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 العنف الجنسي المتصل بالنزاعات   

 تقرير األمين العام    

  
 مقدمة  -   أول  

م هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسـمرر  - 1 ، عمال 2019يقدَّ
ــذ القرارا  (2019) 2467بقرار مجلس األمن  ــارير عن انف ــ ــدم اقــ ــّ المجلس إليا ين ينــ ــذي فلــــم لســ ، الــ

 .(2013) 2106و  (2010) 1960و  (2009) 1888و  (2008) 1820

بضــــــــرورة  (2019)  2467، ســــــــلم مجلس األمن، من ذالل اااا  القرار  2019وفي نسســــــــان/ي ري   - 2
ااباع نهج يركز على الضــــحايا لالســــتريــــاد بّ في رمسل التدا  ر الرامسع إلى منل الينح الجنســــي في  ا   

اشـــــــــــرين األول/يلتوكر، ا تف  ماتم ممثلتي الاا ــــــــــع  30زاع والتصـــــــــــدي لّ. وفي  النزاع وما بيد انتهاء الن 
ــتماع للضــــــحايا  ــنويع اليايــــــرة للو يع بيقد رلســــــع اســــ المينسع بالينح الجنســــــي في  ا   النزاع بالذكرو الســــ

هذه مثلت واديــ ن  ــندول عالمي للضــحايا باسادة الحاعزىين على راعزة نوك ، دينسس مالويغي وناديع مراد. و 
فر ًع لتق سم التقدم الهام المحرز في مجال وضل المياي ر والمجال ن المؤسسي عالمًع فارنع وياا ت  المناسبع 

ــحايا وايزيز ا متثال  ــم، مل الترك ز على اما ن الضــــ والتنف ذي، ولتمه د الطريق ليقد رديد من اليم  الحاســــ
 القاعمع. لاللتزاما 

المرية والســالم واألمن. لبااضــافع إلى للاطع المتيلقع ب بالنســبع  محوري  هو ييضــًا عام    2020وعام  - 3
، والذكرو الســـــــنويع الاامســـــــع واليشـــــــرين (2000) 1325القرار    ااا ينّ يوافق الذكرو الســـــــنويع اليشـــــــرين 

عاما  75(، البي د الرؤيع، فإنّ ســــــــسصــــــــاد  ييضــــــــًا مرور 1995إعالن ومنهاج عم   سج ن )وثسقع   عتماد
م ثال في علسّ  المنصـو  تحق ق المسـاواة   ن الجنسـ ن  وعدها التأسـسسـي على إنشـاء األمم المتحدة نفسـها، 

، فإننا على الصـــــي دين الســـــساســـــااي والتشـــــغ لي (. وعلى الرغم من التقدم الهام المحرز1945األمم المتحدة )
نوارّ   ئع يمنسع عالمسع متزايدة التيق د يظ  ف ها الينح الجنســــــي يســــــلوكا ا تساسا ناســــــسا من يســــــال م الحر  

 يزال عل نا ين والتيذيم واارها  والقمل الســساســي، ويداة و شــسع فيالع في التشــريد والتجريد من اانســانسع. و 
حو كا  في ميالجع األســـــــــبا  الجذريع الهسالسع التي اؤدي إلى ارا ا  هذا الينح و دامتّ، ســـــــــتثمر على ن ن 

في  لك عدم المســـــاواة   ن الجنســـــ ن، الذي يتفانم بســـــرم النزاع واليســـــارة. واهد  ا ســـــتجابع التي اركز   بما
مراعسع للســــسال   على الضــــحايا واقوم على الحقول إلى اه ئع   ئع  منع واشــــاركسع، بســــر  اشــــم  وضــــل  لول

https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ارني القدرة على الصــمود وايالج التجار  المتنوعع لجمسل الضــحايا. وهذا النهج لّ يهمسع  اســمع في ضــمان 
 ي د من رنى ثمار السالم والتنمسع. استبياد يي عدم ارك ي د ذلح الركم يو

لتقرير، إلى ويشـــ ر مصـــطلن  الينح الجنســـي المتصـــ  بالنزاعا  ، على النحو المســـتادم في هذا ا - 4
ــترنال الجنســـي، والبغاء القســـري، والحم  القســـري، واارهاق القســـري، والتياسم القســـري،  ا غتصـــا ، وا سـ
ــاء يو الررال  ــد النســـ ــاعر ييـــــاال الينح الجنســـــي  ا  الاطورة المماثلع التي ا را م ضـــ والزواج باالراه، وســـ

يــرة  نزاع من النزاعا . وند يســتدل على ورود هذه الفتسا  يو الفتسان، والتي لها  ــلع مبايــرة يو غ ر مبا يو
ــلحع إما اابيع لدولع  ــبا إلى رماعع مســـ ــلع من يو ـــــا  الجاني، الذي ياون في كث ر من الحا   منتســـ الصـــ

يو غ ر اابيع ألي دولع، ويشـــــم   لك ال سانا  يو الشـــــباا  اارها سعأ و/يو من يو ـــــا  الضـــــحسع التي  ما
ــسع يو إثنسع يو دينسع مضــــــــــطهدة، ا ون في كث ر من الحا   عـضـــــــــ  ــساســــــــ وًا فيلسا يو متصــــــــــورا في ينلسع ســــــــ

هويتها الجنســــــانسع الفيلسع يو المتصــــــورةأ و/يو من ورود منا   مســــــتهدفًع على يســــــاس م لها الجنســــــي يو يو
اليقـــا  الـــذي يقترن عمومـــا بـــانهســـار الـــدولـــعأ و/يو من ونوع  ثـــار عـــا رة للحـــدود، مثـــ  النزو   اافال  من

جار باأليــاا أ و/يو من  دوا انتهالا  أل اام اافال لونح إفالل النار. ويشــم  هذا المصــطلن ا ا  يو
 ا ستغالل الجنسي، متى ارا  م في  ا   النزاع.يو /الجنسي و ييضًا ا اجار باألياا  لغرق الينح

وفي   ن يتضــــــرر اليديد من الرلدان من ذطر الينح الجنســــــي المتصــــــ  بالنزاعا  يو من  دوثّ  - 5
ز على   لـدا اتوافر عنهـا ميلومـا  احققـت منهـا األمم المتحـدة.  19فيال، يو من ابيـااـّ، فـإن هـذا التقرير يركا

فرفًا في القاعمع   54سا ادراج  يساسًا ارالم، التي اشا  السابقع 10الـــــــــــــــ  مل اقاريري ين ي قري با نتران ينبغي و 
عــدد منهــا بــاعتبــارهــا رمــاعــا   ع  نالــدول،  غ ر )انظر المرفق(. وغــالرســع األفرا  المــدررــع هي رهــا  من

إرها سع، وفقًا لقاعمع الجزاءا  المفروضــــــــع على انظسم الدولع ااســــــــالمسع )داعة( وانظسم القاعدة. يما القوا  
دررع في القاعمع، فمطلو  منها ين ايتمد التزاما  وذطط عم  محددة اليســــاريع ونوا  الشــــرفع الوفنسع الم

و ا  إفار زمني، للتصـــــدي لالنتهالا ، ويحظر عل ها المشـــــاركع في عملسا  األمم المتحدة لحف  الســـــالم. 
ــماء األفرا  من  ــسا لرفل يســـــــ ــا  التنف ذ الفيال لاللتزاما ، بما في  لك ونح ا نتهالا ، اعتبارا رعسســـــــ ويشـــــــ

التابيع للدولع انف ذ ذطط عم  من ير  منل الينح  عمع. والمطلو  ييضـــــــا من الجماعا  المســـــــلحع غ رالقا
 الجنسي والتصدي لّ.

ــتشـــاري يـــؤون  مايع المرية، الذين يتولون المســـؤولسع في الم دان عن عقد  - 6 ويدو الورود المتزايد لمسـ
سـي المتصـ  بالنزاعا ، إلى النهوق بمدو اوافر ارا با  الر ـد والتحل   واا ال  بشـأن ماافحع الينح الجن 

مسـتشـارو يـؤون  مايع المرية في سـبل من عملسا  وفي ونت إعداد هذا التقرير، ينتشـر الميلوما  ونوع تها. 
األمم المتحدة للســـــــالم. ووضـــــــيت رمسل بيثا   ف  الســـــــالم التي اتضـــــــمن و يااها  مايع المدن  ن ارا با   

ا  اانذار المبار بالينح الجنســـي المتصـــ  بالنزاعا  ضـــمن ألساللها األعما الر ـــد ويدررت مصـــفوفع مؤيـــر 
من  ارا با   تان في الصــــــــومال واليرالالااـ ـــــــ  تانالســــــــساســــــــ  ووضــــــــيت ييضــــــــًا البيثتان المتيلقع بالحمايع. 

 .القر   هذا

 بيملسا ير  النهوق  منيمر بالغ األهمسع  لســـــــــسادة القانون   وايزيز ندرا  المؤســـــــــســـــــــا  الوفنسع - 7
التي ند ارا م في   الجراعمير  منل وردع  من وكذلك ،الشـمولبالمصـدايسع و  اتسـم السـابقع  الجراعم عن  مسـاءلع

. وفي هذا الصـــدد، يوا ـــ  فريق الارراء الميني بســـسادة القانون والينح الجنســـي في  ا   النزاع، المســـتقر 
ــندة إلسّ بمورم نرار مجل ــ قى ، (2009) 1888س األمن وفقًا للو يع المســ  الدعوةى إلى عقد ا رتماعا  والتنســ

مل كسانا  منظومع األمم المتحدة بغسع اقديم المســاعدة إلى الســلطا  الوفنسع في ايزيز الضــمانا   والتياونى 

https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
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رهود يوسل نطانا لتيزيز سسادة القانون. وند اضطلل فريق اليقا ، في إفار   المؤسسسع لماافحع اافال  من
ــاعّ بأنشــــــطع في رمهوريع يفرياسا الوســــــطى ورمهوريع ال ونغو الديمقرافسع ورنو  الســــــودان  الارراء منذ إنشــــ
والســودان والصــومال واليرال وغ نسا وكو  ديفوار وكولومرسا ول رريا ومالي ومسانمار ونسج ريا في إفار متابيع 

، ســـاهم 2019كا  الســـساســـسع الرلسيع المســـتوو لممثلتي الاا ـــع وكموافقع الدول األعضـــاء. وفي عام المشـــار 
فريق الارراء في التصــــــــــــــدي ل فال  من اليقـا  ودعم الضــــــــــــــحـاـيا، ا مـلع للجهود التي اـرذلهـا كـساـنا  األمم 

سـطى، وا ـ  فريق الارراء المتحدة من ذالل مركز التنسـ ق اليالمي لسـسادة القانون. ففي رمهوريع يفرياسا الو 
المينسع  والونايعاقديم المســــــاعدة إلى الســــــلطا  الوفنسع، بما في  لك الو دة المشــــــتركع لالســــــتجابع الســــــرييع  

ــ  بماافحع الينح  الجنســــــي ضــــــد النســــــاء واألففال، لزيادة ندراها على التحق ق في الينح الجنســــــي المتصــــ
الدعم لجلسع من رلسا  محامع رناعسع ماصصع في ت األمم المتحدة بالنزاعا  ومحالمع مرا رسّ. كما ندم

. وفي يــرل رمهوريع ال ونغو الديمقرافسع، وا ــ  فريق الارراء اقديم بانغي بشــأن الينح الجنســي والجنســاني
، بصـــفتّ عضـــوا كام  اليضـــويع الفريق ناموفي غ نسا، ، المســـاعدة التقنسع إلى الســـلطا  القضـــاعسع ال ونغولسع

التي ، 2009ييلول/سـرتمرر  28 بجراعمللجنع التور هسع التي ينشـأاها الحاومع لتنظسم المحالما  المتيلقع في ا
من النســــاء والفتسا  ضــــحايا   109يــــاصــــا وونل ف ها ما   يق  عن  156عن ن ت  يو اذتفى ف ها ما   يق  

دعم الجهود الوفنسع، بما في  لك من ذالل إيفاد مســــتشــــار بموا ــــلع    ،(A/74/139انظر للينح الجنســــي )
ــاعي يندم متفر . وفي نسج ريا، اياون فريق الارراء مل ماتم األمم المتحدة الميني بالمادرا  والجريمع  نضــــــــ

الحاومسع الدولسع في دعم ادريم يعضـــــــــــــاء ســـــــــــــلك القضـــــــــــــاء الوفني، بما في  لك الو دة  والمنظما  غ ر
ر فريق الارراء اعتماد القضـايا المتصـلع  تنظسم  وكو  رام. وفي رنو  السـودان، يسـَّ  المتاصـصـع الياملع في

 داعرة الشرفع الوفنسع لجنو  السودان ذطع عملها بشأن التصدي للينح الجنسي المتص  بالنزاعا .

اع، التي اتــألح وا رس يــــــــــــــباــع مبــادرة األمم المتحــدة لماــافحــع الينح الجنســــــــــــــي في  ــا   النز  - 8
لسانا، ينشــطتها لتوســسل نطال الدعوة، واحســ ن التنســ ق والمســاءلع، ودعم الجهود القطريع الرامسع إلى  14 من

وا سـتجابع بفيالسع   تسارا  الضـحايا، وفقا للولويا  التي  دداها  ،منل الينح الجنسـي المتصـ  بالنزاعا 
، ام ايزيز الشـباع بإضـافع عضـو رديد هو ماتم األمم 2019الشـباع ورعسسـتها، ممثلتي الاا ـع. وفي عام 

ــال  ــؤون نزع الســ ــاريل رديدة. ففي مسانمار، ، المتحدة لشــ ــيع مشــ ــروع وا د وكدي انف ذ اســ ــتهد  مشــ ايزيز  اســ
 ذر ايزيز المســاواة   ن الجنســ ن واما ن المرية اســتهد  ءلع عن الينح الجنســي المتصــ  بالنزاعا ، و المســا

وفي رنو  السـودان، مولت الشـباع اوسـسل نطال مركز رامل لادما  الضـحايا  في سـسال منل ا اجار بالبشـر. 
ــباع كذلك مشـــــــــروع ن في ا  ليرال يهدفان إلى ايزيز  ومشـــــــــروعا لرناء ندرا  نطاع اليدالع واألمن. ودعمت الشـــــــ

الادما  النفســـسع ا رتماعسع و نشـــاء  لسا  للتيويضـــا . وكااضـــافع إلى  لك، دعمت الشـــباع وضـــل الصـــسغع  
الينح الجنســــاني في رمهوريع يفرياسا الوســــطى، ووا ــــلت دعم نظام  لمنل و نهاء النهاعسع لالســــترااسجسع الوفنسع 

. وعلى الصـــــــــــــيـ د اليـالمي، ـناـمت المنظمـع اـلدولـسع للهجرة وماـتم  إدارة الميلوـما  المتيلـقع ـبالينح الجنســــــــــــــاني 
ممثلتي الاا ـــــع  تنظسم  لقع عم  بشـــــأن التيويضـــــا ، ركز  على كفالع الت ام    ن الجهود الوفنسع والدولسع 
الرامسع إلى احســـ ن إماانسع  صـــول الضـــحايا على ســـر  ا نتصـــا . وكدي  الشـــباع ييضـــا عملسع مســـن لتحديد 

  .( 2019)   2467الذي فلبّ مجلس األمن في نراره    في التور ها  واألدوا  التنف ذيع، على النحو وســــد الثغرا 
ــومال ــًا في الصـ ــباع ييضـ ــفر عن وعملت الشـ ــترك  دعم، مما يسـ ــابقا لمشـــروع مشـ ــاء والفتسا  المرابطا  سـ لنسـ

 رمهوريع ال ونغو الديمقرافسع ومسانمار. تقديم المساعدة التقنسع فيلك   ونامت كذبحركع الشبا ، 

https://undocs.org/ar/A/74/139
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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ياتلح عن  وادا  النزاعبأن الينح الجنســـــي المتصـــــ  بالنزاعا  الذي ارا بّ يفرا     ومل اانرار - 9
يلرر  في   ئا  اشغ   ميقدة،يزال يرا رها يفراد اابيون للمم المتحدة ا ستغالل وا نتهاك الجنس  ن التي   

التدا  ر   ايهدي  تحســـــــــــ ن الطريقع التي اتبيها المنظمع لمنل  لك الســـــــــــلوك والتصـــــــــــدي لّ. وفي اقريري عن
ندمت  ميلوما  عن الجهود الرامسع إلى (،  A/74/705) الاا ــع للحمايع من ا ســتغالل وا نتهاك الجنســ  ن

 على نطال المنظومع وكفالع التنف ذ ال ام  لسساسع عدم التسامن إفالنًا.ايزيز ا ستجابع 
  

العنف الجنسييييييي أحدييييييب  أحد أويييييياليأل الطرو واجاهاو، األنما  والتجاهات    -  ثانيا  
 والشحاغل الناشئة 

الينح الجنســي المتصــ   آلثار فظاعل يــهد اليقد الماضــي احو  في النمو ج الف ري في الفهم اليالمي  - 10
ــلتها بالســــالم واألمن الدول  ن، والادما  المتيددة القطاعا  التي يحتاج إل ها  ــسما من   ت  ــ بالنزاعا ، و  ســ

ميالجع عدم  ضــرورة ر الجنســاني، و إ ــال  نطاع األمن على نحو يراعي المنظو   الحارع إلى  الضــحايا، و تمسع 
ســــر يما وند  الســــالم. يو النزاع وفي يونا     المســــاواة   ن الجنســــ ن كســــرم رذري في يونا  الحر   الصــــمت،    ك 

ــألع إلى احف ز ا هتمام اليالمي  ــ  بالنزاعا  باعتباره عابع يمام  ناء ب  ويد  هذه المســـــــ ــي المتصـــــــ الينح الجنســـــــ
يمرا    ن ي دا لهذه الفظاعل بأن اســــــتمر دون عقا ، وين اصــــــبن راســــــاع و  ، فإنّ يجم ي  نســــــم الســــــالم والتيافي 

ــانسع   غ م ا   في المجتميا  الااررع من نزاعا . ويجم ي     فرسعسا  عن بال المجتمل الدولي ي دا المياناة اانســــــــــ
مجموعــع  يدنــاه  62إلى  17ا يرق في الفقرا  . وكنــاء على  لــك، هــذه الاطــع  اليمسقــع التي اقل في  ـــــــــــــمسم 

وينبغي ين ا قري اوضـــن ا اجاها  البالغع األهمسع والشـــواغ  النايـــئع، ،  الضـــحايامنظورا   و  و راءاجار   من
فميظم الضـحايا يحصـى من القصـا األذرو التي لن ا سـمل ي دا.  ين هناك عددا  دون ين يغ م عن البال  

الذي يمان ين اؤدي اداعسااّ إلى  يوارهون  وارز ارتماعسع وألسالسع ويمنسع يتيذر اجاوزها، بما في  لك الو م  
 صــــر  ا اهم يو ميالجتها يو إدرارها في الســــج  التارياي. ويقتصــــر وهذه الحوارز احول دون ، فقدان الحساة 

م المتحدة و  يهد  إلى ر ــــــــــــد مدو انتشــــــــــــار الحا  . ومل هذا التقرير على الحوادا التي احققت منها األم 
 التسلسم بأنّ   يمان ين يياس نطال هذه الجراعم، فإنّ يف د في التير ر عن يداها. 

في رمهوريع يفرياسا الوســــــطى، ايرضــــــت يم لســــــتع يففال للينح الجنســــــي على يد عنا ــــــر اابيع  - 11
،  ينتي با لا ل هجوم انتقامي يـــــنتّ نوا  م لسشـــــسا   عتال  ســـــ لساا الســـــا ق ســـــسطر  على نريتها. وذال

اذت طفت وام اغتصـــا ها بصـــورة مت ررة. وند امانت في نهايع المطا  من الهر  من األســـر ونطيت مســـافع 
ــ را على األندام نر  ين اجد األمان في ناعدة اابيع لبيثع األمم المتحدة المت املع  130ازيد على  ك لومترا ســــــ

 نقلها إلى بانغي لتلقي األمم المتحدة ياد لتحق ق ا سـتقرار في رمهوريع يفرياسا الوسـطى. ونامت  المتيددة األب 
الرعايع الطرسع، ثم إلى منظمع غ ر  اومسع محلسع للحصـــــول على الدعم النفســـــي وا رتماعي والتدريم على 

الينح الجنســي،   ت اضــطلل  اآلن بالنسابع عن  ذرين من ضــحاياالضــحسع   االمام بالقراءة وال تابع. وايم 
 من ضـــحسع إلى نايـــطع ما يمان ين يحدا عندما يتوفر الدعم ا ســـتثناعسع بالتوعسع واا ا  . وار ن ر لتها

تزايد عدد الضــحايا لسما يتيلق   الســنوا  األذ رة يــهد  ااجاها إيجا سا  . والوانل ينفي   نّ وكصــورة مناســبع
و يــــــرالهم ســــــساســــــسا في الســــــيي إلى احق ق الســــــالم. ومل  لك، ففي ررو ايرئتهم كدعاة ومنا ــــــرين،  نالذي 

ــحايا الينح  ــانسع لضــــــ ــمولع  هذا التقرير، يظ  هناك نقا مزمن في اموي  الادما  اانســــــ ــسانا  المشــــــ الســــــ
، ويوارّ ال ث رون المشـــــال من ير  ين يلروا فقط ا تسارااهم األســـــاســـــسع في يعقا  هذه الجنســـــي والجنســـــاني

https://undocs.org/ar/A/74/705
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لنقا في اموي  ا ســتجابع الررنامجسع، بما في  لك رعايع الصــحع الجنســسع واانجا سع، إلى . ويؤدي االفظاعل
 ثغرا  كر رة في نطال واغطسع التدذال  المنقذة الحساة، والتدذال  التي يمان ين اغ ر مجرو الحساة.

الحركع   فراد من وفي يـمال مالي، ام اذتطا  يـاسقت ن في سـن المراهقع واغتصـا هما رماعسا من نأر  ي  - 12
. والقت الفتااان، لدو اافراج عنهما، اليالج الطري، ول ن لم اقدم يي ياوو إلى الشرفع،  الوفنسع لتحرير يزواد 

من ا نتقـام. وفي مـث  هـذه الحـا  ، يظـ    بســــــــــــــرم الاو  على الرغم من ين هوـيع الجـناة ميروفـع للســـــــــــــرة، 
سـتثناء النادر، وهو ما يجرا  الجناة ويديم الحلقا  المفرغع من  اافال  من اليقا  هو القاعدة والمسـاءلع  هي ا  

  اظ  في فاعفع من الر ئا  التي ررو فحصها هذا التقرير وار ن هذه الحالع  وضو  وانيا مؤداه ينّ ا نتهالا . 
ومحدوديع إماانسع اللجوء إلى القضـاء ايونها عوام ، منها الو ـم، وعدم ورود ادا  ر لحمايع الضـحايا والشـهود، 

الوعي بسر  ا نتصا ، وضيح المؤسسا  المحلسع. وفي بيض الحا  ،    ومحدوديع اوافر المساعدة القانونسع، 
ا ون الجها  الفاعلع في نطاع األمن نفســها متوافئع في الجراعم و/يو اره م الضــحايا والشــهود. واوارّ النســاء  

لهن إلى اليــدالــع ارابط بــافتقــارهن إلى التما ن  والفتســا   وارز هــاعلــع نــاعمــع على نوع الجنس ايترق و ـــــــــــــو 
ا رتماعي والثقافي وا نتصــــادي. وعلى الصــــي د اليالمي،   يزال هناك افاو   ــــار    ن اوث ق الجراعم، وهو  

 المنال.  بي د     يزال   عم  واسل النطال، والفص  ف ها، وهو يمر 

في  روزًا متزايدًا  الينح الجنسـي المتصـ  بالنزاعا التيويضـا  المقدمع عن رراعم  مسـألع   والتسـرت  - 13
على مدو اليام الماضــــــــــــــي، على ذلجسع عقود من الجهود  ا  الصــــــــــــــلع في مجال اليدالع  الاطا  اليالمي

في الممارســع اليملسع ن هجا موا ــلع اقديم المســاعدة والتيويضــا  . وســتتطلم المحاو   الرامسع إلى ا نتقالسع
، من ير  اقديم المســـاعدة ي  المســـتدام، بما في  لك إنامع الشـــرالا  مل القطاع الاا مرت رة لضـــمان التمو 

ــسانا  التي اورد ف ها ثغرة في مجال التيويضــــــــا  . ويمان ين يؤدي ســــــــد هذه الثغرة إلى للضــــــــحايا في الســــــ
ومل . مســـاعدة الضـــحايا على إعادة  ناء  سااهم وســـر  عسشـــهم، و لى اســـتيادة الثقع في المؤســـســـا  الوفنسع

ادذ  اليدالع الذي يلتمسـّ الضـحايا بالقدر األلرر ول ن يحصـلون على يدنى ندر  لك، اظ  التيويضـا  هي 
التيويضا  إلى زيادة اللجوء إلى غسا  منّ. وفي عدة سسانا  مشمولع  هذا التقرير، يدو بطء وا رة اليدالع و 

ا غتصـا  من ذالل اقديم المسـاعدة الماديع ألسـرة   نضـايارلسع، التي غالبا ما اح   الي  و/يو  المحالم التقل ديع
يــ ئا   يحققيمان ين يافح مؤنتا من  دة المصــاعم ا نتصــاديع، فإنّ    مث   لك النهجالضــحسع. ومل ين 

صـون  قول المرية. واشـم  بيض التطورا  الواعدة ، يو لسما يتصـ  ب ميايبع الجناة وردعهملسما يتيلق ب يذكر 
ــسال ما يلفي هذا  ــسع   ي: )ي(السـ ــادر في نضـ ــم الحام الصـ في   لوكودياوكو يلسماســـي فريدريك، الميرو  باسـ

رمهوريع ال ونغو الديمقرافسع، الذي ذلا إلى ين الدولع مســــــؤولع عن اقديم ايويضــــــا  اذفانها في  مايع 
من  اقديم ايويضـــــا  أللثر من ثلت المســـــجل ن) ( المدن  ن من الينح الجنســـــي الذي ارا بّ الم لسشـــــسا أ 

الجهود المرذولع في اليرال لوضــــــــــــل نانون )ج( ضــــــــــــحايا الينح الجنســــــــــــي المتصــــــــــــ  بالنزاع في كولومرساأ 
ــ  بالنزاعا ، مل  ـــــــــــر  منن يولسع في  ــي المتصـــــــــ ــحايا الينح الجنســـــــــ ــا  وكرنامج اغاثع ضـــــــــ للتيويضـــــــــ

ــسانا  مث 2019 عام ــي في ز  غر  . وفي ســــــــ ــحايا الينح الجنســــــــ من الرلقان، اعت ر  في ونت متأذر بضــــــــ
في إ  ينّ الحر  كضــــحايا  ر  يــــرع  ن، وهو وضــــل رســــمي يجيلهم مؤهل ن للحصــــول على ايويضــــا . 

بســرم  ،مث  ن بال، لم يتقدم ســوو عدد نل   من ضــحايا الينح الجنســي للمطالبع  تيويضــا  ،ســسانا  يذرو 
 المرهقع. اليتبا  القانونسع وااداريع

رأاد يــــــا  من مالبســــــّ واغتصــــــم وي ررر وفي مقافيع انجانسقا في رمهوريع ال ون  - 14 غو الديمقرافسع، ر 
على اغتصـا  والداّ يثناء هجوم يـنتّ إ دو م لسشـسا  التوا على نريتّ. واسـتغرل يـهورا عديدة للتغلم على 
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الشـــــيور اليم ق باليار والاو  من الو ـــــم واألعمال ا نتقامسع ل ي يلتمس الدعم. و  يزال اســـــتادام الينح 
ق النسـسج ا رتماعي واف سك األسـر، بما في  لك من ذالل انتهاك المحرما  الثقالسع، واضـحا الجنسـي لتمزي 

بشـا  ذا  في سـسال النزاعا  ااثنسع والقرلسع. وند اسـت ادم اغتصـا  الررال والفتسان لمهارمع هويتهم التي 
ن مناعع الذكور. وارابط  في ضــــــوء القوالم النمطسع الســــــاعدة بشــــــأ وا  لهم    ماة  لورها المجتمل  و ــــــفهم 

ماافر واداعسا  الينح الجنســـــــــــي المتصـــــــــــ  بالنزاعا  بأورّ الضـــــــــــيح القاعمع على الهويع، وهي متيددة 
ومتداذلع. وذالل الفترة المشــــــــــــمولع بالتقرير، الت النســــــــــــاء والفتسا  يمثلن الغالرسع اليظمى من الضــــــــــــحايا 

القاعم على نوع الجنس في الحساة الســــــــساســــــــسع المســــــــجل ن، الميرضــــــــا  لاطر يلرر بســــــــرم التم  ز الهسالي 
وا نتصــــــاديع وا رتماعسع. وا  الررال والفتسان ييانون من الينح الجنســــــي يثناء ا  تجاز في عدة   ئا .  
لما اسـت هد  ييـاا   على يسـاس م ولهم الجنسـسع وهويتهم الجنسـانسع الفيلسع يو المتصـورة كشـا  من ييـاال 

والمهاررون ماافر متزايدة من الينح الجنســـــــــــي يثناء الفرار وفي ســـــــــــسانا   ا ضـــــــــــطهاد. ووارّ الالرئون 
التشــريد، مما يدو إلى زيادة اللجوء إلى  لسا  اجاو  ســلرسع، مث  الزواج المبار والقســري، وانســحا  النســاء 

الروه نغـسا    واليرال والسمن وك ن يفرادالجمهوريع اليركـسع الســــــــــــــوريع والفتـسا  من اليمـ  والتيلسم، كمـا لو   في  
ــلسع  ــيو  األ ـ ــاء الشـ ــت هدفت نسـ ــردين في  نغالدية. واسـ ــسال  المشـ ــاســـي في سـ ــا  يسـ النزاع على يراضـــي بشـ

ــوهد ذالل فترا  النزاع في غوااسما  وكولومرسا. كما ايرق األيـــــاا   األســـــال  والموارد الطرسعسع، كما يـــ
الرعايع لهم في فوضــــــــــى الحر ،   وو ااعانع لالنتهاك الجنســــــــــي، بما في  لك بيد ا نفصــــــــــال عن مقدمي

. واتردد ي ـــداء  ـــدمع الينح الجنســـي عرر األرسال، لتؤثر  ورّ  الجمهوريع اليركسع الســـوريع هو موثق في   لما 
ذـا  على األففــال المولودين نتسجــع لالغتصــــــــــــــا  في زمن الحر  الـذين كث را مـا ييــانون من انيــدام الهويـع 

محنع و قول األففال الذين يولدون نتسجع يتي ن موا لع النظر في  ا ستقطا . و وا نتماء في مجتميا  يديدة  
ــا  في زمن الحر   ــ ن  ورّ ذا  ألذطار  لالغتصــــــ ــألع ما إ ا كان هؤ ء األففال ميرضــــــ ، بما في  لك مســــــ

تطلم  وي الذي يمان الاسام بّ لدعم إدمارهم ا رتماعي.  التجن د، واغذيع نزعع التطر ، وا اجار بالبشـــــــــر، وما 
  2019ااباع نهج يركز على الضـــــــحايا، على النحو الذي يوضـــــــحّ مجلس األمن في نرار لّ ألول مرة في عام 

اسـتند  ، ا عترا  بأن الضـحايا لسسـوا مجموعع متجانسـع،    ييانون من يضـرار متباينع ( ( 2019)   2467)القرار 
، يمان ين اتفانم بمرور الونت ما لم ا ن هناك اســتجابع مصــممع ذصــسصــًا ل    رّ عدم مســاواة متداذلع إلى يو 

ــلم  لك النهج كذلك بضــــــرورة إعطاء األولويع للحقول وا  تسارا  والتطليا  المحددة للضــــــحايا في    الع. ويســــ
 رمسل السساسا  والررامج واليملسا . 

د بالنهج ال - 15 ــى ــتريـ ــا ين يسـ ذي يركز على الضـــحايا في رهود الونايع واانذار المبار، نظرا ويجم ييضـ
ألن الينح الجنســي المتصــ  بالنزاعا  غالبًا ما يســبقّ التم  ز وا ضــطهاد وذطا  ال راألسع والتحريض على 

مسانمار ويمالن و يســــــــاس نوع الجنس والهويع الجماعسع، على نحو ما يــــــــوهد في  وروندي ورنو  الســــــــودان 
ــ ق الح ز المدني، يذرو. وند يد ــافع إلى ضــــــــ و ذطا  ال راألسع والتحرش القاعمان على نوع الجنس، بااضــــــــ

إلى ااجاه ســـلري للهجما  واألعمال   ،وذطع عملي بشـــأن ذطا  ال راألسع اســـترااسج تي فيعلى النحو المر ن 
ــان الواربع للمرية، بما في  لك كجزء من  ــد المدافي ن عن  قول اانســــ ــي ال يعمالا نتقامسع ضــــ ــساســــ قمل الســــ

وا نتاا ي. وفي غسا  الضــمانا  األمنسع الفيالع، يــهد اليام الماضــي انســحا  اليديد من النســاء من يدوار 
في كولومرـسا، في يعقـا   المـثال ســــــــــــــرـ   على  ـدا كمـا ،يـسادـيع ـبارزة في عملـسع الســــــــــــــالم واليـداـلع ا نتقـالـسع

ــنوا  األذ رة افاعال على مســـتوو الرغم من  لك وعلىايرضـــهن ويســـرهن لتهديدا  واعتداءا .  ، يـــهد  السـ
ــاعـدةغ ر مســــــــــــــرول من رـاـنم زعمـاء دين  ن من ماتلح األدـيان،  ا رتمـاعـسع   األعرا على احوـي   للمســــــــــــ

ع في اليرال، ومجلس كنــاعس  رــانــم منالضـــــــــــــــارة، بمــا في  لــك  يعمــع في مــالي، وزعمــاء يزيــدي ن وســــــــــــــنــا
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الروســـنع والهرســـك، يدانوا رمسيهم الينح الجنســـي ودعوا  الســـودان، والمجلس المشـــترك   ن األديان في رنو 
لســـــــــلطتهم  باســـــــــتادامهم الدين ون، فالزعماءإلى  ذل رهود للتاجسف من اآلثار الضـــــــــارة ارتماعسا للو ـــــــــم. 

   ن المســاواة  عدماألذاليسع، يمان ين يســاهموا بصــورة كر رة في ميالجع األســبا  الجذريع لهذه الجراعم، مث  
ــ ن ــ  وما المتجذرة الجنســ ــر اتيلق ب  مدونا  من  ها يتصــ ــع في  ولمث . واليار الشــ هذه التفاع  يهمسع ذا ــ

ي نظر إلى النسـاء واألففال الذين كانوا مرابط ن في انظسم الدولع ااسـالمسع في اليرال والشـام،  لك ينّ   سـسال
ــا ق بالجماعا  المتطرفع واارها سع الينسفع باعتبار ينهم في المقام األول   ــرون  الســـــــــــ لتلك الجماعا    منتســـــــــــ

ــنجار باليرال:    ــتعباد الجنســـــــي من نريع ســـــ ــحايا ا ســـــ ــحايا لها. واقول فتاة من ضـــــ  لغت اوا ند   لنت   ضـــــ
ني انظسم الدولع ااســــالمسع. وررو فصــــلي عن عاعلتي. ويذذنا انظسم الدولع ااســــالمسع   ن اذتطف عاما 14

 . لســـــــــجناء وعذ نا لمدة ثالا ســـــــــنوا  فويلع. إنهم هم المجرمون، ول ننا ما زلنا نياني، وهم   يحاســـــــــرون 
على الســــسطرة  لتي اقوم وا ، التي ييتنقها اليديد من الجماعا  المســــلحع  قمعسع ال  ويع األ يديولورسع األ وكالنظر إلى 

بالينح الجنسـي باعتباره  فقد اعت ر  على الحساة الجنسـسع واانجا سع للمرية كجزء من اسـترااسجسا  اادامع الذااسع، 
من ييــــــــــاال الينح المتطر  وا تسك من ا تساا  اارها . ومل  لك، فإن محالما  ماافحع اارها   يــــــــــااًل  

ــي. وعالوة على  لك،   ازال ينما    الجاريع في اليرال ومالي ونسج ريا   اأذذ في ا عتبار رراعم الينح الجنســ
رة من امرد انظسم  وكو  رام، بما القمل والينح الجنســي القاعم ن على نوع الجنس مســتمرة في المنافق المتضــر 

في  لك عرر الحدود باعتبارها عامال يدفل إلى النزو  ويرابط با اجار ألغراق ا ســتغالل الجنســي، الذي يدر  
ــتجابع إنلسمسع لذلك ا اجار، اشــــــــــم  يركا ا للجماعا  المســــــــــلحع وااررامسع.  التياون  ويلزم ين ا ون هناك اســــــــ

 السا  .  ومنطقع د الحاومي الدولي في  وق بح رة اشاد وابادل الميلوما  على الصي  

ومثلمـا يذرر  إ ـدو ضــــــــــــــحـاـيا الينح الجنســــــــــــــي في زمن الحر  من غوااسمـا  األمم المتحـدة في  - 16
  نريد ين يارر التاريخ نفسّ. إننا نيم  من ير  احق ق السالم واليدالع  تى   يير  يففالنا  : 2019 عام

. والوانل ين الينح الجنســـــي يرابط بااجاها  يوســـــل اتصـــــ   رناء الســـــالم واليدالع  ي دا وي فادنا هذه المياناة
ــ  ـبالنزاعـا    احـدا في فرا ،  ا رتمـاعـسع. ويالا هـذا التقرير إلى ين ينمـا  الينح الجنســــــــــــــي المتصــــــــــــ

الصغ رة واألسلحع ارابط ارابافا مبايرا بيوام  مث  عودة األعمال اليداعسع، واليسارة، وانتشار األسلحع   و نما
الاجسفع، والتشــــــرد الجماعي، و ــــــيود التطر  الينسف، وانهسار ســــــسادة القانون، ونر   املي األســــــلحع من 
ــي  ــي إلى ين الينح الجنســ ــدر  على مدو اليقد الماضــ ــ ر التقارير المتيايبع التي  ــ ــاان المدن  ن. واشــ الســ

ريد وفي المنافق الريجسع والناعسع التي اضـــطلل المتصـــ  بالنزاعا  يتركز في ســـسانا  ا  تجاز واألســـر والتشـــ 
ف ها المرية بأنشـــــطع يســـــاســـــسع ل ســـــم الرزل. وهذه هي ييضـــــا الســـــسانا  األلثر اأثرا بالق ود المفروضـــــع على 
و ــــــــــول المســــــــــاعدا  اانســــــــــانسع وضــــــــــيح اغطسع الادما . وعلى الرغم من اعتماد اليديد من ا لتزاما  

نزاعا ، فإن اليوام  السـساسـسع وا نتصـاديع واألمنسع األوسـل نطانا احول بالتصـدي للينح الجنسـي المتصـ  بال
دون إنفــا هــا، ممــا يحول دون إ راز اقــدم ذطي من ا لتزامــا  بــا متثــال. وكنــاء على  لــك، ياون الهــد  

ذلو و نما    للاطع المتيلقع بالينح الجنســـــي المتصـــــ  بالنزاعا  لسس  ذلو الحرو  من ا غتصـــــا النهاعي 
 نويع ، يشــــا  النســــاء عوام 2019حرو . وكما يــــوهد في الســــودان وفي يمالن يذرو في عام الم من الالي

ــاعط  الســـالم والتقدم. وند ثرت ين مشـــاركع المرية   لتحق قللتغ  ر. وهن لســـن مجرد ضـــحايا للحر ،    هن وسـ
ــاركع المر  ــتدامتها، غ ر ينّ يظ  من التحديا  اأم ن مشـ ــدي على في عملسا  الســـالم ايزز اسـ ية وكفالع التصـ

غ ر متناســـبع. ومل فجر عقد رديد من اليم  بشـــأن ألسالسع و النحو الوارم للمســـاع  التي اؤثر عل ها بصـــورة 
الضـــحايا، من منظورا  واجار  هذه الو يع، يجم عل نا ين نســـار القوة التحويلسع للاسادة النســـاعسع، ولتيظسم 

 تاعج.ير  ا نتقال من فور القرارا  إلى فور الن 
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 العنف الجنسي في البيئات المتأثرة بالنزاع  -  ثالثا  

 أفغانستان  

  يزال نقا اا ال  عن الينح الجنســـي مصـــدرا للقلق في يفغانســـتان، وهو ييزو إلى  الع عامع  - 17
من انيدام المســـــــاواة على يســـــــاس نوع الجنس، والمياي ر ا رتماعسع التم  زيع، والو ـــــــم، وهو ما يحول دون 

ــرم منا  اافال  من إما ــل بسـ ــاء والفتسا  على الميلوما  يو الادما . ويتفانم هذا الوضـ ــول النسـ انسع  صـ
ــلحع.  ــسطرة الجماعا  المســ ــيع لســ ــول إلى المنافق الااضــ ــار الينح، ومحدوديع إماانسع الو ــ اليقا ، وانتشــ

الع من  ا   الينح   102، وثقت بيثع األمم المتحدة لتقديم المســـــــــــاعدة إلى يفغانســـــــــــتان 2019وفي عام 
فتى. ون سـرت   13 و فتسا  7و  نسـاء  7منها منها متصـلع بالنزاع، اضـرر   27الجنسـي، يمان التحقق من ين 

ــسا موالسع للحاومع الوفنسع  األمن الدفاع و الحوادا إلى يفراد  ركع فالبان. وكانت نوا   الك األفغانسع وم لسشـــــ
ــًا في هذه الحوادا. فقد ام اوث ق  ادثت ن باعتبارهما  ــاليع ييضــ ــا بازي  ضــ ، وهي ممارســــع انطوي على  بااشــ

ا نتهاك الجنســـــــــي للفتسان من نر  ررال في موانل الســـــــــلطع. وي  لت ثماني نضـــــــــايا إلى النظام القضـــــــــاعي 
ادعاء  ا مصــــدايسع  18قت األمم المتحدة مزيدا من الميلوما  عن يســــفر عن يركل إدانا . وال الوفني، مما

 بشأن الينح الجنسي المتص  بالنزاعا ، لم يتسن التحقق منها بسرم يواغ  اتيلق بالسالمع.

ووا ـــــــلت الحاومع رهودها الرامسع إلى مواءمع القوان ن والســـــــساســـــــا  المحلسع مل المياي ر الدولسع،  - 18
 مايع  قول الطف ، وسساسع لحمايع المرية في  ا   الحر  والطوار ، واستيرضت  ي در  نانونا بشأن إ 

لذلك نانون القضــــاء على الينح ضــــد المرية، ووافقت على مشــــاريل لواعن بشــــأن  ــــناديق فوار  للضــــحايا. 
ــحايا الي ــاملع لضـــ ــاعدة يـــ ــرة ويمالن مالعمع للمرية لتقديم مســـ نح واورد في عدة مقافيا  مرالز لحمايع األســـ

نرار مجلس األمن انف ذ الجنســــــــي. وفي   /يغســــــــطس، يفلقت الحاومع ذطع عملها الوفنسع الثانسع بشــــــــأن 
ــفر  ،(2000) 1325 ــلطع الدولع محدودة، يسـ  دعم من األمم المتحدة. وفي المنافق الناعسع التي ا ون ف ها سـ

ا  المحلسع لتســويع المنازعا  للتصــدي للينح الجنســي عن إربار بيض الضــحايا على الزواج اســتادام اآللس 
 موارهع ا نتقام. من الجناة يو

 
 التو سع  

يثني على الجهود التي ارذلها الحاومع لوضـــل إفار نانوني وســـساســـااي يوفر ندرا يلرر من الحمايع  - 19
مل إيالء اهتمام ذا  للمجتميا   للاطر، وي ت على انف ذه بال ام ،للنســــــاء والفتسا  والفتسان الميرضــــــ ن 

. ويوكد من رديد يهمسع وضــــــــــل من اليقا  الينح الجنســــــــــيإفال  مرا ري المحلسع الريجسع والناعسع ولماافحع  
عملسع سـالم يـاملع يقودها األفغان بمشـاركع مجديع من النسـاء والشـبا  واألنلسا ، ويدعو إلى إنشـاء فضـاءا  

لمرية ل ي اشـــــارك  نشـــــا  في رمسل مســـــتويا   ـــــنل القرار من ير  اوف د المااســـــم التي احققت وايزيز  ل
  قول المرية.

 
 جمهحاية أفريقيا الحوطى  

ــالحع ) - 20 ــالم والمصــــــــ ــي للســــــــ ــساســــــــ (، المونل   ن الحاومع ، المرفقS/2019/145يدعو ا افال الســــــــ
(. 5 ، إلى ونح رمسل يياال الينح الجنسي والجنساني )المادة2019رماعع مسلحع في يبا /فرراير   14 و

ــل ــار  كأســــــ ــا   ــــــ ــي بشــــــ ــتادم الينح الجنســــــ و  ارها    د ين األفرا  المونيع على ا افال   ازال اســــــ
بسـرم الق ود المفروضـع على الو ـول، والهجما   و  ازال هناك احديا  كث رة لسما يتيلق بالر ـد،المدن  ن. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/2019/145
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التي اشــــنها الجماعا  المســــلحع ضــــد اليامل ن في مجال األنشــــطع اانســــانسع، والتشــــرد الواســــل النطال. وفي 
األبيـاد لتحق ق ا ســــــــــــــتقرار في رمهوريـع يفرياسـا ، احققـت بيثـع األمم المتحـدة المت ـاملـع المتيـددة 2019 عـام

فتاة،  124 و امرية،    187 ادثا من  وادا الينح الجنسي المتص  بالنزاعا  اضرر منها   322الوسطى من 
محاولع اغتصا    الع اغتصا  يو   174إناا مجهو   اليمر. ويملت هذه الحوادا    6  ررال، وفتىسان، و   3 و 
 الع إلى رماعا  من اعتال  سـ لساا السـا ق،   83يتيلق بسـما  الجناة، ن سـرت   الع زواج نسـري. ولسما   15 و 
ــر ن إلى فو ن  ن، ركما   48 و  ــا ق، و  ياونون منتســـــ ــ لساا الســـــ ــسا    47إلى اعتال  ســـــ  ،  با لا  ينتي   إلى م لسشـــــ
ــالحقول ورد ا عتبـــار، و  19 و  ــع اليودة والمطـــالبـــع بـ ــدة إلى   اثنتـــان إلى  ركـ ــع، ووا ـ إلى رسة الر  للمقـــاومـ

عصــــابا  إررامسع، وعدة  ا   إلى رناة مجهولي الهويع. ونســــم ما مجموعّ ســــبل  ا   ررو التحقق منها 
في الماعع من هذه الحوادا اراى رها    60إلى القوا  المســـلحع لجمهوريع يفرياسا الوســـطى. واشـــ ر التقارير إلى ين 

ييضــــــا زيادة ملحواع في   2019على  لك، مل زيادة عدد المشــــــردين، يــــــهد عام يلثر من فاع  وا د. وعالوة 
ــسفع، وفي الموانل الريجسع،  ــردين داذلسا والمجتميا  المضــــ ــي الذي يحدا في موانل المشــــ ــتوو الينح الجنســــ مســــ

 سسما يثناء فرار النساء والفتسا  من الهجما ، يو في سسال رمل الحطم والغذاء.  و  

على اذتطا  النســـــــــاء   ينتي با لا واو الســـــــــفلى، دي ت عنا ـــــــــر من م لسشـــــــــسا  وفي مقافيع ك - 21
ــسا نر   سيهن. ورد  الحاومع  تي  ن وزير النهوق  والفتسا  بصــــورة منهجسع، وا عتداء على الضــــحايا رنســ
بالمرية واألسـرة و مايع الطف  كمسـؤول انسـ ق للتصـدي لالاجار باأليـاا . وفي مقافيع مرومو في الشـرل، 

الجرهع الشــيرسع من ير  نهضــع انيدام الطرل، اوا ــ   بســرملتي   يزال يتيذر  دررع كر رة الو ــول إل ها ا
ارا ا  الينح الجنســـــي، مما يدو إلى   وســـــط يفرياسا وا احاد من ير  الســـــالم في رمهوريع يفرياسا الوســـــطى

انتشـار اافال  من اليقا  على الادما  و   دوا اشـرد رماعي. ويحول الاو  من ا نتقام والو ـم  وانيدام  
الضـــــحايا باا ال  عن هذه الجراعم والقي المســـــاعدة. كما يشـــــسل في المنطقع انتشـــــار  نطال واســـــل دون يسام

ــركاء األمم المتحدة  ــأ يـــــ ــغ رة وا اجار  ها. وند ينشـــــ ــلحع الصـــــ ــسع األســـــ ــاعدة النفســـــ ألسال  مؤنتع لتقديم المســـــ
ردين داذلسًا ونشــروا ميلوما  عن مســارا  اا الع. ونامت األمم في موانل المشــ إ ــغاء( مرالز ا رتماعسع )

في مجال منل الينح  مروموالمنتشـرين في  األمن الداذلي   ا ونو   المتحدة ييضـًا  تدريم يفراد القوا  المسـلحع
ثالثع مالرئ اوفر الحمايع  2019الجنســــــــي المتصــــــــ  بالنزاعا  والتصــــــــدي لّ. وفي بانغي، ف تحت في عام 

يتيلق  المؤنتع لضـــــــــحايا ويـــــــــهود الينح الجنســـــــــي. إ  ينّ   ازال هناك ثغرا ، بما في  لك لسما  والادما 
ــحايا، و  ــسع واانجا سع للضـــــــــ ــحع الجنســـــــــ ــريع لسما يتيلق ب  رعايع الصـــــــــ الونايع من ف روس نقا المناعع البشـــــــــ

مت  ركع اليودة والادما   ا  الصـــــــــــلع، في الموانل الريجسع في رمسل ينحاء الرلد. وفي اموز/يولسّ، انـضــــــــــ 
ــر ، و والجرهع الديمقرافسع لشـــيم رمهوريع يفرياسا الوســـطىوالمطالبع بالحقول ورد ا عتبار،  ــسا  عنا ـ م لسشـ

ــرين و عادة اادماج، مما  ينتي با لا  ــال  والتســــــ ــهم في انافاق الينح  إلى الررنامج الوفني لنزع الســــــ يســــــ
 لر رة. ذه الجماعا  نشطع  دررع  ت كانت ه غر  الرلد،الجنسي المتص  بالنزاعا  في 

وفي ييار/مايو، نامت ممثلتي الاـا ــــــــــــــع  زيارة بانغي وكريا والتـقت بالضــــــــــــــحـايا ومـقدمي الاـدما   - 22
يرذلون رهدا يانا لتوف ر استجابع ياملع في سسال الق ود الشديدة على الموارد ومحدوديع  كانواالمحل  ن الذين 

ــسال  وار  ناء مل الحاومع، يدو إلى  ــول. وند يث ر  هذه التحديا  في ســــــ األمن المادي والقدرة على الو ــــــ
ــاءلع. اويسل  سان مشــــــترك رديد   ن األمم المتحدة والســــــلطا  الوفنسع لتيزيز الحمايع واقديم  الادما  والمســــ

لينح الجنسـي ضـد النسـاء ا لمنلواااذ  الحاومع ييضـا ذطوا  لتيزيز الو دة المشـتركع لالسـتجابع السـرييع 
واألففـال، عن فريق ا نتهـاء من اي  ن رمسل المواف ن و دمـاج ا ـالسفهـا التشــــــــــــــغ لسـع في الم زانسـع الوفنسـع، 
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ــار الينح الجنســـي على نطال التي هي ن د موافقع الررلمان. وفي   /يغســـطس، و  في يعقا  اقارير عن انتشـ
واســــــــــل في األيــــــــــهر األولى من الســــــــــنع على فول ممرا  التر ال الرعوي بالقر  من كاغا باندورو، يرر  

يســــــفر عن إرراء مقا ال  مل  ،الســــــرييع احاسقا م دانسا  دعم من األمم المتحدة لالســــــتجابعالو دة المشــــــتركع 
ومحاو   ا غتصـا  والتيذيم. و كر ركل الضـحايا ين الجناة عنا ـر اعتال  من ضـحايا ا غتصـا    264

ــا   ــ لساا الســ ــؤولون عن الحوادا المتباسعســ ــلح ن مجهولي الهويع مســ ــايا إلى ق، وين ررا  مســ . وي  لت القضــ
ــتئنا  في بانغي وكوار. وكدي  في كانون األول/  المدعي اليام ويرريت محالما  رناعسع في محامتي ا ســـــــــ

نضـسع من نضـايا الينح الجنسـي المتصـ  بالنزاعا . ووا ـ   22رناعسع للنظر في يسـمرر في بانغي رلسـع  د
ــاة، ودذلت و دة  ــترااسج تهم للمقاضــ ــاة التحق ق في المحامع الجناعسع الاا ــــع انف ذ اســ المدعي الاا  ونضــ

ماج مرا ري الينح الجنسـي  مايع الضـحايا والشـهود   ز التشـغ  . ودعمت البيثع ييضـا عملسع الفرز لمنل إد
 السابق ن في القوا  المسلحع.

 
 التو سع  

يثني على الحاومع  عتمـادها الرـسان المشــــــــــــــترك الجـديد ويدعو إلى وضــــــــــــــل ذطـع عمـ ،  دعم من  - 23
ــ  بالنزاعا ، في ماتم الرعسس.  ــي المتصــ ــار ذا  ميني بالينح الجنســ ــتشــ ــسن مســ ــع، واريــ ممثلتي الاا ــ

ــبع الجناة، جمسل األفر ب كذلك ه م وي  ــتادام الينح الجنســــــــي، ومحاســــــ ا  ا متثال  افال الســــــــالم و نهاء اســــــ
 وضمان يمن اليامل ن في مجال اقديم المساعدة اانسانسع.

 
 كحلحمبيا  

على ا افــال النهــاعي انهــاء النزاع و  الل ســــــــــــــالم مســــــــــــــتقر وداعم  2016يظــ  التويسل في عــام  - 24
إنجـازا عـالمسـا في اادمـاج  الجسة الشــــــــــــــيري -ع الثوريـع ال ولومرسـع والقوا  المســــــــــــــلحـ  اومـع كولومرسـا    ن

وفي المشـاركع المجديع للمرية في اسـويع النزاعا . غ ر ين في إفار اافال سـالم  لالعتبارا  الجنسـانسع   الفيال
ــدا ـــ ـــر  ــأذـــر عـــن الـــتـــــ ــد اـــــ ــع  ـــنـــوع الـــجـــنـــس و ـــقـــول الـــمـــرية نـــــ ــام الـــمـــتـــيـــلـــقـــــ ــذ األ ـــاـــــ األذـــرو اـــنـــفـــ ـــــ

(CEDAW/C/COL/CO/9).   ضحسع   107  445، سجلت و دة يؤون الضحايا الوفنسع 2019وفي عام
النســـــاء   يـــــالتالجنســـــي المتصـــــ  بالنزاعا . و منهم ضـــــحايا للينح  365كان من ضـــــحايا النزاع المســـــلن، 

المثل  ن  يو  يياا  من المثلسا   3  رراًل و  35، مل اضرر ييضًا الضحايافي الماعع من   89والفتسا  نسبع  
ــانسع  يومزدوري الم   الجنســـي يو  ــفا  الجنســـ ن. وعالوة على  لك، كان يو مغايري الهويع الجنسـ  املي  ـ

رراًل ويــــاا وا د   22 امرية و 143من ال ولومر  ن المنحدرين من ي ــــ  يفريقي ) 166من   ن الضــــحايا 
 املي  ـفا  يو مغايري الهويع الجنسـانسع يو  مزدوري الم   الجنسـي  يوالمثل  ن  يومن المثلسا  ع راأ  بأنّ 

امرية  23من  وي ااعانع ) 28 امرية ورر  وا د(، و 14من مجتميا  الشـيو  األ ـلسع ) 15  الجنسـ ن(، و
مغايري الهويع الجنســــــــانسع يو مزدوري الم   الجنســــــــي  يو لمثل  ن ايو يــــــــاصــــــــان من المثلسا  ررال و  3و 
جلت  من مجموع الحا  ،   املي  فا  الجنس ن(. و  يو فتاة   31) و فها  ا   مرا بع ضد يففال   51س 
ــي  10قت األمم المتحدة وث و  فتى(.  20 و رسة المزعومون يفرادا في كان مرا روها من  ا   الينح الجنســــ

بحســــــــــــــم . وكـان يفراد من الجسة ضــــــــــــــالي ن ورمـاعـا  عنسفـع يذرو ورمـاعـا  إررامسـع،  ،التحرير الوفني
من  ا   الينح الجنســــــي في المنافق الحدوديع ووثقت األمم المتحدة اســــــيا .   ا   في ثالاا دعاءا   

 وكولومرسا،   ت ايم  رماعا  مسلحع عرر الحدود.الرولسفاريع فنزويال رمهوريع   ن 
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ويدعم نظام اانذار المبار ألم ن المظالم باألدلع  ـــحع ا رابا    ن ارافاع ارك ز الينح الجنســـي  - 25
وديـنامـسا  النزاع. ففي مـنافق مـث  ينت وكـسا واشــــــــــــــوكو وكـاوكـا وـنارين و، اســــــــــــــتمر اليـدـيد من الجهـا  الـفاعلع 

عن الجماعا  المنشــــــــــــــقع امسع، و ، والجماعا  اارر رماعع الدفاع الذااي الغايتانسع ل ولومرساالمســــــــــــــلحع مث  
الجسة الشـيري، في التنافس على السـسطرة على األراضـي وا نتصـادا   -القوا  المسـلحع الثوريع ال ولومرسع 

غ ر القانونسع المحلسع. واقوم الجها  المســــــــلحع غ ر المشــــــــروعع باســــــــتغالل المنافق الحدوديع وفرل عرور 
فاء، و  سـسما السـاان األ ـل  ن، في األنشـطع ا نتصـاديع غ ر الالرئ ن والمهاررين لتجن د األيـاا  الضـي

المشــــروعع. وفي هذا الســــسال، اوارّ النســــاء والفتسا  ماافر متزايدة لالاجار بالبشــــر، بما في  لك ألغراق 
اهديدًا ورهت للاسادا  النســـــــــاعسع   480ا ســـــــــتعباد وا ســـــــــتغالل الجنســـــــــ  ن. وي لغ ماتم يم ن المظالم عن 

ــان والمدافي ن ــي. المافولع للمرية  عن  قول اانســ ، بما في  لك إهانا  مياديع للمرية واهديدا  بالينح الجنســ
واظ  إماانسع اللجوء إلى القضــاء اشــا  احديا يوارهّ ضــحايا الينح الجنســي المتصــ  بالنزاعا ، و  ســسما 

ــسع الرامسع إلى في المنافق الريجسع، على الرغم من زيادة عدد الشـــــااوو الرســـــمسع في يعقا  الج ــســـ هود المؤســـ
ميالجع هذه المســـــــألع. واســـــــتمر النظام الشـــــــام  للحاسقع واليدالع والتيويضـــــــا  وعدم الت رار في إ راز اقدم. 
ــاعسع الاا ــــــع من ير  الســــــالم مرســــــومًا يقضــــــي بيدم منن اليفو في  ا   الينح  وي ــــــدر  الو يع القضــــ

المتصـــــــلع  تجن د األففال الروابط مل الينح الجنســـــــي الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزاعا ، وكأن اراعي التحاسقا  
ــ  ــحايا الينح ا بالنزاع  المتصــ ــهادا  من ضــ ــافع إلى  لك، يعطت لجنع الحاسقع األولويع لجمل الشــ . وكااضــ

الجنسـي في زمن الحر . ونفذ  الشـرفع الوفنسع مشـروعا انفا  ادا  ر الونايع وا سـتجابع في  ا   الينح 
 لمتضررة من النزاع، بما في  لك من ذالل نشر يفرنع متنقلع.الجنسي في المنافق ا

 
 التو سع  

ي ت الحاومع على التيج    تنف ذ األ اام الجنسانسع الواردة في اافال السالم. ويدعو السلطا  إلى  - 26
 ايزيز ندراها على ين اقوم بفيالسع بمحالمع مرا ري الينح الجنســــــــي المتصــــــــ  بالنزاعا  واقديم ايويضــــــــا 
ــسل نطال اغطسع الادما   ــلع اوســــــ ــحايا في المنافق الريجسع والحدوديع، وعلى موا ــــــ عنّ، بما في  لك للضــــــ
ل فالع اوف ر اسـتجابع يـاملع، بما في  لك اوف ر الحمايع والضـمانا  األمنسع للضـحايا والشـهود والمدافي ن عن 

  قول اانسان المافولع للمرية.
 

 جمهحاية الكحنغح الديمقراطية  

ا تــداء من زاد   ــدة عــدم ا ســــــــــــــتقرار في األرزاء الشــــــــــــــريســع من رمهوريــع ال ونغو الــديمقرافســع  - 27
ذالل فترة ما بيد ا نتاابا ، مل اأثر مقافيا  كسفو الشـــــــــــمالسع وكسفو ،  2018لانون األول/ديســـــــــــمرر  30

حدة لتحق ق ا ســـتقرار ، وثاقت بيثع منظمع األمم المت 2019 الجنوكسع ومان سما و يتوري  ورّ ذا . وفي عام
ــبع  1 409في رمهوريع ال ونغو الديمقرافسع   ــ  بالنزاع، وهو ما يمث  زيادة  نســــــ ــي متصــــــ  ا   عنح رنســــــ

 ـالـع إلى رمـاعـا  مســــــــــــــلحـع من غ ر  955. ومن   ن هـذه الحـا  ، ايزو 2018في المـاـعع منـذ عـام  34
مســـلحع لجمهوريع ال ونغو الديمقرافسع متورفع الدول. ولسما يتيلق بالجها  الفاعلع الحاومسع، كانت القوا  ال

في الماعع عن اليام السا ق. وكانت الشرفع   76يمث  زيادة  نسبع   ادثع من هذه الحوادا، وهو ما 383في  
 الع، ون ســــــرت اســــــل  وادا إلى رها  فاعلع  اومسع يذرو. وازامنت  62الوفنسع ال ونغولسع مســــــؤولع عن 

ــاريع. وكان لتناو الزيادة في عملسا  اا ال  ع ــي مل ارافاع في عدد اليملسا  اليســــ  رنود ن الينح الجنســــ
ــرا  على الجنود.  ــاءلع، وهو ما ارابط بانيدام الرنابع واايـ ــبا  والمسـ ــلري على ا نضـ ــلحع يثر سـ القوا  المسـ
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لجنوكسع ، و  سـسما في مقافيتي كسفو ا2019ويـهد  يعمال الينح  ا  الدوافل ااثنسع ارافاعا  ادا في عام 
نت على   و يتوري. وفي إيتوري، اســــتهدفت م لسشــــسا ل ندو نســــاء وفتسا  من رماعع ألسما ذالل الهجما  التي يــــ 
ــلحع، الذين ام نشـــرهم في إيتوري للدفاع عن الســـاان المحل  ن، في يعمال  ــا يفراد القوا  المسـ القرو. واور  ييضـ

الفرار من نراهن. ويف د بأن رماعع ندوما للدفاع عن  عنح رنســي، و  ســسما ضــد النســاء والفتسا  اللوااي  اولن 
اســتادمتا ا غتصــا  كشــا  من   ورماعع نسااورا  يــسم راي مويســا  غ دون التي يقودها فصــ   التجديد   - ال ونغو 

 مؤيدا  لجماعع مسلحع ميارضع.  ن يياال التاويف واليقا  ضد النساء والفتسا  الالاي اعت رر 

. الرلد و  يزال ا ســتغالل غ ر المشــروع للموارد الطرسعسع يشــا  ســربا رذريا ومحركا للنزاع في يــرل  - 28
لسشــــسا اوا نرو في موانل غنسع بالميادن،   ت اســــتىادمت وفي انجانسقا وكسفو الجنوكسع ومان سما، اســــتهدفت م  

الينح الجنسـي كشـا  من ييـاال ا نتقام ضـد الجماعا  ااثنسع المتنافسـع. وفي منافق ميروفع  تجارة الفحم 
نســــــــــــاء دذلن إلى منتزه  القوا  الديمقرافسع لتحرير روانداالمركحع في ن  راغونغو، باسفو الشــــــــــــمالسع، هارمت  

في اســـــــال ا وعدم الالزمع للقوا  اليســـــــاريع وفني لشـــــــراء الونود. ويدو عدم كفايع الموارد الماديع ف رونغا ال
ونشـــــر ال تاعم على مقركع من المنافق الســـــانسع إلى ااباع يفراد نوا  األمن ينمافا التي يتقاضـــــونها األرور  

ــلم وا  ــاان المدن  ن، بما في  لك النهم والســــ ــد الســــ ــي ضــــ ــلوك ا فتراســــ ــا . وام اوث ق هذه من الســــ غتصــــ
ــد احالح القوو الديمقرافسع. 2019الدينامسع في   ني في يواذر عام  نت ضــــــ ــ  ــسال اليملسا  التي يــــــ ، في ســــــ

وعلى الرغم من  دوا ارافاع  اد في عملسا  ا سـتسـالم الطوعي من رانم يفراد الجماعا  المسـلحع، عاد 
ني فيال لنزع الســــــــــــــال  والتســــــــــــــرين و عادة اادماج، اليديد من المقاال ن إلى األدغال، في غسا   رنامج وف

ــاريع الوفنسع دون  ــابقون  ذرون في القوا  اليسـ ــتأنفوا األعمال اليداعسع. وي دمج مقاالون سـ ــا  واسـ ادريرهم بشـ
 .مناسم على منل الينح الجنسي والتصدي لّ

ا  ري يــــــساا وســــــ راف ن وهناك نضــــــايا  ا  د    رمزيع   ازال راريع، من نر   محالمع نتا و نت  - 29
م ما سا  نغوما يلما من القوا  المســلحع فلسقا، على الرغم  ل ونســو  تهمع ا غتصــا  الجماعي. و  يزال المقدا

 را ابّ رراعم ضـــد اانســـانسع، بما في  لك  2018في اشـــرين الثاني/نوفمرر  من الحام علسّ بالســـجن المؤكد
في  نوا  المقـاومـع الوفنسـع في إيتوري عن كثـم ايــــــــــــــراك  ا غتصـــــــــــــــا . وعملـت الحاومـع واألمم المتحـدة

مفاوضــــا  الســــالم، مما يدو إلى انافاق مســــتويا  الينح الجنســــي المرلغ عنّ الذي ارا بّ هذه الجماعع. 
ــ   ــي المتصــــ ــا وندا التي ارمي إلى منل وميالجع الينح الجنســــ وفي   ار/مارس، يفلقت البيثع ذطع عم  يــــ

ــاع  ــؤولع عن يلرر عدد من الحوادا ماي  -ماي    بالنزاع الذي ارا بّ فصــــــــ رايا مواومروكي، التي كانت مســــــــ
ــجلع في عام  ــبع 2018المسـ  ا   الينح  عدد  في الماعع اقريبا في 72. ويد  هذه الاطع إلى انافاق  نسـ

رايا مواومروكي،  ماي  -ماي الجنســــــي المتصــــــ  بالنزاع المرلغ عنّ في المنطقع، و لى محالمع زعسم فصــــــ   
، الذي    م علسّ بالســـــــــجن المؤكد  را ابّ رراعم ضـــــــــد اانســـــــــانسع، بما في  لك ا غتصـــــــــا  "كودياوكولو "

ل، وا ـــلت فصـــاع  يذرو    ماي - من فصـــاع  مايوا ســـتعباد الجنســـي. وعلى الرغم من هذا ا اجاه المشـــجا
ذهم في كسفو رايا مواومروكي ارا ا  يعمال عنح رنســــــــــي ضــــــــــد الســــــــــاان المحل  ن في المنافق الغنسع بال

محالمع راســـــــت ن مااااا بانالوكي، الميرو  ييضـــــــًا باســـــــم كوكرا مااااا، المتهم   2019الجنوكسع. وكدي  في عام 
يدانت المحامع الجناعسع الدولسع ،  2019في اموز/يولسّ بارا ا  رراعم ضد اانسانسع، بما في  لك ا غتصا ، و 

الحال  في  لك ا غتصـا  وا سـتعباد الجنسـي. و   را ابّ رراعم  ر  ورراعم ضـد اانسـانسع، بما   وسـاو نتاغندا 
ــانع، ومرالز المشـــورة القانونسع افتقر إلى التموي  الالزم لمســـاعدة الضـــحايا  ين  إرراءا  المطالبع بالتيويضـــا  يـ

ــدور األ اام. و  ــع ذالل زياراها في كانون ا ند بيد  ــ ــاركىت ممثلتي الاا ــ ــمرر يــ في إفالل   2019 ألول/ديســ
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ذطع عم  الشـــــــرفع الوفنسع ال ونغولسع لماافحع الينح الجنســـــــي، وونايت مل رعسس الوزراء إضـــــــافًع ي لحقت 
  .2013بالرسان المشترك ليام 

 
 التو سع  

ير م بالتويسل على إضـــــافع إلى الرسان المشـــــترك   ن الحاومع واألمم المتحدة، وييـــــجل على انف ذه   - 30
ا فيـا . وي ـت الجمعـسع الوفنـسع على ضــــــــــــــمـان اعتمـاد التشــــــــــــــرييـا  التي لم ا يتىمـد بيـد المتيلقـع بحمـايع انفـ ذ

الضـحايا والشـهود، واوف ر المسـاعدة القانونسع، و نشـاء  ـندول وفني للتيويضـا . وي ت الحاومع على كفالع 
 عدم إدماج مرا ري الينح الجنسي في المؤسسا  الوفنسع.

 
 العراق  

الجمهوريع اليركسع  وا   المدن ون الذين كانوا في السا ق محتجزين لدو انظسم الدولع ااسالمسع في   - 31
. وفي اشـرين 2019، بمن ف هم ضـحايا الينح الجنسـي المتصـ  بالنزاع، اليودة إلى اليرال فوال عام السـوريع

في  اومع إنلسم  والشــــــــؤون الدينسعالتابيع لوزارة األونا    لشــــــــؤون األيزيديعاالثاني/نوفمرر، ي ــــــــدر  مديريع 
فمن   ن األيزيدي ن    :2014منذ عام  المرلاغ عن اذتفاعهميفراد الطاعفع األيزيديع  بشـــــأنلردســـــتان إ صـــــاءا   

ياصا  3  524 من ذافف هم ما عدده ياصا، ي نقذ يو    بالفرار 6 417الماتطف ن الذين يقدر عددهم  ــــــــ 
في عداد المفقودين. و  اشـــــــــــم   2 893فتى( و  يزال  950تاة و  ف 1 038ررال و   339  امرية، و 1 197)

لت ه ئع التحق ق ورمل األدلع التابيع  جا هذه األرنام الجماعا  المتضـــررة األذرو، مث  الشـــسيع التركمان. وســـى
انظسم الدولع التي ارا رها جراعم  اللجمل األدلع بشــــــــأن  2014لحاومع إنلسم كردســــــــتان، التي ي نشــــــــئت في عام 

 الع عنح رنســـــــــي مرابط بالنزاع  تى اآلن، ارا  م ميظمها ضـــــــــد النســـــــــاء  1 000اســـــــــالمسع، يلثر من ا
والفتسا  األيزيديا . و  يزال هناك نقا في اا ال  عن الينح الجنســي بســرم الاو  من ا نتقام والو ــم 

وي على ماافر يـــديدة، الادما  واســـتمرار الشـــواغ  األمنسع. واشـــا  ماسما  النزو  موانل انط وعدم اوافر
ر إلى الجماعا  المتطرفع. وند  ــاء وا نتماء المتصـــــوَّ ــسع التي اي لها نســـ بالنظر إلى ازايد عدد األســـــر المعسشـــ
ياا  إيصــــال المســــاعدا  اانســــانسع إلى الماسما  لضــــحايا الينح الجنســــي المرا ىم في الســــنوا  الســــابقع 

 ـالـع، بمـا في  لـك ثمـاني  ـا   زواج نســــــــــــــري،  16ث ق التمـاسى الـدعم. فيلى ســــــــــــــرـ   المـثال، ام مؤذرا او 
 2015 ـا   اغتصــــــــــــــا ، و ـالـتان من  ـا   االراه على البغـاء، وهي  ـا   ونيـت في عـامي  وســــــــــــــت

من الك الحوادا إلى انظسم الدولع ااســــــالمسع. وكانت  ادثتان منها مرابطت ن بقوا   14. ون ســــــم 2016 و
ــرون إلى انظسم األمن اليرايسع. واحققت األمم الم ــي ارا رها منتســــــ ــا من ذمس  ا   عنح رنســــــ تحدة ييضــــــ

 الدولع ااسالمسع في نضاء الحويجع باركوك، التي امث   ذر ميق  لهم في اليرال.

في نسسـان/ي ري  يدعو إلى اعتبار   مشـروع نانون بشـأن النارسا  األيزيديا وندمت الرعاسـع اليرايسع   - 32
الجراعم المرا بع ضـــــــــــد األيزيدي ن إبادًة رماعسع و لى محاســـــــــــبع الجناة، فضـــــــــــاًل عن إنامع يوم وفني ا ساء 
الذكرو واحديد التدا  ر المتيلقع بالتيويضــــــا . و  يزال مشــــــروع القانون، بصــــــسغتّ الميدلع لسشــــــم  رماعا  

ين نتسجع لالغتصـــــــــــا ، في انتظار اعتماده من رانم الررلمان. ومل  لك، األنلسا  األذرو واألففال المولود
  اورد بيد لواعن ااهام بشـــأن الينح الجنســـي الذي ارا بّ انظسم الدولع ااســـالمسع. وند ينشـــأ  وزارة الهجرة 

لنارسا . والمهجرين  رنامج إغاثع لليزيديا  النارسا  من يسر انظسم الدولع ااسالمسع، وهو ميرو  بمنحع ا
وزارة منحـا فرديـع نـدر كـ  منهـا مل ونـا دينـار عراني الوفي الفترة مـا   ن نسســـــــــــــــان/ي ريـ  واموز/يولسـّ، نـدمـت 

نارسع. ومل  لك، اونح منذ اموز/يولسّ ر ـــد ماصـــصـــا  في  899دو ر يمرياي( إلى   1  700يقار   ما)
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ــع المجلس الرو اني األيزيدي ا ــدر  رعاســــ ــومًا ينطوي على ا عترا  الم زانسع لهذه الاطع. وي ــــ ألعلى مرســــ
ــاء األيزيديا  الالاي اااذهن انظسم الدولع ااســــــالمسع ريسقا وير م بيوداهن، و ن كان لم يشــــــر  بمياناة النســــ
إلى اادماج ا رتماعي للففال الذين ولدوا نتسجع لالغتصــا . و  ازال التحديا  المتصــلع بالتوف ر الشــام  

ع اللجوء إلى القضـاء، ودعم سـر  العسة، والرعايع الصـحسع اليقلسع ماثلع في بيض للادما ، و  سـسما إماانس 
مركزا من المرالز اآلمنع للنســاء ويدعمون اشــغ   ذمســع مالرئ  55المجا  . ويدير يــركاء األمم المتحدة  

 للنساء اديرها الحاومع.
 

 التو سع  

ــرالع مل ممثلتي الاا ـــــــــــع  يثني على الحاومع لما ارذلّ من رهود لتنف ذ الرسان - 33 ــترك في يـــــــــ المشـــــــــ
. ويلرر لهن التيويضـــا اقديم ومنظومع األمم المتحدة، وللنظر في ســـن اشـــرييا  بشـــأن مســـاعدة الضـــحايا و 

ــسا مل المياي ر الدولسع، وي    ينّ ينبغي   ــي امشــ التأل د على يهمسع إرراء المحالما  المتيلقع بالينح الجنســ
. وي ت الحاومع على ضــمان  مايع احديدا لدولع ااســالمسع على هذه الجراعممقاضــاة المنتســر ن إلى انظسم ا

 ومساعدة ك  من األففال المولودين نتسجع لالغتصا  ويمهااهم.

 
 ليبيا  

بالاو   2019ارابط النقا المزمن في اا ال  عن الينح الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزاع ذالل عام  - 34
اني المترسـخ، و لك في سـسال عام من التقلبا . ويدو الهجوم اليسـاري من ا نتقام، والو ـم، والتم  ز الجنسـ 

فرا لس، إلى افانم على الجنرال ذلسفع  فتر  لجسة الوفني الل ريا الذي يــنتّ القوا  الااضــيع لســسطرة ناعد
ــديدة في إماانسع الو ــــــول إلى مراف  ــتقرار واق  د عملسا  الر ــــــد واا ال . ونظرًا للمحدوديع الشــــ ق عدم ا ســــ

اطال يركل نســـــاء  2019بيثع األمم المتحدة للدعم في ل رسا من ســـــبل  ا   فقط في عام   حقاقتا  تجاز، ا 
ــانسع ــؤون المثلسا  والمثل  ن ومزدوري الم   الجنســـــــي ومغايري الهويع الجنســـــ ــط في يـــــ وي رار  وفتاا ن ونايـــــ

ــسع ــ ن. وفي مركز مي تسقع لال تجاز الذ  الهويع الجنســــــــ ــفا  الجنســــــــ ــسطر علسّ نوة الردع و املي  ــــــــ ي اســــــــ
الاا ع، التابل لوزارة الداذلسع، ا حرم السج نا  من اارراءا  القانونسع الواربع و  يمانهن الطين في يرعسع 
ا تجازهن. وايراضــت يركل محتجزا  لالغتصــا  ويرررن على التيري، ويف د بأن النايــط في يــؤون المثلسا  

و املي  ـفا  الجنسـ ن وي رار الهويع الجنسـسع  ري الهويع الجنسـانسع والمثل  ن ومزدوري الم   الجنسـي ومغاي 
ــا ينمافا من الينح  ايرق لالغتصــــــــــا  الجماعي على يد  راس نوة الردع الاا ــــــــــع. ووثقت البيثع ييضــــــــ

المهاررين في مرالز ا تجاز الزاويع وااروراء و  بالالرئ ن الجنســـــــي وا ســـــــتغالل الجنســـــــي وا  تزاز وا اجار
النساء بيض تيرق ي يق الساع والامس، وكيضها مرابط بجهاز ماافحع الهجرة غ ر الشرعسع. و وغريان وفر 

والفتسا  المهاررا  لاطر كر ر يتمث  في  سيهن ألغراق اليم  القســــري يو ا ســــتغالل الجنســــي للشــــباا  
ضــــــت ااررامسع عرر الوفنسع التي لدو بيض منها  ــــــال  بالجماعا  المســــــلحع. وفي فريق الســــــاع، اير 

 فتااان للضر  اليلني وا عتداء الجنسي.

و ـثت األمم المتحـدة الحاومعى على إرراء احق ق لتحـديد يمالن األيــــــــــــــاـا  الذين فـقدوا من مرالز  - 35
في ل رسا، الذي  لضـحايا الينح القانونسع المسـاعدةا  تجاز وركما ونيوا ضـحايا لالاجار بالبشـر. ونام احالح 

ينشـــــــــأه المجتمل المدني  دعم من بيثع األمم المتحدة للدعم في ل رسا،  زيارا  إلى الســـــــــجون، وندم المشـــــــــورة 
القانونسع لضــــــحايا الينح الجنســــــي، ودعا إلى اعتماد اشــــــرييا  لتيزيز الحمايع. و  ازال الطرل المؤديع إلى 
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روكا، مال ا للمهرك ن غ ر الشــــــــــرع  ن والشــــــــــباا  ااررامسع الســــــــــوا   الل رسع، باعتبارها نقا  انطالل إلى يو 
 اليا رة للحدود الوفنسع.

 التو سع  
ي ت الســــلطا  على الســــما   و ــــول المســــاعدا  اانســــانسع إلى مرافق ا  تجاز، ووضــــل ادا  ر  - 36

الحاومع   لينح الجنســي يو الميرضــ ن لاطر هذا الينح. وي تايرضــوا للحمايع ومســاعدة المحتجزين الذين 
الاسام،  دعم من األمم المتحدة،  تيزيز مؤســــــســــــا  ســــــسادة ييضــــــا على اعتماد اشــــــرييا  لماافحع ا اجار، و 

 .على نحو فياال ضمان التحق ق في ا دعاءا  المتيلقع بالينح الجنسي ومقاضاة مرا رسّالقانون لديها، ل

 
 مالي  

في مالي، و  ســـــــــــسما  2015مصـــــــــــالحع ليام يســـــــــــهمت  ا   التأذ ر في انف ذ اافال الســـــــــــالم وال - 37
يتيلق بيملسع نزع الســـال  والتســـرين و عادة اادماج، في اســـتمرار عدم ا ســـتقرار في المنطقت ن الشـــمالسع  لسما

والوســــطى، مما يعال إماانسع إيصــــال المســــاعدا  اانســــانسع واا ال . والســــاان الذين يعسشــــون في المنافق 
ــم بضـــيح ورود الدولع ــر المتطرفع،  التي اتسـ ــلحع والينا ـ ــا  ذا  لهجما  الجماعا  المسـ ــون بشـ ميرضـ

، احققت بيثع األمم المتحدة المت املع المتيددة 2019األمر الذي يشـــــــــا  محركا للنزو  القســـــــــري. وفي عام 
ــتقرار في مالي من   الع من  ا   الينح الجنســــــي المتصــــــ  بالنزاع ارا رت ضــــــد  27األبياد لتحق ق ا ســــ

ــاء في  11 امرية و 15 ــساسع الحركا  فتاة ورر  وا د. وكان من   ن الجناة يعضـــــــــــ  ركع إنقا  يزواد، وانســـــــــــ
ــري األزواديع ــي وزواج نسـ ــتعباد رنسـ ــًا عن ادعاءا   ونوع  ا   اسـ ــلحون مجهولو الهويع. وي  لغ ييضـ ، ومسـ

نا ــر مســلحع و ذصــاء و م  نســري. وفي   ن اشــ ر الميلوما  المتا ع إلى ين ميظم الحا   ارا رتها ع
ــلحع غ ر التابيع للدول )يي الحركع  ــا إلى ين يفرادا من الجماعا  المســــــــ ــ ر ييضــــــــ مجهولع الهويع، فإنها اشــــــــ

، وانسساسع الحركا  األزواديع، و ركع إنقا  يزواد( ند ارا روا يعمال التي يقودها س دي محمد اليركسع األزواديع
األمن المالسع. وكااضـافع إلى الدفاع و   يفراد من نوا  عنح رنسـي متصـ  بالنزاع. ون سـرت الحا   ييضـا إلى

، ول ن لم يتم اا ال  عنها في  لك الونت 2018 ادثا ونيت في عام  22 لك، احققت البيثع المت املع من 
 بسرم عدم إماانسع الحصول على الادما  المأمونع والسريع. 

ل على  سان مشــــترك مل الحاومع لمنل الينح بالتويس   2019وا واأرت زيارة ممثلتي الاا ــــع في عام  - 38
إلى  ـــــــــساغع ذطع عم  اركز على يركيع  لسما بيديدو ، وهو ما الجنســـــــــي المتصـــــــــ  بالنزاع والتصـــــــــدي لّ

مجا   اســــــترااسجسع هي: الونايع، والحمايع، واقديم الادما ، والمســــــاءلع. ووا ــــــلت البيثع المت املع ييضــــــا 
ــد انف ذ الرسانا  ا نفراديع الر  ــدراها ر ــ ــ  بالنزاع التي ي ــ ــي المتصــ ــدي للينح الجنســ ــساسع امسع إلى التصــ انســ

 2014 يونسّ/ زيران 14الجماعا  المســــــــــــــلحع )اعتال   ركا    واعتال   2017في عام  الحركا  األزواديع
ــسا2016في عام   (اليا ــــــمع بالجزاعر بســــــرم عدم كفايع  . و  يزال الو ــــــول إلى اليدالع يشــــــا  احديا رعسســــ

م إلى المحالمع يي من نضــــــايا المواف ن القضــــــاع  نومحدوديع ادريم  ماصــــــصــــــا  الم زانسع ،   ت لم ا قدَّ
الينح الجنســي المتصــ  بالنزاع. واضــطلل منظما  المجتمل المدني  دور  اســم في مســاندة الضــحايا للتقدم 

إلى اعتماد اشـــــرييا  لتيزيز المســـــاواة   ن   وااد ء بشـــــهادااهم في ارو  من الســـــالمع واألمن، وفي الدعوة
الجنســ ن. ولسما يتيلق بإيــراك المجتميا  المحلسع للتاجسف من الو ــم واغ  ر المياي ر ا رتماعسع الضــارة، 

ــافت البيثع المت املع  لقع عم  مل  ــتضـ ــالمي األعلى في ماليإماما من  113اسـ ــى المجلس ااسـ ، مما يفضـ
 لمنل الينح الجنسي المتص  بالنزاع. إلى اويسل إعالن و  دار فتوو 
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 التو سع  

ير ـم بـالرســان المشــــــــــــــترك الـذي ونيتــّ الحاومـع واألمم المتحــدة ويدعو إلى انف ــذه بـال ــامـ . وي ـت  - 39
كفالع المقاضـــــــــاة الفيالع في ، و ميالجع التحديا  التي احول دون ا ت ام النار ن إلى اليدالعالســـــــــلطا  على 

التي   ازال ميروضع على محامع الرلديع   115تص  بالنزاع، و  سسما القضايا الـــــــ نضايا الينح الجنسي الم
 الثالثع في بامالو. وييجل ييضا المشاركع الهادفع للمرية في ر د وانف ذ اافال السالم.

 
 ميانماا  

ــع لاطر الينح الجنســـــــي2019 في عام - 40  ، الت فاعفع الروه نغسا واألنلسا  ااثنسع األذرو ميرضـــــ
المتصـــ  بالنزاع. ويدو ازايد القتال   ن نوا  مسانمار المســـلحع )اااماداو ك ي( وماتلح الجماعا  المســـلحع، 
بما في  لك رسة يرالان، ورسة اســــــــــــتقالل كايــــــــــــ ن، والجسة الوفني لتحرير اأنغ إلى ونوع ذســــــــــــاعر في 

ــمالسع ــان الشـ ــ ن الجنوكسع، ويـ ــريدهم في و يا  راذ ن، واشـ ــفو  المدن  ن واشـ ــاء  ـ ــ ن. و  ازال النسـ ، وكايـ
والفتسا  والفتسان ميرض ن لاطر ا اجار، و  سسما انطالنا من و يتي يان الشمالسع وكاي ن، ومن ماسما  
ــارة  ــتغالل الجنســــي وا  تجاز والســ الالرئ ن في  نغالدية. وماافر الزواج القســــري والحم  القســــري وا ســ

فانم ت ي ماسما  المشــردين داذلسا وفي المنافق المتأثرة بالنزاع. وي يــاعيع   ن النســاء والفتسا  الالاي ييشــن ف
الفتقار إلى سر  العسة والفر  ا نتصاديع والق ود التي افرضها السلطا  نتسجع لالمستوو المرافل للماافر  

 اانساني. على الجها  الفاعلع في المجال

نزاع المرا بع ضـد الروه نغسا في يـمال وا  غسا  المسـاءلع عن رراعم الينح الجنسـي المتصـ  بال - 41
البيثع الدولسع المســــــــتقلع لتقصــــــــي الحقاعق في مسانمار بشــــــــأن الينح الجنســــــــي   تراذ ن على  الّ. وذلـصـــــــ 

إلى ين الينح الجنسـي هو سـمع مم زة ليملسا  اااماداو في عامي  ،على نحو ما ورد في اقريرها ،والجنسـاني
ا نتهالا  ارا  رت ضــــد نســــاء وفتسا  الروه نغسا   الكلتقرير ين . وعالوة على  لك، ياهر ا2017و   2016

من ير  ااويف الســاان المدن  ن و رها هم وميانرتهم  و ــح  لك يســلوكا من يســال م الحر . وعقم التويسل  
بشــــــأن منل الينح الجنســــــي المتصــــــ  بالنزاع   ن الحاومع واألمم المتحدة  2018على  سان مشــــــترك في عام 

الت لجنع وفنسع مينسع ب والتصــدي لّ،   لينح الجنســي المتصــ  بالنزاع، وينشــئ فريق عام  ميني التصــدي ليــ 
 ترا با  الر ــــد والتحل   واا ال . وعزز  األمم المتحدة، إلى رانم يــــركاء من المجتمل المدني، مســــارا  

ــي، بما في  لك  من ير  اوف راا الع   ــحايا الينح الجنســــ ــحع اليقلسع الادما  المتيددة القطاعا  لضــــ الصــــ
والمسـاعدة النفسـسع ا رتماعسع، و  سـسما في المنافق المتأثرة بالنزاع. واقوم وزارة الرعايع ا رتماعسع وااغاثع 
و عادة التوف ن ادريجسا  تنف ذ إرراءا  اشــــــــغ   مو دة ادارة الحا   والمباد  التور هسع الســــــــريريع المتيلقع 

ن بالتصـدي لحا   ا غتصـا . وفي امو  ، الذي يجرم الينح الجنسـي ويطلم نانون  قول الطف ز/يولسّ، سـ 
من الحاومع والتااماداو والجماعا  المســــــــــــــلحع اااا  ادا  ر لحمايع األففال من الينح الجنســــــــــــــي. و  يزال 

، ينتظر اعتماده من نر  2013في   ار/مارس وضـــل ، الذي بمنل الينح ضـــد المرية مشـــروع القانون المتيلق 
ــاء على التم  ز   الررلمان، وكذلك اناسحا  الدســــــتور ونانون اليقوكا  التي يو ــــــت  ها اللجنع المينسع بالقضــــ

 .(CEDAW/C/MMR/CO/EP/1) ضد المرية 
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 التو سع  
ي ت الحاومع على انف ذ الرسان المشـــــــترك وذطع اليم  الرامسع إلى منل الينح الجنســـــــي المتصــــــ   - 42

بالنزاع والتصدي لّ، بالتنس ق الوث ق مل ممثلتي الاا ع وفريق األمم المتحدة القطري. ويدعو كذلك الحاومع 
رير البيثع الدولسع المســتقلع  ا  الصــلع، وانف ذ التو ــسا  الواردة في اق التشــريعسعإلى النهوق باا ــال ا   

ــاني، وا متثال للتدا  ر المؤنتع التي يمر   ها  لتقصـــــــي الحقاعق في مسانمار بشـــــــأن الينح الجنســـــــي والجنســـــ
محامع اليدل الدولسع. وي ت الحاومع على السما   و ول المساعدا  اانسانسع إلى المنافق المتضررة من 

 .إلى ماتم المنسق الماسم ن  مايع المرية النزاع، ودعم إيفاد مستشار/مستشارة لشؤو 

 
 الصحمال  

لحركع الشــــبا  على بيض  الفيلسع  الســــسطرةيدو النزاع الذي فال يمده في الصــــومال، با نتران مل  - 43
المنافق، وانيدام المسـاواة الجنسـانسع المترسـخ، إلى زيادة ذطر الينح الجنسـي الذي اوارهّ النسـاء والفتسا ، 

، وا ـلت  ركع الشـبا  اسـتادام الينح الجنسـي كاسـترااسجسع 2019 ر من اا ال . وفي عام والحد بشـا  كر 
للرنابع ا رتماعسع في المجتميا  المحلسع الااضـــــــيع لنفو ها. وايرضـــــــت النســـــــاء والفتسا  بصـــــــورة منهجسع 

لممارســـــــــــــع للاطح ويرررن على الزواج من المقاال ن كماافأة لهم وكحافز للمجندين الجدد. وســـــــــــــمحت هذه ا
للمجندين  تيزيز ماانتهم ا رتماعسع عن فريق الزواج من نســـــــــاء ينتم ن إلى عشـــــــــاعر يلثر  روزا. وايرق 
اليديد من النســــــــــاء والفتسا  الالاي امانن من الفرار للتهديد، كما ايرضــــــــــن في بيض الحا   لالســــــــــتغالل 

يم المســـــاعدة إلى الصـــــومال من  ا   الجنســـــي في   ئا  اللجوء والتشـــــرد. واحققت بيثع األمم المتحدة لتقد
ــ  بالنزاع ارا م بحق   ــرت هذه الحا   إلى: رها  فاعلع   19فتاة و  220عنح رنســــــــــي متصــــــــ امرية ونســــــــ

(، 19) (، وم لسشــــسا  اليشــــاعر18(، ونوا  روكا ند )26(، و ركع الشــــبا  )120مســــلحع مجهولع الهويع )
(. وكـاـنت نوة 2(، ويــــــــــــــرفـع  ونتالـند )4و  الغركي )(، ونوا  و ـيع الجن 5ونوا  الشــــــــــــــرفـع في غـالمودو  )
 الع متصـــــلع بأفراد من الجسة الوفني الصـــــومالي.  32 ادا وكانت  14الشـــــرفع الصـــــومالسع متورفع في  

 في الماعع( في و يع روكا ند. 46 الع ) 78ومن   ن هذه الحا  ، ونيت 

موز/يولسّ، إلى اافال مل الحاومع على واو ــلت ممثلتي الاا ــع، ذالل زيارة رســمسع يرراها في ا  - 44
وضــــــــل ذطع عم  وفنسع رديدة انهاء الينح الجنســــــــي في  ا   النزاع، من ير  المضــــــــي ندما في انف ذ 

،   ت ام 2019الرسان المشــترك. واوا ــ  ادريم نوا  األمن الصــومالسع على منل الينح الجنســي في عام 
ضابطع يرفع ييملن في  30. وكااضافع إلى  لك، ام ادريم عالوفنس   القوا  المسلحعمن يفراد    906ادريم 

ــترااسجسع  ــانسع. وعاســـــــت ا ســـــ ــسع والجنســـــ ماتلح مقافيا  مقديشـــــــو على اقنسا  التحق ق في الجراعم الجنســـــ
، مشـــــاورا  يرريت مل النســـــاء بشـــــأن 2016الوفنسع لمنل التطر  الينسف وماافحتّ، التي اعت مد  في عام 

المقاال ن   لمياملع  ويدوارهن في  ناء الســـالم والمصـــالحع. وعمال بالررنامج الوفني اجاركهن كضـــحايا ل رها
ــمايو وك دواه  ناء مرالز لتأه    ،  ديوالتيام  ميهم المســــر  ن ــاء، بمن  في كسســ ــابقا  من النســ المقااال  الســ

لسم والمســاعدة في المشــورة وفر  التيهذه المرالز لهن ســت قدم و  ف هن يولئك الالاي ايرضــن للينح الجنســي،
يســـــبا  المعسشـــــع. و  يزال اافال  من اليقا  على رراعم الينح الجنســـــي يشـــــا  مصـــــدر نلق كر ر،   ت 

ازال النظم القانونسع الماتلفع ايم  بالتوازي، مما يؤدي في كث ر من األ سان إلى اافراج عن المشتبّ ف هم   
من ا  تجاز لدو الشـرفع عقم وسـافع الزعماء التقل دي ن. ولم يتم بيد إنرار مشـروع نانون الجراعم الجنسـسع، 

ــفّ   ــا   و ـــــ ــنسف ا غتصـــــ ــأنّ ين ياف  التونح عن اصـــــ . وفي يعقا   يمع مالع باألذاللرر  الذي من يـــــ
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مشـــــــــاورا  يرراها علماء الدين ااســـــــــالمي بشـــــــــأن مشـــــــــروع القانون،  ذفت األ اام الرامسع إلى اجريم زواج 
الرعــايــع األففــال. ولسمــا يتيلق  تقــديم الاــدمــا ، فــإن ا فتقــار إلى التمويــ  المســــــــــــــتــدام للمواف ن في مرافق 

ــاعدة،  ــحسع الحاومسع يقوق اوف ر المســــ ــاع  اليارلع لمنل الحم  واليالج الوناعي بيد الصــــ بما في  لك الوســــ
 التيرق لف روس نقا المناعع البشريع.

 
 التو سع  

يثني على الحاومـع  لتزامهـا  تنف ـذ ذطـع عمـ  وفنسـع رـديـدة انهـاء الينح الجنســــــــــــــي في  ـا    - 45
فا  ســــساســــع عدم التســــامن إفالنا مل النزاع  دعم من ممثلتي الاا ــــع ومنظومع األمم المتحدة، ويدعو إلى إن 

ــي من رانم نوا  األمن الوفني. ويلرر نداءااي المورهع إلى الحاومع ــن نانون  عتماد و  الينح الجنســــــ ســــــ
  متمشسع مل المياي ر الدولسع. اجرو علسّ  ون يي ايديال ا الجراعم الجنسسع، بما ياف  ين 

 
 جنحو السحدان  

ــودان من نزاع و  - 46 ــلت ذاللهما رراعم الينح الجنســـي عانى رنو  السـ ــتقرار فال يمدهما، و ـ عدم اسـ
المتص  بالنزاع إلى مستويا  مروعع من الو شسع، وهي يعمال ارا رت في كث ر من األ سان بصبغع سساسسع 

 اومـع    ن و ثنـسع واضــــــــــــــحـع. وعلى الرغم من األ اـام الصــــــــــــــريحـع الواردة في اافـال ونح األعمـال اليـداعـسع
وا افال الجنا  الميارق في الحركع الشــــــيرسع/الجسة الشــــــيري لتحرير الســــــودان  لســــــودان و رمهوريع رنو  ا

المنشـط لتسـويع النزاع في رمهوريع رنو  السـودان الذي يحظر الينح الجنسـي، فإن اسـتادام الينح الجنسـي 
ــال م الحر    يزال يشـــا  مصـــدر نلق بالغ في عام  تحدة في . ووثاقت بيثع األمم الم2019لأســـلو  من يسـ

فـتاة  66امرية و  133 ـاـلع من  ـا   الينح الجنســــــــــــــي المتصــــــــــــــ  ـبالنزاع فـاـلت  224رنو  الســــــــــــــودان 
ــابقع التي ونيت   ن فتسان 6 ررال و 19 و . وام ييضـــا ذالل الفترة ن د ا ســـتيراق التحقق من الحوادا السـ

في اا ال  واستمرار نقا   فتاة. وارابط  ا   التأذر  26امرية و   55، والتي فالت  2018و    2014عامي 
اا ال  بالاو  والو ـم، ومحدوديع و ـول المسـاعدا  اانسـانسع، وونوع يعمال الينح الجنسـي في المنافق 

، وهو ما يمان  2018الناعسع. ويــهد  الســنع ن د ا ســتيراق انافاضــا في الحا   المرلغ عنها مقارنع بيام 
نتسجع لتنف ذ ونح إفالل النار الداعم وا افال المنشــط. ومل ين ييزو إلى انافاق في ا يــتبالا  المســلحع  

  لك،   يزال نر  موانل التجمسل من المرالز الساانسع المدنسع يشا  ذطرا كر را يتمث  في الينح الجنسي.

جلت - 47 غالرسع  وادا الينح الجنســـــي في و يع وســـــط ا ســـــتواعسع،   ت ايـــــتد   دة القتال   ن   وســـــ 
سع ورماعا  الميارضـــــــــع المســـــــــلحع التي   ازال غ ر مونيع على اافال الســـــــــالم. واســـــــــتادم القوا  الحاوم

ا غتصـا  وا سـتعباد الجنسـي والتيذيم الجنسـي ألغراق التاويف واليقا ، على يسـاس ا نتماء السـساسـي 
  إلى المتصــور. وعالوة على  لك، اســت ادم الينح الجنســي  و ــفّ اســترااسجسع ناعمع على يســاس إثني اهد

 ـــادثـــا(، ويعـــالي الن ـــ   16اغ  ر الترك بـــع الســــــــــــــاـــانســـع في المنطقـــع. واـــأثر  منـــافق يذرو مثـــ  الو ـــدة )
اليــداعســع الفيلســع،   وادا( بــاألعمــال 8ا ســــــــــــــتواعســع ) ــادثــا(، وغر   11(، وغر  بحر الغزال ) ــادثــا 16)

ن الم لسشــسا  المحلسع التي اتســم للصــراع الداذلي النارم عن رماعا  الميارضــع يو ا يــتبالا      نتسجع إما
في الماعع  37نوا  الدفاع الشيري لجنو  السودان في   واورفت ورود كر ر للشبا  المسلح ن في  فوفها.  

ــودان ويرهزة األمن من الحا  .  ــاء في رهاز الشـــــرفع الوفنسع لجنو  الســـ ــا إلى يعضـــ وعزيت  ا   ييضـــ
ــانالوفني.  ــودان متورفع في  وكانت نوا  اللواء يويــــــ ــيري لجنو  الســــــ  و  المتحالفع مل نوا  الدفاع الشــــــ

ريك مشــار الموالي ل وكان الجنا  الميارق في الجسة الشــيري لتحرير الســودان  .في الماعع من الحا   12
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ررهــع الاال  الوفني  من نر ــ يذرو هــا  فــاعلــع ر وكــانــتفي المــاعــع من الحوادا.  15عن مســــــــــــــؤو  
. وي لغ ييضـا ررال مسـلحون مجهولو الهويع مسـؤول ن عما ابقى من الحا   المرلغ عنهاسع و والم لسشـسا  القرل

ــأة عمال بالقرار ــودان التابل للجنع مجلس األمن المنشــــ عن  (2015) 2206  فريق الارراء الميني بجنو  الســــ
لينح الجنسـي ضـد ييـاا  يزعم ينهم مؤيدون لجرهع الاال  الوفني ومدن  ن. اسـتادام نوا  يمن الدولع ل

ينما  ايرق النساء لالعتداء يثناء سفرهن إلى المرالز الحضريع يو منها، يو يثناء   2019واستمر  في عام 
ــاء الحوام  يو األففال الذين لم ــن  3يعمارهم  اتجاوز عملسا  انتحام المنازل. ولم يوفر الينح النســــــــ وا . ســــــــ

وفي بيض الحــا  ، ن تلــت مــدنســا  بيــد ا عتــداء عل هن رنســــــــــــــســًا. وفي   /يغســــــــــــــطس، ن طيــت رؤوس 
ررال في يعالي الن   بيد اشــويّ يعضــاعهم التناســلسع. وارا رت يعمال عنح رنســي ضــد الررال ييضــا  يركيع

األعمال نتسجع   و ــــــفها يــــــاال من ييــــــاال التيذيم في ا  تجاز و  يزال هناك نقا في اا ال  عن هذه
للمياي ر ا رتماعسع والثقالسع الراســــــاع. وعلى الرغم من ين ايريف ا غتصــــــا  المنصــــــو  علسّ في نانون 

ــااهم بمورم 2008اليقوكا  ) ــنسفهم على ينهم مثل ون ومقاضـ ــحايا الذكور اصـ ــى الضـ ــانسًا، ياشـ ( محايد رنسـ
 .لطرسيع ل الماالح الجسدي  الجماعمن القانون، الذي يجرم  248البا  

ــلحع. وذالل الفترة  - 48 ــاني اتيرق لهجما  الجماعا  المســـ و  ازال الجها  الفاعلع في المجال اانســـ
ــانـسع لهجوم في يعـالي النـ  ، وايرق موافـان  المشــــــــــــــموـلع ـبالتقرير، ايرق مجمل إ ـدو المنظمـا  اانســــــــــــ

يستغلون منا  انيدام األمن الساعد،  . و  يزال الجناةمنظمتهما لالعتداء الجنسي، مما يدو إلى ايل ق مشاريل
ومحدوديع ســــــلطع الدولع، وانتشــــــار اافال  من اليقا  على نطال واســــــل. ويســــــهم ضــــــيح ســــــسادة القانون، 
واليســــارة، وألسال  الاسادة والتحام المتســــاهلع في اطرسل الينح الشــــديد، بما في  لك الينح الجنســــي. وييول 

اليديد ب ما  المحدودة المتا ع للضــــحايا، مما يؤدي إلى اا ــــابع الو ــــم واليار إماانسع الحصــــول على الاد
ف روس نقا المناعع البشــــــــريع. ون فذ  ، بما ف ها من األمراق المنقولع با اصــــــــال الجنســــــــي غ ر الميالجع

ــح عن ف روس نقا  ــجسل على إرراء فحا ال شــــــ ــي والتشــــــ ــتجابع لذلك  مال  للتوعسع بالينح الجنســــــ اســــــ
ّ. وكدعم من األمم المتحدة، ايم   السا اســـــــــيع مرالز للادما  المتيددة في ثمانسع  المناعع البشـــــــــريع وعالر

موانل في رمسل ينحاء الرلد، مما يسســــــــر اقديم الادما  الشــــــــاملع. ومل  لك،   ازال اغط تها ذارج المنافق 
مرية بالـندرة. الحضــــــــــــــريع محـدودة. واتســــــــــــــم المـبادرا  التي اركز على المرونع الطويـلع األر  واولـ د الدذ  لل

وكهد  اغ  ر المياي ر ا رتماعسع الضارة التي اشا  محركا للينح الجنسي والجنساني واؤدي إلى استمراره، 
ي ــدر مجلس كناعس رنو  الســودان  سانًا ونيّ زعماء دين ون نافذون يدين الو ــم المرابط بالينح الجنســي 

 ويشجل اادماج والتماسك ا رتماع  ن.

ــا إ راز اقدم في عام وعلى  - 49 ــتمرة، لو   ييضــــ ــى  النهوق 2019الرغم من التحديا  المســــ . واوا ــــ
الــذي ونيــّ الرعسس ك ر واألمم  2014 تنف ــذ ذطط اليمــ  الميتمــدة عمال باــ  من الرســان المشــــــــــــــترك ليــام 

ر المتحـدة، والرسـان ا نفرادي الـذي ونيـّ ريـك مشـــــــــــــــار، زعسم الجنـا  الميـارق في الجسة الشــــــــــــــيري لتحري 
من ضـبا    700السـودان/ريك مشـار. وكدعم من بيثع األمم المتحدة في رنو  السـودان، ام ادريم يلثر من 

ــودان و  ــيري لجنو  الســــــ ــيري لتحرير   150نوا  الدفاع الشــــــ ــبا  الجنا  الميارق في الجسة الشــــــ من ضــــــ
، وعلى مردي الســـــــودان/ريك مشـــــــار على األفر القانونسع  ا  الصـــــــلع التي احظر اســـــــتادام الينح الجنســـــــي

مســؤولسع القادة. وي ــدر الجنا  الميارق في الجسة الشــيري لتحرير الســودان/ريك مشــار يركيع يوامر يسادة، 
يوعىز ي د ها إلى القادة في و يتي غر  ا سـتواعسع ووسـط ا سـتواعسع  تشـا   لجان للتحق ق في  ا   الينح 

رماعع غ ر مونيع على اافال الســــــالم، يمرين  هيالاال  الوفني، و   ررهع  الجنســــــي المزعومع. وي ــــــدر 

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
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مماثل ن. وفي اشـرين الثاني/نوفمرر،  دي رهاز الشـرفع الوفنسع لجنو  السـودان ييضـا انف ذ ذطع عم . وفي 
الذي يوثق عملسا  اذتطا  نســاء ويففال في و يع  2018إفار متابيع اقرير مفوضــسع  قول اانســان ليام 

تي الاا ــع مل ريك مايــار في يديس يبابا في اموز/يولسّ للدعوة إلى اافراج غر  ا ســتواعسع، ارتميت ممثل
الفوري عن رمسل النســــاء واألففال المحتجزين رغما عنهم في القواعد اليســــاريع التابيع للجنا  الميارق في 

  كانون األول/ديســـمرر، ي ـــدر ريك  26اموز/يولسّ و  29الجسة الشـــيري لتحرير الســـودان/ريك مشـــار. وفي  
األوامر، تلك مشــــــــار يوامر يسادة ادعو إلى إفالل ســــــــرا  هؤ ء النســــــــاء والفتسا . ولتسســــــــ ر التنف ذ ال ام  ل

وا ــــــــــــــلـت بيـثع األمم المتحـدة في رنو  الســــــــــــــودان وفريق األمم المتحـدة القطري اليمـ  مل القـادة المحل  ن 
ــاء واألففال الماتطف ن و  التهمتشـــــــــجسل ل دعم الطري والنفســـــــــي ا رتماعي. إلى ألسال  ال اافراج عن النســـــــ

 واتوا   رهود الدعوة السساسسع لضمان اافراج عن رمسل النساء واألففال المحتجزين رغما عنهم.

ــاءلع الجناعسع عن رراعم الينح الجنســــي المتصــــ  بالنزاع محدودة للغايع. وذالل الفترة  - 50 و  ازال المســ
لجنا  الميارق في الجسة الشـيري لتحرير في اع عنا ـر المشـمولع بالتقرير،  امت محامع مدنسع على سـت 

وي د يفراد نوا  الدفاع الشيري لجنو  السودان  غتصا هم يركل نساء بالسجن ، السودان الموالي لتعبان دينق
. ونجا اثنان من الجناة في ونت للضــحايا ايويضــا  و ربارهم على دفللمدة اتراو    ن ســنت ن وســت ســنوا   

جاز. وفي فرراير/يــــبا ، ام ا نتهاء من التحق ق الذي يرراّ اللجنع الوفنسع المنشــــأة بمورم   ق من ا  ت 
، ول ن 2018في الينح الجنسـي الواسـل النطال الذي ارا م في بانت و في عام   25/2018 الجمهوري األمر 

  إل ها هذا لم ي يلن عنّ. وعرضــــت الحاومع على مجلس  قول اانســــان بيض النتاعج الرعسســــسع التي اوـ ـــ 
. ويدو  يعمال إررامسع عشــواعسع ميزولع  ادثع اغتصــا  فقط و ــفت بأنها  16التحق ق،   ت اعترفت  ــــــــــــــــ  

ــايا الينح  ــ  في نضــــ ــمي إلى زيادة ا عتماد على اآللسا  اليرلسع والتقل ديع للفصــــ ضــــــيح نظام اليدالع الرســــ
ــ ت ن يف د بأنهما ارا تبا من رانم عنا ــــــــر من ال جنا  الميارق في الجسة الشــــــــيري الجنســــــــي. وفي نضــــــ

ــرين،  امت محامع عرلسع في غر  بحر الغزال على الجناة  دفل  ــد نا ــــ ــار ضــــ ــودان/ريك مشــــ لتحرير الســــ
 230إلى دو رًا  153رنسّ رنو  ســــــوداني ) 30  000 و 20  000ايويضــــــا  ألســــــر الضــــــحايا اتراو    ن 

ًا(،  دً  من الســـجن لمدة ثالثع ييـــهر. و  يزال دو ر  23رنسّ رنو  ســـوداني ) 3 000دو رًا( وكغرامع ندرها 
الجنسـي والجنسـاني ميلقا. واوا ـ  األمم  لمحالمع مرا ري الجراعم المتيلقع بالينحإنشـاء محامع متاصـصـع  

 الجراعم الاط رة في ماتلح ينحاء الرلد. لمقاضاة مرا ريإنامع محالم متنقلع في المتحدة دعم السلطا  

 
 التو سع  

ــاء  اومـع و ـدة وفنـسع انتقـالـسع ير ـم - 51 وي ـت رمسل األفرا  على ا متـثال الـتام   منشــــــــــــــطـع ـبإنشــــــــــــ
في اافال ونح األعمال اليداعسع وا افال المنشـط لتسـويع  الواردة  لل اام التي احظر اسـتادام الينح الجنسـي

ــيري ــع بقوا  الدفاع الشــــ ــجل الحاومع على التيج    تنف ذ ذطط اليم  الاا ــــ ــودان النزاع. وييــــ  لجنو  الســــ
ــودانورهاز الشـــــرفع الوفنس  ــع ع لجنو  الســـ ــاء محامع متاصـــــصـــ ــاة مرا ري ، و نشـــ ــسع لمقاضـــ الجراعم الجنســـ

والجنســــــــانسع، واوف ر الادما  والتيويضــــــــا  والجرر للضــــــــحايا. ويدعو إلى اافراج الفوري واآلمن عن رمسل 
 النساء واألففال الذين اذتطفوا يثناء األعمال اليداعسع.

 
 حدانالس  

، وما اال  لك من اشا    اومع 2019نسسان/ي ري    11في يعقا  سقو  الرعسس عمر البش ر في  - 52
انتقالسع في   /يغســـــــــــطس،  دا انافاق في  دة واواار ا يـــــــــــتبالا    ن القوا  الحاومسع و ركع رسة 
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  مرة ال ررو. ومل فصــ   عرد الوا د، فضــال عن الفصــاع  األذرو الياملع في منطقع رر  - احرير الســودان
 لك، الت الهجما  المحلسع ضـــــــــــــد المشـــــــــــــردين داذلسا وغ رهم من المجتميا  المحلسع الضـــــــــــــعسفع ايرق 
المدن  ن، و  ســـسما النســـاء والفتسا ، للينح الجنســـي المتصـــ  بالنزاع. وذالل الفترة المشـــمولع بالتقرير، وثاقت 

التي   ـالـع من  ـا   الينح الجنســــــــــــــي 191ي دارفور اليملسـع الماتلطـع لالاحـاد األفريقي واألمم المتحـدة ف
في الماعع من هذه  80فتاة وفت  ن. ويــــــــــــا  ا غتصــــــــــــا  ومحاو   ا غتصــــــــــــا    54امرية و   135فالت  

فصــــــ   عرد الوا د  - الحا  . ون ســــــرت الحوادا إلى  دو مســــــلح ن ويفراد من  ركع رسة احرير الســــــودان
ــسا . وكانت نوا  األمن ــر من  ورماعا  الم لسشــ ــودانسع وعنا ــ ــلحع الســ الحاومسع، بما في  لك القوا  المســ

نوا  الدعم الســـريل ونوا  الشـــرفع الســـودانسع متورفع ييضـــا. وام ال شـــح في النصـــح الثاني من اليام عن 
ارافاع  اد في  ا   ا غتصـــــا  وغ ره من ييـــــاال الينح الجنســـــي ضـــــد الفتسا  في ســـــسال ا يـــــتبالا  

فصــ   عرد الوا د في منطقع رر  مرة،  هد  الســسطرة  - كع رسة احرير الســودانالمســلحع   ن فصــاع   ر 
على األراضــــــي في الجنو  الشــــــرني. ووفقا لمفوضــــــسع اليون اانســــــاني في وســــــط دارفور، ي زعم ين ما يقدر 

ع امرية ايرضن لالغتصا  في الفترة   ن ييار/مايو و زيران/يونسّ عقم القتال   ن الفصاع  المنشق  125  ـــــــــــــ 
فصــــ   عرد الوا د في ماتلح نرو يــــمال رر  مرة. وو ــــح الضــــحايا  - عن  ركع رسة احرير الســــودان

فصـــــــ   عرد الوا د ينتمون اآلن إلى نوا  الدعم  - الجناة بأنهم مقاالون ســـــــابقون في رسة احرير الســـــــودان
 دو مسـلح ن ذالل موسـم السـريل. و  ظت اليملسع الماتلطع  روة في الحا   التي ي زعم ارا ا ها من رانم  

األمطار لتاويف المجتميا  الزراعسع و عانع ينشــــــطع كســــــم الرزل البالغع األهمسع. وفي اموز/يولسّ، يــــــنت 
ــاء اليامال  في المنافق  ــلع من الهجما  ضـــد عدة مجموعا  من النسـ ــلسـ مجموعع من الررال المســـلح ن سـ

ونغـا. وفي إ ـدو هـذه الحوادا، ي فـ د ـبأن فـتاة مراهـقع الزراعـسع في نرو يروا  وـنانغ كوزي وزاري وـاارينغـا وكور 
 ايرضت لالغتصا .

ــلمسع التي  دي   - 53 ــاء  دور   وي في المظاهرا  الســ ــاء والمنظما  التي اقودها النســ واضــــطليت النســ
ــفّ يــــاال من  .2018في كانون األول/ديســــمرر  ــا لالعتداء الجنســــي  و ــ ومل  لك، ايرق عدد منهن ييضــ

ــاال الينح ال ــودانسع، بما في  لك ييـــ ــي. وفي  زيران/يونسّ، ررو ال شـــــح عن لجوء نوا  األمن الســـ ــساســـ ســـ
األعضـــــــــــاء المفترق انتماؤهم إلى نوا  الدعم الســـــــــــريل، إلى القوة المفرفع لتفريق المتظاهرين، بما في  لك 

رعسس إ ـــــــابع. وردًا على  لك، يعلن  61 ما مجموعّ اســـــــتادام الينح الجنســـــــي. واعترفت الســـــــلطا   ونوع
الوزراء إنشـــــــــاء لجنع احق ق وفنسع وفقًا للوثسقع الدســـــــــتوريع من ير  إرراء التحاسقا . وي   لت عدة ادعاءا  
ــودان. ونامت الو دة  ــان في الســـــــ ــتق  الميني بحالع  قول اانســـــــ ــا  إلى الار ر المســـــــ  ونوع  ا   اغتصـــــــ

ــد المرية والطف   تنســــــــ ق اقديم ذدما  متيد دة القطاعا  للضــــــــحايا،  دعم من الحاومسع لماافحع الينح ضــــــ
 األمم المتحدة.

، نفذ  اليملسع الماتلطع ينشـــــــــطع اوعسع مجتمعسع في منطقع 2019وفي النصـــــــــح الثاني من عام  - 54
رر  مرة ال ررو، اهد  إلى اوعسع ضــــــــحايا الينح الجنســــــــي بادما  الدعم المتا ع. ودعمت األمم المتحدة 

الســـــــــــودان  ن من المدن  ن واليســـــــــــاري ن ويفراد الشـــــــــــرفع من ير   ناء ندرااهم على التدريم الماثح للنظراء  
موافا نضــاعسا على ايزيز المســاءلع و ماانسع   120التصــدي للينح الجنســي. وكااضــافع إلى  لك، ام ادريم 

لجوء ضـــــحايا الينح الجنســـــي المتصـــــ  بالنزاع إلى القضـــــاء. ودعم  ـــــندول األمم المتحدة للســـــاان إنشـــــاء 
ــانسع في مرالز للشــــــــرفع في يركل و يا  في دارفور، ودعم ادريم  40 ــؤون الجنســــــ من يفراد   112ماتبا للشــــــ

الشـــــــرفع والمدع ن اليام ن واألذصـــــــاع  ن ا رتماع  ن على اطر ق مياي ر  قول اانســـــــان في الو يا  في 
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لرعايع الطرسع المتاصـصـع التحق ق في الينح الجنسـي والجنسـاني ومقاضـاة مرا رسّ. و  يزال الحصـول على ا
ــبع   ــريع، محدودا بالنســ في عدة مجا  ، بما في  لك اليالج الوناعي بيد التيرق لف روس نقا المناعع البشــ
لضــــــــحايا الينح الجنســــــــي، مما يؤدي في كث ر من األ سان إلى اا ــــــــابع بف روس نقا المناعع البشــــــــريع 

للقانون الجناعي،  2015طال واســــل  تيمسم ايدي  عام الحم  غ ر المرغو  لسّ. ولم يتم بيد الاسام على ن  يو
الذي يم ز   ن ا غتصــــا  والزنا، على يفراد الشــــرفع المورودين في األمالن الناعسع التي ينتشــــر ف ها الينح 
ــا ، وعدم كفايع  ــهود والتيويضــ ــام  لحمايع الشــ الجنســــي. وعالوة على  لك، فإن كال من عدم ورود نانون يــ

ــاعدة القانونس  ــحايا عن المسـ ــسادة القانون في الموانل الناعسع،   يزال يثني الضـ ــا  سـ ــسـ ع، ومحدوديع ورود مؤسـ
 التماس اليدالع.

 
 التو سع  

يثني على الحاومع  عتمادها مل ممثلتي الاا ــــــــــــــع باســــــــــــــم األمم المتحدة إفارا للتياون من ير   - 55
ع المســـاءلع عن رراعم الينح الجنســـي التصـــدي للينح الجنســـي المتصـــ  بالنزاع. وييـــجل الســـلطا  على كفال

 ووضل نوان ن بشأن ايويض النار ن و مايع الضحايا والشهود.
  

 الجمهحاية العربية السحاية  

ــتمرة  - 56 ــوريع،   ازال يعمال القتال المسـ ــلن في الجمهوريع اليركسع السـ ــنوا  من النزاع المسـ ــل سـ بيد اسـ
وما زالت ارد اقارير عن  وادا الينح الجنســـــــــــي المتصـــــــــــ  الحق مياناة غ ر متناســـــــــــبع ومدمرة بالمدن  ن. 

بالنزاعا ، رغم ين الحالع األمنسع الســـــاعدة والســـــسال الذي ييمّ انيدام المســـــاواة الهسالي   ن الجنســـــ ن يحو ن 
دون رمل  سانا  يــــاملع. واشــــ ر الميلوما  المتا ع إلى ين ا غتصــــا  وا ســــتغالل الجنســــي منتشــــران في 

ن والالرئ ن والمنافق المتأثرة بالنزاع، وين الاو  من الينح الجنســــــــــــــي والتهديد بّ، بما في ماسما  الناز   
ــربا في النزو  ودفل األســـــــــر إلى الفرار  ــ  ن اســـــــ ــسال ا ذتطا  يو ا  تجاز، كانا عامل ن رعسســـــــ  لك في ســـــــ

 منازلها. من

ــانسع إلى  - 57 ــار الشـــركاء في مجال اقديم المســـاعدة اانسـ ــلرسع، مث  الزواج وييـ اســـتادام  لسا  ا سف سـ
ــم الســــــــالمع الردنسع والمالسع و التغلم على و ــــــــمع اليار التي الحق ضــــــــحايا الينح يو  /المبار للفتسا  باســــــ

الجنســــي الفيل  ن يو المتصــــورين. وند ام اوث ق اهديدا  الينح الجنســــي  و ــــفها نمطا مت ررا يحد من ندرة 
ف د لجنع التحق ق الدولسع المســــــــتقلع المينسع بالجمهوريع اليركسع الســــــــوريع بأن النســــــــاء والفتسا  على التنق . وا 

المدن  ن ايرضوا ألياال ماتلفع من الينح الجنسي في مرافق ا  تجاز الحاومسع، وعند نقا  التفتسة، وفي 
(. ويشــــم  A/HRC/43/CRP.6انظر المنافق الوانيع احت ســــسطرة الجماعا  المســــلحع فوال فترة النزاع )

يو إربار يفراد من األســرة على اســلسم ينفســهم، فضــال  منهن  لك اغتصــا  النســاء والفتسا   نتزاع الميلوما 
عن التيذيم الجنســــــــــي المنهجي للررال والفتسان. وعالوة على  لك، ومل اصــــــــــاعد القتال   ن نوا  ســــــــــوريا  

وانظسم الدولع ااســـالمسع في اليرال والشـــام في الشـــمال الشـــرني، و ـــلت يعداد كر رة من ضـــحايا   الديمقرافسع
ــتعباد الجنســـــي إلى ماسم الهول للناز  ن،   ت ام  تى اآلن احديد  وررو التحقق  من الضـــــحايا. 125ا ســـ

ــتعباد الجنســــي  ممن ففال  39من ين  م. وكق ت امرية يزيديع  في دور األيتا ند اركتهم يمهااهمولدوا نتسجع لالســ
إلى مجتميها المحلي.  ومن ثم فهي غ ر نادرة على ا نضـمام مجددا رفضـت التالي عن يففالها في الماسم،

 والوانل ين عدم نرول المجتمل المحلي للففال المولودين نتسجع لالغتصا  هو عام  يحول دون اليودة.

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/CRP.6
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ا  المحل  ن في مجـال اادارة الســــــــــــــريرـيع لحـا   ودعمـت األمم المتحـدة  ـناء نـدرا  مقـدمي الاـدمـ  - 58
ا غتصــــــا . ويشــــــ ر األذصــــــاع ون في مجال الينح الجنســــــاني إلى محدوديع اوافر الادما  في اليديد من 
الموانل، والثغرا  الحررع في التموي ، والتحديا  التي ايترق إماانسع الو ول، وعدم ا ترام مباد  السالمع 

الصــــحسع. و  ازال اليدالع بي دة المنال،   ت لم اتم مقاضــــاة يي من الجناة على والســــريع في بيض المرافق  
رراعم الينح الجنســـــــــي. غ ر ين المدعي اليام ا احادي األلماني ي ـــــــــدر مؤذرا  عحع ااهام بحق مســـــــــؤول 

ّ، في رهاز الماا را  اليامع السـوريع، ويبض علس  251سـوري سـا ق، هو ينور ر.، الذي ينتمي إلى الشـعبع  
اهمع اتيلق بالتيذيم  و ــــــــفّ رريمع ضــــــــد اانســــــــانسع، بما في  لك ا غتصــــــــا   4  000بســــــــرم يلثر من 

 وا عتداء الجنسي المشدد.

 
 التو سع  

على ونح ارا ــا   ،يفرا  النزاع، بمــا في  لـك  اومـع الجمهوريـع اليركســع الســــــــــــــوريـع ي ـت رمسل - 59
ــحايا الينح و   ،الينح الجنســــــــي فورا ــي الذي ارا بّ كفالع مياملع ضــــــ ــفتها األمم الجنســــــ الجماعا  التي و ــــــ

ــا  والجرر.  المتحدة باارها سع ــام ، بما في  لك التيويضـ ــول على دعم يـ ــحايا ل رها  يحق لهم الحصـ كضـ
ــاء والفتســـا  المفقودا  والماتطفـــا   ــع النســــــــــــــ ــديـــد هويـ ــامـــ  في احـ ــاون ال ـ ــذلـــك األفرا  إلى التيـ ويدعو كـ

ــ ر عودا  ــفا، واسســ ــ ر إلى ين يي نرار يتيلق باألففال ينبغي ين والمحتجزا  ايســ ــرهن. وييــ هن اآلمنع إلى يســ
يسـتريـد بمرديي مصـالن الطف  الفضـلى ورمل يـم  األسـرة. وييـ د بالرلدان التي اسـتضـسف الالرئ ن السـوري ن  

الميرضـ ن  ا سـتغالل الجنسـي يويو /و وييـجيها على ايزيز ادا  ر  مايع األيـاا  المتضـررين من الينح
 ر  لك.لاط

 
 اليمن  

منــذ  ــدايــع النزاع نرــ  ذمس ســــــــــــــنوا ، وارــّ السمن يلرر يزمــع إنســـــــــــــــانســع في اليــالم،   ــت يحتــاج  - 60
مل ون يــــــاا إلى الحمايع. وكااضــــــافع إلى  لك، نز    14,4مل ون يــــــاا إلى المســــــاعدة ويحتاج  24,1
رد     3,65 ويد  األزمع اانسانسع وانتشار .  2019يسرة معسشسع  ديثا في عام   46  660مالي ن ياا، وي 

ــاني المورود ي ــــــــــال، مما يدو إلى زيادة ماافر الينح  الينح على نطال واســــــــــل إلى افانم التم  ز الجنســــــــ
إلى  لسا  ا سف ســـــــلرسع. فيلى ســـــــر   المثال، في ماسما  الناز  ن،  بصـــــــورة يلثر اواارا الجنســـــــي، واللجوء

ــون إلى زواج األففال على ــ  ن.  ينظر اآلباء الساعســــ ــ لع لحمايع الفتسا  من التحرش وا نتهاك الجنســــ ينّ وســــ
ــالل في عام  ــنياء وعدن و   والضــــــــ . وا رذل 2019وي  لغ عن ثالثع وثالث ن زوارا ألففال في محافظا   ــــــــ

رهود لتيزيز مســـــــــــــــارا  اا ـالـع لتقـديم الاـدمـا  في هـذه المنـافق، على الرغم من ين الجهـا  الفـاعلـع في 
 ازال اوارّ ن ودا يــديدة على إماانسع الو ــول، و  ســسما في المنافق الااضــيع لســسطرة المجال اانســاني  

 ، ارابط بانهسار سسادة القانون وانتشار الم لسشسا  المسلحع.(الميروفون ييضا باسم ينصار هللا) الحوث  ن

في ســـــسانا  ، وارهت النســـــاء واألففال ذطرا كر را من الينح الجنســـــي،   ســـــسما 2019وفي عام  - 61
ــأ عمال بقرار  ــسطر عل ها يفرا  النزاع. وند وثاق فريق الارراء الميني بالسمن المنشــــ النزو  والمنافق التي اســــ

 ين الاسادا  الســساســسع النســاعسع والنايــطا  يتيرضــن لالســتهدا  المنهجي من (2014) 2140مجلس األمن 
امرية وا تجازهن و ســــــاءة مياملتهن،   11. فيلى ســــــر   المثال، ام اوث ق اعتقال 2017نر  الحوث  ن منذ عام 

وايرضت ثالا منهن لالغتصا  بصورة مت ررة يثناء ا  تجاز. وكانت  ارسا  من الحوث  ن، ي يرفن باسم 
ــاء، بما في  لك يالزينرسا  ــا في التحريض على اغتصـــــــا  النســـــ ــاليا  ييضـــــ ثناء عملسا  ا ســـــــتجوا  ، ضـــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
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(S/2020/70  واااذ مجلس األمن القرار .)الذي يدان لسّ، في رملع يمور، استادام الينح  (2020)  2511
ســـسطر عل ها الحوث ون. ووثقت األمم المتحدة كذلك ســـت  ا   الجنســـي المتصـــ  بالنزاع في المنافق التي ي 

وفي إ دو هذه الحوادا، اغتصــــــم  وفتاة وا دة و ــــــر  ن.عنح رنســــــي متصــــــ  بالنزاع ضــــــد ثالا نســــــاء 
صر  ن في محافظع ايز. وونل  ادثان  ذران في عدن ي زعم ين نوا  المجلس ا نتقالي المسلحون مجهولون 
رنود ســـــــودان ون متمركزون في محافظع الحديدة مســـــــؤول ن عن محاولع اغتصـــــــا  كان و الجنوكي ارا رتهما. 

ــرتمرر. ووثاق فريق الارراء الدول  ن   ــان/ي ري  و الع اغتصـــــــــــا  ام التحقق منها في ييلول/ســـــــــ وا دة في نسســـــــــ
 2016 الع عنح رنســـــــــي ونيت   ن عامي   37واانلسم  ن البارزين )فريق الارراء البارزين الميني بالسمن( 

ــاليع في  لك   2019 و ــا ضـــــــــ ــلحع السمنسع ييضـــــــــ على يد يفراد من نوا  الحزام األمني. وكانت القوا  المســـــــــ
(. وعالوة على  لــك، ي لغ فريق الارراء البــارزين عن الينح الجنســــــــــــــي في مرالز A/HRC/42/17 انظر)

التي يســـــــسطر عل ها الحوث ون. وفي إ دو الحا  ،   المنافقا  تجاز، بما في  لك الســـــــجون الســـــــريع، في 
ــساســــي لالعتداء الجنســــي، بالضــــر  على جهاز اايرق  ــــري محتجز في مركز ا  تجاز التابل ل ألمن الســ

التناســــــــــــلسع، واليري القســــــــــــري، والتهديد با غتصــــــــــــا . وذلا فريق الارراء البارزين إلى ين هناك  يعضــــــــــــاعّ 
 الجنسي .  ميقولع ادعو إلى ا عتقاد بأن رمسل يفرا  النزاع ارا رت عنفا رنسانسا، بما في  لك الينح   يسبابا 

 
 التو سع  

صــــ  بالنزاعا  والتصــــدي لّ، واسســــ ر تزام بمنل الينح الجنســــي المت لي ت رمسل األفرا  على ا  - 62
و ـــــــــول مقدمي الادما  اانســـــــــانسع بأمان لتقديم المســـــــــاعدة إلى ضـــــــــحايا الينح الجنســـــــــي والجنســـــــــاني، 

 للاطر. والميرض ن

  
 التصدي لجرائم العنف الجنسي في أيئات ما بعد النزاع  -  اابعا  

، يمان أل داا من نر   الذكرو الســـنويع الاامســـع واليشـــرين المقرلع لمذبحع الروســـنع والهرســـكفي  - 63
ســريررينتســا واافال دايتون للســالم، التي اهد  إلى إ ساء  كرو الضــحايا، ين اؤدي إلى إعادة الصــدمع واأللم 

للحر ،   ن ضحايا الينح الجنسي المتص  بالنزاعا  الذين كافحوا من ير  ا عترا   هم كضحايا  اسق  ن 
و  يزالون يفتقرون في كث ر من األ ســان إلى نظم الــدعم ا رتمــاعي. وكــااضــــــــــــــــافــع إلى  لــك، فــإن منــا  
ا ســــــتقطا  الســــــساســــــي، الذي يتم لسّ التالعم ي سانا ب  م الضــــــحايا لتأرسج المظالم الجماعسع، فضــــــال عن 

صـدما  عرر األرسال، ويتجلى  لك اسـتمرار المصـاعم ا نتصـاديع والرفض ا رتماعي، ند يدو إلى افانم ال
بصــــــفع ذا ــــــع في  ا   األففال المولودين نتسجع لالغتصــــــا  في زمن الحر . واســــــتجابع لذلك، اااذ  

ا رتماعسع والقانونسع والمالسع المقدمع للضـحايا  -السـلطا  ذطوا  لتحسـ ن نوعسع المسـاعدة الطرسع والنفسـسع 
الفئع  طر قا رتماعسع  ت  ا ليم  والسـساسـ ل  ا احاديع  وزارةالجلت  واوسـسل نطال اوافرها. وعالوة على  لك، ع

ــفعالاا ـــع   ضـــحايا الحر  المدن  ن، من ير  اشـــجسل اســـج   ضـــحايا الينح الجنســـي في زمن   لمن لهم  ـ
الحر  الذين لم يتقدموا  تى اآلن. كما   ذلت رهود مؤســــــــــســــــــــسع لتيزيز نهج يركز على الضــــــــــحايا في اقديم  
الادما  والتمســـــــك بمياي ر يفضـــــــ  الممارســـــــا  األذاليسع. وينامت األمم المتحدة يـــــــرالا  اســـــــترااسجسع مل 

ظما  الدينسع ورماعا  الشــــــــــبا  الشــــــــــيرسع لتيزيز الروايا  التحويلسع  ول الينح الجنســــــــــي المتصــــــــــ  المن 
بالنزاعا . وهذا رزء من رهد متضـافر للتصـدي للمياي ر ا رتماعسع الضـارة المتصـلع باليار ولوم الضـحايا، 

ااهم في محالما  رراعم فضـــــال عن التهديدا  المســـــتمرة التي يوارهها الضـــــحايا والشـــــهود الذين يدلوا بشـــــهاد
 الحر ، كجزء من  وار عام يوسل نطانا بشأن الحفاظ على السالم.

https://undocs.org/ar/S/2020/70
https://undocs.org/ar/S/RES/2511(2020)
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/17
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في الســــــــنوا  األذ رة، مل ما  ــــــــا م  لك من  كو  ديفواروند اســــــــتقر  الحالع الســــــــساســــــــسع في   - 64
ــا  التقلسا من  جم عملسع األمم المتحدة في كو  ديفوار في عام  ، ورفل 2017انافاق  دة الينح. ويشـ

ــلحع ل و  ديفوار ــنوي  من مرفق التقرير القوا  المســ ــ  بالنزاعا الســ ــي المتصــ ــا في  ،عن الينح الجنســ ييضــ
عالمت ن هــامت ن على إ راز اقــدم في اوف ــد الســــــــــــــالم. و  ازال لجنـع  ،(S/2017/249انظر ) 2017عــام 

األمن واللجنع الوفنسع لحقول اانســـــــــان ومنظما  المجتمل المدني اقوم  ر ـــــــــد وفنسع مؤلفع من يفراد نوا   
الينح الجنســـــي المتصـــــ  بالنزاعا  واا ال  عنّ،  دعم من األمم المتحدة. وفي الفترة التي اســـــرق انتاابا  

ن ، اتاذ هذه اللجنع ادا  ر لمنل اجدد ينما  الينح الســــــساســــــي، بما في  لك الينح الجنســــــي، ع2020 عام
فريق وضـــــــل  لسا  ل نذار المبار. وررو التدريم وكناء القدرا  لمســـــــاعدة نوا  األمن على ردع وكشـــــــح 
الينح الجنســـي، وينشـــئت مااام متاصـــصـــع للشـــؤون الجنســـانسع داذ  الشـــرفع الوفنسع، وام ادريم موافي 

من نشـــــــر مرســـــــوم نطاع اليدل على األفر القانونسع  ا  الصـــــــلع التي احظر الينح الجنســـــــي. وعلى الرغم 
، يمنن اليفو لليـــــــــــاا  الذين  وكموا يو  ـــــــــــدر  ي اام بحقهم  را ا هم رراعم 2018رعاســـــــــــي في عام 

، يؤكد النظراء المؤســـســـ ون ين مرا ري الجراعم 2011-2010متصـــلع باألزمع التي الت ا نتاابا  في الفترة 
دمت ايويضــا  عامع لليديد من ضــحايا الحاومع نمل ين التي احظى باهتمام دولي لن يتمتيوا بالحصــانع. و 

الينح الذي يعقم ا نتاابا ، لم ا قدم للمحالمع يي من  ا   الينح الجنســي التي ارا رت في هذا الســسال 
 ولم يتلق يي من الضحايا ايويضا .

،   يزال ضــــــحايا الينح الجنســــــي المتصــــــ  بالنزاع يوارهون عابا  في الحصــــــول على ن بالوفي  - 65
(. 2006عاما من اويسل اافال الســـالم الشـــام  ) 14  والي بيدوالتيويضـــا  واللجوء إلى القضـــاء، الادما   

ــاءـلع رـناعـسع عن الجراعم الاط رة، بمـا في  ـلك الينح  والماـاو  من الو ــــــــــــــم ا رتمـاعي وعـدم ورود مســــــــــــ
ل ت ن الوفن ت ن  الجنســي، امنل الضــحايا من التقدم فلبا لالنتصــا . ولم ا ح  بيد نضــسع وا دة عن فريق اآل

لليدالع ا نتقالسع، وهما لجنع الحاسقع والمصالحع ولجنع التحق ق بشأن األياا  الماتف ن نسرا، اللت ن ينشئتا 
يــــــااوو بالينح  308يــــــاوو، اتيلق  63 000. ومن   ن الشــــــااوو المســــــجلع البالغ عددها 2014في عام 

. وكانت النزاعحاومسع والمتمردون الماويون ذالل فترة الذي ارا رتّ نوا  األمن ال ا الجنسـي المتصـ  بالنزاع
يورّ التقدم في مبادرا  اافصــــــــــــا  عن الحاسقع والتيويضــــــــــــا ، والجهود المرذولع لتحديد هويع مرا ري هذه 

نرار مجلس  انف ذ الجراعم محدودة. واقوم الحاومع  وضــل الصــسغع النهاعسع لاطع عملها الوفنسع الثانسع بشــأن
، التي اتضـــمن األولويا  الرعسســـسع لضـــحايا الينح الجنســـي المتصـــ  بالنزاع، بما في (2000) 1325األمن 

 لــــك احــــديــــا  إعــــادة اادمــــاج ا رتمــــاعي التي اوارههــــا المقــــااال  الســــــــــــــــــابقــــا  واألففــــال المولودون 
 لالغتصا . نتسجع

، ايهد  الحاومع  ـــــــــــرا ع بالتصـــــــــــدي للينح الجنســـــــــــي والتيذيم وا ذتطا   ن اســـــــــــري وفي  - 66
ألياا  المفقودين وماتبا للتيويضا ، مينسا با. وينشأ  ماتبا النزاعوالتاويف، وهي كلها رزء من مالفا   

حقول على الرغم من اأذر إنشـــاء لجنع للحاسقع والمصـــالحع يو  لسع نضـــاعسع. وند  ثت  لسا  األمم المتحدة ل
ــاءلع رمسل  اانســـان الحاومع على ضـــمان إاا ع التيويضـــا  لضـــحايا الينح الجنســـي المتصـــ  بالنزاع، ومسـ

 الجناة، بما في  لك الجها  الفاعلع الحاومسع، و بيادهم عن رهاز األمن.

 

https://undocs.org/ar/S/2017/249
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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كفـالـع  صــــــــــــــول التي امر بيملـسا  لليـدالـع ا نتقـالـسع بيـد انتهـاء النزاع على  الرلـدان ي ـت  اومـا  - 67
ضـــحايا الينح الجنســـي في زمن الحر  على إماانسع الو ـــول ال ام  إلى الررامج الوفنسع ل غاثع واانياش 
والتيويضــا  على يســاس المســاواة يمام القانون، وعلى اااا  ادا  ر ملموســع لوضــل  د لحلقع الينح المفرغع 

اومـا  إلى كفـالـع إرراء إ ــــــــــــــال ـا  مراعسـع واافال  من اليقـا  على هـذه الجراعم. ويدعو كـذلـك هـذه الح
ــاملع للضـــحايا واألففال المولودين نتسجع لالغتصـــا ،  ــاني في نطاع األمن، واقديم ذدما  يـ للمنظور الجنسـ

لتاجسف من و ـمع اليار، كجزء من التدا  ر الرامسع إلى إ ـال  النسـسج او عطاء األولويع للجهود الرامسع إلى 
 .عالنزا  ا رتماعي الذي مزنّ

  
 حالت أخرى مثيرة للقلق  -  خامسا  

 أحاوندي  

على  الها، مل ازايد  2015  ازال األزمع الســساســسع والمتيلقع بحقول اانســان التي  دي  في عام  - 68
ماافر الينح الجنســـــــــــي التي اوارّ النســـــــــــاء والفتسا ، بما في  لك كاســـــــــــترااسجسع لتاويفهن وعقا هن على 

ــو  ــي المتصــــ ــساســــ ــار  لجنع التحق ق المينسع  رورونديانتماعهن الســــ ــسال  ،في اقريرها األذ ر ،ر. وييــــ إلى الســــ
(. A/HRC/42/49لجراعم في الســــنوا  األذ رة، بما في  لك الينح الجنســــي )ا لسّ ي ارا  رتذالســــساســــي ال

وذالل الفترة المشــمولع بالتقرير، ايرضــت ماري كل ر ن ونغ ري، وهي ســساســسع بارزة من الميارضــع، لالعتداء 
الجنســـــي والقت . ون ســـــرت ميظم  ا   الينح الجنســـــي إلى نوا  األمن وا ســـــتابارا  و لى يفراد من رنا  

في المنافق الحضـــــــــريع  ون رالورإمر . وييم  رنا  إمرون رالورالشـــــــــبا  في الحز  الحالم الميرو  باســـــــــم 
والريجسع على السواء، وكا يتراك مل نوا  األمن الوفني وداعرة ا ستابارا  الوفنسع والسلطا  المحلسع. وند 
ــرة.  ــحايا، با نتران مل الضـــــــر  وا ذتطا  و عدام يفراد األســـــ ــي في يمالن إنامع الضـــــ ارا  م الينح الجنســـــ

اضـــطالعهن بأنشـــطتهن ال ومسع ل ســـم الرزل، وكذلك يثناء محاو   ايرضـــت النســـاء لالغتصـــا  يثناء  لما
الفرار من الرلد، وفي بيض الحا   عند عوداهن. وينشـأ  الحاومع يركيع مرالز للادما  المتيددة من ير  
اقديم المســـــاعدة الشـــــاملع لضـــــحايا الينح الجنســـــي والجنســـــاني. واشـــــم  اليابا  التي ايترق ر ـــــد  قول 

المنظما  غ ر الحاومسع المحلسع المســـــتقلع والمنافذ ااعالمسع غ ر التابيع للحاومع. وفلرت اانســـــان إغالل  
. 2019الحاومع ييضــــا إغالل الماتم القطري لمفوضــــسع  قول اانســــان، وهو ما  دي نفا ه في يــــبا /فرراير 

اللجوء في الرلدان التمســـــوا   ورونديا 367  000يلثر من واقدر مفوضـــــسع األمم المتحدة لشـــــؤون الالرئ ن ين 
 مل ون ياا بحارع إلى المساعدة اانسانسع. 1,77المجاورة، ويف د ماتم انس ق الشؤون اانسانسع بأن 

 
 التو سع  

ي ت الحاومع على اعتماد ادا  ر ل فالع إماانسع لجوء ضحايا الينح الجنسي إلى القضاء ومحاسبع  - 69
. ويدعو الحاومع إلى التياون مل  لسا  األمم المتحدة لحقول رالورإمرون  الجناة، بمن ف هم يفراد نوا  األمن و

 اانسان، و  سسما لجنع التحق ق.
 

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/49
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 نيجيريا  

على الرغم من إ راز اقــدم رــدير بــالثنــاء،   ازال الحاومــع اوارــّ احــديــا  في موارهــع امرد  وكو  - 70
األمنسع المنســوكع إلى فصــ ل ن رعسســ  ن من    رام الذي دام عقدا من الزمن. واســتمر اليدد ال ر ر من الحوادا

في يـــــــمال يـــــــرل نسج ريا ويرزاء من ال ام رون واشـــــــاد والنسجر،   2018فصـــــــاع   وكو  رام منذ يواذر عام 
يســـــــفر عن ونوع اليديد من الاســـــــاعر في  ـــــــفو  المدن  ن واليســـــــاري ن، واند ع يزمع إنســـــــانسع كر رة.  مما

مسل ينحاء المنافق المتضــررة إلى المســاعدة اانســانسع والحمايع، مالي ن يــاا في ر 9,5ويحتاج يلثر من 
مل ون يـــاا على الفرار من ديارهم. وفي هذا الســـسال، اوارّ النســـاء والفتسا    2,7وند ي ررر ما يقدر  ـــــــــــــــــ 

ذطرا متزايدا من الينح الجنســــي المتصــــ  بالنزاع، بما في  لك ا ذتطا  وا غتصــــا  وا ســــتعباد الجنســــي 
ادعاء  ونوع  ا   عنح رنسي  826القسري. وذالل الفترة المشمولع بالتقرير، وثقت األمم المتحدة والزواج 

متصـ  بالنزاع، بما في  لك ا غتصـا  والزواج القسـري. و  يزال هناك نقا في اا ال  عن الينح الجنسي 
التي اســــات الضــــحايا من بســــرم المااو  من الو ــــم، وعدم المســــاواة   ن الجنســــ ن، والمياي ر ا رتماعسع  

في الماعع من الحوادا المســجلع إلى رماعا  مســلحع، بما في   88ير  الحفاظ على ســميع األســرة. ون ســرت 
 ـلك  وكو  رام والقوة المـدنـسع المشــــــــــــــتركـع. وكـاـنت نوا  األمن، مـث  الشــــــــــــــرفـع ونوا  األمن واـلدـفاع المـدني 

ــرتها المتباسع  الحا    النسج ريع، متورفع في ــا بأن   12 ونســـــــــــ من هذه الحوادا  281في الماعع. ويف د ييضـــــــــــ
جلت ييضــا  ونيت عندما اذتطفت  وكو  رام نســاء وفتسا  من   واهن يو األســوال يو وســاع  النق  اليام. وســ 
 ا   اغتصــــــــا  وزواج نســــــــري وايرق ل  ــــــــابع باألمراق المنقولع رنســــــــسا والحم  غ ر المرغو  لسّ. 

األففال ك ل ت ن ســــــلر ت ن للتغلم على السأس ا نتصــــــادي وردع الجماعا  وي ســــــتادم الزواج القســــــري وزواج 
ــادـيع واق ـ د و ــــــــــــــول  المســــــــــــــلحـع عن اذتطـا  الفتـسا  غ ر المتزورـا . ونظرا لمحـدودـيع الفر  ا نتصــــــــــــ
المســاعدا  اانســانسع إلى المنافق التي اســسطر عل ها الجماعا  المســلحع، عانى اليديد من النســاء والفتسا  

 غالل الجنسي.من ا ست 

ــتفاد ما مجموعّ  - 71 ــا ق الجماعا  المســــلحع، يو كن مرابطا    477واســ امرية وفتاة اذتطفتهن في الســ
ر نرولهن من رانم يفراد األســــرة والمجتمل   تلك الجماعا ، من الدعم في إيجاد ســــر  كســــم الرزل، مما يســــا

ــسال عملسا  إعادة اادماج. وذالل الفترة المشـــــــــمولع   فتاة عن القوة  217بالتقرير، ام فصـــــــــ   المحلي في ســـــــ
المدنسع المشـــــتركع، وام دعمهن اعادة إدمارهن في مجتميااهن المحلسع. كما يفلق الجسة ســـــرا  فتاا ن من 

ــسا  في  الحجز ااداري.  ــرالع مل الرابطع الوفنسع للقاضـ ــاة بالشـ ــع للقضـ ــصـ ون ظمت  لقا  عم  ادريرسع متاصـ
اافحع اارها . وعالوة على  لك، اتلقى الوكالع الوفنسع لحظر ا اجار  في م  المتاصـــــصـــــ ن نسج ريا والمحقق ن 

. وانفذ األمم المتحدة مبادرة اير  باأليـــاا  دعما لرناء القدرا  للتصـــدي للينح الجنســـي في ســـسال ا اجار 
باســـــم  بطال  الســـــالم  لنصـــــرة  قول المرية ويدوارها في  ناء ســـــالم مســـــتدام في يـــــمال يـــــرل نسج ريا. وفي 

، يدانت محامع عســــــــــاريع ينشــــــــــأاها القوا  المســــــــــلحع النسج ريع رنديا وا دا و امت علسّ  تهمع 2019 امع
يجرم نانون  عاما، مما يمث  يول إدانع من هذا القر    تى اآلن. و  14اغتصـــا  فتاة ناز ع ارلغ من اليمر 

يذفق المحققون المتاصــصــون في ( الينح الجنســي  ــرا ع  و ــفّ عمال إرها سا، وند  2011منل اارها  )
ماافحع اارها  والمدعون اليامون في التصـــدي للينح الجنســـي  و ـــفّ رزءا   يتجزي من ييديولورسع  وكو 

  رام وعملسااها، مما يعال إماانسع لجوء الضحايا إلى القضاء.
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دما  يـاملع للضـحايا. وييـجل ي ت الحاومع على كفالع المسـاءلع عن رراعم الينح الجنسـي واقديم ذ  - 72
اج رراعم الينح الجنســــــــــــي على نحو فيال في التحاسقا  والمال قا  القضــــــــــــاعسع لمقاالي ر الســــــــــــلطا  على إد

 الجماعع.  رام، وعلى دعم إعادة اادماج ا رتماعي وا نتصادي للنساء والفتسا  اللوااي ا تجزاهن هذه  وكو

  
 ( 2019)   2467تقييم الثغرات عمال بقراا مجلس األمن   -  وادوا  

ــالغ الــــذي يعر  عنــــّ في (2019) 2467لرر مجلس األمن، في نراره  - 73 ، ااعرا  عن القلق البــ
رغم إدانتــّ المت ررة ألعمــال الينح ألنــّ   (2013) 2106و  (2010) 1960و  (2009) 1888القرارا  

ء واألففال في  ا   النزاع المســلن، بما في  لك الينح الجنســي، ورغم دعوااّ المورهع المرا بع ضــد النســا
ــلحع إلى ال ح فورا عن ارا ا  الك األعمال، فإنها   ازال ارا م في  إلى رمسل األفرا  في النزاعا  المســـ

نطال ا  اافال  من اليقا  في ي سان كث رة ويضـــــــــــحت ارا م في بيض الحا   بشـــــــــــا  منهجي وعلى 
 هنرار  من 5الفقرة  في . ووفقـــا لطلـــم المجلس الوارد واســــــــــــــل  لغـــت لســـّ مســــــــــــــتويـــا  مرييـــع من القســــــــــــــوة

 النزاعا . هذا الفرع الثغرا  في ا متثال ور د وانف ذ ا لتزاما  من نر  األفرا  في  ، ياسام(2019) 2467

و  يزال مســـــــــــتوو امتثال رمسل يفرا  النزاع لقرارا  مجلس األمن منافضـــــــــــا بيد عقد من الترك ز  - 74
اه في ارا ا ها المتضــافر. وهذا هو التقرير التاســل الذي يدررت لسّ األفرا  التي اورد يســبا  ور هع لاليــتب 

ينمافا من ا غتصـا  يو غ ره من ييـاال الينح الجنسـي في الرلدان المدررع في ردول يعمال مجلس األمن 
. ومنـذ  لـك الح ن، (2010) 1960يو في مســــــــــــــؤول تهـا عن  لـك، و لـك منـذ إدرارهـا يول مرة عمال بـالقرار 

  لدا. 11( في رهع فاعلع  اومسع 15رهع فاعلع من غ ر الدول و  50فرفا ) 65 درجي  

،   ت القوا  الجمهوريع ل و  ديفوار ي، هع وا دة اومس  رهع فاعلعولم ي شـطم من القاعمع سـوو   - 75
ــاس انفـ ذ ا لتزامـا   على(، S/2017/249) 2017اقريري في عـام  في ، على النحو المر نيــــــــــــــطـرت يســــــــــــ

ــا (2013) 2106و  (2010) 1960والتــدا  ر المر نــع في نراري مجلس األمن  . وي زيلــت من القــاعمــع ييضـــــــــــــ
يفرا  من كو  ديفوار ورمهوريع ال ونغو الديمقرافسع والجمهوريع اليركسع الســــــــــــوريع عندما ام  لها  عشــــــــــــرة

 لم ايد مورودة يو اف ات يو استوعرتها مجموعا  يلرر. يو

، يمان رفل اســـــــــــــم فر  من القاعمع A/64/742-S/2010/181وامشـــــــــــــسا مل اقرير األم ن اليام  - 76
اونفت ينما  الينح الجنســــــــــي المنهجسع المنســــــــــوكع إلسّ وفقا للميلوما  التي احققت منها األمم المتحدة،  إ ا
( 10و  1 )الفقراــان (2013) 2106( و 5الفقرة ) (2010) 1960نفــذ  التــدا  ر المحــددة في القرارا   و  ا
ــحا من فر  2و  1)الفقراان  (2019)  2467 و ــماء من القاعمع التزاما واضــ (. ويتطلم النظر في رفل األســ

يشــم ، كحد يدنى، ايهدا رســمسا بالتزاما  محددة زمنسا ند اتاذ يــا   سان مشــترك و/يو انفرادي في نزاع ما، 
إفـار للتيـاون، مل ذطط انفـ ذ احـدد األنشــــــــــــــطـع والميـاي ر والجـداول الزمنـسع. و تى اآلن، ايهـد  ســــــــــــــبل  يو

، بالتزاما  رســـــمسع  اوما ، يدررت نوااها الوفنسع )الجسة يو الشـــــرفع يو يرهزة ا ســـــتابارا ( في القاعمع
اقضــي بمنل الينح الجنســي المتصــ  بالنزاعا  والتصــدي لّ، وهي في مرا   ماتلفع من التنف ذ. ويمث  هذا 
ــتثناء القوا  المســـــــــــــلحع اليركسع الســـــــــــــوريع ورهاز  اليدد رمسل األفرا  الحاومسع المدررع في القاعمع، باســـــــــــ

ني ســــنوا  ويركل ســــنوا  على التوالي، ولم اقطل يي ا ســــتابارا  الســــوري، التي يدررت في القاعمع لمدة ثما
 .يو اتاذ ادا  ر ملموسع و ا  مصدايسع من القاء نفسها التزاما 
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لينح ا اتنـاول على ورـّ التحـديـدوي ـــــــــــــــدر  ثمـاني رهـا  فـاعلـع من غ ر الـدول  سـانـا  انفراديـع  - 77
الجنســــــــي وفقا لقرارا  مجلس األمن، وهي: الجنا  الميارق في الجسة الشــــــــيري لتحرير الســــــــودان الموالي 

الاال  الوفني في رنو  الســـــــودانأ وفي مالي، اعتال  انســـــــساسع الحركا  األزواديع   رهعلرياك مشـــــــار ور
د، والحركــع اليركســع األزواديــع، يتــألح من الحركــع الوفنســع لتحرير يزواد، والمجلس األعلى لو ــدة يزوا )الــذي

ــساسع الحركا  والجرها  الوفنسع  ــلحع )الذي يتألح من انســــــ ــ دي محمد(، واعتال  الجماعا  المســــــ باسادة ســــــ
 مو ي(. للمقاومع، ورماعع فوارل إمغاد للدفاع عن النفس و لفاعهم، والحركع اليركسع األزواديع، باسادة ولد

في المـاـعع(  71منهـا ) 30مـدررـا في القـاعمـع يي التزامـا ، ونـد يدرج ولم يقطل اثنـان ويركيون فرفـا  - 78
من هذه األفرا  هي رها  فاعلع من غ ر  26في القاعمع أللثر من ذمس سنوا . ومن الجدير بالذكر ين 

ــلع، يير  مجلس األمن عن اعتزامّ النظر في اطر ق رزاءا  محددة  الدول. وفي رمسل القرارا   ا  الصــــــــــ
وند اعتمد المجلس، يرا رون و/يو يوعزون بارا ا  يعمال الينح الجنسـي في  ا   النزاع.  الهد  ضـد من 

الينح الجنســــــــــــــي في  ا   النزاع، المتيلق ب عمال األالرند المواضــــــــــــــسيي من ردول   في منذ نظره ألول مرة
الينح الجنســـي يعمال  التحديد لسما يتيلق بالمســـؤولسع عن مياي ر لتحديد الجها  الااضـــيع للجزاءا  اشـــم 

في ثمانسع نظم للجزاءا ، وهي المتيلقع بجمهوريع يفرياسا الوســـــــــــــطى، ورمهوريع ال ونغو الديمقرافسع، ول رسا،  
ــسال لجنع مجلس األمن  ــودان، والسمن. وعالوة على  لك، وفي ســ ــودان، والســ ــومال، ورنو  الســ ومالي، والصــ

ــم القرارا   ــع  (2015) 2253و  (2011) 1989و  (1999) 1267اليـــاملـــع بمورـ ــدولـ بشـــــــــــــــــأن انظسم الـ
ا من يفراد ورماعا  ومؤسسا  وكسانا ،  يرابط  هم ااسالمسع في اليرال والشام )داعة( وانظسم القاعدة وما

اعتزامــّ النظر في فرق رزاءا  محــددة الهــد  على مىن ، اــأل ــد  (2017) 2368يعــاد المجلس، في نراره 
 اجار باأليـــــــــاا  في يرابط  تنظسم الدولع ااســـــــــالمسع يو انظسم القاعدة من يفراد وكسانا  ضـــــــــالي ن في ا

  .المنافق المتضررة من النزاعا  المسلحع وفي الينح الجنسي في  ا   النزاع

سنوا ، لم يتم احديد يي يفراد يو كسانا  لتفرق عل هم رزاءا    10وذالل فترة الو يع التي امتد    - 79
إلى المورزا  الســرديع  . غ ر ين رراعم عنح رنســي ي ضــسفتعلى ورّ التحديد رراعم الينح الجنســيبســرم 

فردا ويركيع كسانا  في رمهوريع يفرياسا الوســــــــــــــطى ورمهوريع ال ونغو الديمقرافسع ورنو   21عن انتهالا  
الســـــودان، على الرغم من ين إدراج يســـــماعهم في ناعمع الجزاءا  اســـــتند في المقام األول إلى يســـــبا  يذرو. 

بطا محدودا   ن األفرا  المدررع في اقاريري الســــــــــــنويع وعالوة على  لك، اجدر اايــــــــــــارة إلى ين هناك ارا
واألفراد وال سانا  الذين ادرج لجان الجزاءا  يســــــــــــــماءهم في ناعمع الجزاءا . ولذلك، فإن إ الع الجناة الذين 
يتمـادون في ارا ـا  ا نتهـالـا  والمـدررـع يســــــــــــــمـاؤهم في اقـاريري ل ي انظر في يـــــــــــــــأنهم لجـان الجزاءا  

م هام من روانم ايزيز ا متثال. وند يؤدي استادام مجلس األمن للجزاءا  وغ رها من الصلع هو ران   ا 
 التدا  ر المحددة الهد  إلى زيادة الت لفع المتصورة يو الفيلسع التي يت ردها الجناة، مما يشا  رادعا.

لح مما يلي: وند وضــــــــــيت القرارا  المتيلقع بالينح الجنســــــــــي في  ا   النزاع إفارا لالمتثال يتأ - 80
ــد المنتظم على الصـــــــــي د الم دانيأ واقديم التقارير إلى مجلس األمن، بما في  لك إدراج األفرا  في  الر ـــــــ

أ وا لسف ممثلي الاا  في يــــــا  منانشــــــع ســــــنويع مفتو ع هذه التقارير  يجري اســــــتيراق، على ين القاعمع
واقديم إ افا  إلى فريق الارراء غ ر  لمنلألالتزاما   ب  التيهد  بإيــــــــــــــراك األفرا  من الدول وغ ر الدول في
واعتزام المجلس  أ(2015) 2242  على النحو المحدد في القرار ،الرســــــــــــــمي الميني بالمرية والســــــــــــــالم واألمن
و  ازال الدعوا  الماصـــصـــع المورهع إلى ممثلي الاا  لتقديم  الميلن اعتماد رزاءا ،  ســـم ا نتضـــاء.

با   لد إلى المجلس وه ئااّ الفرعسع، إضــــــــــــافع إلى مبادرا  من نر   عم  فريق إ افا  إعالمسع ذا ــــــــــــع  
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محاف  هامع لميالجع الينح الجنســي في  ا    اشــا الارراء غ ر الرســمي الميني بالمرية والســالم واألمن، 
وفي  األمن.النزاع المســــــــــــــلن وما بيد انتهاء النزاع ورمسل الجوانم األذرو للاطع المتيلقع بالمرية والســــــــــــــالم و 

الونت نفســــّ، ســــ وا ــــ  ممثلي الاا  اليم  مل كسانا  منظومع األمم المتحدة والدول األعضــــاء والمجتمل 
المدني والمحاورين اآلذرين  وي الصــلع لتحديد يفضــ  الوســاع  والنهج للر ــد المســتمر لتنف ذ ا لتزاما  من 

ين يتمادون في ارا ا  ا نتهالا ، والوســــــــــاع  رانم األفرا ، والتجاه  وعدم ا متثال من رانم الجناة الذ
المحـددة التي يمان من ذاللهـا اورسـّ انتبـاه المجلس بصــــــــــــــورة دوريـع إلى ميلومـا  مفصــــــــــــــلـع عن ا متثـال 

ومن المأمول لسّ ين اسـاعد هذه الجهود الشـاملع على سـد يي ثغرة ناعمع في نظام ا متثال،   عدم ا متثال.  و/يو
 حمايع والونايع، و لك  زيادة التدن ق والضغط على األفرا  المدررع في القاعمع. وهو يمر   وي لتيزيز ال 

( منهارا يــــــامال لســــــد الثغرا  في S/2019/280)  الســــــا قالتو ــــــسا  الواردة في اقريري  ضــــــلوا  - 81
ــرال لدعم الجهود المحلسع والو  ــتجابع ال لسع وســ ــ  اليديد ا ســ ــحايا. ويتصــ فنسع واانلسمسع لتلرسع ا تسارا  الضــ

من هذه التو ـــسا  على ورّ التحديد بســـر  يسام مجلس األمن  تيزيز ور ـــد انف ذ يفرا  النزاع لاللتزاما . 
وـلذـلك، ي ـت مجلس األمن والجهـا  الـفاعـلع األذرو  ا  الصـــــــــــــــلع على كـفاـلع انفـ ذهـا ـبال ـامـ . وعالوة على 

ــّ  (2019) 2467 من نراره 2في الفقرة لس،  لـــك، ر ـــم المج ــام، وممثلتـ ــا األم ن اليـ ــذلهـ ــالجهود التي يرـ بـ
الاا ـع المينسع بالينح الجنسـي في  ا   النزاع، وفريق الارراء الميني بسـسادة القانون والينح الجنسـي في 

ومســتشــارو يــؤون  مايع المرية، وكسانا  األمم المتحدة األذرو  ا  الصــلع ســعسا إلى ين اقوم  ا   النزاع، 
رمسل األفرا  في النزاعـا  ـبالتيهـد ـبالتزامـا  مونوـاع ووضــــــــــــــل ذطط للتنفـ ذ في ســــــــــــــرـ   منل رمسل يعمـال 

باع نهج يلثر بيد انتهاء النزاع والتصـــــدي لها، ويـــــجل على اا  وييـــــاال الينح الجنســـــي في  ا   النزاع وما
منهجسع والتيج    تلك الجهود. وكالنظر إلى التحديا  الســساســسع والتشــغ لسع ال ر رة المتصــلع  هذه ا لتزاما ، 
ي ت مجلس األمن على موا لع دعم هذه الجهود، بما في  لك من ذالل الر د المستمر للتقدم المحرز في 

 ا لتزاما . انف ذ

  

https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)


S/2020/487 
 

 

20-03863 31/34 

 

 المرفق
تحجد أويييييييهاو وجيهة لالشيييييييتهاأ في ااتكاأها أنماطا من الغتصييييييياو  قائمة األطراف التي   

غيرأ من أشيييياال العنف الجنسييييي في حالت النزاع المسييييل  المداجة في جدول أعمال   أو
 مجلس األمن أو في مسؤوليتها عن ذلك

 
نها  لسس القصد من القاعمع التالسع ين ا ون ياملع، و نما ين اتضمن يسماء األفرا  التي اتوافر بشأ 

ــتبّ    ارد يســــــــــماء الرلدان والجدير بالذكر ينميلوما  موثونع.  ــارة إلى الموانل التي يشــــــــ ين ا ون  إ  ل يــــــــ
 انتهالا  ف ها. األفرا  ند ارا رت

 
 األطراف في جمهحاية أفريقيا الحوطى  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول - 1

 رسة الر  للمقاومعأ )ي( 

الســــا ق: ا احاد من ير  الســــالم في رمهوريع يفرياسا الوســــطى، فصــــاع  اعتال  ســــ لساا  ) ( 
والحركع الوفنسع ألفرياسا الوسـطى، والجرهع الشـيرسع لنهضـع يفرياسا الوسـطى/فصـ   غو ، 
والجرهع الشيرسع لنهضع يفرياسا الوسطى/فص   عرد هللا  س ن، والتجمل الوفني من ير  

كع الوفنسع لتحرير يفرياسا الوســـــــــطىأ  ركع التجديد في رمهوريع يفرياسا الوســـــــــطىأ الحر 
 محرري يفرياسا الوسطى لنصرة اليدالعأ

 الجرهع الديمقرافسع لشيم رمهوريع يفرياسا الوسطى/عرد هللا مسا نأ )ج( 

 رماعع الثورة واليدالعأ )د( 

 عباس س ديايأ - ركع اليودة والمطالبع بالحقول ورد ا عتبار  )هـ( 

 الم لسشسا المرابطع بأنتي با لا. )و( 
 

 األطراف في جمهحاية الكحنغح الديمقراطية  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول - 1

 رانف سّأ -احالح الوفن  ن من ير  كونغو  ر و ي سسادة  )ي( 

فصـــــــــــ   التجديد، باسادة  الجنرال   - ر و ي ســـــــــــسادة  احالح الوفن  ن من ير  كونغو ) ( 
 ما  نزي  ول ر لساويأ

 احالح القوو الديمقرافسعأ )ج( 

 نوا  الدفاع عن ال ونغوأ )د( 

 م لسشسا  بانا موراأ )هـ( 

 القوا  الديمقرافسع لتحرير روانداأ )و( 
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 نوا  المقاومع الوفنسع في إيتوريأ )ز( 

 كاموينا نسا وأم لسشسا   ) ( 

 رسة الر  للمقاومعأ ) ( 

 رماعع اندوما للدفاع عن ال ونغوأ )ي( 

فصــــــــــــــ ــــ  التجــــديــــد باســــادة  الجنرال  غ ــــدون   -رمــــاعــــع انــــدومــــا للــــدفــــاع عن ال ونغو  )ك( 
 مويساأ يسم راي

 رماعع ماي ماي كسفوافواأ )ل( 

 رمسل فصاع  رماعع ماي ماي سسمباأ )م( 

 رماعع نسااوراأ )ن( 

 رماعع ماي ماي رايا مواومروكيأ )س( 

 ماي يبا نا باليأ -رماعع ماي  )ع( 

 ماي ما يااأ -رماعع ماي  ) ( 

 ماي لسمرو نا لسمروأ -رماعع ماي  ) ( 

 ماي يالواومباأ -رماعع ماي  )ل( 

 م لسشسا  ل ندوأ )ر( 

 رمسل م لسشسا  اوا. )ش( 

 :رها  فاعلع  اومسع - 2

 أجمهوريع ال ونغو الديمقرافسع*القوا  المسلحع ل )ي( 

 .الشرفع الوفنسع ال ونغولسع* ) ( 
 

 األطراف في العراق  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول 

 .انظسم الدولع ااسالمسع في اليرال والشام 
 

 األطراف في مالي  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول 

 أ*الحركع الوفنسع لتحرير يزواد، وهي رماعع من انسساسع الحركا  األزواديع )ي( 

 ينصار الدين، وهي رماعع من رماعا  نصرة ااسالم والمسلم نأ ) ( 

 

 إلى ين الجهع التزمت رسمسا باااا  ادا  ر للتصدي للينح الجنسي المتص  بالنزاعا . (*)اش ر اليالمع  * 
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ــابقون إلى انظسم الدولع  ركع التو  د   )ج(  ــم يفرادها الســـــــــ والجهاد في غر  يفرياسا التي انضـــــــــ
 ااسالمسع في الصحراء ال رروأ

انظسم القـــــاعـــــدة في  الد المغر  ااســــــــــــــالمي وهي رمـــــاعـــــع من رمـــــاعـــــا  نصــــــــــــــرة  )د( 
 والمسلم نأ ااسالم

مــاعــا  رمــاعــع فوارل إمغــاد للــدفــاع عن النفس و لفــاعهم، وهي رمــاعــع من اعتال  الج )هـ( 
 .بالجزاعر اليا مع* 2014 زيران/يونسّ  14المسلحع/اعتال   ركا  

 

 األطراف في ميانماا  

 :رها  فاعلع  اومسع 

 .القوا  المسلحع لمسانمار )اااماداو ك ي(* 

 

 األطراف في الصحمال  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول - 1

  ركع الشبا . )ي( 

 :رها  فاعلع  اومسع - 2

 الجسة الوفني الصومالي*أ )ي( 

 نوة الشرفع الصومالسع* )والم لسشسا المتحالفع ميها(أ ) ( 

 نوا   ونتالند.   )ج( 
 

 األطراف في جنحو السحدان  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول - 1

 رسة الر  للمقاومعأ )ي( 

  ركع اليدل والمساواةأ ) ( 

 ان الموالي لرياك مشار*أالجنا  الميارق في الجسة الشيري لتحرير السود )ج( 

ــع الموالسع لناعم  )د(  ــودان، القوا  الميارضــ ــيري لتحرير الســ الجنا  الميارق في الجسة الشــ
 الرعسس، اابان دينق.

 :رها  فاعلع  اومسع - 2

 :نوا  األمن لحاومع رنو  السودان، بما في  لك الجها  التالسع 

 نوا  الدفاع الشيري لجنو  السودان*أ )ي( 

 .هاز الشرفع الوفنسع لجنو  السودان*ر ) ( 
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 األطراف في السحدان  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول - 1

  ركع اليدل والمساواةأ )ي( 

 رسة احرير السودان/فص   عرد الوا د. ) ( 

 :رها  فاعلع  اومسع - 2

 القوا  المسلحع السودانسعأ )ي( 

 نوا  الدعم السريل. ) ( 
 

 الجمهحاية العربية السحايةاألطراف في   

 :رها  فاعلع من غ ر الدول - 1

 انظسم الدولع ااسالمسع في اليرال والشامأ )ي( 

 ه ئع احرير الشام باسادة ررهع النصرةأ ) ( 

 رسة ااسالمأ )ج( 

 . ركع ي رار الشام )د( 

 :رها  فاعلع  اومسع - 2

 القوا  المسلحع اليركسع السوريعأ )ي( 

 رهاز ا ستابارا . ) ( 

 .نوا  الدفاع الوفني الملسشسا  الموالسع للحاومع )ج( 

 

 األطراف األخرى المثيرة للقلق المداجة في جدول أعمال مجلس األمن  

 :رها  فاعلع من غ ر الدول 

 رماعع  وكو  رام. 

 


