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  تقرير األمني العام عن العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات    
      

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة   - أوال   
١ -  قــدــاير إىل كــانون األول/      ي ــن كــانون الثاين/ين ــرة م ــذي يغطــي الفت ــر، ال م هــذا التقري

، الـذي طلـب فيـه الـس إيلّ أن     )٢٠١٣( ٢١٠٦، عمال بقرار جملـس األمـن   ٢٠١٦ديسمرب 
 ١٩٦٠و  )٢٠٠٩( ١٨٨٨و  )٢٠٠٨( ١٨٢٠أقــدم تقــارير ســـنوية عــن تنفيــذ القـــرارات     

التطــورات الــيت حــدثت خــالل  قــد أدتصــي فيهــا بــإجراءات اســتراتيجية. ووأن أو )٢٠١٠(
إىل توجيـه  اجلمـاعي،  لـرتوح  التطـرف العنيـف وا   ازديـاد الفترة املشـمولة بـالتقرير، مبـا يف ذلـك     

ــاه إىل املخــاطر النا ــالع   مجــةاالنتب نف أو االســتغالل عــن االجتــار باألشــخاص ألغــراض تتعلــق ب
اجلنسيني. ومـن بـني اجلنـاة شـبكات جتمـع بـني اإلرهـاب واإلجـرام وتسـتخدم أجسـاد النسـاء            

ذلـك، اختـذ   ردا علـى  والفتيات كشكل مـن أشـكال العملـة يف االقتصـاد السياسـي للحـرب. و      
االجتـار والعنـف اجلنسـي    هـذا  أول قرار يعاجل الصلة بني ، وهو )٢٠١٦( ٢٣٣١الس القرار 

السبيل للقيام بالرصد واإلبالغ على القرار واإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وميهد هذا 
حنو أكثر منهجية ولتعزيز تبادل املعلومات والتعاون القضائي. وأكد القرار كـذلك أن ضـحايا   

هلم احلق كون ياليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية ينبغي أن االجتار باألشخاص والعنف اجلنسي 
إلرهاب. واإلقرار بأن العنـف اجلنسـي أسـلوب    لضحايا كالرمسية اجلرب الستفادة من تدابري ا يف

يشكل جزءا ال يتجزأ من استراتيجيات التجنيد وتـوفري املـوارد وتغذيـة    ومن أساليب اإلرهاب 
يا بـاإلجراءات العامليـة الراميـة إىل كـبح متويـل اإلرهـاب،       يربط هذه املسألة رمس ،نزعة التطرف

  ومنها عمل نظم اجلزاءات ذات الصلة.
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، علـى النحـو املسـتخدم يف هـذا     “العنف اجلنسي املتصـل بالرتاعـات  ”ويشري مصطلح   - ٢
التقريــر، إىل االغتصــاب واالســترقاق اجلنســي والبغــاء القســري واحلمــل القســري واإلجهــاض   

القسـري والـزواج بـاإلكراه، وسـائر أشـكال العنـف اجلنسـي ذات اخلطـورة          القسري والتعقـيم 
، واليت تكون هلا صـلة مباشـرة   الفتيانأو  الفتياتاملماثلة اليت ترتكب ضد النساء أو الرجال أو 

اجلـاين   أوصـاف ل علـى وجـود هـذه الصـلة مـن      . وقد يسـتد من الرتاعات أو غري مباشرة برتاع
إىل مجاعـة مـن   مجاعة مسلحة تابعة لدولـة مـا أو    منتسبا إىلحلاالت (الذي يكون يف كثري من ا

 نيذ(الـ  اين عليهم)، ومن أوصاف الدول، مبا يف ذلك إىل كيان إرهايب أو شبكة إرهابيةغري 
 أو متصــور، إىل أقليــة سياســية أو عرقيــة أو دينيــة يف أغلــب األحيــان، علــى حنــو فعلــي وننتمــي

)، ةأو املتصـور ة اجلنسـية الفعليـ   ماجلنسي أو هويته مأساس ميله على ونستهدفي، أو مضطهدة
بايار الدولة)، ومن حدوث آثـار   عموماقترن الذي يومن وجود مناخ اإلفالت من العقاب (

أو االجتــار باألشــخاص)، و/أو مــن حــدوث انتــهاكات ألحكــام  الــرتوحعـابرة للحــدود (مثــل  
طلح أيضـا االجتـار باألشـخاص عنـدما يرتكـب يف      اتفاق وقف إطالق النار. ويشمل هـذا املصـ  

  علق بالعنف أو االستغالل اجلنسيني.تحاالت الرتاع ألغراض ت
بلـدان كـثرية تتضـرر مـن خطـر العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات          هنـاك  ولئن كانت   - ٣
بلـدا تتــوافر عنــها   ١٩فعـال أو تعــاين مــن تبعاتـه، فــإن هــذا التقريـر يركّــز علــى     مـن حدوثــه  أو
باالقتران مع تقـاريري السـابقة عـن العنـف اجلنسـي املتصـل       أن يقرأ لومات موثوقة. وينبغي مع

(انظـر املرفـق).   القائمة طرفا يف  ٤٦دراج إلبالرتاعات، فهي تشكل جمتمعةً األساس التراكمي 
ســبعة منــها مجاعــات اعتـربت  جهـات مــن غــري الــدول،  القائمــة وغالبيـة األطــراف املدرجــة يف  

ــة ــال إرهابيــ ــن   عمــ ــس األمــ ــرارات جملــ  ٢٢٥٣و  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧ بقــ
ــة اإلســالمية (داعــش)    يف قائمــة اجلــزاءات املف وأدرجــت  ،)٢٠١٥( روضــة علــى تنظــيم الدول

درج منها يف ما أوتنظيم القاعدة. أما فيما يتعلق بالقوات العسكرية وقوات الشرطة الوطنية، ف
ملزم بالعمل مع ممثليت اخلاصة على وضع التزامات وخطـط عمـل معينـة وحمـددة زمنيـا      القائمة 

التنفيــذ الفعــال يعتــرب . و٢٠١٠عــام  ملعاجلــة االنتــهاكات، وقــد قــام العديــد منــها بــذلك منــذ  
. ومجيع الـدول الـيت يتكـرر إدراجهـا     القائمةلرفع أمساء األطراف من  اأساسي الاللتزامات شرط

الـيت  نسـي  اجلعنـف  البسبب ارتكاب انتهاكات جسـيمة ضـد األطفـال و/أو أعمـال      القائمةيف 
  حدة للسالم.يف عمليات األمم املت شاركعليها أن تحظر يتصل بالرتاعات سوف ت

مجعتـها األمـم املتحـدة. ويف هـذا الصـدد، أدى      اليت علومات املالتقرير إىل هذا ويستند   - ٤
ترتيبـات  عقـد   يةمسـؤول ، الـذين يتولـون   يف امليـدان  تعزيز وجود مستشاري شؤون محاية املـرأة 

كمـا   إىل حتسني املعلومـات  ،الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات
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مـن   مثانيـة نتشـرين يف  املمن مستشاري شؤون محايـة املـرأة    ٣٤، مثة الراهن وكيفا. ويف الوقت
مواقع البعثات. وقد قام مجيع بعثات حفظ السالم الست الـيت تتضـمن والياـا محايـة املـدنيني      

ل لرصد وبإدراج مصفوفة مؤشرات اإلنذار املبكر بوقوع العنف اجلنسي املتصـ اترتيبات  باختاذ
ة سياسـي مـن البعثـات ال  شـرعت بعثتـان   كمـا  بالرتاعات ضمن هياكلها األعم يف جمال احلمايـة.  

واإلنـذار   نـع جهـود متضـافرة لتعزيـز امل   اختـاذ  تطلب يترتيبات الرصد هذه. وسـ  اختاذيف ة اصاخل
مـوارد بشـرية    ،فيمـا سـبق  خفيـة  املبكر والتصدي يف الوقـت املناسـب هلـذه اجلرميـة الـيت ظلـت       

منــع العنــف يعتــرب جســامة هــذا التحــدي. ومــع تناســب يمكرســة هلــذا الغــرض وحبجــم وماليــة 
 ال يتجزأ من منع نشوب الرتاعات يف نطاقه األوسع، وهو، كما قلت يف كلمـيت  ااجلنسي جزء

  االفتتاحية أمام جملس األمن، ليس جمرد أولوية بل هو األولوية عينها. 
أمهيــة بالغــة يف كفالــة املســاءلة عمــا ســبق بتعزيــز قــدرات املؤسســات الوطنيــة ويتســم   - ٥

. ويف هـذا  يف املسـتقبل  ارتكابه من جرائم، ويف منع العنف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات وردعـه    
الصدد، قام فريق اخلرباء املعين بسيادة القانون والعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، وفقا للواليـة  

، بتقـدمي املسـاعدة إىل احلكومـات يف    )٢٠٠٩( ١٨٨٨املسندة إليه مبوجب قرار جملـس األمـن   
جماالت التحقيقات واملالحقات القضائية اجلنائية، والقضاء العسـكري، واإلصـالح التشـريعي،    

ىل إ ضرر. ويتألف فريق اخلرباء، الذي يرفـع تقـاريره مباشـرة   الومحاية الضحايا والشهود وجرب 
ممثليت اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، من أخصائيني من إدارة عمليات حفظ 
السالم ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، إىل جانـب         

ــن    ــن اخلــرباء م ــة م ــفقائم ــات   خمتل ــذه بفضــل  ،التخصصــات. وبإمكــان احلكوم املســاعدة ه
، وال أدل علـى ذلـك مـن حالـة     على حنـو يتسـم بالفعاليـة    ن تفصل يف هذه اجلرائماملخصصة، أ

غينيا اليت أفضى فيها الدعم التقين الـذي قدمـه فريـق اخلـرباء إىل جمموعـة مـن القضـاة الـوطنيني         
االغتصــاب اجلمــاعي وغــريه مــن اجلــرائم الــيت ارتكبــت يف   جــرائم يف  الــذين يتولــون التحقيــق 

من كبـار املسـؤولني العسـكريني والسياسـيني،      ١٧ توجيه االام إىل إىل ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب 
أسفرت هذه اجلهود عن اعتقال املشـتبه  كما مبن فيهم الرئيس السابق، موسى داديس كامارا. 

فيهم الرئيسيني بفضـل تعزيـز التعـاون القضـائي مـع البلـدان اـاورة. وخـالل الفتـرة املشـمولة           
وتقـدمي  تعزيز تبادل اخلربات بني البلدان اليت تواجه حتديات مماثلة ء اخلربابالتقرير، واصل فريق 

املبــادئ التوجيهيــة للقــوات املســلحة يف أفريقيــا. وقــد كملســاعدة يف وضــع سياســات وأدوات ا
ساهم الفريق، حبكم هيكله وتكوينه، يف تعزيز االتساق بني الكيانات املكونة له. وقد قام حىت 

 وجنـوب  ،الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة ، هوريـة أفريقيـا الوسـطى   اآلن بأدوار يف كل من مج
  .ومايل ،وليربيا ،وكولومبيا ،ديفوار وكوت ،وغينيا ،والعراق ،والصومال، السودان
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األمــم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنســي يف حـاالت الـرتاع، الــيت      عمـل  وترمـي شـبكة     - ٦
عزيز منع العنف اجلنسي والتصدي له باتبـاع  رأسها ممثليت اخلاصة، إىل توتكيانا  ١٣تتألف من 

دم عـن طريـق الصـندوق االسـتئماين املتعـدد      ، قُـ ٢٠١٦ج منسـق ومتسـق وشـامل. ويف عـام     
متويل حتفيزي إلرسال أول مستشار لشـؤون محايـة املـرأة     ،الشركاء التابع ملبادرة األمم املتحدة

لدعم وضـع   ،حكومة سويسراارة من على سبيل اإلعإىل العراق. وانتدب خبري دويل إىل مايل 
كمــا قامــت اســتراتيجية وطنيــة بشــأن العنــف اجلنســاين والعنــف اجلنســي يف حــاالت الــرتاع.   

مخسة مشاريع يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وهـي تقـدم   بتمويل ، ٢٠١٦الشبكة يف عام 
لبنـان.  وون يف األردن ئن فيهم الالجإىل الضحايا السوريني والعراقيني، مبيف املقام األول الدعم 

ــني شــىت        ــآزر ب ــز أوجــه الت ــادرة األمــم املتحــدة أيضــا حلقــة عمــل يف األردن لتعزي ونفــذت مب
 ، إيفـاد ٢٠١٦يف عـام  مت لرصد والتقييم القائمني علـى النتـائج. و  لأطر  وضعاملشاريع، ولدعم 

مت . ويلومــا ،ديفـوار  وكــوت ،واهلرسـك  والبوســنة ،بعثـات للـدعم الــتقين املشـترك إىل األردن   
عدد من األدوات واملنتجات املعرفية لتحسني املمارسات يف امليـدان، مبـا يف ذلـك حتديـد      إنتاج

ــيم يف إطــاره         ــالعنف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات، يق ــق ب ــا يتعل ــة فيم مشــهد السياســات العاملي
يتـاح  مـا  مـن ثغـرات و   الـيت تتعلـق بـالعنف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات      يرتبط بتنفيـذ الواليـة    ما
  فرص. من
وإقــرارا بــأن األمــم املتحــدة تضــم يف صــفوفها أفــرادا يشــاركون يف األعمــال الشــنيعة      - ٧

بإدخـال حتسـني كـبري علـى      أن أقـوم املتمثلة يف االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، فقـد تعهـدت بـ   
أفـراد  بـهما  اللـذين يرتك الستغالل واالنتهاك اجلنسيني انع ملاألمم املتحدة اليت تلجأ إليها سبل ال

ن حتت رعايتها وسبل التصدي هلمـا. ويف تقريـري األخـري عـن     ون للمنظمة وأفراد منتشروتابع
قمـت  )، A/71/818التدابري اخلاصة للحمايـة مـن االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني: ـج جديـد (       

ء يـال إلالـالزم  د اإلطـار االسـتراتيجي   يـ حدبت متة يل. وقتدابري يف حدود السلطة املخول باختاذ
الـدول   كمـا دعـوت  إلفـالت مـن العقـاب.    وضـع حـد ل  األولوية حلقوق الضـحايا وكرامتـهم و  

حـوادث االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني     عـن  لكشـف  لد األعضاء إىل مشاركيت يف جهد موح
  عهما واقعا ملموسا.جعل عدم التسامح املطلق مابتغاء  هاومنع وقوع تهاومراقب

    
ــرب      - ثانيا    ــاليب احلـ ــن أسـ ــلوب مـ ــرتاع كأسـ ــاالت الـ ــي يف حـ العنـــف اجلنسـ

  واإلرهاب: حملة عامة عن االجتاهات احلالية والناشئة
، تواصــل اســتخدام العنــف اجلنســي كأســلوب مــن أســاليب احلــرب،   ٢٠١٦يف عــام   - ٨

، مبـا فيهـا حـاالت    حيث سـجل ارتكـاب حـاالت اغتصـاب شـائعة وذات أهـداف اسـتراتيجية       
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سـلح، بـاالقتران يف غالـب    امل رتاعالـ علـى يـد عـدة أطـراف يف     ارتكاـا  اغتصاب مجاعي، زعم 
األحيان جبرائم أخرى مثل القتـل والسـلب والنـهب والتشـريد القسـري واالحتجـاز التعسـفي.        

ضــحايا مــن لل يف االســتهداف االنتقــائي وكــان البعــد االســتراتيجي للعنــف املرتكــب واضــحا  
ماعات العرقية أو الدينية أو السياسية املعارضة، ممـا يعكـس التصـدعات النامجـة عـن الـرتاع       اجل
العنـف اجلنسـي يف سـياق     مـن  أمنـاط  أيضـا وجـود   . وقـد لـوحظ  وسـع األزمة يف نطاقهما األ أو

ــاطق الســكنية و      ــات يف املن ــازل والعملي ــيش املن ــات تفت ــدن، خــالل عملي ــد حــرب امل ــاط عن نق
طائفـة   قيـام تركيزها علـى   ٢٠١٤عام منذ ى ذلك، كثفت األمم املتحدة التفتيش. وعالوة عل

لعنــف اجلنســي كأسـلوب مــن أســاليب اإلرهــاب.  باســتخدام امـن اجلماعــات املتطرفــة العنيفـة   
التجنيــد علـى  فز كـاحل أهـداف  علـى حتقيـق   العنـف اجلنسـي    يقتصـر فبالنسـبة هلـذه اجلهـات، ال    

إجبـارهم علـى إفشـاء    من املنـاطق االسـتراتيجية و   وترويع السكان إلخضاعهم وتشريد املدنيني
خ يرسـ إنـه  الدين عن طريق الـزواج فحسـب، بـل     تغيريعلى  كراهالعمليات واإلاملعلومات عن 

ــان اجلنســية و       ــى حي ــوق النســاء والســيطرة عل ــة أساســها قمــع حق ــدران أيضــا أيديولوجي ق
االقتصـاد املـوازي املتعلـق بـالرتاع     ستخدم أيضا لدر املداخيل بوصفه جزءا من اإلجنابية. وهو ي

واإلرهاب مـن خـالل االجتـار باألشـخاص ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي واالسـترقاق اجلنسـي          
تهديـد. ويف بعـض احلـاالت،    حتـت ال  فديـة دفـع ال األسـر اليائسـة علـى    إجبـار  والبغاء القسري و

من هـدايا عينيـة   ‘‘ غنـائم حـرب  ’’ل النساء والفتيات باعتبـارهن  تعامللمقـاتلني أو يسـلمن    يقـد
. ولقد شهد العام املاضـي أيضـا   شاءواهلم بيعهن أو استغالهلن كيفما  قأجر، فيحمقابل إليهم 

ــض اســتخدام  ــات  بع ــار االســترقاق اجلنســي  احملتجــزات النســاء والفتي كــدروع بشــرية   يف إط
 يفوآلــة اإلرهــاب.  يف‘‘ مــوارد’’وكمفجــرات انتحاريــات، وهــو مــا يــدل علــى أــن يعتــربن  

النساء واألطفال املتضـررون مـن الـرتاع أو التشـرد أو التطـرف      تصبح اجلماعي،  الرتوحسياق 
العنيف عرضة بشكل خاص خلطـر الوقـوع فريسـة للمتجـرين باألشـخاص بسـبب ايـار نظـم         

  احلماية السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية.
حقـوق املـرأة   أيضـا إىل انتـهاك   رهـاب  بعض تدابري مكافحـة اإل  أدتويف الوقت ذاته،   - ٩ 

وحرياا، ومن األمثلة على ذلك املمارسة املتمثلة يف احتجاز مـن يفـرج عنـهن مـن األسـريات      
السـابقات لـدى اجلماعـات املتطرفــة العنيفـة باعتبـارهن مـن املنتســبات احملـتمالت إليهـا أو مــن         

إحالتهن إىل اجلهات الفاعلـة  أصول االستخبارات بدال من تقدمي الدعم هلن بوصفهن ضحايا و
لمجتمعـات احملليـة بـأن تلـك النسـاء      ليف جمال العمل اإلنساين. وميكـن أن تـوحي هـذه التـدابري     

نبذهن. ويستخدم العنف اجلنسـي أيضـا يف    يتعنيالعنف، ومن مث أعمال يف  ضالعاتوالفتيات 
ة معاقبـة زوجهـا   ، حيـث يبتغـى مـن اغتصـاب الزوجـة أو االبنـ      التمـرد سياق عمليات مكافحـة  
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أبيها أو قريبها الغائبني، وغالبا ما يتم ذلك للضغط عليهم لتسليم أنفسهم إىل السـلطات يف   أو
  أثناء اجلهود الرامية إىل إلقاء القبض على املعارضني الفعليني أو املتصورين.

قة بشـكل مـدهش يف شـىت السـياقات املدروسـة يف هـذا التقريـر        وومن الشواغل املتسـا   - ١٠
ضــحايا العنــف اجلنســي املتصــل بــالرتاع. وقــد تتعــرض  بتلحــق  ة الــيتمســتحكاملعــار الوصــمة 

، ومــرة أخــرى بســبب رد فعــل اتمــع نــاةالضــحايا للصــدمة مــرتني: مــرة مــن جــراء عمــل اجل
 عقــابقــد تصــل درجتــه إىل حــد ال والدولــة الــذي غالبــا مــا ال يكــون مســتجيبا للضــحايا بــل   

مــن منطــق اســتخدام العنــف اجلنســي   أال يتجــز جــزأوصــم بالعــار اخلــزي والويعتــرب تمييــز. الو
أن هذا النـوع مـن اجلـرائم قـد      يدركونكأسلوب من أساليب احلرب أو اإلرهاب، فمرتكبوه 

ــة الــيت حتقــق متاســك       ــروابط األســرية وعالقــات القراب ــهار ال ــوذين، فتن حيــول الضــحايا إىل منب
وانسـداد  اإلجنـاب  تقلـص القـدرة علـى     يفذلـك   األثر النـاجم عـن   يتمثلاتمعات احمللية. وقد 

. وبقدر ما توجد مظاهر عديدة للعنف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات توجـد     اتآفاق بقاء اتمع
تجـرمي لشـبهة   ال’’متداخلة تسـتتبعه. ومـن بينـها وصـمة العـار املتعلقـة بــ         ةوصمات عار متعدد

باألمراض املنقولة جنسيا مثـل فـريوس   باجلاين ومجاعته؛ واخلوف من شبهة اإلصابة ‘‘ االرتباط
نقص املناعة البشرية؛ وما يتصور من فقدان الشرف بفقـدان العفـة أو العذريـة؛ ووصـمة العـار      
النامجــة عــن اإلجنــاب خــارج إطــار الزوجيــة، وخاصــة عنــدما يعتــرب األطفــال املولــودون نتيجــة  

لعجز والتعـيري بـا  حالة اغتصاب الذكور؛ يف احملرمة باملثلية  التعيري؛ و‘‘أوالد العدو’’االغتصاب 
عن الدفاع عن النفس أو عن األهل. وقد يواجه األطفال املولودون نتيجة لالغتصاب أنفسهم 

الوصـم   ؤديالقـانوين. ويـ   وضـعهم التهميش مدى حيام بسـبب الوصـم بالعـار وعـدم ثبـوت      
 قلة اإلبالغ عن العنـف اجلنسـي   املشكلة العاملية املتمثلة يفإىل تفاقم بالعار االجتماعي والثقايف 

إلبالغ عما يتعرضون له من االضحايا الذين ال تتاح هلم فرص أن يف أوقات احلرب. وقد تبني 
انتهاك أو جيربون على تأخري ذلك اإلبالغ بسبب شواغل السالمة وقلـة اخلـدمات يعـانون مـن     

الوصـم بالعـار غالبـا    واالكتئـاب التـاليني للصـدمة. ويف حـني أن      الكـرب معدالت مرتفعـة مـن   
أن يعـاجل بطريقـة اسـتراتيجية ألن منـه مـا قـد        ال بـد يعتـرب مشـكلة مسـتمرة طويلـة األجـل،       ما

ــد مــن الســياقات، يفضــي إىل االنتقــام      ــل يقتــل. فهــو، كمــا ســجل يف العدي وإىل جــرائم بالقت
صـاء  دون عـالج واإلجهـاض غـري املـأمون واإلق     تظلواالنتحار واإلصابة بأمراض ‘‘ الشرف’’

  االقتصادي والعوز.
ولكي يتم تغيري السلوك على مستوى األفراد واملؤسسات على حـد سـواء، مـن املهـم       - ١١

جدا حتـدي األعـراف االجتماعيـة الـيت تفـرض السـلوك أو حتظـره والـيت تـدمي إلقـاء اللـوم علـى             
 تـداعم  لةكفابني االني الرمسي وغري الرمسي لاملوجودة الضحية. ويقتضي ذلك سد الفجوات 
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ستجابات القانونية والسياساتية مع االستجابات اتمعية. وهنـاك اجتـاه واضـح حنـو اعتمـاد      اال
للعنـف اجلنسـي يف القـوانني الوطنيـة، ال جتـرم االغتصـاب يف إطـار         كاملـة تعاريف باليـة وغـري   

ا ممـ ، وتتجاهل ظروف اإلكراه، وتستبعد الذكور من نطاق احلمايـة،  يف معظم احلاالت الزواج
العنف اجلنسي يف زمن احلرب أو يف سياق الزواج القسـري أو   معيفضي إىل مواقف متساهلة 

هـذه املمارسـات بأـا     إىل تربيـر  بعض احملاربني واجلماعـات املتطرفـة  مييل الرق أو االحتجاز. و
اع. وعلـى نفـس   رتوأشد ترسخا يف مرحلة ما بعد الـ ‘‘ أمراً عادياً ’’، وقد تصبح ‘‘مشروعة’’
ألفراد القوات املسلحة وقـوات األمـن يف وقـت     نوال، قد تتحول احلصانة التشريعية اليت متنحامل

إىل سيطرة الذكور على إنتـاج النسـاء وإجنـان     تؤديوقد ‘‘. رخصة لالغتصاب’’احلرب إىل 
الطريق حنو قبول العنف اجلنسي واعتباره استراتيجيةً عسكرية فعالة: فيتحول حينئـذ إىل  متهيد 

عة. ويشري ذلك بوجـه عـام إىل   افأة واستحقاق وشكل من أشكال تعزيز الروابط بني اجلممكا
كل من املسؤولني احلكـوميني والزعمـاء التقليـديني جبـالء، مـن خـالل تصـرحيام        قيام  ضرورة

 تعــود العــارأن العنــف اجلنســي حمظــور حظــرا باتــا وأن وصــمة  بتوضــيح العامــة وســلوكيام، 
جلرميـة. وبإمكـان العدالـة االنتقاليـة أن تتـيح فرصـة لتغـيري القـوانني غـري          مرتكب اعلى بالكامل 

املالئمة واألعراف االجتماعية الضارة، مـن خـالل كفالـة تسـجيل خطـورة العنـف اجلنسـي يف        
  سجل التاريخ ويف الذاكرة العامة.

يتضح  ولكي يترسخ بناء السالم واملصاحلة، ال بد من أن تأخذ العدالة جمراها ومن أن  - ١٢
لنـاجني مـن ضـحايا العنـف اجلنسـي. وإال فـإن الصـدمة واملـرض والعـار املتصـور           لذلك للعيان 

والرغبــة يف االنتقــام ســوف تتفــاقم داخــل اتمعــات احملليــة. وســيظل أولئــك الــذين عــانوا مــن 
العنف اجلنسي واألطفال املولـدون نتيجـة االغتصـاب عرضـةً لالسـتغالل والتجنيـد، مـا مل يـتم         

اتمعـات احملليـة تنبـذ النسـاء     كانـت  م يف جمتمعام واقتصاداا. ويف بعـض احلـاالت،   إدماجه
فلنت من قبضة اجلماعـات املسـلحة، لـدوافع منـها تعرضـهن للعنـف اجلنسـي،        يوالفتيات الاليت 

بعـض النسـاء    وقعـت لديهن خيار سوى العودة إىل اموعات اليت فررن منها. وقد  يكونفال 
ضــحايا  ،اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة إفالــن مــن قبضــةيت تعرضــن للنبــذ بعــد الــال ،والفتيــات

لالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي، داخليا وعرب احلدود على حد سواء. ودرءاً هلذه املخاطر، 
منازل آمنة وبرامج اقتصـادية لتـوفري سـبل العـيش لألفـراد       متس احلاجة بصورة عاجلة إىل توفري

سـر، واالختطـاف، والـزواج القسـري، والبغـاء القسـري       هم مـن ظـروف األَ  الذين يطلق سـراح 
  االسترقاق اجلنسي.  أو

ــادي    هنـــاك و  - ١٣ صـــلة واضـــحة بـــني األمـــن االقتصـــادي واالســـتقالل، وبـــني األمـــن املـ
واالستقالل. وخيلص هذا التقريـر إىل أن الغالبيـة العظمـى مـن ضـحايا العنـف اجلنسـي املتصـل         
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. وتظهـر األمنـاط يف   نازحـة أغلب األحيان إىل مجاعات مهمشة ومعوزة وبالرتاعات ينتمون يف 
، نيمجيع البلدان وجود ترابط قوي بني اليأس االقتصـادي والتعـرض للعنف/االسـتغالل اجلنسـي    

زواج األطفـال.  كـ مبا يف ذلـك االجتـار والبغـاء القسـري واللجـوء إىل آليـات التكيـف الضـارة،         
يف  ،سـتخدامه كأسـلوب مـن أسـاليب احلـرب أو اإلرهـاب      لـدى ا  ،ويتمثل أثر العنف اجلنسـي 

نشر الذعر بني السكان املدنيني ويف جمموعة من النتائج االقتصادية، منها تيسري االستيالء علـى  
األراضي واملمتلكات من خالل تشريد السكان قسـرا، مـع ارتفـاع مسـتويات العنـف اجلنسـي       

ذلـك، فـإن هـذا الـذعر حيـد مـن حريـة تنقـل         . وباإلضـافة إىل  رتوحخالل الفرار ويف أوضاع ال
إىل زيـادة   تعلـيم الوعن العمل إعاقة النساء  وتؤديالنساء ملواصلة األنشطة االقتصادية احليوية. 

يقي تشكل حاجزا اقتصاديا  امتكينهاملرأة اليت مت أن  بينما ثبتخطر تعرضهن للعنف اجلنسي، 
وحيمي بالتايل مـن   ،تغذية نزعة التطرف لديهم ومنتجنيد الاآلخرين من  اوأفراد أسر اأطفاهل

 تـدابري اجلـرب  توسيع دوامات العنف ومن تكرارهـا. وميكـن أن يسـاعد تـوفري أسـباب املعيشـة و      
 علـى الـرغم مـن أن   بيـد أنـه   كسر العالقة الدورية بـني الفقـر والعنـف اجلنسـي.      على تحويليةال

عظم األحيان، فهي حتديدا تلك اليت يـتم  اليت يطالب ا الناجون أنفسهم يف مهي التدابري هذه 
  توفريها على حنو أقل يف معاجلة املشكلة حىت اآلن. 

وأن هناك  ،درةانال تزال  اإلداناتأن وال تزال صعبة، التحديات أن وعلى الرغم من   - ١٤
ظهـور، فـإن منـوذج التعـاطي مـع املشـكلة قـد شـهد         اليف جمـال احلمايـة تواصـل    أزمات جديـدة  

النعدام األمن، بـل أصـبح يعتـرب يف حـد      جانبيةيعد العنف اجلنسي يعترب جمرد نتيجة  تغريا. فلم
ذاتــه شــكال خطــريا مــن أشــكال انعــدام األمــن. فقــد ولّــى عصــر صــمت املؤسســات الوطنيــة     
ــية للتصـــدي     ــة إىل تســـخري مجيـــع أدوات الدبلوماسـ ــة امللحـ ــه شـــعور باحلاجـ ــة ليخلفـ والدوليـ

أي وقـت مضـى معرفـة أكـرب باألسـاليب الناجعـة ملنـع هـذه          للمشكلة. ويوجد اليوم أكثـر مـن  
جمـال  التعاون العملي مع طائفة مـن اجلهـات الفاعلـة يف    أوجه اآلفة وردعها، وذلك يف أعقاب 

ــا الوســطى       ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــن الدول ــوات أم ــدمت ق ــد ق ــن. وق ــة واألم ــة  ،العدال ومجهوري
 زمنيـا  حمـددة  تعهـدات  ديفـوار،  وكـوت  ،والصـومال  ،وجنوب السـودان  ،الكونغو الدميقراطية

إصـدار أوامـر   التعهـدات   وتشـمل تلـك  . )٢٠١٣( ٢١٠٦ و )٢٠١٠( ١٩٦٠ للقرارين وفقا
نص علـى  تـ قواعـد السـلوك   لمـدونات   تمـاد ، واعحتظـر العنـف اجلنسـي    يقيـاد السلسـل  التعرب 

ــد         ــاة؛ وحتدي ــة حماســبة اجلن ــة لكفال ــهاكات املزعوم ــق يف االنت ــف اجلنســي؛ والتحقي حظــر العن
 كفالــةاملعرضـني للعنــف اجلنسـي وتســرحيهم مــن صـفوفها؛ وتعــيني حمــاورين رفيعـي املســتوى ل    

ى التصـدي  شـمل يف حالـة أجهـزة الشـرطة، تشـكيل وحـدات متخصصـة قـادرة علـ         تالتنفيذ؛ و
التدابري اليت اختـذا حكومـة كـوت ديفـوار، أسـفرت      ، أن للعنف اجلنسي. ومن اجلدير بالذكر

اسـم القـوات   وهـو   ،مـن قائمـة األطـراف املشـتبه ـا عمـال ـذه الواليـة        أول اسـم  عن شطب 
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املسلحة لكوت ديفوار. وال بد من استمرار الرصد واملسـاعدة التقنيـة لتعزيـز هـذه املكاسـب.      
خضـوع مجيـع مسـتويات التسلسـل      متس احلاجـة إىل يتم تغيري ثقافة املؤسسات األمنية،  ولكي

للمساءلة الدائمة. ويف ظل هذه الظـروف، تـبني أن إلنفـاذ العـدل أثـرا تعاقبيـا، حيـث         القيادي
اجلــرائم يف املســتقبل، وال ســيما عنــدما ارتكـاب  ردع إىل مقاضــاة االنتــهاكات املاضــية  تـؤدي 

  اضاة باستراتيجيات للتوعية والتثقيف والتدريب. تقترن هذه املق
ومن التطورات اإلجيابية األخرى خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير تفعيـل فريـق اخلـرباء         - ١٥

جملـس األمــن   يغـري الرمسـي املعـين بـاملرأة والسـالم واألمـن، الـذي يقـدم الـدعم يف تنفيـذ قـرار           
ــرارات الالحقــة   )٢٠٠٨( ١٨٢٠و  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــياق والق بلــدان حمــددة   املتخــذة يف س

حكومة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      وقد قامتمدرجة يف جدول أعمال جملس األمن. 
محلـة ملعاجلـة وصـمة العـار     بـإطالق  ملنع العنف اجلنسـي،  وأيرلندا الشمالية، من خالل مبادرا 

تعـيني ناديـة مـراد باسـي طـه، الـيت جنـت مـن         ومت املرتبطة بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع.     
 تكرميـا تنظيم الدولة اإلسـالمية، سـفرية األمـم املتحـدة للنوايـا احلسـنة        لدىاالسترقاق اجلنسي 

ت هذا املنرب إلحيـاء األمـل يف نفـوس عـدد ال حيصـى      لناجني من االجتار بالبشر، وقد استخدمل
صـدرت عـن   تارخييـة   أحكامـا من الناجني من العنف اجلنسي وإمساع صوم. وشهدت الفترة 

الــدوائر األفريقيــة وعــن بــيري بيمبــا، -احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف القضــية املرفوعــة ضــد جــان  
احملكمـة العليـا لغواتيمـاال يف قضـية     عـن  االستثنائية يف احملـاكم السـنغالية ضـد حسـني حـربي، و     

سيبور زاركو، ويأيت ذلك تأكيداً لاللتزامات العاملية مبساءلة األفراد عن العنف اجلنسي املتصل 
يف مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين،      زعماء، تعهد القد بالرتاعات على أعلى املستويات. و

لرعايـة الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة الشـاملة      جبعل احلماية من العنـف اجلنسـي واحلصـول علـى ا    
وجـــود القـــوانني والسياســـات  مـــعحـــىت واملعيـــار املتبـــع يف الـــربامج اإلنســـانية. ومـــع ذلـــك، 

والربوتوكوالت، فإن جتدد األعمال العدائية، الـذي يؤججـه انتشـار األسـلحة وقـرب املقـاتلني       
بنـاء   يظلنسي من جديد. ولذلك من السكان املدنيني، يؤدي دائما إىل ظهور أمناط العنف اجل

السالم، الذي ينطوي على استعادة الثقة يف املؤسسات الوطنيـة واملدنيـة وفيمـا بـني اتمعـات      
أهـم االسـتراتيجيات غـري املباشـرة ملنـع العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات ومعاجلـة            مناحمللية، 

يكــل األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم أســبابه اجلذريــة. ومــن مث فــإنين أرى أن املشــاركة املنتظمــة هل
حاسم من جوانب هذه اخلطة. جانب  
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  العنف اجلنسي يف بيئات الرتاع  -  ثالثا  
  أفغانستان

يساهم عدم االستقرار املزمن، باإلضافة إىل اإلفالت من العقاب، واملمارسات الثقافية   - ١٦
ن العنـف اجلنسـي يف مجيـع أحنـاء     التمييزية، والقيـود املفروضـة علـى التنقـل، يف قلـة اإلبـالغ عـ       

حتققـت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان مـن         ، ٢٠١٦أفغانستان. ويف عـام  
١١    حالة تتعلق بالعنف اجلنسي املتصل بالرتاعات ارتكبتها ضد نساء وفتيـات وفتيـان أطـراف 

ليـة األفغانيـة وحركـة طالبـان.     الرتاع، مبا يف ذلك شرطة احلدود الوطنية األفغانيـة والشـرطة احمل  
جلرميـة (ينتميـان إىل شـرطة احلـدود     ا كيبمـرت إال اثـنني مـن   هذه احلاالت املـذكورة  ومل يدن يف 

. وتشـمل  لقانون القضاء على العنف ضد املرأة األفغانية الوطنية) وحكم عليهما بالسجن وفقا
الـيت تنطـوي علـى     “يباتشـا بـاز  ”موثقـة ملمارسـة    حـد عشـر أربـع حـاالت    األهذه احلـوادث  

االنتهاك اجلنسي للفتيان واسترقاقهم على أيـدي رجـال يف مواقـع السـلطة تـربط العديـد منـهم        
صــالت بقــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفغانيــة. وقــد أســفرت اجلهــود الــيت تقودهــا اللجنــة  

قـانون يف  مشـروع  تقـدمي   عـن األفغانية املسـتقلة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان لتجـرمي هـذه املمارسـة        
  ، ال يزال قيد النظر. ٢٠١٦آذار/مارس 

يف املائـة) يف   ١,٨النسـاء ضـمن صـفوف الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة        قلـة عـدد  وتسهم   - ١٧
أنشـأت وزارة الداخليـة، يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل      وقد اإلبالغ عن العنف اجلنسي.  نقص

. ياتالشـرط ضـد  التحـرش اجلنسـي    ، آلية لكبحيف العمل توظيف مزيد من النساء واستبقائهن
خصـص لتمويـل   املصـندوق  عن بدء عمـل ال الرئيس األفغاين  أعلنكانون الثاين/يناير،  ٣١ويف 

العالج الطــيب واملــأوى. كــخــدمات الطــوارئ للناجيــات مــن أعمــال العنــف الــيت ــدد احليــاة، 
بشـأن   ة الدوليـة نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـ     القانون اجلنائي املـنقح أحكـام    دمجوي

العنف اجلنسي بوصفه جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية وعمال من أعمال اإلبادة اجلماعيـة.  
ــاب  ــدء تنفبـــذ ويف أعقـ ــة لعـــام     بـ ــة العمـــل الوطنيـ ــس األمـــن     ٢٠١٥خطـ ــأن قـــرار جملـ بشـ

تعهداا، رغم أن سـبل متويـل تلـك     )، اعتمدت احلكومة تدابري لتنفيذ ورصد٢٠٠٠( ١٣٢٥
األنشطة مل ت.د بعدحد  

  
  التوصية    

أحث احلكومة على تعزيز قدرة النظام القضائي على توفري سـبل االنتصـاف واملسـاءلة      - ١٨
عن جرائم العنف اجلنسي، وعلى ختصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قـرار  

   “.باتشا بازي”واعتماد تشريعات جترم ممارسة  )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 
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  مجهورية أفريقيا الوسطى    

ــام    - ١٩ ــل ع ــا     ٢٠١٦يف أوائ ــة أفريقي ــا يف مجهوري ــدة دميقراطي ــة جدي ، مت انتخــاب حكوم
الوســطى، لكــن احلالــة األمنيــة ال تــزال متقلبــة يف مســاحات واســعة مــن البلــد. وقــد تزعــزع     

جــةً لالشــتباكات الــيت حصــلت يف النصــف الثــاين مــن العــام،   االســتقرار يف عــدة حمافظــات نتي
اآلالف مـن املـدنيني وإىل بـروز منـط مـن العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات           نزوحأدى إىل  مما

ــة األمــم املتحــدة        ذي ــالتقرير، ســجلت بعث ــرة املشــمولة ب ــي وطــائفي. وخــالل الفت طــابع عرق
ــق االســتقرار يف   ــاد لتحقي ــة املتعــددة األبع ــا الوســطى  املتكامل ــة أفريقي ــة مــن   ١٧٩ مجهوري حال

حاالت العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات ارتكبتها يف املقام األول عناصـر مـن ائـتالف سـيليكا     
ومجاعـة الثـورة والعدالـة وجـيش الـرب للمقاومـة. ومشلـت        ‘‘ أنيت باالكا’’السابق وميليشيات 

فضال عن ست زجيـات قسـرية   ، امجاعي ااغتصاب ٥٤منها  حالة اغتصاب، ١٥١هذه احلوادث 
فتـاة وصـبيا واحـدا،     ٨٦امـرأة و   ٩٢وأربع حاالت استرقاق جنسي. وكان من بني الضحايا 

  رغم االشتباه يف كون عدد الضحايا الفعلي أعلى بكثري من األرقام املبلغ عنها. 
يف وهـم  عمومـا لالعتـداء   يتعرضـون  ضحايا العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات      وكان  - ٢٠
حوهلـا. ووقعـت    ماو النازحنيهلم، أو يف طريقهم إىل األسواق أو احلقول وداخل خميمات مناز

معظــم احلــوادث يف ســياق أنشــطة كســب الــرزق األساســية، مثــل الزراعــة أو مجــع احلطــب.     
ــا ــة الســكان        ارتكــب كم ــف ــدف إهان ــني الطوائ ــف اجلنســي يف ســياق االشــتباكات ب العن

د نساء يشتبه يف ممارستهن للتجـارة مـع أعضـاء الطوائـف     املستهدفني أو معاقبتهم، وكذلك ض
، ارتكب عناصر من ٢٠١٦بيندي، حيث اشتدت حدة الرتاع يف عام  -وهام يف أُواألخرى. 

حالــة مــن  ١٤‘‘ أنــيت باالكــا’’ائــتالف ســيليكا الســابق ومجاعــة الثــورة والعدالــة وميليشــيات  
األربعـني. ويف  إىل  رابعـة عشـرة  المـن  أعمـارهن   تحاالت العنف اجلنسي ضد ضـحايا تراوحـ  

عم أن رعاة فوالنيني قاموا بارتكاب عدة حاالت مـن العنـف اجلنسـي، مبـا يف     باندورو زكاغا 
ــتباكات املســــلحة    ــاء االشــ ــاعي، أثنــ ــرين  ١٢يف الــــيت جــــرت ذلــــك االغتصــــاب اجلمــ تشــ

يت مـن حـاالت العنـف اجلنسـي الـ      ،يف املائـة علـى األقـل    ٢٥ ت نسـبة األول/أكتوبر. وقـد وقعـ  
يف كاغـا بانـدورو،    ،علـى نطـاق البلـد   حالة  ١ ٦٨٥اليت بلغت وسجلتها الوكاالت اإلنسانية 

أن عناصــر مــن ائــتالف ســيليكا الســابق يســتخدمون العنــف اجلنســي   بــحيــث أفــادت النســاء  
، يف ناغوانـداي،  ٢٠١٦لية وللحط من شأا. ويف منتصف عام احملتمعات الزعزعة استقرار 

امـرأة وفتـاة يف ليلـة واحـدة أثنـاء       ١٩أـا مـن تشـاد، باغتصـاب      ذُكـر ، قامت عناصر مسـلحة 
ــن االختطــاف            ــه القــدمي م ــرب للمقاومــة منط ــدة قــرى. وواصــل جــيش ال ــات علــى ع اهلجم

علـى   واالغتصاب والزواج القسري والتسبب يف حدوث احلمل باإلكراه واالسترقاق اجلنسـي 
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ت عنــف جنســي متصــل بالرتاعــات  توثيــق حــاال ٢٠١٦ومت يف عــام  .مــدار عقــد مــن الــزمن 
ارتكبها أفراد قوات الدفاع الشعبية األوغنديـة، الـيت يوجـد مقرهـا يف أوبـو، يف إطـار عملياـا        

  ضد جيش الرب للمقاومة.
نادرا. ويلجأ عدد كبري إال  لالغتصاب يتقبل اتمع األطفال الذين يولدون نتيجةًوال   - ٢١

ــري ا    ــاض غ ــن ضــحايا االغتصــاب إىل اإلجه ــات     م ــد الســبب الرئيســي لوفي ــذي يع ــأمون، ال مل
جيش الرب للمقاومـة   على يد عناصرأفادت امرأة تعرضت لالغتصاب  يالينغا،األمهات. ويف 

ض للتمييـز  يف أوبـو، تعـر  ووالدة طفلها بالرفض وأُجربت على ترك عائلتـها.   لدى أا قوبلتب
يش الرب للمقاومة كما تعـرض  ثالثة أطفال مولودين نتيجة حلاالت اغتصاب ارتكبها قادة ج

‘‘ تونكـو تونكـو  ’’له أمهام أيضا. وقد أطلق أعضاء اتمع احمللي على هـؤالء األطفـال اسـم    
تضاءل مـع مـرور   ضدهم هذا التحامل بيد أن وهو مصطلح حملي يعين جيش الرب للمقاومة. 

  أمهام. على حد قول الوقت 
اجتمـــاعي بطـــابع عـــن العنـــف اجلنســـي احلـــواجز الـــيت حتـــول دون اإلبـــالغ  وتتســـم  - ٢٢

لوجسيت. وباإلضافة إىل اهلياكل األساسية الـيت دمرـا احلـرب، وسـوء     و واقتصادي بقدر ما ه
شبكات النقل واالتصاالت، مثة حمرمات ثقافيـة ونقـص عـام يف الـوعي بـأن االغتصـاب جرميـة        

الضــحايا املســجلني يف املائــة مــن  ٣٢تــوفري اخلــدمات، مل يتلــق ســوى فيمــا يتعلــق بخطــرية. و
مساعدة طارئة يف الساعات االثنتني والسبعني بعـد وقـوع احلـادث، وذلـك بسـبب عـدم تـوفر        
اخلدمات الصحية والتكاليف الباهظة للسـفر مـن املواقـع النائيـة. وقـد تـبني أن األنشـطة املـدرة         

ملتحـدة  شـرطة األمـم ا  قـدمت  للدخل تعزز االعتماد على الذات والسالمة. فعلى سبيل املثـال،  
، ممـا مكـن النسـاء مـن اكتسـاب مهـارات       النـازحني نسـائية يف خميمـات    مجعياتنشاء إل دعمال

  كسب العيش للحد من خطر االستغالل اجلنسي. 
، ممـا أدى إىل حـل   بالشـلل  النظـام القضـائي  إىل إصـابة  استمرار انعدام األمن  أدىوقد   - ٢٣

كالوعـد بـالزواج، مبـا يف ذلـك دفـع       ،‘‘التسـوية الوديـة  ’’معظم حاالت االغتصاب عن طريق 
املهر أو التعويضات املاليـة األخـرى. وقـد تزايـد الـزواج القسـري أيضـا، باعتبـاره آليـة تكيـف           

يـنص  تعميما  ٢٠١٦الضحية. وأصدرت وزارة العدل يف آذار/مارس ‘‘ شرف’’سلبية حلماية 
عقوبــات املقــررة جــرائم العنــف اجلنســي بنقلــها مــن ال  علــىتغلــيظ العقوبــات املفروضــة   علــى

إىل العقوبات املقررة للجنايـات، وذلـك سـعيا لتـوفري رادع أقـوى. بيـد أن االفتقـار        ‘‘ للجنح’’
إىل القدرات يف جمال الطب الشرعي يعوق التحقيقات، إذ ال يوجد يف البلد إال طبيب شـرعي  

افحـة  أُحـرز تقـدم يف تفعيـل وحـدة االسـتجابة السـريعة املشـتركة ملك       فقـد  واحد. ومـع ذلـك،   
). وقد قام فريق اخلـرباء  S/2016/361العنف اجلنسي، وفقا للتوصية الواردة يف تقريري السابق (
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 املعين بسيادة القانون والعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع بزيارة بـانغي يف حزيران/يونيـه وحـثَّ   
شـرطة والـدرك الـوطين يف    مـن قـوات ال   الرامية إىل تعـيني أفـراد  اجلهود ب التعجيلاحلكومة على 

الوحــدة. ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب، قــدمت شــرطة األمــم املتحــدة الــدعم يف تــدريب أعضــاء    
ــة  فريــق اخلــرباء  بــذلالوحــدة. وقــد  العنــف اجلنســي املتصــل  يكــون أن قصــارى جهــده لكفال

ت مبوجب قـانون صـدر يف   ئاخلاصة اليت أُنشيف عمل احملكمة اجلنائية عنصرا أساسيا بالرتاعات 
. وستشمل عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، اليت من املقـرر أن تبـدأ   ٢٠١٥عام 
، تقدمي الدعم للمقاتالت وللنساء املرتبطات باجلماعات املسـلحة، وقـد مت ختصـيص    ٢٠١٧يف 

  تصل بالرتاعات. ميزانية حمددة ملعاجلة الشواغل املتعلقة بالعنف اجلنسي امل
  

  التوصية    

أشــجع احلكومــة علــى تفعيــل وحــدة االســتجابة الســريعة املشــتركة ملكافحــة العنــف       - ٢٤
موظفيها، باإلضافة إىل تقدمي خـدمات جمانيـة إىل النـاجني    دريب وجتهيز تكفالة اجلنسي وعلى 

  ئية خاصة.من ضحايا العنف اجلنسي وعلى التعجيل باجلهود الرامية إىل إنشاء حمكمة جنا
  

  كولومبيا    

وجت أربـع سـنوات مـن املفاوضـات بـني احلكومـة       ، ت٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب   - ٢٥
ضـع هـذا   وبـإبرام اتفـاق سـالم ـائي. و     اجلـيش الشـعيب  -والقوات املسلحة الثوريـة الكولومبيـة  

 االتفاق حدا خلمسة عقود من الـرتاع انتشـر خالهلـا العنـف اجلنسـي بشـكل واسـع ومنـهجي،        
استمرت، خـالل الفتـرة   كما . ٢٠٠٨احملكمة الدستورية لكولومبيا يف عام  هأكدتعلى حنو ما 

املشمولة بالتقرير، حمادثات السالم غري الرمسية بني احلكومة وجيش التحرير الوطين، ثاين أكـرب  
  جمموعات حرب العصابات يف كولومبيا.

دير التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة      اخلـاص واملـ  يتـا ممـثل   توخالل زيارة مشتركة قام  - ٢٦
للمرأة إىل حمادثات هافانا يف متوز/يوليه، التزمت احلكومة والقوات املسلحة الثورية الكولومبية 
علنا بتحقيق العدالة ودعـم الناجيـات مـن العنـف اجلنسـي. ويف جمـال العدالـة االنتقاليـة، يـنص          

خاصـة مـن أجـل السـالم حتـدد      قضـائية  يـة  اتفاق السالم النهائي على إنشاء جلنة للحقيقـة ووال 
العنف اجلنسي بوصـفه انتـهاكا خطـريا ال ميكـن العفـو عنـه. ويتضـمن االتفـاق التزامـات قويـة           

، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وحكومـة      ة اخلاصـ يتممـثل إىل طلـب  البشـأن املسـائل اجلنسـانية و   
كانون الثاين/يناير،  ٢٥فيذها. ويف دعم تنالقيام بالسويد، واالحتاد النسائي الدميقراطي الدويل 

أنشأ جملس األمن بعثة سياسية خاصة تتألف من مراقبني دوليني غري مسـلحني لرصـد عمليـات    
وقف إطالق النار ووقف األعمـال العدائيـة ونـزع السـالح والتحقـق منـها (انظـر قـرار الـس          
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ملـراقبني  ا) وقدمت اموعة الفرعية املعنية بـالعنف اجلنسـاين الـدعم لتـدريب     )٢٠١٦( ٢٢٦١
  بشأن العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات. همنشرقبل 
لعنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات،     ل لتصـدي ووضعت كولومبيا إطـارا قانونيـا مثاليـا ل     - ٢٧
صـادرة عـن   أوامر عدة إىل القضاء وإمكانية جلوء الضحايا باملتعلق  ١٧١٩يف ذلك القانون  مبا

ث السلطات على التصدي هلذه اجلرائم. واستجابة لذلك، اعتمد مكتب حتاحملكمة الدستورية 
ــة إىل    لل املــدعي العــام بروتوكــوال  ــة قانوني ــد أفرق ــق يف العنــف اجلنســي وأوف مقاطعــة  ١٧تحقي

مـن قضـايا    ٦٣٤من مجلـة   يف املائة ٢متضررة. ومع ذلك، مل تتم حىت اآلن إدانة إال ما نسبته 
  وثقتها احملكمة الدستورية. اليت تصل بالرتاعات املنسي اجلعنف ال

إىل نقـص  يف املقـام األول  ثغـرات يف البيانـات تعـزى    وجـود  وعلى الرغم من استمرار   - ٢٨
ال يـزال  مني املظامل يشري إىل أن خطر العنف اجلنسـي  التابع ألإلنذار املبكر ااإلبالغ، فإن نظام 

مقاطعة على األقل. وسجل مندوب أمني املظامل املعين باملرأة  ١٢يف  ٢٠١٦تفعا طوال عام مر
مـن كـانون   املمتـدة  من حوادث العنـف اجلنسـاين يف الفتـرة     احادث ٢ ٩١٤واملسائل اجلنسانية 

ــها    ــوبر، مــن بين ــاير إىل تشــرين األول/أكت مــن حــوادث العنــف اجلنســي   احادثــ ٤٦٦الثاين/ين
 ه ميثــلات. وميثــل هــذا الــرقم زيــادة يف تقــارير العنــف اجلنســاين عمومــا، ولكنــ  املتصــل بالرتاعــ

السـنوات السـابقة. وحـذر مكتـب     باملقارنة مع نسبة العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات اخنفاض 
أمني املظامل من اشـتداد خطـر هـذا العنـف مـع عـودة املقـاتلني السـابقني إىل اتمعـات احملليـة.           

حالة عنف جنسـي متصـل بالرتاعـات يف الفتـرة      ٨٥الضحايا املعنية بية وحدة الوطنالوسجلت 
يف املائة منها نسـاء   ٣١ةتشرين الثاين/نوفمرب، استهدفت نسبإىل كانون الثاين/يناير املمتدة من 

  .كولومبيات منحدرات من أصل أفريقي
ات نسـي خـالل عمليـ   اجلعنـف  مـن حـاالت ال  حالـة   ٧٩األمم املتحدة بتوثيـق   قامتو  - ٢٩

، تشمل البغاء القسري والتعـذيب اجلنسـي   ٢٠١٦متفرقة قامت ا اجلماعات املسلحة يف عام 
يف املائـة   ٩٠ي متارسـه اجلماعـات والقـوات املسـلحة. ويف     ذالـ تحـرش  واالسترقاق اجلنسي وال

لعنـف  لالضـحايا  تعـرض  أو أكثـر وسـبق أن    ةثالثـ يبلـغ  اجلنـاة  كـان عـدد   تقريبا مـن احلـاالت،   
رصـد شـركاء   كمـا  الطفولـة.  سـن  وقوع أول اعتداء عموما يف مع صل بالرتاعات، اجلنسي املت

، الـيت تشـكل جـزءا    البـارزة التصدي لعدد من حـوادث العنـف اجلنسـي    عمليات األمم املتحدة 
توثيق منط من أمناط العنـف   ،على سبيل املثال يف مقاطعة سانتاندر،قد مت من خملفات الرتاع. ف

أسـفر عـن   ماعات اليت ظهرت بعد عمليات التسريح ضـد الطالبـات،   اجلنسي الذي مارسته اجل
للمحاكمـة بتهمـة تيسـري االسـترقاق     سـابق  مفـتش شـرطة   إحالة كل من مدير مدرسـة سـابق و  

، تتبعت مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان    ٢٠١٥اجلنسي والتجنيد القسري. ومنذ عام 
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عضــاء مجاعــة ظهــرت بعــد عمليــات فتيــات تعرضــن لالعتــداء اجلنســي مــن جانــب أ ١٠حالـة  
ــل ”التســريح تســمى   ــا. وحــىت اآلن،   صــب(ع“ غولفــو كــالن دي ــة أنتيوكي ــيج) يف مقاطع ة اخلل

اجلـرائم إال فـرد واحـد. ويف مقاطعـة بوتومـايو، وثقـت املفوضـية        هـذه  للمحاكمة عن  يقدم مل
 ةلكولومبيـ اعـم أن أحـد أعضـاء القـوات املسـلحة الثوريـة       عامـا ز  ١٢عمرهـا   نازحةحالة فتاة 

عن احلـادث إىل الفـرار مـن املنطقـة      ت أبلغيتال معلمتها تدة سنتني. واضطرملاستغلها جنسيا 
  له من ديد وختويف. تما تعرض بعد
، مبا يف ذلك الـاليت  الناشطاتوللتصدي إىل منط من التحرش اجلنسي الذي يستهدف   - ٣٠

حلكومة عمليات تقييم للمخـاطر األمنيـة   يناصرن العدالة اجلنسانية أثناء عملية السالم، أجرت ا
خمـاطر عنـف مرتفعـة     نتـواجه  منهن ٦٧٥القيادات النسائية، وخلصت إىل أن  من ١ ١٦٤لـ 

تـدابري لتخفيـف    اختـذت من جانب اجلهات الفاعلـة املسـلحة. وعلـى الـرغم مـن أن السـلطات       
احتياجــات  املخــاطر، فــإن أمــني املظــامل يالحــظ أنــه جيــب تكييــف احلمايــة بشــكل أفضــل مــع  

ــادرة و     ــدعم النفســية املتاحــة ن ــزال خــدمات ال ــة. وال ت ــزال وســياقات معين عــدد املالجــئ  ال ي
  املخصصة للضحايا غري كاف، وال سيما يف املناطق النائية.

  
  التوصية     

اجليش الشعيب  -الكولومبية  الثوريةاملسلحة إنين أثين على حكومة كولومبيا والقوات   - ٣١
يف صـــميم عمليـــة الســـالم  ةياناجلنســـ ةلـــاالعدبوضـــع خيي الـــذي حققتـــاه علـــى اإلجنـــاز التـــار

ــة أن يظــل العــدل     ــى كفال ــة، وأحثهمــا عل ــذ. وينبغــي أن   عــامال أساســيا الكولومبي ــاء التنفي أثن
يسترشد ذه السابقة يف حوارات السالم اجلارية بني احلكومة وجيش التحريـر الـوطين. وإنـين    

دالـة االنتقاليـة اهتمامـا خاصـا حملنـة حقـوق النسـاء والفتيـات         أدعو إىل أن يويل عمل آليـات الع 
لتحقـق مـن وقـف إطـالق النـار ليشـمل رصـد العنـف         لومجيع الناجيات من العنـف اجلنسـي؛ و  

  الكامنة يف عملية إلقاء السالح. اجلنسي؛ وإىل اختاذ تدابري للحد من املخاطر
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية     

ققــت بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة  ، حت٢٠١٦يف عــام   - ٣٢
مـن بـني الضـحايا    كـان  حالة عنف جنسي متصـل بالرتاعـات. و   ٥١٤الكونغو الدميقراطية من 

. وخـالل الفتــرة نفســها، أبلــغ صــندوق األمــم  طفــلفتــاة وثالثــة رجــال و ١٧٠ امـرأة و  ٣٤٠
 املقاطعـات املتضـررة مـن    نسـي يف اجلعنـف  مـن حـاالت ال  حالـة   ٢ ٥٩٣املتحدة للسـكان عـن   

  الرتاع.
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يف  ٦٨املسؤولة عن الدول غري من اجلماعات املسلحة  ينتمون إىلمعظم اجلناة كان و  - ٣٣
تحقق منها. ومـن بـني هـذه اجلماعـات، قـوات املقاومـة الوطنيـة يف        ليت مت الاملائة من احلوادث ا

الـيت  جمـات  اهليف املقـام األول أثنـاء    يف املائة مـن احلـوادث الـيت تقـع     ٢٠إيتوري املسؤولة عن 
كمــائن يف مقاطعــة إيتــوري. مث إن مقــاتلي املــاي مــاي رايــا موتومبــوكي التشــن علــى القــرى و

امـرأة وفتـاة يف    ٩٠اغتصاب عن يف املائة من إمجايل احلاالت املبلغ عنها، و ١٨مسؤولون عن 
تشـرين الثـاين/نوفمرب   إىل نـاير  كـانون الثاين/ي املمتدة من أربع هجمات منفصلة شنت يف الفترة 

شــطة يف ايف مقــاطعيت كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة. وال تــزال فصــائل املــاي مــاي ســيمبا ن 
املائـة مـن حـوادث     ٤مواقع التعدين يف إقليم مامباسا يف مقاطعة إيتـوري، وهـي املسـؤولة عـن     

ــة األمــم املتحــدة  قامــت العنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات. و  ــاة مــن  ٤٠بإنقــاذ بعث  أيــديفت
ــات املســلحة  ــزواج     ، ذُكــر أن اموع مجــيعهن تعرضــن لالغتصــاب واالســترقاق اجلنســي وال

  القسري أو غريه من أشكال العنف اجلنسي.
تحقـق منـها،   ال يت متمسـؤولة عـن بقيـة احلـوادث الـ     كانـت  أما قوات األمن احلكومية ف  - ٣٤
ــهاكات إىل ال   ٢٧ة نســبعــزى وت ــن هــذه االنت ــة م ــو   يف املائ ــة الكونغ ــوات املســلحة جلمهوري ق

وكالـة االسـتخبارات الوطنيـة    ولشـرطة الوطنيـة الكونغوليـة    التـابعون ل فراد األالدميقراطية. وأما 
ــة فكــانوا مســؤولني عــن    ــة وحتســني ســبل     ٥الكونغولي ــز الوقاي ــة مــن احلــاالت. ولتعزي يف املائ

تنفيـذ خطـة عملـها ملكافحـة     التصدي، تواصل القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة  
قائدا عسكريا ميدانيا على تعهـدات مبنـع العنـف     ١٩٣، وقّع ٢٠١٦في عام فالعنف اجلنسي. 

  قائد بشأن التزامام القانونية. ٢٠٠اجلنسي والتصدي له ومت تدريب 
إدانـة أفـراد مـن قـوات أمـن الدولـة بتهمـة القيـام         حكـم ب  ١٠٠ووثقت األمم املتحـدة    - ٣٥

أربعـة مقـاتلني   ب تتعلـق صـدرت أحكـام يف قضـايا    كمـا  . ٢٠١٦نف اجلنسي يف عـام  جبرائم الع
مقــاتلي نيــاتورا بتهمــة مــن الســابقة بتهمــة االغتصــاب وثالثــة  آذار/مــارس ٢٣ركــة حل تــابعني

ضد أطفـال  املرتكبة نسي اجلعنف الاالسترقاق اجلنسي. ووقعت أيضا اعتقاالت بشأن حاالت 
آذار/مــارس، اغتيــل شــاهد عقــب اإلدالء بشــهادته يف   ١٧يف . ويــةنوباجلكيفــو بيف كــافومو، 

مدافعون عن حقوق اإلنسان من مؤيدي احملاكمات املتعلقة بـالعنف اجلنسـي   كما قام القضية. 
زارة وعن تعرضهم للتخويف من قبل السـلطات يف مقاطعـة كيفـو اجلنوبيـة. وقامـت      باإلبالغ 

فريـق اخلـرباء، وبرنـامج    مـن  ية، مبسـاعدة  العدل وحقوق اإلنسان والسلطات القضائية العسكر
األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو  

أخطـر حـاالت   حالـة مـن    ٢٦ولويـة لــ   األء يالالدميقراطية واملركز الدويل للعدالة االنتقاليـة، بـإ  
  .العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات ملالحقتها قضائيا
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، ٢٠١٠إىل عـام   يرجع تارخيها اليت ماعياجلغتصاب االحوادث العديد من زال يوال   - ٣٦
المبــاهريو، دون حــل، ومل تنفــذ بعــد أوامــر  اليكــايل وبوشــاين وكَالــيت وقعــت يف واالت كاحلــ

االعتقــال، باســتثناء ســريافني ليــونزو الــذي اعتقلتــه احلكومــة لعالقتــه بعمليــة اغتصــاب مجاعيــة  
شـطني  اته، املـاي مـاي شـيكا، ن   مجاعة يف واليكايل. وال يزال أعضاء آخرون من ضحي ٣٨٧ لـ

 يتممـثل  تمتوز/يوليه، حثـ  ٢٩. ويف ٢٠١٦يقومون بعمليات اغتصاب يف عام  وظلوايف الرتاع 
عـة.  مااحلكومة من جديد على التحرك لتنفيذ أمر اعتقال نتابو نتابريي شيكا، قائـد اجل  ةاخلاص

ــة     وال تــزال املــنح الــيت  أمــر ــا القضــاء كتعويضــات لضــحايا االغتصــاب والــيت تتحمــل الدول
  دفع.مل تتها، يمسؤول

وفيمــا يتعلــق بتقــدمي اخلــدمات، قــدمت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)    - ٣٧
والقــانوين  االجتمــاعي-الطــيب والنفســي الــدعموالشــركاء يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة  

ناجيات من عمليـات االغتصـاب الـيت    من ال ١ ٤١٠قتصادي إلعادة إدماج اال - واالجتماعي
قاتلون. وعلى الـرغم مـن اجلهـود املتواصـلة الـيت تبـذهلا احلكومـة والشـركاء، ال تـزال          املقام ا 
اإلمكانيـة  يف تقدمي املساعدة املتعددة القطاعـات للناجيـات يف الشـرق، بسـبب      صعوباتهناك 

احلصـول   ال يتسـىن . وعلـى وجـه اخلصـوص،    إىل الضـحايا  الوطنيةوصول املؤسسات لدودة احمل
 ،املنقولــة جنســيا لإلصــابة، وعــالج األمــراضعلــى العــالج الوقــائي بعــد التعــرض بقــدر كــاف 

والدعم يف جمال الصحة العقلية. ويف تشرين األول/أكتوبر، اضـطلع املمثـل الشخصـي للـرئيس     
تحـدة، بعقـد مـؤمتر رفيـع املسـتوى يف كينشاسـا       املعين بالعنف اجلنسي، بالشـراكة مـع األمـم امل   

واحلكومـة بشـأن العنـف     ة اخلاصـ يتلتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ البيان املشترك الصادر عن ممـثل 
اجلنسي يف حاالت الرتاع، نتجت عنه خارطة طريق لألولويات الوطنيـة مـدا ثـالث سـنوات     

)٢٠١٩-٢٠١٧.(  
  

  التوصية     

هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى مواصــلة جهودهــا ملكافحــة  إنــين أحــث حكومــة مج  - ٣٨
العنــف اجلنســي، بســبل منــها تقــدمي اجلنــاة إىل العدالــة بصــرف النظــر عــن رتبــهم أو انتســام،  

دفع التعويضات. وأدعـو السـلطات إىل تنفيـذ خطـط عمـل      و ،محاية الضحايا والشهود كفالةو
ولويـات، وتوسـيع نطـاق اخلـدمات، مبـا يف      طريـق لأل الخارطة باإلضافة إىل للجيش والشرطة، 

  ذلك دعم إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي.
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  العراق    

منذ ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (تنظيم الدولة اإلسـالمية/داعش)    - ٣٩
للعنف اجلنسي على نطـاق مـروع، وال سـيما أثنـاء     يتعرضون املدنيون  ما فتئ، ٢٠١٤يف عام 

اهلجمات الوحشية اليت شنها تنظيم الدولة اإلسـالمية علـى املوصـل وسـنجار وتلعفـر وسـهول       
يف تشــــرين انطلقـــت  نينـــوى يف الشـــمال. ويف ســــياق العمليـــات العســـكرية اجلاريــــة الـــيت      

، الستعادة املوصل واملناطق احمليطة ا، ال تزال بعثة األمم املتحدة لتقدمي ٢٠١٦األول/أكتوبر 
ال العراق تتلقى تقارير عن االنتـهاكات الـيت يرتكبـها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية، و       املساعدة إىل

مـدير  الـذي أصـدره   إلعـالن  لضد النساء والفتيات من األقليات اإلثنيـة والدينيـة. ووفقـا    سيما 
من النساء  ٩٧١شؤون اليزيديني يف إقليم كردستان العراق يف تشرين األول/أكتوبر، مت حترير 

ــات ال شخصــا  ١ ٨٨٢تنظــيم الدولــة اإلســالمية، بينمــا ال يــزال      قبضــة يزيــديات مــن والفتي
. والحــظ ةختضــع لســيطرة التنظــيم يف كــل مــن العــراق وســوري   األراضــي الــيتمســتعبدين يف 

أن تنظيم الدولة اإلسالمية نقل عـددا مـن اليزيـديني قسـرا مـن املوصـل إىل الرقـة         آخر مسؤول
ــالهــذه التصــرحيات   ؤكــد). وتة(ســوري ــع النســاء    عــن ارير تق ــك بي االجتــار بالبشــر، مبــا يف ذل

، وكذلك استخدام تنظيم الدولـة اإلسـالمية النسـاء املسـتعبدات جنسـيا      مواألطفال واالجتار 
  كدروع بشرية خالل عمليات املوصل. 

ومن العسري احلصول على بيانات عن هذه اجلرائم بسبب العمليات العسكرية اجلارية   - ٤٠
جديـدة، مبـا يف ذلـك ضـرورة      صـعوبات اخلوف مـن الوصـم. وبـرزت    كـ تماعية والعوامل االج
أعيـد إدمـاجهن   الـاليت  لناجيـات  للناجيات من االغتصاب ولالة األطفال املولودين إجياد حل حل

اختاذ إجراءات تشـريعية والتعـاون مـع     الصعوباتيف جمتمعان احمللية. وستتطلب مواجهة هذه 
 للتشـجيع علـى قبـول الناجيـات وأطفـاهلن. وسـيكون        ات احملليـة تمعـ الزعماء الدينيني وقـادة ا

وفيمــا بينــها.  احلليــة ذلــك عنصــرا حامســا مــن عناصــر مصــاحلة أوســع نطاقــا داخــل اتمعــات 
وستتطلب معاجلة آثـار العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات زيـادة املـوارد املخصصـة للخـدمات          

م، وذلك مـع تقلـص هيمنـة اإلرهـاب الـذي ينشـره       النفسية االجتماعية والتوثيق السليم للجرائ
  تنظيم الدولة اإلسالمية وانقشاع أثره على اتمعات احمللية.

وكـاالت األمـم املتحـدة الـدعم للسـلطات بغيـة       يـد مـن   عدالقـدم  يوحتقيقا هلذه الغاية،   - ٤١
على تقدمي  التصدي للعنف اجلنسي املتصل بالرتاعات يف ثالثة جماالت رئيسية هي: بناء القدرة

منـع  ات احملليـة علـى الصـمود مـن أجـل      اخلدمات املتعـددة القطاعـات؛ وتعزيـز قـدرات اتمعـ     
      ؛ وتعزيــز التنســيق والــدعوة.   االعنــف واملمارســات التقليديــة الضــارة والتخفيــف مــن حــد

أيلول/سبتمرب، بيانا مشتركا مـع احلكومـة    ٢٣كمال هذه اجلهود، وقعت األمم املتحدة يف إلو
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منــع العنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات والتصــدي لــه. ويغطــي البيــان املشــترك ســتة إىل يــدعو 
؛ األضـرار  جماالت ذات أولوية: اإلصالح التشريعي والسياسـايت؛ واملسـاءلة؛ واخلـدمات وجـرب    

ــارات      ــادات الدينيــة والقبليــة واتمــع املــدين واجلماعــات النســائية؛ ودمــج االعتب وإشــراك القي
العـراق يف  إىل بزيـارة   ة اخلاصـ يتممـثل  توقامـ  ة.وعيـ تدابري مكافحة اإلرهـاب؛ وال اجلنسانية يف ت
  تنفيذ تلك االلتزامات. لمضي قُدما يفل ٢٠١٧شباط/فرباير 

  
  التوصية    

اكمـة  كفـل التحقيـق يف ادعـاءات العنـف اجلنسـي وحم     أن تكومـة العـراق   هيب حبإنين أ  - ٤٢
، بوســائل منــها إنشــاء البيــوت اتات الناجيــاخلــدمات لتلبيــة احتياجــنطــاق مرتكبيــه وتوســيع 

ــدين النســائية. وأحــث كــذلك         ــع مجاعــات اتمــع امل ــاون م ــدار بالتع ــيت ت ــة ال واملالجــئ اآلمن
  السلطات على إدماج منظور جنساين يف استراتيجيات مكافحة اإلرهاب.

  
  اـليبي    

اسـتقرار سياسـي    العنـف والـرتاع يف مجيـع أحنـاء ليبيـا يف سـياق عـدم       استمرار ال يزال   - ٤٣
من بينما تثري حالة املهاجرين شواغل خاصة. وال تزال ليبيا  ،حمنة املدنيني يؤدي إىل تفاقمحاد 

مـن   ١٦٢ ٨٩٥عبور، إذ سجلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ما جمموعـه  ال انبلد
ــا يف عــام     ــها حبــرا إىل إيطالي ــدين من ــا تتعــرض النســاء والفت  ٢٠١٦الواف ــاء  . وكــثريا م ــات أثن ي

جــرين املهــربني واملتفضــال عــن  رحلتــهن للعنــف اجلنســي علــى يــد بعــض أطــراف الــرتاع،        
ــة اإلماعــات اجلو ــاء اجلعنــف التهديــدات وحــوادث الخــرى. كمــا تــواجهن  األجرامي نســي أثن

احتجازهن، ملدة أشهر يف بعـض األحيـان، يف ظـروف سـيئة يف مراكـز االحتجـاز. وشـاركت        
ــالوالء جمموعــات  ــدين ب ــد ت ــيه   ل ــداء عل ــال واالعت جنســيا.  ماعش يف اختطــاف النســاء واألطف

نفـذت يف  الـيت  عسـكرية  العمليـات  المـن أسـر داعـش، عقـب      حررنوتكشف شهادات لنساء 
، وال سـيما ضـد املهـاجرات. وقـد     اقرقسـت سرت، عـن وجـود منـط مـن االعتـداء اجلنسـي واال      

 حـرروا ء واألطفـال الـذين   تسبب االغتصاب يف محل بعض الناجيات. وحتتجز السلطات النسا
من أسر داعش بشكل روتيين يف سجن جويا يف مصراتة، يف ظروف حمفوفـة باملخـاطر بسـبب    

وجود حارسات. ويف هـذا السـياق، أفـادت فتـاة إريتريـة يف السادسـة عشـرة         عدماالكتظاظ و
 قيامهــا مــن عمرهــا أن ســلطات االحتجــاز رفضــت الســماح هلــا باإلجهــاض، علــى الــرغم مــن

  بأا تعرضت لالغتصاب على يد أحد مقاتلي داعش.السلطات  إبالغب

 عن حقـوق املـرأة، سـواء يف    نيدافعإىل أن املبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، تشري و  - ٤٤
ديـدات بـالعنف اجلنســي وغـريه مـن أنـواع العنـف. وانتشـر علــى        يتلقـون  ليبيـا أو يف املنفـى،   
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يف طــرابلس  تعمــلمــاعي المــرأة علــى يــد ميليشــيا نطــاق واســع شــريط فيــديو لالغتصــاب اجل
العجـز  أثار غضبا شـعبيا. وقـد اعتقـل اجلـاين املشـتبه فيـه؛ بيـد أن        مما العواشر  لواءتعرف باسم 

نائـب رئـيس الـوزراء     دفعـت منع أعمال العنف اجلنسي هذه كـان مـن بـني األسـباب الـيت      عن 
  .٢٠١٧م استقالته يف أوائل عاإىل تقدمي السابق موسى الكوين 

  
  التوصية     

سياســة اهلجــرة يف ليبيــا واختــاذ   أن تعمــل علــى إعــادة النظــر يف الســلطات إين أهيــب ب  - ٤٥
حمايــة مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر العنــف اجلنســي يف ســياق احتجــاز املهــاجرين؛ للتــدابري 

سـر  الفـارين مـن أَ  هويـات  ) من خالل كفالـة حتديـد   ٢٠١٦( ٢٣٣١وتنفيذ قرار جملس األمن 
مـرتكيب العنـف اجلنسـي    اكمـة  ضـحايا اإلرهـاب؛ وحم  مـن  وتقـدمي الـدعم هلـم بوصـفهم      داعش

  ).٢٠١٤( ١١٩املتصل بالرتاعات وتقدمي تعويضات للضحايا وفق املرسوم 
  

  مايل    

بــنقص اخلــدمات،  املقترنــةال تــزال األزمــة املســتمرة يف املنــاطق الشــمالية والوســطى،    - ٤٦
 اإلنسانية، والوصم، واخلوف من االنتقام، تعوق اإلبالغوصول املساعدات لدودة الفرص احملو

مــن النــاجني فقــط يقــدمون شــكاوى قانونيــة   فالقلــةعــن العنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات.  
الـيت  االت احلـ يطلبون الرعايـة، بسـبب انعـدام الثقـة يف املؤسسـات القضـائية والطبيـة عقـب          أو
شــتكون لضــغوط مــن أجــل ســحب امل فيهــابني مــن الســجن وتعـرض  طلـق فيهــا ســراح مغتصــ أُ

ادعـاءات  ب تتعلـق شـتبه فيـه يف قضـية    املطلق سـراح  ، أ٢٠١٦ُقضاياهم. ويف كانون الثاين/يناير 
أبـوي  بإجبـار  قاضـي التحقيـق    قـام طفـال. ويف منطقـة غـاو،     ١٩بشأن االعتـداء اجلنسـي علـى    

اب غتصــاال قضــيةطفـل ضــحية علــى ســحب الشــكوى وتســوية القضــية خــارج احملكمــة. ويف  
، قـد ارتكبوهـا   مـايل يف متبكتـو  يف ثالثة أفراد من قوات الدفاع واألمن  أناجلماعي اليت ادعي ب

كــان والــد الضــحية قــد قــدم شــكوى يف البدايــة، لكنــه ســحبها بعــد ذلــك بوقــت قصــري دون   
  .لذلك تفسري أي
مـايل يف  حققت بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف        و  - ٤٧
حـاالت  ، مبـا يف ذلـك   ٢٠١٦ عـام  تصـل بالنــزاع يف  املنسـي  اجلعنـف  مـن حـاالت ال  حالة  ٢٣

االغتصاب واالغتصاب اجلماعي والبغاء القسري واالسترقاق اجلنسي والزواج بـاإلكراه. وقـد   
ا منـها  أربعـ ارتكـب  مـايل، و يف ارتكب إحدى احلاالت ثالثة أفراد مـن قـوات الـدفاع واألمـن     

بـاقي   يف مـدنيون تـورط  هم، بينمـا  ؤاعة طوارق إمغاد للدفاع عن الـنفس وحلفـا  عناصر من مج
وقت ما فتئت تعاين منذ احلاالت. وكان عشرة من الضحايا أعضاء يف مجاعة بيال اإلثنية، اليت 
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طويــل مــن التمييــز. ووقعــت حــوادث يف منــاطق غــاو ومتبكتــو وكيــدال ويف خمــيم لالجــئني يف 
عناصـر   ارتكبـها دمات اإلنسانية كذلك مخسة اعتـداءات جنسـية   موريتانيا. وسجل مقدمو اخل
مـايل، وحالـة عنـف جنسـي ارتكبـها أفـراد مـن حركـة التوحيـد          يف من قـوات الـدفاع واألمـن    

  واد.اواجلهاد يف غرب أفريقيا، وأخرى ارتكبها أفراد من احلركة الوطنية لتحرير أز
ــد  - ٤٨ ــ وق ــراف يف    ب ــع األط ــاون م ــود للتع ــإذ . ٢٠١٦ذلت جه ــثل تقام يف  ة اخلاصــيتمم

نيسان/أبريل بزيارة إىل مايل لتقيـيم احلالـة واالتفـاق علـى بيـان مشـترك مـع احلكومـة كأسـاس          
للتعاون يف التصدي للعنف اجلنسي. ومل توافق السلطات بعد على البيان املشترك. ومع ذلـك،  

ــتالف   ــيس ائــ ــع رئــ ــات  وقــ ــه  ١٤حركــ ــمة  ٢٠١٤حزيران/يونيــ ــاجلزائر العاصــ ــاري بــ خ بتــ
على بيان انفرادي التزم فيه بالعمـل مـع قـادة تنسـيقية احلركـات واجلبـهات       حزيران/يونيه  ٣٠

الوطنية للمقاومة واحلركة العربية األزوادية ومجاعة طوارق إمغاد للدفاع عن النفس وحلفائهـا  
  ومعاقبة العنف اجلنسي يف صفوفها.لتسريع اجلهود الرامية إىل منع 

ــة تعرقــل اجلهــود الراميــة إىل جتــرمي مجيــع    ال تــزال مقاومــة تو  - ٤٩ غــيري املمارســات التقليدي
جـراء دورات  إلأشكال العنف اجلنسي والعنف اجلنساين. وعملت احلكومة مع األمـم املتحـدة   

مع القيادات الدينية، ممـا دفـع الـبعض إىل االلتـزام علنـا بـدعم القـوانني اجلديـدة         بالتعاون توعية 
جلنسي. وأدى الدعم املقدم من البعثـة إىل وزارة العـدل إىل التحقيـق    وااهرة مبناهضة العنف ا

التقدم بطيئا فيمـا يتعلـق حبـاالت     ال يزاليف عدد من حاالت االغتصاب املزعومة. ومع ذلك، 
، إذ مل يسـتمع القاضـي   ٢٠١٢ عـام  رتكبها أعضاء يف مجاعات متطرفة يفاالعنف اجلنسي اليت 

الثقة يف نظام إىل تعزيز مبادرات صندوق بناء السالم  دتأ. و٨٠ضحية من أصل  ٣٧إىل  إال
احملكمة يف غاو ومتبكتو مـن  تعرض على العدالة، مما أدى إىل زيادة حاالت العنف اجلنسي اليت 

نشــاء أكــواخ الســالم يف مشــال الــدعم إلدم الصــندوق قــيف املائــة. و ١٤يف املائــة تقريبــا إىل  ١
الـدعم النفسـي والطـيب.    احلصول على ن الضحايا ممكن تمايل، اليت توفر مالذات آمنة حيث ي

، بدأت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ٢٠١٦ويف عام 
ثــر األشــاريع ذات املعــدة مشــاريع لتيســري اإلدمــاج االقتصــادي للنــاجني، مبــا يف ذلــك   بتنفيــذ 

  سريع لنقل املهارات املدرة للدخل.ال
  

  التوصية    

علـى  أحث حكومة مايل على اعتماد تشريعات حتظر مجيع أشكال العنـف اجلنسـي؛ و    - ٥٠
ســرهم، والتــدقيق يف اجلنــاة كفالــة ســرعة التحقيــق يف القضــايا، ومحايــة الضــحايا والشــهود وأُ  

السابقني املنـتمني إىل القـوات املسـلحة وقـوات األمـن؛ والتوقيـع علـى بيـان مشـترك مـع ممثلـي            
  .اأكثر تنظيمالظاهرة على حنو  يت يتسىن معاجلةحاخلاص 
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 ميامنار    

ــز        - ٥١ ــنقص يف اإلبــالغ عــن العنــف اجلنســي يف ميامنــار مســتمرا بســبب التميي ــزال ال ال ي
السـتفادة مـن اخلـدمات، وانعـدام الثقـة يف      لدودة الفـرص احملـ  الراسخ، واخلوف مـن االنتقـام، و  

يت تعتـرض املسـاءلة عنـدما يكـون مرتكبـو جـرائم       الشرطة والنظام القضائي. وتزداد احلواجز ال
 مت تنفيـذ ، ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٩يف والعنف اجلنسي من أفراد قوات األمن الـوطين.  

عمليــات يف واليــة راخــني الشــمالية ردا علــى هجمــات اســتهدفت شــرطة حــرس احلــدود يف     
إلنســان، مبــا يف ذلــك العديــد مــن انتــهاكات حقــوق ا ادعــي بأــا ترافقــت بارتكــاباملنطقــة، 

قـوات ميامنـار املسـلحة (تامتـاداو)، وقـوة شـرطة        الـذي مارسـته  نسـي  اجلعنف الأبلغ عنه من  ما
الشرطة يف ميامنار ضد الروهينغيا (أقلية إثنية مسلمة). ويقدر عدد املدنيني  ةحرس احلدود وقو

نادا إىل شــخص. واســـت  ٦٦ ٠٠٠الفــارين إىل بــنغالديش يف أعقــاب العمليـــات مبــا جمموعــه      
حقـوق  عـربوا احلـدود، أفـادت مفوضـية     الـذين  شـخاص  األن مـ خذت مباشـرة  أُاليت علومات امل

من النسـاء والفتيـات املائـة اللـوايت أجريـت       ٥٠أن أكثر من ب ٢٠١٧يف شباط/فرباير اإلنسان 
تعرضــن لالغتصــاب أو االغتصــاب اجلمــاعي أو غــري ذلــك مــن   أــن معهــن مقــابالت ذكــرن 

نسي، الـيت يبـدو أـا متـارس بشـكل منـهجي إلذالل وترويـع اتمعـات الـيت          أشكال العنف اجل
  كمـا  كبـت بعـض عمليـات االغتصـاب أمـام األقـارب،       تنتمني إليهـا. وقـد ارتكبـت ملعاقبـة   ارت

، وهـم غالبـا مـن أفـراد األسـرة الـذكور. ومل تقـدم        “للمتمردين”النساء على دعمهن املتصور 
  استطعن عبور احلدود.للناجيات اللوايت إال ية االرع
يـنص علـى   )، الـذي  ٢٠١٤على الرغم من قانون تقـدمي العـالج الطـارئ للمرضـى (    و  - ٥٢

إبالغ الشـرطة يف حـاالت العنـف اجلنسـي، فـإن املمارسـة       بـ إلزام مقدمي اخلدمات التنازل عن 
اإلبالغ واختاذ التدابري الالزمة. ويضاف انعـدام فـرص التعلـيم     ةقاعزيد من إمستمرة، وهو ما ي

والعمل إىل خطر العنف اجلنسي املرتبط بالرتاع والتشـريد، ال سـيما يف واليـيت كاشـني وشـان      
، النــازحنياملــدنيني، ال ســيما إىل جعــل انعــدام األمــن املــادي واالقتصــادي  ؤدي الشــمالية. ويــ

   ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي والزواج القسري.معرضني بشدة خلطر االجتار، مبا يف
  

  التوصية    

ــة راخــني       - ٥٣ أحــث حكومــة ميامنــار علــى تيســري وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل والي
كفالـة عـدم   إين، ابتغاء مساعدة الناجيات من العنف اجلنسي. ومن أجل الشمالية، مبا يف ذلك 

لنـداءات الـيت أصـدرا اللجنـة املعنيـة بالقضـاء       اإلفالت من العقاب على هـذه اجلـرائم، أكـرر ا   
صــانة أفــراد قــوات األمــن. املتعلقــة حبحكــام األإللغــاء  ٢٠١٦علــى التمييــز ضــد املــرأة يف عــام 

ــذ قــانون تقــدمي العــالج الطــارئ للمرضــى (  أن تكفــل الســلطات ب هيــبأ كمــا )، ٢٠١٤تنفي
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، مـع املعـايري   ١٨٦٠نـائي لعـام   ومواءمة تعريف االغتصاب املرتيل، الـذي ينبـع مـن القـانون اجل    
  الدولية الراهنة.

  
  الصومال    

ال يزال انتشار العنف اجلنسـي مسـة مـن مسـات الـرتاع الـذي طـال أمـده يف الصـومال.            - ٥٤
الفئـات بسـبب نقـص    من أضـعف   عشائر األقلياتوأفراد النازحات تزال النساء والفتيات  وال

ــة، و  ــدابري الوقائي ــة العشــرية.   للجــوء إ دودةالفــرص احملــ الت ــة وضــعف محاي  أدت كمــاىل العدال
إىل الجـئ صـومايل مـن كينيـا،      ٣٠ ٠٠٠، مثل عـودة أكثـر مـن    ىالتحركات السكانية الكرب

  ضعف النساء والفتيات النازحات.زيادة 
، حتققــت األمــم ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب إىل كــانون الثاين/ينــاير ويف الفتــرة املمتــدة مــن   - ٥٥

وفــىت  ةفتـا  ٢٠٠ الـذي اســتهدف العنـف اجلنســي املتصـل بــالرتاع   علومـات عــن  املاملتحـدة مــن  
 ،االنتـــهاكات إىل عناصـــر مســـلحة جمهولـــة   حالـــة مـــن هـــذه   ) ٥٥(قـــد عزيـــت  واحـــد. و

حـاالت إىل   )٣( و ،حركـة الشـباب  حالـة إىل   )٢١( و ،ميليشيات العشـائر حالة إىل  )٦٠( و
عـزي اغتصـاب    كمـا لصـومايل.  اجليش الوطين احالة إىل  )٥٩( تنظيم أهل السنة واجلماعة، و

ــري         ــوارد يف تقريـ ــو الـ ــى النحـ ــومال، علـ ــي يف الصـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــات إىل بعثـ ــالث فتيـ ثـ
)A/71/818   ــام ــن ع ــع األخــري م ــم املتحــدة يف الصــومال    ٢٠١٦). ويف الرب ــة األم ــت بعث ، وثق

تصل بالرتاعات، مبا يف ذلك مخس حاالت اغتصـاب  ملانسي اجلعنف من حوادث ال حادثة ١٤
ا ارتكبت على يد عناصر يف حركة الشبابمجاعي، زواإلدارة املؤقتة للمنطقة اجلنوبية  ،عم أ

اجلنـاة يف قضـيتني مـن    وجـرت مالحقـة   الغربية جليش بونتالنـد، والشـرطة الوطنيـة الصـومالية.     
ر ائإمـا بسـبب ضـغط العشـ     قضـايا أخـرى،   ثـالث يف شتبه ـم  املتلك القضايا، بينما أفرج عن 

صيب بـرجم  اغتصاب بأحد مقاتليها  قيام األدلة. وقد ردت حركة الشباب علىعدم كفاية  أو
  اجلاين حىت املوت.

توثيـق   حيـث مت منط تزويج النساء والفتيات قسـرا للمقـاتلني،    ٢٠١٦استمر يف عام و  - ٥٦
أهـل السـنة واجلماعـة وجنـود مـن اجلـيش       وحادثة تورط فيها عناصر من حركـة الشـباب    ١٣

السـلطات  قيـام  متثـل يف  نشـوء اجتـاه   الفتـرة املشـمولة بـالتقرير    قـد شـهدت   الوطين الصـومايل. و 
حركـة الشـباب إىل العقـاب اجلمـاعي،     يف أعضـاء  مـن يـدعى أـم    إخضاع أقارب وزوجـات  ب

سفي. وتربر السلطات يف ذلك العنف اجلنسي واإلعدام خارج نطاق القضاء واالعتقال التع مبا
بالتـايل  هذه املعاملة بكـون أقربـاء أعضـاء حركـة الشـباب يـدعمون التمـرد بتـوفري املعلومـات و         

األطفـال املنفصـلني عـن حركـة الشـباب، وفـق       مماثلـة تـؤثر يف   ظـاهرة  وهناك يشكلون ديدا. 
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دعـاءات  اال)، الـذي وثـق   S/2016/919أفاد به فريق الرصد املعـين بالصـومال وإريتريـا (انظـر      ما
تجزين يف خميم سرييندي يف مقديشو، مبا يف ذلـك  احملمارسة االعتداء اجلنسي على مب اليت تتعلق

تلقت األمم املتحدة بالغـات خبصـوص ديـدات     كمايف سياق مجع املعلومات االستخباراتية. 
شرف عليها جهاز يل السجن املركزي يف مقديشو واملرافق اليت باالعتداء اجلنسي يف بيئات مث

  األمن واملخابرات الوطين.
ــد يف    اعتو  - ٥٧ ــانون بشــأن اجلــرائم اجلنســية يف بونتالن ــدمت آب/أغســطس،  ٢٠مــد ق وق

يف الربملـان يف الصـومال وصـوماليالند.     هـا نتظـر اعتماد تاجلرائم اجلنسية ب تتعلقمشاريع قوانني 
ايـة إىل جانـب   عكـول لـإلدارة السـريرية حلـاالت االغتصـاب لتعزيـز جـودة الر       وضع بروتو متو
يف أحنـاء البلـد. ويتضـمن الربوتوكـول      “خلـدمات اجلامعة لكل اراكز امل”مركزا من  ١٧نشاء إ

خـالل النصـف األول    اتناجيـ مـن ال  ٦١ؤقتـة إىل  املماية احلوفرت اليت  إىل بيوت آمنة ةحالاإل
تقـدمي اخلـدمات    ،لتصـدي للعنـف اجلنسـي   لهود األخرى الرامية . ومن بني اجل٢٠١٦من عام 

زال احلصـول علـى إدانـات     القانونية اانية وإنشاء حماكم متنقلة. ورغم هذه التحسـينات، مـا  
: فاألسـر متيـل إىل سـحب الشـكاوى لصـاحل التوصـل إىل تسـوية خـارج         أمرا يف غايـة الصـعوبة  

. وردا علــى ذلــك، اتالناجيــ أكثــر ممــا يناســب العشــائر األمــر الــذي يناســبالنظــام الرمســي، 
العنف إقامة دعاوى وضعت احلكومة سياسة لتسوية املنازعات على الطريقة التقليدية لتشجيع 

، ٢٠١٦ عـام اجلنسي أمام احملـاكم. ويعتـرب إنشـاء وحـدة محايـة املـرأة والطفـل داخـل الشـرطة          
   والقدرات، تطورا إجيابيا آخر.متاشيا مع ج جديد يهدف إىل تعزيز التوازن بني اجلنسني

  
  التوصية    

أحث احلكومة على اعتماد قوانني بشأن اجلرائم اجلنسـية وتعزيـز آليـات اإلبـالغ عـن        - ٥٨
) وكفالـة  ٢٠١٦( ٢٣٣١أحث احلكومة على تنفيـذ قـرار جملـس األمـن     كما العنف اجلنسي. 

إلرهاب، بـدال  اضحايا من  متتع املرأة واألطفال املنفصلني عن حركة الشباب بالدعم بوصفهم
  من معاملتهم على أم يشكلون خطرا أو مصدرا للمعلومات االستخباراتية.

  
  جنوب السودان     

قــد . و٢٠١٣منــذ كــانون األول/ديســمرب   عصــف جبنــوب الســودان يالــرتاع مــا فتــئ   - ٥٩
رب احلـ  أسـلوب مـن أسـاليب   واسـع النطـاق ومنـهجي ك   علـى نطـاق   ستخدم العنـف اجلنسـي   أُ

وكــذلك السياســية. وأدت آخــر  عرقيــةع الســكان واضــطهادهم علــى حنــو يـبني مالحمــه ال لترويـ 
حوايل مليوين شـخص، وفـرار مـا يزيـد علـى مليـون شـخص عـرب         نزوح موجة اضطرابات إىل 

امليليشـيات والشـباب املســلح   الـذي متارسـه   احلـدود، ممـا أدى إىل تفـاقم خطـر العنـف اجلنسـي       
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وف املنتشــر نتيجــة للعنــف اجلنســي تقييــد حتركــات  وعناصــر مــن قــوات األمــن. ويســبب اخلــ 
األســلحة الصــغرية  انتشــار الوضــع كســب الــرزق. وممــا يفــاقم ل تهنالنســاء، ممــا يعــوق أنشــط 

 واألسلحة اخلفيفة. وأدى تفشي اإلفـالت مـن العقـاب إىل جعـل أمنـاط العنـف املتطـرف تبـدو        
رة على مقاضـاة حـاالت االغتصـاب    ألن املؤسسات الوطنية غري قادنظرا طبيعية،  وكأا أمور

أو توفري سبل االنتصاف بصورة فعالة. وأسفر ضعف نظام العدالـة الرمسـي إىل زيـادة االعتمـاد     
   تسـوية القضـايا   تقـوم ب ر االغتصـاب جرميـة خطـرية، و   عتبِـ على اآلليات التقليديـة الـيت عـادة ال ت

  .مرتكيب اجلرميةبشكل روتيين مبطالبة الضحايا بالزواج من 
حادثـة   ٥٧٧(البعثـة)  ، وثّقت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ٢٠١٦ويف عام   - ٦٠

عنــف جنســي متصــل بالرتاعــات، مبــا يف ذلــك االغتصــاب واالغتصــاب اجلمــاعي واالســترقاق  
 عمـر  سـنوات ، وكـان   ١٠العديـد منـهن دون   عمـر  فتـاة، كـان    ٥٧اجلنسي. ومشـل النـاجون   

حالـة   ٣٧٦باإلضـافة إىل ذلـك، سـجل مقـدمو اخلـدمات      . وواحـدة   منهن أقل مـن سـنة  نياثنت
غـري  مـن  حالة زواج قسري، مع وجود جهات مسلحة من الـدول و  ١٥٧عنف جنسي، منها 

املزعومني. وتشري االجتاهات العامة إىل زيادة مقلقة يف عدد حـاالت  مرتكيب اجلرمية الدول بني 
يف إثْـر  اخلـدمات  احلصـول علـى   بون يف املائة من الضحايا الذين يطل ٢٠االغتصاب، مع زيادة 

يف املائة يف  ٣٢ قدرها العتداء اجلنسي. وشهدت الفترة قيد االستعراض أيضا زيادةتعرضهن ل
رتكبــها رجــال يرتــدون الــزي العســكري، مقارنــة بعــام   اعــدد حــاالت العنــف اجلنســاين الــيت  

ســي زادت . وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن حــاالت االختطــاف ألغــراض االســترقاق اجلن  ٢٠١٥
ــأكثر مــن الضــعف. ويتواصــل منــط      ــرتكيب اجلرميــة ب موعــات عرقيــة  املنــتمني والضــحايا  م

  املفترض. ئهاإىل عرق الضحية أو والاالعتداءات أثناء االهانات ، وكثريا ما توجه متخاصمة
ــر ووقعــت اجلــرائم املســجلة    - ٦١ ــه  األكث ــواترا وشــدةً يف متوز/يولي ، فيمــا يتصــل  ٢٠١٦ت

النسـاء احلوامـل   اسـتهداف  عدائية احملتدمة. ويشري االسـتهداف العرقـي، إىل جانـب    باألعمال ال
العنـف اجلنسـي يف   اسـتخدام  انتهاك للمحظـورات االجتماعيـة، إىل   يف واألطفال وكبار السن، 

معات احملليـة. وتشـري التقـارير أيضـا إىل تـورط      تإطار استراتيجيات انتقامية ترمي إىل معاقبة ا
حـاالت العنـف اجلنسـي    بـني  نوب السودان يف عدد مـن االنتـهاكات. ومـن    جلية الشرطة الوطن

إىل  ٨حالــــة ارتكبــــت يف الفتــــرة  ٢١٧هنــــاك املتصــــل بالرتاعــــات الــــيت ســــجلتها البعثــــة،  
لجـيش الشـعيب لتحريـر السـودان     التابعـة ل تفتـيش  المتوز/يوليـه، وحـدث معظمهـا يف نقـاط      ٢٥

عمومـا  منـها   ع حلمايـة املـدنيني. وكـان املتضـررون    قرب املخيمات، اليت تصنف على أا مواقـ 
ي اجلـيش  مـرتكيب اجلرميـة مـن أفـراد     غالبيـة  وكـان  النـوير  قبيلة  نساء وفتياتهن من  نازحات

شـباب  اعتـداءات شـنها علـيهن    أيضا عن  نالشعيب لتحرير السودان، رغم أن بعض النساء أبلغ
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ة/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان. إىل اجلنــاح املعــارض يف احلركــة الشــعبيمنتمــون ن ومســلح
تابعــة للجــيش التفتـيش  الفتــاة يف نقطــة  ١٢ امـرأة و  ١٦مشــل ووقـع حــادث اغتصـاب مجــاعي   

يـات  الناج تعلى بعد كيلومترين من دار األمم املتحدة. وأفـاد الواقعة الشعيب لتحرير السودان 
النسـاء  رى، ملعاقبـة  بأن اجليش الشعيب لتحرير السودان استخدم العنـف اجلنسـي، يف بعـض القـ    

بـدعم املعارضـة.    نالذكور، مع اـامه  نتقدمي معلومات عن مكان وجود أقارن رفضاللوايت 
وكان عمر ثالث نساء، مشلت بعثة ثالث حاالت اغتصاب مجاعي، الويف هذا الصدد، وثقت 

 االشتباكات اليت وقعـت يف جوبـا يف  ومثة حادثة أخرى ذات صلة بعاما.  ٧٠ضحايا احدى ال
حظيت باهتمـام واسـع لـدى وسـائط اإلعـالم، هـاجم فيهـا جنـود اجلـيش الشـعيب           ومتوز/يوليه 

لتحرير السودان جممع تريان الذي يسكن فيه العـاملون الـدوليون يف جمـال األنشـطة اإلنسـانية،      
وديـدهم ومضـايقتهم. واقتيـدت عـدة نسـاء قسـرا مـن        امـع  ب سكان حيث أقدموا على 

تعرضــن لالغتصــاب اجلمــاعي مــن قبــل اجلنــود، وكــان عمــر بعضــهن ال   خمبــأهن واغتصــنب أو
جهـود  يف احلد مـن   ةاإلنسانياألنشطة سنة. وجتسد أثر ختويف العامالت يف جمال  ١٥يتخطى 

امــرأة العتــداء جنســي يف جوبــا  ٣٠التوعيــة وتقــدمي اخلــدمات. ويف أيلول/ســبتمرب، تعرضــت  
توثيـق عـدة حـوادث يف تشـرين الثـاين/نوفمرب يف       بالقرب من مواقـع محايـة املـدنيني. ومت أيضـا    

  عيب لتحرير السودان قد ارتكبوها.أن جنود اجليش الشوزعم والية وسط االستوائية، 
العنـف اجلنسـي   وقـوع  وعلى الـرغم مـن التـدابري الوقائيـة الـيت تتخـذها البعثـة، اسـتمر           - ٦٢

ــة املــدنيني. ويتــرب       ص حــاملو األســلحة بالنســاء   املتصــل بالرتاعــات بــالقرب مــن مواقــع محاي
إىل الــذهاب  احلقول، أو العمــل بــ  عنــدما يغــادرن املخيمــات جللــب احلطــب، أو      النازحــات  

 هـذه احلـوادث   مجلـة بضـائع. ويف  مـا حيملـن مـن     ناألسواق، وكثريا مـا يغتصـبون ويصـادرو   
تعرضت امرأة حامل الغتصـاب مجـاعي حتـت    حيث يف والية غرب حبر الغزال، حادثة وقعت 

اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان الـذين هامجوهـا لـيال         مـن د السالح من قبل أربعة جنـود  دي
ــاء عودــا إىل املخــيم. وســجلت ادعــاءات    العنــف اجلنســي ضــد النســاء  أخــرى بارتكــاب أثن

الـيت  األعمـال القتاليـة   أثنـاء  داخليا مـن قبـل جنـود اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان        النازحات 
وأُفيـد  تعرضت النساء للتحـرش واالسـترقاق اجلنسـيني،    فقد ستوائية. وسط االوالية يف جرت 

قتـل نسـاء أخريـات    مشـهدن خالهلـا   حيـث  ألكثـر مـن أربعـة أشـهر،     قد احتجـزن  بعضهن أن 
ويف بيئة تشغيلية صعبة، قامت البعثة بتعزيز نظـم اإلنـذار املبكـر، ويسـرت     دات جنسياًمستعب .

ات يف املنـاطق الشـديدة اخلطـورة، وأنشـأت منـاطق      إمدادات األغذية والوقود، وسـيرت دوريـ  
خالية من األسلحة حول املخيمات، وتفاوضت بشأن االستعاضة عن اجلنود يف نقاط التفتيش 
بأفراد الشرطة، مما أدى إىل خفض وترية االعتداء اجلنسي. وبذلت األمم املتحدة أيضا جهـودا  

صـاب، وتـدريب املـوظفني الطبـيني     لضمان توفر جمموعـات مسـتلزمات مـا بعـد التعـرض لالغت     
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ة السريرية لالغتصاب. وقد أجرت ممثليت اخلاصة وفريقها من اخلرباء اتصـاالت مـع   عاجلعلى امل
عـن منـع العنـف اجلنسـي واملعاقبـة عليـه،        اتاألطراف من أجل تعزيز مسؤولية األفراد والقيـاد 

مقـدمي اخلـدمات. وعلـى    ووضع خطة تنفيذية تركز على املساءلة ومحاية الضحايا والشـهود و 
نطاقـه.  اتسـع  الطرفـان، فقـد ازدادت شـدة العنـف اجلنسـي و     قطعهـا  الرغم من االلتزامات اليت 

ســلوك املقــاتلني، وال يــزال  ٢٠١٤تكــبح اتفاقــات وقــف إطــالق النــار املتعاقبــة منــذ عــام   ومل
  العنف اجلنسي يعمق انعدام األمن ويؤخر إقامة السالم وحتقيق املصاحلة.

  
  صيةالتو    

أحث أطراف الرتاع يف جنوب السودان على تنفيـذ االلتزامـات املقطوعـة يف بالغـات       - ٦٣
ضـمان األداء الفعــال لوحـدات احلمايــة   وكـل منـها إلــاء العنـف اجلنسـي املتصــل بالرتاعـات،      

واحتـرام حرمـة    مرتكيب اجلرميـة ، اخلاصة بشأن العنف اجلنسي واجلنساين يف الشرطة، وحماسبة 
  ية املدنيني.مواقع محا

  
  السودان (دارفور)    

ومنهجي حياة النساء والفتيات  واسعاملنتشرة على نطاق دمرت أمناط العنف اجلنسي   - ٦٤
مرتكبــو وســبل معيشــتهن يف دارفــور علــى مــدى الســنوات الــثالث عشــرة املاضــية، ويواصــل   

لتهديد واإلرهـاب  اإلفالت من العقاب. ونتيجة لذلك، ال يزال ايسوده العمل يف مناخ اجلرمية 
احلـال  قيد حرية حركـة املـرأة. وكمـا    مما يعلى احلياة اليومية،  مابظالهل انلقيبالعنف اجلنسي ي

اخلـروج إىل منـاطق   علـى  عندما جترأت النسـاء   االعتداءاتيف السنوات السابقة، وقعت معظم 
ليـا يف منطقـة   يرتكـز حا احملتـدم  معزولة من أجل الزراعة أو مجع احلطـب. ويف حـني أن الـرتاع    

اللصوصـية يف  أعمـال  اسـتمر العنـف بـني الطوائـف احملليـة ونشـاط املليشـيات و       فقـد  جبل مرة، 
واليات دارفور اخلمـس. وال يـزال العنـف اجلنسـي واجلنسـاين ميثـل شـاغال خطـريا، وال سـيما          

  للمستضعفني من السكان يف خميمات النازحني.
الحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور    ، وثقت العملية املختلطة ل٢٠١٦ويف عام   - ٦٥

ضــحية،  ٢٢٢ ، تضــرر منــهاعنــف جنســي متصــل بالنـــزاع  دثــةحا ١٠٠) العمليــة املختلطــة(
يف السـنوات السـابقة، كـان    احلـال  فتاة، وطفل واحد. وكما  ١١٩ امرأة، و ١٠٢وخصوصا 

اب اجلماعي أكثر من نصف الضحايا من األطفال. ومشلت هذه احلوادث االغتصاب واالغتص
وحماولة االغتصاب واالختطاف ألغراض االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي. وحدثت عشـرة  

الضــحايا عـدد  يف املائـة مــن احلـاالت، بلــغ    ١٥. ويف رتوحيف املائـة مــن هـذه احلــاالت أثنـاء الــ   
بالسـفر يف جمموعـات، رغـم     ناثنتني أو أكثر، حيث حاولت النساء والفتيـات حتسـني سـالمته   
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ملسلحني. ووقعت احلوادث أساسـا  للرجال ااحلد األدىن من الردع  ك يقدم على ما يبدوأن ذل
  يف مشال دارفور وسورتوين والطويلة وشنقل طوباية، بالتزامن مع وجود ميليشيات مسلحة.

كــانون الثاين/ينــاير   شــهري يف املائــة) بــني   ٦٣جل أكــرب عــدد مــن احلــاالت (   وســ  - ٦٦
بـني احلكومـة وفصـيل عبـد الواحـد      اليت وقعت لألعمال العدائية  نتيجةوذلك وحزيران/يونيه، 

غتصـبت النسـاء   أُمن حركة متمـردي حتريـر السـودان يف جبـل مـرة. وخـالل هـذه العمليـات،         
ــيما ، نواخــتطف ــت   النســاء والس ــبالنازحــات حيــث بلغ ــن الضــحايا.    ٦٧ تهننس ــة م يف املائ

منـهم  يف املائة  ٩٦الضحايا والشهود نسبة ، وصف اجلرمية يتعلق باملالمح العامة ملرتكيب وفيما
 “عـرب مسـلحون  رجـال  ”يف املائة منهم علـى أـم    ٧٦حدد الضحايا وعلى أم مسلحون، 

هـم علـى وجـه    قوات األمـن، و من أفراد على أم يف املائة منهم  ٢٠ حددو .“ميليشيات”أو 
ة االحتيــاط املركزيــة القــوات املســلحة الســودانية وقــوات الــدعم الســريع وشــرط  التحديــد مــن

احلـاالت املتبقيـة إىل مهـامجني أو مـدنيني     نسبت و وحرس احلدود، مبن فيهم مسؤولو الشرطة.
ــهاكات     ــات املتاحــة مــدى وحجــم االنت ــة. وال تعكــس البيان ــتم  الفعليــة جمهــويل اهلوي ــيت ال ي ال

عف اإلبالغ عنها بشكل كاف بسبب الوصـم واخلـوف مـن االنتقـام والضـغوط اتمعيـة وضـ       
  على الوصول.املفروضة املؤسسات والقيود الكبرية 

االســتجابة ، مبــا يف ذلــك تعــديل خبصــوص  بــادرات اهلامــةاملواختــذت احلكومــة بعــض   - ٦٧
القانون اجلنائي من أجل التمييز بوضوح بني االغتصاب والزنا، وتوسيع والية احملكمة اخلاصـة  

ــة،   حــاورتلطــة التلــدارفور لتشــمل االغتصــاب. وقــد عــززت العمليــة املخ   مــع اتمعــات احمللي
كسب من أجل  أنشطةلدى ممارستهن  دوريات حلراسة النساءزمنية لتسيري جداول  تووضع

الشـرطة السـودانية   يف إطـار  رزق. وواصلت اليونيسيف دعم وحدات محاية األسـرة والطفـل   ال
لــيني علــى يف دارفــور، وقــام صــندوق األمــم املتحــدة للســكان بتــدريب مقــدمي اخلــدمات احمل   

املعاجلة السريرية لالغتصاب وتوزيـع جمموعـات مسـتلزمات مـا بعـد التعـرض لالغتصـاب عـن         
ــى اســتمارة      ــق وزارة الصــحة. وشــرط حصــول الضــحايا عل ــن “ ٨النمــوذج ”حمــددة طري م

الشرطة من أجل تلقي الرعاية الطبيـة، وهـو شـرط مت إلغـاؤه قانونـا ولكنـه مـا زال معمـوال بـه          
، حتققـت األمـم املتحـدة مـن     ٢٠١٦ثين الضـحايا عـن اإلبـالغ. ويف عـام     على نطاق واسـع، يـ  

مــن الضــحايا، مت إبــالغ مــوظفي إنفــاذ  ١٠٥حالــة عنــف جنســي متصــل بــالرتاع، بشــأن  ٥٠
حاالت، ما أسـفر عـن اعتقـال أربعـة أشـخاص، أحيـل        ٦ت حتقيقات يف أجريعنها. و القانون

حالـة عنـف جنسـي وجنسـاين مت      ١١٢إىل  إىل احملاكمـة. وتشـري بيانـات احلكومـة     ممنـه  ةثالث
إدانـة   ١٣ت صـدر حالـة نظـرت فيهـا احملكمـة، وأ     ٤٠، منـها  ٢٠١٦اإلبالغ عنها خالل عـام  

، ممـا أدى إىل  ـا  الشـرطة  حالة تبلَّغـت  ٤٥، حتققت األمم املتحدة من ٢٠١٥ها. ويف عام حبق
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نظــرا ألن حــاالت بالغــا عــن إدانــتني. و ٦٣أســفر  ،٢٠١٤ويف عــام  ؛مثــاين حماكمــاتإجــراء 
ات يسـو تالعنف اجلنسـي ال يـتم دائمـا املعاقبـة عليهـا، يلجـأ العديـد مـن اتمعـات احملليـة إىل ال          

عـام  حـدث يف  زواج الضـحية مـن اجلـاين. ويف تطـور مشـجع      تقضـي بـ  التقليدية، اليت كثريا ما 
. وعلــى جنســياً شــرطي الســتغالل قاصـرٍ مــن إدانـة  حمكمــة يف غـرب دارفــور  متكنـت  ، ٢٠١٦

الرغم من األثر الدائم للعنف اجلنسي علـى النـاجني، مبـن فـيهم األطفـال الـذين يولـدون نتيجـة         
  لالغتصاب، مل تدفع أي تعويضات.

  
  التوصية    

ألمـم  املقدمـة مـن ا  أحث حكومة السودان علـى كفالـة وصـول املسـاعدات اإلنسـانية        - ٦٨
تـتمكن  تعزيز املؤسسات الوطنية لعلى املتحدة وشركائها دون عائق إىل اتمعات املتضررة، و

. وباإلضـافة إىل إدراج األطـراف يف السـودان    ونها الناجحمور وتقدمي خدمات عدالةمن إقامة 
وضـع  بو ة بزيارة إىل البلد اخلاصيتممثل قيامتيسري بلحكومة املوجهة لدعوات اليف املرفق، أكرر 

  اعات.لتصدي للعنف اجلنسي املتصل بالرتمن أجل اإطار للتعاون 
  

  اجلمهورية العربية السورية     

ــرتاع الســوري تســتخدم العنــف اجلنســي كأســلوب منــهجي       - ٦٩ ــزال أطــراف ال مــن ال ت
أكثـر الفئـات عرضـة للتـأثر يف     هـن  النسـاء والفتيـات   وحلـرب واإلرهـاب والتعـذيب.    أساليب ا

ن جانـب  مـ  هنسياق تفتيش املنـازل وعنـد نقـاط التفتـيش ويف مرافـق االحتجـاز، بعـد اختطـاف        
القوات املوالية للحكومة، ويف املعابر احلدودية، بينما يتعرض الرجال والفتيـان للعنـف اجلنسـي    
أثناء االسـتجواب يف مراكـز االحتجـاز الـيت تـديرها احلكومـة. ويف املنـاطق الـيت يسـيطر عليهـا           

ر القيـود  يـ ، ترزح النساء والفتيات السوريات حتت نيف العراق والشام  تنظيم الدولة اإلسالمية
زال آالف النسـاء والفتيـات   تـ التعلـيم والعمـل. وال   فـرص  الشديدة، مع تقليص حصوهلن علـى  

ــديات ــراق يف آب/أغســطس    ،اليزي ــتقلن يف الع ــوايت اع ــنب إىل ســوري  ٢٠١٤الل ــرض  ةوجل بغ
مت  ات، بينما ظهرت تقارير جديدة عن نساء وأطفال إضافياجنسي هناسترقاقاالجتار ن، يتم 

منـذ بدايـة العمليـات العسـكرية يف املوصـل. وبينمـا يـدخل         ةرا من العراق إىل سـوري نقلهم قس
ظــاهرةً الــرتاع عامــه الســابع، أصــبح الــزواج القســري، مبــا يف ذلــك الزجيــات املؤقتــة املتعاقبــة،   

االنتشار، مما يعرض املراهقـات بوجـه خـاص خلطـر االغتصـاب، واحلمـل املبكـر وغـري          ةمتزايد
ثلن الغالبيـة العظمـى   متـ  لـوايت . وتعرضـت النسـاء واألطفـال، ال   النفسية ماتاملرغوب فيه والصد

من املشردين داخليـا، لالسـتغالل اجلنسـي يف املخيمـات. ويف ضـوء املعـايري االجتماعيـة حـول         
ــة      ــالعنف اجلنســي إهان ــرتبط ب ــار، يســبب الوصــم امل ــكــبرية الشــرف والع  نوأســره اتللناجي
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يف أعقـاب االغتصـاب  قبـول الناجيـات   فض اآلباء أو األزواج احمللية. وكثريا ما ير نوجمتمعا، 
أو ألم يفترضون أن النساء والفتيات تعرضن لالغتصاب أثناء االحتجاز. وقد اضـطر العديـد   

  نقص اخلدمات واخلوف من االنتقام.بسبب  إىل الفرار من البلد اتمن الناجي
ــة مــن الالجــئني الســوريني،   يف ٨٠ويف البلــدان اــاورة، الــيت تستضــيف حــوايل     - ٧٠ املائ

اســتنفدت املــوارد املاليــة إىل حــد كــبري. وجلــأت األســر إىل اســتراتيجيات تكيــف ضــارة، مثــل  
وسحب األطفال من التعليم من أجل الدخول يف سوق العمالة أو  ةالعمل االستغالليممارسات 

على تلبية احتياجاا سرة األالزواج املبكر. ويف حني أن آليات التكيف هذه قد تساعد بغرض 
، فإا كـثريا مـا تـأيت علـى حسـاب زيـادة التعـرض للعنـف اجلنسـي. كمـا يظـل تسـجيل             اآلنية

األطفال الذين فقدوا آبائهم، مبن فيهم األطفـال املولـودون للناجيـات مـن االغتصـاب، يشـكل       
قصـر غـري   حتديا مما يعرضهم لزيادة خطر انعدام اجلنسـية. كمـا تتعـرض النسـاء واملراهقـات وال     

خلطر االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب أرباب العمل غري الرمسـي   نبذويه اتاملصحوب
. وتتــاح بالبشــر اك واملنظمــات اإلجراميــة، مبــا يف ذلــك شــبكات البغــاء القســري واالجتــاروامللَّــ

خــدمات حمــدودة للــذكور النــاجني مــن العنــف اجلنســي الــذين قــد يتعرضــون خلطــر االعتقــال   
  القوانني اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية.مبوجب 

، مــن أجــل تقــدمي ٢٠١٦عــام وكــان إنشــاء الــس االستشــاري للمــرأة الســورية يف    - ٧١
توصيات إىل املبعوث اخلاص لألمني العـام إىل سـورية طـوال العمليـة السياسـية، اعترافـا بأمهيـة        

، بلغـت نســبة  ٢٠١٦لسـورية عــام  بـني األطــراف ا الـيت جــرت  مشـاركة املـرأة. ويف احملادثــات   
جرميـة عنـف    ةدانـ تـتم إ يف املائـة. وفيمـا يتعلـق باملسـاءلة، وإن مل      ٢٠النساء يف الوفد الرئيسي 

حدة ارتكبـها أطـراف الـرتاع، سـواء يف سـورية أو يف اخلـارج، فـإن اعتمـاد اجلمعيـة          اجنسي و
إىل إنشاء آلية دولية ه فيدعو ت، الذي ٢٠١٦يف كانون األول/ديسمرب  ٧١/٢٤٨قرار الالعامة 

ــا.         ــل تطــورا هام ــدويل، ميث ــانون ال ــدعم حماكمــة أخطــر اجلــرائم مبوجــب الق ــدة مســتقلة ل حماي
  الحظ احلاجة إىل خربات مكرسة بشأن العنف اجلنسي.اختصاصات اآللية، تب يتعلق ماوفي
  

  التوصية     

ف اجلنســي فــورا عــن اســتخدام العنــ الكــفأدعــو مجيــع أطــراف الــرتاع الســوري إىل    - ٧٢
االعتبـار يف  بعـني  هـذه اجلـرائم    علـى أخـذ  كأسلوب من أساليب احلرب أو اإلرهاب، وأحـث  

ــادرات املســاءلة.      ــار واملفاوضــات السياســية وعمليــات الســالم ومب اتفاقــات وقــف إطــالق الن
ا عـانو رمبا دعم لالجئني السوريني الذين الماية وتقدمي احلوأشجع البلدان املتلقية لالجئني على 

  الستغالل.خلطر ا نتعرضويالعنف اجلنسي أو  من
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  اليمن    

نسـاين  جعنـف جنسـي و  الـيت تفيـد وقـوع حـوادث     تقارير ال ورود ٢٠١٦يف عام د زا  - ٧٣
انعدام األمن والعسكرة، وايـار آليـات احلمايـة    تفشي  تفاقمت بسبب الطابع املمتد للرتاع، و

التشرد الداخلي  ونتجت عن .ة من السكانأعداد كبريتشريد  إضافة إىلالرمسية وغري الرمسية، 
اهلائل اسـتراتيجيات بقـاء سـلبية يف جمتمعـات املشـردين داخليـا واتمعـات املضـيفة علـى حـد           

 تعرض النساء والفتيـات املشـردات داخليـا   ت إذزواج األطفال والبغاء القسري.  ن قبيلسواء، م
 اللجـوء. فاألخطـار الـيت ـدد     للعنف اجلنسي، فضـال عـن املهـاجرين والالجـئني وطـاليب     بشدة 

، مبــا يف ذلــك التحــرش اجلنســي، تقيــد حركتــهن وقــدرن علــى  بشــكل يــوميســالمة النســاء 
االضــطالع مبهــام كســب الــرزق. وهنــاك شــواغل بشــأن احتمــال وجــود صــالت بــني اهلجــرة 

الـذي ترتكبـه اجلماعـات املسـلحة،      ات، والعنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـ    باألشـخاص  واالجتار
مثة حتديات حتـول دون توثيـق هـذه    إال أن النشطة يف اليمن.  فيها اجلماعات املتطرفة العنيفة امب

يف اإلبــالغ عــن حــوادث العنــف اجلنســي بوجــه عــام  اكــبري ااحلــوادث نظــرا ألن هنــاك قصــور
اخلدمات، واشـتراط أن   وجود ما يكفي منبسبب العار والوصم واخلوف من االنتقام، وعدم 

دمات بإحالــة القضــايا إىل الشــرطة. ويــؤدي خطــر التعــرض جلــرائم الشــرف  يقــوم مقــدمو اخلــ
  احللول القبلية لالغتصاب إىل استمرار حالة الصمت والنقص يف اإلبالغ. أو
 

  التوصية     

ــة   إين  - ٧٤ ــى أن تتصــدى  أحــث الســلطات اليمني ــف    عل ــدويل، للعن ــن اتمــع ال ــدعم م ، ب
طفال والبغاء القسري، من خالل إنشاء البيوت اجلنسي، مبا يف ذلك الزواج القسري/زواج األ

نسـاء تـرملْن    تعوهلـا  فتيـات أو  اآلمنة وتوفري الدعم املادي لألسر املشـردة الـيت ترأسـها نسـاء أو    
  احلرب. بسبب

    
  التصدي جلرائم العنف اجلنسي يف حاالت ما بعد انتهاء النـزاع   -  رابعا  

  البوسنة واهلرسك     

انتـهاء الـرتاع، مـازال النـاجون مـن العنـف       علـى  عقدين من الزمن  أكثر من بعد مرور  - ٧٥
اجلنســي وقــت احلــرب يعــانون مــن اآلثــار املســتمرة لتلــك اجلرميــة، مبــا يف ذلــك التــهميش            
االجتماعي واالقتصادي والوصم. وهـذا يـؤدي إىل إحجـام العديـد مـن الضـحايا عـن تسـجيل         

ون الوصــول إىل ســبل االنتصــاف. يســتطيع تعرضــهم للعنــف اجلنســي ومــن مث فهــم الحــاالت 
التمـاس الرعايـة والـدعم والعدالـة     ” :وتواصل احلكومة واألمم املتحدة تنفيذ الربنـامج املشـترك  
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ــات     ــف اجلنســي املتصــل بالرتاع ــن العن ــاجني م ــدرة مقــدمي     “للن ــز ق ــدف إىل تعزي ــذي يه ، ال
افحـة الوصـم.   اخلـدمات، وإنشـاء نظـام متعـدد القطاعـات لإلحالـة، ومواءمـة التشـريعات ومك        

 ٢٠١٦عـام  وكان مشروع القانون اجلديد بشـأن ضـحايا التعـذيب يف مجهوريـة صربسـكا يف      
حق الناجني من العنف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات يف احلصـول علـى       تأمنيخطوة رئيسية حنو 

ضـمانات حتـول    إجيـاد حاجـة إىل   غـري أن هنـاك  اخلدمات، والوصول إىل العدالة وجرب الضـرر،  
 يفضـحايا احلـرب املـدنيني    قرار املتعلق بلتعديل ل وأجريضي التسجيل إىل الوصم. دون أن يف

يكـون هلـم احلـق    شرط حصول الناجني على حكم جنـائي كـي   مبقتضاه مقاطعة برتشكو ألغي 
حلصــول علــى اخلــدمات. كمــا شــهد العــام املاضــي إدمــاج جهــود منــع الوصــم يف تــدريب  يف ا
االجتماعي، فضال عـن اسـتحداث اسـتجابات     - النفسيصائيني يف جمايل الصحة والدعم خاإل

ــة. ويف عــام     كافحــة المبتكــرة مل ــى إشــراك اجلماعــات الديني ــوم عل  اســتفاد،  ٢٠١٦وصــم تق
 من العنف اجلنسي وقـت احلـرب مـن بـرامج الـتمكني االقتصـادي. واسـتطاع        نيالناجمن  ٨٠

احلصول علـى املسـاعدة    ،من الناجني، كان من بينهم مشردون داخليا وعائدون ٦٠أكثر من 
القانونية اانية نتيجة نشر أفرقة متنقلة يف املناطق النائية. ومازالت االستحقاقات تتفاوت بـني  

للنـاجني مـن العنـف     االلتزام القانوين بتوفري فرص اقتصـادية  مل يدخلالكيانات والكانتونات، و
. ومثـة حاجـة   لالعمـ رفـرص   تفضـيلهم يف ، مبـا يف ذلـك   حيز التنفيذ بعد بصورة كـبرية  اجلنسي

. ويف عــام النفســية ملزيــد مــن الصــدماتللحيلولــة دون تعرضــهم أيضــا إىل بــذل جهــود أكــرب  
، لترهيـب من التعرض لمن كشف هويتهم على املأل و همخوف أعرب عدة ناجني عن، ٢٠١٦
 عندما أرسلت إلـيهم طلبـات املثـول أمـام احملكمـة عـرب النظـام الربيـدي العـادي يف قريـة           وذلك

  أيضا.مرتكبو اجلرمية صغرية يقطنها 
  

  التوصية    

أحث سلطات البوسنة واهلرسك على تعزيز املؤسسات الوطنية لدعم حقوق النـاجني    - ٧٦
من العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات يف احلصول على اخلدمات، مبا يف ذلك املساعدة القانونية 

مـن االغتصـاب، وختصـيص    ات فـال الناجيـ  ألطالتعلـيم  وتوفري  ،واإلسكان والتعويضات اانية
اسـتمرار   ةلـ اكفلموارد كافية هلذا الغرض. وأشجع كذلك اجلهود املبذولة ملواءمـة التشـريعات   

  ، بغض النظر عن مكان إقامتهم.نوأطفاهلات االعتراف حبقوق الناجي
  

  كوت ديفوار     

وتكشـفت   فـوار احلـرب األهليـة يف كـوت دي    خلفتـها اجلـروح الـيت   كل مل تندمل بعد   - ٧٧
، الـيت شـهدت تصـاعد    ٢٠١١ و ٢٠١٠ الفتـرة بـني عـامي    أزمة مـا بعـد االنتخابـات يف    عنها
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ومر االسـتفتاء الدسـتوري الـذي أجـري      .العنف اجلنسي. ومع ذلك، استقرت احلالة السياسية
كـانون األول/ديسـمرب    ١٨ تشرين األول/أكتوبر واالنتخابات الربملانية اليت أجريت يف ٣٠يف 

املسـلحة  حـوادث عنـف جنسـي. وأثنـاء نشـر القـوات       وقـوع  ة سلمية دون اإلبالغ عـن  بصور
 أحـد اجلنـود  لالشـتباكات القبليـة، حـاول    بغـرض التصـدي   منطقـة بوكـاين،    يفلكوت ديفـوار  

طلبت إىل عملية بأن  القيادة العسكرية العليا على الفور وردتعاما. ١١اغتصاب فتاة عمرها 
ار تـوفري تـدريب يف املوقـع للجنـود بشـأن سياسـة عـدم التسـامح         األمم املتحدة يف كـوت ديفـو  

غ عــن وقــوع أيــة حــوادث أخــرى يف بلَّــ. ويف أعقــاب هــذا التــدخل، مل يبتلــك األفعــال مطلقــا
املنطقة. وحتققت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار مـن وقـوع سـبع حـاالت مـن حـاالت       

لكـوت  املسـلحة  لقـوات  تـابعون ل بـها جنـود   يف مجيـع أحنـاء البلـد، ارتك   عمومـاً  العنف اجلنسـي  
 - . ويف كل حالـة، أحيلـت الضـحية إىل مركـز للـدعم الطـيب والنفسـي       ٢٠١٦ديفوار يف عام 

  ، مما أسفر عن ثالث إدانات.حبق مرتكيب اجلرم واختذت إجراءات قضائية االجتماعي
ف اجلنسـي  حتـديات قائمـة فيمـا يتعلـق مبقاضـاة مـرتكيب جـرائم العنـ         زالـت هنـاك   وما  - ٧٨

حالة مـن حـاالت العنـف اجلنسـي      ١٩٦املرتبطة بأزمة ما بعد االنتخابات. ومل يتم الفصل يف 
 ٢٠١٠الــيت وقعــت بــني شــهري تشــرين األول/أكتــوبر  وجلنــة التحقيــق الوطنيــة،  الــيت وثقتــها

تتعلـق   القضـايا الوحيـدة املعروضـة حاليـا أمـام القضـاء الـوطين أو الـدويل        و. ٢٠١١مايو أيار/و
أيار/مـايو يف   ٣١راد مرتبطني بالرئيس السابق لوران غباغبو. فعلى سـبيل املثـال، بـدأت يف    بأف

أبيدجان حماكمة السيدة األوىل السابقة سيمون إيشيفيت غباغبو بتهم ارتكـاب جـرائم حـرب    
وجرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك دورها املزعوم يف جـرائم االغتصـاب والقتـل الـيت ارتكبتـها      

يف ترســيخ وإدامــة العنــف اجلنســي   املتحيــزةملواليــة لغبــاغبو. وســاهم مفهــوم العدالــة  القــوات ا
عمليـة األمـم املتحـدة     واجلنساين يف مجيع أحناء البلد. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سجلت

مـن   ٤٦اغتصاب مجاعي وكـان   حالة ١٣ كان من بينها حالة اغتصاب ٦٢ يف كوت ديفوار
ومل يتجــاوز عــدد مــن مــرتكيب اجلرميــة عتقــل ســوى اثــنني وأربعــني مــن ي الضــحايا أطفــاال. ومل

 ٢٠١٦. وأصدرت وزارة العدل وحقوق اإلنسان تعمـيمني يف عـام   ١٥أدين منهم  وأحوكم 
خمففـة  جرميـة   علـى أنـه  دعت فيهما السـلطات القضـائية إىل االمتنـاع عـن تصـنيف االغتصـاب       

القـوانني بـأن الشــهادات الطبيـة ليسـت إلزاميــة.     رت املـوظفني املكلفــني بإنفـاذ   (جنحـة)، وذكَّـ  
م إىل الـرئيس احلسـن واتـارا    دومشل تقرير اللجنة الوطنية للمصاحلة وتعويض الضحايا، الذي قُـ 

 ينيسان/أبريل، قائمة موحدة بضحايا األزمات املتتالية الـيت وقعـت يف الفتـرة بـني عـام      ١٩يف 
 يف تلك الجئني العائدينن يؤدي عدم إدراج الأ، مما أثار قلقا بشأن إمكانية ٢٠١٢و  ١٩٩٠

إىل حرمــام مــن صــفة  القائمــة، مبــن فــيهم النــاجون مــن العنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات،   
ــن      صــورة. وبالضــحية ــاوف مســتمرة م ــاك خم ــال أعــم، هن ــرأة بصــفة عامــة،    احتم إغفــال امل
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ات وتقـدميها  التعويضـ  نـوع  حتديـد  عنـد والناجيات من العنف اجلنسـي علـى وجـه اخلصـوص،     
  للضحايا.

وكجزء مـن اجلهـود الراميـة إىل املضـي قـدما يف تنفيـذ الربنـامج الـوطين بشـأن العنـف             - ٧٩
عقـدت حلقـة عمـل يف أبيـدجان يف أيلول/سـبتمرب يف إطـار مبـادرة األمـم          ،اجلنسي واجلنسـاين 

يـز التنسـيق.   املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الـرتاع لتقيـيم الثغـرات يف التنفيـذ وتعز    
ويف تشرين األول/أكتوبر، قام فريق اخلرباء املعين بسيادة القـانون والعنـف اجلنسـي يف حـاالت     
الرتاع بتنظيم مؤمتر يف غراند باسام، كان مبثابة منتدى لكبار الضباط العسكريني من مجهوريـة  

 لصــومالوا ،وجنــوب الســودان والســودان الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة ،أفريقيــا الوســطى
تبـادل املمارسـات اجليـدة وحتديـد عناصـر املبـادئ التوجيهيـة        أتـاح هلـم   وكـوت ديفـوار ومـايل    

البلــد يف إىل أيضــا زيــارة  ة اخلاصــيتممــثل توأجــراجلديــدة الــيت تســتهدف اجليــوش األفريقيــة.  
لكــوت  املســلحةأيار/مــايو الســتعراض التقــدم احملــرز والتحــديات املتبقيــة منــذ إدراج القــوات   

ار يف القائمة املرفقة ذا التقرير. وعقب هذه الزيارة، وقع الرئيس واتارا مرسـوما بتـاريخ   ديفو
تـوىل  ت حزيران/يونيه، يـأذن بإنشـاء جلنـة وطنيـة ملكافحـة العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات          ٣

مـن مسـؤويل    ٣٠تنسيق استجابة احلكومة على الصعيد التنفيذي. وعمـال ـذا املرسـوم، وقـع     
شخصـية  تعهـدات  املسـلحة يف كـوت ديفـوار ومثانيـة مـن قـادة قـوات الـدرك الوطنيـة          القـوات  

. ومتخضـت هـذه التـدابري    القـوات التابعـة هلـم    باختاذ إجراءات ضد العنف اجلنسـي يف صـفوف  
 املسـلحة نتيجـة الختـاذ القـوات    وعن اخنفاض عدد االنتهاكات املنسـوبة إىل القـوات املسـلحة.    

 املعقولـة متشـيا مـع قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة، يسـرين أن         لكوت ديفوار كافـة التـدابري  
  لكوت ديفوار من القائمة. املسلحةالقوات اسم أحذف 

  
  التوصية     

أشــيد بــالتزام حكومــة كــوت ديفــوار بالتصــدي للعنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات،      - ٨٠
ــدفاع قــاملتعلقــة بعمــل المواصــلة تنفيــذ خطــط   ،شــرط للرفــع مــن القائمــة ، كأطلــبو وات ال

وتوفري اخلدمات والعدالة والتعويضـات للنـاجني.   مرتكيب اجلرمية واألمن، لضمان مساءلة مجيع 
  الرفع من القائمة. وستقوم األمم املتحدة بتقييم التنفيذ بعد سنة من

  
  نيبال     

٨١ -  قد على توقيع اتفاق السالم الشامل، مازال النـاجون مـن العنـف اجلنسـي     بعد مرور ع
 احلصول على اخلدمات والوصـول إىل العدالـة  ب تتعلقبة الرتاع يف نيبال يواجهون عوائق يف حق

 ٢٠١٦، بـالرغم مـن التقـدم العـام احملـرز يف توطيـد السـالم. وكـان شـباط/فرباير          وجرب الضـرر 
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 ١٣٢٥إيذانا بانتهاء املرحلة األوىل من تنفيذ خطة العمل الوطنيـة بشـأن قـراري جملـس األمـن      
ــود  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ــة بوجـ ــت احلكومـ ــوات. واعترفـ ــا   فجـ ــاء بالتزاماـ يف الوفـ

تعزيـز  بولـذلك الغـرض    ت بتخصـيص ميزانيـة مكرسـة   والتزم )٢٠٠٨( ١٨٢٠مبوجب القرار 
. ووفـرت األمـم   يف ذلـك املضـمار   التنسيق وزيادة إشـراك رابطـات الضـحايا الـيت حتقـق تقـدما      

املتحدة التدريب للناجني من العنف اجلنسي أثناء احلرب يف جماالت الدعوة والقيادة ومهارات 
نظمـت حلقـة عمـل     كماوح بقصصهم، تعبئة املوارد، مما شجع العديد من األشخاص على الب

لنـاجني، تولـت تيسـريها نسـاء مـن غواتيمـاال وكمبوديـا.        ا لفائـدة لتبادل املشـورة بـني األقـران    
وأقامت اليونيسيف شراكة مع وزارة شؤون املرأة والطفل والرفاه االجتماعي لضمان متتع فئـة  

ــات   ” ــال املتضــررين مــن الرتاع ــذين يو   “األطف أفعــال لــدون نتيجــة  ، الــيت تشــمل األطفــال ال
بـاحلق يف  أو اجلماعـات املسـلحة أثنـاء التمـرد،     املسـلحة   أفـراد القـوات   اليت ارتكبهاالغتصاب ا

احلصول على اخلدمات واحلماية من الدولة. وتلقت جلان العدالة االنتقالية يف البلد، اليت تعمل 
ل بالرتاعـات،  من شكاوى العنف اجلنسي املتص ٢٥٠يقارب  حتت وطأة تأخريات شديدة، ما
  .للبت اوسوف حتتاج إىل موارد كافية 

  
  التوصية    

ــف اجلنســي املتصــل          - ٨٢ ــن العن ــاجني م ــا بالن ــراف رمسي ــى االعت ــال عل ــة نيب أحــث حكوم
ضـــحايا للحـــرب، ومتكينـــهم مـــن الوصـــول إىل بـــرامج وطنيـــة لإلغاثـــة بوصـــفهم بالرتاعـــات 

دالة االنتقاليـة يف جهودهـا الراميـة إىل    واملساعدة على تقليل الوصم؛ ودعم جلان الع ،واإلنعاش
ز علـى املرحلـة الثانيـة مـن خطـة عملـها الوطنيـة املتعلقـة         يـ تركالإقامة عدالة حمورها النـاجون؛ و 

  التعويضات. اخلدمات وتقدمي ب
  

  سري النكا     

ــد   - ٨٣ ــروربع ــى    م ــهاء ســبع ســنوات عل ــة  انت ــيت اســتمرت  احلــرب األهلي ــا  ٣٠ال يف عام
العدالة االنتقالية واملصاحلة. ومـع ذلـك، فمثلمـا كـان      تقود إىل عملية النكا، شرعت يف سري

فرضت بيئة ما بعد الرتاع عبئـا   ،واالقتصاديالطبيعي للرتاع تأثري غري متناسب على أمن املرأة 
األسـر املعيشـية   عـدد  ربـع   ، إذا أناملرأة فيما يتعلـق بـالنواحي املاليـة والرعايـة    كاهل ثقيال على 

االجتماعية والثقافيـة املتصـلة بالترمـل     الوصمةُ عمق حمنتهنمن  يزيدعازبات. ومما  نساءتعوهلا 
املتاح ألولئك الالئـي تضـررن مـن     واالجتماعي الدعم النفسيقلة والعنف اجلنسي، فضال عن 

حمركا الستمرار  عامال األهليةاحلرب. وتعترب ثقافة العنف اليت ترسخت أثناء فترة احلرب  آثار
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احلالـة بفعـل ضـعف    تلـك  الـيت ترتكـب يف مجيـع املقاطعـات التسـع. وتتفـاقم        جلنسانيةاجلرائم ا
  إنفاذ القانون والتباطؤ يف إقامة العدل. 

ــة مناهضــة التعــذيب اســتمرار ورود   ٢٠١٦ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب   - ٨٤ ، الحظــت جلن
يل ادعــاءات خطــرية تفيــد وقــوع حــاالت تعــذيب ذات طــابع جنســي. وأصــدر املشــروع الــدو

حالـة مـن حـاالت العنـف اجلنسـي والتعـذيب، مبـا يف ذلـك          ٢٠للحقيقة والعدالة تقريرا يوثـق  
مـن قبـل   م ارتكاـا  عـ ر، زصـ مثاين حاالت اغتصاب مجـاعي ومخـس مـن حـاالت اغتصـاب القُ     

ودعا املشروع الـدويل إىل  ، ٢٠١٥الستخبارات العسكرية يف عام الشرطة واجهازي يف أفراد 
ت فعليــة يف جهــاز األمــن الــوطين وإخضــاعه للفحــص الــدقيق. وطلبــت األمــم  إجــراء إصــالحا

ــو الواجـــب. ويف     ــاءات علـــى النحـ تشـــرين  ١٦املتحـــدة أن حتقـــق الســـلطات يف هـــذه االدعـ
الثاين/نوفمرب، أطلقت احلكومة خطة عمل وطنية للتصدي للعنف اجلنسي واجلنساين، ممـا أدى  

يف األسر اليت تعـيش  نساء، مبا يف ذلك  تعوهلااليت  املعيشيةإىل وضع سياسة حمددة لدعم األسر 
، عينـت  ٢٠١٦املناطق الشمالية والشرقية املتضررة من الـرتاع سـابقا. ويف كـانون الثاين/ينـاير     

اتمع املدين إلجراء مشاورة وطنيـة بشـأن تصـميم آليـة للعدالـة      مؤلفة من احلكومة فرقة عمل 
النـاجني مـن العنـف    أخذت يف اعتبارهـا آراء  لعمل اليت االنتقالية تشمل اجلميع. وقدمت فرقة ا

  اإلصالح املؤسسي.ب منها توصيات تتعلق اجلنسي توصيات قيمة
  

  التوصية     

لنــاجني مــن العنــف اجلنســي اأدعــو حكومــة ســري النكــا إىل مواصــلة دعــم مشــاركة   - ٨٥
كفالة املسـاءلة  إىل و يف تصميم آلية العدالة االنتقالية وتنفيذها،بشكل جدي املتصل بالرتاعات 

الكاملــة، مبــا يف ذلــك مســاءلة اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع األمــن، لــردع اجلــرائم يف املســتقبل.   
 الراميـة إىل  اإلرادة السياسـية واملـوارد الالزمـة لتنفيـذ اخلطـط الوطنيـة      وجـود  وأشجع اسـتمرار  

  ث. كافحة العنف اجلنسي واجلنساين، ودعم األسر املعيشية اليت ترأسها إنام
    

  حاالت أخرى مثرية للقلق  -  خامسا  
  بوروندي    

إىل منط مـن جـرائم العنـف اجلنسـي الـيت       ٢٠١٥أدى اندالع األزمة السياسية يف عام   - ٨٦
الشـرطة واجلـيش ورابطـة الشـباب التابعـة للحـزب        مبن فيهم أفـراد يرتكبها أفراد قوات األمن، 

علـى املخيمـات العسـكرية يف كـانون     ت الـيت شـن  احلاكم، إمبونرياكور. ويف أعقاب اهلجمات 
حالــة مــن حــاالت العنــف اجلنســي كجــزء مــن األعمــال   ١٣، وقعــت ٢٠١٥األول/ديســمرب 
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اليت يعتقد أا تدعم املعارضة. ويف كـل حالـة، كانـت     احمللية ضد اتمعاتاملوجهة االنتقامية 
هن لالغتصـاب  النساء والفتيـات عـن أسـرهن وتعرضـ     تعزلقوات األمن تدخل مرتل الضحية و

املتــاح لرصــد االنتــهاكات بشــكل  احليــز أو االغتصــاب اجلمــاعي. ومنــذ ذلــك احلــني، تقلــص  
ــه القــوات          ــذي ترتكب ــف اجلنســي ال ــدمو اخلــدمات إىل أن التصــدي للعن جــذري. ويشــري مق

. ومنذ أن علقت احلكومة تعاوا مع مفوضية م للخطروعمليا مموظفيه يعرضاحلكومية قد 
، مل تـتمكن األمـم املتحـدة    ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١١قوق اإلنسان يف األمم املتحدة حل

ــرة    ــال، يف الفتـ ــبيل املثـ ــة. فعلـــى سـ ــارير الالحقـ ــن التقـ ــة مـــن التحقـــق مـ ــهري بـــني  الواقعـ شـ
حالـة مـن حـاالت العنـف اجلنسـي       ١٩وقـوع   بلـغ عـن  آب/أغسطس وتشرين الثاين/نوفمرب، أُ

زإمبونرياكـور فيهـا،    اب التابعـة للحـزب احلـاكم،   رابطـة الشـب   أعضـاء مـن  م تورط الشـرطة و ع
زالت غري مؤكدة. وباملثل، مل يتسن التحقق مـن مئـات التقـارير الـيت تفيـد اغتصـاب        لكنها ما
اسـتمرت هـذه   ، ٢٠١٦أثناء الـدوريات الليليـة وعمليـات تفتـيش املنـازل. ويف عـام       يف أطفال 

ا معاقـل العمليات بصفة شبه يومية يف مناطق ياملعارضـة. ويف هـذا السـياق، رمبـا كـان       عتقد أ
تصـحبه يف كـثري مـن األحيـان      االعتداء اجلنسي مبثابة شكل من أشـكال االنتقـام أو االضـطهاد   

  العرقي للضحية. إهانات نابعة من تصور معني بشأن االنتماء السياسي أو
٨٧ -  واليت تع وتواجه األسر  يـا والعائـدون   واألرامـل واملشـردون داخل   هلا نسـاء، واملراهقـات

اشتداد خطر العنف اجلنسي/االستغالل اجلنسي يف مناخ يتسم باإلفالت من العقاب واهلشاشة 
يف اإلبالغ بسبب الوصم وانعدام األمن واخلـوف مـن االنتقـام يف    القصور االقتصادية. ويتفاقم 

هــات مــن جهــاز أمــن الدولــة أو مــرتبطني جب  جــزءاًمرتكبــو اجلرميــة األحــوال الــيت يكــون فيهــا 
حادثـة مـن حـوادث     ٥١٨سياسية. وتشـري التقـارير الـواردة مـن مقـدمي اخلـدمات إىل وقـوع        

. وقـد وضـعت احلكومـة    ٢٠١٦العنف اجلنسي يف بوروندي أو أثناء الفـرار مـن البلـد يف عـام     
وشــهد عــام  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥خططــا ملكافحــة العنــف اجلنســاين وتنفيــذ قــرار جملــس األمــن   

يف قضـايا  متخصصـة  قضائية اعتماد تشريع جديد بشأن العنف اجلنساين وإنشاء دوائر  ٢٠١٦
شــرطة  ات. وتقــوم احلكومــة أيضــا بتجريــب وحــدهــاالنظــر في وتــرية لعنــف اجلنســاين لتســريعا

  العنف اجلنسي واجلنساين يف عدة مقاطعات.مبسائل متخصصة 
  

  التوصية    

أهيب بالسلطات البورونديـة أن تيسـر رصـد حقـوق اإلنسـان، بطـرق منـها اسـتئناف           - ٨٨
قــوق اإلنســان؛ وأن متكــن اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية   األمــم املتحــدة حلالتعــاون مــع مفوضــية  
املساعدة إىل النـاجني مـن العنـف اجلنسـي، مبـن فـيهم املشـردون         إيصالومقدمي اخلدمات من 

  .حماسبة املسؤولني عن هذه اجلرائم داخليا والعائدون؛ وأن تكفل
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  نيجرييا    

على الرغم من املكاسب العسكرية اليت حتققت ضد مجاعة بوكو حـرام، تظـل النسـاء      - ٨٩
خلطر العنف اجلنسي وغريه من اجلرائم، مبـا يف ذلـك اسـتخدامهن كمنفـذات      عرضةًوالفتيات 

اإلفـراج  قودها احلكومة لتـأمني  اجلهود اليت ت ٢٠١٦للتفجريات االنتحارية. واستمرت يف عام 
الفتيات املختطفات من شيبوك وغريهن ممن وقعن يف اَألسر. ومتكنت املئات مـن الفتيـات    عن

 ن الرضـع أطفـاهل مصـطحبات  من الفرار أو جرى إنقاذهن، مع عودة كثريات منهن حوامـل أو  
 هن املعلومــابفــريوس نقــص املناعــة البشــرية. وتعضــد أقــوالَ  مبعضــهاملصــابالــواردة بشــأن  ت

تواجـه  الزواج باإلكراه واحلمل القسري واالسترقاق اجلنسي من جانب مجاعة بوكـو حـرام. و  
الاليت يعشن يف املناطق اخلاضعة لسيطرة مجاعة بوكو حرام وأُرغمن على الـزواج مـن   الفتيات 

مـن  قـوات األ  وأثـريت شـواغل إضـافية حـني تـتحفظ     من الوصم والتمييز.  قدرا كبريامتمردين 
ألغـراض الفـرز   بوكـو حـرام،    مجاعـة  مـن  واألطفال احملررينالوطين لفترات طويلة على النساء 

ــن مقــاتلني. ويواجــه   احملتجــزات  يف حــاالت كــثرية إىل زواج  تعــود، ألســباب واالحتجــاز م
األطفال املولودون لنسـاء وفتيـات خمتطفـات النبـذ والتجـرمي حبكـم التبعيـة. ورغـم أن الزعمـاء          

، فــإن واألطفـال لقبـول هـؤالء النسـاء     منفـتحني بصـورة متزايــدة  أصـبحوا   لتقليـديني واالـدينيني  
 كثريا من جمتمعات النازحني ال تزال تنظر إىل العائدات بارتياب شديد.

بـالتعرض للعنـف    كـبرياً  وتواجه النسـاء والفتيـات الـاليت شـردن بسـبب الـرتاع خطـراً         - ٩٠
ــر حنــو    ــن ا  ٩٠اجلنســي. ويفتق ــة م ــا إىل     يف املائ ــرتاع يف مشــال شــرق نيجريي ــن ال ملتضــررين م

اخلدمات األساسية. ونتيجة لذلك، اضطرت النساء والفتيات إىل تقـدمي اجلـنس مقابـل الطعـام     
وإمدادات أساسية أخرى، ويتزايد زواج القاصرات مـن املسـنني، باعتبـاره آليـة محايـة صـورية       

حالة عنف  ٤٣ عن وقوع أُبلغلتقرير، ومصدر دخل لألسر اليائسة. وخالل الفترة املشمولة با
املخيمـات وأفـراد فرقـة     حراس األمن وضباط اجلـيش ومسـؤويل   منجنسي ادعي أن مرتكبيها 

ــانون األول/ديســمرب       ــة. ويف ك ــن األهلي ــة املشــتركة وجلــان األم ، وردت ٢٠١٦العمــل املدني
 كومـة أيضـاً  جتـري حماكمتـهم حاليـا. ونشـرت احل     ،تقارير عن إلقاء القبض علـى تسـعة ضـباط   

ــاول النســاء      ١٠٠ ــع النــازحني جلعــل اخلــدمات أقــرب إىل متن مــن ضــابطات الشــرطة يف مواق
والفتيات. ولكن على الرغم من هذا التقدم ومن اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتعزيز تقـدمي  

ت الناجيـا  فمن جممـوع اخلدمات، تظل إمكانية احلصول على املساعدة املنقذة للحياة حمدودة. 
، مل تـتمكن مـن احلصـول علـى تلـك الرعايـة       الرعايـة الطبيـة   الاليت التمسن العنف اجلنساين من

العـدد   تشري التقديرات إىل أن ما يقرب مـن نصـف  وإضافةً إىل ذلك، . منهن يف املائة ٢ سوى
العنــف اجلنســي لعــدم ثقتــهن يف نظــامي العدالــة عــن بــالغ اإلعــن  حيجمــن اإلمجــايل للناجيــات
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 الرمسي، وشيوع ثقافة اإلفالت مـن العقـاب، واخلـوف مـن الوصـم ومـن تعـريض        الرمسي وغري
  الشخصي للخطر. نأمنه

  
  التوصية    

أحث السلطات النيجريية على ضـمان املسـاءلة عـن جـرائم العنـف اجلنسـي، وحتسـني          - ٩١
فيهـا   الـيت تلـتمس   والبيئـات اتمعات احملليـة   كل من تقدمي اخلدمات، وتعزيز تدابري احلماية يف

بوكـو  لـدى  ر سـ شـرك األَ النساء والفتيات اللجوء. وينبغي دعم النساء والفتيات العائدات مـن  
حـــرام خبـــدمات إعـــادة اإلدمـــاج االجتمـــاعي واالقتصـــادي، كمـــا ينبغـــي اعتبـــارهن ضـــحايا  

 حرام. جلماعة بوكو منتسبات ال

      
  التوصيات -  سادسا

  أحث جملس األمن على القيام مبا يلي:

لة أن اجلهود الرامية إىل منع التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب تعزز كفا  (أ)  
الـذي تضـطلع   عمـل  ال بسبل منهااجلهود الرامية إىل منع العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، 

ــه  ــالقرارات      بـ ــال بـ ــأة عمـ ــن املنشـ ــة جملـــس األمـ ــل جلنـ ــلة، مثـ ــزاءات ذات الصـ ــان اجلـ جلـ
، مـــــع االشـــــارة إىل أن أي )٢٠١٥( ٢٢٥٣) و ٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧

ــة     شــخص أو كيــان يقــوم بتحويــل األمــوال بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة لتنظــيم الدول
ســتغالل اجلنســي تنطبــق عليــه  اإلســالمية يف العــراق والشــام يف إطــار أعمــال العنــف أو اال 

  معايري اإلدراج يف قائمة اجلزاءات؛

مواصــلة إدراج العنــف اجلنســي ضــمن معــايري حتديــد اجلهــات اخلاضــعة          (ب)  
جلان اجلزاءات والكيانات املعنية بالرصـد يف عملـها خبـربات     استرشادللجزاءات، وضمان 

اعات، ودعوة ممثليت اخلاصـة  خمصصة يف جمال العنف اجلنساين والعنف اجلنسي املتصل بالرت
  زاءات باملعلومات حسب االقتضاء؛إىل تزويد جلان اجل

مواصــلة معاجلــة الصــلة بــني االجتــار باألشــخاص والعنــف اجلنســي املتصــل     (ج)  
ــة،   ــه اجلماعــــات اإلرهابيــ ــا متارســ ــا يف ذلــــك مــ ــالقرار   بالرتاعــــات، مبــ وذلــــك عمــــال بــ

  ؛)٢٠١٦( ٢٣٣١

دعم التعامل مع أطراف الرتاعات من الدول وغري الـدول مـن أجـل قطـع       (د)  
التزامات حمددة ووضع خطط ملنع العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات، متاشـيا مـع القـرارات    
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متثـــــال تلـــــك   ، ورصـــــد ا )٢٠١٦( ٢٣٣١و  )٢٠١٣( ٢١٠٦و  )٢٠١٠( ١٩٦٠
  األطراف بصورة منهجية؛

أطـراف الرتاعـات مـن الـدول      يفاستخدام مجيع الوسائل املتاحة له للتـأثري    )ـ(ه  
إحالـة القضـايا إىل احملكمـة    بوسـائل منـها   للقـانون الـدويل،    لوجعلـها متتثـ  ومن غـري الـدول   

اجلنائية الدولية. وينبغي أن تسري اإلحاالت على األفراد الـذين يرتكبـون العنـف اجلنسـي     
  أو يأمرون بارتكابه أو يتغاضون عنه (بعدم منعه أو بعدم معاقبة مرتكبيه)؛

إلنــذار املبكــر بــالعنف إيــالء االعتبــار الواجــب لعوامــل اخلطــر وعالمــات ا   (و)  
االت الـرتاع، خاصـة فيمـا يتعلـق بفتـرات تزايـد التطـرف العنيـف         حلـ  هاجلنسي أثنـاء رصـد  

ــة     ــنقالت اجلماعيـ ــة والتـ ــطرابات املدنيـ ــات واالضـ ــي واالنتخابـ ــتقرار السياسـ ــدم االسـ وعـ
  للسكان؛ 

 لتركيز االهتماماليت يقوم ا أعضاؤه استخدام الزيارات امليدانية الدورية   (ز)  
على الشواغل املتعلقة بـالعنف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات والتمـاس آراء اتمعـات احملليـة        

  املتضررة ورابطات الضحايا؛

كفالــة التعجيــل بنشــر مستشــارين لشــؤون محايــة املــرأة بغيــة تيســري تنفيــذ     (ح)  
د القرارات املتعاقبة بشأن العنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع، مبـا يف ذلـك متطلبـات الرصـ       

يف  هــذه الوظــائف، وتأييــد إدراج )٢٠١٦( ٢٣٣١اجلديــدة املنصــوص عليهــا يف القــرار  
  امليزانيات العادية. 

  وأشجع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية على القيام مبا يلي:

بالنـاجني مـن   ة لضمان االعتـراف  تنقيح األطر القانونية والسياساتية الوطني  (أ)  
ضحايا  بوصفهمالعنف اجلنسي الذي ترتكبه اجلماعات املسلحة و/أو اجلماعات اإلرهابية 

  للرتاع و/أو اإلرهاب، حىت يتسىن هلم االستفادة من التعويضات واجلرب؛ حقيقيني

وضع ترتيبات تشريعية ومؤسسية للتصدي بصورة شاملة للعنـف اجلنسـي     (ب)  
الرعايــة الصــحية  الترتيبــات املتعلقــة بتــوفريذلــك  مبــا يفره، الرتاعــات ومنــع تكــراملتصــل با

والدعم النفسي واالجتماعي وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي واملساعدة يف تـوفري  
املعيشــة؛ وتــوفري املــأوى؛ وتقــدمي املعونـة القانونيــة؛ ووضــع قــوانني وبــرامج حلمايــة   أسـباب 

ــف اجلنســي؛ ووضــع      الضــحايا والشــهود؛ وإجــر   ــرائم العن ــرتكيب ج ــة مل ــات فعال اء حماكم
قـوات األمـن   االنضـمام إىل  ملنع األفـراد املتـهمني بارتكـاب انتـهاكات مـن       إجراءات وقائية

االحتفاظ بوظائفهم أو الترقي فيها (إخضاعهم للفرز)؛ واستثناء هذه اجلرائم من أوامـر   أو
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ثقيـف تعـزز املسـاواة بـني اجلنسـني؛ ووضـع       العفو العـام وأحكـام التقـادم؛ وتـوفري أنشـطة ت     
برامج تكفل حصول النساء، مبـن فـيهن احلوامـل نتيجـة االغتصـاب، علـى مـا يلـزمهن مـن          

بأمـان. ويف   فيـه  املعلومات والدعم واخلدمات، مبا يف ذلك تدابري إاء احلمل غري املرغوب
لدينيـة، ونسـاء املنـاطق    إطار هذه اجلهود، ينبغي إيالء اهتمـام خـاص لألقليـات العرقيـة أو ا    

، والنســـاء النـــاجني مـــن العنــف اجلنســـي  اإلعاقـــة، و الــذكور  اتالريفيــة أو النائيـــة، وذو 
واألطفــال املــرتبطني باجلماعــات املســلحة، والنســاء واألطفــال الــذين أفــرج عنــهم بعــد         

 جانـــبمـــن واالســـترقاق اجلنســـي باألشـــخاص  االختطـــاف والـــزواج بـــاإلكراه واالجتـــار
لمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسـانية  لسلحة، واجلماعات امل

وحاملي صفات اجلنسـني، مـع اإلشـارة إىل أن خمتلـف أشـكال العنـف اجلنسـي قـد تتطلـب          
  استجابات متخصصة؛

حتسـني معـدالت اإلدانـة يف قضـايا جـرائم العنـف اجلنسـي بـدمج خيـارات            (ج)  
االجتماعيـة، وتوسـيع نطـاق وصـول هـذه       -طبيـة والنفسـية   الدعم القـانوين مـع الرعايـة ال   

  املناطق النائية واملناطق املتضررة من الرتاعات؛ ليشمل اخلدمات 

ــات         (د)   ــالعنف اجلنســي املتصــل بالرتاع ــراف ب ــار الواجــب لالعت ــالء االعتب إي
باعتباره شكال مـن أشـكال االضـطهاد الـيت جيـوز أن تكـون أساسـا ملـنح اللجـوء أو مركـز           

  الجئ؛ ال

كفالــة اختــاذ مجيــع البلــدان الــيت تســتقبل الالجــئني لتــدابري لتخفيــف خطــر    (هـ)  
، وإتاحة اخليار هلم لتوثيق حـاالم ألغـراض   للناجني منه العنف اجلنسي، وإتاحة اخلدمات 

  عمليات املساءلة يف املستقبل؛ 

وثقني، مبن إيالء االعتبار لتوضيح الوضع القانوين لألطفال الالجئني غري امل  (و)  
ــوا نتيجــة لالغتصــاب، وحلَــ      ــذين أُجنب ــال ال ــيهم األطف ــات  قف ــنح جنســيتهن إىل  األمه يف م

ــا           ــرأة، تفادي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القضــاء عل ــا ألحكــام اتفاقي ــاهلن، وفق أطف
  الحتماالت حدوث حاالت انعدام اجلنسية؛

العنـف   عـار  ويل وصمةحت يفدعم محالت تعبئة اتمعات احمللية للمساعدة   (ز)  
ــن الضــحايا إىل   ــرتكيب اجلــرم اجلنســي م ــدينيني    م ــع الزعمــاء ال ، بوســائل تشــمل احلــوار م

  ، ومع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان من السكان احملليني؛ التقليدينيو

زيادة متثيل املرأة يف أجهزة الشرطة الوطنيـة، وإنشـاء وحـدات متخصصـة       (ح)  
النسبة املئوية للشرطيات ومعدالت اإلبـالغ   لوجود ارتباط إجيايب بنينظرا داخل الشرطة، 



S/2017/249

 

42/47 17-05090 

 

حتــت إشــراف  وضــرورة التأكــد مــن أن املعــتقالت يحتجــزن عــن جــرائم العنــف اجلنســي، 
  حارسات؛

علـى أحكـام    املُربمـة ضمان اشتمال اتفاقـات السـالم ووقـف إطـالق النـار        (ط)  
  على أن العنف اجلنسي فعل حمظور؛ ،تعريف وقف إطالق النارسياق يف ، تنص كحد أدىن

التأكــد مــن اشــتمال ترتيبــات وأفرقــة رصــد اتفاقــات وقــف إطــالق النــار      (ي)  
تشـمل مـراقبني مـن    ، ينبغـي أن  والتحقق منها على قدرات متخصصة يف املسـائل اجلنسـانية  

اإلناث والذكور على حـد سـواء، ودعـوة الوسـطاء إىل ضـم خـرباء يف الشـؤون اجلنسـانية         
  اجلنسي املتصل بالرتاعات ضمن أفرقة دعم الوساطة؛ والعنف 

مجيع اجلهود املبذولة لتوثيق العنف اجلنسي والتحقيق فيه على  تركزكفالة   (ك)  
  ؛مببادئ األمن والسرية وحجب اهلوية واملوافقة املستنريةالناجني منه واسترشادها 

ت تبـادل املعلومـات   كفالة قيام اهليئـات اإلقليميـة بتعزيـز التعـاون يف جمـاال       (ل)  
ومسـاعدم، وتـدريب قـوات األمـن،     باألشـخاص  والتوثيق، والتعرف على ضحايا االجتـار  

يف جمـال مكافحـة    اجليـدة وتسليم املطلوبني، وتقدمي املساعدة القانونية، وتبادل املمارسـات  
  جرائم العنف اجلنسي؛

ن وبشـأن  ضمان تكامل خطط العمل الوطنية بشـأن املـرأة والسـالم واألمـ      (م)  
منع التطرف العنيف، والعمل مع املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب علـى إدراج       

 ،طريـة املعلومات ذات الصلة بشأن االجتـار باألشـخاص والعنـف اجلنسـي يف التقييمـات القُ     
حســب االقتضــاء، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      

بالصـالت بـني اجلرميـة     )٢٠١٦( ٢٣٣١مع تسليم جملس األمن يف قـراره  واجلرمية، متشيا 
   ؛املنظمة عرب الوطنية ومتويل اإلرهاب

تــدريب أفــراد حفــظ الســالم علــى مراعــاة الفــوارق بــني اجلنســني، ومنــع      (ن)  
للعنف اجلنسي املتصل بالرتاعات، باعتبار ذلـك  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، والتصدي 

على سبل التعرف بصورة أفضل علـى  كذلك عنصرا إلزاميا من التدريب السابق للنشر، و
املؤشرات الدالة على حـدوث حـاالت اجتـار باألشـخاص يف املنـاطق املتضـررة مـن الـرتاع،         

  ؛ )٢٠١٦( ٢٣٣١هلا بشكل أفضل، متشيا مع القرار  واالستجابة

نشــر يف عمليــات حفــظ الســالم القــوات الوطنيــة املدرجــة يف   ضــمان أال ت  (س)  
انتهاكات جسيمة ضد األطفال؛  امرفق هذا التقرير أو املدرجة يف القائمة الرتكا  
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نسـاين  لقصور يف متويل بـرامج مكافحـة العنـف اجلنسـي واجل    معاجلة أوجه ا  (ع)  
 هـذه ، نظـرا ألن  املتضررة من الرتاعاتوبرامج رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املناطق 

  التدخالت منقذة للحياة؛ 

االستفادة من خربة فريق اخلرباء املعين بسيادة القانون والعنف اجلنسـي يف    (ف)  
لـرتاع، وضـمان   حاالت الرتاع ومبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسـي يف حـاالت ا  

  توافر التمويل املستدام واملنتظم لعملهما املهم. 
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  املرفق
قائمة األطراف اليت توجد أسباب وجيهة لالشتباه يف ارتكاا أمناطـا مـن       

االغتصاب أو غـريه مـن أشـكال العنـف اجلنسـي، أو يف مسـؤوليتها عـن        
ذلــــك، يف حــــاالت الرتاعــــات املســــلحة املدرجــــة يف جــــدول أعمــــال  

  األمن  جملس
األطـراف الـيت   أمسـاء  تتضـمن  إمنـا أن  ليس القصد من القائمة التالية أن تكون شاملة، و  

تتوافر عنها معلومات موثوقة. وجتدر اإلشـارة إىل أن أمسـاء البلـدان تـرد يف هـذا املرفـق لغـرض        
  وحيد هو تبيان األماكن اليت يشتبه أن تلك األطراف ترتكب فيها االنتهاكات. 

  
  مجهورية أفريقيا الوسطى  األطراف يف    

  اجلهات من غري الدول:  - ١
  جيش الرب للمقاومة؛  (أ)  
  ائتالف سيليكا السابق؛  (ب)  
  مجاعة الثورة والعدالة؛  (ج)  
  اجلبهة الدميقراطية لشعب مجهورية أفريقيا الوسطى؛  (د)  
، مبــا يف ذلــك العناصــر املرتبطــة ــا والتابعــة للقــوات    “أنــيت باالكــا ”قــوات   (هـ)  

  املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى.
  األطراف يف كوت ديفوار    ”

  اجلهات من غري الدول:   - ١
  التحالف الوطين لشعب وي؛   (أ)  
  جبهة حترير الغرب الكبري؛   (ب)  
  احلركة اإليفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار؛   (ج)  
  االحتاد الوطين للمقاومة يف الغرب الكبري.  (د)  
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  هورية الكونغو الدميقراطية األطراف يف مج    

  اجلهات من غري الدول: -١
  حتالف الوطنيني من أجل كونغو حر وذي سيادة؛  (أ) 

  اجليش الوطين لتحرير أوغندا؛  -القوى الدميقراطية املتحالفة   (ب)   
  قوات الدفاع عن الكونغو؛   (ج) 
  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا؛   (د) 
“ العقيــد ”أديــرودو مبــادو/ “ العقيــد ”طنيــة يف إيتــوري/ قــوات املقاومــة الو   (هـ)  

  كاكادو؛
  جيش الرب للمقاومة؛   (و) 

  مجاعة ماي ماي تشيكا/اندوما للدفاع عن الكونغو؛  (ز)  
  مجاعة ماي ماي كيفوافوا؛  (ح) 
  مجاعة ماي ماي سيمبا مانو؛  (ط) 
  مجاعة ماي ماي سيمبا مانغارييب؛  (ي) 
  ومبا؛ مجاعة ماي ماي سيمبا/لوم  (ك) 
  مجاعة نياتورا؛  (ل) 
  مجيع فصائل رايا موتومبوكي.   (م) 

  :احلكوميةاجلهات   - ٢
  ؛*القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  (أ)  
  .*الشرطة الوطنية الكونغولية  (ب)  

  
  األطراف يف العراق     

  اجلهات من غري الدول:  - ١
  .تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  (أ)  

  
  

 التزم هذا الطرف باختاذ تدابري للتصدي للعنف اجلنسي املتصل بالرتاعات.  *  
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  األطراف يف مايل     

  اجلهات من غري الدول:   - ١
  احلركة الوطنية لتحرير أزواد؛   (أ)  
  حركة أنصار الدين؛  (ب)  
  حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا؛  (ج)  
  إلسالمي؛تنظيم القاعدة يف بالد املغرب ا  (د)  
  مجاعة طوارق إمغاد للدفاع عن النفس وحلفاؤها.  (هـ)  

  
  األطراف يف الصومال     

  اجلهات من غري الدول:  - ١
  حركة الشباب.  (أ)  

  اجلهات احلكومية:  - ٢
  اجليش الوطين الصومايل؛*  (أ)  
  قوة الشرطة الوطنية الصومالية* (وامليليشيا املتحالفة معها)؛  (ب)  
  . جيش بونتالند  (ج)  

  
  األطراف يف السودان     

  اجلهات من غري الدول:  - ١
  حركة العدل واملساواة.  (أ)  

  اجلهات احلكومية:  - ٢
  القوات املسلحة السودانية؛  (أ)  
  قوات الدعم السريع.  (ب)  

  
  األطراف يف جنوب السودان     

  اجلهات من غري الدول:  - ١
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  جيش الرب للمقاومة؛  (أ)  
  ؛حركة العدل واملساواة  (ب)  
  .*اجلناح املعارض يف احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان  (ج)  

  اجلهات احلكومية:  - ٢
  اجليش الشعيب لتحرير السودان؛*  (أ)  
  .*جهاز الشرطة الوطنية جلنوب السودان  (ب)  

  
  األطراف يف اجلمهورية العربية السورية     

  اجلهات من غري الدول:  - ١
  مية يف العراق والشام؛تنظيم الدولة اإلسال  (أ)  
  هيئة حترير الشام (جبهة النصرة سابقا)؛   (ب)  
  جيش اإلسالم؛  (ج)  
  حركة أحرار الشام؛  (د)  
  القوات املوالية للحكومة، مبا فيها ميليشيات قوات الدفاع الوطين.   (هـ)  

  اجلهات احلكومية:  - ٢
  القوات املسلحة السورية؛  (أ)  
  جهاز االستخبارات.   (ب)  

  
  ألطراف األخرى املثرية للقلق املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن ا    

  اجلهات من غري الدول:   - ١
  مجاعة بوكو حرام.  (أ)  

  


