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 اجلنسي املتصل بالزناعات العنف  
  

 تقرير األمني العام  
  

 مقدمة -أوال  
ــاير    اــاإىل  األو ا       - ١ ــن اــاإىل  الوا اين ــرة م ــلل يرةــي النت ــر  ال ــد م اــلا التقري  ُيق

  الـلل للـف ه ـ     (20١3) 2١06من قرار جملس األمن  22  عمال بالنقرة 20١5ديسمرب 
 (2009) ١888و  (2008) ١820اجمللس  يّل أ  أقدم تقـارير نـنىلية عـن تنن ـل القـرارات      

  مىلصــــ ا ه إــــا بــــاترايات انــــترات ت ةر وقــــد  ادت التةــــىلرات الــــ   (20١0) ١960و 
من عمق الشىلاغل املتعلقة بانـتددام العنـف اجلنسـي     بالتقريراملشمىللة  النترةانتتد ت خال  

على أيدل اجلماعات اإلرااب ـة واجلماعـات املتةرهـة العن نـة   ـا    لـا    لـار من ىلمـات         
ــىلاو   ــاو والو ــ  العق ــد نــلةتإ  تســتددمإاال ــرار و  ر التىلل  ــر  (20١5) 2242الق   اعت

بــترا الســ اع العــاملي للســالم واألمــن  وال نــ ما مــن ا ــل الّعــد اجلنســا  للتةــر     اجمللــس
نســي اىلااــد مــن العن ــف والــاالت التشــريد اجلمــاعير ويشــال اعتــرا  اجمللــس بــالعنف اجل 

تأا ـدا ألإـ  ي يعـد باإلماـا      ( (20١5) 2242)القـرار  أنال ف االرو وأنـال ف اإلراـاو   
هصل انترات ت ات تسىلية الزناعـات ومااهحـة اإلراـاو عـن اجلإـىلد املّلولـة المايـة و اـني         

 اجلنسي املتصل بالزناعاتر  النساي والنت ات ومااهحة العنف 
   االغتصــاو واالنــترقاع  “ العنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات  ”ويشــا مصــةل    - 2

اجلنســي والّرــاي القســرل واالمــل القســرل واإلتإــات القســرل والتعقــ م القســرل والــ وا   
ــ  ُترتاــف  ــد النســاي        ــة ال ــاإلارا   ونــاشر أ ــاا  العنــف اجلنســي  ات اثةــىلرة املماكل ب

الرتـــا  أو الّنـــات أو األوالد  والـــ  تاـــىل  ةـــا صـــلة مّا ـــرة أو غـــا مّا ـــرة ) من ـــة     أو
ترراه ة أو نّّ ة( بالزناعر وقد ُيستدّ  على وتىلد ال  الصلة مـن أوصـا  اجلـا  )الـلل      أو

ياــىل    اــوا مــن االــاالت مرتّةــا ةماعــة مســلحة تابعــة أو غــا تابعــة لدولــة(  واأو مــن    

http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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تاـــىل    اــوا مـــن االــاالت منتم ـــة    أقل ــة ن انـــ ة أو عرق ـــة     أوصــا  اليـــح ة )الــ   
دين ة(  واأو مـن وتـىلد منـاغ يرلـف عل ـ  اإلهـالت مـن العقـاو )واـىل أمـر ياـىل  مقترإـا              أو

 مجـــاال بار ـــار الدولـــة(  واأو مـــن اـــدوح وكـــار عـــابرة للحـــدود )موـــل التشـــريد واال ـــار   
 اع لىلقف  لالع النارر  (  واأو من ادوح اإتإااات ألااام اتنباأل داص

ــاان اــواة عر ــة ثةــر العنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات       - 3 ــاا أم و  اــني أ  ان
تشإد بالنعل الا النـىلع مـن العنـف أو تىلتـد قـا بقايـا  رح منـ   هـا  اـلا التقريـر يرّاـ              أو

االة قةريـة تتـىلاهر وصىلصـإا معلىلمـات  ات مصـداق ةر وللمـرة األو   ل لـف مـن          ١9على 
ا اإات ال   ول الىلتـىلد القةـرل لممـم املتحـدة اإلبـالا عـن االالـة علـى صـع د انـتددام           ال

العنــف اجلنســي اأنــلىلو مــن أنــال ف اإلراــاو )اإ ــر النــرع الوالــل(ر وينّرــي قــراية اــلا   
التقريــر بــاالقترا  مــي تقــاريرل الســّعة الســابقة عــن العنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات  هإــي  

 املدرتـة   القاشمـة   48س التراامي املسـتند  ل ـ    تسـم ة األلـرا  الــ      تشال جمتمعًة األنا
  اـا  مع ـم األلـرا  املدرتـة   القاشمـة تإـات مـن غـا         20١4ر و  عـام  )اإ ر املرهـق( 

الــدو ر ولوــل التناعــل مــي اــل  اجلماعــات    لــار تشــت ي االمتوــا  لقــرارات جملــس األمــن  
انــ ة والتنن ليــةر ومج ــي الــدو  األلــرا  الــ  يتاــرر  حتــديا غــا مســّىلع مــن النــاا تني الس  

 دراتإا بسّف ارتااو اإتـإااات تسـ مة  ـد األلنـا  واأو أعمـا  عنـف تنسـي متصـل         
بالزناعات نىل  ُتح ـر مشـاراتإا   عمل ـات األمـم املتحـدة للسـالمر ويـتعني علـى الّلـدا           

ة أ  تعمل مـي ثولـيا اثاصـني    املسامهة بقىلات عسارية وقىلات  رلة املدرتة اال ًا   القاشم
من أتل رهي أمساشإا من القاشمة  وأ  تننـل الت امـات دـددة ومىلقىلتـة وخةـ  عمـل ملمىلنـة        

ــ  بســّّإا   القاشمــة )       ــل مــي االإتــإااات الــ  أ درت  (20١5) 2242اإ ــر القــرار  للتعام
 (رS/2015/682والىلك قة 

ويستند التقريـر    اـاالت وكقتـإا األمـم املتحـدةر وقـد أهيـ  ال يـادة الـ  اـدك             - 4
تنع ـل     الـلين يتىلّلـىل  مسـ ول ة   على صع د وتـىلد مستشـارل  ـ و  ةايـة املـرأة   امل ـدا       

وت ســا االــىلار  نســي املتصــل بالزناعــاتترت ّــات الرصــد والتحل ــل واإلبــالا بشــأ  العنــف اجل
   حتسُّــن إىلع ــة الّ اإــات  اةــاد     االصــىل  علــى الت امــات باالمايــة مــن ألــرا  الــزناع  

مـن مستشـارل    34التر واـ  ان     إشـر   التـدخ   ُيإـد  قـا     ر ـاد   والتحل الت الـ   
الـ   عوات انظ السالم السـ     و  ةاية املرأة   نّعة من مىلاقي الّعواتر وقد قام مج ي ب

مايــة املــدإ ني باإشــاي ترت ّــات للرصــد والتحل ــل واإلبــالا و درا   حب تتيــمن واليا ــا تال نــا
مصــنىلهة م  ــرات اإلإــلار املّاــر بىلقــىلع العنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات  ــمن ترت ّا ــا   

اإلإـــلار املّاـــر األعـــم    جمـــا  االمايـــةر ونـــ  ل بـــل  اجلإـــىلد املتيـــاهرة لتع يـــ  الىلقايـــة و 

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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واالنتتابة   الىلق  املنانف الاالت العنف اجلنسي املتصل بالزناعات يتةلف مـىلارد بشـرية   
 ومال ة مار نة ةلا الررت وحبتم متنانف مي تسامة الا التحدلر  

ويعد  تع ي  قدرات امل نسات الىللن ـة أمـرا بـالأل األمه ـة لانالـة املسـايلة عـن العنـف          - 5
رباي املعـب بسـ ادة القـاإىل  والعنـف اجلنسـي        اثـ لزناعـاتر وقـد قـام هريـق     اجلنسي املتصـل با 

  بتقـد   (2009) ١888ااالت الزناع  وهقا للىلالية املسندة  ل    ىلتف قرار جملـس األمـن   
ات واملالاقـات القيـاش ة اجلناش ـة     املسـاعدة    االاىلمـات   ـا    لـا   جمـاالت التحق قـ      

والقياي العسارل  واإلصالح التشريعي  وةاية اليحايا والشإىلد  وترب مـا الـق بالنـاتني    
من أ رارر ويتألف هريق اثرباي  اللل يرهي تقارير  مّا رًة    ثـول  اثاصـة املعن ـة بـالعنف     

األمم املتحـدة  السالم ومنىل  ة  اجلنسي   ااالت الزناع  من خرباي من  دارة عمل ات انظ
قــىلع اإلإســا  وبرإــاما األمــم املتحــدة اإلنــاشي     تاإــف أخصــاشي منتــدو مــن مّــادرة     ال

ر   اــاالت الــزناع نــي العنــف اجلنسـي اململاـة املتحــدة لربيةاإ ـا الع مــى وأيرلنــدا الشـمال ة مل   
الت التدصـ.ر وقـد   ولدى النريق أييـا قاشمـة معتمـدة مـن اثـرباي   لاشنـة وانـعة مـن جمـا         

ا ةلي النريق منل  إشاش  بدور اّنـا    تنن ـل ألـر التعـاو  املتنـق عل إـا بـني ثـول  اثاصـة          
والسلةات الىللن ة واجلإات الناعلة اإلقل م ة  مام ال بللا العمل الـلل ييـةلي بـ  الىلتـىلد     

رتايب القةرل لممم املتحـدةر وبنيـل املسـاعدة املدصصـة  لاـن للحاىلمـات أ  تقا ـي مـ        
ال  اجلرلة بنعال ـة  امـا اـدح   غ ن ـا  ا ـل أهيـ  املسـاعدة التقن ـة املقدمـة مـن هريـق            

قرار ا ام   اـق ق ـادات عسـارية ون انـ ة الرتاـاو تـراشم العنـف         ١6اثرباي    صدور 
ر وقـد أنـإم النريـق  ق الـ  وتشـا ل        2009اجلنسي وغااا من اجلـراشم   أيلىل انـّتمرب   

العنف اجلنسي املتصل بالزناعات ه مـا بـني الا اإـات الـ      سألة التساع ه ما يتصل    تع ي  ا
ينتمــي ةــا أعيــاىت ر واــ  ان   قــام النريــق بــأدوار   اــل مــن مجإىلريــة أهريق ــا الىلنــةى    
ــىلار        ــا  واــىلت دين ــىلو الســىلدا   والصــىلما   وغ ن  ــة  وتن ــىل الدلقرال  ــة الاىلإر ومجإىلري

 يلر  واىللىلمّ ا  ول ربيا  وما
وتقىلم مّادرة األمـم املتحـدة ملااهحـة العنـف اجلنسـي   اـاالت الـزناع  امل لنـة مـن           - 6

مــن ا اإــات األمــم املتحــدة حتــ  رشانــة ثــول  اثاصــة  بــدعم تنم ــة املــىلارد   جمــاالت   ١3
التــدريف والتىلت ــ  والــدعىلة مــن أتــل بنــاي القــدرات التقن ــة لعناصــر الىلتــىلد القةــرل لممــم  

ي تتمان من تنن ل انتتابة منسقة و املة للعنف اجلنسي املتصـل بالزناعـاتر و    املتحدة لا
  قدم  مّادرة األمم املتحدة  ىليال حتن  يـا لنشـر مستشـارل  ـ و  ةايـة املـرأة       20١5عام 

  مجإىلرية الاىلإرىل الدلقرال ة واىلت دينىلار  ودعم  و ي خريةة للتـدخالت الـ   ـ     
 ت ة الىللن ـة ملااهحـة العنـف اجلنسـا    اـىلت دينـىلار  ومىل لـ         على صع د تنن ـل االنـترات  

http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
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مشروعا مشتراا   الّىلننة واةرنـا لـدعم العدالـة االإتقال ـةر و   إتـا  عـدد مـن األدوات        
واملنتتــات املعره ــة لتحســني املمارنــة املتّعــة   امل ــدا    ــا    لــا تىلت إــات بشــأ  تع يــ   

ماتـف األمـم املتحـدة     أعـد اا لعنف اجلنسي   اـاالت الـزناع    القاإىلإ ة ل - االنتتابة الةّ ة
املعب باملددرات واجلرلة ومن مة الصحة العامل ة  وملارة تىلت إ ة بشـأ  إقـاا االلتقـاي بـني     
إ ــام  دارة املعلىلمــات املتعلقــة بــالعنف اجلنســا  وبــني ترت ّــات الرصــد والتحل ــل واإلبــالا     

 ا من مة األمم املتحدة للةنىللة )ال ىلإ س ف( وصندوع األمم املتحدة للسـاا  ومنىل ـ ة   أعد 
شـ و  الالتـ؛ني  وقاشمـة و ـارات الـدعم املقـد م علـى املسـتىلى القةـرلر و           األمم املتحـدة ل 

 يناد بعوتني مشتراني للدعم التقب    ال من مايل   اـاإىل  الوا اينـاير وتنـىلو السـىلدا      
    مــن خــال  القاشمــة املشــتراة بــني ا ؛ــة األمــم املتحــدة   20١5اأبريلر و  عــام   إ ســا 

ــة الــ  حتتــىلل علــى أمســاي ا ققــني الــدول ني      ــة االنــتتابة الســريعة   جمــا  العدال للمــرأة وول 
خـّاا    ول ـات املسـايلة      30املعتمدين جلراشم العنف اجلنسي واجلنسا  إشر ما يقـرو مـن   

 التحق ـق  وجلنـة  السـىلرية  العرب ـة  باجلمإىلريـة  املعن ـة  املسـتقلة  الدول ـة  التحق ـق  نةجل ا    لا 
  وبعوتا تقصـي االقـاشق اثاصـتا  بـالعراع ول ّ ـا  والعمل ـات        ريتريا   اإلإسا  حبقىلع املعن ة

 دارة الــدعم امل ــدا   و الىللن ــة املتعلقــة ةــراشم االــرور وقامــ   دارة عمل ــات انــظ الســالم
و  مــي لاشنــة مــن الشــرااي  بىل ــي نــىل   تــدرييب تديــد عــن العنــف اجلنســي املتصــل  بالتعــا

ــن املســتىليني األنانــي واملتقــدم        ــدريف الســابق للنشــر م ــف    بالزناعــات ألغــرات الت تاإ
التدريف املتاامل للّعوات من املستىلى املتقدم اللل يتم تقدلـ  للعناصـر العسـارية والشـرل ة     

 واملدإ ةر  
  

ــة        -كاإ ا   ــدول ني   ــة عام ــن ال ــدا للســالم واألم ــار   دي ــف اجلنســي باعتّ العن
 الشىلاغل االال ة والنا ؛ة   عن

مثــة  ــاغل كابــ  تتشــارا ه ــ  مج ــي االــاالت  أال واــىل أ  عــاملي اثــىل  والىلصــمة  - ٧
الوقاه ة جيتمعا  إلكناي الرالّ ة الع مى من الناتني مـن العنـف اجلنسـي املتصـل بالزناعـات عـن       

ــة        اإل ــل اــل اال ــ  مقاب ــدا  تشــا    أإ ــ ر هتقــديرات املمارنــني   امل  ــا تعر ــىلا ل ــالا عم  ب
اغتصاو مرتّةة بالزناع يتم اإلبالا عنـإا  انـاا عـدد مـن االـاالت غـا املىلكقـة يتـراوح بـني          
العشر والعشرينر واألرقام املعرو ة   اـلا التقريـر  وـل االـاالت املّلـأل عنـإا  وبالتـايل هإـي         

اتــم املشــالةر وترنــم تقــاريرل املتتال ــة عــن العنــف اجلنســي املتصــل         اق قــة  تعاــس ال
بالزناعــات صــىلرة تراام ــة للعىلامــل الــ   ّاــن النــاتني مــن االإتصــا  وتلــا الــ  حتــد  مــن    
قــدر م علــى  لــار وباإل ــاهة    الصــدمة الّدإ ــة والننســ ة املــدمرة   شــى مع ــم النــاتني   

اد اـلا األمـر تعق ـدا بسـّف اإعـدام الوقـة   امل نسـات الىللن ـة          الىلصم أو اإتقام اجلناةر وي د
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   لــا الشــرلة والقيــاي  وخاصــة عنــدما ُيرتاــف العنــف اجلنســي علــى أيــدى القــىلى       ــا
 املالنة باالماية من ر  

وبالتــايل هــا  أاــد األاــدا  اال ىليــة يتموــل    خــرا  املعلىلمــات    النــىلر وحتســني    - 8
مـن خـال  ترا ـف    التـف اـل  الّ اإـات    ىلرة ومنـةر وأل داولـة   هرص اإتصـا  النـاتني بصـ   

اليحايا والشإىلد وأنرام الملإم على نحف بالغا م  أو مـن خـال  مـنعإم مـن الىلصـىل       
ر جملـس األمـن     املىلاقي  ات الصـلة   نـا تشـال اإتـإااا وخـر يسـترعي إ ـرة  ح صـ ة مـن          

ثدمات  واىل ما قد ياىل  لـ  أكـر موـّ     ولتد الا الترا ف   اوا من االاالت    مقدمي ا
على ما يقىلمىل  ب  من  تـرايات للتصـدلر وقـد يـ دل التـأخ ر   اإلبـالا    إتـاشا مإلاـةر         
هني مجإىلريـة أهريق ـا الىلنـةى  علـى نـّ ل املوـا   ال يةلـف املسـاعدة   غيـىل  السـاعات           

صــة اامســة التقــاي    املاشــة مــن اليــحايا  واــىل مــا يعــب هــىلات هر   26األو  نــىلى  ٧2 الـــ
اإلصــابة بنــاوس إقــ. املناعــة الّشــريةااإليد  أو االمــل غــا املرغــىلو ه ــ   أو جلمــي األدلــة   
اجلناش ةر و  خيم ااالت الةىلارئ  ت داد مسألة التىلك ق تعّقدا بسّف التحراـات السـااإ ة   

  املعّةلـــة والـــن م القاإىلإ ـــة  واملعىل قـــات الـــ   اب ـــ  علـــى صـــع د القـــدرات املتااـــة  الاـــّاة
واثدمات ا م لـة بـأاور مـن لاقتـإا أو غـا املمىل لـة  ـا ه ـ  الانايـة أو الـ  ال تتـىلاهر النـرص             

الـ  قـد ياـىل  النـاس     للىلصىل   ل إار ومن املعىل قات أييا عدم  مااإ ـة الىلصـىل     األمـاان    
نســي   اأمــاان االاتتــا ر ويعــد  التإديــد بانــتددام العنــف اجل ه إــا عر ــة للدةــر الشــديد

انتددام  بالنعل اشال من أ اا  نىلي املعاملـة   مرااـ  االاتتـا  واالنـتتىلاو مـن       أو
أدلـة  انـاا    املساشل ال  ما  ال  الّ اإات الام ـة غـا متـىلاهرة وصىلصـإا  مجـاال  و   ااإـ      

ول ّ ـا  تشـا    اجلمإىلريـة العرب ـة السـىلرية      ا    لـا مـن   اواة مستمدة من  إادات الع ا 
نش ــي اــل  املمارنــةر واــواا مــا ُيســتددم اــلا النــىلع مــن العنــف اشــال مــن أ ــاا       ت

تعليف الرتا  واألوالد  واوا من اـ الي يل مـىل  الصـم  خشـ ة النّـل االتتمـاعي املقتـر         
امـا ال يـ ا  اـىل      با امإم باملول ة اجلنس ة   ب ؛ات تعترب الا الشيي أمـرا در مـا  بـل وجمر مـا    

عند داولة تنسا املعلىلمـات    ل إاار ومن االعتّارات املإمة ال  جيدر االإتّا  بلد ٧8االا    
ــ اي           ــديإي لم  ــىلر الّ ــي التص ــ  م ــات  و   تناقي ــرتّ  بالزناع ــي امل ــالعنف اجلنس ــة ب املتعلق

اللين يتقدمىل  بالّالغات   ـا    لـا    املراهـق الـ       من الا العنف ا دياد عدد الناتني أ 
تديراا الدولة  يد   مجـاال علـى اـدوح فن ـف للق ـىلد املنرو ـة علـى وصـىل  اليـحايا             

 تلا اجلإات  وعلى تىلاهر رعاية ت دة النىلع ة  وعلى حتسُّن االالة األمن ة بىلت  عامر
أينمـا ُوتـدت انل ـات املنانـّة  موـل اثـ         وتشا اثـربة املاتسـّة   امل ـدا     أإـ      - 9

الساخن أل مـات العنـف اجلنسـا  الـلل ترعـا  من مـة غـا ااىلم ـة   الصـىلما  أو الرعايـة           
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  املنـالق الناش ـة مـن مجإىلريـة أهريق ـا الىلنـةى  حتـدح  يـادات          تتاحاجملتمع ة املستدامة ال  
القنـىلات الـ  لاـن اإلبـالا مـن خالةـا       اّاة   معد الت اإلبالار وم  تىلاهر األخصاش ىل  و

بشال نر ل  ظإرت املشالة للع ا  وبات من املمان عالتإا  بدال من تـرا مـا  ّلنـ  اـلا     
ــىلاهرت        ــاتر ومــ  ت ــام ل ستشــرل داخــل اجملتمع ــة   االإتق ــن اــرو ومــرت ورغّ العنــف م

قياي  امـا اـدح     تىلي    الأاور انتعدادا لّل ىلااثدمات املتعددة القةاعات للناتني  ااإ
ــاة       ــدعاوى  ــد اجلن ــة ال ــار  قام ــل اخت ــة  ا  ــىل الدلقرال  ــة الاىلإر ــن   66مجإىلري ــة م   املاش

االتتمــاعي  - ىلا الــدعم املتاامــل   اجملــاالت الةــيب والننســي  ــحايا االغتصــاو الــلين تلقـّـ 
عــن  ب اإـات تنصـ ل ة   تتـىلاهر وصىلصـ   والقـاإىل ر والّلـد الىلا ـد املشـمىل  قـلا التقريــر الـلل       

العنف اجلنسي املمار س  د الرتا  والنت ا  اىل مجإىلرية أهريق ا الىلنةى  ا ل جيـرل بـل    
ــدة تنســاإ ا         ــة داي ــالعنف اجلنســا  بلر ــة ب ــد واع لتىلصــ ف اثــدمات املتعلق ــدريفتإ  ولت

ــاي هقــ ر ومــا  ا  انــاا            ــىل ر أرــا ثدمــة النس ــني للتقل ــل مــن تص ــىلظنني مــن اــال اجلنس  م
الـلاىلرر ويعـد العـال      مـن   يىلهر االماية القاإىلإ ـة ليـحايا االغتصـاو   بلدا ال 62 جممىلع  ما

الةيب اجملا  أييا من املتةلّات اال ىليـة إلجيـاد انـتتابة متمحـىلرة اـىل  النـاتنير ب ـد أإـ            
اوا من الس اقات  ُينرت على الناتني دهي رنىلم للشرلة لنـت  ملنـات الـاال م  امـا اـىل      

علـ إم دهـي رنـىلم للحصـىل  علـى الشـإادات الةّ ـة  امـا اـىل          االا    الصـىلما   وُينـرت   
االــا    مجإىلريــة أهريق ــا الىلنــةى واــىلت دينــىلارر وعــالوة علــى  لــا  اــواا مــا يشــترا  

اثــدمات علــى النــاتني  بــالا الشــرلة قّــل تقــد  الرعايــة  لــ إمر و  م انــار  أدى     ىلمقــدم
ارو  االنـتنادة مـن اثـدمات       ن  تـ    تدإ ي إسّة النـاتني مـن العنـف اجلنسـا  الـلي      الا

  املاشة هق ر وتشـال ثارنـة هـرت  بـالا الشـرلة اشـرا  ل امـي عاشقـا أمـام االصـىل             4
علــى الرعايــة   نــ اقات أخــرى موــل الســىلدا  وتنــىلو الســىلدا  )علــى الــرغم مــن صــدور    

ســتقّلة وبعــا الّلــدا  امل اجلمإىلريــة العرب ــة الســىلريةتعل مــات تنــإى عــن  لــا( واــللا   
 لالت؛ني السىلرينير

ومن املنتي أ  ت ل اىلادح االغتصاو اجلماعي تقـي   ظـل تـىل مـن اإلهـالت مـن        - ١0
ميـي  قرابـة عقـد مـن ال مـا  علـى  درا  اـل  املسـألة علـى تـدو             علـى الـرغم مـن   العقـاو  

    تىلك ـق اـاالت مـن اـلا النـىلع      20١5أعما  جملس األمن اشاغل  ل أولىليةر هني عـام  
مجإىلريــة الاىلإرــىل الدلقرال ــة و  الســىلدا  وتنــىلو الســىلدا   وانــتمرت ثارنــة      ــرع

سـىلرية واملنـالق الـ     اجلمإىلريـة العرب ـة ال  العنف اجلنسـي بصـىلرة وانـعة النةـاع وثنإتـة        
ــن         ــاي ع ــا  وردت أإّ ــراعر وباإل ــاهة     ل ــة اإلنــالم ة   الع ــ م الدول ــا تن  يســ ةر عل إ

ــدايات تنســ ة انــت   ــى أنــاس االإتمــاي    اــدوح اعت ــدل عل ــإم   بىلروإ إده  أ داصــا بع ن
الس اني النعلي أو املتصىل رر وعندما يتم اإلهرا  عن األ داص املتـىلرلني   اـل  االـىلادح     



S/2016/361/Rev.1 
 

 

16-10524 7/50 

 

أو يـتم إشـرام بـالقرو مـن  م عـات املــدإ ني  هـا  اـلا يّعـل للمتتمعـات با ـارة علــى أ            
ياــىل  يــار ويتىلقــي املرتصــّىل  أ  اإلبــالا لــ س أمــرا خةــرا هحســف  بــل وعــد  اجلــدوى أي 

   ما يلـ م مـن  مااإـات وتـرأة ودعـم لاـي يّلرـىلا عنـإم  وال نـ ما             منتقرين حاياام 
ظل االة النىل ى الـ  تاـىل  نـاشدة خـال  الـزناعر وبالتـايل هـا  املالاقـة القيـاش ة متةلـف           

 وابـة  لقاإىل ر واـي   رورل للىلقاية  هإي قد تردع اجلناة وتساعد على  عادة الوقة   ن ادة ا
أإ  ما من قاشد عسارل أو ن اني هىلع القاإىل   وما من امـرأة أو لنـل أقـل مـن      براا  على

أ  ُيشمل حبماية القاإىل ر غا أإ  إ را لر او العدالة أو عرقلتإا أو بـ ي خةااـا   اـوا مـن     
التقل ديةر هني تنـىلو  الّ ؛ات املتيررة من الزناعات  يش ي جلىلي اجملتمعات ا ل ة    انل ات 

االاالت تـتم تسـىليتإا بىلانـةة ا ـاام      ال    املاشة من 90السىلدا   تشا التقديرات    أ  
العره ــة الــ  تقيــي   اــوا مــن األا ــا  بتــ ويا  ــح ة االغتصــاو مــن اجلــا  علــى نــّ ل   

ال علــى التســىليةر و  لــا   ــرع إ تايــا والصــىلما   يعتــرب تــرب اليــرر بــال وا  أمــرا مقّــىل 
أنـلىلبا تقل ـديا    “ جيات تـرب اليـرر  ”إةاع واني من تاإف أنر اليحايا  ن ّا للعار  وتعد  

ــارر     ــاالت االغتصــاو   م ان ــىلية   ا ــي  للتس ــدابا ال تقي ــردع    واــل  الت ــة ال ــى  مااإ  عل
  ا صـلة  وابـة ااـم عل إـا      هإـي تاـىل   قيي على مستقّل اليح ة أييـا   تهحسف  بل و
 تارررباالغتصاو امل

ــ   - ١١ ــا  ال ــف اجلنســي   وم ــاا العن ــدام االإيــّاا     مســتمرة أن أييــا اأاــد م ــاار اإع
ر ومــن التةــىلرات املشــتعة اعتمــاُد الت امــات  وخةــ  عمــل والســ ةرة واإنــالت  مــام الق ــادة

القــىلاُت املســلحة جلمإىلريــة  مــن ب نــإاألــرا    إ اعــات مســلحة  مــن قّــل وتــدابا تأديّ ــة 
ة واجل ش الشعيب لتحرير السـىلدا   و اـراُ  تقـدم   تنن ـل ن انـات عـدم       الاىلإرىل الدلقرال 

التسام  على اإللـالع ومـدوإات قىلاعـد السـلىلا ه مـا يتعلـق بـالقىلات املسـلحة   اىللىلمّ ـا          
ألـرا  مـن    مـن أييا للحصىل  على الت امات باالماية  وُبلل  تإىلدواىلت دينىلار وإ ّا ر 

ــا    ــة لاىللىلمّ  واجلنــاح املعــارت     اجلــ ش الشــعيب -غــا الــدو   اــالقىلات املســلحة الوىلري
  االالـة   اجلإـىلد   و ديـ  راالراة الشعّ ة لتحرير السىلدا ااجل ش الشعيب لتحرير السـىلدا  

خةــًة دــددة ملااهحــة العنــف    ألو  مــرة مجاعــة مســلحة مــن غـا الــدو   اعتمــادعــن  الواإ ـة 
سير ولتر ا السلىلا  جيف الق ام قلا النىلع مـن التىلاصـل بشـال أاوـر اإت امـار ومـا  ا        اجلن

انــاا تنــاوت صــارغ بــني املعــايا الدول ــة القــىلع اإلإســا  والتشــريعات الىللن ــة الســارية     
و ـعإا   نـلة   اـل  اجلـراشم أو    ا ل جيرل التقل ل مـن  ـأ   الّلدا  املتيررة من الزناعات  

حيمـي اجلـا  علـى اسـاو     اـلا أمـر   ا  اما اىل االـا    أهراإسـتا  والـ منر و   ال إواادة مي 
اليح ةر وبىلني تدابا العدالة االإتقال ـة أ  تتـ   هرصـة لترـ ا األعـرا  االتتماع ـة اليـارة         
و ما  أال تترنخ الن اشي املرتاّة    من االرو بعد اإتإاي الزناعر ويّدأ العمـل علـى  لـا    
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الشـىلاغل املتعلقـة بـالعنف اجلنسـي      ُتعـالجا راع ة لالعتّـارات اجلنسـاإ ة  اـ     بتىلها الىلنالة امل
بالزناعـات   اتناقـات وقــف  لـالع النـار واتناقـات الســالم و  مـا يل إـا مـن ول ــات          املتصـل 

بالزناعات بنعال ة   اتناقـات السـالم أ     املتصلتنن لر ومن  أ  تناو  مسألة العنف اجلنسي 
مة السالم بالتدن ف من ادة املداو  األمن ة وبتع ي  الشـناه ة واملسـايلة   ي يد من هرص دلىل

ــة املشــار  ل إــا   اــلا     غــا أ والوقــة بــني األلــرا ر   مــن بــني مج ــي عمل ــات الســالم اجلاري
التقرير  واداا العمل ة الاىللىلمّ ة تناول  الشىلاغل اجلنساإ ة بشال منإتي جيسد األاـدا   

ومـــا تالمهـــا مـــن  (2008) ١820و  (2000) ١325األمـــن املتىلخـــاة مـــن قـــرارل جملـــس 
بالزناعـات مـن    املتصـل قراراتر وقد يشال  لا النـارع بـني نـقىلا أعمـا  العنـف اجلنسـي       

ي ا  ُيعتر   ا واتإ  اليحايا واـ  ُيشـتا   العام  الستل  نتالت التاريخ وبني تدوينإا
 على املصاالةر  

منـل أمــد   ل  انهـة قــ ا  ةـة و   لـار مىلاتإـة كقاهــة اإلإاـار واإلهـالت مــن العقـاو       - ١2
 ا يـرا ا  ١9بتىلاهـق انراي قـرارا يقيـي بـاعال       20١5  افلت اجلمع ة العامة   عـام  بع د

(ر واـا   293ا69القـرار  لقياي على العنـف اجلنسـي   اـاالت الـزناع )    يىلإ   ال ىلم الدويل ل
بلـدا  اـىل االاتنـا  باإل ـا  املتموـل         ١١4اةد  من الا القـرار  الـلل  ـارا   تقدلـ      

الـلل أدا  انـتددام    (2008) ١820القرار  2008ا يرا ايىلإ    ١9افا  جملس األمن   
بنـاي السـالمر ويتـ    ا ـاي الـلارى       وعـاشق أمـام   االـرو  اىلنـ لة مـن ونـاشل   العنف اجلنسي 

 هرصة تديدة للتىلع ة والتيامن مي اليحايا وتار  من يعملىل    اجلّإات األمام ةر  
خةــر التعــرت لالعتــداي اجلنســي عنــد  تــات أعلــى مــن دروتىلاتــ  النســاي والنت ــات  - ١3

ع شـ ة  اتمـي االةـف والعشـف وتلـف امل ـا  أو الـلااو    األنـىلاع         املإشـةة  األق امإن ب
  اما اىل االا    مجإىلرية أهريق ا الىلنةى ومجإىلريـة الاىلإرـىل الدلقرال ـة     راعة األرت أو

     اما اىل االـا  عند رعي املا  ةالسىلدا  )دارهىلر(  أو وولا  إ تايا وتنىلو السىلدا  
االغتصـاو ملعاقّـة النسـاي     ُيسـتددم املنالق الناش ـة   م انـارر و  مجإىلريـة أهريق ـا الىلنـةى       

ــرت       ــة املســلمة  وبر ــراد الةاشن ــي أه ــاترة م ــى املت ــار ”املســ ح ات عل ــ    “ الــاع الع ــن ا ق
هـارع     األصـل إـ  يىلتـد   يتترأ  على الـلااو    املىلاقـي ا ـل يقةـن املسـلمىل ر و ـا أ       ال

وا   بني اجلنسني ه ما يتعلق بانتنادة املرأة من األرا ي واألصىل  اإلإتات ـة األخـرى  هـا     
علـى صـع د      ـا    لـا   الـ  تنـا  مـن أمنـإن     لا ُييعف قدر ا علـى مىلاتإـة الصـدمات    

رغمإن علـى  األمن املايل والرلاشير وخةـر التعـرت لالعتـداي اجلنسـي ا ـدع داشمـا بالنسـاي يُـ        
ــاة مق  ــدة   ــالق املعســارة  امــا  بشــدة عــ ش ا  ــرى  املن   لــا  نــرل الإاــا أو  ــرع   ُي
عال ـة   جممىلعـة وانـعة مـن     الراتـف  امل   لا  تعر   إساي من  وات  أهراإستا ر و  اهة 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/A/RES/69/293
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
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املإن للتحرش اجلنسي واإل ال  بررت  ناا نر وعندما ياىل  العنف اجلنسي قـلا الشـال    
ل أداة مـن أدوات الـتحام االتتمـاعي واألخالقـي لتنح ـة املـرأة    النيـاي اثـاص         هاإ  يشا

لوقاهـة املتعـار  عل إـار هقـد واتإـ       منـا  ل ومعاقّة السلىلا اللل ُين ر  ل   على أإ  نـلىلا  
إســاي مإن ــات   ل ّ ــا خةابــا حترييــ ا  وعاإــ  النســاي األهراإ ــات الــال  يعملــن   القةــاع  

ــدرب  ــدل      األمــب  أو يت ــن التحــرش اجلنســير و  بىلروإ ــ   م ىل رت ونــاش  صــن لاللتحــاع ب
ــاي املنت  ــالم النس ــاإلع ــار     م  ــىلرة براي ــة بص ــىلم الااريااتىلري ــ ة   الرن ــة الس ان ات    املعار 

ويشاب   لا حتريا وناش  اإلعالم على العنف  د النساي أكنـاي اإلبـادة اجلماع ـة   رواإـدا     
ــىل”  وحتــريا   اعــة  ١994عــام  ــي    “    م ِبنت  ــداهي عرق ــى االغتصــاو ب ــدما تاــر ر عل  عن
أإّــاي  تـرد دت   20١5ر و  عــام 20١4ع الـزناع   تنــىلو السـىلدا    إ سـا اأبريل    اإـدال 

الّـــلإل اإل اعـــي لتإديـــد النســـاي  الدولـــة اإلنـــالم ة   العـــراع والشـــام عـــن انـــتددام تن ـــ م
وةـالت التيـ  ق علـى     ديـة للمـرأة  الدعاية اإلعالم ـة املعا   ااإ  ةالت وتار  اوترويعإنر 

اقىلقإا واريا ا إليرا بانـتددام العنـف اجلنسـي اأنـلىلو مـن أنـال ف االـرو واإلراـاو         
ي اد الق مة االنترات ت ة للتحل ل اجلنسـا    مج ـي اجلإـىلد املّلولـة     الا والقمي الس انير و

 ملني الن اشير  
لإلبـــادة اجلماع ـــة للســـاا   و  بعـــا الســـ اقات  ُيمـــارس العنـــف اجلنســـي اـــأداة - ١4

ــة        ــ م الدولـ ــل تن ـ ــاملتةرهىل   موـ ــ ةر هـ ــة أو الس انـ ــة أو العرق ـ ــات الدين ـ ــل ني أو األقل ـ األصـ
ــالم ة   ــىلدام      رتصـــّىلياإلنـ ــة إلدامـــة وتـ ــلا ثةـ ــاي تنن ـ ــعىل    النسـ  إقـــل    ا ـــل يسـ

 دسـا ت ل تديد لان ترب ت  على  االتإمر ومن الا املنةلق  ُتسـتددم أت    أيديىللىلت تإم 
عالقـات القرابـة    وتـدما نةقـة مـا   ملدلرراه ة الترا ّة اللتر ا  “أنلحة ب ىللىلت ة”النساي اأرا 

لعنف اجلســدل واجلنســي علــى أنــاس  بــاهــراد األ ُيســتإد املىلتــىلدةر وباإل ــاهة     لــا   
 املدـالُر الـ  تىلاتـ  األقل ـات مـن املول ـات      ااإـ   م ىلةم اجلنس ة النعل ـة أو املتصـىلرةر ولقـد    

عنصـرا   واملول ني وم دوتي امل ل اجلنسي ومرايرل اةىليـة اجلنسـاإ ة واـاملي صـنات اجلنسـني     
ر وقـد   تنـاو  اـل  املسـألة للمـرة      منقىلدا   أإشـةة رصـد الشـىلاغل املتصـلة حبمايـة املـدإ ني      

(ر و  الســنة S/2015/203بالزناعــات ) املتصــلاألو    تقريــرل الســابق عــن العنــف اجلنســي  
مـن    اتيـ  أ   يـالي امل يـد مـن االاتمـام   ـا    لـا        ين السـابق واالـايل  الناصلة بني التقرير

اتتمــاع اجمللــس    لــار صــ رة ور يــا بشــأ  ا ــةإاد األقل ــات مــن املول ــات واملولــ ني    خــال  
ــة اجلنســاإ ة واــ      ــايرل اةىلي ــل اجلنســي ومر ــني   الشــرع   وم دوتــي امل  ــنات اجلنس املي ص

 نيى     يادة الىلعير  ي  20١5وواأغسةس  24األون  اللل عقد   

http://undocs.org/ar/S/2015/203
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وعندما يتداىلر األمن  اواا ما تىلات  النساي والنت ات تق  دا  ديدا الراتـإنر هإـن    - ١5
سـىلرية  اجلمإىلريـة العرب ـة ال  يىلاتإن اال ا  ديدات خةاة عند املـرور عـرب إقـاا التنتـ ش       

 ياىل  نـاشقىلاا وناشل النقل العام  ال  قد  انتددام نىلو السىلدا  وم انار وال من  وعندوت
 امــا اــىل االــا    أمــاي مــن مــايل واــىلت دينــىلار  وعنــد اــل مرالــة مــن   ني نــابقنيمقــاتل

د   ا    لا   املد مات أو املستىللنات االيرية ا ل يةلـ  اللتـىلير   مراال دورة التشرُّ
االنتعرات أ مة اترة مجاع ة ارُتاّـ  ه إـا أعمـا  عنـف تنسـي      ب شمىللةالنترة املو إدت 

اجلمإىلريـة العرب ـة   اال ـةإاد لـدهي السـاا       أ ـاا   بالزناعات اشال متعمـد مـن    متصل
ــىلريال ــي    الــزنوح  منةقــة والعــراع و ةس وقــد وصــل    أوروبــا أاوــر مــن      رالقــر  األهريق

ــدر   950 000 ــرد دتالتــو ومإــاتر تدي ــاي وت ــًا ”مإــرا الّشــر اجلــنس   للــفعــن  أإّ مثن
ر انـترال  الالتـ؛ني  وال نـ ما القص ـ     ادهإا  وعن ا اال  ترام ة وخلة   التةىلر “لمرورل

وانــترقاقإم  انــترالةم    ــارة اجلــنسغــا املصــحىلبني  راهــق  ألاــدا  منــإا اال ــاُر قــم و
أ  يـتم التعـاو  بشـال     اـا    ر و  ظل ال  الدينام ات العـابرة للحـدود  مـن األمه ـة    تنس ا

 هعا  على الصع دين اإلقل مي ودو  اإلقل مي إلغالع ثرات اال ار بالّشرر  
و  الّلدا  ال  ُتحر م ه إا النساي من االق   من  تنس تإن    ألنـاةن   ـا  ـالف     - ١6

املـرأة  مثـة   بشأ  القياي على مج ي أ اا  التم     د  ١9٧9من اتناق ة عام  9أااام املادة 
خةــر اــّا متموــل   أ  ي ــل اــ الي األلنــا  دو  تســت ل ودو  تنســ ة  ثــا ينيــي        

با ــا  التةــر    املســتقّلر ويشــمل  لــا األلنــا    إــمودهع واقتصــاديا ااتتماع ــ إم م شــ
أعــداد األلنــا  اوــرة يع شــىل    اثنــاير هــرغم   وي لــىل الــلين يىللــدو  إت تــة لالغتصــاو  

ــىلدين  ــدا    املىلل ــة ورواإ ــة الاىلإرــىل الدلقرال  إت تــة لالغتصــاو   الّىلنــنة واةرنــا ومجإىلري
ــي  واــواا مــا يُ      للدةــر    ومصــدرا “ اــرى نــ ؛ة ”عتــربو  وا ن ــا  قّلمــا يتقّلــإم اجملتم

الصـحة اإل اب ـة   عـل مـن        جمـا   الرعايـة  بر ـاو  ر واليرىلا االتتماع ة  مقترإـةً املستقّل
د  التشـرُّ  أمـاان د األنّاو الرش سـ ة للىله ـات الننانـ ة   اـوا مـن      اإلتإات غا املأمىل  أا

 من مجإىلرية أهريق ا الىلنةى    تنىلو السىلدا ر  
ودهع   يادة الديىل  واالعتماد على املساعدة اإلإساإ ة اواا مـن األنـر املشـردة        - ١٧

 وا  القاصـرات   اللتىلي    انترات ت ات تا ـف  ـارة  اـالت ويا املّاـر للنت ـاتر همعـد       
األرد  أو ترا ا أو لّنـا     اجلىلار الالت؛ات السىلريات  اللىلا  تستي نإن بلدا   صنىل   

  املاشــة( بســّف  26     املاشــة  ١2اد بــأاور مــن اليــعف منــل بدايــة األ مــة )مــن   د قــد ا
يّـدو أ   اثىل  من العنف اجلنسي  واإعدام  مااإ ة تلقي التعل م  والصـعىلبات االقتصـاديةر و  

اـىل   االختةا  ألغرات االنترقاع اجلنسـي أو التـ ويا القسـرل باملقـاتلني وخـل   االرتنـاع      
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ر واواا ما تعترب اجلماعات املسلحة السـاا  املـدإ ني مـىلردا ينّرـي انـترالل   ه ن ـرو        انخر
ن واال ار قا اعنصر مـ  “امتالاإا”خصىلبتإا اسلي ينّري       السمات اجلنس ة للمرأة و

ــا        ــا بىل ــىلح   اال ــار بالنســاي واأللن ــى  ل عناصــر االقتصــاد الس انــي للحــرور ويتتل
  اـاإىل   األمن جملس  اعتماداألمه ة  التةىلرات الّالرةالسىلريني والعراق ني عرب االدودر ومن 

 أاـد ه ـ  اجمللـس   (  S/PRST/2015/25ب اإا رشان ا بشأ  اال ار بالّشر ) 20١5األو اديسمرب 
بـالعنف اجلنسـي  و ـدد علـى  ـرورة اإلنـراع بّـل  اجلإـىلد          الا النـىلع مـن اال ـار    ارتّاا

لردع اال ار بالّشر واشن  و يقاه    ا    لا اال ـار الـلل يـتم علـى أيـدل تن ـ م الدولـة        
 ملتةرهة العن نةر  اإلنالم ة ومجاعة بىلاىل ارام وغامها من اجلماعات ا

بارتاـاو  املتعلقـة   اثةـاة واملسـتمرة   االدعـايات أييا للقلق الّالأل  ومن األمىلر املواة - ١8
ان ة السالم التابعني لممم املتحدة وقىلات  غا تابعة لممم املتحدة أعمـا ج انـترال  واإتـإاا    

اجلنسـ ا  علــى   ر هاالنـترال  واالإتــإاا إقــ. اإلبـالا عــن اـل  األعمــا    واـللا تنسـ ني   
أيدل ان ة السالم يتعـارت مـي الوقـة الـ  ييـعإا هـ إم السـاا  امليـ نىل   ومـي مـا ُينت ـر            
منإم من ةاية للمدإ ني اما اىل منىلا قمر وقد أ ويل ااتمام على الصـع د العـاملي    اإتـإاا    

تتعلــق قص ــر   مجإىلريــة أهريق ــا الىلنــةى  و   ادعــايات  علــى قــىلات انــظ الســالم تنســ ا 
(ر A/70/729اإ ـر  ارتااقم أعما ج انـترال  واإتـإاا تنسـ ني   الصـىلما  وأمـاان أخـرى )      ب

نـترال   االومن غا املقّىل  أ  يرتاف األهراد العسـاريىل  واملـدإ ىل  وأهـراد الشـرلة أعمـا       
ا  نـىلي السـلىلا اجلسـ م  ونتىلاصـل من ىلمـة      راشم وأ ـا وغااـا مـن اجلـ    نس نياجلإتإاا االو

ــالع   اي          ــى اإلل ــام  عل ــدم التس ــة ع ــق ن ان ــة    تةّ  ــىلد اةاده ــ  اجلإ ــدة تع ي ــم املتح األم
ــتمر االنــترال  اجلنســير   ــاياتد اال درا  ون س ــة ع ــترال  ب املتعلق ــإاااالن ــ ني  واالإت اجلنس

األمم املتحدة   ـا ه إـا تلـا املتعلقـة     ول ات  من املقد مة    األمني العام املنت مة التقارير  من
اإ ـر القـرار   ) اقـىلع اإلإسـا   منىل  ة  ومنباأللنا  والزناع املسل  واملرأة والسالم واألمن  

 (ر(20١6) 22٧2
  

   لـا   العنف اجلنسي املرتاف   ن اع التةر  املصحىلو بـالعنف   ـا   -كالوا  
   انتددام  اأنلىلو من أنال ف اإلرااو

لقــد   تىلك ــق اال ــا  املــروع النــتددام اجلماعــات املتةرهــة العن نــة العنــف  اجلنســي     - ١9
  الــلل دهعــ  ه ــ  بيــرورة أ  تشــال أنــال ف اإلراــاو   تقريــرل الســابقاأنــلىلو مــن 

ال تراعـي   رااو الـ  عـادة مـا   انترات ت ات مااهحة اإل  ةاية املرأة و ا نإا عنصرا دىلريا 
ــال م تصــاعد        ــلل ي ــات ال ــرل أ  انــتإدا  النســاي والنت  ــر  تقري ــد أب املن ــىلر اجلنســا ر وق

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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منـإتي وانـترات تير وب نمـا  ـّال     وبشـال   التةر  ل س عر  ا  بل يتم عـن نـّق  صـرار   
اّن  الزنوح القسرل للمـدإ ني  هـا  عـرت ال وتـات      “لردعامل ”التإديد بالعنف اجلنسي 
ــة انــتقةاو الرتــا  والنت ــا    ــن   “عامــل تــلو”والرق ــق اجلنســي  ــّال   هــ إم    عمل 

الشّاو ا ل ىل  واملقاتلىل  األتاإـف  لاللتحـاع بصـنىل  تن ـ م الدولـة اإلنـالم ةر وانـتعا         
  ويشـمل  غا مرب رة لّ ـا  عالتات  ارة التن  م أييا باملإن ني الةّ ني القتناي األدوية ولتقد 

ــ عإن     ــل بّـ ــديا للتعت ـ ــراات تسـ ــا النت ـــات الصـ ــريي إيـ ــة لتسـ  لـــا العالتـــات اةرمىلإ ـ
    ىلبعــا األلّــاي متىلال؛ــ يعــب أ ا ثــوانــترالةن تنســ ا  وفــديران لتســإ ل اغتصــاقن  

 التعليف الةيبر
اصـة   ـإدت السـنة الناصـلة بـني      و  أعقاو أعما  الدعىلة ال  قام  قـا ثـول  اث   - 20

التقرير السابق والا التقرير بل  عدد من اجلإىلد لتعم م مراعـاة اـل  االعتّـارات   عمل ـات     
 (20١5) 2242    قـرار  أعرو جملـس األمـن  و ي الس اناتر هني تشرين األو اأاتىلبر  

األاــدا  االنــترات ت ة  تشــال تــ يا مــن  اي اــىل  أعمــا  العنــف اجلنســي عــن بــالأل القلــق 
ل يـادة إنىل اـا    اـأداة لّعا اجلماعات اإلرااب ة وتاإّا مـن  يديىللىلت تـإا  و  اي انـتددامإا    

لتتن د  ولتدما النسـ ا االتتمـاعي للمتتمعـات املسـتإدهةر وتشـمل      ا وقدر ا علىو يرادا ا 
( دىلرا يراـ  علـى   A/70/675مني التةر  املصحىلو بالعنف ) خةة عمل األمم املتحدة بشأ 

ــي       ــىلة داهعــة للســالم املســتدامر وون  املســاواة بــني اجلنســني و ــرورة  اــني املــرأة بىلصــنإا ق
 لــار اجلــ ايات الدول ــة املنرو ــة لقمــي  ىليــل اإلراــاو     (20١5) 2253  قــراراجمللــس  ب

ل شمل تن  م الدولة اإلنالم ة رمس ـا  وأدا  اختةـا  النسـاي واأللنـا  ألغـرات االنـترال        
ر ومـا  ا  تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة يتاس ـف مـن التربعـات اثارت ـة         اجلنسي واال ـار بالّشـر  

ن أنر الرااشن  وخاصة من الةاشنة األي يديـةر وتشـا   ومن أمىلا  النديات ال  حيصل عل إا م
ــأل         ــد بل ــدهىلعات ق ــراع    أ  اــل  امل ــد  املســاعدة    الع ــم املتحــدة لتق ــة األم ــديرات بعو تق

ر وُيعتقــد أإــ      اــاإىل   20١4مل ــىل  دوالر   عــام  45مل ــىل  و  35جممىلعإــا مــا بــني  
 العـراق ني  نيي يـدي مـن األ  200ا  عـن  دوالر مقابل اإلهر 850 000دهي  20١5الوا ايناير 

اثةاو العاملي وتـدابا االـد مـن التـدهقات املال ـة       هني(ر ورغم ال  األدلة  S/2016/92اإ ر )
بشال اصرل تقريّا على اعتّارات مـن قّ ـل   ينصف الترا   املتىلتإة    املتةرهني العن نني  

العامل ــة  األمــم املتحــدة  ت   االنــتعرات اثــامس النـترات ت ة نــالــنن  والقةــي األكريـةر و ب ـي  
  ـمن تديـدة   اتهرصة لتاريس تنامهـ  20١6(   ا يرا ايىلإ   2006ملااهحة اإلرااو )
  لار عاملي مىلنير  

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/A/70/675
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/2016/92


S/2016/361/Rev.1 
 

 

16-10524 13/50 

 

وعلـى الــرغم مـن اــل  التةـىلرات علــى مسـتىلى الس انــات  تتىلاصـل أعمــا  العنــف       - 2١
ــة واجلماعــات       لاملتصــاجلنســي  ــة العن ن ــدل اجلماعــات املتةره ــى أي ــال اــىلادة عل بالزناعــات ب

اإلرااب ة مول تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة واراـة الشـّاو وتن ـ م بىلاـىل اـرام ومجاعـة أإصـار           
يصـــف تن ـــ م الدولـــة اإلنـــالم ة أن ـــر النســـاي  والـــدين واراـــة لالّـــا  وتن ـــ م القاعـــدةر  

إ  إت تة اتم ة لنتح  أرات تديـدة  ويسـعى التن ـ م    وانترقاقإم على أ “الانار”واأللنا  
الصــادرة     64النتــىلى رقــم   تــاي     تن ــ م وتقــنني االنــترقاع اجلنســي  اســف مــا      

ر ويشـال  لـا انـتمرارا لتربيـر  الصـري  لالنـترقاع اجلنسـي        20١5ااإىل  الوا ايناير  29
تـــىلاو   الســـيب نـــ ا  و”بعنـــىلا   20١4  منشـــىلر أصـــدر    اـــاإىل  األو اديســـمرب  

 العناصـر  وبسـّف رهـا  ر 20١5من جملة دابق الصـادر   أيارامـايىل    9  و  اجمللد “والرقاو
ــق     ــ مإن  مـــن منةلـ ــات ولتعلـ ــاي والنت ـ ــتقالل ة النسـ ــالم ة النـ ــة اإلنـ ــ م الدولـ ــّة لتن ـ املنتسـ

خةـر االختةـا  ألغـرات    لدرتات عال ة مـن   بشال رش سيتعرت املرااقات ت يديىللىلتي  
ع اجلنسي وال وا  القسرلر وبدا  لا وا حا بىلت  خاص   لا   ـرع إ تايـا    االنترقا

ا ــل تىلاصــل مجاعــة بىلاــىل اــرام ةلتــإا لالختةــا  والــ وا  القســرل واالمــل القســرلر    
ــال      ــ كر بشـ ــة تـ ــات اإلرااب ـ ــة واجلماعـ ــة العن نـ ــات املتةرهـ ــنإا اجلماعـ ــ  تشـ ــات الـ واةتمـ

لإىليـة الوقاه ـة    لاـامالت   ألرـن غالّا ما ُيسـتإدهن   النساي والنت ات  الال  متنانف على غا
ــاتلني املتصــىلارين    ــارو املق ــن أق ــ  نــتقةن   نــ ن   وألرــن م ــ وألرــن م ــة ال ــا  املقّل  لد  األت 

 األرا ي املتنا ع عل إار  
العنـف اجلنسـي أنـلىلو مـن     هاـرة أ    هإـم ومن مث  هاإ  من املإم تدا أ  يتم تع يـ    - 22

عتـرا  رمس ـا بـأ   ـحايا العنـف اجلنسـي اـم  ـحايا  راـاو  اـ            أنال ف اإلراـاو  واال 
يتسىن بلىلرة خةاو مياد وانترات ت ات ميادة و إ د الةريق للتعىليا واجلـربر ومـن املإـم    

 تةـر   تدا أييا االنتومار   قدرات اجملمىلعات النساش ة على ق ادة اجلإىلد الشعّ ة ملااهحة 
ــديني    اــايلوانــتقةاقم    الناــر الرادي الشــّاو  ر ومــن اليــرورل العمــل مــي ال عمــاي التقل 
اليـحايا  عن العنف اجلنسي املقترإني ب  لرهي العار واثبىلنعإم املساعدة   اللين  والدين ني

ر الــلل اــىل أنــاس املىل ــىلع  األهاــارصــراع  املتةرهــىل  لصــاقإما باجلنــاة  اــي ال ياســف و
 ـناي الشـرع ة علـى االغتصـاور     إل االاتتـا  بأااـام الـدين    ويشمل  لا  بةـا  دـاوالت  

وجيف أال  س  اجلإىلد املّلولة ملااهحـة التةـر  املصـحىلو بـالعنف اقـىلع  املـرأة  بـل جيـف         
تعمل على  اني املرأة    لار تإىلد تع ي  صمىلد األنـر واجملتمعـات ا ل ـة  علـى النحـىل       أ 

 املتعلق بالتصدل ثةر اإلرااور (20١4) 2١٧8اللل دعا  ل   قرار جملس األمن 
  

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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 العنف اجلنسي   ب ؛ات الزناع   -رابعا  
 أهراإستا   

 أيلـىل ا  28   نقىلا مدينة قند     لا  أهراإستا   ال  اامجتإا قىلات لالّـا      - 23
ــا اــ     ــىلبر   ١3نــّتمرب وظلــ  حتــ  نــ ةر ا ت ش  قــد أدى    اإتشــار تشــرين األو اأات

النىل ى واثىل ر وأترت اراة لالّا  عمل ات لتنت ش املنا   بانـتددام قاشمـة للمـداهعني    
عن اقىلع اإلإسا    ا    لا املداهعىل  عن اقـىلع املـرأة والصـحن ىل  ومىلظنـىل املن مـات      

داشر غا االاىلم ة واألمم املتحدة واالاىلمةر وتسّّ  عمل ات التنتـ ش     تاإـف القتـا  الـ    
دينة  والتقارير ال  تن د باختةـا  النسـاي وادعـايات العنـف اجلنسـي    تشـريد أعـداد        امل  

اّاة من املدإ ني  وتعل ق بعا اثدمات األنان ة للنساي   ا    لا تىلها املأوى والرعايـة  
نـّل  الصح ة   العديد من املقالعات املتامخةر وعلى الـرغم مـن  ـدة الق ـىلد املنرو ـة علـى       

 األمـم  بعوـة الىلصىل     ال  املنالق والق ىلد األمن ة ال  تعىلع  مااإ ة تىلك ـق االـىلادح  تعتـرب    
أ  االدعــايات املتعلقــة باختةــا  امــرأة وقتــل اكنــتني    أهراإســتا     املســاعدة لتقــد  املتحــدة

  ـرع  املنتسـّة    تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة       العناصـر أخريني  ات مصداق ةر اما أ  ظإىلر 
 علـى أ  يلـ من  النساي والنت ات   رغام     النرار و ما  بعا األنر  ما  قد ا ةرأهراإستا  

 ثـــا يقتيـــي مىلاصـــلةر وأعربـــ  مصـــادر متعـــددة عـــن القلـــق   اي العنـــف اجلنســـي   نب ـــىل 
 والتحق قر الرصد

ــن واثــىل     ويتســّف - 24 ــدام األم ــد اإع ــاقم مشــالة ت اي ــف      تن ــالا عــن العن ــة اإلب قل
ال نـ ما   املنـالق الـ  تسـ ةر     واصىل  الناس علـى اثـدمات       ا ل تعرقل هرصاجلنسي

ــاا خلــ  بــني االغتصــاو      ــ ا  ان ــة للحاىلمــةر و ىلتــف القــاإىل   ال ي عل إــا العناصــر املناوش
أ  صااّة الشاىلى إنسإا قد تىلاتـ   مـة تناش ـةر وامل نسـات الىللن ـة       واىل ما يعبوال إا  

  املاشة من أهراد الشـرلة   2 ول النساي أقل من واالت العنف اجلنسي  غا مإ أة للتصدل ال
ــة     ــ  الّعو ــةر ووكق ــة األهراإ  ــإا       55الىللن  ــات  من ــاي والنت  ــي  ــد النس ــف تنس اــادح عن

ــة للحاىلمــة       ٧ ــزناع   ــا    لــا الشــرلة والعناصــر املناوش ــإا ألــرا    ال اــىلادح ارتاّت
 20١4بـني و ارامـارس    مـا  اراـة لالّـا ر و  النتـرة   وأهراد مجاعة مىلال ة للحاىلمة  وأهراد 

تقريـر   و   ي يشـر االـة اغتصـاو     ١69  نـتل  امل نسـات الىللن ـة    20١5وو ارامارس 
صــلة بــالزناع   أل مــن اــل  االــاالتر وال تــ ا  األمــم املتحــدة تشــعر       وتــىلداالاىلمــة 

بــالقلق   اي األوالد الــلين تنــد م اجلماعــات املســلحة   أهراإســتا   والــلين قــد يتعر ــىل     
الرلمـا   ” أو “شـا بـا ل  تبا” ثارنـة اجلنسـي  و  اي التقـارير املتىلاصـلة بشـأ       االإتـإاا ثةر 

علـى أيـدل    وانـترقاقإم النت ـا     ـد  العنـف اجلنسـي  ثارنة  ىال  قد تنةىلل عل  “الراقصني
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السلةةر و  ا يرا ايىلإ    أعلن  االاىلمة بدي خةـة عملـإا الىللن ـة األو      مىلاقيرتا    
 ر  (2000) ١325قرار جملس األمن  تنن ل بشأ 

 
 توصية  

أاــل الســلةات علــى  ــما  نــالمة مقــدمي اثــدمات واملــداهعني عــن اقــىلع      إــب  - 25
ر وأدعـىل  الىلصـىل   ل إـا   لنساي والنت اتال  تستة ي ادمات اثاإلإسا  ومراقّ إا ومعاجلة اإعدام 

االاىلمة ومج ي األلرا  املتنا عة    و ي ةاية املـرأة و ا نـإا   صـم م أل عمل ـة للسـالم       
املنتسـّة    تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة واراـة       العناصـر يف الـ  ترنـلإا   والتصدل لرناشل التدىل

لالّــا  وغااــا مــن اجلماعــات  و ــما  تعريــف العنــف اجلنســي و رلــ  بىل ــىلح   القــاإىل    
 ر“با ل - شاتبا”اجلناشير وأال أييا على التعت ل باعتماد تشريعات حت ر ثارنة 

 
 مجإىلرية أهريق ا الىلنةى  

ــةالشــىلاغل  اــدةا دادت  - 26 ــ املتعلق ــالزناع بشــال خــاص     ب العنف اجلنســي املتصــل ب
النتــرة  اــا  الاــوا مــن   تلــااال ــةرابات الس انــ ةر هدــال     ظــل  20١5أواخــر عــام 

لــى تعل ــق   عتــرب العديــد مــن مقــدمي اثــدمات      أ والنســاي والنت ــات حباتــة    املســاعدة      
م اعـد     يـادة اإ اإلهـالت مـن العقـاو    منـاغ  يد ووالتشر والنقر الزناع القّلي أدىر ومعمل ا 

النسـاي والنت ـات ثةـر  ـديدر وحتققـ  بعوـة األمـم املتحـدة          تعـريا املسـاواة بـني اجلنسـني و   
االـة عنـف    ٧9املتااملة املتعددة األبعاد لتحق ق االنتقرار   مجإىلريـة أهريق ـا الىلنـةى مـن     

ر  ارتاّتـإا عناصـر اشـتال  نـ ل اا     صااالة متعلقة باغتصاو الق 36تنسي متصل بالزناع و 
  ومجاعـات  ىلوتـ ش الـرو للمقاومـة  والشـّاو املسـلح      “باالاـا  - أإـ  ”السابق وم ل شـ ا  

مـن  االـة   29 80١الدهاع عـن الـننس  وأهـراد الـدرا والشـرلةر ونـتل مقـدمىل اثـدمات         
نسـير  اع اجلالنـترق نسـي وا اجلعتـداي  االغتصـاو و اال  ا    لا  بصنة عامةنسا  اجلعنف ال

ووقعـ     منـإم رتـاال وهت اإـار     ١ 824من الناتني إساي وهت ات  واا   2٧ 9٧٧واا  
اغتصــاو مجــاعي ارتاّــ    اــوا مــن   أعمــا    املاشــة مــن اــل  االــاالت  44 مــا جممىلعــ 

مـي   تعاملـإن ي يشـتّ     شـ األا ا  أمام أهراد األنرةر وانُتددم االغتصـاو ملعاقّـة النسـاي الال   
اجلاإف انخر من االإقسام الةاشنير واشـن  عمل ـة مـا قّـل إـ ع السـالح        منتمني   أإاس 

  أ  عــددا مــن األلنــا  املــرتّةني    20١5والتســري  و عــادة اإلدمــا  الــ  بــدأت   عــام      
منتعـة علـى صـع د     ظاارةاناا   ااإاما باجلماعات املسلحة قد تعر ىلا للعنف اجلنسير 

ا ـل تنـاو  هريـق      اجلنسـ ني  واالإتـإاا االنـترال    أعمـا   ان ـة السـالم الـدول ني   ارتااو 
 ر  االة 23الّعوة املعب بالسلىلا واالإيّاا 
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وال ي ا  عدم وتـىلد إ ـام قيـاشي هعـا     ـاهة    اثـىل  مـن االإتقـام واليـرىلا           - 2٧
عـن اإلبــالار وظإـرت أدلــة علــى    اليــحايا  يـوب  موأنــرا النـاتني ة علــى االـ  ينر ــإا اجلنـ  

اـ   و“ر ةايـة  ـر  اليـحايا   ” اآل ـة تا  ـف نـلّ ة مـن أتـل        ال وا  بـاإلارا  اللتىلي  
يتـأخرو     لـا   اـل  املمارنـات اـواا مـا      عـن مقـدمي اثـدمات    األ داص اللين يّلرىل 

مــن  النّـل وقـىلع االـادحر وتىلاتـ  النات ـات      مــننـنة أو أاوـر    تـدا  ولنتـرات قـد تصـل       
ملر وإادرا ما يقّل اجملتمي األلنـا  الـلين يىللـدو     اىلا   ا انال ن ما وأنران وجمتمعا ن  

إت تة لالغتصاو  ويلتأ عدد اّا من  حايا االغتصاو    اإلتإـات غـا املـأمىل   الـلل     
ــى        ــة رنــىلما عل ــد مــن اة ااــل العام ــات الننانــ ةر وينــرت العدي اــىل الســّف الرش ســي للىله 

وانـاا در مـات   ااإ ـة االصـىل  عل إـار    اثدمات والشإادات الةّ ة  ثا حيرم املعـىل ين مـن  م  
دايــد  مصــةل  مــدالعنــف اجلنســي  ــد الرتــا  والنت ــا ر ولــللا  اعتُ  كقاه ــة حتــ    ســألة

 مىلظنـىل   اـىلر   وُعـ  ن   “مرااـ  االنـتماع  ” ىلملراا  أ مات العنف اجلنسـا   واـ  امسم ى 
ــ   ــا املرااـ ــام   تلـ ــتناد 20١5ر و  عـ ــّ ا و  ١ ١28  انـ ــدمات  969صـ ــن خـ ــال مـ  رتـ

 اجلنسا ر   العنف
باختةا  النساي املت وتات من منـا ةن و تّـاران علـى الـ وا       دتن  وترد دت أإّاي - 28

النســاي والنت ــات  بانــترقاعادعــايات متعلقــة ظإــرت مــن مقــاتلي اشــتال  نــ ل اا الســابق  و 
ر ويشـال العنـف اجلنسـي املتصـل بـالزناع      “باالاـا  - أإ ”على أيدل عناصر م ل ش ا  تنس ا

مع ـم االـىلادح أكنـاي اةـروور هعلـى نـّ ل        ويّلـأل عـن  نّّا للتشرد وإت تة لـ    و  وااـد    
ــن         ــا   أعقــاو نلســلة م ــي املشــردين داخل  ــا   جلــأت إســىلة    أنــر ميــ نة و   مىلاق املو

تصــلة باةتمــات املســلحة   القــرى الىلاقعــة علــى لــىل  دــىلر مــربيس   املاــاالت االغتصــاو 
مــن  لــف مــن النســاي اةاربــات ــد. داخل ــا  ول  44٧ 000 وواإــداغىلر وتشــرد أاوــر مــن

وتاـررت اـاالت االعتـداي    “ر املـرور  رنم”ثارنة اجلنس اشال من أ اا   منالق القتا 
اجلنسي عند مرـادرة املشـردين داخل ـا ملىلاقـي املشـردين    درتـة أ  واـاالت األمـم املتحـدة          

وصـنارات لتنّ ـ     مصاب   ت فن   تتيم“جممىلعات أدوات  إلار”بدأت تىل ع على النساي 
القاإىل  الـلل يـن.    20١5جلا  االماية ا ل ة   ااالت الةىلارئر وصدر   ا يرا ايىلإ   

االإتـإااات اجلسـ مة    تاـىل  اـي ا امـة املدتصـة بقيـايا     على  إشـاي دامـة تناش ـة خاصـة     
 بســ ادة املعــب هريــق اثــرباي مــن تاإــفالقــىلع اإلإســا ر وجيــرل بــل  تإــىلد   ــا    لــا   

  لاـي ت ـل مسـألة العنـف اجلنسـي املتصـل بـالزناع        القاإىل  والعنف اجلنسي   ااالت الزناع
علـى مرنـىلم رشانـي يقيـي      20١5ا امةر وبعد التىلق ي   ااإىل  الوا اينـاير   أعما دىلر 

باإشــاي واــدة لالنــتتابة الســريعة   الشــرلة والــدرا مــن أتــل مااهحــة العنــف اجلنســي      
ريق اثرباي  بالتنسـ ق مـي الّعوـة  إلنـداي املشـىلرة التقن ـة    االاىلمـة بشـأ  تنع ـل           يناد ه  
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ــدم   ــق مراــ       الالىلاــدةر امــا ق ــدعني العــامني العســاريني عــن لري ــدريف امل ــدعم لت ــق ال نري
الن ــام  أ التــدريف اإلقل مــي التــابي للمــ  ر الــدويل املعــب  نةقــة الــّحاات الاــربىر ورغــم   

اـم علـى أاـد مقـاتلي اراـة أإـ  باالاـا          ُاهقـد     مجـاال  قنا عن العمليعترب متىل القياشي
أيلىل انّتمرب بالستن ملدة مخـس نـنىلات بتإمـة االغتصـاور و ـارا  ألـرا  الـزناع         ١8

املن مـات النسـاش ة    دعـ   ا ل  أيارامايىل   ة  املعقىلدالىللن بشأ  املصاالة   منتدى باإري 
 ت من العقاو على العنف اجلنسير     افا   ترايات إلراي اإلهال

 
 توصية  

 إب أ تي السلةات على تنع ل وادة االنتتابة السريعة املشـتراة ملااهحـة العنـف     - 29
اجلنســي  وعلــى  إشــاي ا امــة اجلناش ــة اثاصــة ملمارنــة الىلاليــة القيــاش ة علــى االإتــإااات    

 اجلس مة للقاإىل  الدويلر  
 

 اىللىلمّ ا  
دادكـات السـالم بـني االاىلمـة والقـىلات املسـلحة الوىلريـة        د م دمـىلد    تقـ  اـر  لقد أ  - 30

اـاإىل  األو اديسـمرب    ١5  وحتّققـ  اإنراتـة     20١5  عـام   اجل ش الشعيب -لاىللىلمّ ا 
اتنــاع بشــأ  االق قــة والعدالــة واجلــرب و ــماإات عــدم التاــرار ليــحايا الــزناعر  بالتىلص ــل   

لعدالة االإتقال ة  تشمل  إشاي جلنة لتقصـي االقـاشق تعتـر     وين. االتناع على عمل ة  املة ل
لــزناع والعنــف اجلنســي املتصــل بــالزناع  ا بــاألكر غــا املتنانــف الــلل يلحــق بــاملرأة مــن تــر اي

الـ   ةـاة  اثرلـة  اجل صنةالعنف اجلنسي  تعةيوالية قياش ة خاصة من أتل السالم   إشاي و
للتنـة هرع ـة معن ـة بالشـ و  اجلنسـاإ ة         النريـد  اة اـل  و ـي ال لان العنىل عنإار وعقـف  

   ــارا   ا ادكــات قــادة اجلماعــات املعن ــة حبقــىلع املــرأة والتنــىلع        20١4أيلىل انــّتمرب 
مــن العنــف اجلنســير وقــدم  األمــم املتحــدة الــدعم للمحاهــل     اجلنســي     تاإــف النــاتني 

مــد    العمل ــةر وقامــ  ثــول   3 000الىللن ــة واإلقل م ــة قــد   مســاع صــىلت أاوــر مــن 
اثاصة ب يارة اىللىلمّ ـا    ـّاااهرباير وااهاإـا   و ارامـارس  ودعـ  األلـرا     و ـي        

 وقـام العدالة اجلنساإ ة والقياي على العنف اجلنسي املتصـل بـالزناع   صـم م عمل ـة السـالمر      
تإـىلد االاىلمـة   بـدعم   لـزناع املعب بس ادة القـاإىل  والعنـف اجلنسـي   اـاالت ا     هريق اثرباي
 الشرلةر  و للت شوو ي مّادئ تىلت إ ة  ات صالح التشريعالرام ة    

ه ـ  علـى    ت  أصـدرت ا امـة الدنـتىلرية أمـرا  ـدد     20١5و  ااإىل  الوا اينـاير   - 3١
السـلةات علـى معاجلـة العىلامـل اة ال ـة الـ         واوـ  انتمرار العنف اجلنسي املتصـل بـالزناع   

  ــن الســلةات القيــاش ة  تعإــداجلــراشمر وعلــى الــرغم مــن  اــل   تمرار وقــىلعتتســّف   انــ
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ر ومـن   ال   اـاالت قل لـة   تمدا اال امات عن  داإات ا  ان تل  القيايا  ي ة ةولىلياأل
 (Cuco” Vanoy“)هـاإىلل  “ اىلاـىل ”اجلدير باإل ارة أإ     ّاااهرباير  صدرت أااام  ـد  

ــا” و ــةو(  La Mona“ )ال مىلإـ ــات  ـــّ        مخسـ ــابقني   اجلماعـ ــاي السـ ــرين مـــن األعيـ وخـ
 العسارية  بتإمة ثارنة العنف اجلنسي املتصل بالزناعر

إقـ. اإلبـالا  يعتـرب العنـف اجلنسـي       املتااة بسـّف  كررات   الّ اإاتورغم وتىلد  - 32
وبشـال  مقالعـات   اىللىلمّ ـا     ١0املتصل بالزناع ترلة وانعة االإتشار   ما ال يقل عـن  

املنالق ال  تس ةر عل إا اجلماعات املسلحةر و  اهة     لـا  أبلـأل عـن اـىلادح      ش سي  ر
ــاش ة  والنا ـــةات      ــادات النسـ ــ   ـــد الق ـ ــة بـ  واملرتّةـــاتعنـــف تنســـي و ديـــدات متعلقـ

باجلماعــات املســلحةر و  تىلك ــق اــاالت مــن الّرــاي القســرل واالنــترقاع اجلنســي واال ــار     
عر ـة للدةـر الشـعىلو األصـل ة  والاىللىلمّ ـىل  املنحـدرو  مـن        ر ومن الن؛ـات امل أل داصبا

ــل         ــىل  وم دوتــىل امل  ــات واملول  ــة  واملول  ــالق الناش  ــات   املن ــات املق م ــي  والنت  أصــل أهريق
ــأل مقــدمىل اثــدمات عــن       ــة اجلنســاإ ة واــاملىل صــنات اجلنســنير وأبل ــايرو اةىلي اجلنســي ومر

اّـىلا اـل  االـاالت مجاعـات مسـلحة        وثـن ارت 20١5االة عنف تنسـا    عـام    ١ 9٧3
ــلحة        ــىلات املسـ ــراد القـ ــاالت أهـ ــا االـ ــرى  و  بعـ ــلحة أخـ ــات مسـ ــرحيإا ومجاعـ ــد تسـ بعـ

مــن اــاالت العنــف اجلنســي   ١03الاىللىلمّ ــةر ونــتل  الىلاــدة الىللن ــة املعن ــة باليــحايا   
  واــددت مســ ول ة 20١5املتصــل بــالزناع بــني اــاإىل  الوا اينــاير واــاإىل  األو اديســمرب  

   3  ل  ـحايا مـن الرتـا     ت االـاالتر ونُـ  اـل     املاشة من  46ماعات املسلحة عن اجل
مـن أصـل أهريقـي أو إسـاي الشـعىلو األصـل ة        اتاملنحـدر    النسـاي املاشة مـن االـاالت  وااإـ   

مـن   5 488  املاشة مـن االـاالتر ومنحـ  الىلاـدة تعىلييـات ملـا يّلـأل         30   اتمستإده
  ال تـ ا  انـاا هتـىلة بـني     النمـىل تي الناتني من العنف اجلنسـير ب ـد أإـ  رغـم اـلا االلتـ ام       

 - والقدرات امل نسـ ة الال مـة لتنن ـل    ـا    لـا املسـاعدة الننسـ ة        ا اماإللار املع ارل 
 ت املقدمة للناتني   املنالق الناش ةراالتتماع ة واثدما

 
 توصية  

االنـتمرار    اوإـا علـى   أا ـر    عمل ـة السـالم  و    للتقـدم  إب أكب علـى األلـرا     - 33
 صــم م العنف اجلنســي املتصـل بـالزناع    املتصـلة بـ  االعتّــارات اجلنسـاإ ة و  االـرص علـى بقـاي   

 ملىلاصـلة رصـد   الااه ـة  تىلاهر القدرة  ما  منال بد  االر   املنعةف الا و تنن ل االتناعر 
 الـ  قـد تقـىل ت السـالم     املتصـل بـالزناع    اجلنسـي   لـا العنـف   ه إـا اـاالت    ـا  االإتإااات 

التــابي ةــا  اثــرباي وهريــق اثاصــة املمولــة مــي للعمــل االاىلمــة بانــتعداد وأراــفر واملصــاالة
 الزناعر من املتيررة األخرى الدو  مي اجل دة املمارنات وتّاد 
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 مجإىلرية الاىلإرىل الدلقرال ة  

من مـة   بعوـة  مجعإـا اـل مـن    الـ   يتتلى من الّ اإـات  املشمىللة بالتقرير  النترة خال  - 34
األمــم املتحــدة  وصــندوع الدلقرال ــة الاىلإرــىل مجإىلريــة   االنــتقرار لتحق ــق املتحــدة األمــم

ــ ة للســاا  ــدوح ا     ومنىل  ــ؛ني ا ــ و  الالت ــدة لش ــم املتح ــاتاألم ــىلادح   ن ــف ا  العن
 اـلرة  تـ ا   ال املتحـدة  األمـم  ب د أ ر الدلقرال ة الاىلإرىل مجإىلرية املتصل بالزناع   اجلنسي

وقلـة نـّل    اإلبـالا  تـأكرت بـالنق.     ر ـا  الـ   الّ اإـات   اـل   وااتمـا   بتنسـا  يتعلـق  ه ما
ااإـ    بـالزناع  املتصـل   اجلنسـي  العنـف  اـاالت  من االة 63٧ من وحتقق  الّعوةر الىلصىل 

 اجلماعــات مــن اجلنــاة غالّ ــة وااإــ ر النت ــات مــن 262 و النســاي مــن مــن  ــحايااا 3٧5
ر 20١4 عـام  املاشـة    69 مقابل االاالت  من املاشة   ٧4 عن مس ولة ااإ  ال  املسلحة 
ر امل اـدة  االـىلادح  املتّق ـة مـن   املاشـة    26 عن إسّة مس ولة االاىلم ة األمن قىلات وااإ 

ــف        ــى تاإ ــف الرش ســي عل ــة املرتا ــىل الدلقرال  ــة الاىلإر ــىلات املســلحة جلمإىلري ــ  الق  وااإ
 الىللن ـة  الشـرلة  وتىلرلـ  ر  ـح ة  ١33 تيرر منـإا  ااالت عن مس ولة وااإ  االاىلمة 

 االـة  ١ 900 صـندوع األمـم املتحـدة للسـاا      ونـتل ر  ـح ة  28 تيـرر منـإا   ااالت  
 اجلنىلب ـة  وا نـىل  الشـمال ة  مقالعـات ا نـىل      مسـلحىل  املتصل بالزناع ارتاّإا تنسي عنف

منىل ـ ة األمـم    ب اإـات  واـددت ر وااتاإرـا السـابقتني   أورينتـا   مقـالع   عن هيال وماإ  ما 
   تيـررا  املقالعات أ د باعتّارمها وماإ  ما اجلنىلب ة مقالع  ا نىل املتحدة لش و  الالت؛ني

أ ــد  ااإتــا اللتــا  الســابقة  ومقالعــة أورينتــا  الشــمال ة مقالعــة ا نــىل تل إمــا  20١5 عــام
 اــم مــن اليــحايا كلــل مــن بــأ  أاوــر وأهــادت املنىل ــ ةر 20١4 عــام   تيــررا املقالعــات
ــردين ــا املش ــ؛ني داخل  ــدين أو الالت ــارس و ر أو العاش ــ  واــد   20١5 و ارام ــس وقع  مخ
 رلالغتصاو النساي داخل ا تعر   ه إا املشردين مىلاقي  د اتمات

املتصــل  اجلنســي العنــف يــ ا  ال تقــدم  دالشــل علــى  اــرا  وتــىلد مــن الــرغم وعلــى - 35
 القــىلات علــى أيــدل مجــاعي اغتصــاو اــىلادح ا ــل تن ــد التقــارير بىلقــىلع بــالزناع منتشــرا 

 املسـلحة جلمإىلريـة الاىلإرـىل الدلقرال ـة تىلرلـ       القـىلات  تنىلد من وُ عم أ  وادةر الىللن ة
 قالعـة   اال إ ـ    قلـ م    وتنتـ ش  داصـرة  عمل ة خال  ةامرأ ١2 اغتصاو ما ال يقل عن  

ر   التحق ـق  االاىلمـة  و ـرع  ر 20١5 أيلىل انّتمرب 22 و 20 بني أتري  ا نىل اجلنىلب ة
   مىلتىلمّىلاي  املتمرا ة بشـال رش سـي   رايا ااإ  هصاشل املسلحة  اجلماعات ومن تاإف

نـــتلتإا الّعوـــة  وقـــد  اادكـــة ١6 عـــن مســ ولة  ا نـــىل اجلنىلب ـــة   قالعـــة  ـــابىلإدا منةقــة 
 اغتصــاو اــىلادح منــإا اادكــة    التعــدين  ومىلاقــي القــرى   املــدإ ني اتما ــا انــتإده 

  يتــىلرل    الىللن ــة املقاومــة وااإـ  قــىلات ر 20١5 أيارامــايىل 2    ١ ل لــة وقعــ  مجـاعي 
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 الّعوــةر وأدىالـ  حتققـ  منـإا     االـاالت  مـن  املاشـة    22 عـن  مسـ ولة   يتـىلرل   مقالعـة   
 واـدات     اجلماعـة  تناـا      يتـىلرل    الىللن ـة  واملقاومـة  االاىلمـة  بني املناو ات هشل

 مـال  اي مال أخرى  و ن  مجاعةر  يرومىل  قل م تنىلو   القرى وأراّ  اامج  متنرقة
  يتـىلرل   قالعـة  مامّانـا   قلـ م    والقـرى  التعـدين  علـى مىلاقـي   غـارات متاـررة   ماإىل  ن مّا

 العنـف  مـن  عال ـة  مسـتىليات  اةتمـات  قـل   واقترإـ  ر الشـمال ة  ا نـىل   قالعـة  لىلباو  مو قل
 القـىلات  مـن  عناصـر  وااإـ  ر وااـد  اتىلم   لالغتصاو امرأة ١٧ ا ل تعر   اجلنسي 

املتصـل   اجلنسـي  العنـف  اـىلادح  مج ـي  مـن  املاشـة    9 عن مس ولة رواإدا لتحرير الدلقرال ة
 ااتاإرــا مقالعــة   وبالىلبــا بــاتىلا قّــ ل  الــزناع بــني تصــع د وقــف مــن الــرغم وعلــىر بــالزناع

ــابقة  ــتل  الس ــ؛ني   ن ــ و  الالت ــ ة   ــح ة ١٧١ منىل  ــداي   ــي  لالعت ــىلادح اجلنس    ا
 .باتىلا بشال رش سي رتا  م ل ش ات ارتاّإا

 املاشـة    4١ ا ـل مولـ    خم نـة   األلنـا    ـد  اجلنسـي  ت ا  مستىليات العنـف  وال  - 36
 لممــم ووصــف تقريــرر 20١4 عــام املاشــة   48 وقــد بلــأل اــلا الــرقم االــاالت  جممــىلع مــن

 اـىلادح  20١5 و 2009 عـامي  بـني  املسـلحة  باجلماعـات  املرتّةـات  النت ـات  بشأ  املتحدة
 أ     مشــاا الدلقرال ـة   القـىلى  حتــالف ارتاّـإا  اجلنســي الـ   واالنـترقاع  بـاإلارا   الـ وا  
 مــن وقــد تنــاقم بســّف اإلهــالت ر اجلنســي للعنــف تعر ــن قــد النت ــات اــ الي كلــل اــىلايل

  قالعــة ا نـىل اجلنىلب ــة   اـاهىلمىل     األلنــا  املمــارس  ـد  املنـرا  العنــف مـن  العقـاو نــ  
 .واالغتصاو اثةف على يشمل  ا

ــل  - 3٧ ــال العمــل االاىلمــة وواص ــي وك ــق بش ــول  م االو ا  اــاإىل  هنــير اثاصــة ث
ــرش س ألقــى  20١5 ديســمرب ــا ال ــا خةاب ــ  تعإــد ولن  ــا   اي التســام  بعــدم ه  ــف  لالق  العن

ــن اجلنســي  ــ  وأعل ــالعنف املعــب الشدصــي ثول ــة  اجلنســي ب ــدي ةل ــة جلــىلي  لتحســني ب   مااإ 
ــة    اليــحايا ــى اثــدمات   العدال ــارس و ر واصــىلةم عل ــىلات أإشــأت  20١5 و ارام  الق

 العنــف ملااهحــة عملــإا خةــة علــى لإل ــرا  جلنــة املســلحة جلمإىلريــة الاىلإرــىل الدلقرال ــة 
 قـىلات  أهـراد  مـن  ١09 أديـن  بـالزناع   املتصل اجلنسي العنف داامة جلراشم 50 و ر اجلنسي

 املتحـدة  األمـم  وتىلاصلر عاما 20 و عام وااد بني تتراوح ملدد بالستن عل إم واام األمن
 بـاملراهق  اتتماع ـة  -إنس ة  وخدمات قاإىلإ ة مراا  مشىلرة باالاع للناتني  امل دعم تقد 

 النســاي املعن ــة حبمايــة اثاصــة والشــرلة العســارية القيــاش ة الســلةات امــا تىلاصــلر الةّ ــة
 املعـب  اثـرباي  ظرو  صعّةر وناعدت الّعوة وهريق ظل   اجلنسي العنف مااهحة واأللنا 

ــ ادة ــاإىل  بس ــي والعنــف الق ــزناع اــاالت   اجلنس ــىلات ال ــة الاىلإرــىل   املســلحة الق جلمإىلري
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وعـن   اجلنسـي  العنف حت ر ق ادية أوامر  صدار عن أننر ثا عملإا  خةة تنن ل   الدلقرال ة
 .املتصل بالزناع اجلنسي للعنف التصدل     د  على وكاشق من القادة 30 تىلق ي

ــد - 38 ــ ا  العدي ــ    الــلل   وال اــايل اجلمــاعي االغتصــاو مــرتايب مــن وال ي تعر ــ  ل
  20١0 عــام   اإلنــراع  حاامــة مرتاّ ــ  األمــن علــى جملــس اــل والــلل  ــح ة  38٧

ــ  ان     إا ــةني ــللا ر الــزناع ا ــد يــتم ي وا  لعمل ــات امل عــىلمني املــرتاّني تقــد  بع
 واألااـام ر العدالـة     20١١ و 20١0 عـامي  وااالمّاااو بىل ا    اجلماعي االغتصاو

  لـا     ـا  عـن تنن ـلاا    املسـ ول ة  االاىلمـة  تتحمـل  والـ   ةالاىلإرىلل ـ  ا ـاام  ال  أصـدر ا 
 املعــب اثــرباي هريــق ويســاعدر مننــل  ال تــ ا  غــا اجلنســي  العنــف ليــحايا تعىلييــات مــن 

 ملقا ــاة مــرتايب انــترات ت ة و ــي علــى الــزناع اــاالت   اجلنســي والعنــف القــاإىل  بســ ادة
 هريــق وواصــلر والشــإىلد اليــحايا المايــة ول ــات و إشــاي الرش ســ ة اجلنســي العنــف اــىلادح

 دعـم  واليـا  خـرباي   الـاع  لريـق  عـن  املتنقلـة  ا ـاام  تلسات خال  الدعم تقد  أييا اثرباي
 .غىلما   القياش ة التابعة للّعوة املالاقة

 
 توصية  

العقــاو بتقــد   مــن اإلهــالت ملااهحــة تإىلداــا مىلاصــلة علــى االاىلمــة  إــب أاــل - 39
 و ـما   العل ـا   املسـتىليات     لـا     ـا  العدالـة      املتصل بـالزناع  اجلنسي العنف مرتايب

 وأوصــير املســلحة جلمإىلريــة الاىلإرــىل الدلقرال ــة تنن ــلا اــامال   القــىلات عمــل خةــة تنن ــل
دهـي    لـا     ـا  لليـحايا هـىلرا    والتعىلييـات  اثـدمات  تـىلها  تانـل  بـأ   اـللا  السلةات

 رالتعىلييات غا املسددة
 

 العراع  
ــروا مــن       - 40 ــات مّا ــرة عــن اــىلادح عنــف تنســي مــن مشــر دين ه يســتمر ورود رواي

املنالق ال  يس ةر عل إا تن  م الدولة اإلنـالم ة  واـللا مـن األ ـداص الـلين أ إقـلوا مـن        
األنرر وت ّاد الرويات غا املّا رة  ال  إقلتإا األنر وأهراد من اجملتمي علـى اتصـا  بالنسـاي    

العراق ـات ا تتـ ات لـدى تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة   املىلصـل وتلعنـر والرقـة  أإـ            والنت ات 
إ ســا اأبريل  أصــدر  عــ م تن ــ م الدولــة   26جيــرل بالنعــل انــتددام العنــف اجلنســير و   

اإلنالم ة أبىل باـر الّرـدادل هتـىلى أمـر ه إـا بنصـل األلنـا  األي يـديني عـن أمإـا مر وُإقـل            
رام الواإ ة    املدرنـة اجلإاديـة  وأ رنـل أول؛ـا الـلين  ـاو  عمـرام        ألنا  ي تتتاو  أعما

ــراع و          ــ  النســاي داخــل الع ــا ُإقل ــد  ل ــرر وبع عشــرة أعــىلام    املعإــد اجلإــادل   تلعن
ألغـرات االنـترال  اجلنسـير     “األمـراي ”اجلمإىلرية العرب ة السىلرية وق ـد من    مـن يسـمىل     
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تن ــ م   هصــل األنــر لتســإ ل الســ ةرة علــى الســاا    واــا   لــا تــ يا مــن انــترات ت ة ال 
ــة        ــة العرب  ــراع واجلمإىلري ــاتلني   الع ــىليا إقــ. النســاي املىلتــىلدات حتــ  تصــر   املق وتع
السىلريةر وقد تعل التن  م العنف اجلنسي ت يا من من ىلمات الوىلاو والعقاو الـ  يةّقإـا    

ىلاش  املقد مـة للنـاش ين ه إـا    هقد أترى  خال   إر رميا   مسابقة النظ القـرو  ااإـ  اجلـ   
إساي أي يديات مستعّدات لررت اجلنسر ومّثة خماو  أييا مـن أ  تـ ش املإـدل وعصـاشف     
أاــل االــق قــد مارنــىلا العنــف اجلنســي   داه ــات صــالح الــدين وديــا  والّصــرة وبرــداد    

ر وتلقى ماتـف ثـول  اثاصـة  ـإادات مـن النـاتني وغااـم        20١5و  20١4خال  عامي 
ن املصــادر األول ــة عــن عمل ــات اغتصــاو وحتــرش تنســي وتعــليف تنســي  باإل ــاهة     مــ

ــاو          ــل  االــىلادح أنانــا   أعق ــار وتــرت ا ــرأة واريا  ــىلع امل ــى اق ــىلد املنرو ــة عل الق 
عمل ات اختةا  من الشىلارع العامة  وأكناي تنت ش املنا    و  مراهـق االاتتـا  املدصصـة    

 رتا  والنت ا ر  للتعليف  ولل  أييا تعليف ال
و  أماان وتىلد املشردين  يستمر  التإديد بالعنف اجلنسـي   ـا    لـا االنـترال       - 4١

اجلنسي وت ويا األلنا ر وتتعرت املرااقات للدةر بىلتـ  خـاص  همع مإـن تـرا املدرنـة      
والعديد منـإن أ تـرب علـى الـ وا  املّاـرر وقـد وتـدت اجلإـات الناعلـة اإلإسـاإ ة صـعىلبة              

ىلصىل     املنالق ال  تيم أارب أعداد من املشردين داخل ا  موـل داه ـات األإّـار وإ نـىلى     ال
ــة       ــاا ددودي ــى الىلصــىل   ل إــار وان ــىلد املنرو ــة عل ــدين  بســّف الق  واراــىلا وصــالح ال
 ديدة   اثدمات املتىلاهرة   جماالت الصحة اجلنس ة واإل اب ة وانتشارات اثاصـة بعـال    

ة ودعــم  عــادة اإلدمــا ر ومّثــة إقــ.   املــىلظنني املــدربني علــى اإلدارة        الصــدمات الننســ  
السريرية الاالت  حايا االغتصاو  و س  االاتة    الّ ىلت انمنـة واملالتـو للنسـاي الـال      
تعر  ن لالإتإاا أو املعر ـات للدةـر  هلـ س انـاا نـىلى كالكـة مـن اـل  املالتـو    قلـ م           

ــإا     ــد أل من ــتا  وال يىلت ــراع      اردن ــة الع ــدت ااىلم ــد أب ــة ر وق ــراع أو ون ــىلو الع  تن
 اع  ويس ــرت  يــارة ثــول  اثاصــة    الّلــد  ـانــتعداداا ملعاجلــة العنــف اجلنســي املتصــل بالنــ 

ر ب ـــد أإـــ  ي يـــتم االتنـــاع بعـــد علـــى اجملـــاالت ا ـــددة للتـــدخالت  20١5إ ســـا اأبريل   
 التعاو ر   وم اار

 
 التوصية  

 اع  ـ   افـا  تـدابا مـن أتـل التصـدل للعنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ         أدعىل السلةات  - 42
اسّما إـىلقش خـال  ال يـارة الـ  قامـ  قـا ثـول  اثاصـة   ـا    لـا و ـي بـراما لـدعم              
 عادة اإلدما  االتتماعي للنساي والنت ـات الالشـي ُاـر ر  مـن أنـر تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة          

 - اثــدمات اجملتمع ــة   جمــا  الرعايــة الةّ ــة والننســ ة     وتــىلها الّ ــىلت انمنــة واملالتــو و   
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االتتماع ــة  والتناعــل مــي قــادة اجملتمــي املــد  وال عمــاي الــدين ني مــن أتــل اــّ  التةــر ر     
وينّري التعت ل بّل  اجلإـىلد الرام ـة    تع يـ  قـدرة من ىلمـة األمـم املتحـدة مـن خـال  إشـر           

 مستشارين لش و  ةاية املرأةر  
 

 ل ّ ا  
انــتمر ت املىلاتإـــات املســلحة   مج ـــي أمــاي ل ّ ـــا  وهــاقم اتســـاع إةــاع أإشـــةة       - 43

نــ ما   بنرــا ل ودرإــة ونــرتر وتعمــل اجلماعــات  اجلماعــات اإلرااب ــة دنــة املــدإ ني  وال
املتةرهـة العن نـة  موـل تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة وأإصـار الشـريعة  علـى تىلا ـد مىلاقنإـا  وقــد            
وردت تقارير عن  تّـار النت ـات علـى الـ وا   قاتل إـا وهـرت أإ مـة  ـديدة القسـىلة علـى           

الدولـة اإلنـالم ة  مارنـة العنـف     املرأةر و  بعا االاالت  قامـ  جممىلعـات مىلال ـة لتن ـ م     
 (رA/HRC/31/47اجلنسي  د النت ا  اللين تن د م قسرا )اإ ر 

نـــ ما النســـاي األتنّ ـــات   ويىلاتـــ  الالت؛ـــىل  وملتمســـىل اللتـــىلي واملإـــاترو   وال - 44
 اعر وُنـت ل     ـإر تشـرين    ـصـل بالنـ  درتات عال ة من خةر التعر ت للعنـف اجلنسـي املت  

الوا اإىلهمرب عمل   اغتصاو مجاعي لنساي مإاترات ُيـ عم أ  مجاعـات مسـلحة وأهـراد مـن      
الشرلة قد قامىلا قار واناا أييا مإاترو  قابلتإم بعوة األمم املتحـدة للـدعم   ل ّ ـا أهـادوا     

رى اصـةحاقن لـ ال بقصـد اإتـإااإن     بأرم  اادوا إساي ان    اإت ار املرادرة    أوروبا ت
   غرو ل ّ ار “ب ىلت  م ي م قتة”تنس ا  اسّما ُينترت  على يد مإربني   

وواصل  مج ي األلرا  ارتااو اإتـإااات قـد تـدخل   إةـاع اختصـاص ا امـة        - 45
م اجلناش ة الدول ةر ووّكق  منىل  ة اقىلع اإلإسا  االة امرأة اخُتةن    لرابلس وقـام  عـ   

مجاعة مسلحة باغتصاقا مرارا وتارارا ملدة ت يد على نتة أ إرر وأهادت أرا  ـاادت نـ    
هت ات ُيرتص  أييا من أعياي تلا اجلماعة خـال  تلـا النتـرةر وعنـدما  انـ  مـن اةـرو        
  راية املةا   ااإ  اامال  وخيع  لإلتإات   بلد كاللر وقد   اإلبـالا أييـا عـن    

 ن اع االاتتا  الرمسي وغا الرمسي  وعن وقىلعـ  علـى يـد الشـرلة     ادوح عنف تنسي  
ــا        ــا  واأللنـ ــاي والرتـ ــل النسـ ــةر وال ُينصـ ــات اإلترام ـ ــلحة والتن  مـ ــات املسـ واجلماعـ
االاتتـــا   و  بعـــا االـــاالت  تعر ـــ  النســـاي    تنتـــ ش أتســـادان العاريـــة وتنتـــ ش 

اـدى النسـاي العـامالت   اجملــا      ـاويف اجلسـم علـى أيــدل اـراس مـن الرتـا ر وأبلرــ         
أيارامـايىل     ١8الةيب الّعوـة أ  رتـال مسـّلحا اـا  يتلّقـى العـال  اعتـدى عل إـا تنسـ ا            

املستشــنى ا ــل تعمــلر وأ ــارت اــل  النات ــة    أ  انــاا اــىلادح ثاكلــة ارتاّــإا رتــا   
مشـاراة  مسلحىل   د مىلظنـات وي ُيّلـأل عنـإا بسـّف منـاغ اإلهـالت مـن العقـاور وت ـّل          

املرأة ا دودة   االىلار الس اني عاشقا أمام التىلصل    نـالم داشـم و ـاملر وال يىلتـد اـ       

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/47
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ان  أل من ول ات العدالة االإتقال ة العاملة  وي تّدأ امل نسة الل ّ ة ليـحايا العنـف اجلنسـي     
   عملإا بعدر20١4ال  أ إش؛  عام 

 
 التوصية  

التحق ــق علــى النحــىل الىلاتــف   تــراشم العنــف اجلنســي  أدعــىل الســلةات    انالــة  - 46
 اع  وتقد  اجلناة    العدالة  وتىلها اثدمات والتعىلييات لليـحايا   ا ـ ا مـي    ـاملتصل بالن

(ر اما أدعىل مجع ة ص اغة الدنتىلر     ـما  أ  يـن.  الدنـتىلر    20١4) ١١9املرنىلم رقم 
ل مج ي األلرا  على تـىلها  مااإ ـة الىلصـىل     اجلديد على مّادئ املساواة بني اجلنسنير وأا

 دو  عىلاشق    أماان االاتتا  للمراقّنير
 

 مايل  
ــة        - 4٧ ــرا  املال  ــني األل ــىلار ب ــتم اال ــ   20اخُت ــي االاىلمــة   20١5ا يرا ايىلإ  بتىلق 

واشتال  اجلماعات املسلحة وتنس ق ة اراات أ واد علـى اتنـاع السـالم واملصـاالة   مـايل       
ي العنىل عن مـرتايب أعمـا  العنـف اجلنسـير  ال أ  تقّلـف األو ـاع   الشـما             اللل لن

الوقاه ة واثىل  مـن االإتقـام  ال تـ ا  تتسـّف   قلـة اإلبـالا        - تاإف املوّةات االتتماع ة
ــة           ــد   ــااوى قاإىلإ  ــن تق ــاتىل  ع ــا  حيتــم الن ــن األا  ــف اجلنســير و  اــوا م ــن العن ع

دم كقتـإم   انـتتابة امل نسـات  وبسـّف اليـرىلا الـ   ـار س        التماس الرعاية بسّف عـ  أو
 على اليحايا وأنرام ل؛ال يلتأوا    القياير

وأبلر  بعوة األمم املتحدة املتااملـة املتعـددة األبعـاد لتحق ـق االنـتقرار   مـايل عـن         - 48
اولـة   اع   ا    لا االغتصاو واالغتصـاو اجلمـاعي ود  ـاالة عنف تنسي متصل بالن 25

امــرأةر واــا  اجلنــاة امل عــىلمني عناصــر مــن قــىلات الــدهاع    ١6بنــات و  9االغتصــاو   ــد 
ااالت  وعناصر من جممىلعة لىلارع  مراد للدهاع عـن الـننس    6واألمن املال ة   ما جممىلع  

ــاشإم    ــن       ١4والن ــة وااــدة  وعناصــر م ــ و   اال ــدا  ي ــن م ل شــ ا غاإ ــة  وعنصــرا م اال
 االتني  وعناصـر مسـلحة جمإىللـة اةىليـة   االـاالت الّاق ـةر ووقعـ         اشتال   عف أ واد  

اــل  االــىلادح   منــالق مــىلب  و ّاتــىل وا ــدا  وغــاو  واــا  مع ــم اليــحايا مــن قّاشــل     
 اع ـاادكـة مـن اـىلادح العنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ        89الةىلارعر ونت ل مقدمىل اثـدمات  

وُ عم أ  اجلنـاة اـاإىلا عناصـر مـن قـىلات      هت ات ورتل واادر  8امرأة و  80اا   حايااا 
من اـل  االـاالت  وأهـرادا مـن االراـة الىللن ـة لتحريـر         ٧الدهاع واألمن املال ة   ما جممىلع  

االـة  وان ـة السـالم     38االة  ورتاال مسّلحني ي يتسن  حتديد اإتمـاشإم     39أ واد   
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ُ عـم أ  أهـراد مـن ان ـة السـالم        ااالتر وقد أ ا لـ  االـاالت الـ      5التابعني للّعوة   
 الّعوة قد ارتاّىلاا    هريق السلىلا واالإيّاار

 اع خــال  ااــتال  م نااــا  نةقــة ـولىلا ــ  أنــاا مــن العنــف اجلنســي املت صــل بالنــ - 49
غــاو  والننــ س  نةقــة ا ــدا   مــن قّــل عناصــر جممىلعــة لــىلارع  مرــاد للــدهاع عــن الــننس    

  العنــف اجلنســي عمــدا  ــد  وتــات وبنــات أعيــاي تنســ ق ة  والنــاشإمر هنــي م نااــا  ُوت ــ
 اع ـاراات أ وادر وباملوـل    الننـ س  ت امنـ  تقـارير أعمـا  العنـف اجلنسـي املت صـل بالنـ         

ــننس         ــدهاع عــن ال ــاد لل ــي االاــتال  العســارل جملمىلعــة لــىلارع  مر ــات م  ــد النســاي ا ل 
  تشــا مصــادر دل ــة    اــدوح والنــاشإم  الــ  اــي لــر    اتنــاع الســالمر و   ّاتــىل 

   ـا    لـا   20١5 يادة   العنف اجلنسي منل تنص ف اشـتال   ـعف أ واد    ىل ايىلل ـ     
م اعم بق ام عناصر من االشتال  باغتصاو امرأة وهتاة حتـ   ديـد السـالح   أيلىل انـّتمرب     

 أكناي تنّقلإما   املىلاصالت العامةر
قـىلات الـدهاع واألمـن املال ـة عرقلـة التحق قـات   ـا    لـا         ويىلاصل أهراد من ق ادة  - 50

 اعر وقـد حتقـق تقـدم   اإلتـرايات     ـعـن لريـق  عـادة إشـر اجلنـاة امل عـىلمني   نـااات النـ        
االـة ُيـد عى أ  مجاعـات متةرهـة عن نـة قـد ارتاّتـإا           80االة مـن أصـل    ١9القاإىلإ ة   

لدعم النات ات من العنف اجلنسـي أكنـاي اـل       وأ إشو صندوع انت؛ما  للحماية 20١2عام 
دعـىلى مـن دعـاوى العنـف اجلنسـي  يعـىلد تار إـا اـللا          23التحق قاتر وُرهي ما جممىلع  

متـإمار و ـرل اال ـا داامـة      ١5 د  20١5و ارامارس  6    بامااىل   20١2   عام 
ةر واعتر ـ  اجلماعـات   أاد املت إمني  واـىل أةـد النقـي املإـدل    ا امـة اجلناش ـة الدول ـ       

 النساش ة املال ة على ال  اال امـات بارتاـاو أعمـا  عنـف تنسـي مـن الشحـة اال ـام  الـ          
ــةس     ــ ر و  وواأغسـ ــة هقـ ــات الوقاه ـ ــدما املمتلاـ ــة تـ ــى  مـ ــ  علـ ــ  20١5ترّاـ   أهرتـ

السلةات املىلريتاإ ة عـن نـ دل دمـد ولـد بىلعمامـة  رغـم ا امـ  بارتاـاو ه ـاشي م عىلمـة            
ــا ـــ       ــ ــل بالنـ ــي املت صــ ــف اجلنســ ــا  العنــ ــا أعمــ ــام ـ لــ ــىل ا20١2 اع    عــ  ر و  أيلــ

  أصــدر ال عمــاي الس انــ ىل    اشــتال  اجلماعــات املســلحة ب اإــا الت مــىلا ه ــ  20١5 نــّتمرب
ب يـادة   ـراا األتنحـة الس انـ ة والعسـارية   اجلإـىلد الرام ـة    مااهحـة العنـف اجلنســي          

الّعوـة املتااملـة مـن أتـل و ـي خةـة عمـلر وأكنـاي إشـر هريـق             اع  والعمـل مـي  ـاملت صل بالنـ 
  اع   مـــايل   ا يـــرا اـاثـــرباي املعـــب بســـ ادة القـــاإىل  والعنـــف اجلنســـي   اـــاالت النـــ 

ــ  ــن        20١5 يىلإ  ــة م ــى معاجلــة االــاالت املتراام ــي الســلةات القيــاش ة عل ــق م ــل النري   عم
 ــامني   بامــااىل علــى تــىلها املعىلإــة   اع  ومــي إقابــة اـاــىلادح العنــف اجلنســي املتصــل بالنــ 

 القاإىلإ ة اجملاإ ةر
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 التوصية  
ــ     - 5١ ــد  ب ــ ال اــامال يعت ــل اتنــاع الســالم    أدعــىل     عةــاي املــرأة  و   جلــا  رصــد وتنن 

واملصــاالة   مــايل  و   تيــمني اــل  اللتــا  خــربات   جمــا  الشــ و  اجلنســاإ ة  وأاــل   
 االاىلمة على اعتماد قاإىل  الماية اليحايا والشإىلدر  

 
 م انار  

ــة اإلصــالح الس انــي   م انــار هرصــة للنــإىلت حبقــىلع املــرأة ومااهحــة      - 52 ــل عمل   ّو
 اعر ولّول  درا  العنف اجلنسي   اتناع وقف  لـالع النـار علـى    ـنسي املتصل بالنالعنف اجل

 تشـــرين األو ا ١5الصـــع د الـــىللب  املىلّقـــي بـــني االاىلمـــة واجلماعـــات العرق ـــة الومـــا    
م  ـرا واعـدار ويـىلّهر االتنـاع علـى وتـ  اثصـىلص أنانـا للتصـدل للعنـف            20١5 أاتىلبر

  ين. على عدم ق ام القـىلات واجلماعـات املسـلحة بارتاـاو أل     اجلنسي والعنف اجلنسا    
 ال من أ اا  العنف اجلنسي وعلى وتـىلو  و ـل املـرأة   االـىلار الس انـير ومـي  لـا         

ت ا  مّثة  ىلاغل خةاة   اي اإلهالت من العقـاو بالنسـّة الـىلادح العنـف اجلنسـي املت صـل        ال
ــ ــدهاع     اعر هالقيــاي العســارل ينتقــر    الشــن  ـبالن ــاإىل  خــدمات ال ــرغم مــن ق ــى ال اه ة  عل
  الــلل يــن. علــى  االــة قيــايا االغتصــاو الــ  يرتاّــإا أهــراد عســاريىل       ١959 لعــام

ا اام املدإ ةر وعالوة على  لا  ال ي ا  مقدمي اثدمات الصح ة االاىلم ـة يةلّـىل  تقريـر    
غتصـاو  ثـا يسـاام   ارتنـاع     الشرلة قّل اإل   بتقد  الرعايـة الةّ ـة    النات ـات مـن اال    

ااالت اإلتإات غا املأمىل  والىله ات الننان ةر وتسـتمر  اـل  املمارنـة علـى الـرغم مـن أ        
( ينرت على مقدمي اثدمات  ـما  اصـىل    20١4قاإىل  تقد  العال  الةارئ للمر ى )

 املر ى على الرعاية الةّ ة املنقلة للح اةر
ن ما   والي  اا ـني و ـا      اع والتشر د  والـالن وقد تناقم العنف اجلنسي بسّف - 53

ــادة وتــىلد العناصــر املســلحة       ــة  و ي ــة االتتماع  ــات االماي ــار ول  ــرتّ  بار  الشــمال ة  هإــىل ي
واملد مــات العســارية علــى مقربــة مــن مرااــ  نــان املــدإ نير واثــىل  مــن اإلبــالا  الــلل  

  “حيـر م الاـالم عنـإا   ”ايا املـرأة قيـايا   ياىل   مجاال إا ـا عـن اثـ ل والوقاهـة الـ  تعتـرب قيـ       
ياىل  أ د ولـأة عنـدما يرتاـف اـل  اجلـراشم أهـراد مـن اجلماعـات املسـلحة  و لـا بسـّف            
خمـالر االإتقــامر وعنـد اللتــىلي    انل ـات التقل ديــة  قــد يـ مر بتــ ويا اليـح ة باجلــا  علــى      

 اال ـار بالّشـر ألغـرات    نّ ل ترب اليرر  ثا يوب اليح ة عن اإلبالار ولىلا ـ   يـادة    
ر وتاـىل   20١5االة   أواشل عام  45االنترال  اجلنسي وال وا  القسرل  ا ل ُنت ل  

عدلات اجلنس ة ومن ال حيملن وكاشق اىلية ان األاور عر ة للدةر   ا    لا أكنـاي السـنر   
نـ  اـاالت     أ بلأل عـن  20١5على ال وارع امل دةة والسان   خم مات املإربنير و  عام 
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اغتصاو م عىلم قام قا أهراد من القىلات املسّلحة  و   اا  يعتقد أ  العدد النعلـي أاـرب مـن    
 لــا باـــوار وقـــدم  اجملمىلعــة النرع ـــة املعن ـــة بـــالعنف اجلنســا  خـــدمات    أاوـــر مـــن    

    خمتلـف منـالق واليـ  اا ـني وراخـني  نـىلاي أااإـ         20١5امرأة وهتـاة   عـام    600
االة من ااالت العنف اجلنسي  ـإريار   20االاىلمة أم ي تانر وتست ل قرابة حت  ن ةرة 

  املاشة من النات ـات امليـي   نـّل االإتصـا  القاإىلإ ـة  ه مـا        2و  املتىلن   ال  تار  ال 
  املاشة هق  االصىل  على اثدمات الصح ة  و لا إ ـرا لىلتـىلد تصـىل ر بأإـ  يـتعني       4 تار 

  بالا الشرلة باالادكةرعلى اليحايا أوال 
 

 التوصية  
أ تي االاىلمة علـى اعتمـاد قـاإىل   ـامل للتصـدل للعنـف  ـد املـرأة  وعلـى  إنـا             - 54

( بشــال مىلا ــد حب ــل لاــن مقا ــاة مــرتايب اجلــراشم مــن   ١959قــاإىل  خــدمات الــدهاع ) 
 العساريني بةريقة  ناهةر

 
 الصىلما   

 اعات متنشــ ا علــى إةــاع وانــي   الصــىلما   ـال يــ ا  العنــف اجلنســي املتصــل بالنــ - 55
  املاشـة مـن اليـحايا     ٧4ويتعرت ل  النساي والنت ات املشردات بىلت  خاص  الـال   ـالن   

ر وُيسـتددم العنـف اجلنسـي اـأداة     20١4  املاشـة   عـام    8١  و 20١5املسـتلني   عـام   
مــات العســارية  والتشــريد   اعات العشــاشرية  واةتـللمعاقّــة وتأا ــد الســ ةرة   نــ اع النــ

واــاالت اإلخــالي القســرل  ا ــل يتعــرت النســاي املنتم ــات    عشــاشر األقل ــات    أاــرب    
املدـــالرر و  املنـــالق الـــ  تســـ ةر عل إـــا اراـــة الشـــّاو  يســـتمر ارتاـــاو لاشنـــة مـــن    

ت تنةىلل على افا  املقـاتلني  وتـا   “دوما ي”االإتإااات   ا    لا ثارنة ُيةلق عل إا 
  20١5(ر و  النتـرة مـن اـاإىل  الوا اينـاير    ا يرا ايىلإ ـ       S/2015/801تديدات )اإ ـر  

اـــاالت اغتصـــاو  ١ 00٧مـــن اـــاالت االغتصـــاو و  2 90١نـــتال مقـــدمىل اثـــدمات 
ــد  امل        ــدة لتق ــم املتح ــ  بعوــة األم ــرة  وكق ــس النت ــال  إن ــاعير وخ ــاعدة    الصــىلما   مج س

 اعات  ـد النسـاي والنت ـات  مشـاًة    أ  اإعـدام نـّل       ـاالة عنف تنسـي متصـل بالنـ    ١4
التىلع ــة واالنــتتابة قــد هــاقم مشــالة قلــة اإلبــالار وبــات  لــا تل ــا مــن خــال  ال يــادة     
اإلبالا ال  ترت عقف  إشاي خ  ناخن ترعا  من مة غا ااىلم ـة  ا ـل انـتقّل اثـ      

االة عنف تنسـي    ـإر تشـرين األو اأاتـىلبر واـد ر وُإسـّ  غالّ ـة اـل           ٧3 الساخن
االـــاالت    اجلـــ ش الـــىللب الصـــىلمايل  ا ـــل وقعـــ  أغلـــف االـــاالت   منةقـــة بـــااىل  

االــة  و   ي ياـن وا ــحا   56منةقـة  ــّ لي السـنلىر وألقــي القـّا علــى أ ـداص        أو

http://undocs.org/ar/S/2015/801
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ــىلا للمحاامــةر وثــا ُيعق ــ    مــا ــد أا ل ــة     ا اــاإىلا ق ــات الســلةة ا ل  ــة القيــاش ة دينام  د العمل 
 وتس  س القيايا و ل ام اليحايا بدهي رنىلم    الشرلةر

ومثة قصىلر  ديد   اثدمات    ظل  ـعف اإللـار التشـريعي وعـدم انايـة هـرص        - 56
اللتىلي    القياي  ثا يد  مناخا يةّعـ  اإلهـالت مـن العقـاور وللـ  اجلإـىلد امليـةلي قـا         

االتتمـاعي   -امرأة وهتاة بالدعم الننسي  9 3١5  النترة املشمىللة بالتقرير الىلصىل     خال
واملساعدة القاإىلإ ة والرعاية الةّ ة من ِقّ ل ال ىلإ س ف و ـرااشإار وتقـىلم بعوـة األمـم املتحـدة      

ال ة لتقد  املساعدة    الصىلما  وبرإاما األمم املتحدة اإلنـاشي  سـاعدة قـىلة الشـرلة الصـىلم     
   إشــاي واــدات متدصصــة للتصــدل للعنــف  ــد النســاي واأللنــا ر وبــدعم مــن صــندوع  
األمم املتحدة للساا   تلقى أهراد الشرلة وأعيـاي الن ابـة العامـة والقيـاة ومقـدمىل املسـاعدة       
القاإىلإ ة ومن مات اجملتمي املد  التدريف على االنتتابة املتعددة القةاعات للعنف اجلنسـير  

وـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــد  املســـاعدة    الصـــىلما  تـــىلها تـــدريف املـــدربني علـــى  وتـــدعم بع
ــالعنف اجلنســي املتصــل بالنــ    ــق ب ــىللب الصــىلمايل   ـنــ ناريىلاات دــددة تتعل  اعات للتــ ش ال

وتستإد  األهراد اجملندين اديوا ومن ترى دجمإـمر و   عـداد بروتىلاـىل  لـإلدارة السـريرية      
ــة الال مــة    الــاالت  ــحايا االغتصــاو  وجيــ  رل  إشــاي مرهــق للةــف الشــرعي لتحســني األدل

 اع   ـس ادة القاإىل  والعنـف اجلنسـي   اـاالت النـ    بللمحاامةر وناعد هريق اثرباي املعب 
تقىليـة أااـام مشـروع قـاإىل  اجلـراشم اجلنسـ ة الـلل اـىل ق ـد الن ـر  وأنـإم   بنـاي قـدرات              

 املد عني العامني العساريني الصىلمال نير
 

 توصيةال  
ــل          - 5٧ ــد الن ــر وتنن  ــاإىل  اجلــراشم اجلنســ ة ق  ــاد مشــروع ق ــى اعتم ــة عل أ ــتي االاىلم

   ـا    لـا   20١3االلت امات الىلاردة   خةة عملإا الىللن ة ملااهحة العنـف اجلنسـي لعـام    
 تدابا التدريف واملسايلة للت ش والشرلةر

 
 تنىلو السىلدا   

  ب ـد  20١5 اع   مجإىلريـة تنـىلو السـىلدا    وواأغسـةس     ـُوق ي اتناع اـل النـ   - 58
أ  الىل ي ال ي ا  متقلًّار وال ي ا  العنف اجلنسي ُيسـتددم اأاـد أنـال ف االـرو بىلاشـ ة      
تاشف عن مالم  عرق ة ون ان ةر وباإل اهة    االقتتـا  القّلـي املتاـرر  ظإـرت مجاعـات      

ن اــىل ي واللــىلاي تىلإســىل  أولــىل    مســلحة تديــدة  موــل تلــا الــ  يقىلداــا اجلنــرا  مــارت  
واللا م ل ش ات الشّاور وأهر  ال من العسارة واإتشار األنلحة وهتىلة نـ ادة القـاإىل    
تصاعدا   العنفر وانُتددم العنف اجلنسي بةريقة وانعة ومنت مة مـن ِقّ ـل مج ـي األلـرا      
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سـتلة   واليـة   خال  اةتمات العسارية واةتمات امليـادةر وارُتاّـ  أغلـف االـىلادح امل    
 الىلادة من ِقّ ل اجل ش الشعيب لتحرير السىلدا  وامل ل ش ات املرتّةة ب ر

اادكــة عنــف تنســي متصــل  ١94ووكقــ  بعوــة األمــم املتحــدة   تنــىلو الســىلدا   - 59
 ــح ةر ووكــق مقــدمىل  280 اع  واــىل مــا لــل علــى األقــل ـ اع مــن تاإــف ألــرا  النـــبالنــ

  املاشـة   25  املاشة مـن  ـحايااا مـن اإلإـاح  و      96 االة اغتصاو  اا  266اثدمات 
  املاشـة مـن أعيـاي الشـرلة الىللن ـة       4منإم من األلنا ر ومـن بـني اجلنـاة امل عـىلمني  اـا       

  املاشــة مــن املــرتّةني باجلماعــات املســلحةر وتــرت  اــدى أه ــي    ١٧جلنــىلو الســىلدا  و 
  والية الىلادة  ا ـل  ـن    20١5ىلل    اعات    ىل ايـاىلادح العنف اجلنسي املتصل بالن

اجلــ ش الشــعيب لتحريــر الســىلدا  اتمــات   مقالعــة اــىلش للــ  االغتصــاو واالغتصــاو 
امــرأة وهتــاة  أ ارقــ  بعيــإن أا ــاي ه مــا بعــد   أاــىلاخإنر    30اجلمــاعي ملــا ال يقــل عــن 
ر “  ا إ رت    وتىلاإم وام يرتاّىل  هعلتإم  نـىل  يقتلىلإـا  ”وقال   ادى النات ات 

للتنـىلدر   “التـدريف ”وأهاد  ااد   مقالعة لا أ  مإامجة النساي والنت ات اعُترب  ـااًل مـن   
ونتال  بعوة األمم املتحدة   تنىلو السىلدا  االة امرأة تعر   لالغتصاو اجلمـاعي مـن   
ِقّ ل أربعة من تنىلد اجل ش الشعيب لتحرير السـىلدا ر وبعـد  لـا   ـإدت اـل  املـرأة تعـرُّت        

ــة علــى نــّ ل االإتقــام ا نمــا انــتعاد اجلنــاح املعــارت   االراــة     إســاي أ خريــات لــننس ا ن
الشعّ ةااجل ش الشعيب لتحرير السىلدا  القريةر وبعد اتمات من ِقّ ـل اجلـ ش الشـعيب لتحريـر     
السىلدا  واجلماعات املرتّةة بـ   أه ـد العوـىلر علـى صـّ ة ُ ـىل ا  أعيـاىتام التنانـل ةر وبـني          

ــايىل وا ي ــ  أيارام ــىلدا   واــم      20١5را ايىلإ  ــر الس ــعيب لتحري ــ ش الش ــىلد اجل ــف تن   ارتا
إســاي للمقــاتلنير و   “فصــ .”نــاارى   اــاالت اــواة  اعتــدايات تنســ ة وقــامىلا بـــ   

ــر       ــل تنــىلد اجلــ ش الشــعيب لتحري االعتــداي علــى امــرأة مشــر دة مســن ة بصــىلرة متاــررة مــن ِقّ 
 ةا حبوـا عـن الرـلاي واملـا ر وأ تـربت النسـاي والنت ـات املدةىلهـات         ـالسىلدا  اللين دخلـىلا منـ  

على إقل الّياشي املنإىلبة ولإي الةعـام وصـني اثمـىلر وإقـل اجلنـىلد اجلراـىر و  تىلبـا          
مـن تنـدل    “الـ وا  ”  أهادت امرأة مشردة من النىلير أرا أ تربت علـى  20١5 ّاااهرباير 

د ادح  لا بعد مقتل  وتإا وعشرة تنـىلد وخـرين   من اجل ش الشعيب لتحرير السىلدا ر وق
ــإم           ــداا أرامل ــىلدا  أخيــعىلا بع ــر الس ــ ش الشــعيب لتحري ــاي   اجل ــد أعي ــى ي ــىلير عل ــن الن م

  واليــة ونــ  االنــتىلاش ة  أه ــد بــأ  تنــىلد   20١5لالنــترقاع اجلنســير و  أيلىل انــّتمرب 
العـىلدة    ديـاران مـن    اجل ش الشعيب لتحرير السىلدا  اغتصّىلا عدة تلم ـلات اـن    لريـق    

املدرنة  وااتت وا أم ا وأخيعىلاا لالنترقاع اجلنسي   كانا مر و  تشرين الوـا اإىلهمرب   
  والية  رع االنتىلاش ة  أه د عن االغتصاو اجلمـاعي لنتـاتني وامـرأة مسـنة مـن ِقّ ـل تنـىلد        

 اجل ش الشعيب لتحرير السىلدا ر
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نســـي عنـــد دخـــىل  مىلاقـــي ةايـــة املـــدإ ني  وتعر ـــ  النســـاي واأللنـــا  للعنـــف اجل - 60
مـن النسـاي    ١١أيارامـايىل  أه ـد باختةـا      ١4نـ ما   بـاإت ىل وملاـا ر و      ومرادر ا  وال

املشردات على يد تنىلد من اجلـ ش الشـعيب لتحريـر السـىلدا    بـاإت ىلر و  لـا  تعرا ـ  أم        
ف الةريـق أمـام أبناشإـا  قّـل     ألربعة أبناي لالغتصاو اجلماعي من ِقّ ل مخسـة تنـىلد علـى تاإـ    

أ  يقتاداــا تنــديا  وخــرا     األاــراش ويرتصــّااار وقــد إشــرت اــل  االادكــة اثــىل       
صنىل  املشردات داخل ـا  ا ـل دهعتـإن    االـد مـن تـنقال ن  األمـر الـلل عرقـل أإشـةة           

 ـا مـن   اسف الر ع اال ىليةر وإت تة لللا  جلأ بعيإن    ثارنة اجلنس مي املشـردين داخل 
اللاىلر مقابل االصىل  على اإلمدادات األنان ةر وقد افلت بعوـة األمـم املتحـدة   تنـىلو     
السىلدا  تدابا للتقل ل من ادة ال  التإديدات  ومنإا تس ا دوريـات   املنـالق الـ  تشـتد     
ه إا ال  التإديدات وتسإ ل االصىل  على االةف والىلقىلدر واـ    مىلاقـي ةايـة املـدإ ني      

 د بىلقىلع ااالت اغتصاو وداوالت اغتصاو  ومثـة  ـىلاغل بشـأ  اـاالت  تإـات غـا       أه
ومنــة دو    ــرا  لــيب  ا ــل ُعوــر علــى أتنــة   املــراا ار وت ــل القــدرة علــى املعاجلــة     
السريرية الاالت االغتصاو  ع نة   خمتلف أماي الّالد  ا ل اناا ااتة    بل  تإـىلد  

االتتمـاعي    النـاتنير ويسـإم  ـعف إ ـام       -اإىل  والننسي أارب لتقد  الدعم الةيب والق
 قامة العد    االعتماد على انل ات التقل دية  ال  ال ُتعامل االغتصـاو بىلتـ  عـام اترلـة      

 وال  يىلصى ه إا بصىلرة روت ن ة بال وا  القسرل اىلن لة جلرب اليررر  
ةـرهني  أال ومهـا الـرش س نـلنا اـا      وتىلاصل ثول  اثاصة التناعل مي قاشـدل اـال ال   - 6١

ــاا مشــارر        ــر الســىلدا   ري ــارت   االراــة الشــعّ ةااجل ش الشــعيب لتحري ــاح املع ــد اجلن وقاش
  نـاعد هريـق   20١4و ا ً ا مي الّ ا  املشترا اللل وقعت  االاىلمة   تشرين األو اأاتىلبر 

بالتنســ ق مــي بعوــة األمــم   اع ـاثــرباي املعــب بســ ادة القــاإىل  والعنــف اجلنســي   اــاالت النــ  
املتحدة   تنىلو السىلدا    ص اغة خةة للتنن لر وبعد  لا أإشأت االاىلمـة هريقـًا عـاماًل    

  أصـدر و يـر الـدهاع و ـ و      20١5أيارامايىل  26هن ًا مشتراًا لإل را  على التنن لر و  
العنـف اجلنسـير    قدماي ا ـاربني أمـرا و اريـا حي ـر جلـىلي اجلـ ش الشـعيب لتحريـر السـىلدا             

وبالتنس ق مي الّعوة  قدم هريـق اثـرباي الـدعم    اجلنـاح املعـارت   االراـة الشـعّ ةااجل ش        
ــاا مشــار   اــاإىل        ــا  الصــادر عــن ري ــل الّ  ــر الســىلدا    و ــي خةــة لتنن  الشــعيب لتحري

ــة اليــحايا والشــإىلد ومقــدمي    20١4األو اديســمرب  ر وراإلــ ت اثةــة علــى املســايلة وةاي
مـن قـادة اجلنـاح     53  قـام  20١5دماتر و ىلتف ال  اثةـة    تشـرين األو اأاتـىلبر    اث

املعارت   االراة الشعّ ةااجل ش الشعيب لتحرير السىلدا    ن ه إم اللىلاي تـىل  بـىلح تـ ب     
قاشــد قاعــدة العمل ــات   باغــاا  وأربعــة  ــّاا برتّــة لــىلاي ونــتة برتّــة عم ــد وتســعة برتّــة   

إــدات تعــ   مســ ول تإم النرديــة والق اديــة عــن منــي العنــف اجلنســي املتصــل عق ــد  بتىلق ــي تع
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 اعات واملعاقّة عل  ر ون نشو اجلناح املعارت   االراة الشـعّ ةااجل ش الشـعيب لتحريـر    ـبالن
 السىلدا  أييا وادة خاصة للتحق ق والتىلك ق من أتل تع ي  املسايلةر

 
 التوصية  

 ل بتنن ل االلت امات املتعإـد قـا   ب اإـات اـل منـإما      أال اال الةرهني على التعت - 62
ــة    ـبشــأ  العنــف اجلنســي املتصــل بالنــ   ــة اثاصــة املعن  ــل واــدات االماي  اع  وأدعــىل    تنع 

 بالعنف اجلنسي واجلنسا    الشرلةر
 

 السىلدا  )دارهىلر(  
هـىلر  ا ـل    اعات يشـال مّعـل قلـق بـالأل   دار    ـال ي ا  العنف اجلنسي املتصل بالن - 63

ــة اىلنــ لة      ١2ُ ــإدت علــى مــدى   ــدواهي عرق  ــا أنــاا مــن العنــف اجلنســي املرتاــف ب عام
ــة           ــل  اال ــد من ــى العق ــد عل ــا ي ي ــر أييــا م ــد م ــاو واال ــةإاد والتشــريد القســرلر وق للعق

األمن االالة    ا امة اجلناش ة الدول ة للن ر   تراشم االرو واجلراشم  ـد اإلإسـاإ ة     جملس
االغتصاو املنت مر و  م على اال اة ال ىلم ـة  ـّ  التإديـد والترويـي النـامجني عـن         لا    ا

العنف اجلنسي املقتر  حبالة اإعدام األمن وغ او القـاإىل  السـاشدة  ا ـل ُيق  ـد اراـة املـرأةر       
  املاشة من جممىلع االعتدايات اجلنس ة املست لة حتدح ا نما يـلاف اليـحايا       53هنسّة 

 ع ولة ل راعة األرت ومجي االةفرمنالق م
  وكق  العمل ة املدتلةة لالحتاد األهريقي واألمـم املتحـدة   دارهـىلر    20١5و  عام  - 64
 ـحايا تراواـ  أعمـارام بـني مخسـة       ١05 اع للـ   ـاالة عنـف تنسـي متصـل بالنـ     80

اإلإـاح  عـدا      املاشة منإمر واا  مج ـي اليـحايا مـن    53عاما  و اإلل الق صار  45أعىلام و 
  املاشـة منـإم مـن املشـردين داخل ـار وق تلـ   ـح ة         4٧ ح ة وااـدة مـن الـلاىلر  واـا      

ــل       ــل موإل ــة تســ مة  ا  ــات إلصــابات بدإ  وااــدة بعــد اغتصــاقا  وتعر ــ  اــواات أخري
  املاشـة مـن االـاالتر وتقـر العمل ـة املدتلةـة بـأ  الّ اإـات املتااـة           32االغتصاو اجلمـاعي  

التم النعلي لالإتإااات  واـىل مـا يعـ ى    الىلصـمة الـ  تلحـق باليـح ة  و          تعاس ا ال
اثىل  من االإتقام  وددودية وتىلد القاشمني على  إنا  القاإىل   ومني الىلصـىل     األمـاان   
ال  ُيد عى أرا  إدت عننار و  ون  دارهىلر  أكا مي االاىلمة مىل ىلع االدعـايات املتعلقـة   

اعي عقف اةتمات ال   نتإا قىلات الدعم السريي على غىللـىل   اـاإىل    بىلقىلع اغتصاو مج
  و   ي ُيحر  نىلى تقدم ددود على صع د  مااإ ـة الىلصـىل     املنةقـة    20١5الوا ايناير 

قـد  تأا ـد تلـا الروايــاتر وييـا      لـا أ  ادعـايات االغتصــاو اجلمـاعي ملـا ُيقــدار         
مـن   20١4تشرين األو اأاتـىلبر   30ناعة بديًا من  36 امرأة وهتاة على مدى هترة 200 بـ
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ِقّ ل القىلات املسلحة السىلداإ ة   تاب   لا  دارهىلر  ي يتم بعد التحق ق ه إـا بشـال دايـد    
 بشأرا أو معاجلتإا بشال مالشمر

 اعات اىل  لا  دارهـىلر  ـ  املاشة من ااالت العنف اجلنسي املتصل بالن 40وتراإل   - 65
مرت اةتمات  د املـدإ ني بـالرغم مـن التـدابا األمن ـة املعـ  ة الـ  أدخلـإا الـىلايل          ا ل انت

ــر        ــن العم ــأل م ــاة تّل ــ  هت ــ ر وتعرا  ــديوا   ا يرا ايىلإ  ــ ان ا ــا    ١5املع ــرأة عمرا ــا وام عام
عاما لالغتصـاو مـن ِقّ ـل مإـامجني وصـنىلا بـأرم رتـا  عـرو مسـلحىل  يرتـدو  الـ ل             2٧

اـاإىل  الوا اينـايرر    20و  ١9يتإما من ِقّ ل اجل ش السىلدا    الرمسي خال  اتىلم على قر
ووقــي العــدد األاــرب مــن االــىلادح املىلكقــة   اــاإىل  الوا اينــاير  بــالت امن مــي العمل ــات           
العسارية ال  تقىلم قا االاىلمة   غرو تّـل مـرة واىللـ ر واقتـر  عـدد اـّا مـن االـاالت         

حني  واــللا باملىلنــم ال راعــي للمــدإ ني املشــردين بّـدي مىلنــم تراــا  الرعــاة العــرو املســل 
  املاشـة مـن جممـىلع مـرتايب العنـف اجلنسـي بـأرم رتـا  مسـلحىل ر           80وا ل نير وُوصف 

عاما ب نما ااإـ   ـارس ال راعـة   تنـىلو      ١4أيلىل انّتمرب  اىلمج  هتاة عمراا  ١6و  
  االـة صـارخة أخـرى      دارهىلر واغُتصّ  أمام أمإا وخاةا علـى يـد رتـل مسـل ر ووقعـ     

أيارامايىل عندما اغتصف رتـا  مسـلحىل  عرونـًا وأختـإا ااإتـا   لريقإمـا    العـرس         ١3
  املاشـة مـن االـاالت    أهـراد أتإـ ة األمـن الىللن ـة          ١5بصحّة أقـارو وتـاا ر وُإسـف    

شــة مــن   املا 23   لــا القــىلات املســلحة الســىلداإ ة  ب نمــا ُاــد دت أوصــا  اجلنــاة       ــا
االاالت ارتـا  مسـلحني وغـا مسـلحني يرتـدو  املالبـس املدإ ـةر أمـا   االـاالت املتّق ـة            
هاما أ  مرتاّ إا بقىلا جمإىللني أو ااإىلا من املدإ ني املعروهني لليح ةر وأ ار بعـا اليـحايا   
    أ  مإامج إم اقترإىلا بقىلات تعمـل بالىلاالـة مدعىلمـة مـن االاىلمـة  أو أرـم اـاإىلا رتـاال        

ــ            ــا أإ ــد   ل ــر معق ــرتاّني أم ــة امل ــد اىلي ــا أ  حتدي ــ ل العســارلر غ ــدو  ال مســلحني يرت
باإلماا   راي األ ياي العسارية   األنىلاع ا ل ةر وقد قام ال من العمل ـة املدتلةـة وهريـق    
األمم املتحدة القةرل بتع ي  تناعلإما مي اجملتمعات ا ل ة وتصم م تـداو  تسـ ا الـدوريات    

شم أإشةة اسف الر ع للنساي والنت اتر وواصل  ال ىلإ س ف دعمإـا لىلاـدات ةايـة     ا يال
األنرة والةنل   دارهىلر  وو ع صندوع األمم املتحدة للساا  جممىلعات األدوات الال مـة  

   اا  التعر ت لالغتصاو عن لريق و ارة الصحةر
 ــح ة   69لــ  االــة ل 45  أ بلــأل مىلظنــىل  إنــا  القــاإىل  عــن     20١5و  عــام  - 66

ــات     ــ  حتق ق ــى         ١9وأتري ــّا عل ــاي الق ــلا عــن  لق ــا االــاالتر وأنــنر ا ــن تل ــ  م هق
اادكــة أ بلرــ  قــا  63  أنــنرت 20١4منــإم    ا اامــةر و  عــام  8 دصــا أا ــل  ١3

الشرلة عن اامني باإلداإة هق ر والاوا مـن االـاالت ال يـتم اإلبـالا عنـإا بسـّف  ـعف        
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مي  واثىل  من االإتقامر واناا أييا  را اصىل  اليـحايا علـى   امل نسات  و رىلا اجملت
من الشرلة من أتل تلقي الرعاية الةّ ة  واىل  را    لراىت  ولانـ    “8النمىل   ”انتمارة 

 ا  معمىلال ب  على إةاع واني  ثا يوب اليحايا عـن اإلبـالار واـ  ا نمـا تىلتـد أدلـة        ما
اي املالاقة القياش ة الرمس ة   اي االغتصاو  ا ـل  ااه ة  ال تقىلم الشرلة بشال متسق باتر

ــاة       ــا   اغُتصــّ  هت ــةر وعلــى نــّ ل املو ــة التقل دي ــة اللتــىلي    العدال ــرا للمتتمعــات ا ل  ُيت
ب نما ااإـ    “مخس دقاشق”عاما على يد  اب   رلة قرو خم ام  ١6مشردة تّلأل من العمر 

ان التحق ـق تىلقإلـف وأخلـي نـّ ل املشـتّ       أيارامايىلر وق د م   اىلى  ل ١3 مي االةف   
ب  عقف تسىلية تقل دية قي  بأ  يت و  اليح ةر و  داولـة لتىلنـ ي داشـرة تةّ ـق القـاإىل        

  20١5ع ان  و ارة العـد  أعيـاي تـدد   الن ابـة العامـة   مج ـي واليـات دارهـىلر   عـام          
ــدة   لــا  دارهــىلرر و   ــّاااهرب    اير    تعــديل القــاإىل   وإشــرت الشــرلة   منــالق تدي

ل شــمل تعرينــا لالغتصــاو يتما ــى مــي املعــايا الدول ــة  وتقــىلم العمل ــة  ١99١اجلنــاشي لعــام 
املدتلةــــة وبرإــــاما األمــــم املتحــــدة اإلنــــاشي بتقــــد  الــــدعم إلإشــــاي برإــــاما المايــــة         

 والشإىلدر اليحايا
 

 التوصية  
املتحدة   الىلقـ  املنانـف وبـدو     أال االاىلمة على  ما  وصىل  مىلظني األمم  - 6٧

معىلقات    اجملتمعات ا ل ة املتيررة  وتع يـ  م نسـات نـ ادة القـاإىل ر وأاـرر دعـىل           
االاىلمة للعمل مي ثـول  اثاصـة علـى و ـي  لـار للتعـاو  مـن أتـل التصـدل ةـلا الشـاغل            

 اللل لا  أمد ر
 

 اجلمإىلرية العرب ة السىلرية  
 اع السىلرل عام  السـادس  ال يـ ا  العنـف اجلنسـي يسـتددم بصـىلرة       ـمي دخىل  الن - 68

منإت ة اأنلىلو من أنال ف االرو والتعليف واإلرااور ولقد اا  أاور ما أ بلـأل عنـ  مـن    
ال  األعما    ىلعا ما     ن اع ق ام القىلات االاىلم ة والقىلات املىلال ة ةـا بتنتـ ش املنـا      

وعند إقـاا التنتـ ش  و  املنـالق الـ  يسـ ةر عل إـا تن ـ م         وأخل الرااشن  وأكناي االاتتا  
الدولة اإلنالم ة وغا  من اجلماعات من غا الدو ر وأهادت جلنـة التحق ـق الدول ـة املسـتقلة     
املعن ة باجلمإىلرية العرب ـة السـىلرية   أيلىل انـّتمرب أ  النسـاي والرتـا  واأللنـا  يتعر ـىل         

ــىلظنني   ــن تاإـــف املـ ــي مـ ــا    للعنـــف اجلنسـ ــ  االاتتـ ــ ش ومرااـ ــاا التنتـ ــىلم ني   إقـ  االاـ
(ر وتلق  األمم املتحدة  هادات بىلقىلع عمل ات تعليف تنسـي منإت ـة   A/HRC/30/48)اإ ر 

ــريا         ــا اغتصــاقم بانــتددام عصــي خشــّ ة  وتع ــا    ل للرتــا    مرااــ  االاتتــا    

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/48
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نل ة للصعق بالاإرباي واالرعر واةـد  مـن اـلا التعـليف اجلنسـي اـىل اإتـ اع        أعياشإم التنا
اعتراهات با ترااإم   األإشةة امل عىلمـة املعاديـة للحاىلمـةر و  بعـا االـاالت  يـتم أييـا        

 اعتقا  األقارو اإلإاح و تّاران على مشاادة عمل ات التعليف ال ر
لنساي والنت ات من الةاشنة األي يدية العراق ـة  وما  ا  تن  م الدولة اإلنالم ة ُيديي ا - 69

واألقل ات األخرى لالنترقاع اجلنسي   اجلمإىلرية العرب ة السىلرية بناي على اىليتإن العرق ـة  
والدين ةر وقد   ب ي إساي وهت ات من األقل ات املستإدهة ومّادلتإن وتقـدلإن اّـة للمقـاتلني    

يـةر وأتـرب تن ـ م الدولـة اإلنـالم ة أييـا النسـاي        واال ار قن وااتتـا ان للحصـىل  علـى هد   
والنت ات من السنة على ال وا  من مقاتل  ر وقد تعر ـ  املول ـات واملول ـىل  وم دوتـىل امل ـل      
اجلنسي ومرايرو اةىلية اجلنسـاإ ة واـاملىل صـنات اجلنسـني لالعتـداي اجلسـدل واجلنسـي بنـاي         

ما عنــد إقــاا التنتــ ش الــ  تســ ةر عل إــا  نــ  علــى م ــىلةم اجلنســ ة النعل ــة أو املتصــىلرة  وال
 مجاعات من قّ ل تن  م الدولة اإلنالم ة وتّإة النصرة  واللا   مراا  االاتتا ر  

ومع ــم املشــردين داخل ــا اــم مــن النســاي واأللنــا  الــلين يىلاتإــىل  خمــالر تســ مة  - ٧0
ا اثةـرر و   لالنترال  اجلنسير واملرااقات والنسـاي ربـات األنـر عر ـة بصـنة خاصـة ةـل       

املقابالت ال  أ تريـ  مـي الالت؛ـات مـن النسـاي   الّلـدا  اجملـاورة  األرد  وترا ـا ولّنـا            
  اــر اثــىل  مــن االغتصــاو بىلصــن  عــاماًل رش ســ ًا دهعإــن للــإروو مــن اجلمإىلريــة العرب ــة  

لعنـف  السىلريةر ومن املنتي أ  يىلات  العديد من الالت؛ني وملتمسي اللتىلي انـتمرار خمـالر ا  
اجلنسي اللل  ارنـ  عناصـر  ترام ـة   ـا    لـا الّرـاي القسـرل واال ـار بالّشـر ألغـرات           
تنســ ةر وغالّــا مــا يســتددم  وا  األلنــا  اانــترات ت ة نــلّ ة للتا  ــف داخــل اجلمإىلريــة   
ــردات         ــر املش ــاان  تنتق ــا األم ــى الســىلاير و  بع ــدا  اجملــاورة عل ــة الســىلرية و  الّل العرب 

ــات  ــن هريســة لالنــترال ر      والالت؛ ــايل يقع ــة بأمســاشإن  وبالت ــة وعمــل رمس     تصــاري   قام
وتىلاتـ  إسـاي الســىلريات حتـديات خةـاة عنــدما حيـاولن تسـت ل ألنــاةن  ويتعر ـن إت تــة        

 لللا    وكار اتتماع ة وأمن ة لىليلة األتلر
 

 التوصية  
ثاصة ل يـارة اجلمإىلريـة العرب ـة    أود أ  أإىل  بالنرصة ال  قدمتإا االاىلمة    ثول  ا - ٧١

  وأا ـف بالسـلةات  باإل ـاهة    تلـا ال يـارة     املىلاهقـة       20١5السىلرية   و ارامـارس  
 اعات والتصــدل لــ    ــا    لــا ـعلــى افــا  تــدابا دــددة ملنــي العنــف اجلنســي املتصــل بالنــ 

عـن النسـاي واأللنـا      العنف اللل لارن  أهـراد مـن قـىلات األمـن الـىللب  واإلهـرا  النـىلرل       
ا تتــ ين دو   ــمر وأا ــف ةم ــي األلــرا     افــا  التــدابا الال مــة ملنــي العنــف اجلنســي   
ــدا  امليــ نة لالتــ؛ني        ــى الّل ــب عل ــة الســالمر وأك ــة للمــرأة   عمل  و ــما  املشــاراة الاامل
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افـا  تـدابا   السىلريني على ما قدمت  من دعم ةل  الن؛ات اليـع نة مـن السـاا  وأدعىلاـا        
 ةاية من أتل التدن ف من خةر العنف اجلنسير  

 
 ال من  

  املاشـة   80  هقد ااتا  مـا ي يـد علـى    20١5انتمر تداىلر االالة   ال من   عام  - ٧2
من الساا     املساعدة اإلإساإ ة  و ـّال النسـاي واأللنـا  األغلّ ـة الع مـى مـن املشـردين        

  املاشـة مـن األنـر املع شـ ة املشـردة       30مل ىل  إسمةر هأاور من  2.5داخل ا الّالأل تعدادام 
ــد           ــة  عن ــة االال  ــل األ م ــ  اــل  النســّة قّ ــ  عل  ــا ااإ ــادة ملحىلظــة عم  ــرأة     ي ــإا ام تع ل

املاشةر هقد اإيم  عدد اّا من الرتا    مج ـي أمـاي الّلـد    املعـارا  تـاراني النسـاي          9
ــة   املنــ    ــدو  ةاي ــا  ب ــ؛ ل مــن       واأللن ــدد   ــىلى ع ــاا ن ــ س ان ــفر ول ــة للعن الق املعر 

االختصاص ني الةّ ني املدربني على تقـد  الـدعم ليـحايا العنـف اجلنسـي  ولـ س مثـة مّـادئ         
  أبلأل عن وقـىلع  20١5تىلت إ ة ولن ة تتعلق باملعاجلة السريرية ليحايا االغتصاور و  عام 

او والتحــرش اجلنسـي والــ وا   االـة مــن اـاالت العنــف اجلنسـا   تشــمل االغتصـ     5 866
املّارر ووكق  منىل  ة األمم املتحدة القىلع اإلإسا  اادكة   صنعاي قام  خالةـا جممىلعـة   
من الرتا  املسلحني باقت اد امرأة عنىلة    نـ ارة أتـرة برـرت االعتـداي عل إـا تنسـ ار وقـد        

إقــ. اإلبــالار    دامــة ظــاارة  “الشــر ”قتلتــإا أنــر ا الاقــار وتتســّف خمــالر تــراشم   
وخال  املعراة من أتل  عادة بسـ  نـلةة االاىلمـة   عـد   أ بلـأل عـن اغتصـاو عـدد مـن          
الرتا  والنت ا   و   ظل اجلناة جمإىللنير وتقدر منىل  ة األمم املتحدة لشـ و  الالتـ؛ني أإـ     

ــ من  ــلين   ١١8 000  ــد. مــن ملتمســي اللتــىلي و  9 000يىلتــد   ال مــن الالتــ؛ني ال
ّاات األما  االتتماعي ويتعر ىل  لدرتات عال ة من خةر العنـف اجلنسـير   ينتقرو      

ويشال اإتشار إقاا التنتـ ش امل قتـة   املنـالق الـ  تسـ ةر عل إـا اجلماعـات املسـلحة أييـا          
  اعاتر  ـعامال من عىلامل خمالر العنف اجلنسي املتصل بالن

 
 التوصية  

ىلات مـن أتـل   ـراا املـرأة   عمل ـة      أا ف ةم ي أصـحاو املصـلحة    افـا  خةـ     - ٧3
 اعات  ـاالإتقـا  الس انـي و ــما  أ  جيـرل التحق ــق   تـراشم العنـف اجلنســي املتصـل بالنــ      

 ودانّة اجلناة  واصىل  اليحايا على اثدمات والتعىليياتر  
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  اعـالتصدل جلراشم العنف اجلنسي   ااالت ما بعد اإتإاي الن -خامسا  
 الّىلننة واةرنا  

 اعات عم قـة بعـد   ـال ت ا  الّصمة االتتماع ة ال  تراإا العنف اجلنسي املتصـل بالنـ   - ٧4
عاما على اإتإاي االرو  مـي بـ ي التقـدم ا ـر  صـىلو  إشـاي إ ـام دعـم          20مرور أاور من 

 امل للناتنير همع م اثدمات تقـدمإا من مـات اجملتمـي املـد   وي يـد عـدم وتـىلد ول ـات         
واإلإصا  من ترن خ الىلصمر وقدم  السـلةات دعمـا غـا اـا  للنسـاي       لالعترا  الرمسي

الالشــي أ ــ  ألنــاال إت تــة لالغتصــاو    مــن االــرو  علــى الــرغم مــن أ  اــ الي النســاي     
اقتصاديار وحتتا  املشردات والعاشـدات النات ـات مـن     -واأللنا  يىلاتإىل   م شا اتتماع ا 

ايـة خاصـة  امـا يتيـ  مـن اادكـة وقعـ    عـام         االغتصاو    من االـرو     تـدابا ة  
  اــني انــُتإده   اــدى النات ــات إلدالشإــا بشــإاد ا علنــار وعلــى الــرغم مــن اــل    20١5

ــر ت اليــحايا        ــة بتع ــى مــىل اــا    االدعــايات املتعلق ــق عل ــا  الشــرلة ال حتق االــىلادح  ه
إللـالع يقيـي   والشإىلد للتإديدر وأصدرت دامـة الّىلنـنة واةرنـا أو  ااـم ةـا علـى ا      

  واـىل مـا لّوـل    20١5 اعات   عـام  ـبدهي تعىليا  د مـرتايب العنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ     
نابقة اامةر وظل مرا  التدريف على عمل ات دعم السالم يـىلهر تـدريّا نـابقا للنشـر بشـأ       

  اعات للقىلات املسلحة   املنةقةر  ـالعنف اجلنسي املتصل بالن
 

 التوصية  
 اعات مـن  ـعلى  عمـا  مـا للنـاتني مـن العنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ         أال السلةات - ٧5

اق   ترب ما تعر  ىلا ل  من  رر   ـا    لـا    ـال التعىلييـات واثـدمات والـتماني       
االقتصادل وتىلها السان والتعل م لملنا  اللين أ ّىلا إت تة لالغتصاو  وفصـ . م  اإ ـة   

 ةلا الررتر
 

 اىلت دينىلار  
تشرين األو اأاتىلبر  إ م  اىلت دينىلار أو  اإتدابـات رشانـ ة منـل أ مـة      25   - ٧6

ــرة  ــل   20١١-20١0النتـ ــن مقتـ ــنرت عـ ــ  أنـ ــن   3 000الـ ــر مـ  ـــد. واغتصـــاو أاوـ
أعما  عنف تديدة  و   أكات مسـألة وتـىلد    20١5امرأةر وي تشف اإتدابات عام  ١50

ر ولــ؛ن اــدح حتس ــن   الىل ــي  بعــا التــىلترات املتّق ــة والشــىلاغل املتصــلة حبقــىلع اإلإســا   
األمب خال  النترة املشمىللة بالتقرير  ها  النساي والنت ـات مـا  لـن يعـاإني مـن تنشـي العنـف        
اجلنســي واجلنســا  املــرتّ   نــاغ اإلهــالت مــن العقــاو  واإتشــار األنــلحة  وعــدم ااتمــا     

مــم املتحــدة   عمل ــة إــ ع نــالح املقــاتلني وتســرحيإم و عــادة  دمــاتإمر ووكقــ  عمل ــة األ 
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ــىلار   ــإا    ١٧6اــىلت دين ــن ب ن ــة اغتصــاو  م ــة اغتصــاو مجــاعي و   ١8اال ــة  39اال اادك
ــ   ــد إســاي و   ــل      ١3٧ ارتاّ ــل  االــاالت  اعتق ــني ا ــن ب ــرر وم ــاة   ٧3 ــد قص  ــن اجلن م

ــىلا    ا اامــة     23امل عــىلمني  ولاــن ي حيتتــ  نــىلى    دصــا بتإمــة اتــا العــرت وأا ل
وح بـني  ـإرين وعشـر نـنىلاتر و  القيـايا املتّق ـة        وصدرت حبقإم أااـام بالسـتن تتـرا   

ُاام برباية املتإمني لعدم اناية األدلة  و ما ي لولىلا أمام ا امة  و مـا نـحف اليـحايا      ما
بالغا م خىلها من ردود النعل االإتقام ةر ويلتأ مع م اليحايا    انل ـات التقل ديـة لتسـىلية    

دوالر(ر وبـالرغم مـن    ١00الشإادة الةّ ة ُتعتـرب باا ـة )   القيايا إ را أل  تاال ف انتصدار
ــاي   عــام  ــة  ــرلا    20١4  صــدار  عن ــة تعتــرب   املمارنــة العمل  ــ ا  الشــإادات الةّ    ال ت

 حتق قاتر مسّقا إلتراي
  أه ــد بتــىلرا أاــد أهــراد القــىلات اجلمإىلريــة لاــىلت دينــىلار     20١5وخــال  عــام  - ٧٧

إىليل اةىلية   اىلادح اغتصاور وقد اغتصـف اجلنـدل   و رل ني  وعشرة رتا  مسلحني جم
التــــابي للقــــىلات اجلمإىلريــــة لاــــىلت دينــــىلار لنلــــة عمراــــا نــــنتا   واعتقــــل   الّدايــــة   

  ب د أ  السلةات القياش ة قامـ  الاقـا برهـي درتـة اجلـرم مىل ـىلع       “العرت اتا”بتإمة 
ــام     ــق    “االغتصــاو”اال  ــم املتحــدة التحق  ــة األم ــلىلع  ر وي يتســن لعمل  ــايات بي   ادع

 ابةي  رلة   اغتصـاو امـرأة   أب ـدتا   و لـا بسـّف تلاـ  مسـ ولني مـن الـدرا            
تقد  املعلىلماتر أما االىلادح األخرى ال  لل  اغتصاو قاصرات واغتصـابا مجاع ـا المـرأة    
اامل  هقد وقع    ن اع نةىل مسل  قام  ب   ّاة  ترام ة ي عم أرـا تتـألف مـن تنـىلد     

 قىلات اجلمإىلرية لاىلت دينىلار ومقاتلني نابقنير  ال
ول؛ن أار  بعا التقدم   مىلايمة القىلاإني الىللن ـة مـي املعـايا الدول ـة  هـا  املسـايلة        - ٧8

ــاة   قيــايا العنــف اجلنســي       ال ــة أل مــن اجلن ــم يقــدم    العدال ــ ا   وــل حتــديا رش ســ ار هل ت
  20١١وأيارامــايىل  20١0ن األو اأاتــىلبر الــ  ارُتاّــ    النتــرة مــا بــني تشــري   ١96 الـــ

ــ    تىلك قإــا   تقريــر جلنــة التحق ــق الىللن ــةر و  و ارامــارس        مــن  43  قــدم 20١5وال
ــإا اــال الةــرهني خــال  األ مــة   ـالنــاتني مــن أعمــا  عنــف تنســي متصــل بالنــ     اعات ارتاّ

ــات       ــة   ال أ  التحق ق ــات اثاص ــدة التحق ق ــام وا ــة أم ــة  ــااوى رمس  ــ ا     االإتداب  ال ت
مراالإا األو ر وب نما ُيعترب من  التعىلييـات عمـن قتلـىلا أو ملـن أصـ ّىلا ةـروح أكنـاي األ مـة         
الس انــ ة   ــا ا مإمــا  ي يتيــ  بعــُد ا ــف ن ســتن د النــاتىل  مــن العنــف اجلنســي املتصــل   

علـى    اعات من الا الربإامار ويد  اعتمـاد انـترات ت ة ولن ـة ملااهحـة العنـف اجلنسـا       ـبالن
ــة تتنانــف مــي        ــد تعّةــل بســّف عــدم وتــىلد م  اإ  ــلاا ق وتــىلد  رادة ن انــ ة  غــا أ  تنن 
أاداهإار وواصل  جلنة اثرباي الىللن ني التابعة للقىلات اجلمإىلرية لاىلت دينـىلار تنن ـل خةـة    
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 اعات  سـاعدة تقن ـة مـن هريـق اثـرباي      ـعملإا املتعلقـة بالتصـدل للعنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ      
ــب  ــاالت النـــ    املعـ ــي   اـ ــف اجلنسـ ــاإىل  والعنـ ــ ادة القـ ــدة     ـبسـ ــم املتحـ ــة األمـ  اع وعمل ـ
قاشــدا عســاريا علــى التــ ام بافــا    4٧  وّقــي 20١5ا يرا ايىلإ ــ   ١9دينــىلارر و   اــىلت

ــة         ــىلات اجلمإىلري ــا للق ــادة العل  ــي   واــدا م  واعتمــدت الق  ــف اجلنس  تــرايات  ــد العن
 العنف اجلنسي جلنىلد اىلت دينىلارر دينىلار مدوإة قىلاعد نلىلا بشأ  لاىلت

 
 التوصية  

أ تي االاىلمة على أ  تننل خةة عمل القـىلات اجلمإىلريـة لاـىلت دينـىلار ملااهحـة       - ٧9
ــلا   ـالعنــف اجلنســي املتصــل بالنــ  ــة ملااهحــة العنــف اجلنســا  تنن   اعات واالنــترات ت ة الىللن 

األهـراد العسـاريىل  وأهـراد الشـرلة     اامال  و لا من خال  انالة دانـّة اجلنـاة   ـن هـ إم     
واملقاتلىل  السابقىل   وانالة انتنادة الناتني من العنف اجلنسـي مـن التعىلييـات اتـ ي مـن      

 التقدم الال م  ارا   إلتااة اجملا  لرهي الّلد من القاشمة الىلاردة   مرهق الا التقريرر
 

 إ ّا   
  الاـوا مـن الن ّـال ني يعـاإىل  مـن      بعد مـرور عقـد علـى رايـة االـرو األال ـة  مـا  ا        - 80

 اعاتر ويتعـرت النـاتىل  للىلصـم  وعـدم انايـة      ـانكار املستمرة للعنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ    
ــ      ــدات الـ ــحايا أو الشـــإىلد  والتإديـ ــة اليـ ــة ةايـ ــىل     اثـــدمات  وددوديـ هـــرص الىلصـ

مـن العنـف اجلنسـي    يتعر ىل  ةا من جمتمعا م ا ل ةر وحيد عـدم االعتـرا  الرمسـي بالنـاتني     
 اعات من  مااإ ة اصىلةم على اإلغاكةر و ال  جلنة االق قة واملصـاالة  ـامتيررين من الن

ــة باليــحايا واأللنــا    20١5  إ ّــا   الــ  أإشــ؛     ــّاااهرباير   ــة املعن  ــة النرع    اللتن
عقـد  واّار السن واأل داص  ول اإلعاقة والنساير وأعرو أاد أعيـاي اللتنـة عـن تأي ـد  ل    

ــرين األو ا      ــير و  تشـ ــف اجلنسـ ــن العنـ ــات مـ ــن النات ـ ــ  مـ ــاي هقـ ــة للنسـ ــات خاصـ  تلسـ
ــىلبر ــا         20١5 أات ــف اجلنس ــى العن ــتعلقني بالقيــاي عل ــاإىلإني امل ــد   للق ــاإىل  املع ــل الق   دخ

و ما  املسـاواة بـني اجلنسـني ا ـ  الننـا   هىلن ـي مـن إةـاع تعريـف االغتصـاو ومـد د هتـرة             
يىلمار ومـي  لـا  لـن يسـاعد اإللـار القـاإىل         ١80يىلما     35 التقادم لتقد  الشاىلى من

  حايا اقّة االرو األال ة ما ي ُتلأل قاعدة نقىلا االق   اإلبالا بالتقادمر
 

 التوصية  
 اعات باعتّـارام  ـأ تي االاىلمة على االعترا  بيحايا العنف اجلنسـي املتصـل بالنـ    - 8١

ــد  ــنعإم مــن اللتــىلي        اعات  وـمــن األ ــداص املتيــررين مــن النــ   ــ  ق ــة االــىلات  ال   ال
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القياي  والتعت ل باملرالة الواإ ة من خةة عملإا الىللن ة املتعلقـة بتنن ـل قـرارل جملـس األمـن      
 ر(2008) ١820و  (2000) ١325

 
 نرل الإاا  

عامـا بشـال غـا متنانـف        30أكرت االرو األال ة   نرل الإاا ال  انتمرت  - 82
النساي الال  ما  لن يتعر ن لالإتإاا اجلنسي والتإديداتر وأبر ت حتق قات منىل  ة األمـم  

اتــم أعمــا   20١١   عــام  2002املتحــدة القــىلع اإلإســا  الــ  غةــ  النتــرة مــن عــام  
العنف اجلنسي ال  ارتاّتإا قىلات األمن   مراا  االاتتا   ـد النسـاي والرتـا  علـى اـد      

(ر هإل  األعمـا  ي تاـن اـىلادح مع ولـة  بـل اـي تـ ي مـن         A/HRC/30/CRP.2نىلاي )اإ ر 
ااإ   داإة ا امة العل ا   تاهنـا ألربعـة   ن انة عامةر غا أ  املسايلة ال ت ا  ددودةر وقد 

اـي األو  مـن إىلعإـار     20١0تنىلد   تشرين األو اأاتىلبر بتإمة اغتصاو امرأتني   عام 
ويــلار التقريــر اــللا أ  النســاي الالشــي يعشــن   منةقــة الشــما   ات الصــّرة العســارية     

لحةر و  جمتمعـات التام ـل     لن عر ة للعنف اجلنسي اللل يرتاّ  أهراد من القىلات املسـ  ما
ــن        ــرو م ــا يق ــن م ــىلا  يعل ــدات الل ــاي الىلا  ــف النس ــإن    60 000تص ــ ة تعرُّ  ــرة مع ش أن

  20١5لتإديدات مستمرة باالنترال  اجلنسي من تاإف أهراد القىلات العسـاريةر و  عـام   
ــن        ــة الشــإىلد واليــحايا وو ــع  جممىلعــة م ــا بشــأ  ةاي ــدة قاإىلإ ــة اجلدي اعتمــدت االاىلم

 ات املتعلقة  ني العنف اجلنسي واجلنسا رالتىلص 
 

 التوصية  
ــل بالنــ       - 83 ــف اجلنســي املتص ــدل للعن ــة التص ــة    انال ــف باالاىلم ــي ـأا   اعات   مج 

عمل ات العدالة االإتقال ة  و ما  وصىل  اثدمات املتعددة القةاعات    الناتىل   و ـما   
ت الصــّرة العســارية مــن بــراما الــتماني انــتنادة النســاي الالشــي يعلــن أنــران   املنــالق  ا

 االقتصادلر
 

 ااالت أخرى مواة للقلق -نادنا  
 بىلروإدل  

  ن اع اال ةرابات الس ان ة الـ  وقعـ  مـ خرا   بىلروإـدل  تـرى تىلك ـق نـ          - 84
اــاإىل  األو اديســمرب  عنــدما ُ ــن  اتــىلم علــى كالكــة  ١2و  ١١مــن العنــف اجلنســي يــىلمي 

خم مات عسارية   بىلتىلمّىلرا  ثا دهـي قـىلات األمـن    الق ـام بعمل ـات اإتقام ـة   معاقـل        
اعتـداي تنسـ ا يـد عى أ      ١3األعما  االإتقام ة مـا ال يقـل عـن    املعار ةر ووكق    لار ال  

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/CRP.2
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مرتاّ إا ام أهراد من وادة الشـرلة اثاصـة املالنـة حبمايـة امل نسـات العامـة وعناصـر مـن         
)جممىلعـــة مــن الشـــّاو املســـلحني   “ مّىلإاااــىلر ”الشــرلة العســـارية وتنــىلد وأعيـــاي     

األمــن(ر وتنةــىلل لريقــة  ــن اــل     وغااــم مــن املــدإ ني املســلحني الــلين يــدعمىل  قــىلات   
اةتمات على اقتحام قىلات األمن املنا    و تّـار الـلاىلر علـى املرـادرة  واالإتحـاي بالنسـاي       
ــاو أييــا          ــادت  ــحايا االغتص ــردل أو مجــاعير وأه ــاقن بشــال ه ــات تاإّــا واغتص والنت 

ــي أو املتصــىلرر و         ــي النعل ــي أو العرق ــاشإن الس ان ــى اإتم ــاي عل ــتم بن ــدى تعر ــإن للش   ا
ــن الشــرلة اثاصــة          ــراد م ــل أه ــا  تىل ــ حي  دخ ــ  تصــل  امو ــاإىل   ١١االــىلادح ال ا

 ال   مىلتـــااىلرا وأمــروا األو  رـــادرة الّ ــ   مث أتـــربوا بناتــ  الـــوالح    ـاألو اديســمرب منــ  
  واــىل تعــّا ملةــف ُيســتددم لإل ــارة    االغتصــاور وعــادت  “التتــرد مــن ك ــاقن”علــى 

مـرة أخـرى  وعقـف     “تردت النت ات مـن ك ـاقن  ” و اديسمرب  وااإىل  األ ١4الشرلة   
 لا هرت األنرة من املنةقةر وااتتـ ت  اـدى النات ـات مـن االغتصـاو علـى األقـل بعـد         
التحــدح    صــحنير و  أعقــاو األ مــة الس انــ ة  قامــ  منىل ــ ة األمــم املتحــدة لشــ و  

هتــاة   59امــرأة و  264لــ  اادكــا مــن اــىلادح العنــف اجلنســي  ل 323الالتــ؛ني بتىلك ــق 
وقع   ما   بىلروإدل و ما خـال  رالـة النـرارر وأه ـد بـأ  عناصـر    لّىلإاااـىلر اعتقلـىلا         
عددا من النساي والنت ات الال  ان  حياولن النرار واقتادوان    خم م إ اب سـ ندو العسـارل    

 اللل يقي   مارلّىل  واعتدوا عل إن تنس ار
 

 التوصية  
ــاة       أدعــ - 85 ــالعنف اجلنســي  ومقا ــاة اجلن ــة ب ــارير املتعلق ــق بشــأ  التق ىل     تــراي حتق 

واإلهرا  النىلرل عن أل إساي أو هت ات دتت ات   املد مات العسارية  وبل  تإـىلد مـن   
تاإـــف الســـلةات لـــتماني النـــاتني مـــن االصـــىل  علـــى اثـــدمات واالنـــتنادة مـــن نـــّل    

 إلإسا  من العمل دو  عىلاشقراالإتصا   و اني العاملني   اجملا  ا
 

 إ تايا  
تلم ــلة مــن مدرنـــة    2٧6مــرت نــنة علــى ق ــام مجاعــة بىلاــىل اــرام باختةــا           - 86

ر ويقـــدر عـــدد النســـاي والنت ـــات اللـــىلا  5٧ ـــ ّىلا بىلاليـــة بىلرإـــىل  وي تعـــد منـــإن  ال   
منـإن  امرأة وهتـاة  وتعـرت العديـد     2 000بـ  20١4اختةنتإن مجاعة بىلاىل ارام منل عام 

(ر وحيتمــل أ  اــل  األ ــاا  مــن أهعــا  االنــترقاع    S/2015/453لالنــترقاع اجلنســي )اإ ــر  
اجلنســي واإلاــرا  علــى الــ وا  وعلــى االمــل تعــد تــراشم اــرو واأو تــراشم  ــد اإلإســاإ ة 

ــر  ــا ا     A/HRC/30/67)اإ ـ ــو   إ سـ ــلل أإشـ ــا  الـ ــردين داخل ـ ــىلرل للمشـ ــ م دالـ  (ر و  خمـ

http://undocs.org/ar/S/2015/453
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/67
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امــرأة ةلــإن بعــد النــرار مــن األنــر )اإ ــر املرتــي    ١00  و ــع  أاوــر مــن 20١5 أبريــل
إنســ (ر واــا  العديــد منــإن يــرغ     رــاي ةلــإن  ب ــد أ  اإلتإــات ال يــ ا  د ــىلرا      

االامــل أو صــحتإا للدةــرر وبســّف الىلصــم واألعــرا    اــاالت تعــرت ا ــاة  إ تايــا  ال
ــىلدة           ــنعن عــن الع ــة  ــحايا العنــف اجلنســي عــن االــديل تإــرًا و ت ــة  حتتــم غالّ  الدين 

ــ         ــة ا يرا ايىلإ  ــارر و   غاي ــ  الع ــاران جيل ــلان باعتّ ــ ة إّ ــة خش ــا ن ا ل    20١5جمتمع
ــا  ــدير  اال   30٧ اـ ــاما تـ ــت مني   برإـ ــا  منـ ــاي واأللنـ ــن النسـ ــىلرة  مـ ــد  املشـ ــة لتقـ اىلمـ

 لــا  أكــات  ــىلاغل بشــأ  اقــىلع اإلإســا  اــني حتتتــ    والرعايــة الصــح ةر ومــي والتعلــ م
إسـاي وألنـاال لنتـرات لىليلـة ألغـرات النـر  و عـادة التأا ـل بعـد  هـرا  مجاعـة             قىلات األمن
 عنإمر بىلاىل ارام

ــ ا  النســـاي وا      - 8٧ ــة امليـــ نة  ال تـ ــات واجملتمعـــات ا ل ـ ــات تتعر ـــن  و  املد مـ لنت ـ
ــ وا  وثارنــة     ــى ال ــاي  ”لالغتصــاو وُتاــران عل ــن أتــل الّق ــنس م ــات   “اجل ــة اات ات لتلّ 

أنــرة مع شــ ة متيــررة مــن االعتــداي  6٧6أنــرانر وقــد اــددت منىل ــ ة  ــ و  الالتــ؛ني 
اجلنسي  وأ بلأل عن أعلـى إسـّة منـإا   واليـات تارابـا وأدامـاوا وبىلرإـىلر وتتنـاقم اـدة اـل            

 - اات ــاا املد مــات  الــلل حيــد مــن اثصىلصــ ة ومــن النــرص االتتماع ــةاملدــالر بســّف 
 االقتصادية املتااةر وأبلر  إسّة اّاة من األنر املع ش ة   واليات أداماوا وبىلرإـىل وغـىلميب  

 20١5عن ااالت من ال وا  القسرل وال وا  املّارر ولـىلاظ  اـرا  تقـدم   أواخـر عـام      
االتتمـاعي والصـحة    -    دارة خم مات املشردين داخل ا  و   ظل  خدمات الدعم الننسـي 

 اإل اب ة ددودةر
 

 التوصية  
اعـة بىلاـىل   أارر إداشي الداعي    اإلهـرا  النـىلرل عـن املـدإ ني الـلين اختةنتـإم مج       - 88

ارام  وأاـل السـلةات علـى مسـاعدة النسـاي والنت ـات النات ـات مـن األدن ـر بتقـد  الـدعم            
 عــادة  دمــاتإن اتتماع ــا وت ويــدان  ــا يلــ م مــن خــدمات الرعايــة الصــح ة وغااــا            

اثدمات الشاملة   ا    لا  راي ةلإن بأما ر وأدعىل    افا  تدابا هعالـة ملنـي العنـف     من
نسي   املىلاقي ال  تلتأ  ل إا النساي والنت ات  وانالـة مراعـاة أمنـإن واقـىلقإن   مج ـي      اجل

 تإىلد التصدل للتمردر
  

 التىلص ات - نابعا 
ت اـد املعلىلمــات املقدمـة أعــال  االاتــة    تع يـ  املســاواة بــني اجلنسـني و اــني املــرأة      - 89
أتـــل معاجلـــة األنـــّاو اجللريـــة للعنـــف اجلنســـي املتصـــل بالزناعـــات  وترـــ ا األعـــرا    مـــن
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االتتماع ة والوقاه ة اليارة  والتصدل للتةر  العن ـفر وحتق قـا ةـل  الرايـة  تـّني التىلصـ ات       
التال ة تدابا الىلقاية واالنتتابة ال  يتعني افا اا على الصعد الـىللب واإلقل مـي والـدويلر و      

عىل    تىلّلي القىلى الىللن ة  مام الق ادة وحتملـإا املسـ ول ة   تنن ـل اـل  التىلصـ ات  مشـاا       أد
 ر   أ  األمم املتحدة على انتعداد لتقد  الدعم للسلةات الىللن ة   اجلإىلد ال  تّلةا

 و   أال جملس األمن على الق ام  ا يلي  - 90
العنــف اجلنســي اىلنــ لة مــن ونــاشل  اإلقــرار بأإــ  باإل ــاهة    انــتددام  )أ( 

ــ    القــرار      لاــن أ  يشــال العنــف  (2008) ١820االــرو  علــى النحــىل املشــار  ل 
ــرار        ــا  اــر   الق ــاشل اإلراــاو  ام ــ لة مــن ون ــي ون ر وبنــاي (20١5) 2242اجلنس

 لا  ينّري أ  تتما ى اجلإىلد الرام ة    مني العنف اجلنسـي والتصـدل لـ  بصـىلرة      على
 انترات ت ة مي اجلإىلد املّلولة للتصدل للتةر  العن ف واإلرااو 

 دمــا  مســألة العنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات  دماتــا تامــا   أعمــا     )و( 
ــة جملــس األمــن العاملــة  ىلتــف القــرارات      جلــا  اجلــ ايات  ات الصــلة   ــا    لــا جلن

ــة   (20١5) 2253و  (20١١) ١989و  (١999) ١26٧ ــ م الدولــــ ــأ  تن ــــ بشــــ
اإلنالم ة   العراع والشام )داعش( وتن  م القاعدة وما يرتّ  قما مـن أهـراد ومجاعـات    

ار وـربات  وم نسات وا اإات  واالرص على أ  تستر د أعما  جلا  اجل ايات بانتمر
 خمصصة   جما  العنف اجلنسا  والعنف اجلنسي املتصل بالزناعات 

االنــتمرار   دعــم وتشــت ي التناعــل مــي ألــرا  الزناعــات مــن الــدو     ) ( 
الــدو  مــن أتــل قةــي الت امــات دــددة وو ــي خةــ  ملنــي العنــف اجلنســي املتصــل   وغــا

 بالزناعات  ورصد امتوا  تلا األلرا  بصىلرة منإت ة 
ــىلاردة    )د(  االـــرص علـــى أال ُتقّـــل أيـــة قـــىلات ولن ـــة مدرتـــة   القاشمـــة الـ

ــىلد        مرهقــات تقــاريرل بشــأ  العنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات اتإــات مســامهة ةن
عمل ات انظ السالم ما ي تتدل تدابا دددة تتما ـى مـي قـرار جملـس      أهراد  رلة   أو

 وما ي يتم رهي أمساشإا من تلا القاشمة  (20١3) 2١06األمن 
مىلاصــلة حتديــد الصــلة بــني اال ــار باأل ــداص والعنــف اجلنســي املتصــل     )اـ( 

ــة         ــة العن ن ــا  ارنــ  اجلماعــات املتةره ــا م بالزناعــات ومىلاصــلة التصــدل ةــا   ــا    ل
ــى     ــرت املســايلة واجلــ ايات عل ــى ه ــىلرلني   اال ــار   والعمــل عل ــات املت ــراد والا اإ األه

 بالّشر ألغرات العنف اجلنسي 

http://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
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انــتددام الىلنــاشل املتااــة للتــأكا علـــى ألــرا  الزناعــات مــن الـــدو          )و( 
الــدو  علــى االمتوــا  للقــاإىل  الــدويل   ــا    لــا عــن لريــق  االــة القيــايا     غــا ومــن

اــاالت علــى األهــراد الــلين يرتاّــىل   ا امــة اجلناش ــة الدول ــةر وينّرــي أ  تســرل اإل    
العنف اجلنسي أو يأمرو  بارتااب  أو يترا ـىل  عنـ  بعـدم منعـ  أو بعـدم معاقّـة مرتاّ ـ          

 تنةىلل على عالقة مإ الة للتعاو  مي أعما  ا امة ومتابعتإا ودعمإا  وجيف أ 
  يــالي االعتّــار الىلاتــف لعىلامــل اثةــر وعالمــات اإلإــلار املّاــر بــالعنف  ) ( 

اجلنسي أكناي رصد اـاالت الـزناع  خاصـة ه مـا يتعلـق بنتـرات عـدم االنـتقرار الس انـي          
واالإتدابــات واال ــةرابات املدإ ــة والتــنقالت اجلماع ــة للســاا   موــل اــاالت الــزنوح   
القسرل  ورصد انـتددام اثةـاو املـ ت ا للمشـاعر أو التحـريا عـرب ونـاش  اإلعـالم         

   العنف  د املرأة   االاالت دل االاتمام العنف اجلنسي وغا  من أ اا على
انــتددام ال يــارات امل داإ ــة الدوريــة لترا ــ  االاتمــام علــى الشــىلاغل         )ح( 

املتعلقـــة بـــالعنف اجلنســـي املتصـــل بالزناعـــات والتمـــاس وراي اجملتمعـــات ا ل ـــة املتيـــررة 
ــا  ومن مــات اجملتمــي املــد  النســاش ة ورابةــات النــاتني  اســف االقتيــاي      ــارة االإتّ و ك

 راملدالر ال  تىلاتإإا األقل ات واجملمىلعات املإمشة   
 وأ تي الدو  األعياي واجلإات املامة واملن مات اإلقل م ة على الق ام  ا يلي  - 9١

 ــما  انــتنادة النــاتني مــن بــراما اإلغاكــة واإلإعــاش   ــا ه إــا خــدمات   )أ( 
االقتصـادل ودعـم    - و عادة اإلدما  االتتماعياالتتماع ة  - الرعاية الصح ة والننس ة

نّل اسف العـ شر وينّرـي أ  تتيـمن اـل  اثـدمات خمصصـات للنسـاي اللـىلا  يـنت           
 ألناال إت تة االغتصاو    من االرو 

و ـــي ترت ّـــات تشـــريع ة وم نســـ ة للتصـــدل للعنـــف اجلنســـي املتصـــل   )و( 
ــىلاإني       ــ اغة ق ــا ص ــا    ل ــرار     ــي تا ــات ومن ــحايا    بالزناع ــة الي ــددة الماي ــراما د وب

ــردع        ــة متســقة و  الىلقــ  املنانــف لتاــىل  ونــ لة لل والشــإىلد  و صــدار أااــام عقاب 
ــإمني بارتاــاو      ــراد املت ــة ملنــي األه وتقــد  التعىلييــات لليــحايا  وو ــي  تــرايات وقاش 
ــ       ــر  الـ ــات النـ ــن )عمل ـ ــىلات األمـ ــي   قـ ــاشنإم والترقـ ــاا بىلظـ ــن االاتنـ ــإااات مـ اإتـ

اع  صالح قةاع األمن(  وانتوناي ال  اجلـراشم مـن أوامـر العنـىل العـام وأااـام       ن    تتم
التقادم  وتىلها أإشةة توق ف تع   املساواة بني اجلنسني  وو ي براما للنساي   ن هـ إن  
االىلامــل إت تــة االغتصــاو  االصــىل  علــى مــا يلــ م مــن املعلىلمــات والــدعم واثــدمات     

تدارا ـــة وعمل ـــات  رـــاي االمـــل بأمـــا ر و   لـــار     لـــا ونـــاشل منـــي االمـــل ال   ـــا
اجلإىلد  ينّرـي  يـالي ااتمـام خـاص للن؛ـات الـ  تىلاتـ  اـىلات    ـاه ة   الىلصـىل             ال 
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العدالــــة  موــــل األقل ــــات العرق ــــة أو الدين ــــة  وإســــاي املنــــالق الرين ــــة أو الناش ــــة      
مرــايرل اةىليــة اجلنســ ة   اإلعاقــة  واملول ــات واملولــ ني وم دوتــي امل ــل اجلنســي و      و ول

 وااملي صنات اجلنسني  والنساي واأللنا  املرتّةني باجلماعات املسلحة 
ــات        ) (  ــل بالزناع ــي املتص ــالعنف اجلنس ــرا  ب ــف لالعت ــار الىلات ــالي االعتّ  ي

ــ  جيــىل  أ  تاــىل  أنانــا ملــن  مراــ  الالتــو  إ ــرا       اشــال مــن أ ــاا  اال ــةإاد ال
 الساا  على الزنوح  النتددام  لا العنف اىلن لة المل

اثـدمات   انالة ق ام مج ي الّلدا  ال  تستقّل الالت؛ني بتىلها معلىلمات عن )د( 
االتتماعي املسـتدام ةـم     - املتااة للناتني من العنف اجلنسي  و ما  تقد  الدعم الننسي

  و تااة اث ار ةم لتىلك ق ااال م ألغرات عمل ات املسايلة   املستقّل
عـــم تـــدريف الصـــحن ني اتـــ ي مـــن انـــترات ت ة أونـــي إةاقـــا ترمـــي    د )اـ( 

 ــما  أال ُتســتددم ونــاش  اإلعــالم  التقل ديــة منــإا أو اجلديــدة )اىلنــاش  التىلاصــل     
االتتمــاعي(  للتحــريا علــى العنــف  و   تشــت ي الترة ــة اإلعالم ــة انمنــة واألخالق ــة  

 الاالت العنف اجلنسي 
ددة واملدتلنــة الــ  فــ.   ــحايا العنــف اجلنســي  درا  االات اتــات ا ــ )و( 

ــن ــح ة       مـ ــة الصـ ــدمي الرعايـ ــدريف مقـ ــة  وتـ ــىلالت االاىلم ـ ــني   الربوتىلاـ ــال اجلنسـ اـ
ا ن ة االنتتابة للناتني على اختال  ننإم وإـىلعإم اجلنسـا   علمـًا بـأ  اليـحايا       على

اجلنسـ ة واـاملي    من اللاىلر واملول ات واملول ني وم دوتي امل ـل اجلنسـي ومرـايرل اةىليـة    
 صنات اجلنسني جيف أ  يشملإم إةاع االماية املنصىلص عل إا   القىلاإني الىللن ة 

حتسـني معـدالت اإلداإـة   قيـايا تـراشم العنـف اجلنسـي بـدما خ ـارات           ) ( 
ــة والننســ ة    ــة الةّ  ــدعم القــاإىل  مــي الرعاي ــة االصــىل     - ال ــة  وحتســني  مااإ  االتتماع 

نالق املتيررة من الزناعات  هيال عن   الة االـىلات  الـ  حتـىل     تلا اثدمات   امل على
دو  اإلبالا من خال  تـىلها العـال  والشـإادات الةّ ـة باجملـا   وو ـي اـد للممارنـة         

 ال  ُتلِ م بابالا الشرلة اشرا مسّق للحصىل  على خدمات الرعاية 
نـــ ني املـــدرابني مىلاصـــلة االعتمـــاد علـــى القـــىلاشم اجملإ ـــ ة نـــلنا بأمســـاي املإ )ح( 

معاجلــة العنــف اجلنســي واجلنســا  ليــما  تىلك ــق تلــا اجلــراشم والتحق ــق ه إــا بةــرع     
 نل مة و  الىلق  املنانف 
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ــة       )ا(  ــات وأهرق ــة باملســاشل اجلنســاإ ة    ترت ّ ــدرات معن  ــن  ــم ق التأاــد م
مـن قّ ـل   اتناقات وقف  لالع النار والتحقق منإا  علمًا بـأ  االإتـإااات اجلسـ مة     رصد

 العنف اجلنسي املتصل بالزناعات ينّري اعتّاراا خرقا لىلقف  لالع النار 
اــل الىلنــةاي علـــى  ــم خـــرباي   مســاشل العنـــف اجلنســا  والعنـــف       )ل( 

 اجلنسي املتصل بالزناعات    أهرقة دعم الىلنالة التابعة ةم 
الىللن ـة لـزنع   دما حتل ل املساشل اجلنساإ ة والتدريف بشأرا   العمل ات  )ا( 

الســالح والتســري  و عــادة اإلدمــا    ــا    لــا مّــادرات  عــادة التا  ــف االتتمــاعي    
و عــادة اإلدمــا   و لــا للحــد مــن خةــر العنــف اجلنســي واجلنســا   و ــما  وصــىل       

ــدخالت الننســ ة  ــف     - الت ــد معــدالت العن ــاتلني الســابقني  إ ــرا لت اي ــة    املق االتتماع 
   العنف   أعقاو التسري    العديد من االاالت املزنيل وغا  من أ اا

انالة ق ام اة ؛ات اإلقل م ة بتع ي  التعاو    جماالت املعلىلمات والتىلك ـق   ) ( 
وتــدريف قــىلات األمــن وتســل م اجملــرمني وتقــد  املســاعدة القاإىلإ ــة وتع يــ  الــىلعي العــام    

 ملااهحة تراشم العنف اجلنسي املتصل بالزناعات 
ريف مج ي أهراد انظ السالم على مراعاة النىلارع بني اجلنسـني  ومنـي   تد )م( 

ــار      ــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات  باعتّ ــإاا اجلنســ ني  والتصــدل للعن االنــترال  واالإت
عنصرا  ل ام ا من التدريف السابق للنشر  والتأاد من  دما  الا اجلاإـف   معـايا     لا

 تق  م القىلات على أنانإا  األداي واالنتعداد التشر لي ال  يتم
املـرأة    دعم   راا ال عماي الدين ني  مي  يالي ااتمام خاص إلمساع صـىلت  ) ( 

أ ـاا  العنـف    و لا قد  اّ  التةر  العن ف  ومني تربير العنف اجلنسي أو غـا  مـن  
 رباالنتناد    أنس دين ة  والتصدل للىلصم اللل يتعرت ل  الناتىل  من العنف اجلنسي

وأاــل الــدو  األعيــاي علــى االنــتنادة مــن اثــربة الــ  يتمتــي قــا هريــق اثــرباي   - 92
املعـب بسـ ادة القــاإىل  والعنـف اجلنسـي   اــاالت الـزناع للحصـىل  علــى الـدعم   بنــاي        
ــ  اليــماإات        ــة    تع ي ــىلد الرام  ــة والعســارية    لــار اجلإ ــة املدإ  ــدرات إ ــم العدال ق

ر وأال اجلإـات املامـة علـى  ـما  التمىليـل املسـتدام       امل نس ة  د اإلهالت من العقاو
 رةلا املىلرد الومني

وأال الدو  األعيـاي علـى تقـد  الـدعم جلإـىلد مّـادرة األمـم املتحـدة ملااهحـة           - 93
العنـــف اجلنســـي   اـــاالت الـــزناع وصـــندوقإا االنـــت؛ما  املتعـــدد الشـــرااي  وخاصـــة  
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لة ملنـي العنـف اجلنسـي املتصـل بالزناعـات      أتل ص اغة وتنن ل انترات ت ات ولن ة  ام من
 روالتصدل ل 
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 املرهق
قاشمــة األلــرا  الــ  تىلتــد أنــّاو وت إــة لال ــتّا    ارتااقــا أنالــا    

االغتصــاو أو غــا  مــن أ ــاا  العنــف اجلنســي  أو   مســ ول تإا  مــن
 عن  لا   ااالت الزناعات املدرتة   تدو  أعما  جملس األمن

 
ل س القصد من الا املرهق أ  ياىل  قاشمة  املة للتناة  ولان  يشـمل منـإم أول؛ـا     

اللين تىلتد عنإم معلىلمات مىلكىلقةر و ـدر اإل ـارة    أ  أمسـاي الّلـدا  تـرد   اـلا املرهـق        
ــا  األمــاان الــ  يشــ    ــإااات   لرــرت وا ــد اــىل تّ  تّ  أ  تلــا األلــرا  ترتاــف ه إــا االإت

 الصلةر  ات
 

 األلرا    مجإىلرية أهريق ا الىلنةى  
 ت ش الرو للمقاومةر - ١
 اشتال  ن ل اا السابقر - 2
قــىلات أإـــ  باالاـــا   ــا    لـــا العناصـــر املرتّةـــة قــا والتابعـــة للقـــىلات املســـلحة     - 3

 رجلمإىلرية أهريق ا الىلنةى
 الوىلرة والعدالةرمجاعة  - 4
 اجلّإة الدلقرال ة لشعف مجإىلرية أهريق ا الىلنةىر - 5
 

 األلرا    اىلت دينىلار  
 امل ل ش ات السابقة   ا    لا  - ١

 التحالف الىللب لشعف ول  )أ( 
 تّإة حترير الررو الاّا  )و( 
 االراة اإلينىلارية لتحرير غرو اىلت دينىلار  ) ( 
 للمقاومة   الررو الاّا االحتاد الىللب  )د( 

 القىلات املسلحة لاىلت دينىلارر* - 2
 

 
 

 رالا الةر  بافا  تدابا للتصدل للعنف اجلنسي املتصل بالزناعاتالت م  * 
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 األلرا    مجإىلرية الاىلإرىل الدلقرال ة  
 اجلماعات املسلحة التال ة  - ١

 حتالف الىللن ني من أتل اىلإرىل ار و ل ن ادة  )أ( 
 اجل ش الىللب لتحرير أوغندا  -القىلى الدلقرال ة املتحالنة  )و( 
 ع عن الاىلإرىل قىلات الدها ) ( 
 القىلات الدلقرال ة لتحرير رواإدا  )د( 
  اااادو “العق د”أديرودو مّادوا “العق د”قىلات املقاومة الىللن ة    يتىلرلا )اـ( 
 ت ش الرو للمقاومة  )و( 
 مجاعة مال مال تش ااااإدوما للدهاع عن الاىلإرىل  ) ( 
 مجاعة مال مال ا نىلاهىلا  )ح( 
 ن مّا ماإىل مجاعة مال مال  )ا( 
 مجاعة مال مال ن مّا ماإرارييب  )ل( 
 مجاعة مال مال ن مّاالىلمىلمّا  )ا( 
 مجاعة إ اتىلرا  ) ( 
  “ويلي ألاسندر”مجاعة رايا مىلتىلمّىلايامىللىلمّىل ويلي  املعرو  أييا بانم  )م( 
 ر“اابا ل ا”مجاعة رايا مىلتىلمّىلاياصديقي ديسابا  املعرو  أييا بانم  ) ( 

 القىلات املسلحة جلمإىلرية الاىلإرىل الدلقرال ةر* - 2
 الشرلة الىللن ة الاىلإرىلل ةر - 3
 

 األلرا    العراع  
 تن  م الدولة اإلنالم ة   العراع والشامر

 
 األلرا    مايل  

 االراة الىللن ة لتحرير أ وادر - ١
 مجاعة أإصار الدينر - 2
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 اراة التىلا د واجلإاد   غرو أهريق ار - 3
 تن  م القاعدة   بالد املررو اإلنالمير - 4
 مجاعة لىلارع  مراد للدهاع عن الننس والناىتاار - 5
 

 األلرا    الصىلما   
 اراة الشّاور - ١
 اجل ش الىللب الصىلمايلر* - 2
 قىلة الشرلة الىللن ة الصىلمال ة* وامل ل ش ا املتحالنة معإار - 3
 ت ش بىلإتالإدر - 4
 

  األلرا    السىلدا  
 اراة العد  واملساواةر - ١
 القىلات املسلحة السىلداإ ةر - 2
 قىلات الدعم السريير - 3
 

 األلرا    تنىلو السىلدا   
 ت ش الرو للمقاومةر - ١
 اراة العد  واملساواةر - 2
 اجلناح املعارت   االراة الشعّ ةااجل ش الشعيب لتحرير السىلدا ر* - 3
 السىلدا ر*اجل ش الشعيب لتحرير  - 4
 تإا  الشرلة الىللن ة جلنىلو السىلدا ر* - 5
 

 األلرا    اجلمإىلرية العرب ة السىلرية  
 تن  م الدولة اإلنالم ة   العراع والشامر - ١
اجلماعات املسلحة األخرى   املنـالق املتنـا ع عل إـا  موـل الرقـة واالسـاة ودمشـق         - 2

 وريف دمشق   ا ه إا 
 تّإة النصرة  )أ( 
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 ت ش اإلنالم  ()و 
 اتاشف أانا  ب   املقدس  ) ( 
 أإصار ب   املقدس  )د( 
 اراة أارار الشامر )اـ( 

القىلات االاىلم ة   ا ه إا القىلات املسلحة السىلرية  وتإا  االنتدّارات  والقـىلات   - 3
 املىلال ة للحاىلمة   ا ه إا مل ش ات قىلات الدهاع الىللبر

 
 للقلق املدرتة   تدو  أعما  جملس األمناأللرا  األخرى املواة   

 بىلاىل ارامر
 


