــ ل 

وعات ايتدودة املتالذ من تداب   ت ا ال يتةتأ من أنشـــــــــــــطذ التع   بعد انت ا  النتا ، ف ن الرتكيت ت اجمل 
إعادة التةهيل يتةه حنو الر ال الذين انفتــــــــــــــلوا عن اجل اعات املســــــــــــــلحذ واجل اعات املتطرفذ، وال يتاح 
للنســا  إال قدر ضــ يل من املســاعدةو ومتيل اجملت عات إىل النظر إىل النســا  واألطفال الذين كانوا مرتبطني 

إىل تلك اجل اعات، وليس باعتبارهم  “املنتســـــــبني”نيفذ باعتبارهم من ت الســـــــابق باجل اعات املتطرفذ الع
ضـــــــحايا، وت بعض اكاالت تعت  ا  را ات ال  تتخذها الســـــــلطات هذت الشـــــــ وكو فقد أفادت بعض 

إرهابيو ”على بعض األطفال ت  ـــ ادات ميالدهم اســـم طلقوا أالتقارير بةن مســـ ولني عراقيني حمليني قد 
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 “ ـــــــري ات”ال وليبيا ونية يا، يف التةا  النســـــــا  والفتيات العا دات باعتبارهن ، وت التـــــــوم“داع 
اجلرا م املرت بذو وكان ا و  من األع ال االنتقاميذ دافعا إىل مو ذ  ديدة من النتوح، لي  انتقل  ت

ا  بعض ال ـحايا إىل أماكن أ رى هربات من إسـا ات أسـرهم وجمت ع مو وأ  ت اللوا  تعرضـن لال تط
ت الســــــــــــــابق إىل اال تيار بني االلتفان بةطفاهلن الذين ولدوا نتيةذ االغتتــــــــــــــاأ والعودة إىل أســــــــــــــرهن 
دة األصــــليذو ويتطلب التخفيف من لدة الوصــــم ع ال مت ــــافرا م. التع ا  الدينيني والتقليديني لل ســــاع

 لى ال حاياوالعار وإلقا  اللوم عتغي  األعرا  اال ت اعيذ ال ارة املتعلقذ بالشر  و  ت
وال تتال لوادث االغتتـــاأ اجل اعي متر ت معظ  ا دون أي عقاأ من أي   ذ، على الرغم  - 20

من ا دياد الوعي دذت املســــــــةلذ، ذلك أن النتا   تق نســــــــيج اجملت . ويفســــــــيف العقد اال ت اعي، فتفســــــــد 
دولذ ا ســــالميذ أو مجاعذ بالتايل ســــيادة القانونو ول  ا ن، مل يتعرو ع ــــو والد من أع ــــا  تنظيم ال

بوكو لرام لل اللقذ الق ـــا يذ على  را م العنف اجلنســـيو وي دي تراكم اجلرا م ال  مل يتم التعامل مع ا 
إىل إ ـــــعال فتيل دورات  ديدة من العنف والثةر واالقتتـــــاص غ  القانوين، وهي أمور ت ـــــر باملتـــــاكذو 

لعـــدالـــذ واألمن   ود ا بالأ واالســـــــــــــــتةـــابـــذو وت بعض ويعوق النقص املتمن ت متثيـــل املرأة ت قطـــا  ا
اكاالت، يتم ا فرا  عن املشتبه دم من اكةت بتواط  م. مس ولني حمليني يشاركوهنم انت ا ايم السياسيذ 
أو العرقيذ، مما يسبب صدمات  ديدة لل حاياو وت دي امل ارسذ املت ثلذ ت ا لتام ب بالأ الشرطذ كشرط 

 ا اكتــــول على الرعايذ التــــحيذ إىل من. ال ــــحايا ت العديد من الســــياقات من الت ا  مســــبق ألمور من
ذا التغي  مل يتم بعد تفعيله الرعايذ التــــــــــــحيذو ول  عندما ينص القانون على إلغا  هذا الشــــــــــــرط، ف ن ه

التعوي ات ال   امل ارسذ الع ليذو ورغم أن العدالذ االنتقاليذ تتيح فرصذ للتتدي للت ييت املن ةي، ف ن ت
 ـــــــــــــحايا العنف اجلنســـــــــــــيو وال يتال من  ـــــــــــــةهنا أن حتدث حتوال هي ليا ال تتال بعيدة املنال بالنســـــــــــــبذ ل

التــــــعب ضــــــ ان االعرتا  دم ك ــــــحايا  ــــــرعيني للحرأ وا رهاأ، مما ي ــــــ ن هلم املســــــاواة أمام  من
 ا تتـل نسـبته ت التـومال القانون، و  د الطريق أمام تعوي ـ م بشـ ل معقولو وحتال معظم اكاالت )

ت املا ذ من اكاالت( إىل حماكم عرفيذ/تقليديذ غالبا ما تشــــــرتط على ضــــــحايا  90و نوأ الســــــودان إىل 
غتتـــــــاأ من املقاضـــــــاة ت لالذ اال بلدا ما  الا تعفي مرت يب 37االغتتـــــــاأ التوا  من اجلاينو وهناك 

دو وهذت امل ارســــــات ال توفر لل ــــــحايا أي ســــــبيل إذا كان متتو ا من ال ــــــحيذ أو إذا تتو  ا في ا بع ما
 بقذ يستعني دا اجملت . مستقبالولالنتتا ، ك ا ال تتيح رادعا للةناة ايتت لني أو سا

ت من العقــاأ، مثل ــا لــدث بعض التقــدم حنو م ــافحــذ  قــافــذ ا فال 2017وألر  ت عــام  - 21
الوطنيذ م. املعاي  الدوليذ، نني اجلنا يذ أفغانســــــــــــــتان والســــــــــــــودان والتــــــــــــــومال، لي  متا موا مذ القوا ت
، واصــــــلا عدة دول (2013) 2106طريق فتــــــل االغتتــــــاأ عن التناو وع ال بقرار جملس األمن  عن

ال ســــــــــي ا ي املتتــــــــــل بالنتاعات، و تنفيذ بيانات و طع ع ل مشــــــــــرتكذ ترمي إىل اكد من العنف اجلنســــــــــ
والتومال، والعراق، وغينيا، مج وريذ أفريقيا الوسطى، ومج وريذ ال ونغو الد قراطيذ، و نوأ السودان،  ت

بتلك الواليذ،  ديفوارو وت لالذ كوت ديفوار، ال  كان  يشـــــــــ ا هو أول طر  يتم  ـــــــــطبه ع ال وكوت
من ا يفواريذ، أفراد قوات األأي لاالت  ديدة من العنف اجلنسي من  انب  2017تسةل ت عام  مل

  ن حتقيقه عندما تتوافر ا رادة السياسيذ وتوض. تداب   املذ للتخفيف من املخاطرو  مما ي هن على ما
إ را ات ايتاك ذ ت ق ـــــــــــــيتني  2017ولولظ تقدم ت مج وريذ ال ونغو الد قراطيذ، لي  متا ت عام 

ن عقيد من القوات املســـــــــــلحذ جل  وريذ ال ونغو الد قراطيذ بت  ذ هل ا أعيذ رمتيذ، على النحو التايل: أدي
مدنيات ت موســــــــــــــينيي، ت كيفو  150ارت اأ  را م لرأ تت ثل ت االغتتــــــــــــــاأ والن ب ت ــــــــــــــرر من ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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 اأ  ر ذ ضـــــــــــــــد ا نســـــــــــــــانيذ لدورت اجلنوبيذ  وأدين ألد أع ـــــــــــــــا  ال ملان ت كيفو اجلنوبيذ بت  ذ ارت
ال ت كافوموو وت  نوأ الســــــــودان، بدأت حماك ات  نود من اجلي  طف 39ا تطا  واغتتــــــــاأ  ت

الشـــــعيب لتحرير الســـــودان بت    االغتتـــــاأ واالغتتـــــاأ اجل اعي لعاملني ت اجملال ا نســـــاين ت جم . 
فندق ت ين، وإن مل يو ه ايام ألي من كبار القادةو وت لتيران/يونيه، أصـــــــــدرت ايت  ذ اجلنا يذ الدوليذ 

رخييا ت ق ـــيذ بوســـ و نتاغاندا، ق ـــا فيه بةن القانون ا نســـاين الدويل ال يت ـــ ن قاعدة عامذ ل  ا تا
اجمل وعذ املســــــلحذ من اك ايذ من اجلرا م ال  يرت ب ا أفراد من نفس اجل اعذ فراد أتســــــتثين بشــــــ ل قاط. 

اصــلا ايت  ذ عقد املســلحذ،  ا يشــ ل  ر ذ االغتتــاأ أو االســرتقاق اجلنســيو وبا ضــافذ إىل ذلك، و 
 لق يذ املتعلقذ جبان بي  بي باو لسات االست ا  ا اصذ بدف. تعوي ات ل حايا العنف اجلنسي ت ا

وجيب أن تســــاعد العدالذ االنتقاليذ على معاجلذ األســــباأ ال امنذ ورا  نشــــوأ النتا  واأل ماتو  - 22
من الوقا واملوارد ت االســــــــتةابذ لأل مات أكدته منذ بدايذ والي ، ف ن اجملت . الدويل ينفق  ولســــــــب ما

أكثر ب ث  ممــا ينفق ملنع ــاو ومن األعيــذ   ــان أن نعيــد للن ج الــذي نتبعــه توا نــه من  الل الت ســــــــــــــــك 
ال  جتعل اتفاقات الســــالم  ،دقوق ا نســــان، وكفالذ التن يذ املســــتدامذ، واالســــتفادة من قوة مشــــاركذ املرأة

أكثر قدرة على الت يف، واالقتتــــــادات األكثر ديناميذو وجيب علينا ت إطار أكثر اســــــتدامذ، واجملت عات 
أن نعاجل العوامل اهلي ليذ املســـــــببذ للنتا  وأن نبين جمت عات مســـــــتقرة  2030 طذ التن يذ املســـــــتدامذ لعام 

يال وعادلذ من  الل تعتيت امل ســــســــات ال  تدعم ســــيادة القانونو وقد تولا ممثل  ا اصــــذ، الســــيدة برام
تت ا ــــى م. هذا  باتني، م ام منتــــب ا ت لتيران/يونيه، ووضــــعا منذ ذلك اكني اســــرتاتيةيذ لألولويات

)أ( معاجلذ  الن ج وتقوم على  الث ركا ت، هي: )أ( حتويل  قافذ ا فالت من العقاأ إىل  قافذ رد   و
. ا في الرت اأ العنف التفاوت اهلي لي القا م على أســـــا  نو  اجلنس بوصـــــفه الســـــبب اجلذري والداف

وطنيذ يدي أ) ( التشـــــةي. على وضـــــ. الســـــيطرة و مام القيادة ت  اجلنســـــي ت أوقات اكرأ والســـــلم  و
أ ل إرسا  تداب  مستدامذ لالستةابذ تركت على ال حايا، وت دي إىل مت ني اجملت . املدين واملدافعني  من

هذا التقرير كان من امل  ن منع ا لو كانا قد بذلا  عن لقوق املرأةو فال ث  من الفظا . ال  يتناوهلا
  ود أك  ت وقا مب ر وبتـــــــــــورة مجاعيذو ولذلك، ف نين أل  اجملت . الدويل على يي ذ ما تســـــــــــتحقه 

 تلك ا طذ من استث ارات ومن ع ل، ل ي ىل األمل حمل الرعبو
  

 العنف الجنسي الي بيئات النزال -ثالثا  
 أالغانستان  

تتال   ود ا بالأ عن العنف اجلنســـــــــي والتتـــــــــدي له ت خمتلف أحنا  أفغانســـــــــتان حمدودة، ال  - 23
بســــبب عدم االســــتقرار، وعدم كفايذ ا دمات، والقيود املفروضــــذ على إم انيات الوصــــول، وامل ارســــات 

ات افعون عن لقوق املرأة يـــديـــدالثقـــافيـــذ الت ييتيـــذ، ومنـــا  ا فالت من العقـــاأ الـــذي يوا ـــه فيـــه املـــد
، قاما بعثذ األمم املتحدة لتقدد 2017لركذ طالبان وغ ها من العناصر املناو ذ للح ومذو وت عام  من

لالذ من لاالت العنف اجلنســـــي ضـــــد النســـــا  والفتيات، من بين ا  53املســـــاعدة إىل أفغانســـــتان بتو يق 
لاالت يف التحقق من أهنا لاالت عنف  نســـي متتـــل بالنتاعات، ارت به أفراد من مجاعات مســـلحذ  3

غ  مشـروعذ وعناصـر من الشـرطذ ايتليذ األفغانيذو كذلك حتققا البعثذ من وقو  أرب. لاالت من العنف 
يذ األفغانيذ، اجلنســي ضــد فتيان، من ا  الث لاالت عنف على أيدي أفراد من قوات الدفا  واألمن الوطن

ال  “ باتشــــــــــــــا با ي”ولالذ عنف والدة على أيدي لركذ طالبان،  ا ت ذلك لوادث  لا ممارســــــــــــــذ 
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تنطوي على االنت اك اجلنســي للفتيان على أيدي ر ال ت مواق. الســلطذو كذلك تلقا البعثذ إىل  انب 
من ا بسبب اكساسيات ال   ادعا  مو وقا يتعلق بارت اأ تلك امل ارسذ، وإن مل يتسن التحقق 78ذلك 

ينطوي علي ا األمرو وأســــــفرت اجل ود ال  تولا قياديا اللةنذ األفغانيذ املســــــتقلذ املعنيذ دقوق ا نســــــان 
و 2018عن جترد هذت امل ارســـــــــــــــذ ت قانون العقوبات املنقح، الذي د ل ليت النفاذ ت  ـــــــــــــــباط/ف اير 

ريف االغتتـــــاأ أقرأ إىل االتســـــاق م. املعاي  الدوليذ، ويت ـــــ ن التشـــــري. املنقح أي ـــــات أل اما جتعل تع
 نا، وكان يثىن البعض عن ا بالأولتتحح بذلك ا لع الذي كان جيري سابقا بني االغتتاأ والت 

ت املا ذ  1،8 ويت ثل التحدي الر يســـي على صـــعيد االســـتةابذ ت أن املرأة ال تتال تشـــ ل جمرد - 24
وت تشـــــرين األول/أكتوبر، افتتحا و ارة الدا ليذ مرافق مســـــتقلذ ت مراكت  من الشـــــرطذ الوطنيذ األفغانيذو

الشرطذ،  لا غر  استةواأ  اصذ بالشرطيات ت هرات وكابل، كةت  من اجل ود الراميذ إىل تو يف 
 بالأ من أ ل اواســـتبقا  املتيد من النســـا و كذلك ااذت الو ارة  طوات لوضـــ. آليذ لتقدد الشـــ اوى 

رش اجلنســــي واالعتدا ات والت ديدات ال  تتعرو هلا الشــــرطياتو وت أعقاأ طرح الو ارة  طذ عن التح
، وضـــــــــــــــعــا اك ومــذ ميتانيــذ (2000) 1325املتعلقــذ بقرار جملس األمن  2015الع ــل الوطنيــذ لعــام 

 ف اجلنسيوللتنفيذ، تش ل تداب  للتتدي للعن
 

 التوصيذ  
أل  اك ومذ على تعتيت قدرة قطاعي العدالذ واألمن على املســـا لذ عن  را م العنف اجلنســـي،  - 25

من  الل إ را ات من ا التحقق من أفراد القوات املســـلحذ وقوات الشـــرطذ الســـتبعاد املشـــتبه ت ارت ادم 
إىل اتـــــــــــــــيص موارد كـافيـذ من أ ـل تنفيـذ  طذ  هلـذت اجلرا م، و يـادة متثيـل املرأةو كـذلـك أدعو اك ومـذ

 .ع ل ا الوطنيذ، ووض. تداب   املذ  نفاذ أل ام قانون العقوبات املنقح
 

 جمهي ية أالريقيا اليمطى  
ناطق ال  كانا مســـــــــتقرة ســـــــــابقا إىل امل 2017ت  ل امتداد  اهرة انعدام األمن ت أ نا  عام  - 26
ا دادت أي ــــا لدة العنف اجلنســــي املتتــــل بالنتاعات ونطاقهو وأدت  ــــرق مج وريذ أفريقيا الوســــطى،  ت

اال ــــــــــــــتباكات املســــــــــــــلحذ إىل حتركات مجاعيذ للســــــــــــــ ان، من ا حتركات ع  اكدود إىل مج وريذ ال ونغو 
الد قراطيذ، ووقعا ت أ نا  ع ليات اهلروأ هذت لاالت عديدة من لاالت العنف اجلنســـــــــــــــيو ويتيد 

فرد ت خمتلف أحنا  البلد، وتشـــ ل العناصـــر املســـلحذ  طرا على  688 000ى عدد املشـــردين دا ليا عل
وترد تقارير املدنيني ت املخي ات بســــــــبب غياأ املو فني اك وميني الال مني  دارة هذت املواق. وتةمين او 

 صـــادم تفيد باســـتخدام العنف اجلنســـي كةداة للرتهيب واالنتقام والعقاأ، من أ ل تروي. منتظ ذ بشـــ ل
أســــــــر وجمت عات بةك ل او وتعوق أ اط العنف اجلنســــــــي ذات الطاب. العرقي والطا في القدرة على التنقل 
ل ال  تلتم املرأة من أ ل االضــــــــــطال  باألنشــــــــــطذ االقتتــــــــــاديذ وأنشــــــــــطذ كســــــــــب الر ق اكيويذ، من قبي

ال  كانا  إىل اكقول واألســـــــواقو وكان اغتتـــــــاأ الر ال والفتيان أي ـــــــا من مسات اهلة ات الوصـــــــول
ا غريبيتي أو ت بـا  كوتو لي  اجل ـاعـات املســـــــــــــــلحـذ تشـــــــــــــــن ـا على قرى املـدنيني، ك ـا لـدث ت نـانـ

ر التو ونادرات ما يقبل اجملت . األطفال املولودين نتيةذ لالغتتــــــاأ، وال يتال ا   او  13اغتتــــــاأ  يف
 سببات ر يسيات ت وفيات األم اتوغ  املةمون 
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املشـــــــــــــــ ولذ بالتقرير، قاما بعثذ األمم املتحدة املت املذ املتعددة األبعاد لتحقيق و الل الفرتة  - 27
من لوادث العنف اجلنســــــــــي املتتــــــــــل بالنتاعات،  308االســــــــــتقرار ت مج وريذ أفريقيا الوســــــــــطى بتو يق 

ر ال  13قاما مجاعات مســـــــــــــــلحذ بتةنيدهن( و  48فتاة )من ن  138امرأة و  155ت ـــــــــــــــررت من ا 
لالذ اغتتـــــــــــــــاأ مجاعي،  181لالذ اغتتـــــــــــــــاأ، من ا  253تيانو و لا هذت اكوادث وا نان من الف

 جيذ قســـــــريذ، ولالتني من لاالت االســـــــرتقاق اجلنســـــــي،  28و س لاالت  ـــــــرو  ت االغتتـــــــاأ، و 
لالذ أ رى من لاالت االعتدا  اجلنســــــيو وكان من بني مرت يب هذت اجلرا م عناصــــــر من فتــــــيل  20 و

و ي  الرأ لل قاومذ  ،لالذ( 55) “باالكا -أن  ”وميليشيات  ،لالذ( 179) ا تال  سيلي ا السابق
لـالـذ(و كـذلـك تورط ألـد أفراد القوات  12بـاكقوق ورد االعتبـار ) واملطـالبـذلـالـذ(، ولركـذ العودة  14)

املســـــــلحذ جل  وريذ أفريقيا الوســـــــطى ت لادث والدو و لا اكاالت ال  نســـــــبا إىل عناصـــــــر ا تال  
اجلب ذ الشـــــــــعبيذ  ا تال  لالذ كان اجلناة في ا من 36لالذ، ما يلي:  179الســـــــــابق، وعددها ســـــــــيلي ا 

لالذ كانوا في ا من ا تال  اكركذ الوطنيذ  29 لن  ذ أفريقيا الوسطى واكركذ الوطنيذ ألفريقيا الوسطى  و
 وريذ أفريقيا الوســــــــطى  م ت مجلالذ كانوا في ا من االحتاد من أ ل الســــــــال 39 ومجاعذ الثورة والعدالذ  و

لالذ كانوا في ا من اجلب ذ الد قراطيذ  14 لالذ كانوا في ا من اكركذ الوطنيذ ألفريقيا الوســـــــــطى  و 17 و
لشــــعب مج وريذ أفريقيا الوســــطى  وتســــ. لاالت كانوا في ا من اجلب ذ الشــــعبيذ لن  ــــذ أفريقيا الوســــطى  

أ ل التةديد ت مج وريذ أفريقيا الوســـــــــطى  ولالذ والدة ولالذ والدة كانوا في ا من التة . الوطين من 
 كانوا في ا من عناصر غ  حمددةو  لالذ 33كانوا في ا من مجاعذ الثورة والعدالذ  و 

من ضـــــــــــــحايا  را م  272واضـــــــــــــطل. مقدمو ا دمات ا نســـــــــــــانيذ بتوف  املســـــــــــــاعدة ملا عددت  - 28
هنيار الفعلي لنظام التـحذ العامذ، تتوىل املنظ ات غ  االغتتـاأ ال  ارت بت ا أطرا  النتا و وت  ل اال

اال ت اعيو وتتفاقم ندرة ا دمات بســــــــــــــبب  - اك وميذ تقدد معظم  دمات الدعم الطيب والنفســــــــــــــي
ضـــعف اهلياكل األســـاســـيذ،  ا ت ذلك حمدوديذ وســـا ل النقل، األمر الذي يطرح حتديات  اصـــذ بالنســبذ 

ل ـــــــــحايا املســـــــــةلني الذين مت نوا ناطق الريفيذو ونتيةذ لذلك، ف ن نســـــــــبذ اللنســـــــــا  ت املناطق النا يذ وامل
ت املا ذو  36ادث مل تتةاو  ســــــــاعذ من وقو  اك 72اكتــــــــول على املســــــــاعدة الطار ذ ت غ ــــــــون  من
ت املا ذ من البالغني، ونســـــبذ  98بني ضـــــحايا االغتتـــــاأ الذين تلقوا الرعايذ، كانا نســـــبذ النســـــا   ومن

، ســــــــــــــــــاعــــدت منظ ــــذ األمم املتحــــدة للطفولــــذ 2017ت املــــا ــــذ من األطفــــالو وت عــــام  99الفتيــــات 
من الفتيــان(  2 329الفتيــات و  من 1 090طفال ) 3 419)اليونيســـــــــــــــيف( و ـــــــــــــــركــاؤهــا ت اليص 

أيدي اجل اعات املســــــــــلحذ، وأفادت معظم الفتيات الال  يف جتنيدهن قســــــــــرا بتعرضــــــــــ ن النت اكات  من
فظ اجملت عات ايتليذ الفتيات املرتبطات باجل اعات املسلحذ الال  يعدن إىل مواطن ن  نسيذو وكث ا ما تل

 ـــــــــــــــتغال باجلنس كوســـــــــــــــيلذ للبقا و وهن لوامل أو لدي ن أطفال، مما جي  ال ث ات على اللةو  إىل اال
عليا، ألتا بعض اكاالت، ي ون الوصـــم ت لد ذاته دافعا إىل النتوح: فقد ُأ  ت فتاتان من كوتو ال وت

إســـــــــــــــا ة املعاملذ ال  لقيتاها  نتيةذ تعرضـــــــــــــــ  ا لالغتتـــــــــــــــاأ، على االنتقال إىل مناطق خمتلفذ هربا من
أســــرتي  او كذلك أدى عدم االســــتقرار إىل اســــت رار  اهرة  وا  األطفال باعتبارت وســــيلذ من املتتـــور  من
 ا حت ي الفتيات من العنف اجلنسيوأهن
األمم املتحدة أول ق يذ يدان في ا أفراد تابعون أللد أطرا  النتا  وت آأ/أغسطس، سةلا  - 29

باالكا قاما باغتتــــاأ فتاة  - بت  ذ ارت اأ  را م عنف  نســــي، إذ أدين عنتــــران من ميليشــــيات أن 
السادسذ عشرة من ع رها ت بامباريو وت لني أن حماك ت  ا العلنيذ تبع  برسالذ م  ذ، فقد كانا  ت
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 فرضــــا علي  ا، وهي الســــةن ملدة عامني ودف. غرامذ، عقوبذ  فيفذو ونظ ا البعثذ دورات العقوبذ ال 
لتوعيذ املقاتلني الســـابقني والســـلطات ايتليذ وأفراد اجملت . ايتلي خبطورة العنف اجلنســـيو وقاما اك ومذ، 

ذ اجلنا يذ ا اصـــــذ، ال  من  الل تعيني مو فني وطنيني ودوليني، بتســـــري. اجل ود الراميذ إىل تفعيل ايت  
، افتتح ر يس مج وريذ أفريقيا الوســــطى، فوســــتني 2017و وت لتيران/يونيه 2015أُنشــــ ا قانونا ت عام 

ي، ال  تعاملا منذ ذلك اكني آر ــــــــانج تواديرا، ولدة التد ل الســــــــري. املشــــــــرتكذ املعنيذ بالعنف اجلنســــــــ
   وىو 254 م.
 

 التوصيذ  
اال ت اعي والقانوين  -  ان توف   دمات الدعم الطيب والنفســـــــــــيأ ـــــــــــة. اك ومذ على ضـــــــــــ - 30

ل حايا العنف اجلنسي املتتل بالنتاعات، وتوف  الوسا ل الال مذ،  ا يش ل اتيص ميتانيذ لتعتيت قدرة 
ولـدة التـد ـل الســـــــــــــــري. على التحقيق ت اكـاالت املعنيـذ، من  الل الع ـل ت تعـاون م. املـدعي العام 

نا يذ ا اصـــــــــــــــذو وأدعو اك ومذ إىل إعطا  األولويذ للتحقيق واملقاضـــــــــــــــاة ت لاالت العنف لل ح  ذ اجل
 .اجلنسي،  ا ت ذلك توف  اك ايذ ال افيذ لل حايا والش ود

 
 بيليمبيا  

، تو ا املفاوضـــــــــات بني ل ومذ كولومبيا والقوات املســـــــــلحذ 2016ت تشـــــــــرين الثاين/نوف    - 31
بعقد اتفاق ســـالم تارخيي، مما آذن بن ايذ النتا  الذي دام بني الطرفني  جلي  الشـــعيبا -الثوريذ ال ولومبيذ 

نتـــف قرن، والذي اســـتشـــرى فيه العنف اجلنســـي وأ ذ منحى من ةياو وأدر ا مســـةلذ العدالذ بني  ملدة
ل م بشــــةن املســــا ل اجلنســــانيذ ولقوق املرأة، ويتناول  100اجلنســــني ت صــــ يم االتفاق، الذي يشــــ ل 

عدد من تلك األل ام مســــــــــةلذ العنف اجلنســــــــــي املتتــــــــــل بالنتاعات على و ه التحديدو ويدر  االتفاق 
ضــــــــ ن األطرا  ال  تدعم التنفيذ م تب ممثل  ا اصــــــــذ، وهي ذ األمم املتحدة لل ســــــــاواة بني اجلنســــــــني 

 قراطي الدويلو وتومت ني املرأة )هي ذ األمم املتحدة لل رأة(، ول ومذ الســـــــــــــويد، واالحتاد النســـــــــــــا ي الد 
، أذن جملس األمن بـ نشــــــــــــــــا  بعثـذ األمم املتحـدة 2017متو /يوليـه  10، امل ر  (2017) 2366القرار 

 ما للتحقق ت كولومبيا من أ ل ا  ــــــــرا  على املرللذ التاليذ من التنفيذ،  ا ت ذلك رصــــــــد إعادة ا د
بيذو وقد بذلا   ود للتةكد الثوريذ ال ولوم املســــــــــــلحذ للقوات واال ت اعي واالقتتــــــــــــادي الســــــــــــياســــــــــــي

مجي. القا  ني بةع ال الرصـــــد واملراقبذ قد تلقوا التدريب على املســـــا ل املتعلقذ بالشـــــ ون اجلنســـــانيذ  أن من
تفاق على وقف  طالق النار ، يف اال2017والعنف اجلنسي املتتل بالنتاعاتو وت تشرين األول/أكتوبر 

بني اك ومذ و ي  التحرير الوطين، وعلى آليذ للرصـــــد تعىن بالرصـــــد والرقابذ والتحقق، وتشـــــ ل األل ام 
مرفقا بشـــةن تع يم مراعاة املنظور اجلنســـاين و ريطذ طريق من أ ل التتـــدي للعنف اجلنســـي، وإن كانا 

 يتاد ات قد علقا منذ ذلك اكنيوا
مبيا إطار معياري قوي، على الرغم من أن اللةو  إىل الق ا  ال يتال أمرا صعباو وت ولدى كولو  - 32
فردا من ضحايا العنف اجلنسي املتتل  24 576، سةلا الولدة الوطنيذ املعنيذ بال حايا 2017عام 

نف بالنتاعات، لتـــــل  لث م على تعويضو وت لني أن هذا املســـــتوى من العدالذ التعوي ـــــيذ املتعلقذ بالع
ف ن إدارة التعوي ــــــــات اجل اعيذ اجلنســــــــي املرت ب أ نا  اكرأ مل يســــــــبق له مثيل على التــــــــعيد العاملي، 

تتال ع ليذ  اقذ بسبب العدد ال ب  من ال حايا املعنيني، والتحدي املت ثل ت حتديد ال حايا بطرق  ال
 تب املدعي العام قد أصــــــــــدر دلول غ  متحيتةو وفي ا يتعلق باجل ود الراميذ إىل تعتيت املســــــــــا لذ، كان م

https://undocs.org/ar/S/RES/2366%20(2017)


S/2018/250 
 

 

18-04633 13/43 

 

ت املا ذ  5ت املا ذ من لاالت العنف اجلنســــــي، وأســــــفر ما نســــــبته  17لوا ح ايام ت  2017هنايذ عام 
من ا عن إدانات، و ل ذلك  ال ذ أل ام  نا يذ صـــــــــــدرت في ا يتعلق بةع ال عنف  نســـــــــــي متتـــــــــــل 

 ل ولومبياو يتانيذبالنتاعات ارت ب ا أفراد من مجاعذ الدفا  الذا  الغا
وعلى الرغم من ا طوات ا جيابيذ ال  ااذت حنو توطيد الســـــــــــــالم،  لا أع ال العنف املتفرقذ  - 33

ت املا ذ(، وقد  70تتسبب ت تشريد آال  من املدنيني، ومعظ  م من النسا  واألطفال ) 2017ت عام 
ون من أصــل أفريقي ومجاعات الشــعوأ ت ــرر من تلك األع ال بشــ ل غ  متناســب ال ولومبيون املنحدر 

ت املا ذ(و وال يتال العنف اجلنسي يش ل دافعا من دواف. النتوح القسريو وت لاد ذ توضح  73األصليذ )
هــذا األمر، ُأ ــذت امرأة نــا لــذ من مقــاطعــذ أراوكــا عنوة ع  اكــدود إىل مج وريــذ فنتويال البوليفــاريــذ ليــ  

مجاعذ مسلحذ كانا يددها وتطالب بةموالو وعند إطالق سرال ا، تعرضا لالغتتاأ على أيدي أفراد 
هربا إىل موق.  ديد دثتا عن األمانو كذلك اضطر املدافعون عن لقوق املرأة من ال ولومبيني املنحدرين 
من أصـــــل أفريقي واملنت ني إىل الشـــــعوأ األصـــــليذ إىل الفرار من ديارهم عقب يديدات بالعنف اجلنســـــيو 

اجلنساين، لت ديدات وهة ات واعتدا ات  ادات النسا يذ ايتليذ، ال سي ا من تشةنب العنفوتتعرو القي
 نسيذ من  انب أفراد اجل اعات املسلحذو وال تتال األنشطذ االقتتاديذ غ  املشروعذ ت  ج النتا  وتتيد 

ى ا دمات من  طر التعرو للعنف اجلنســيو فقد ع دت عتــابات االجتار باملخدرات، تلبيذ للطلب عل
اجلنســـيذ من  انب بعض اجل اعات املســـلحذ، إىل تســـ يل االســـتغالل اجلنســـي للنســـا  والفتياتو وقاما 
أي ـــا  ـــب ات إ راميذ، تع ل أســـاســـا ت أنشـــطذ التعدين غ  املشـــرو ، باالجتار بنســـا  وفتيات الشـــعوأ 

ن  الل نظام ا نذار ، صـــــــــدر م2017األصـــــــــليذ دا ليا وع  اكدود ألغراو البغا  القســـــــــريو وت عام 
تقريرات عن ارتفا  خماطر العنف اجلنســــــــــي املتتــــــــــل بالنتاعات،  ا  ل  22املب ر التاب. مل تب أمني املظامل 

 ولالتني يف في  ا االجتار بنسا  فنتويليات ع  اكدود
ي دي  حايا االغتتاأ هم من ا ناث، ممات املا ذ من ض 73وتش  ا لتا ات الرمسيذ إىل أن  - 34

ت كث  من األليان إىل اك ل ت ســـــن املراهقذ والتخلي عن التعليمو فقد تعرضـــــا فتيات ترتاوح أع ارهن 
ســــــــــنذ لت ديدات باالغتتــــــــــاأ اســــــــــت دف ن دا أع ــــــــــا  ت مجاعذ الدفا  الذا  الغايتانيذ  16و  12بني 

رب. مقاطعات ت املنطقذ الغربيذ ت أ ل ولومبيا ومجاعذ كالن ديل غولفو اللتني   رتا بعد ع ليات التســــريح
من البلدو وحتققا األمم املتحدة من تعرو ر لني مدنيني لالنت اك اجلنســــــــــــــي من قبل أع ــــــــــــــا  جم وعذ 

، وإن كان ال ــــحايا من الذكور ىة ون بشــــ ل 2017  رت بعد التســــريح ت مقاطعذ بوتومايو ت عام 
ثليات واملثليون ومتدو و امليل اجلنســـي ومغايرو عام عن طلب الدعم  وفا من االنتقامو وتعرضـــا أي ـــا امل

ســـــــلحذ، ل ن م نادرات ما يبلغون اهلويذ اجلنســـــــانيذ ولاملو صـــــــفات اجلنســـــــني إىل التحرش من قبل   ات م
االنت اكات اجلنســيذ أو غ ها من االنت اكاتو ويشــ  أمني املظامل ت التقرير التــادر ت أيلول/ســبت    عن

عنف اجلنســـــي دا ل مواق. تســـــريح القوات املســـــلحذ الثوريذ ل ولومبيا ولوهلا، إىل  طر التعرو لل 2017
ك ا يشــــ  إىل أن املقاتالت الســــابقات قد تعرضــــن للعنف املنتيل وعنف الرفيق اك يم، وهو ما ي كد أعيذ 

 واتبا  سياسات مراعيذ لالعتبارات اجلنسانيذ في ا يتعلق جب ود نت  السالح وإعادة ا دما 
 

 وصيذالت  
إنين أ ين على األطرا  لتتـــعيدها مســـةلذ الشـــ ون اجلنســـانيذ لتد ل ت صـــ يم ع ليذ الســـالم،  - 35

وألث ا على كفالذ اســـــــــت رار أعيذ تلك املســـــــــةلذ أ نا  التنفيذ، بطرق من بين ا تعتيت القدرات امل ســـــــــســــــــيذ 
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ام االتفاق ال  تتناول الش ون والتشةي. على أن يتوىل اجملت . على نطاق واس.  مام األمور املتعلقذ بةل 
اجلنســـانيذو وأل  اك ومذ على كفالذ توافر ا دمات ل ـــحايا العنف اجلنســـي املتتـــل بالنتاعات وحتقيق 
العــدالــذ هلم وتعوي ـــــــــــــــ م، م. إيال  اهت ــام  ــاص يتنــذ ولقوق النســــــــــــــــا  والفتيــات من املنــاطق الريفيــذ 

ن من أصــــل أفريقي، واملثليات واملثليني ومتدو ي امليل وجمت عات الشــــعوأ األصــــليذ وال ولومبيني املنحدري
اجلنســـي ومغايري اهلويذ اجلنســـانيذ ولاملي صـــفات اجلنســـني، واألســـر املعيشـــيذ ال  تعيل ا النســـا و وأل  
األطرا  املعنيذ على كفالذ إدرا  املســــــا ل اجلنســــــانيذ ومســــــةلذ العنف اجلنســــــي املتتــــــل بالنتاعات ضــــــ ن 

 .ت ع ليذ السالم ا اصذ جبي  التحرير الوطيناالعتبارات املركتيذ 
 

 جمهي ية الكينغي الديمقراطية  
إن التقدم الذي ألر  ت مج وريذ ال ونغو الد قراطيذ في ا يتعلق بالتتــــــــــــــدي للعنف اجلنســــــــــــــي  - 36

الواس. النطاق، الذي  ل يستخدم لعقود كةسلوأ من أساليب اكرأ، أصبح م ددا ت األ  ر األ  ة 
البي ذ السياسيذ غ  املستقرة، واملستويات غ  املسبوقذ من النتوح، واست رار اال تباكات املسلحذ،  بسبب

وضـــــــــعف هياكل الدولذو و  رت أ اط مقلقذ من العنف اجلنســـــــــي ذات دواف. عرقيذ ت مقاطعذ تنةانيقا 
أع ال العنف واالنتقام بني بسبب الت  ي  املتتوَّر جل اعذ التوا العرقيذ، األمر الذي أدى إىل دورات من 

، كانا ميليشـــيا التوا ت تنةانيقا مســـ ولذ عن أعلى عدد يف تو يقه 2017ميليشـــيات التوا ولوباو وت عام 
من لاالت العنف اجلنســـــــــي املرت ب على يد مجاعذ مســـــــــلحذ غ  تابعذ للدولذو كذلك انتشـــــــــر ارت اأ 

ليشــ ل مقاطعات كاســاي الثالثو وت ذلك  أع ال العنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات بولشــيذ  ــديدة،
الســــــــياق، قام كل من ميليشــــــــيات كاموينا نســــــــابو املناه ــــــــذ للح ومذ، وميليشــــــــيات بانا مورا املواليذ هلا، 
باســت دا  املدنيني الذين كان كل طر  يعتقد أهنم ي يدون  تــومهو و لا اهلة ات ال  كانا تشــن 

نقســـامات العرقيذ اســـتخدام امل ارســـات ايترمذ، مثل اغتتـــاأ ع دا ضـــد اجملت عات ايتليذ على أســـا  اال
ضـــــــحايا أمام أقاردم، ونت   نني من بطن امرأة لامل، وإكرات ضـــــــحيذ والدة على األقل، قبل إعدام ا، 
على القيام بةفعال  نســـــــــيذ م. ألد أفراد األســـــــــرةو وت  ـــــــــ ر نيســـــــــان/أبريل، اغتتـــــــــب مقاتلو بانا مورا 

 اهلة ات على قري  لولوا ولوباو سلذ منامرأة وفتاتني ت سل 41
و الل الفرتة قيد االســــــتعراو، حتققا بعثذ منظ ذ األمم املتحدة لتحقيق االســــــتقرار ت مج وريذ  - 37

 من لــــاالت العنف اجلنســـــــــــــــي املتتــــــــــــــــــل بــــالنتاعــــات، ت ـــــــــــــــررت من ــــا 804ال ونغو الــــد قراطيــــذ من 
ر ال وا نان من الفتيان، مما  ثل  يادة عن الفرتة املشــــــــ ولذ بالتقرير  30فتاة و  265النســــــــا  و  من 507

لالذ من لاالت  5 783الســـابقو و الل الفرتة نفســـ ا، أبلغ صـــندوق األمم املتحدة للســـ ان عن وقو  
و 2016 عام ت يتيد عن ضعف العدد املسةلالعنف اجلنسي ت املقاطعات املت ررة من النتا ، وهو عدد 

ســــي ا  املســــلحذ غ  التابعذ للدولذ، والت املا ذ من تلك اكاالت إىل اجل اعات  72ما يقرأ من  وُنســــب
ميليشـــــــــيات التوا ت مقاطعذ تنةانيقا، وقوات املقاومذ الوطنيذ ت إيتوري، العاملذ ت منطقذ إيرومو ب يتوريو 

تدا ات اجلنســيذ ال  ارت بت ا قوات املقاومذ الوطنيذ وقد ا ــرتك م امجون متعددون ت أكثر من نتــف االع
 وث مقرتنا بةع ال هنب وسلب وسرقذت املا ذ من تلك اكواد 40ت إيتوري، وكان 

عدد اكوادث املنســـــــــــوبذ إىل كل من القوات املســـــــــــلحذ جل  وريذ ال ونغو  2017وا داد ت عام  - 38
ت املـــا ـــذ(و وكـــان أكثر من  لـــ   109ال ونغوليـــذ )ت املـــا ـــذ(، والشـــــــــــــــرطـــذ الوطنيـــذ  28الـــد قراطيـــذ )

تعرضـــــــوا لالعتدا  اجلنســـــــي على يد أفراد الشـــــــرطذ الوطنيذ حمتةتين لدى الشـــــــرطذ ت ذلك الوقاو  الذين
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ت املا ذ من اجلرا م ال  ارت ب ا أفراد القوات املســـلحذ  41وكانا نســـبذ كب ة من ال ـــحايا من األطفال: 
دث ال  ارت ب ا أفراد الشــــــــــــــرطذ الوطنيذو وعلى الرغم من التطورات األ  ة املث ة ت املا ذ من اكوا 42و 

، بعد   ود مت ــــــــــــافرة من قبل الســــــــــــلطات، إمجايل لوادث العنف 2013للقلق، فقد اخنفض منذ عام 
املســلحذ  اجلنســي املتتــل بالنتاعات املرت ب من قبل عناصــر   ا  أمن الدولذو وواصــلا قيادات القوات

ضـــــــــــــــابطا ممن جيري تدريب م بالتوقي. على  370قا دا و  57ما أدى إىل قيام وهو  طذ ع ل ا،  تنفيذ
الرتـــب العليـــا كـــانـــا متفـــاوتـــذ   تع ـــدات، غ  أن ا  را ات التـــةديبيـــذ ضـــــــــــــــــد مرت يب اجلرا م من ذوي

 ذ  طذ ع ل الشرطذ الوطنيذ بطي ذوكانا  طى التقدم ت تنفي ك ا
الســـــلطات العســـــ ريذ ت كيفو اجلنوبيذ بنةاح حماك ات تتعلق بثالث ، عقدت 2017وت عام  - 39

ق ـــايا ذات أعيذ رمتيذ من ق ـــايا العنف اجلنســـي املتتـــل بالنتاعات، و لا هذت الق ـــايا ما يلي: إدانذ 
بي ر بســــــــــــبب مســــــــــــ وليته القياديذ  عقيد من القوات املســــــــــــلحذ جل  وريذ ال ونغو الد قراطيذ ت ق ــــــــــــيذ

عتبارت  ر ذ لرأ ت موســــــيين  وإدانذ ألد قادة القوات الد قراطيذ لتحرير رواندا في ا االغتتــــــاأ با عن
اجلنســـــــــــي كةر ذ لرأ ت ق ـــــــــــيذ نتوفو  وإدانذ ألد أع ـــــــــــا  ال ملان ت كيفو اجلنوبيذ  يتتـــــــــــل بالعنف

واغتتـاأ  وامليليشــيا التابعذ له، ت ق ــيذ كافومو، بت  ذ ارت اأ  ر ذ ضــد ا نســانيذ تت ثل ت ا تطا 
طفالو وبا ضـــــافذ إىل ذلك، ســـــلم القا د نتابو نتاب ي  ـــــي ا نفســـــه للســـــلطات ت متو /يوليه، ومن  39

مدنيات ت والي ايل،  387لــــــــــــ ا عددت  2010املتوق. أن ىاكم على دورت ت االغتتاأ اجل اعي ت عام 
من أفراد  17وات املســـــــــــلحذ و من أفراد الق 42ت كيفو الشـــــــــــ اليذو وإمجاال، أدانا ايتاكم العســـــــــــ ريذ 

 دون لتول ال حايا على التعوي اتوالشرطذ بت  ذ االغتتاأ، غ  أن العقبات الب وقراطيذ حتول 
العنف  ضــــــــــحايا من  5 200 وقدما وكاالت األمم املتحدة املساعدة الطبيذ إىل أكثر من - 40

شورة وا لالذ  امل دمات دنيا آ ر م 2 243تلقى ، وبا ضــــــــــــافذ إىل ذلك، 2017اجلنسي ت عام 
وألر ت اك ومــذ تقــدمــا كب ا ت   ود الــدعوة والتوعيــذ ال  البعثذو ال  تــدع  ــا العيادات القانونيذ  ت

ت طل. دا، إذ قاما ب ذكا  الوعي بشةن العنف اجلنسي من  الل ال امج ا ذاعيذ والتلفتيونيذ، وتشغيل 
، أ رت نا بذ األمني العام 2017و /يوليه  ع هاتفي ملســــــــاعدة ال ــــــــحايا على التــــــــعيد الوطينو وت مت

لألمم املتحدة، ووكيلذ األمني العام/املديرة التنفيذيذ هلي ذ األمم املتحدة لل ســــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني ومت ني 
املرأة، وممثل  ا اصــذ، واملبعو ذ ا اصــذ لر يس مفوضــيذ االحتاد األفريقي املعنيذ باملرأة والســالم واألمن  يارة 

ىل غوما من أ ل تســــليع ال ــــو  على أعيذ مشــــاركذ املرأة ت ع ليات الســــالم واألمن والتن يذ، مشــــرتكذ إ
 وعلى ضرورة عودة النا لات بتورة آمنذ وكر ذ، ت  رو  ت فل هلن األمن االقتتادي واملاديو
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دمات، ي، وعلى توســــــــــــي. نطاق ا أل  اك ومذ على تعتيت   ودها مل افحذ العنف اجلنســــــــــــ - 41
عو إىل التحقق ت ذلــك دعم إعــادة ا دمــا  اال ت ــاعي واالقتتــــــــــــــــادي للنــا لــات والعــا ــداتو وأد  ــا
أفراد القوات املســـــــــــــــلحـــذ وقوات األمن وتـــدريب م على النحو املال م  وأدعو تلـــك القوات إىل التقيــد  من

 العدالذ، بغض النظر جلناة إىلبســــــياســــــذ تق ــــــي بعدم التســــــامح مطلقا إ ا  هذا العنف، عن طريق تقدد ا
 .رتب م  وإىل ض ان توف  اك ايذ لل حايا والش ود وتقدد التعويض ال ات لل حايا عن
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 العراق  
 ـــ ل حترير املوصـــل وتلعفر ومناطق أ رى من ســـيطرة تنظيم الدولذ ا ســـالميذ ت العراق والشـــام  - 42

وميــــذ إىل أنــــه قــــد يف إنقــــاذ البيــــانــــات اك إجنــــا ا ر يســـــــــــــــيــــا للعراق ولل نطقــــذو وتشـــــــــــــــ   2017ت عــــام 
النســـــا  واألطفال اليتيديني واملســـــيحيني  الل الع ليذ ال  يف االضـــــطال  دا املوصـــــل ت  ـــــ ر  من 100

آ رين بعد الع ليذ ال   رت ت تلعفر وانت ا ت آأ/أغســـــــــــــــطسو  25متو /يوليه، ك ا أطلق ســـــــــــــــراح 
ك ان ت أ نا  تلك اهلة اتو   وفتيات من الشـــــــــــــــيعذ الرت وأفادت أي ـــــــــــــــا التقارير بةنه قد يف إنقاذ نســـــــــــــــا

تعرضا أي ا النسا  والفتيات الُسّنيات اللوا  يعشن حتا التالل تنظيم الدولذ ا سالميذ إىل التوا   وقد
قســــرا وبا كرات، لي  اســــتخدم االغتتــــاأ كســــالح للعقاأ على عتــــيان القواعد ال  وضــــع ا التنظيمو 

 عدد املدنيني الذين أطلق ســـــــــــــــرال م من قب ـــــــــــــــذ التنظيم 2017ن الثاين/نوف   وإمجاال، بلغ ت تشـــــــــــــــري
من الفتيان(، ت لني ال يتال  829ر ال و  335فتيات و  903امرأة و  1 135من األفراد ) 3 202
 وال والفتيان( ت عداد املفقودينمن الر  1 705من النسا  والفتيات و  1 510 ختا ) 3 215هناك 
األمم املتحدة  الل الفرتة قيد االستعراو من تس. من لاالت العنف اجلنسي املتتل وحتققا  - 43

بالنتاعات، ت ــررت من ا ســب. فتيات وا نان من الفتيانو و ل ذلك التوا  قســرا من مقاتلي تنظيم الدولذ 
عامات على  16ا سالميذ بالنسبذ للفتيات، واال تطا  بالنسبذ للفتيان، فقد التةت صيب يبلغ من الع ر 

يد والد من العناصــــر املســــلحذ يشــــتبه ت انت ا ه لتنظيم الدولذ ا ســــالميذ، وقام ذلك الشــــخص ب ــــرأ 
ن االعتدا  اجلنســــي، وتعرو صــــيب التــــيب على أع ــــا ه التناســــليذ ضــــربا م لا وهددت بة ــــ ال أ رى م

للتنظيمو وم. ترا .  الرابعذ عشـــــــرة من ع رت لثالث ليال متتاليذ لالغتتـــــــاأ ت معســـــــ ر تدريب تاب. ت
تعرو النســــا  واألطفال  مقاتلي تنظيم الدولذ ا ســــالميذ إىل دا ل اجل  وريذ العربيذ الســــوريذ، يتداد  طر

الباقني حتا ســيطريم للبي. والتةارة واالجتارو كذلك أ  ت  ــواغل بشــةن ممارســذ يتبع ا بعض املســ ولني 
ادات إىل اســــــــــتن “إرها  داع ” ميالدهم حتا اســــــــــمايتليني، إذ يقومون بتســــــــــةيل األطفال ت  ــــــــــ ادة 

 افرتاضات تتعلق بنسب مو
وت أعقاأ تعيني مســتشــار ر يســي لشــ ون أايذ املرأة ت  ــباط/ف اير، وضــعا ترتيبات للرصـــد  - 44

والتحليل وا بالأ بشـــــةن العنف اجلنســـــي املتتـــــل بالنتاعات بغرو توســـــي. قاعدة األدلذ الال مذ من أ ل 
وتواصــــل األمم املتحدة دعم اك ومذ ت بنا  قدريا على تتويد ضــــحايا العنف اجلنســــي با دمات الع لو 

اال ت اعيذ والطبيذ  - املتعددة القطاعات ت الوقا املناسب،  ا يش ل التوس. ت تقدد املساعدة النفسيذ
دع ا مفوضـــــــيذ األمم املتحدة والقانونيذ ت املناطق ال  يو د في ا جت عات كب ة من املشـــــــردين دا لياو و 

من ضــــــــحايا العنف اجلنســــــــي املتتــــــــل  844لشــــــــ ون الال  ني برناجما  عادة التوطني يف عن طريقه إلالذ 
تنفيذ البيان  أي ا في ا يتعلق بامل ي قدمات تبالنتاعات وأفراد أسرهم ألغراو إعادة التوطنيو وألر  تقدم 

. بني اك ومذ واألمم املتحدة بالنتاعات والتتـــــــدي له، املوق املشـــــــرتك املتعلق  ن. العنف اجلنســـــــي املتتـــــــل
، 2017لتيران/يونيه  19و وأدىل ر يس و را  العراق، ليدر العبادي، ت 2016أيلول/ســــــــــــــبت    23 ت

ب ل ذ  ناســـــبذ اليوم الدويل للق ـــــا  على العنف اجلنســـــي ت لاالت النتا ، أكد في ا على التتامه بالتنفيذ 
نو وع ال بذلك االتفاق، تع ل اك ومذ على ضــــ ان إدرا  منظور  نســــاين ت اســــرتاتيةيت ا ال امل للبيا

، قاما ممثل  ا اصــذ بتيارة إىل العراق من أ ل وضــ. 2018الوطنيذ مل افحذ ا رهاأو وت  ــباط/ف اير 
 وداد وإربيلالل سات األ  ة على  طذ لتنفيذ البيان، بالتشاور م. املنسقني الرفيعي املستوى ت بغ



S/2018/250 
 

 

18-04633 17/43 

 

أو في ا  وســـــــي ون من األعيذ   ان بالنســـــــبذ لتحقيق املتـــــــاكذ، ســـــــوا  دا ل اجملت عات ايتليذ - 45
بين ا، االقتتــــــاص من مرت يب  را م العنف اجلنســــــي املتتــــــل بالنتاعات وتعويض ضــــــحاياها، ومتس هذت 

ال  يتبع ا تنظيم الدولذ  اجلرا م بشــــــــ ل  اص نســــــــا  وفتيات األقليات العرقيذ والدينيذ، وفق الســــــــياســــــــذ
ا ســـالميذ دد  ق . تلك اجل اعات أو طردها أو تدم هاو وت الوقا الراهن، جتري ايتاك ات  و ب 
قانون م افحذ ا رهاأ، الذي ال ينص صـــــــــــــــرالذ على جترد العنف اجلنســـــــــــــــيو وعالوة على ذلك، ف ن 

توق. أن يقوم فريق التحقيق، الذي ســــُينشــــ ه األمني اجلرا م الدوليذ مل تدر  بعد ت القانون الوطينو ومن امل
، بدور هام ت دعم اجل ود الوطنيذ الراميذ إىل حماســـــــــــــــبذ (2017) 2379العام، ع ال بقرار جملس األمن 

ا بالأ عن العنف اجلنســــي بســــبب  تنظيم الدولذ ا ســــالميذو ودذ حتد آ ر يت ثل ت اســــت رار النقص ت
انعدام األمن وا و  من االنتقام، والســـــــــــــياق الذي يســـــــــــــودت انعدام املســـــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــني واألعرا  

اجلرم ”ويتداد هذا األمر تعقيدا بســــــبب افرتاو و “ ــــــر  األســــــرة”اال ت اعيذ ال ــــــارة املتتــــــلذ  ســــــةلذ 
يتتو ن قســــرا  قاتلي تنظيم الدولذ ا ســــالميذو فتلةة الذي تتــــطدم به النســــا  والفتيات الال   “بالتبعيذ

ال ـــــــــــــحايا  ليات املوا  ذ الســـــــــــــلبيذ ت اكاالت ال  ُىرمن في ا من دعم أســـــــــــــرهن املادي،  ا ت ذلك 
لاالت التوا  املب ر، وال ســـــــــي ا ت ســـــــــياقات النتوحو وقد ســـــــــاعدت ا عالنات التـــــــــادرة عن التع ا  

، دد  التشـــــــةي. على الت ـــــــامن م. ضـــــــحايا االغتتـــــــاأ واألطفال الذين الدينيني من اليتيديذ والســـــــنذ
ت  ـــــــــــباط/ف اير  تيولدون نتيةذ لذلك، ت تعتيت مل  ل األســـــــــــرةو ومن أمثلذ ذلك الفتوى ال  صـــــــــــدر 

وت املقابل، أ ارت و “موقف ا ســـــالم من النســـــا  املغتتـــــبات”عن ديوان الوقف الســـــىن بشـــــةن  2017
ى قـــانون األلوال الشـــــــــــــــختـــــــــــــــيـــذ رقم عل 2017ت تشـــــــــــــــرين الثـــاين/نوف    التعـــديالت ال  اقرتلـــا

(، وال  تبيح تعدد التو ات و فض ســــــــــن التوا ، قلقا على التــــــــــعيدين الوطين والدويل، 1959) 188
 قبل أن تلغي ا جلنذ املرأة ت ال ملانو
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عتبارها  را م قا  ذ بذايا، با أدعو اك ومذ إىل أن ت فل ايتاك ذ على  را م العنف اجلنســــــــــــي - 46
ت ذلك ت سياق ايتاك ات املتعلقذ با رهاأ  وأن ت فل اك ايذ للخدمات،  ا يش ل املال ئ ال    ا

تع ل بالتعاون م. مجاعات اجملت . املدين النســــــا يذ، وت فل توســــــي. نطاق تلك ا دمات ت إطار اجل ود 
 اعي واالقتتادي للنسا  واألطفال املفر  عن م من قب ذ التنظيم  الراميذ إىل ض ان إعادة ا دما  اال ت

 .واالمتنا  عن تسةيل معلومات تنم عن التحامل ت   ادات امليالد
 

 ليبيا  
ال تتال ليبيا حتتل موقعا مركتيا ت أ مذ اهلةرة العامليذ، وتعاين ت الوقا نفســــــــــــه دا ليتا من انعدام  - 47

الســــــياســــــي، وانتشــــــار األســــــلحذ واجل اعات املســــــلحذو وقد مسح ذلك املنا  املتقلب االســــــتقرار والتشــــــرذم 
لشب ات الت ريب واالجتار العابرة للحدود باال دهارو وقد يف تو يق أ اط من العنف اجلنسي ضد امل ا رين 

وإ ا  ل  والال  ني وطاليب اللةو ، مل يقتتـــــــــــر ارت ادا على امل ربني، واملتةرين، والشـــــــــــب ات ا  راميذ،
تلــك  تورط ت أي ــــــــــــــــا أفرادا من الشـــــــــــــــرطــذ واكرا  املرتبطني بو ارة الــدا ليــذ ت بعض اكــاالتو كــذلــك

أي ــــا تو يق لاالت اعتدا   نســــي االنت اكات   ا  م افحذ اهلةرة غ  الشــــرعيذ و فر الســــواللو ويف 
(و S/2017/466ســـعيطي )انظر   ا  األمن الدا لي ت ال ويفيذ، ت  ل ر اســـذ العقيد حم د إدريس ال ت

وقد أفاد امل ا رون ت تلك الســـــــــــــــياقات بةن ر االت مســـــــــــــــلحني، من م لرا  من   ا  م افحذ اهلةرة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/466
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الشـــــــــرعيذ، كانوا يقتادوهنم من  نتانايم املشـــــــــرتكذ ليةري اغتتـــــــــادم بشـــــــــ ل مت رر على أيدي  ناة  غ 
ينو وتشـــــــــــ  أي ـــــــــــا الشـــــــــــ ادات ال  أُديل دا إىل أن النســـــــــــا  امل ا رات قد تعرضـــــــــــن لال تطا  متعدد

واالغتتــاأ وااللتةا  على يد اجل اعات املســلحذ، وأن بع ــ ن قد أطلق ســراله بعد دف. الفديذ، في ا 
يتاكم ، أدانا إلدى ا2017يف بي. البعض ا  ر ألغراو االسرتقاق اجلنسيو وت تشرين األول/أكتوبر 

ت إيطاليا مواطنا صوماليا بارت اأ  را م متعددة ضد امل ا رين ت بين وليد،  ا ت ذلك العنف اجلنسيو 
، وبعد ضـغع دويل بشـةن االدعا ات املتعلقذ باالنت اكات اجلنسـيذ، أعلن   ا  2017وت أيلول/سـبت   

رمانو كذلك أغلق مركت التةا  م افحذ اهلةرة غ  الشــــــرعيذ إغالق مركت التةا  ســــــيئ الســــــ عذ ت صــــــ
طريق الس ذ، بعد ادعا ات مشادذ، وإن مل يقدم أي من املعتدين إىل العدالذو وت بعض مراكت االلتةا ، 
ال ســـي ا ال  ال ىتةت في ا الر ال والنســـا  واألطفال ت أماكن منفتـــلذ، تتعرو النســـا  لع ليات تفتي  

، و قــا بعثــذ األمم املتحــدة للــدعم ت ليبيــا 2017كورو وت عــام ال. في ــا  يــادن حتــا رقــابــذ اكرا  الــذ 
معيتيقذ الذي تديرت قوة  ت طاب.  نســـــــــــي ت مرفق االلتةا  تلاالت ســـــــــــو  معاملذ  لا يديدات ذا

كتيبذ أبو ســــليم، ومواق. أ رى ا ــــ. رمسيا لســــيطرة و ارة الدا ليذو   - الرد  ا اصــــذ، وإدارة األمن املركتي
التقارير أي ـــا بةن العنف اجلنســـي يســـتخدم كشـــ ل من أ ـــ ال تعذيب الر ال ت مراكت االلتةا  وتفيد 

 وا   ات مسلحذال  تديره
ودذ مجاعات معرو  أهنا قد أقســـــ ا على الوال  لتنظيم الدولذ ا ســـــالميذ ضـــــالعذ ت ع ليات  - 48

ســا  والفتيات الال  يف حتريرهن ا تطا  وانت اك  نســيو وقاما الســلطات الليبيذ بالتةا  عدد من الن
من قب ــذ التنظيم، وت كث  من األليان كن ىتةتن ت  رو  حمفوفذ باملخاطرو فقد قاما قوات األمن 
ت متــــــــراتذ، ت أعقاأ الع ليات العســــــــ ريذ ال   رت ت ســــــــرت ضــــــــد املقاتلني املواليني لتنظيم الدولذ 

ومن ن ال ث ات ممن عــــانني  رأة ليبيــــذ وأ نبيــــذ،ام 117ا ســـــــــــــــالميــــذ، بــــالتحفظ على مــــا ال يقــــل عن 
و ومن بني 2016االنت اك البدين واجلنســــــــي،   نقلت ن إىل ســــــــةن اجلويذ ت كانون األول/ديســــــــ    من

رأين جلنذ من النيابذ العامذ ، بعد أن ب2017امرأة ت نيســـــــــــــان/أبريل  31ه ال  النســـــــــــــا ، يف ا فرا  عن 
ت، فال  لن حمتةتات تعســفا دون مرا عذ ق ــا يذو وتلقا البعثذ تقارير تفيد يم ا رهاأو أما املتبقيا من

 بتعرو النسا  ايتتةتات ت سةن اجلويذ النت اكات بدنيذ و نسيذو
وما  ال املدافعون عن لقوق املرأة والنســــــــــــا  النا ــــــــــــطات ت اكياة العامذ مســــــــــــت دفني من قبل  - 49

وغ ها من أ ــــ ال االنت اكات، معرضــــني لالنت اكات اجلنســــيذ اجل اعات املســــلحذ غ  التابعذ للدولذ، و 
ت ذلك من قبل اجلي  الوطين اللييبو وا ـــــ. النســـــا  والفتيات اللوا  اُي ن ب قامذ عالقات  نســـــيذ   ا

تقتحم  تــــــــــوصــــــــــيت ن،  “ال تبارات عذريذ” ار  إطار التوا ، وهي عالقات جيرم ا القانون ت ليبيا، 
، قــدمــا البعثــذ الــدعم ملنتــدى نســــــــــــــــا ي معين 2017 يــذو وت أيلول/ســـــــــــــــبت   بنــا  على أوامر ق ــــــــــــــــا

 با صاللات الدستوريذ والتشريعيذ، قام ب عداد مشرو  قانون جيرم مجي. أ  ال العنف ضد املرأةو
 

 التوصيذ  
أدعو الســلطات إىل اااذ تداب  للتخفيف من  طر العنف اجلنســي ت أماكن االلتةا ، بطرق  - 50
تو يف لارســات ت املرافق النســا يذ والســ اح ب يتــال املســاعدات ا نســانيذو ومتشــيا م. قرار جملس من ا 
ينبغي أال يفرتو، دون أدلــذ مو وقــذ، أن من يفلتون من قب ــــــــــــــــذ تنظيم الــدولــذ  (2016) 2331األمن 

وإ ا ينبغي دع  م ك ـــــــــــحايا لورهاأو وأدعو كذلك الســـــــــــلطات إىل  ا ســـــــــــالميذ متواط ون م. التنظيم

https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
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التعاون م. ايت  ذ اجلنا يذ الدوليذ،  ا ت ذلك ت التحقيقات ال  جتري ا بشةن العنف اجلنسي، وحماك ذ 
( 2014) 119 رقممرت يب أع ال العنف اجلنســــــي وتقدد التعوي ــــــات لل ــــــحايا، متا ــــــيا م. املرســــــوم 

التــــــــــادر عن جملس الو را  بشــــــــــةن االعرتا  ب ــــــــــحايا العنف اجلنســــــــــي باعتبارهم من ضــــــــــحايا اكرأ، 
 .يس ح بتقدد التعوي ات هلم وت  يد  رال م وتتويدهم بالدعم القانوين امم
 

 مالي  
املناطق الشــ اليذ والوســطى من مايل لالذ أمنيذ غ  مســتقرة ت لي  تســت ر الت ديدات تشــ د  - 51

املو  ذ ضــــــــــد لفظذ الســــــــــالم وقوات األمن الوطنيذ واجل ات الفاعلذ ا نســــــــــانيذ، وهو ما ي دي إىل تعثر 
من ال حايا  اجل ود املبذولذ للتحقيق ت لوادث العنف اجلنسي املتتل بالنتا  الدا ر هناكو ويعاين ال ث 

ت صـــــــ ا، بســـــــبب ندرة ا دمات وانعدام الثقذ ت امل ســـــــســـــــات الوطنيذو وتســـــــاهم ايتظورات الثقافيذ، 
باالقرتان م. ا و  من االنتقام والوصـــــــــــــــم ت إدامذ هذا النقص ت ا بالأو ويعي  ال ث  من النســـــــــــــــا  

 اعات ا ســـــــــــــالميذ ت الفرتة والفتيات حتا وق. التـــــــــــــدمذ النامجذ عن ع ليذ االلتالل ال   ـــــــــــــنت ا اجل
وتفّشا  الهلا لاالت االغتتاأ والتوا  القسريو ويظل ا فالت من العقاأ سا دا  2012-2013

ما توا  ه مايل  ت املناطق الشـــــــــــــ اليذ، ت غياأ نظام ق ـــــــــــــا ي قادر على أدا  م امهو وبا ضـــــــــــــافذ إىل
عبور لتدفقات امل ا رين، لي  وردت  حتديات أمنيذ على التـــــــــــعيد الدا لي، ف هنا حتولا إىل نقطذ من

تقــارير تفيــد وقو  العــديــد من االنت ــاكــات على امتــداد طرق اهلةرة، وكــذلــك ت منــاطق التعــدين، ليــ  
 تعرضا النسا  لويذا  من قبل امل رّبني وأُرغ ن على ممارسذ البغا و

اد لتحقيق االســــتقرار ت مايل ، مت نا بعثذ األمم املتحدة املت املذ املتعددة األبع2017وت عام  - 52
لالذ من لاالت العنف اجلنســــــــــي املتتــــــــــل بالنتاعات، ومعظ  ا يتعلق بالنســــــــــا  والفتيات  16من تو يق 

املسافرات باستخدام وسا ل النقل العام على امتداد حماور الطرق ال  تربع بني مناطق غاو ومتب تو وميناكا 
اكاالت، تعتى املس وليذ ت داين لاالت إىل ر ال مسلحني وموب  واكدود م. النيةرو ومن جم و  تلك 

جم ويل اهلويذ، وت لالذ والدة إىل ع ــــــــو ت اجمللس األعلى لولدة أ واد، وت  الث لاالت إىل عناصــــــــر 
من التنســــــــيقيذ الثانيذ للحركات واجلب ات الوطنيذ لل قاومذ، وت لالتني إىل عناصــــــــر من لركذ إنقاذ أ واد، 

ـــذو وقـــد  لـــا هـــذت اكـــاالت  وت لـــالتني ـــدفـــا  واألمن املـــالي ـــا من لوادث  11إىل أفراد قوات ال لـــاد 
االغتتـــــاأ و س لوادث اغتتـــــاأ مجاعي ت غاو ومتب تو وميناكا وموب و وكانا ا نتان من ال ـــــحايا 

د نســـا  تنت يان إىل األقليذ العرقيذ لشـــعب البيال، لتن ـــافا بذلك إىل لاالت العنف اجلنســـي املبلغ عن ا ضـــ
متو /يوليه ت كيدال، أصـــــــــــــــدرت  7لاالت مل يتم بعد معاجلت او وت  10، وعددها 2016البيال ت عام 

تنســيقيذ اكركات األ واديذ )التنســيقيذ( بيانا انفراديا بشــةن من. العنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات والتتــدي 
على لولدة أ واد واكركذ العربيذ أل واد له، أيدته اكركات ال  تشـــــــــــــ ل التنســـــــــــــيقيذ،  ا ت ذلك اجمللس األ

واكركذ الوطنيذ لتحرير أ واد، عل ا أن هذت األ  ة مدر ذ ت مرفق هذا التقريرو وواصل ا تال  اجل اعات 
 ومرت بيه بشةن من. العنف اجلنسي ومعاقبذ 2016املسلحذ تنفيذ أل ام البيان الذي أصدرت عام 

وواصلا األمم املتحدة دعم اجل ود الراميذ إىل وض. اسرتاتيةيذ وطنيذ مل افحذ العنف اجلنساين  - 53
من  الل تتويد اك ومذ بالدعم التقين واملايلو وقاما البعثذ املت املذ أي ـــــــــــــــا بتيســـــــــــــــ  إعادة ا دما  

در ا مســةلذ من. االقتتــادي ل ــحايا العنف اجلنســي من  الل مشــاري. األ ر الســري.  درار الد لو وأُ 
العنف اجلنســــي والتتــــدي له ت ســــياق النتاعات ضــــ ن إطار القوة املشــــرتكذ التابعذ لل ة وعذ ا  اســــيذ 
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ملنطقذ الســــالل، ولددت جماالت التعاون، من قبيل تدريب أفراد القوة املشــــرتكذ بشــــةن املســــارات املتالذ 
ت ا رهــابيــذ و ـــــــــــــــب ــات االجتــار  لــالــذ ال ـــــــــــــــحــايــا،  ن في م األ ـــــــــــــــخــاص املفر  عن م من اجل ــاعــا

باأل ــخاصو وت إطار التداب  املتواصــلذ لبنا  الثقذ بني النســا  وأفراد قطا  العدالذ، ســاعا املشــاري. ال  
جلنســـــــاين يدع  ا صـــــــندوق بنا  الســـــــالم ت غاو ومتب تو ت  يادة معدل إبالأ الشـــــــرطذ دوادث العنف ا

و وت السنوات األ  ة، قدما البعثذ 2017ت املا ذ ت عام  14إىل قرابذ  2014ت املا ذ ت عام  1 من
لالذ من لاالت العنف اجلنســـــــــــي  120املت املذ دع  ا ال تال  من املنظ ات غ  اك وميذ ت إلالذ 

املتتـــــــــــــــل بالنتاعات إىل الق ـــــــــــــــا ، وهي لاالت ارُت با  الل ع ليذ االلتالل ال  نفذيا اجل اعات 
 رق ت الش الوا سالميذ ومترد الطوا

 
 التوصيذ  

أل  اك ومذ على توقي. البيان املشرتك م. ممثل  ا اصذ، الذي ال يتال معلقا منذ نيسان/أبريل  - 54
، لتيســ   يادة تنظيم   ود التتــدي للعنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات، واعت اد تشــريعات حتظر 2016

الوصـــول إىل العدالذ وا دمات وتوســـي. نطاق الدعم مجي. أ ـــ ال العنف اجلنســـي، ومت ني ال ـــحايا من 
املتعلق ب عادة ا دما  اال ت اعي واالقتتـــــــــــــــاديو وأدعو اك ومذ واجل ات املاحنذ إىل أن ت فل إتالذ 

 .املوارد ال افيذ من أ ل إعطا  األولويذ للتحقيق ت لاالت العنف اجلنسي ومقاضاة مرت بي ا
 

 ميانما   
مدين من طا فذ الروهينغيا من واليذ را ني ت ميا ار،  700 000 اعي لقرابذ تسبب النتوح اجل - 55

إىل كوكس با ار ت بنغالدي  ت أ مذ إنسانيذ استحوذت على اهت ام العاملو وعلى حنو ما و قه املو فون 
ذ ونفســـيذ الطبيون ومقدمو ا دمات الدوليون العاملون ت بنغالدي ، ى ل العديد من املدنيني ندوبا بدني

تشــــ د على تعرضــــ م العتدا ات  نســــيذ ولشــــيذو ويُّدعى أن مرت يب تلك االعتدا ات هم أفراد القوات 
املســـــــلحذ مليا ار )التامتاداو(، الذين ارت بوا أفعاهلم أليانا بالتواط  م. أفراد من امليليشـــــــيات ايتليذ، وذلك 

وآأ/أغســــطس  2016شــــرين األول/أكتوبر ال  نُفذت ت ت “التط  يذ”ت ســــياق الع ليات العســــ ريذ 
وقد كان الت ديد و “تط   عرقي”ووصـــف ا مفوو األمم املتحدة الســـامي كقوق ا نســـان بةهنا  2017

بالعنف اجلنســـــــي واســـــــتخدامه على نطاق واســـــــ.  ت ات ال يتةتأ من اســـــــرتاتيةيت م من أ ل إذالل طا فذ 
وأداةت حمســـــــــــوبذ   بارهم على الفرار من أوطاهنم ومن. الروهينغيا وترهيب ا وفرو العقاأ اجل اعي علي ا، 

عوديمو وقد مور  العنف على النســــــــــــــا ،  ن في ن النســــــــــــــا  اكوامل، الال ي يعت ن أمينات على اهلويذ 
العرقيذ وقا  ات على إدامت ا، ف ـــــال عن األطفال التـــــغار، الذين  ثلون مســـــتقبل هذت اجل اعذو ويقرتن 

عم أن معدالت ا تــوبذ املرتفعذ ت أوســاط طا فذ الروهينغيا متثل  طرا و وديا العنف خبطاأ حتري ــي يت 
ي دد أغلبيذ الســــ انو و الل التيارة ال  قاما دا ممثل  ا اصــــذ إىل املخي ات واملســــتوطنات ت كوكس 

لتعرو ، اســت عا إىل روايات على لســان كل امرأة وفتاة تقريبا عن ا2017با ار ت تشــرين الثاين/نوف   
أل اط من االغتتــــاأ واالغتتــــاأ اجل اعي والتعري القســــري واال تطا  ألغراو االســــرتقاق اجلنســــي 
نا ألغراو القتل والن ب وتدم  املنا ل والقرىو ك ا اســــــــــت عا إىل  أ نا  اك الت العســــــــــ ريذ ال   ــــــــــُ

لتفتي  امل بلي  ــــ ادات مبا ــــرة من نســــا  تعرضــــن للتفتي  اجلســــدي االقتحامي،  ا ت ذلك ع ليات ا
من  انب مو في األمن الذكور بدعوى البح  عن و ا ق وأ ـــــــــــــــيا  دينذ، وللتحرش اجلنســـــــــــــــي  الل 

ـــــا لو وقـــــد أعرأ جملس لقوق ا نســـــــــــــــــــان ت قرارت دإ ـــــات تفتي  املن كـــــانون   5امل ر   27/1-ع لي
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جلنســـــــــــــــي، ع ـا انتشــــــــــــــــار العنف ا، عن بالغ قلقـه إ ا  االدعا ات ال  تفيـد مجي2017األول/ديســـــــــــــــ   
كانون األول/ديســــــــ     24امل ر   72/248ذلك االغتتـــــــــاأ واالغتتـــــــــاأ اجل اعيو وت القرار  ت  ا

تخدام القوة بتـــــــــورة غ  مشـــــــــروعذ ، أعربا اجل عيذ العامذ عن بالغ األســـــــــى إ ا  ا فراط ت اســـــــــ2017
من الرتتيــب املتعلق بعودة  6لعنف اجلنســـــــــــــــيو وعالوة على ذلــك، فــ ن الفقرة ميــا ــار،  ــا ت ذلــك ا ت

تشـرين الثاين/نوف  ، يش   23النا لني من واليذ را ني، املتفق عليه بني ل وم  ميا ار وبنغالدي  ت 
تيةذ ، ت إ ــــارة ضــــ نيذ إىل األطفال الذين ُولدوا ن“األطفال املولودين نتيةذ لوادث ال مســــوّأ هلا”إىل 

االغتتــــــــاأو وقاما ممثل  ا اصــــــــذ بتيارة إىل ناي بيي تاو ويانغون، ميا ار، ت كانون األول/ديســــــــ  ، 
لي  التقا  ســتشــار الدولذ وكبار املســ ولني العســ ريني، دد  اكتــول من م على التتامات بالتتـدي 

وتبعا لبيانه الر اسي  (2013) 2106 ملسةلذ العنف اجلنسي املتتل بالنتاعات متشيا م. قرار جملس األمن
ذي  ـــــــــــــــة. فيه اك ومذ على الع ل (، الS/PRST/2017/22) 2017تشـــــــــــــــرين الثاين/نوف    6امل ر  
 م تب امل ثلذ ا اصذو م.
وقد حتققا األمم املتحدة من اكاالت التاليذ ايتددة وا ر اديذ املتعلقذ بالعنف اجلنسي املتتل  - 56

ال  نُفذت ت  ال را ني وتت ثل ت: ســــــــــب.  العســــــــــ ريذ “التط  ”بالنتاعات واملرت بذ  الل ع ليات 
أيار/مايو  وع ليات  5 و 4ع ليات اغتتاأ يُّدعى أن عناصر التامتاداو قد ارت بت ا ت بوتيدونغ يومي 

امرأة وفتاة والدة من طا فذ الروهينغيا، يُدعى أن مرت بي ا هم أفراد التامتاداو وعناصـــــــــــــر  32اغتتــــــــــــــاأ 
مفرتضـــــــــــــذ  واغتتـــــــــــــاأ فتاة  “ع ليات عقابيذ” ـــــــــــــرطذ لر  اكدود، أي ـــــــــــــا ت بوتيدونغ، كةت  من 

فتاة للعنف اجلنسي على  30  وإ  ا   انب ألد  نود التامتاداو ت مونغداو ت كانون الثاين/يناير من
يد القوات اك وميذ أ نا  الع ليات العســــ ريذ  ولالذ فتاة والدة يدعى تعرضــــ ا لالغتتــــاأ من  انب 

، يـُـدعى أن  نود التــامتــاداو قــاموا 2017ألــد أع ـــــــــــــــــا   ي  إنقــاذ روهينغيــا أراكــانو وت أوا ــل عــام 
عاما أ نا  ع ليات نُفذت  20قت ا البالغذ من الع ر عاما وكذلك  قي 16باغتتاأ فتاة تبلغ من الع ر 

ت مونغداوو وبعد إبالغ ا عن اكاد ذ لتـــــــــــــــحفيني  ا رين، أُلقي القبض علي ا وُأ  ت على ا  ـــــــــــــــو  
آأ/أغســــــــــطس، ورد تقرير يُدعى فيه تعرو عدة نســــــــــا  ت قريذ مونغ نو ت بلدة  30لفحص طيبو وت 

اأو وتلقا  الث فتيات أبلغن عن تعرضــــــــ ن للعنف اجلنســــــــي بوتيدونغ لاللتةا  التعســــــــفي واالغتتــــــــ
 دمات معاجلذ اكاالت ت  ال واليذ را ني، ك ا تلقى أربعذ أطفال من ضــحايا االعتدا  اجلنســي تلك 
ا دمات ت وســـع واليذ را نيو وحتول البي ذ األمنيذ الســـا دة دون تو يق اكاالت بتـــورة أون، نظرا ملنا  

 أ وممارسات التخويف واالنتقام والقيود ال  حتول دون الوصول إىل ال حاياوا فالت من العقا
وقد تتعرو النسا  والفتيات الال  يت  ّن من الفرار إىل بنغالدي  ملخاطر  ديدة،  ا ت ذلك  - 57

ن م 2 756التوا  القســري واالســتغالل اجلنســي واالجتارو وقدم العاملون ت اجملال ا نســاين  دمات إىل 
ت املا ذ من املناطق ال  تةوي املســــــتوطنات  47ضــــــحايا العنف اجلنســــــي واجلنســــــاين، على الرغم من أن 

ل ـــــــحايا االغتتـــــــاأ وأ ـــــــ ال أ رى  تتال تفتقر إىل ا دمات األســـــــاســـــــيذ  دارة اكاالت الســـــــريريذ ال
تال الفةوة الت ويليذ ال  الرعايذ التــحيذ اجلنســيذ وا جنابيذو وعلى الرغم من الطاب. امللح للوضــ.، ال ت من

املةمونذ للنســــــــا   األماكن”ماليني دوالرو وتتيح  9ينبغي ســــــــدها على الفور لتوف  هذت ا دمات تتةاو  
 ــــــريان لياة لل ــــــحايا واأل ــــــخاص املعرضــــــني للخطر، وتســــــاهم ت تعتيت الت ــــــامن والدعم  “واألطفال

القيادة وصـــــــــن. القرار واكيت العام، لي  أن مجي.  املتبادل بني األقران، ت ســـــــــياق ىت ر فيه الر ال  مام
األ  ذ و ع ا  طا فذ الروهينغيا من الر الو وعالوة على ذلك، ف ن الفرص املتالذ للتعليم والع ل حمدودة 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/248
https://undocs.org/ar/A/RES/72/248
https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
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للغايذ ت املخي ات، على الرغم من أعيت ا اكامسذ للتغلب على مشـــــــــــــاعر ا لباط والية  ال  قد ت دي 
عـــاطي ال حول واملواد املخـــدرة، واالحنرا  حنو ا  رام، وتـــة يج التوترات الطـــا فيـــذ إىل ا دمـــان على ت

 والتطر ، وهي كل ا عوامل تتيد من  طر العنف اجلنساينو
ودذ مجاعات أ رى من األقليات ا  نيذ ت ـــــــــررت أي ـــــــــا من أع ال العنف اجلنســـــــــي املتتـــــــــل  - 58

 ثفذ وأنشــطذ العســ رة ت مناطق مثل كا ــني و ــان ، ارتبطا باال ــتباكات امل2017بالنتاعات ت عام 
مدين ت خمي ات لل شـــردين ت والي   98 000الشـــ اليذ وأ تا  من اجلنوأ الشـــرقيو ويعي  أكثر من 

وادث التحرش عند نقاط التفتي  كا ـــــــــني و ـــــــــان الشـــــــــ اليذ، م. ورود تقارير عن ارتفا  مســـــــــتويات ل
ت ا  نيذ املســلحذو وتظل أنشــطذ االجتار بالبشــر واالســرتقاق  انب أفراد امل ســســذ العســ ريذ واجل اعا من

واق.و وت كا ــــــــــــني، يف ا بالأ اجلنســــــــــــي تشــــــــــــ ل  طرا  ســــــــــــي ا ىدق بالنســــــــــــا  والفتيات ت تلك امل
لوادث اغتتـــــــــاأ ت لق قتـــــــــر من املشـــــــــردين دا ليا، من ا لادث يعتى إىل مجاعذ التامتاداو  10 عن

ت أنبا  تفيد االجتار بســــا نســــا  ألغراو من ا التوا  القســــري وآ ر إىل  ي  اســــتقالل كا ــــنيو وورد
واالغتتــــــاأ واالســــــتغالل اجلنســــــي ت واليذ كا ــــــنيو وت واليذ  ــــــان الشــــــ اليذ، ُقدم بالأ عن لادث 
اغتتــاأ يُدعى أن ع ــوين من اجلي  الوطين لتحرير تةنغ مســ والن عن ارت ابه ت تشــرين األول/أكتوبر 

بيذ الشــــرقيذ من تانينثايي، الذ بالفرار  نديب تاب. للتامتاداو، يُّدعى أنه اغتتــــب و وت املنطقذ اجلنو 2017
 عثر له على أ ر منذ وقو  اكادثو، ومل يُ 2017عاما ت نيسان/أبريل  16فتاة تبلغ من الع ر 

وحتدث أ اط العنف هذت على  لفيذ من عدم املســــــــاواة بني اجلنســــــــني، األمر الذي يعرقل قدرة  - 59
، ااذت اك ومذ عدة 2017رأة على املشـــاركذ ت اكياة الســـياســـيذ واالقتتـــاديذ واال ت اعيذو وت عام امل

 طوات هامذ ملعاجلذ هذت املسةلذ، من قبيل وض. مشرو  قانون بشةن من. العنف ضد املرأة لعرضه على 
نيذ للن وو باملرأة، وإنشــــــا  ال ملان، وتشــــــ يل جلنذ مشــــــرتكذ بني الو ارات لتنفيذ ا طذ االســــــرتاتيةيذ الوط

ا ع اهلاتفي املبا ـــــر مل افحذ العنف اجلنســـــاين، وتنقيح قانون الطفل  درا  نص بشـــــةن العنف اجلنســـــي 
وادث العنف اجلنســــي لدى الشــــرطذ املتتــــل بالنتاعاتو وال تتال هناك  ــــواغل بشــــةن ا بالأ ا لتامي د

ل نــه يظــل قــا  ـا ت  2014القــانون ت عــام  ــانــب مقــدمي ا ــدمــات، وهو إلتام يف إســـــــــــــــقــاطــه من  من
 جلو  ال ث ين إىل الت ا  الدعموامل ارسذ الع ليذ، وهو ما ىول دول 

 
 التوصيذ  

أ ين على ل ومذ بنغالدي  لقيام ا بتوف  املالذ لطا فذ الروهينغيا، وأ ـــــــة. اجملت . الدويل على  - 60
 والســـ ان امل ـــيفني على لد ســـوا و وأقر االتفاق امل م دعم اجل ود ال  تبذهلا لتلبيذ التيا ات الال  ني

بني ل وم  بنغالدي  وميا ار ل  ان س  ع ليات عودة الال  ني إىل ديارهم األصليذ أو األماكن ال  
خيتاروهنا بتورة آمنذ وطوعيذ وعلى حنو مستدام ىفظ هلم كرامت م ويستند إىل موافقت م املستن ة، وأل  

ت حمددة ضـــــــــــ ان التعاون م. مفوضـــــــــــيذ األمم املتحدة لشـــــــــــ ون الال  ني وعقد مشـــــــــــاورااألطرا  على 
النســـا و وأل  ل ومذ ميا ار على يي ذ الظرو  املواتيذ للعودة ا منذ والتعاي  الســـل ي، من  الل  م.

ماللقذ األ ــــــخاص الذين يشــــــتبه ت ارت ادم أع ال عنف  نســــــي وغ ت من أ ــــــ ال العنف، وتدريب 
وايا املســـــــــــلحذ وقوات األمن ت جمال القانون الدويل ا نســـــــــــاين والقانون الدويل كقوق ا نســـــــــــان، أفراد ق

وتيســــــــــــــ  إم انيذ التنقل دون قيود ملقدمي ا دمات من أ ل تقدد الرعايذ التــــــــــــــحيذ الطبيذ والنفســــــــــــــيذ 
واملقررة ا اصــذ والبعثذ  وا جنابيذ، وملراقيب لقوق ا نســان،  ا ت ذلك املفوضــيذ الســاميذ كقوق ا نســان،
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، وكفالذ اكقوق 34/22الدوليذ املســــــــتقلذ لتقتــــــــي اكقا ق املنشــــــــةة ع ال بقرار جملس لقوق ا نســــــــان 
املتسـاويذ جل ي. األقليات والنسـا  والفتياتو وت أعقاأ التيارة ال  قاما دا ممثل  ا اصـذ إىل ميا ار ت 

 .إىل االتفاق على بيان مشرتك م. م تب امل ثلذ ا اصذ، أدعو السلطات 2017كانون األول/ديس   
 

 الصيمال  
ال يتال النتا  املطّول الدا ر ت التــــــــومال يعّرو النســــــــا  والفتيات أكثر من غ هن  طر العنف  - 61

اجلنســـــي، وال ســـــي ا من ن املشـــــردات دا ليا أو العا دات املو ودات ت املناطق ال  تســـــيطر علي ا لركذ 
واملنت يات إىل عشـــــــــــا ر األقلياتو ويتفاقم هذا ا طر من  را  ترســـــــــــيف انعدام املســـــــــــاواة بني الشـــــــــــباأ، 

اجلنســــني، وضــــعف الت اســــك اال ت اعي وحمدوديذ القدرة على اللةو  إىل العدالذو ومن بني نظم العدالذ 
لعرفيذ يُعر  الثال ذ القا  ذ ت التـــــومال، وهي القانون الوضـــــعي، ونظام الشـــــريعذ ونظام من امل ارســـــات ا

، الذي يركت على العشـــــــــــ ة بدال باســـــــــــم نظام اك ، حُتال معظم ق ـــــــــــايا العنف اجلنســـــــــــي إىل نظام اك 
ال ــــحيذو وهذا ي دي ت كث  من األليان إىل ت رار إيذا  ال ــــحايا، ذلك أهنن قد جُي ن على التوا   من

ت املســــــــــــــتقبل، عدا دف. غرامذ رمتيذ من الطر  املعتدي، م. عدم فرو أي  تا ات لرد  ارت ابه  را م 
إىل أقارأ ال ــــحيذ من الذكورو وملعاجلذ هذا الوضــــ.، وضــــعا اك ومذ ســــياســــذ بشــــةن تســــويذ املنا عات 
بالوســـا ل التقليديذ، يد  إىل معاجلذ امل ارســـات ال  متيت ضـــد املرأة، والتشـــةي. على رف. ق ـــايا العنف 

 اجلنسي إىل ايتاكمو
حتققا األمم املتحدة من صــــــحذ لوادث العنف اجلنســــــي املتتــــــل بالنتاعات ، 2017وت عام  - 62

من الفتيات وصـــــيب والد، تُعتى املســـــ وليذ عن ا إىل   ات مســـــلحذ غ  معروفذ  329واملرت ب ت لق 
(، 28(، وقوات  وباالند )26) (، وقوات واليذ  نوأ غر  التــــــــــــومال75( ولركذ الشــــــــــــباأ )125)

(، وتنظيم أهل السنذ 3(، وقوات بونتالند )5(، وقوات غاملودوأ )19ذ اهلويذ )وميليشيات عشا ريذ جم ول
(، واجلي  الوطين التــــومايل 10ا  يوبيذ ) “لييو”(، و ــــرطذ 1(، وقوة الشــــرطذ التــــوماليذ )1واجل اعذ )

لغ (و ومنذ ذلك اكني، أُلقي القبض على  ال ذ أع ــا  من القوات املســلحذ الوطنيذ اغتتــبوا صــبيا يب37)
عاماو وبر ت األ اط التاليذ في ا يتعلق بالعنف اجلنســـي املتتـــل بالنتاعات: ف و يســـت د   11من الع ر 

بتــــورة غ  متناســــبذ النســــا  والفتيات النا لات من الف ات امل  شــــذ  ويوصــــف معظم اجلناة بةهنم ر ال 
، م. اســت رار لركذ يرتدون التي العســ ري  وتشــ ل معظم اكوادث ع ليذ اغتتــاأ أو اغتتــاأ مجاعي

قيق  وال يتلقى ال ــــــــــــحايا ع وما الشــــــــــــباأ ت ممارســــــــــــذ التوا  القســــــــــــري  ونادرا ما خي ــــــــــــ. اجلناة للتح
مســــــاعدة لدعم تعافي مو وتلقا األمم املتحدة تقارير تفيد ضــــــلو  لركذ الشــــــباأ ت أنشــــــطذ يريب  أي

  ُأ  ن على االسرتقاق اجلنسي بعد ت كينيا باجتات التومال، لي النسا  والفتيات من املناطق السالليذ
 دع ن بوعود كاذبذ بالع ل ت ا ار و وأفيدع عن التةا  بعض ه ال  النســـــــــــــــا  من أ ل اســـــــــــــــرتقاق ن 

لل ت ردينو ويعــــــاين كث   “ و ــــــات”ألغراو اجلنس، بين ــــــا أُرغ ــــــا أ ريــــــات على أن تتـــــــــــــــبحن 
رغ ات وأطفاهلن من صـــــــــدمات ع يقذ، ل ن ن ىة “التو ات” من

ُ
 ن عن الت ا  املســـــــــاعدة  وفا امل

ات ت تفاقم الوصــــــــــــم الذي تتعرو من االضــــــــــــط ادو وســــــــــــاعا االيامات العلنيذ املو  ذ من الســــــــــــلط
أيار/مايو، قاما الشــــــــرطذ  9وت التو ات اكاليات والســــــــابقات ألع ــــــــا  لركذ الشــــــــباأ وأطفاهلنو  له
ذ الشــــــــباأ، وطلبا من ن مغادرة بايدوا بواليذ  نوأ غر  التــــــــومال بتســــــــةيل  و ات مقاتلي لرك ت

أيار/مايو، أكد مفوو  رطذ املقاطعذ بةن جم وعذ من  و ات أع ا   10املخيم الذي يعيشن فيهو وت 
لركذ الشـــباأ قد اســـُتدعني إىل الشـــرطذ وطُلب من ن إما إقنا  أ وا  ن باالســـتســـالم أو مغادرة املنطقذو 
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 و ات لركذ ” باالند، ع  التلفتيون الوطين، بطردمتو /يوليه، هدد و ير  ـــــــــــــــ ون األمن ت  و  29وت 
بت  ذ تتويد  “بةعدا  الدولذ”من البلدات ا اضـــعذ لســـيطرة اك ومذ، واصـــفا إياهم  “الشـــباأ وأطفاهلن

 لركذ الت رد باملعلومات االستخباراتيذو
الدوليذ لل ةرة، وقاما بعثذ األمم املتحدة لتقدد املســاعدة إىل التــومال، بالشــراكذ م. املنظ ذ  - 63

بدعم اك ومذ ت إعادة تةهيل النســـــــا  الال  كن مرتبطات دركذ الشـــــــباأو و ل هذا املشـــــــرو  التةرييب 
من النسـا  وُمعالي ن، ف ـال عن الدعم  عادة  19توف  املةوى والغذا  والرعايذ التـحيذ واألمن ملا عددت 
بــد  األع ــال التةــاريــذو وعنــد ا تتــام هــذا املشـــــــــــــــرو  ا دمــا ،  ــا ت ذلــك التــدريــب امل ين وتوف  املنح ل

التةرييب، أُغلق ذلك املةوى ا من للنســــــــا  بســــــــبب نقص الت ويلو ودذ  ال ذ مراكت  عادة تةهيل الر ال 
الذين انفتلوا عن لركذ الشباأ، ت لني ال تو د مرافق مما لذ خمتتذ للنسا و ومن التطورات ا جيابيذ 

املشـــــــــ ولذ بالتقرير ما يلي: اجل ود ال  تبذهلا اك ومذ للتعةيل بتنفيذ  طذ الع ل املســـــــــةلذ  الل الفرتة 
الوطنيذ  هنا  العنف اجلنســـــــي  وت آأ/أغســـــــطس، أصـــــــدر ر يس أركان قوات الدفا  من اجلي  الوطين 

وت التومايل أمرا قياديا يش ل لظر العنف اجلنسي وي كد سياسذ عدم التسامح مطلقا إ ا  هذت اجلرا م  
أيلول/ســـــــــبت  ، أنشـــــــــة التـــــــــومال أول خمت  للطب الشـــــــــرعي، وهو تطور له أعيذ لامسذ ل فالذ املاللقذ 
الق ــــــــــــــا يذ الفعالذ، بســــــــــــــبب التخلي عن ال ث  من لوادث االغتتــــــــــــــاأ أو إلالت ا إىل آليات العدالذ 

القانونيذ، وأنشـــــ ا التقليديذ بســـــبب عدم كفايذ األدلذو وقاما اك ومذ بتوســـــي. نطاق برنامج املســـــاعدة 
ايتاكم املتنقلذ، واســـــــــتث رت ت بنا  قدرات االدعا  العامو وأنشـــــــــةت الشـــــــــرطذ الوطنيذ ولدة ك ايذ املرأة 

تنطوي على والطفل، وقام م تب املدعي العام بوض. سياسذ بشةن املاللقذ الق ا يذ ت اجلرا م اجلنسيذ، 
 هنج يركت على ال حاياو
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 ا  املو  ذ إىل اك ومذ لســـــــن قانون اجلرا م اجلنســـــــيذ، الذي ســـــــو  يتـــــــنف العنف أكرر ندا - 64
، وتعتيت آليات ا بالأ لتيســــــ  “ ر ذ خملذ باأل الق”اجلنســـــــي باعتبارت  ر ذ ضـــــــد ال ـــــــحيذ بدال من 

املاللقات الق ـــــا يذو وأ ـــــة. اك ومذ على تنفيذ  طذ الع ل الوطنيذ مل افحذ العنف اجلنســـــي، وذلك 
الل التدريب وكفالذ املســــــــا لذ وا  ــــــــرا  على القطا  األمينو وأل  الســــــــلطات على كفالذ توف  من  

الدعم للنســــا  واألطفال املنفتــــلني عن لركذ الشــــباأ باعتبارهم ضــــحايا، بدال من التعامل مع م بتــــورة 
 .مجاعيذ على أهنم متادر  طر

 
 جنيب السيدان  

وا تــالــا منــاطق أ رى  2016وليــه انــدلعــا ت  وبــا ت متو /يأ نــا  األع ــال العــدا يــذ ال   - 65
 نوأ الســــــودان وت أعقادا،  لا اهلة ات ال  اســــــت دفا املدنيني ممارســــــذ العنف اجلنســــــي على  من

نطاق واسـ. وبتـورة من ةيذ كةسـلوأ من أسـاليب اكرأ، وهي أع ال اصـطبغا بتـبغذ سـياسـيذ وإ نيذ 
و وت  ّل اكاالت املســـــــــــةلذ، ينت ي اجلناة 2017هوادة طيلذ عام واضـــــــــــحذو واســـــــــــت ر هذا االجتات بال 

وال ــــحايا إىل مجاعات إ نيذ متخاصــــ ذ، لي  يقرتن العنف البدين ت كث  من األليان بتو يه ا هانات 
اللفظيذ إىل ال ــحايا على أســا  هويت م ووال  م املفرتوو ووفقا للةنذ املعنيذ دقوق ا نســان ت  نوأ 

أ وتشـــــــــويه األع ـــــــــا  التناســـــــــليذ (، ارُت با أع ال مروعذ  لا االغتتـــــــــاA/HRC/37/71الســـــــــودان )
ذلك من أ  ال العنف اجلنسي ضد النسا  والفتيات والر ال والفتيان، وذلك ت كث  من األليان  وغ 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/71


S/2018/250 
 

 

18-04633 25/43 

 

القبا ل بةســـــرها، أو كشـــــ ل من أ ـــــ ال العقاأ ت أماكن أمام األقارأ، بغيذ إذالل ال ـــــحايا واألســـــر و 
االلتةا و وســــــاهم انتشــــــار املليشــــــيات وســــــ ولذ لتــــــوهلا على األســــــلحذ ت  يادة معدل أع ال العنف 

، كان هناك حنو مليونني من املدنيني 2017اجلنســـي، ألغراو من ا اك ل على النتوحو ودلول هنايذ عام 
مدنيا يعيشـــــــون ت مواق. أايذ املدنيني ال  تديرها بعثذ  209 898 م النا لني ت  نوأ الســـــــودان، من

األمم املتحدة ت  نوأ الســـــــــــــــودانو والذ مليونان آ ران من املدنيني بالفرار ع  اكدود م. تفاقم  طر 
تعرضـــــ م للعنف اجلنســـــي أ نا  ع ليذ الفرار، لي  كانا عناصـــــر قوات األمن وامليليشـــــيات والعتـــــابات 

د النســــا  والفتياتو وتســــاهم مظاهر الوصــــم اال ت اعي وال ــــغوط اجلوالذ م ن الشــــباأ املســــلحني ترتصــــّ
العشــــا ريذ ت إدامذ التــــ ا الذي ي تنف هذت اجلرا م، وقد ت دي إىل نبذ التو ات من  انب أ وا  ن 

يديذ ال  ت املا ذ من املنا عات حتال إىل ا ليات التقل 90وســحب الفتيات من املدرســذو ويقدر أن نســبذ 
 مر ال حايا بالتوا  من املعتدينوقد تة
لاد ا من لوادث العنف  196، و قا بعثذ األمم املتحدة ت  نوأ السودان 2017وت عام  - 66

من الفتياتو و لا تلك اكوادث  68 من النســــــــــا  و 128اجلنســــــــــي املتتــــــــــل بالنتاعات ت ــــــــــرر في ا 
(، وحماولذ 31 تطا  بغرو االعتدا  اجلنســــــي )(، واال63(، واالغتتــــــاأ اجل اعي )88االغتتــــــاأ )

لــــاد ــــا يف التحقق  577عن ــــا، من (و ويعتى االخنفــــاو ت عــــدد اكوادث املبلغ 14االغتتــــــــــــــــــاأ )
، إىل فرو قيود صــارمذ على إم انيذ الوصــول إىل مناطق النتا و وعالوة على 2016صــحت ا ت عام  من

ال  تعرو هلا األ ـــــــــــــــخاص الذين انتقلوا إىل مناطق  ذلك، مل تت  ن البعثذ من التحقق من االنت اكات
(، واجلي  الشـــعيب 67أ رى أو إىل بلدان  الثذو وُنســـبا اهلة ات إىل اجلي  الشـــعيب لتحرير الســـودان )

اجلناح  - (، واجلي  الشـــــــعيب لتحرير الســـــــودان4اجلناح املعارو املوايل لتابان دينق ) -لتحرير الســـــــودان 
( واجلب ذ الشــــعبيذ الوطنيذ جلنوأ 1(، ولركذ التحرير الوطنيذ جلنوأ الســــودان )7) املعارو املوايل ملا ــــار

(، وامليليشيا املتحالفذ م. اجلي  5(، وامليليشيا املتحالفذ م. اجلي  الشعيب لتحرير السودان )2السودان )
(، بين ا 1(، واجل ا  الوطين لشــــــــرطذ  نوأ الســــــــودان )4اجلناح املعارو ) -الشــــــــعيب لتحرير الســــــــودان 

 ُنسبا اكوادث املتبقيذ إىل مسلحني جم ولنيو ومل تتم ماللقذ مرت يب أي من تلك لوادث ل  ا نو
، يف توقي. ســـــــــلســـــــــلذ متعاقبذ من االلتتامات واتفاقات وقف إطالق النار وأوامر 2014ومنذ عام  - 67

، وتواصــــــل األمم املتحدة الع ل القيادة والبالغات، وذلك ألغراو من ا من. العنف اجلنســــــي واملعاقبذ عليه
م. األطرا  للتشةي. على االمتثال الذي ال يتال عند مستويات  د متدنيذو ولذلك، وعلى النحو املشار 

ف نين أعتتم (، S/2018/143إليه ت تقريري ا اص عن جتديد واليذ بعثذ األمم املتحدة ت  نوأ الســودان )
 يادة تعتيت املسـا لذو وعقد الفريق العامل لألمم املتحدة واك ومذ املعين بتنفيذ البيان املشـرتك بشـةن العنف 

ألغراو من ا تتــــــــــــــ يم  طذ للتنفيذ بالتعاون م. قوات  2017اجلنســــــــــــــي ا ت اعات منتظ ذ طوال عام 
من أفراد اجلي  الشـــــــــــــــعيب  310يســـــــــــــــ  تدريب األمن الوطينو وقاما البعثذ، بالتعاون م. فريق ا  ا ، بت

امرأة( من أ ل تعتيت املســـــــــ وليذ الفرديذ  21من ضـــــــــباط الشـــــــــرطذ الوطنيذ )من م  85 لتحرير الســـــــــودان و
والقياديذ عن من. العنف اجلنســــي والتتــــدي لهو وقد أقر قادة اجلي  الشــــعيب لتحرير الســــودان  طذ ع ل 

، قام املفت  العام 2017تاعات، وت تشــــرين الثاين/نوف   من أ ل التتــــدي للعنف اجلنســــي املتتــــل بالن
،  ـــــرعا ايت  ذ ا اصـــــذ ال  2017للشـــــرطذ بتشـــــ يل جلنذ  عداد  طذ مما لذ للشـــــرطذو وت أيار/مايو 

أُنشــ ا ت إطار ايت  ذ العســ ريذ العامذ للةي  الشــعيب لتحرير الســودان ت حماك ذ  نود اجلي  الشــعيب 
من ا االغتتـــــاأ واالغتتـــــاأ اجل اعي للعاملني ت اجملال ا نســـــاين الذين كانوا   را م،املت  ني بارت اأ 
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طريق    ــذ لل ـــــــــــــــحــايــا بــا دال  ببيــانــات عنو ومسحــا ايت2016يقي ون ت جم . فنــدق ت ان ت عــام 
  ذ التداول بالفيديو وأذنا باســـتخدام اجللســـات املغلقذ ك ايذ هويذ اجملين علي م والشـــ ودو ورف ـــا ايت

الت م املو  ذ ضــد ألد املدعى علي م )توت منذ د( وال تتال ايتاك ات  اريذ في ا يتعلق بالق ــايا املتبقيذ 
 وق يذ، م. تويل بعثذ األمم املتحدة ت  نوأ السودان رصد ا  را ات 11وعددها 

ا نســـــــانيذ من تعتيت وت  ل التـــــــعوبات املتتايدة ت بي ذ الع ل، مت نا البعثذ واجل ات الفاعلذ  - 68
. اكطب، وإنشــــــــــــــا  مناطق  اليذ نظم ا نذار املب ر، و يادة ســــــــــــــرعذ الدوريات،  ا ت ذلك دوريات مج

األســلحذ لول املواق. املختــتــذ ك ايذ املدنينيو وعلى الرغم من اااذ هذت التداب ، يســت ر ا بالأ  من
ل  يتة . في ا النا لون وما لوهلا، لي  عن لوادث العنف اجلنســــــــي املتتــــــــل بالنتاعات ت األماكن ا

ىل  لب امليات أو لطب الوقود، تتعرو املرأة ت كث  من األليان للســــــــــرقذ واالغتتــــــــــاأ وهي تســــــــــعى إ
الوصول إىل األسواق أو املطالن أو  راعذ اكقولو وي دي ا و  الذي تولدت تلك اكوادث إىل تقييد  أو

 2 670ذ ا عالذ اكيويذ ال  تعت د علي ا اأُلســــــرو وتلقى ما جم وعه اكركذ وحتول دون قيام املرأة بةنشــــــط
من ضــحايا العنف اجلنســاين على التــعيد الوطين الدعم الطيب والنفســي واال ت اعي من  الل مســارات 
ا لالذ ايتددة، وتواصل األمم املتحدة دعم املرافق الطبيذ ل فالذ توافر خمتون كا  من مستلتمات ما بعد 

 ل حايا االغتتاأورو لالغتتاأ وتدريب املو فني ت جمال  دمات إدارة اكاالت السريريذ التع
 

 التوصيذ  
ألــ  أطرا  النتا  على الرتام االلتتامــات املتع ــد دــا ت البيــانــات ذات التـــــــــــــــلــذ ملن. العنف  - 69

القوات املســــلحذ وقوات اجلنســــي املتتــــل بالنتاعات واملعاقبذ عليه، وفتــــل املشــــتبه ت ارت ادم  را م من 
األمن، والرتام لرمذ املواق. املختــــــتــــــذ ك ايذ املدنينيو وأدعو الســــــلطات إىل ضــــــ ان التشــــــغيل الفعال 

 .لولدات اك ايذ ا اصذ ت الشرطذ من أ ل تعتيت استةابت ا للنسا  املت ررات من النتا 
 

 السيدان )دا الي (  
وات اك وميذ واجل اعات املت ردة واســــــــــــت رار الوقف أدى ترا . املوا  ات العســــــــــــ ريذ بني الق - 70

منيذ ت دارفور بشـــــــــــــ ل عامو إىل حتســـــــــــــني األوضـــــــــــــا  األ 2017االنفرادي لألع ال العدا يذ  الل عام 
الوضـــــــ. ال يتال م ـــــــطربا بســـــــبب و ود مجاعات امليليشـــــــيات، ت  ةه لالذ إقلي يذ متقلبذو وقد  أن غ 

ةلا لوادث العنف اجلنســـــي املتتـــــل با لنتاعات ت املقام األول ت املواق. ايتيطذ  خي ات النا لني، ســـــُ
 لون بالعودة إلي ا، لي  عادة ول ن ا لولظا أي ــــــــات ت القرى واملناطق النا يذ ال  بدأ األ ــــــــخاص النا

ي ا م اجلناة ال ــــــــحايا بين ا هم من   ون ت أنشــــــــطذ كســــــــب الر قو وت بعض اكاالت، تســــــــببا  ما
ت أســـــــــــرة تعي  ت إعاقذ عودة املدنيني إىل قراهم األصـــــــــــليذو وت إلدى اكوادث، ُأ   املخاو  األمنيذ 

غرأ دارفور، كانا قد فرت من قبل إىل تشــــــــــاد طلبا للةو ، على العودة ع  اكدود إىل تشــــــــــاد بعد  ت
تعرو ألد أقاردا إىل اغتتـــــــــــــــاأ مجاعي، وذلك  وفات من أن ُتســـــــــــــــت د   تيد من اهلة ات )انظر 

S/2017/1125 ّاك لذ ال  تنظ  ا اك ومذ جل . األسلحذ غ  القانونيذ ت دارفور، ع ال باملرسوم  (و وتعد
( تدب ات هامات ك ايذ الف ات ال عيفذ من الس انو ورغم تعثر هذت اجل ود بسبب 2017) 419 الر اسي

بدو أن لوادث العنف العشـــــا ري املســـــلح قد اخنف ـــــا بشـــــ ل ملحون، ومرّد مقاومذ بعض العشـــــا ر، ي
ذلــك على األر ح اجل ود ال  تبــذهلــا اك ومــذ اللتوا  النتاعــات القبليــذ والتوســـــــــــــــع في ــاو ول ن كــانــا 

ع ا كانا عليه ت الســــنوات الســــابقذ، ورغم حتســــن وصــــول  2017مو ات النتوح اجلديدة أقل ت عام 
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نيذ،  ل العنف اجلنسي متفشيا ت بي ذ أمنيذ متقلبذ تغ رها األسلحذ التغ ة واألسلحذ املساعدات ا نسا
 ا فيفذ وتتفشى في ا اجلر ذ واال تباكات املتقطعذو

لالذ  152، و ّقا الع ليذ املختلطذ لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة ت دارفور 2017وت عام  - 71
ةلا  66مرأة و ا 84نتاعات ت ـــــــــرر في ا من لاالت العنف اجلنســـــــــي املتتـــــــــل بال فتاة وصـــــــــبيان، ســـــــــُ

وال  ت رر في ا  2016واليات دارفور ا  س مجيع ا، ما  ثل اخنفاضا عن اكوادث املسةلذ ت عام  ت
ت املا ذ( وحماوالت اغتتـــــــــاأ  90ضـــــــــحيذو و لا تلك اكاالت ع ليات اغتتـــــــــاأ ) 222عددت  ما
 ت املا ذ من اكاالت، قُتل ال ــــــــــحايا، وت العديد 2ت املا ذ(و وت  4ت املا ذ( واغتتــــــــــاأ مجاعي ) 6)
اكاالت األ رى، تعرضـــوا ألذى  ســـدي  ط و وال يتال ا بالأ عن العنف اجلنســـي متدنيا بشـــ ل  من

متمن بسبب الوصم وامل ايقذ والتدمذ ونقص اك ايذ املتالذ لل حايا والش ود واالعتقاد بو ود تقت  
تة إنفاذ القانون، م. تعرو الشرطذ ومقدمي ا دمات على السوا  ل غوط دد  أل م من  انب أ  

على التخلي عن الق ـــــايا وإســـــقاط او وغالبات ما تتم تســـــويذ ق ـــــايا االغتتـــــاأ من  الل آليات العدالذ 
 التقليديذ، ال  عادة ما تةمر ال حايا بالتوا  من اجلناةو

اجلنســــي املتتــــل بالنتاعات بةهنم ر ال مســــلحون أو أفراد وقد وصــــف ال ــــحايا مرت يب العنف  - 72
أع ــــــــــا  ت   ا  األمن الوطين،  ت املا ذ من اكاالت، وبةهنم 70ميليشــــــــــيات يرتدون مالبس مدنيذ ت 

  نيذدالسوا لشرطذا ةقو من ادفرالقوات املســــــــلحذ الســــــــودانيذ وقوات الدعم الســــــــري. ولر  اكدود وأ أي
بقذ، تتامنا التيادة امللحو ذ على غرار ما لدث ت الســــــــــــــنوات الســــــــــــــاو و تكاالا من ملا ذا ت 30 ت
وليه إىل تشــــــرين األول/أكتوبر، لوادث العنف اجلنســــــي م. موســــــم التراعذ، ت الفرتة امل تدة من متو /ي ت
تعرو املتارعون لالعتدا    ســــي ا على امتداد طرق اهلةرة ال  يســــل  ا الرعاة الرلل املســــلحون، لي ال

ا اص للةرا م تعرضــــــــــــا النســــــــــــا  العتدا ات  نســــــــــــيذو وأ ــــــــــــارت البيانات ال  مجع ا املدعي البدين و 
دارفور إىل أن اغتتــاأ القاصــرين، و اصــذ الفتيات، آ ذ ت االرتفا ، لي  ســةلا أعلى معدالت  ت

اغتتـــاأ القاصـــرين املبلغ عن ا  االتت املا ذ(و ومن جم و  ل 58اغتتـــاأ األطفال ت  نوأ دارفور )
املــدعي ا ــاص ال يرى  من ــا، وإن كــان 86لــالــذ، مل يتم البــا إال ت  286، وعــددهــا 2017 عــام ت
أي من تلك اكاالت لالذ عنف  نســــــــــــي متتــــــــــــل بالنتا و وتعتو اك ومذ ارتفا  األعداد إىل اجل ود  ت

 املبذولذ لتيادة الوعي وحتسني مج. األدلذو
 2015( ت عـام 1991قـانون اجلنـا ي الســـــــــــــــوداين )من ال 149وعلى الرغم من تعـديـل املـادة  - 73

لتعريف االغتتـــــاأ بطريقذ تتســـــق أكثر م. املعاي  الدوليذ، ال يتال ال ـــــحايا، ت الواق. الع لي، خيشـــــون 
 ل ــــــــــحايامن أن ي دي عدم إ بات االغتتــــــــــاأ إىل تعري ــــــــــ م لاليام بالتنا، وهي لالذ ت ر  إلةام ا

ذ ايتليذ من  ديد التتام ا ب ـــــــ ان املســـــــا لذ عن هذت اجلرا م، ا بالأو وقد أكدت ســـــــلطات العدال عن
مشـــ ة إىل نشـــر املتيد من املدعني العامني وعناصـــر الشـــرطذ،  ا ت ذلك ت املناطق الريفيذو وقاما األمم 

ت عدد  “م اتب الشـــــــ ون اجلنســـــــانيذ”املتحدة بتدريب مو في قطاعي العدالذ واألمن ودع ا إنشـــــــا  
ذو وســــاعد صــــندوق األمم املتحدة للســــ ان ت بنا  قدرات املو فني الطبيني على تقدد مراكت الشــــرط من

 دمات ا دارة الســــــريريذ املنقذة للحياة ل ــــــحايا االغتتــــــاأ وت توســــــي. نطاق ال امج املتعلقذ   افحذ 
اك ومذ  ، قاما2018العنف اجلنساين لتش ل املناطق ال  تسىن الوصول إلي ا م  راو وت  باط/ف اير 

بتيس  أول  يارة تقوم دا ممثل  ا اصذ إىل السودان، وهي  يارة  لا عدة مواق. ت  ال وغرأ دارفورو 
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وإنين أ ـــــــــــــعر بالتفاؤل إ ا  اكوار البنا  الذي بدأ  الل تلك التيارة م. جم وعذ واســـــــــــــعذ من أصـــــــــــــحاأ 
 ذ والتحذوكبار املس ولني ت قطاعات األمن والعدال  لكت ذ املتلحذ،  ا

 
 التوصيذ  

أ ة. اك ومذ على التعةيل باعت اد إطار للتعاون م. األمم املتحدة متشيا م. قرار جملس األمن  - 74
يوفر أساسا لدعم السلطات الوطنيذ ت املستقبل من أ ل تعتيت تداب  املن. واالستةابذو  (2013) 2106

بشـــــةن قرار جملس  تهوأ ـــــة. أي ـــــا اك ومذ على اعت اد وتنفيذ مشـــــرو   طذ الع ل الوطنيذ الذي وضـــــع
قيا  التقدم ايتر  ت ضــــــــــو  معاي  واضــــــــــحذ م. بنود امليتانيذ  ، مما ســــــــــي  ن من(2000) 1325األمن 

 .املرتبطذ داو وأل  اجملت . الدويل على دعم اك ومذ ت معاجلذ املسا ل املتعلقذ بالعودة الطوعيذ للنا لني
 

 العربية السي ية الجمهي ية  
ســـــب. ســـــنوات تتســـــبب ت معاناة  ال تتال تداعيات النتا  الدا ر واأل مذ ا نســـــانيذ املتواصـــــلذ منذ - 75

إنسانيذ ال تطاق، لي  يستخدم العنف اجلنسي كةسلوأ من أساليب اكرأ والتعذيب وا رهاأو وقد 
طالا أع ال العنف اجلنســي وامل ــايقات واال تطا  والتوا  القســري العديد من النســا  والفتياتو ومن 

عند ا تيا  نقاط التفتي ، مما ي دي إىل تقييد  دواعي القلق املست ر ا و  من التعرو لالعتدا  اجلنسي
اكركذو وأكثر الف ات تعرضــــــــا للخطر النســــــــا  واألطفال املشــــــــردون دا ليا من البلدات ايتاصــــــــرة ســــــــابقا 

 ي يف التةا هن ت  رو  من النسا  الال ة(و وتش  مجي. الروايات املستقاة مبا ر A/HRC/36/55 )انظر
تتتـــــــــل بالنتا  الدا ر إىل تعرضـــــــــ ن للعنف اجلنســـــــــي والتعذيب والتـــــــــدمات النفســـــــــيذو وتشـــــــــ ل  را م 
االغتتاأ والتعذيب اجلنسي ت لق الر ال والفتيان ت أماكن االلتةا ، غالبات دد  انتتا  االعرتافات 

هــذا النتا و ول ن بســـــــــــــــبــب األعرا   ا فيــذ ألهوال نــبأ نــا  ع ليــات االســـــــــــــــتةواأ،  ــانبــا من اجلوا
اال ت اعيذ وقوانني الشـــــــــــــــر ، كث ا ما حتتفي اجملت عات ايتليذ بالر ال عند إطالق ســـــــــــــــرال م، ت لني 
توا ه النسا  العار والوصم والنبذ من قبل األ وا  أو ا با ، الذين يفرتضون أهنن تعرضن لالغتتاأ أ نا  

 لق النســـــــــــــــــا  والفتيـــات، ليس فقع ت أعقـــاأ لــاالت ت “ را م الشـــــــــــــــر ” ااكةتو وقــد ارُت بـــ
االغتتاأ الفعلي، بل وأي ا ت لاالت االغتتاأ املفرتو واالعتدا  غ  الال ق والتحرش ت الشوار و 
وتفيد التقارير الواردة تتايد معدل ع ليات القتل هذت منذ اندال  األ مذ، بســـــــــبب ارتفا  معدالت العنف 

ألمين وانتشار اجل اعات املتطرفذو وتتف النسا  السوريات كفالا يوميا للبقا  االنفالت ا ولالذاجلنسي 
على قيد اكياة لي  تعاين العديد من ن من إصــــــــــابات بدنيذ  ط ة تدّل على تعرضــــــــــ ن لالغتتــــــــــاأ، 

 طر  رتفا ذلك النواســـــــــ  الناجتذ عن التـــــــــدمذ واألمراو املنقولذ  نســـــــــياتو وت إطار التتـــــــــدي ال ت  ا
االعتدا  اجلنسي، حتول  وا  األطفال من ممارسذ  قافيذ إىل آليذ للت ّيفو وت لني أن التوا  املب ر ليس 
 اهرة  ديدة ت اجل  وريذ العربيذ الســـــــــــــــوريذ، فقد أدى الطاب. املطول للنتا  الدا ر إىل  يادة ت معدل 

غا ت الفتيات الســــوريات، لي  أصــــبحن عرضــــذ بال االتوا  املب ر واخنفاو ت ع ر العرا س، مما أ ر تة   
للعنف العا لي وعنف العشـــــ ، وللح ل غ  املرغوأ فيه، ولتفويا فرص التعليم والع ل، وللعتلذ واألذى 

واألرامل واملطلقات عرضــــــذ أكثر النفســــــيو وتعّد املراهقات والنســــــا  والفتيات الال  يُعلن أســــــرا معيشــــــيذ 
 وممارسذ تعدد التو ات والتجيات امل قتذ املتعاقبذو لقسريغ هن  طر التوا  ا من
وكث ا ما تش  الال  ات إىل ا و  من االغتتاأ باعتبارت العامل األساسي الذي يدفع ن إىل  - 76

اهلروأ، إال أن  طر العنف اجلنسي واالستغالل واالجتار يظل مرتفعا ت خمي ات الال  ني والنا لني وت 

https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/55
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االنفالت األمينو وقد  لذبســــــــــــبب االكتظان وانعدام ا تــــــــــــوصــــــــــــيذ والية  املايل ولا املناطق ايتيطذ دا،
تعرضـــــــا النســـــــا  والفتيات ذوات ا عاقذ لالســـــــتغالل اجلنســـــــي، ال ســـــــي ا عندما يُفتـــــــلن عن القا  ني 
 برعايت نو أما التعوبات ال  حتول دون تسةيل األطفال الذين ال آبا  هلم،  ن في م أول ك الذين ُولدوا

ســـي ا عندما ت ون األم ات غ  قادرات قانونات  ل ـــحايا االغتتـــاأ، فتعرضـــ م  طر انعدام اجلنســـيذ، ال
على منح  نســــيت ن ألطفاهلنو وبا ضــــافذ إىل ذلك، أدى اكظر املفروو على اك ل  ار  إطار التوا  

الغتتــــــــــاأو وكث ات إىل الفتــــــــــل القســــــــــري بني بعض النســــــــــا  املتتو ات واألطفال الذين أجنبن ّن نتيةذ ا
ن، مما يعرضـــــــــــــ ن  طر االســـــــــــــتغالل إىل تتـــــــــــــاريح الع ل بامس   اتتفتقر النســـــــــــــا  النا لات والال  ما
 انب املالك وأرباأ الع ل غ  الرمسيني والشــــب ات ا  راميذ، لي  تعرو بع ــــ ن للبي. ألغراو  من

لتةا ، الســـبب الر يســـي الذي ممارســـذ البغا  أو التوا و ويشـــ ل العنف اجلنســـي، ال ســـي ا ت أماكن اال
واملثليني ومتدو ي امليل اجلنســــــــــي ومغايري اهلويذ اجلنســــــــــانيذ ولاملي صــــــــــفات  لياتذكرت املدنيون من املث

اجلنســــني باعتبارت الداف. ورا  هرودم من اجل  وريذ العربيذ الســــوريذ  وهم أي ــــا من ف ات الال  ني األكثر 
 البلدان امل يفذ ال  جترم في ا العالقات املثليذوتعرضا للخطر ت املنطقذ، وال سي ا ت 

 ىــعل ذــاملفروض ودــوالقي ذــالعدا ي الــاألع  ت رارــاس  لــ املش ولذ دذا التقرير،  رةــالفت و الل - 77
ــحتاكركذ  ــك دياتـ ــفي  ب ةـ ــيتعل اـ ــبالرص قـ ــبا ض ،دـ ــالآ ار  إىل افذـ ــبالعن بطذاملرت مالوص تبعاتو تدمذـ   فـ
دانيذ لوادث تتعلق بارت اأ  منا بالأو وقد حتققا األمم املتحدة  نـــــــــعال حايا  وال  تثين سيـــــــــاجلن

العنف اجلنســــــي املتتــــــل بالنتاعات ت لق فتيات،  ا ت ذلك االغتتــــــاأ والتوا  القســــــري واالســــــرتقاق 
شـــــعيطات اجلنســـــي، ُنســـــبا ســـــبعذ من ا إىل تنظيم الدولذ ا ســـــالميذ وُنســـــب لادث والد إىل مليشـــــيا ال

ووردت روايــــات تفيــــد قيــــام مقــــاتلي تنظيم الــــدولــــذ  و(A/72/361-S/2017/821املواليــــذ للح ومــــذ )انظر 
يطريمو وت إلدى اكاالت ال  يف التحقق ا سالميذ باملطالبذ بتوا  فتيات يعشن ت املناطق ا اضعذ لس

عامات   اغتتادا مجاعيا من قبل ستذ من مقاتلي تنظيم  14من صحت ا، يف ا تطا  فتاة تبلغ من الع ر 
تتوجي او أما آال  نســـــــــــــــا  وفتيات الطا فذ اليتيديذ الال ي وقعن  ا لت االدولذ ا ســـــــــــــــالميذ بعد رفض ع

د تواصــــل يريب ن إىل دا ل اجل  وريذ العربيذ الســــوريذ وع ها، ، فق2014األســــر منذ آأ/أغســــطس  ت
لي  يف إ  ــــــاع ن لالســــــرتقاق اجلنســــــي كةت  من اك لذ املســــــت رة ال  تشــــــن ا تلك اجل اعذ ا رهابيذ 

أفراد األقلياتو وتشـــــ  التقارير الواردة إىل نقل أعداد إضـــــافيذ من نســـــا  وفتيات الطا فذ  اوتســـــت د  في 
اعات أ رى مســــت دفذ من األقليات قســــرات إىل اجل  وريذ العربيذ الســــوريذ، ت أعقاأ ع ليات اليتيديذ ومج

 و سالميذلتحرير أ تا  العراق ال  يسيطر علي ا تنظيم الدولذ ا 2017عس ريذ نُفذت ت عام 
سوا  من لي   املاضي العاممدى  علىاملقدمذ إىل ضحايا العنف اجلنساين  ا دمات تتايدتو - 78
  ملرافق ماسذ لا ذ تالطوا ف  مجي. نتف من أكثرذلك ال يتال  م.ونطـاق أو التغطيـذ اجلغرافيـذ، ال

ونقص  سافذالعوا ق ال  حتول دون الوصول إىل ا دمات بُعد امل ومنو والفتيات للنساءاملختتذ  املةوى
العا ليذ وا و  وكذلك القيود وســــــــــا ل النقل، مما ي  ر بشــــــــــ ل  اص على النســــــــــا  من املناطق الريفيذ، 

الوصـمو وقد سـاعدت األمم املتحدة و ارة الشـ ون اال ت اعيذ والع ل واللةنذ السـوريذ لشـ ون األسرة  من
اجلنســـــي واجلنســـــاينو وت  لعنفوالســـــ ان ت إنشـــــا  ولدة ك ايذ األســـــرة من أ ل االســـــتةابذ كاالت ا

اكاالت وتوف  الرعايذ الطبيذ  أغســــــــــــــطس، بدأت الولدة تقدد الدعم النفســــــــــــــي واال ت اعي وإدارةآأ/
واالســـتشـــارات القانونيذو ويدعم صـــندوق األمم املتحدة للســـ ان عددا من املنوى ا منذ للنســـا  والفتيات 

ال  تةوي الال  ني ت األردن ولبنان وتركياو وفي ا يتعلق  نت اجل  وريذ العربيذ السوريذ، وكذلك ت األماك

https://undocs.org/ar/A/72/361
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مبعو ي ا اص إىل ســـــــــوريا الع ل اجل  وريذ العربيذ الســـــــــوريذ، فقد واصـــــــــل  بع ليذ الســـــــــالم اجلاريذ بقيادة
اجمللس االســــــتشــــــاري لل رأة وأنشــــــة غرفذ لدعم اجملت . املدين، ُأ ريا من  الهلا مشــــــاورات م. أكثر  م.
منظ ذ من منظ ات اجملت . املدين، وبلغا نســـبذ النســـا  املشـــاركات ت تلك املشـــاورات لوايل  500 من
(و وعلى الرغم من تو يق مســـــتفيض أل اط العنف S/2017/861ا ذ من جم و  املشـــــاركني )انظر ت امل 40

 وريذاجلنســــــــــــــي املتتــــــــــــــل بالنتا  الدا ر، مل تتم ماللقذ أي من اجلناة، ســــــــــــــوا  ت اجل  وريذ العربيذ الســــــــــــــ
التطورات ا جيابيذ ت أن ا ليذ الدوليذ واكياديذ واملســـــــــــــــتقلذ لدعم ا ار و وم. ذلك، ي  ن ألد  ت أو

املاللقذ الق ا يذ ملرت يب أ طر اجلرا م ت اجل  وريذ العربيذ السوريذ ت م مو فني لدي م   ة متختتذ 
 ت التتدي للعنف اجلنسيو

 
 التوصيذ  

ي كةســـلوأ من أســـاليب اكرأ أدعو مجي. األطرا  إىل وضـــ. لد فوري الســـتخدام العنف اجلنســـ - 79
أو التعــذيــب أو ا رهــاأ وضــــــــــــــ ــان اك ــايــذ للف ــات األكثر عرضــــــــــــــــذ للخطر،  ن في م املــدنيون النــا لون 

واملفاوضات  ر،وايتتةتونو وأدعو كذلك إىل إدرا  مسةلذ  را م العنف اجلنسي ت اتفاقات وقف إطالق النا
وهو ما سيتطلب مشاركذ النسا  بتورة مبا رة، وإىل وض. السياسيذ، وحماد ات السالم ومبادرات املسا لذ، 

لقوق املرأة ت صــ يم ع ليذ صــياغذ الدســتورو وأ ــيد بالبلدان ال  تســت ــيف الال  ني الســوريني وأ ــةع ا 
 .أو قد ي ونوا عرضذ لالستغالل نسيعلى توف  اك ايذ واملساعدة ملن تعرضوا من م للعنف اجل

 
 اليمن  

للنتا  الدا ر ومو ذ العســـ رة وما أعقب  ا من أ مذ إنســـانيذ أ ر مدمر على أمن النســـا  لقد كان  - 80
والفتيات ســــوا  من لي  ســــالمت ن البدنيذ أو أمن ن املايلو فبعد ســــتذ أ ــــ ر من اندال  النتا ، ا دادت 

النســا   ماليني من 3 نت املا ذ، لي  أفادت التقديرات أ 60لوادث العنف اجلنســي واجلنســاين بنســبذ 
(و وأدى التشـــرد S/2017/627والفتيات ت ســـن ا جناأ أصـــبحن معرضـــات  طر العنف اجلنســـاين )انظر 

الدا لي ألعداد ها لذ من النا ، وما رافق ذلك من حتديات اقتتــــــــاديذ وأمنيذ، إىل   ور اســــــــرتاتيةيات 
، ت جمت عات النا لني “أ ل البقا  ناجلنس م” ا  األطفال والبغا  القســــــــــري، وســــــــــلبيذ للبقا ، مثل  و 

األمم املتحدة كقوق ا نســــــان  ، حتققا مفوضــــــيذ2017واجملت عات امل ــــــيفذ على لد ســــــوا و وت عام 
عاماو وأ  ت أي ــــــا  ــــــواغل  13صــــــحذ لاالت قام في ا الوالدان بتتويج أطفال ال تتةاو  أع ارهم  من

العنف اجلنســــــــــــــي ال  ترت ب ا اجل اعات املســــــــــــــلحذ  الوابع القا  ذ بني اهلةرة واالجتار وأع بشــــــــــــــةن الر 
فتاة إ يوبيذ من  انب مّتةرين  13واملتطرفذ، وذلك ت أعقاأ ق ــــــــيذ ارُت ب في ا اعتدا   نســــــــي على 

ا اجل اعات باأل ـــــــــخاص ت ايتافظذ اجلنوبيذو ويعّد انتشـــــــــار نقاط التفتي  ت املناطق ال  تســـــــــيطر علي 
ذلـك، دـذ نقص كب  ت ا بالأ التعرو للعنف اجلنســـــــــــــــيو وم.   طراملســـــــــــــــلحـذ عـامال آ ر يتيـد من 

، “ را م الشــــــــــــر ”مثل هذت اكوادث بســــــــــــبب العار والوصــــــــــــم، وا و  من االنتقام،  ا ت ذلك  عن
الت ب لالذ ق ــــــــــايا املتالذ، وا ــــــــــرتاط أن تقوم اجل ات املعنيذ باالســــــــــتةابذ هلذت اكا وحمدوديذ ا دمات
م الوصــــول إىل ا دمات ت غ ــــون و وقلٌذ هم ال ــــحايا الذين ي ون بوســــع الشــــرطذالعنف اجلنســــي إىل 

ن املناطق النا يذ والريفيذو ســــــــــــاعذ، بســــــــــــبب البنيذ التحتيذ املن ارة والت لفذ الباهظذ لوســــــــــــا ل النقل م 72
 لحذ،ما ينت ون إىل مجاعات سياسيذ أو مس يتيد من  طر ا فتاح عن تلك اكوادث أن اجلناة غالبات  وما

  ا ت ذلك   ـا  األمن الوطينو وقدما األمم املتحـدة مســــــــــــــــاعدات متعـددة القطـاعات إىل ما عددت

https://undocs.org/ar/S/2017/861
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نا ل آمنذ للنســــــــــا ، ودع ا  ــــــــــب ذ من ضــــــــــحايا العنف اجلنســــــــــاين، وقاما ب عادة تةهيل م 10 700
 دارةا دمات التـــــــــــــحيذ املدربني ت جمال ا ايتامني ملســـــــــــــاعدة ال ـــــــــــــحايا، ووفرت التدريب ملقدمي  من

الســـــريريذ كاالت االغتتـــــاأ ورّو ا للخيارات ا منذ من ســـــبل كســـــب العي  للنســـــا  والفتيات الال ي 
يُعلن أســرهنو وع لا وكاالت األمم املتحدة أي ــا م. التع ا  الدينيني والقبليني لتغي  األعرا  ال ــارة، 

 د املرأة وإلقا  اللوم على ال حيذوومن ا القبول اال ت اعي للعنف ض
 

 التوصيذ  
أل  الســــــــلطات على التتــــــــدي للعنف اجلنســــــــي من  الل توف  ا دمات واملســــــــاعدة املاديذ  - 81

للنســـا  والفتيات النا لات املســـ والت عن إعالذ أســـرهنو وأ ـــة. على تعتيت الرصـــد وا بالأ، ال ســـي ا 
إعطا   ملاحنذوالعنف واالســـــتغالل اجلنســـــيني، وأطلب إىل اجل ات افي ا يتعلق بالتـــــلذ بني النتوح واالجتار 

 األولويذ لت ويل   ود التتديو
  

 التصدي لجرائم العنف الجنسي الي ظروف ما بعد النزال -  ابعا 
 والهرمك البيمنة  

بعد مرور رب. قرن على اندال  اكرأ ت البوســـــــــــــــنذ واهلرســـــــــــــــك، ال يتال العديد من ضـــــــــــــــحايا  - 82
االغتتاأ واالسرتقاق اجلنسي يعانون من الوصم وآ ار التدمذ واالستبعاد اال ت اعي واالقتتاديو وقد 

الدعم  غياأ لف العنف اجلنسي املتتل بالنتا  بت ذ ع يقذ ت ال حايا واجملت . على لد سوا و وت 
ال ات، أدى مرور الوقا إىل تفاقم حمنت م، بدال من افيف او إذ ال يو د ل  ا ن أي نظام  ـــــــــــــــامل 
لتعويض ال ـــــــــــحايا، وهم م هلون فقع للحتـــــــــــول على معاش عةت، وهو  ـــــــــــ ل من أ ـــــــــــ ال الرعايذ 

  ــاتاملنظاال ت ــاعيــذ وليس تعوي ــــــــــــــــا ت لــد ذاتــهو ويق. عــب  تقــدد ا ــدمــات بــالــدر ــذ األوىل على 
اك وميذ، وليس على الدولذ، وهو ما يعين غياأ أي    رمسي، األمر الذي ساعد ت ترسييف وص ذ  غ 

العار با ىا  إىل أن العنف اجلنســي مســةلذ تندر  ضــ ن مســا ل اكياة ا اصــذ، وليس مشــ لذ ا ت اعيذ 
االستحقاقات املختتذ  باينتتطلب و ود استةابذ مستدامذ من  انب القطا  اك وميو وبالنظر إىل ت
فاوتذ، مما يعوق عودة ال ـــــــحايا لل ـــــــحايا لســـــــب ال يانات ال  تقدم ا، تظل فرص اكتـــــــول علي ا مت

 النا لني إىل مناطق م األصليذو من
وتواصــــــــل اك ومذ واألمم املتحدة تنفيذ برنامج مشــــــــرتك بشــــــــةن الت ا  الرعايذ والدعم والعدالذ  - 83

بالنتاعات، يست د  معاجلذ خملفات تلك اجلرا م من  الل إتالذ اللةو  ل حايا العنف اجلنسي املتتل 
وبذل اجل ود يتو  تــــاديإىل العدالذ وتوف  الرعايذ التــــحيذ والدعم النفســــي واال ت اعي، والت  ني االقت

، ُمنح عدد إضـــــــــات من ضـــــــــحايا العنف 2017وصـــــــــ ذ العار وتعتيت قدرات مقدمي ا دماتو وت عام 
ضـــــحيذ، صـــــفذ رمسيذ باعتبارهن من ضـــــحايا اكرأ املدنيني، وذلك  21ل بالنتاعات، بلغ اجلنســـــي املتتـــــ

و وقد تســـارعا وت ة إقامذ العدالذ حاياعقب القرارات ال  ااذيا اللةان اجلديدة املعنيذ ب قرار صـــفذ ال ـــ
ذ لال 116، يف البـا ت 2017و  2004على املســـــــــــــــتوى الوطين ت الســـــــــــــــنوات األ  ة  فبني عامي 

لالذ،  128لالذ أ رى و رى التحقيق ت  58لاالت العنف اجلنســــي املتتــــل بالنتاعات، ويف فتح  من
لي  ُتتنف الق ايا ال  تنطوي على لوادث  ،على الرغم من الت ال أن ت ون هذت األرقام غ  دقيقذ

يو وهناك لا ذ ضــد الر ال باعتبارها معاملذ غ  إنســانيذ بدالت من تتــنيف ا ضــ ن أع ال العنف اجلنســ
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ق  حـاك ـات  را م اكرأو إىل ت ــــــــــــــــافر اجل ود ك ـايـذ ال ـــــــــــــــحـايـا والشـــــــــــــــ ود من الرتهيـب في ـا يتعل
إدال  ن ب فادات كشـاهداتو وفي ا يتعلق بالوقايذ  ب، تعرضـا  س نسـا  للت ديد عق2017 عام ففي

اق النتا  الذي يوافق من وصــــ ذ العار، و ناســــبذ للول اليوم الدويل للق ــــا  على العنف اجلنســــي ت ســــي
لتيران/يونيه، قام اجمللس املشـــــــــرتك بني األديان، الذي ي ـــــــــم قادة اجلاليات التـــــــــربيذ األر وذكســـــــــيذ  19

ب صـــــدار إعالن مشـــــرتك بني األديان يشـــــةب وصـــــم ضـــــحايا العنف   ا ولي يذ،وا ســـــالميذ والي وديذ وال
تشــــــرين األول/أكتوبر،  4م اال ت اعيو وت اجلنســــــي ويدعو إىل تعتيت اجل ود الراميذ إىل االرتقا  بوضــــــع 

أصــبحا البوســنذ واهلرســك أول بلد يعت د  طذ وطنيذ للتخفيف من وصــ ذ العارو وقاما ممثل  ا اصــذ 
ســـراييفو لل شـــاركذ ت بد  تنفيذها، إىل  انب املســـ ولني اك وميني وال ـــحايا واألطفال الذين  بتيارة إىل

ن بالغون(و وبعد تلك التيارة،  ــــــــــــــرعا األمم املتحدة ت إ را  د  ا  مُأجنبوا نتيةذ االغتتــــــــــــــاأ )وه
به  الســـــــــــــــرت ـــــــــــــــادنتيةذ االغتتـــــــــــــــاأ ت  من اكرأ، من أ ل ا  ديد يتناول حمنذ األطفال الذين ُولدوا

 ال امج ال  سُي طل. دا مستقبالو ت
 

 التوصيذ  
ا ت ذلك ا دمات أل  الســــــلطات على دعم لق ال ــــــحايا ت اكتــــــول على تعوي ــــــات،   - 84

وا ســــ ان والتعليم، وتعتيت ال ــــ انات املتالذ لل ــــحايا والشــــ ود املشــــاركني ت حماك ات  را م اكرأ، 
 .وترسييف القبول اال ت اعي ألول ك الذين ُولدوا نتيةذ لوادث اغتتاأ ت  من اكرأ

 
 ديفيا  بيت  

، رُفعا من القا  ذ القواُت املســـــــــــــــلحذ ل وت ديفوار نتيةذ توقف أ اط العنف 2017ت عام  - 85
و و الل الفرتة (2013) 2106اجلنسي واعت اد مجي. التداب  املعقولذ للوفا   تطلبات قرار جملس األمن 

 تتلق األمم املتحدة أي اّدعا ات تتعلق بةع ال عنف  نســـــي منســـــوبذ إىل أفراد املشـــــ ولذ دذا التقرير، مل
من القوات املســـلحذ أو قوات األمن الوطنيذو وع ل فريق ا  ا  عن كثب م. فريق األمم املتحدة القطري 

يبيا ، قدما األمم املتحدة برناجما تدر 2017ملواصــــــــلذ بنا  قدرات أفراد  ي  الدفا  والشــــــــرطذو وت عام 
الفعالذ  ذكا  الوعي بالعنف اجلنســـــي،  ـــــارك فيه  اتمن مثقفي األقران بشـــــةن التقني 100إىل أكثر من 

أفراد من اجلي  والشرطذ كان يُتوق. من م الع ل كة ات تنسيق في ا يتعلق بسياسذ عدم التسامح مطلقا 
من   ات التنســــــيق تلك  150إ ا  أع ال عنف من هذا القبيل ت ولدايمو وت وقا اللق، يف إيفاد 
اجلنســـــــــــــــي املتتـــــــــــــــــل بـــالنتاعــات  إىل املنـــاطق ايتفوفـــذ  خـــاطر  ســـــــــــــــي ـــذو وبـــدأت ألـــذ توعيـــذ بـــالعنف

من أفراد قطا  األمنو وكان ع ل فريق ا  ا  لامسا ت دعم  5 000، لي  اســـت دفا 2017 عام ت
، 2017 طذ ع ل او وت عام اللةنذ الوطنيذ مل افحذ العنف اجلنســـــــي املتتـــــــل بالنتاعات ورصـــــــد تنفيذ 

املســـــــــــــــلحــذ ل وت ديفوار والقــا ــد األعلى لقوات الــدرك الوطنيــذ واملــديرون  واتوق. ر يس األركــان ت الق
دعي العــام لل ح  ــذ االبتــدا يــذ العــامون للو ارات الر يســـــــــــــــيــذ واملــدعي العــام لل ح  ــذ العســـــــــــــــ ريــذ واملــ

عنف اجلنسي و ةبه واملعاقبذ عليه، وذلك ت إ ارة أبيد ان التتاما مجاعيا  ن. أي ع ل من أع ال ال ت
تتـــــــــ ي  م على من. ت رار تفشـــــــــي أع ال العنف اجلنســـــــــي الذي ميت املو ات الســـــــــابقذ من اكرأ  ىلإ

األهليذ واالضــطرابات الســياســيذو وم. ذلك، مل يتم البا ل  ا ن ت أي من ق ــايا العنف اجلنســي ال  
يذ، ك ا هو مو ق ت تقرير  196نتخابات، وعددها ارت با  الل األ مذ ال  أعقبا اال  اللةنذق ـــــــــــــــ

الوطنيذ للتحقيقو وعالوة على ذلك، مل تبدأ ايتاك ذ ت أي من ق ــايا العنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات 
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ق ــــيذو ول ن  43ال  تو د لاليا قيد التحقيق من قبل ا ليذ ا اصــــذ املعنيذ بالتقتــــي والتحقيق وعددها 
العدالذ االنتقاليذ، مل مُتنح  إطارال ــــــحايا قد تلقى تعوي ــــــات عامذ من اك ومذ كةت  من كان عدد من 

 أي تعوي ات حمددة ت ق ايا العنف اجلنسيو
 

 التوصيذ  
أ ــــــــة. على مواصــــــــلذ تنفيذ  طع الع ل ل ــــــــ ان حماســــــــبذ مرت يب اجلرا م ت املاضــــــــي وكفالذ  - 86

 والتعوي ــــات، على النحو املنتــــوص عليه ت  ــــروط الرف.لتــــول ال ــــحايا على ا دمات واالنتتــــا  
القـــا  ـــذو ووفقـــات  طـــذ نقـــل م ـــام ع ليـــذ األمم املتحـــدة ت كوت ديفوار، من األعيـــذ   ـــان تعتيت  من

امل اســــــــــب ال  حتققا ت رصــــــــــد لاالت العنف اجلنســــــــــي والتحقيق في ا عن طريق توف  املوارد ال افيذ 
 لقوق و ركا  ا من أدا  هذت امل امولت  ني اللةنذ الوطنيذ جلنذ 

 
 نيبال  

ل، ما  ال ضـــــحايا العنف اجلنســـــي بعد مرور ألد عشـــــر عاما على توقي. اتفاق الســـــالم الشـــــام - 87
لعــدالــذ والتعوي ــــــــــــــــات، على الرغم وقــا النتا  يوا  ون عوا ق حتول دون وصـــــــــــــــوهلم إىل ا ــدمــات وا ت
ااذت  قدلتم ال ث ون التــــــــ اع  وفا من الوصــــــــم والنبذو و التقدم العام ايتر  ت توطيد الســــــــالمو وي من

اك ومذ  طوات إجيابيذ لالعرتا  دقوق ضـــــحايا العنف اجلنســـــي من  الل وضـــــ.  طذ الع ل الوطنيذ 
و وتت ــ ن ا طذ أل اما  اصــذ (2000) 1325 و (2008) 1820الثانيذ لتنفيذ قراري جملس األمن 

لتلبيذ االلتيا ات العا لذ ل ــحايا العنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات، وكذلك التيا ات األطفال الذين 
جلنــذ اكقيقــذ واملتــــــــــــــــاكــذ أكثر  ُولــدوا نتيةــذ لع ليــات االغتتــــــــــــــــاأ ال  ارُت بــا وقــا اكرأو وتلقــا

 ــــــــــ وى تتعلق بانت اكات لقوق ا نســــــــــانو ومن جم و  تلك االنت اكات، هناك لوايل  61 000 من
من ال ــــــــحايا  العديد بالأ عن العنف اجلنســــــــي املتتــــــــل بالنتاعات، مما يث  خماو  بشــــــــةن امتنا  300
مل ت ن اللةنذ قد أبلغا ، 2017عةتهم عن تســــــــــــةيل  ــــــــــــ اواهمو ول  كانون األول/ديســــــــــــ    أو
و 2019االنت ا  من التحقيق ت أي من اكاالت املســــةلذ، ويف متديد فرتة واليت ا ل   ــــباط/ف اير  عن

بالنتاعات بوصـــــــــــف م  تتـــــــــــلوتواصـــــــــــل األمم املتحدة الدعوة إىل االعرتا  ب ـــــــــــحايا العنف اجلنســـــــــــي امل
 اتو وقد نظ ا وكاالت األمم املتحدة ضحايا اكرأ، األمر الذي سي نح م اكق ت تلقي التعوي من

برامج تبادل للتعلم من األقران م. ضــــــحايا العنف اجلنســــــي ت ك بوديا، م. الرتكيت على مت ني ال ــــــحايا 
الق ـــــــا  على العنف ضـــــــد املرأة، ســـــــاند  من االضـــــــطال  بةنشـــــــطذ الدعوةو ودع ا لو را ات الراميذ إىل

، لي  ســـاعدوا “مراســـلني ق ـــا يني”يا النتا  ليتـــبحوا صـــندوق األمم املتحدة االســـت  اين تدريب ضـــحا
امرأة من النا يات من اكرأ، ســــــــــرد ال ث  من ن روايات عن تعرضــــــــــ ن  500مج. وتو يق قتــــــــــص  ت

 والذاكرة اجل اعيذو ارخييلالغتتاأ، وهي روايات تش ل إس اما هاما ت السةل الت
 

 التوصيذ  
حايا العنف اجلنســــي املرت ب ت وقا اكرأ بوصــــف م أل  اك ومذ على االعرتا  رمسيات ب ــــ - 88

من ضــــــــحايا اكرأ، على حنو   ن م من االســــــــتفادة على قدم املســــــــاواة م. باقي ال ــــــــحايا من ال امج 
وص ذ العار  نالوطنيذ لوغا ذ وا نعاش، والعدالذ االنتقاليذ والتعوي ات، وهو ما سيساعد ت التخفيف م
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طلب من اك ومذ ضــــــــ ان اعت اد  طذ الع ل الوطنيذ الثانيذ ا اصــــــــذ دا، وتوف  املرتبطذ دذت اجلرا م، وأ
 .مجي. املوارد الال مذ هلا وتنفيذها

 
 النكا مري  

بعــد مرور دــاين ســـــــــــــــنوات على وقف األع ــال العــدا يــذ بني  ور حترير تــاميــل إيالم واك ومــذ،  - 89
الذ االنتقاليذ ت التتـدي للةرا م املرت بذ  الل تت  ن سـري الن ا بعد من تسـخ  ع ليذ  ـاملذ للعد مل

 ال ذ عقود من اكرأ األهليذ الولشـــــيذ،  ا ت ذلك  را م العنف اجلنســـــي املتتـــــل بالنتاعاتو وت قرارت 
، لدد جملس لقوق ا نســـــــــــــــان عناصـــــــــــــــر نظام العدالذ 2015تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  1امل ر   30/1

ى مســـا ل العنف اجلنســـي والتعذيب واال تطا  وأ وا  الرتهيب االنتقاليذ، لي  ســـلع ال ـــو  أي ـــات عل
خملفات اكرأو واســـــــــــــت رت اجل ود ال  يعاين من ا املدافعون عن لقوق ا نســـــــــــــان، وهي كل ا  ت  من 

لل  ـــــــــي قدمات ت تنفيذ القرار من  الل عقد مشـــــــــاورات وطنيذ بشـــــــــةن تتـــــــــ يم آليات  2017عام  ت
راك ضـــــــحايا العنف اجلنســـــــيو وقد بر ت مســـــــةلذ العنف اجلنســـــــي املتتـــــــل العدالذ االنتقاليذ، يف في ا إ ـــــــ

(و وتوا ه A/HRC/34/20بالنتاعات بشـــــــــ ل ملحون ت التقرير الذي متخ ـــــــــا عنه تلك املشـــــــــاورات )
 ا ت ذلك عدم توف  اك ايذ الن ا حتديات كب ة ت ضــــ ان املســــا لذ عن  را م العنف اجلنســــي،  ســــري

ا االغتتــــاأ أكثر من  س ســــنوات لل ــــحايا والشــــ ود وتراكم الق ــــايا، لي  يســــتغرق البا ت ق ــــاي
 ـــــرطذ ســـــريالن ا ما عددت  دادتاملتوســـــعو وقد ســـــةل ألدث مو ت ســـــنوي للةرا م ا ط ة تتوىل إع ت

نذو ومنذ إقرار قانون أايذ الشـــ ود  ـــ وى تتعلق باالغتتـــاأ م.  لّوت من ا  ـــارة إىل أي إدا 2 036
(، أُنشئ قسم دا ل   ا  الشرطذ ك ايذ لقوق األ خاص الذين يبّلغون عن  را م 2015وال حايا )

)لي   ثلن لاليا نســــــــــــــبذ  الشـــــــــــــــرطذالعنفو وم. ذلك، هناك لا ذ إىل تو يف متيد من ضـــــــــــــــابطات 
سا  ومعدالت ا بالأ عن العنف اجلنسي املا ذ من جم و  ضباط الشرطذ( لتحسني التواصل م. الن ت 9

 طذ ع ل وطنيذ من أ ل  2016والتتـــــــــــــــدي لهو وبدعم من األمم املتحدة، أطلقا اك ومذ ت عام 
لقوق ا نســـان تشـــ ل تداب  حمددة  تيت طذ لتع 2017التتـــدي للعنف اجلنســـي واجلنســـاين،   ت عام 

و را  على جم وعذ من املقرتلات لدعم النســـــــــا  للتعةيل  عاجلذ ق ـــــــــايا العنف اجلنســـــــــيو ووافق جملس ال
ربات األســــر املعيشــــيذ،  ن في ن املقي ات ت املقاطعات ال  تشــــ د نشــــاطا عســــ ريا م ثفا ت الشــــ ال 

ملعاجلذ الوصــــــ ذ ال  يعاين من ا ضــــــحايا العنف  اتيةيذوالشــــــرقو وهناك لا ذ أي ــــــا إىل تد الت اســــــرت 
وصـــــــ ذ العار الثقافيذ املرتبطذ بالرتمل، وحمنذ األطفال الذين ُولدوا  اجلنســـــــي، وال  غالبا ما تتفاقم بســـــــبب

نتيةذ لوادث اغتتــاأ ت  من اكرأو وينت ي ضــحايا العنف اجلنســي املتتــل بالنتاعات إىل اجمل وعات 
مجيع ا، على أن نســــا  التاميل ت الشــــ ال الشــــرقي هن األكثر ت ــــررا، وكذلك  ال  ىالســــ انيذ الثالث 

سل ات ونسا  السين االو وتتةلى مظاهر وص ذ العار بش ل خمتلف ت كل جمت . حملي، األمر النسا  امل
الذي تتــــ يم االســــتةابذ لســــب ما يتناســــب م. كل ســــياقو وال يتال هناك نقص ت ا بالأ عن أ اط 

العنف اجلنســـــــــــــي ضـــــــــــــد الر ال والفتيان من  انب أفراد قوات األمن بســـــــــــــبب ايترمات الثقافيذ  ثلواد
 و  من التعرو للعقاأ ت بي ذ يتم في ا جترد مجي. العالقات اجلنســيذ املثليذ، ســوا  أكانا بالرتاضـي وا

ال  يرت ب ا  نسيأو بدونهو ويتواصل ورود أنبا  عن  را م االغتتاأ واالغتتاأ اجل اعي والتعذيب اجل
 لتارمتنيور ال الشرطذ وعناصر املخابرات العس ريذ، ت غياأ املسا لذ والرقابذ ا

 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/20


S/2018/250 
 

 

18-04633 35/43 

 

 التوصيذ  
أدعو إىل تو يق لاالت العنف اجلنســــــــي املتتــــــــل بالنتاعات على حنو من ةي وفقات  ليذ العدالذ  - 90

االنتقاليذ املقرتلذ، من أ ل توف  أســــــــا  من األدلذ الال مذ لل اللقات الق ــــــــا يذو وينبغي أن تت ــــــــ ن 
ضـــد النســـا   ملرت بمســـا ل العنف اجلنســـي ا آليات العدالذ االنتقاليذ، ت نطاق ا تتـــاصـــ ا املوضـــوعي،

والفتيات والر ال والفتيان من مجي. الف ات ا  نيذ ل ــ ان املســا لذ ال املذ،  ا ت ذلك مســا لذ اجل ات 
الفاعلذ ت القطا  األمينو وأ ة. كذلك على است رار العتم السياسي وتوف  املوارد لتنفيذ ا طع الوطنيذ 

 .والفتيات ربات األسر املعيشيذ  واجلنساين ولدعم النسامل افحذ العنف اجلنسي 
  

 ااالت أخرى مثيرة للقلق - خامسا 
 بي وندي  

إىل تفاقم  طر العنف اجلنســـي ت بورونديو وت  2015أدى اندال  األ مذ الســـياســـيذ ت عام  - 91
الســـــاميذ كقوق ا نســـــان ، و ّقا املفوضـــــيذ 2015الفرتة امل تدة من أيار/مايو إىل كانون األول/ديســـــ   

 ظ  الالذ من لاالت العنف اجلنســــــــــــــي ضــــــــــــــد النســــــــــــــا  على أيدي أفراد قوات األمن، لد ا مع 19
ســـــــياق ع ليات البح  والتوقيف ال  نُفذت أســـــــاســـــــا ت معاقل املعارضـــــــذو والن ع هو ذاته ت مجي.  ت

عن أفراد أســــــرهن الذكور، لنســــــا  اكاالت، لي  يُتعم أن قوات األمن تد ل منا ل ال ــــــحايا وتفتــــــل ا
، وإن 2017 و 2016تقوم باغتتــــــــادن بشــــــــ ل فردي أو مجاعيو ووردت ادعا ات مما لذ ت عامي   

و 2016تعذر التحقق من ا بســــــــــبب قرار اك ومذ تعليق تعاوهنا م. املفوضــــــــــيذ ت تشــــــــــرين األول/أكتوبر 
اأ امرأة ت مقــاطعــذ رويغي اغتتــــــــــــــــبــ 2017ويتعلق ألــد البالغــات الواردة ت تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر 

الرغم من قيام  على انب ع وين من أع ا  رابطذ إمبون اكور، وهي رابطذ  باأ اكتأ اكاكمو و  من
ال حيذ بتقدد   وى، مل يتم إ را  أي حتقيق لي  وفرت السلطات اك ايذ للةانيني بسبب انت ا   ا 

لي   للشباب مركت إىلامرأتني اقتيدتا  ، أفيد أن2017 نوف  /الثاين تشرين ت ،وباملثلالســـــــياســـــــيو 
ويف القبض على ا نني و نغوزي مقاطعذ تأع ــــا  ا مبون اكور  من عتابذ قبل منتعرضــــتا لالغتتــــاأ 

يار/مايو ولتيران/يونيه أمن اجلناة ل ن  ا مت نا من اهلرأ بتواط  م. مســـ ولني حملينيو وت نيســـان/أبريل و 
ت حترو على العنف اجلنســــــــي،  عات ُهتف  الهلا بشــــــــعارا، اســــــــت ــــــــافا رابطذ إمبون اكور جت2017

ل  يُنةنب من ســــــــــــــاللذ ”باملعارضــــــــــــــذ قســــــــــــــرا  اتذلك دعوات لتحبيل النســــــــــــــا  والفتيات املرتبط ت  ا
وتلقى ا  ا  الذين أ روا حتقيقات مســـــــــــــــتقالت بشـــــــــــــــةن بوروندي ع الت بقرار جملس لقوق و “ا مبون اكور
تعّرو العديد من النسا  اهلاربات من البلد للعنف اجلنسي على أيدي  ادعا ات تفيد 24/1-ا نسان دإ

جم ولني ولر  اكدود،  ا ت ذلك كش ل من أ  ال العقاأ على  نيومسلح أع ا  رابطذ إمبون اكور
ك ا لتــــــــل ا  ا  على معلومات مو وق دا تفيد أن العديد و  “رغم  لّوها من أي لرأ”مغادرة البلد 
فتيات البورونديات املرتبطات بر ال متــــــنفني ضــــــ ن املعارضــــــذ الســــــياســــــيذ قد اســــــُت دفن من النســــــا  وال

باالعتدا  اجلنسي من قبل عناصر من قوات األمنو وتلقا جلنذ التحقيق املعنيذ ببوروندي   ادات مما لذ 
م ، أفادت األم2017عن العنف اجلنســي املرت ب ضــد النســا  من أقارأ املعارضــني للح ومذو وت عام 

املتحدة عن و ود منا  من الرتوي. يســـت د  ال ـــحايا ومقدمي ا دمات على لد ســـوا ، با ضـــافذ إىل 
معدالت اللةو  إىل آليات التةقلم الســـلبيذ املرتبطذ بانعدام األمن االقتتـــادي، مثل مقاي ـــذ اجلنس  رتفا ا

 و“اجلنس من أ ل البقا ”أو 
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لقوق ا نســــــان من  الل اســــــت نا  التعاون م. املفوضــــــيذ  أدعو الســــــلطات إىل تيســــــ  رصــــــد - 92
الســـــاميذ كقوق ا نســـــان من أ ل مت ني مقدمي ا دمات ا نســـــانيذ من إيتـــــال املســـــاعدة إىل ضـــــحايا 

 ســــــبذالعنف اجلنســــــي،  ن في م النا لون والعا دون، وإدانذ البيانات ال  حترو على العنف وضــــــ ان حما
 مرت يب  را م العنف اجلنسيو

 
 نيجيريا  

على  لفيــذ د ول النتا  الــدا ر ت نية يــا عــامــه التــاســـــــــــــــ.، لولظــا  يــادة ت لــاالت العنف  - 93
لالذ  644، مقابل 2017لالذ ت عام  997اجلنســــي املبّلغ عن ا ت الشــــ ال الشــــرقي، لي  أُبلغ عن 

على أيدي  و و لا هذت اكاالت االغتتــــــــــاأ واالســــــــــرتقاق اجلنســــــــــي والتوا  القســــــــــري2016ت عام 
مجاعذ بوكو لرامو وتوا ه النســـــــــــــا  والفتيات الال  تعرضـــــــــــــن لال تطا  واالغتتـــــــــــــاأ والتوا   مت ردي

القسري أ نا  األعسر وص ذ عار ا ت اعيذ لادة لدى عودين إىل ديارهن، إذ غالبات ما ُيشتبه ت تعاطف ن 
نتيةذ االغتتــــــــــــــاأ،  نفال أجنبن م. اجل اعذو أما النســــــــــــــا  العا دات وهن ت لالذ أل أو وبرفقت ن أط

ف هنن يقابلن بالنبذ أو جُي ن على اال تيار بني أطفاهلن وأســــــرهنو وا داد أي ــــــا معدل اســــــتخدام النســــــا  
والفتيات املختطفات لتنفيذ ع ليات التفة  االنتحاريذو وت منا  الية  االقتتــــــــادي الســــــــا د، ي ــــــــطر 

 دريذ التنقلو وبالغذا  أ العديد من النسا  والفتيات إىل مقاي ذ اجلنس
فتــاة ا ُتطفن من منطقــذ  ــــــــــــــيبوك  82، مت نــا اك ومــذ من تــةمني ا فرا  عن 2017وت عــام  - 94
 337 342فتـاة ت عـداد املفقودينو وقـدمـا األمم املتحـدة الـدعم إىل  112، ول ن تظـل 2014عـام  ت

ذ، و دمات ا دارة الســـــريريذ كاالت ضـــــحايا مدنيات، معظ  م من النســـــا  والفتيات، ووفرت هلم الرعايذ الطبي
امرأة من الدعم ت إجياد ســبل كســب  5 600االغتتــاأ واملشــورة النفســيذ واال ت اعيذو واســتفاد أكثر من 

ت املناطق ايتررة لديثتا من ســـــــــيطرة بوكو لرامو  “املنوى ا منذ للنســـــــــا ”مةوى من  15الر ق، ويف إنشـــــــــا  
من ضـــــــــــحايا العنف اجلنســـــــــــي املتتـــــــــــل  امرأة 577فتيات و  605قرير، تلقا و الل الفرتة املشـــــــــــ ولذ بالت

، 2017بالنتاعات املســـاعدة ت جمال إعادة االندما  اال ت اعي واالقتتـــادي ت واليذ بورنوو وت متو /يوليه 
اكا ذ إىل   ــاركا ممثل  ا اصــذ ت  يارة رفيعذ املســتوى إىل نية يا ركتت على مت ني املرأة وأايت ا، ما أبر 

وإ  ــــــــــــاع م للرقابذ والتدريب، واكا ذ إىل توف  الدعم جل ي. ضــــــــــــحايا اال تطا   منمســــــــــــا لذ قوات األ
واالعتدا ، وأعيذ معاجلذ ارتفا  معدالت التوا  املب ر واالســـــــتغالل اجلنســـــــي ت ســـــــياقات النتوح واكا ذ إىل 

ال و ع على تداب   تحدةجلاري بني اك ومذ واألمم املدعم مشاركذ املرأة ت اكياة السياسيذو وقد سلع اكوار ا
 ثلــذ ت التةــا  من يُفر  عن ن م ــافحــذ ا رهــاأ ال  انت  ــا لقوق املرأة ولريــايــا، مثــل امل ــارســـــــــــــــذ املت

 و رك األعْسر لدى مجاعذ بوكو لرام باعتبارهن من املنتسبات إلي ا أو من عناصرها االستخباراتيذ من
 

 التوصيذ  
أل  الســـــــلطات على ضـــــــ ان املســـــــا لذ عن  را م العنف اجلنســـــــي، وحتســـــــني تقدد ا دمات  - 95

وتعتيت اك ايذ والتداب  الوقا يذ ت كل من اجملت عات ايتليذ املت ـــــــــــررة من النتا  ودا ل خمي ات النا لنيو 
ر من قبل األع  ياوينبغي دعم النســـــا  والفتيات النا لات العا دات إىل ديارهن األصـــــليذ، و اصـــــذ ضـــــحا ســـــْ
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مجاعذ بوكو لرام، خبدمات إعادة ا دما  اال ت اعي واالقتتـــــــــــــــادي ك ا ينبغي اعتبارهن من ضـــــــــــــــحايا 
 .ا رهاأ، ال منتسبات لتلك اجل اعذ

  
 التيصيات - مادما 

تع س التوصـــــــــــــــيــات التــاليــذ لــا ــذ ملحــذ إىل قيــام اجملت . الــدويل بــدعم من ي ــافحون ك ــايــذ  - 96
دون وقو  النســـــا  والفتيات والر ال والفتيان ضـــــحايا ملثل هذت اجلرا م الشـــــنيعذو وهذا ال ـــــحايا واكيلولذ 

و ول ي تت ــافر حدةيتطلب، على و ه ا تــوص، دعم املنظ ات غ  اك وميذ ايتليذ وكيانات األمم املت
موارد بشــــريذ وماليذ اجل ود الراميذ إىل تعتيت الوقايذ وا نذار املب ر واالســــتةابات الســــريعذ، ال بد من توافر 

 خمتتذ تتناسب م. لةم هذا التحديو
 أاث مجلس األمن على القيام بما يلي  - 97

إد اج العنف الجنسي ضمن معايير ت ديد الجهات الخاضعة للجزاءات، وضمان  )أ( 
امترشاد لجان الجزاءات والكيانات المعنية بالرصد الي عملها بخبرات مخصصة الي مجال العنف 

العنف الجنسييييي المتصييييل بالنزاعات، ومياصييييلة دعية ممثلتي الخاصيييية المعنية بالعنف الجنسيييياني و 
إلى تزويد لجان الجزاءات بالمعليمات اسيييي: االءت يييياءا والي مييييياق  زالالجنسييييي الي ااالت الن

 2253و (2011) 1989 و (1999) 1267لجنيية مجلس األمن العييامليية بميجيي: القرا ات 
بش ن تنظيم الدولة ا مالمية الي العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما  (2015)

تطبيق معايير ا د اج الي ءائمة الجزاءات على  مانضييييي من أالراد وجماعات ومؤميييييسيييييات وبيانات،
أي شخص أو بيان يقيم بعمليات بيع أو ت ييل األميال، بصي ة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تنظيم 
الدولة ا مييالمية الي العراق والشييام أو إلى جماعات إ  ابية أخرى الي إطا  أعمال العنف الجنسيي 

 أو االمتغالل الجنسيا
ة معالجة الصيييييييلة بين االتجا  باألشيييييييخاي والعنف الجنسيييييييي المتصيييييييل مياصيييييييل )أ( 

 ا(2017) 2388 و (2016) 2331بالنزاعات، وذلك عمال بالقرا ين 
دعم التعييامييل مع أطراف النزاعييات من الييدول وغير الييدول من أجييل ءطع التزامييات  ) ( 

، و صد امتثال (2013) 2106م ددة تتعلق بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، تماشيا مع القرا  
 امنواأل غير الرممي المعني بالمرأة والسالمتلك األطراف، بما الي ذلك من خالل الريق الخبراء 

اميييييتخدام جميع اليميييييائل المتااة لف للت ثير الي أطراف النزاعات من الدول ومن  )د( 
غير الدول وجعلها تمتثل للقانين الدولي، بيميييييييائل منها إاالة الق يييييييايا التي يبدو أنها تنطيي على 

نظام  وما األمييييييامييييييي إلى المدعي العام  ا تكاب جريمة أو أبثر من الجرائم المنصيييييييي عليها الي
للم كمة الجنائية الدوليةا وينبغي أن تسييييييييييري ا ااالت على الق ييييييييييايا التي تنطيي على ا تكاب 

 العنف الجنسي أو األمر با تكابف أو التغاضي عنف بعدم منعف أو المعاءبة عليفا
سيييييييييييي أثناء  صيييييييييييد  إيالء االعتبا  الياج: لعالمات ا نذا  المبكر بالعنف الجن )هـ( 

ل االت النزال، خاصيييييييية اليما يتعلق بالفترات التي تشييييييييهد تزايد التطرف العنيف وعدم االمييييييييتقرا  
السيييييامييييي واالنتخابات والتنقالت الجماعية للسييييكان، واتخاذ ا جراءات المنامييييبة، بما الي ذلك 

 على العنف الجنسيا ريضإدانة أي ت 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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التي يقيم بها أع يييييياك  لتربيز اال تمام على  امييييييتخدام الزيا ات الميدانية الدو ية )و( 
الشياغل المتعلقة بالعنف الجنسي والتماس آ اء المجتمعات الم لية المت ر ة و ابطات ال  ايا، 

 دىوالنظر الي زيا ة المياءع المقتراة لعيدة الالجئين والمشيييردين داخليات لتقييم ظروف السيييالمة وم
 تياالر الخدماتا

ر مسيييتشيييا ين لشيييؤون اماية المرأة بغية تيسيييير تنفيذ القرا ات دعم التعجيل بنشييي ) ( 
 اليظائف الي الميزانيات العادية. المتعلقة بالعنف الجنسي الي ااالت النزال، وت ييد إد اج  ذ 

وأشيييييييجع الدول األع ييييييياء والمان ين والمنظمات ا ءليمية والمنظمات ال كيمية الدولية  - 98
 على القيام بما يلي 

ذي ترتكبف الجماعات المسييييييييل ة االعتراف ب يييييييي ايا العنف الجنسييييييييي الضييييييييمان  )أ( 
االمييتفادة   اب، اتى يتسيينى لهمالجماعات ا   ابية بيصييفهم ضيي ايا اقيقيين للنزال و/أو ا    و/أو
 االتعيي ات والجبر، وذلك بسبل منها تنقيح األطر القانينية والسياماتية اليطنية اس: االءت اء من

وضع ترتيبات دمتي ية وتشريعية ومؤمسية من أجل التصدي بصي ة شاملة للعنف  )أ( 
الجنسيييي المتصيييل بالنزاعات ومنع تكرا  ، مع إيالء ا تمام خاي ل ءليات ا ثنية والدينية، ونسييياء 
المناطق الريفية أو النائية، والسكان النازاين، واألشخاي ذوي ا عاءة، والذبي  ال  ايا، والنساء 

المرتبطين بالجماعات المسييييل ة، والنسيييياء واألطفال الذين أمالرج عنهم من شيييير  األ ميييير  طفالواأل
والزواج با برا  واالمييييييييترءاق الجنسييييييييي واالتجا  باألشييييييييخاي من جان: الجماعات المسييييييييل ة، 
 والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهيية الجنسانية وااملي صفات الجنسينا

االجتماعية، وتيميييييييييع نطاق  -الدعم القانيني مع الرعاية الطبية والنفسييييييييية  دمج ) ( 
 تقديم  ذ  الخدمات ليشمل المناطق الريفيةا

إيالء االعتبا  الياج: لالعتراف بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات باعتبا   شكال  )د( 
جئ، والنظر الي دعم من أشييييييكال االضييييييطهاد التي يجيز أن تكين أمييييييامييييييا لمنح اللجيء أو مربز الال

التي تيالر ال ماية المؤءتة من خالل  “مشيييا يع ال صيييص الخاصييية”إعادة تيطين ال ييي ايا، بسيييبل منها 
النساء واألطفال المعرضين للخطر والسماح لهم بدخيل بلدان ثالثة ألغراض إنسانية، وضمان  الءإج

من خطر العنف الجنسي، وإتااة  أن تتخذ جميع البلدان المستقبلة لاّلجئين تدابير من أجل التخفيف
 االخدمات لل  ايا، وتزويد م بخيا  تيثيق ء ايا م ألغراض مساءلة الجناة الي المستقبل

طفيييال الالجئين غير الميثقين، إيالء االعتبيييا  لتيضييييييييييييح اليضيييييييييييع القيييانيني ل  )هـ( 
تسييييييييجيل  اليهم األطفال الذين وملدوا نتيجة لالغتصيييييييياب، وتجن: المما مييييييييات الممج فة الي بمن

 المياليد وضمان اق األمهات الي منح جنسيتهن إلى أطفالهنا
اين والالجئين دعم عمليييييات العيدة ا منيييية والمسيييييييييييتييييداميييية لمجتمعييييات النيييياز  )و( 

خالل تهيئييية الظروف التي تكفيييل دييييا  م األصيييييييييييليييية أو أي مكيييان آخر من اختييييا  م، من  إلى
عادة الممتلكات والمتال ومسييياءلة الجناة، السيييالمة والكرامة بما يشيييمل تيالير الخدمات واميييت لهم

 بما الي ذلك مساءلتهم عن جرائم العنف الجنسيا



S/2018/250 
 

 

18-04633 39/43 

 

دعم امالت تعبئة المجتمعات الم لية للمسييييييييييياعدة الي ت ييل وصيييييييييييمة العا   ) ( 
المرتبطة بالعنف الجنسييييييي من ال يييييي ايا إلى الجناة، بيمييييييائل تشييييييمل ال يا  مع الزعماء الدينيين 

 قيق ا نسان من السكان الم ليينافيين والمداالعين عن اوالتقليديين، ومع الص 
 الشرطةا زيادة تمثيل المرأة الي أجهزة الشرطة اليطنية وإنشاء وادات متخصصة داخل )ح( 
 نا  الممبر مة على أاكام تنص ب دضييييييمان اشييييييتمال اتفاءات السييييييالم ووءف إطالق ال )ط( 

العنف الجنسيييييييي العل م ظي ، للت بد من اشيييييييتمال أدنى، الي ميييييييياق تعريف وءف إطالق النا ، على أن 
ترتيبات وأالرءة  صييييييد وءف إطالق النا  والت قق منف على خبراء متخصييييييصييييييين الي المسييييييائل الجنسييييييانية 

 المتصل بالنزاعات، ودعية اليمطاء إلى ضم  ؤالء الخبراء إلى أالرءة دعم اليماطةا جنسيوالعنف ال
ي الجهيد المبذولة لتيثيق الجرائم الدولية بفالة إيالء األولية للعنف الجنسيييييييييييي ال )ي( 

والت قيق اليها وضيييمان تربيز تلك الجهيد على ال ييي ايا وتنسييييقها تنسييييقا جيدا وإميييناد مسيييؤولية 
 إدا تها إلى أالراد مؤ لين وامترشاد ا بمبادئ األمن والسرية واج: الهيية والمياالقة المستنيرةا

تعزيز التعاون الي مجاالت تبادل المعليمات والتيثيق، ومسييياعدة ضييي ايا االتجا   )ك( 
باألشيييييييييييخاي، وتد ي: ءيات األمن، وتسيييييييييييليم المطليبين، وتقديم المسييييييييييياعدة القانينية، وتبادل 

 مجال مكاال ة جرائم العنف الجنسياالمما مات الجيدة الي 
تها  الجنسيييييييين، ومييييييبل تد ي: أالراد افظ السييييييالم على منع االمييييييتغالل واالن )ل( 

التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات وبذلك على مبل التعرف على المؤشرات الدالة على 
ا، باعتبا  ذلك عنصيييييييييييرا إلزاميا ااالت االتجا  باألشيييييييييييخاي المتصيييييييييييل بالنزال واالميييييييييييتجابة له

 التد ي: السابق للنشرا من
ليطنية المد جة الي مرالق يات اضييييييمان أال تمنشيييييير الي عمليات افظ السييييييالم الق )م( 

 التقرير أو المد جة الي القائمة ال تكابها انتهابات جسيمة ضد األطفالا  ذا
معالجة أوجف القصيييييييييي  الي تمييل برامج مكاال ة العنف الجنسيييييييييي والجنسييييييييياني  )ن( 

 ييييييييير ة من النزاعات، واالميييييييييتفادة وبرامج الرعاية الصييييييييي ة الجنسيييييييييية وا نجابية الي المناطق المت
الخدمات والتنسيييييق،  نظيمة األمم المت دة الي مجاالت العدالة ومييييييادة القانين وتقديمخبرة م من

الخبراء المعني بسيييييادة القانين والعنف الجنسييييي الي ااالت النزال وشييييبكة  ريقال بسييييبل منها دعم
عمل األمم المت دة لمكاال ة العنف الجنسييييييييييي الي ااالت النزال بيجف خاي، مع ضييييييييييمان تياالر 

 التمييل المستدام والمنتظم لعملهما.
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 المرالق
من االغتصيييياب  األطراف التي تيجد أمييييباب وجيهة لالشييييتبا  الي ا تكابها أنماطا ءائمة  

أو غير  من أشكال العنف الجنسي، أو الي مسؤوليتها عن ذلك، الي ااالت النزاعات 
 المسل ة المد جة الي جدول أعمال مجلس األمن

ليس القتد من القا  ذ التاليذ أن ت ون  املذ، وإ ا أن تت  ن أمسا  األطرا  ال  تتوافر عن ا  
مسا  البلدان ترد ت هذا املرفق لغرو وليد هو تبيان األماكن معلومات مو وقذو وجتدر ا  ــــــــــــــارة إىل أن أ

 ال  يشتبه أن تلك األطرا  ترت ب في ا االنت اكاتو
 

 األطراف الي جمهي ية أالريقيا اليمطى  
 من غ  الدول: اجل ات

  ي  الرأ لل قاومذ  ()أ 
أفريقيا الوســـــطى، فتـــــا ل ا تال  ســـــيلي ا الســـــابق: االحتاد من أ ل الســـــالم ت مج وريذ  )أ( 

واكركذ الوطنيذ ألفريقيا الوسطى، واجلب ذ الشعبيذ لن  ذ أفريقيا الوسطى/فتيل غوال، واجلب ذ الشعبيذ لن  ذ 
  أفريقيا الوسطى وريذأفريقيا الوسطى/فتيل عبد اهلل لسني، والتة . الوطين من أ ل التةديد ت مج 

 الوسطى/عبد اهلل مس ني اجلب ذ الد قراطيذ لشعب مج وريذ أفريقيا  ) ( 
 مجاعذ الثورة والعدالذ  )د( 
 لركذ العودة واملطالبذ باكقوق ورد االعتبار/اجلنرال سيدي ي  )ه( 
 و“أن  باالكا”مجاعات  (و) 

 
 األطراف الي جمهي ية الكينغي الديمقراطية  

 اجل ات من غ  الدول: - 1
 حتالف الوطنيني من أ ل كونغو لر وذي سيادة  )أ( 
 القوى الد قراطيذ املتحالفذ  )أ( 
 قوات الدفا  عن ال ونغو  ) ( 
 ميليشيات بانا مورا  )د( 
 القوات الد قراطيذ لتحرير رواندا  )ه( 
 قوات املقاومذ الوطنيذ ت إيتوري  )و( 
 ميليشيات كاموينا نسابو  ) ( 
  ي  الرأ لل قاومذ  )ح( 
 مجاعذ اندوما للدفا  عن ال ونغو  )ط( 
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 مجاعذ ماي ماي كيفوافوا  )ي( 
 مجي. فتا ل مجاعذ ماي ماي سي با  )ك( 
 مجاعذ نياتورا  )ل( 
  فتيل التةديد - مجاعذ اندوما للدفا  عن ال ونغو )م( 
 مجاعذ ماي ماي رايا موتومبوكي  )ن( 
 مجي. ميليشيات تواو ) ( 

 اجل ات اك وميذ: - 2
 القوات املسلحذ جل  وريذ ال ونغو الد قراطيذ*  )أ( 
 الشرطذ الوطنيذ ال ونغوليذ*و )أ( 

 
 األطراف الي العراق  

 من غ  الدول: اجل ات
 تنظيم الدولذ ا سالميذ ت العراق والشامو )أ( 

 
 الي مالي األطراف  

 من غ  الدول: اجل ات
 كركذ الوطنيذ لتحرير أ واد ا )أ( 
 لركذ أنتار الدين  )أ( 
 لركذ التوليد واجل اد ت غرأ أفريقيا  ) ( 
 تنظيم القاعدة ت بالد املغرأ ا سالمي  )د( 
 مجاعذ طوارق إمغاد للدفا  عن النفس وللفاؤهاو )هـ( 

 
 الي ميانما  األطراف  

 اك وميذ: اجل ات
 )تامتاداو(القوات املسلحذ مليا ار  ()أ 

 
  

 

 للتتدي للعنف اجلنسي املتتل بالنتاعاتوالتتم هذا الطر  باااذ تداب   * 
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 األطراف الي الصيمال  
 اجل ات من غ  الدول: - 1

 لركذ الشباأو )أ( 
 اجل ات اك وميذ: - 2

  اجلي  الوطين التومايل* )أ( 
 قوة الشرطذ التوماليذ* )وامليليشيا املتحالفذ مع ا(  )أ( 
  ي  بونتالندو ) ( 

 
 األطراف الي السيدان  

 اجل ات من غ  الدول: - 1
 ركذ العدل واملساواةول )أ( 

 اجل ات اك وميذ: - 2
 القوات املسلحذ السودانيذ  )أ( 
 قوات الدعم السري.و )أ( 

 
 األطراف الي جنيب السيدان  

 اجل ات من غ  الدول: - 1
  ي  الرأ لل قاومذ  )أ( 
 لركذ العدل واملساواة  )أ( 
  لتحرير السودان*اجلناح املعارو املوايل ملا ار ت اجلي  الشعيب  ) ( 
 اجلناح املعارو املوايل لتابانغ دينق ت اجلي  الشعيب لتحرير السودانو )د( 

 اجل ات اك وميذ: - 2
  اجلي  الشعيب لتحرير السودان* )أ( 
   ا  الشرطذ الوطنيذ جلنوأ السودان*و )أ( 

 
 األطراف الي الجمهي ية العربية السي ية  

 اجل ات من غ  الدول: - 1
 تنظيم الدولذ ا سالميذ ت العراق والشام  )أ( 
  ب ذ النترة سابقا( هي ذ حترير الشام ) )أ( 
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  ي  ا سالم  ) ( 
 لركذ ألرار الشام  )د( 
  ا ميليشيات قوات الدفا  الوطينوالقوات املواليذ للح ومذ،  ا في )هـ( 

 اجل ات اك وميذ: - 2
 القوات املسلحذ السوريذ  )أ( 
 الستخباراتو  ا  ا )أ( 

 
 األطراف األخرى المثيرة للقلق المد جة الي جدول أعمال مجلس األمن  

 ول:من غ  الد اجل ات
 مجاعذ بوكو لرامو )أ( 

 


