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  العنف اجلنسي املتصل بالزناعات  
 تقرير األمني العام  

  
 مقدمة -أوال  

ر إىل كـانون األو//ييسـ     يُيقدم هذا التقرير الذي يغطي الفترة من كانون الثاين/ينـا  - ١
(، الـذي للـف ه ـجمل ا لـس     20١3) 2١06مـن رـراجم جملـس األمـن      22ع ال بالفقرة  20١4

( 2009) ١888( و 2008) ١820ن تنف ــــذ القــــراجمات إيل أن أرــــدم تقــــاجمير  ــــنوية عــــ 
راءات. ويعـــرل التقريـــر معلومـــات (، موصـــ ا ه بـــا باملنا ـــف مـــن ا  ـــ20١0) ١960 و

ألراف الزناع اليت يو د من األ باب مـا يففـي لالبـتبا  ر اجمتفاأـا أع ـا/ اال تصـاب        عن
السـنة مووـوع   و ري  من أبفا/ العنـف اجلنسـي أو ر مسـيول تبا عـن  لـد. ورـد بـبدت        

اق اجلنســـي والـــلوار القســـري هـــذا اال ـــتعرال أع ـــاال مروعـــة مـــن اال تصـــاب واال ـــترر
 اجل اعات املتطرهة، ومن  لد ما اجمُتفف كأ لوب من أ ال ف ا جمهاب. يد على
، الـذي يتفـرجم ر هـذا التقريـر،     “العنف اجلنسـي املتصـل بالزناعـات   ”ويشري مصطلح  - 2

ــ م القســري،     إىل اال تصــاب واال ــترراق اجل  ــاء القســري واس ــل القســري والتعق نســي والبغ
واألبفا/ األخرى اليت ال تقل خطوجمة للعنف اجلنسي الذي ُيرتفـف علـى النسـاء أو الر ـا/     
أو البنــات أو األوالي، وتفــون لــجمل صــلة ) من ــة أو  غراه ــة أو  ــبب ة( مبابــرة أو  ــري مبابــرة 

جلـاين  أو  ـات اليـح ة  أو ر تـاالت  ـ اية      بالزناع. وميفن تب ُّن هـذ  الصـلة مـن  ـات ا    
مناخ من ا هالت من العقاب أو اهن اجم الدولـة  أو ر األبعـاي العـابرة للحـدوي  أو ر األع ـا/      

 اليت تنتبد بنوي أي اتفاق لورف إلالق الناجم  أو ر ما ُ كر مج عا.
هـنن هـذا التقريـر    وب ن ا حيدث العنف اجلنسـي املتصـل بالزناعـات ر  ـ ارات كـثرية،       - 3

نلاعـا، وسسـة    ١3تالة رطرية تو د عنبا معلومات موثورة. ويش ل التقرير  ١9يركل على 
بلدان خاجم ة من الزناع، وتالة إواه ة واتدة من اساالت اليت تدعو للقلق. ويسـل  التقريـر   
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دن ني اليوء على ا  راءات املتخذة والتحديات اليت توا ببا الدو/ وهي حتاو/ أن حت ـي املـ  
من هذا النوع مـن العنـف. ويـوجمي التقريـر أييـا معلومـات مسـتف لة عـن اجلبـوي الـيت تبـذ ا            
منظومة األمم املتحدة، مبا ر  لد من خال/ ع ـل الشـبفة املشـتركة بـني الوكـاالت، مبـايجمة       

ــزناع،      ــف اجلنســي ر تــاالت ال ــم املتحــدة ملناهيــة العن ــة   األم ــة املقدم ــن املســاعدة التقن  وع
ق اخل اء املعين بس اية القانون والعنف اجلنسي ر تـاالت الـزناع، ويتيـ ن توصـ ات     هري من

ــة إىل مفاهحــة هــذ  اجلرميــة. وي     ــة الرام  ــل اجلبــوي اجل اع  ــاالرتران   لتعلي ــر ب ــراءة التقري نبغــي ر
تقاجميري الستة السابقة عن العنف اجلنسي املتصل بالزناعات، الـيت تشـفل أ ا ـا متفامـل      مع

لرها ر رائ ة األلراف الـيت تو ـد أ ـباب و  بـة لالبـتبا  ر اجمتفاأـا        45جمار األ لاء  ي
ــن أبـــفا/ العنـــف اجلنســـي   أو مســـيول تبا عـــن اجمتفـــاب أغـــا  مـــن اال تصـــاب   و ـــري  مـ

نلاعـا ُتـدجمر    ١3ومنـبا   الزناعات املسلحة املدجم ة ر  دو/ أع ا/ جملس األمن )املرهق(، ر
 ألو/ مرة.

ــر إىل  - 4 ــا       ويســتند التقري ــت الســالم وبعثا  ــم املتحــدة سف ــات األم ــبا بعث  تــاالت وثقت
الس ا  ة، هيال عن األهررة القطرية. ومـن   هبـو ال يعـدو كونـجمل ميبـرا علـى تنـم العنـف         
اجلنسي على الصع د العاملي، وعلى نطاق هذا العنف ولابعجمل. ومـن اجلـدير بالـذكر أن ا ييـاي     

ر امل ــدان كــان لــجمل إ ــبام مل ــو  ر حتســني   مشــاجمكة املستشــاجمين ر بــيون لايــة النســاء 
. وعالوة على  لد، منذ إنشاء منصـف ثـثليت اخلاصـة    (١)نوع ة املعلومات والتحل الت الواجمية

املعن ة بالعنف اجلنسي ر تاالت الـزناع، حتققـم مفا ـف  ـري مسـبورة مـن ت ـص التواصـل         
ــوات    ــع القـ ــاون مـ ــاءلة والتعـ ــا/ املسـ ــة ور جمـ ــلطات الولن ـ ــع السـ ــلحة،   مـ ــات املسـ واجل اعـ

 حتديات خطرية ال تلا/ رائ ة. أن جم م
 

ــدا للســال    -ثان ا   ــاجم   دي ــف اجلنســي باعتب ــة   العن ــدول ني  اــة عام ــن ال م واألم
 الشوا ل اسال ة والنابئة عن
ال يلا/ ا بالغ وع فا  دا عن العنف اجلنسي الـذي ُيرتفـف ر أثنـاء الـزناع وبعـد        - 5

ــايجم إىل ا بــالغ. وهــذ      بســبف املخــالر والتبديــ  ــيت يوا ببــا كــل مــن ب دات والصــدمات ال
ر أييـــا علـــى الشـــبوي واملـــداهعني املخـــالر ال تـــيثر علـــى النا  ـــات هحســـف، ولفنـــبا تـــيث 

ــن ــم        عـ ــائ ني و ريهـ ــيولني القيـ ــحف ني واملسـ ــدمات والصـ ــدمي اخلـ ــان ومقـ ــوق ا نسـ تقـ

__________ 

رأة إىل  تة موارع، وتديت  ـم مبـام منـبا تقـدد الـدعم      مستشاجما ر بيون لاية امل 20مت تىت اآلن إيفاي  (١) 
تصــل بالزناعــات، وت ســري اســواجم    ر تنف ــذ ترت بــات الرصــد والتحل ــل وا بــالغ بشــأن العنــف اجلنســي امل      

 ألراف الزناع. مع
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وعلــى الــر م ثــا حتقــق  يســعون إىل القيــاء علــى املعانــاة ر صــ م مــن العنــف اجلنســي. ثــن
ن الوارـــع علـــى األجمل أن العديـــد الســنوات األخـــرية مـــن ترك ـــة   ا ـــ ة وإبــعاع، هـــن   ر

 ــات بـــأهنن يســـتطعن ا بـــالغ  اسفومـــات ت تـــت فن مـــن   ئــة ب ئـــة تشـــعر ه بـــا النا   مــن 
ميسبن مفرو . ويفاي يفـون اخلـوف مـن الوصـم بالعـاجم ومـن االنتقـام عامـا بـامال،           أن يون

ا ر كثري من األت ان الشعوجم بالعنل النا م عن حمدوييـة اخلـدمات املتاتـة وبـدة     يليد   وء
ــة الصــح ة         ــا خــدمات الرعاي ــوهر ه ب ــيت تت ــاكن ال ــة. وتــىت ر األم ــب ء ر إ ــراءات العدال ال
األول ة، هناك تا ة ما ـة إىل املليـد مـن بنـاء القـدجمات واملـواجمي ملسـاعدة املـوافني امل ـدان ني          

ــى تقــدد الرعا  ة والــدعم النفســي واال ت ــاعي.   يــة الشــاملة، مبــا ر  لــد الصــحة العقل ــ     عل
تاالت الزناع اسـي، مثل ـا هـو اسـا/ ر مجبوجميـة أهريق ـا الو ـطى والعـراق والصـوما/           ور

ــة الســوجمية، تصــطدم مبــام تقــدد اخلــدمات      و نــوب الســويان والســويان واجل بوجميــة العرب 
 انات الوصو/ و  اية  و من اخلوف.د من إمفبعوائق أبد من  راء ا  راءات اليت حت

، الم اـواهر العنـف اجلنسـي وـد املراهقـات، مبـا ر  لـد تـوايث         20١4ور عام  - 6
ــا حت لــجمل          ــار. وبســبف م ــلوار القســري، مصــدجما لالنلع ــترراق اجلنســي وال اال تصــاب واال 

خلطـر االعتـداء.    اجل اعات املتطرهة من أهفاجم مناوئة لتعل م الفت ات، أصبح هـيالء أكثـر عروـة   
ومن االجتاهات األخرى اللنوء إىل العنف اجلنسي كشفل من أبفا/ االوطباي ابتغاء تشـريد  
السفان رسرا، إوـاهة إىل وـعف املشـريات والال ئـات مـن النسـاء والفت ـات إ اء االنتـباكات         

لسـ ئة  اجلنس ة. وأما ثاجم ة العنف اجلنسـي أو التبديـد مب اجم ـتجمل كشـفل مـن أبـفا/ املعاملـة ا       
ي( هبـي أمــوجم أك ـدة ر العديــد   ر أمـاكن االتتنـا  )و البــا يفـون  لـد وــد الر ـا/ واألوال     

اساالت. ك ـا بـر ت إىل السـطح اـاهرة ا ـتبداف األهـراي علـى أ ـا  م ـوال م اجلنسـ ة            من
)الفعل ة أو املفتروة( كشـفل مـن أبـفا/ الـتحفم اال ت ـاعي الـذي باجم ـجمل بعـت اجل اعـات          

ا ـتحو  علـى اهت ـام     ية والعراق، ور أماكن أخـرى. ورـد   بوجمية العرب ة السوجماملسلحة ر اجل
العــات ر األبــبر األخــرية مــا ميــاجم  مــن عنــف  نســي ر  ــ اق اتتــدام التطــرف املصــحوب    

ــدوي الولن    ــابر للحـ ــد العـ ــذا التبديـ ــوء هـ ــالعنف. ور وـ ــر   بـ ــة أكثـ ــة ما ـ ــبحم اسا ـ ــة أصـ  ـ
 .مع اجلبات الفاعلة من  ري الدو/ورم ميى إىل موا بة حتدي الع ل  أي من
ييــاجمهم خوهــا علــى ت ــا م بســبف  وال يــلا/ املــدن ون املشــريون الــذين يفــرون مــن   - ٧

اال ــتقراجم ر اجل بوجميــة العرب ــة الســوجمية أو القــرن األهريقــي يوا بــون أخطــاجما كــبرية،   عــدم
لايـدت أعـداي املـدن ني    تىت بعد وصو م إىل ما ُيفتـرل أنـجمل املـال  ر البلـدان ا ـاوجمة. ولقـد ت      

ايـــد معبـــا مـــا تتنارلـــجمل التقـــاجمير  املشـــريين ر الســـويان )ياجمهـــوجم( خـــال/ العـــام املاوـــي، وتل 
 ،تــوايث العنــف اجلنســي. ور مجبوجميــة الفونغــو الدميقرال ــة، ا ــت رت تالــة اليــعف  عــن
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ــبة لابـــخا  املشـــريين ياخل ـــا أو أولئـــد    ــعون إىل عبـــوجم اســـدوي   ـــواء بالنسـ الـــذين يسـ
بلدين ا اوجمين، أنغوال ومجبوجمية الفونغو. ويييي التنريـد القسـري مـن ملف ـة األجمل     ال إىل

إىل ترمــان النســاء ع ل ــا مــن مصــدجم ت ــوي مــن مصــايجم الفســف. هفــي كولومب ــا، تتعــرل  
ــات بنعــاية م    ــداءات  النســاء العــامالت ر مســاعدة املشــريين واملنايي ــة األجماوــي إىل االعت لف 

ويتعروــن إىل االعتــداءات اجلنســ ة املتفــرجمة. ور مج ــع أ ــاء    يــد اجل اعــات املســلحة،  علــى
ــات      العــات، تو ــد ر املراكــل اسيــرية ك ــا ر املخ  ــات ضــالر مجــة لتعــرل النســاء والفت 

ــام خــا  لالرتصــاي ا     ــالء اهت  ــف،   لال ــتغال/ اجلنســي. ويــف إي ــى العن ــائم عل لس ا ــي الق
ى املـواجمي الطب ع ـة ومسـتولنات التعـدين،      لد تناهس اجل اعـات املسـلحة للسـ طرة علـ     ر مبا

األمر الذي يرتب  بلياية تشريد املدن ني، واالجتاجم بالبشر، واالعتداء اجلنسـي، ك ـا هـو اسـا/     
ــة الفونغــو الدميقرال ــة ور أمــاكن أخــرى. وم     نــذ انــدالع االوــطرابات األهل ــة    ر مجبوجمي

ــ      ر ــانون األو//ييسـ ــويان ر كـ ــوب السـ ــل 20١3 نـ ــدا   53 0٧9، وصـ ــا  ديـ ال ئـ
ض م كاكوما ر ك ن ا، كثري منبم من القاصرين  ري املصحوبني بذويبم، مع مـا يصـاتف    إىل

 لد من  يـاية ر تـاالت االعتـداء اجلنسـي، ولـل املراهقـات، والـلوار القسـري. وباملثـل،          
  ايت ر ض م ياياب تاالت العنف اجلنسي مـع اجمتفـاع عـدي الال ـئني هنـاك، يون أن ُتقـام      

 ( ر األرسام اجلديدة من املخ م.ا ناجمة واأل واجم للسالمة واس اية ا ت ع ة )مثلآل ات 
ــة أو اجل اعــات املســلحة        - 8 ــات اسفوم  ــجمل اجلب ــذي ترتفب ــف اجلنســي ال ــلا/ العن وال ي

املرتبطـــة بالدولـــة مصـــدجم رلـــق بـــالل ر بلـــدان مثـــل الســـويان )ياجمهـــوجم( و نـــوب الســـويان  
لسوجمية ومجبوجمية الفونغو الدميقرال ة. ور الوارع،  رى التشـديد بو ـجمل   واجل بوجمية العرب ة ا

ايــة الســفان املــدن ني. وجتلــى خــا  ر الســنوات األخــرية علــى مســيول ة اسفومــات عــن ل 
األمر ر إ راءات من رب ل تع ني مستشاجمين ر بيون مفاهحة العنف اجلنسـي، واعت ـاي    هذا

ع ــل، ك ــا هــو اســا/ ر مجبوجميــة الفونغــو       اجل ــومل ملــدونات لقواعــد الســلوك وخطــ     
الدميقرال ة وكوت ييفواجم، أو  ـن   ا ـات للقـوات املسـلحة تقيـي بعـدم التسـامح إلالرـا         

علــة مــن  ــري الــدو/ هــي املســيولة ك ــا هــو اســا/ ر كولومب ــا ون بــا/.  ــري أن اجلبــات الفا
ــن ــثري      ع ــا ي ــل معب ــن اســوايث، والع  ــى م ــة العظ  ــ   األ لب  ــديات   ا  ــد  حت ــة. ولق ة وع ل 
العنف اجلنسي الذي ترتفبجمل اجل اعات املسلحة مـن  ـري الـدو/، مبـا ر  لـد اجل اعـات        كان

اليت حت ل أهفاجما متطرهة ر العراق و وجمية والصوما/ ون نرييا ومايل ول ب ـا والـ  ن، مصـدجم    
عـات  ، ولذلد هنن اجلبوي الرام ة إىل إوـعاف أو تـدمري رـدجمة مجا   20١4رلق بالل خال/ عام 

من رب ل تنظ م الدولة ا  ـالم ة ر العـراق والشـام )ياعـح( وتركـة الشـباب وتنظـ م بوكـو         
 ترام وأنصـاجم الـدين واجل اعـات املنتسـبة لتنظـ م القاعـدة تشـفل  ـلءا أ ا ـ ا مـن مفاهحـة           

 العنف اجلنسي املتصل بالزناعات.
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ية   ا ـ ة  هنـاء   ، أابرت الدو/ املتيرجمة وا ت ع الدويل كفل إجما20١3ور عام  - 9
العنف اجلنسي املتصل بالزناعات. هقـد ا تيـاهم امل لفـة املتحـدة ل يطان ـا العظ ـى وأيرلنـدا        

االت الــزناع الــذي عقــد ر لنــدن  الشــ ال ة مــيبر الق ــة العــاملي  هنــاء العنــف اجلنســي ر تــ  
لـــن فـــل بالتلامـــات  ديـــدة، وُأع. وتعبـــدت عـــدة يو/ ر هـــذا اا20١4تليران/يون ـــجمل  ر
عـن ال وتوكـو/ الـدويل لتوث ـق العنـف اجلنسـي ر تـاالت الـزناع والتحق ـق ه ـجمل. و ـص             ه جمل

كبـاجم القــاية العسـفريني، مبــا ر  لـد جمك ــاء أجمكـان اجلــ ح، يوجم القطـاع األمــين ر اجلبــوي      
املبذولة ر هذا الصدي. وأعطى ثثلو كوت ييفـواجم ومجبوجميـة الفونغـو الدميقرال ـة وتفومـة      

حتاييــة اــة عــن املبــايجمات اجلــاجمي تنف ــذها ملفاهحــة العنــف اجلنســي. ومت التعبــد  الصــوما/ اال
بتقــدد الت ويــل الــال م لــدعم هــذ  الع ل ــات، وكــذلد لــدهع التعوييــات للنــا ني، ولتــوهري    

اجلنائ ــة الدول ــة. وبا وــاهة  املــواجمي الال مــة لصــندوق اليــحايا اال ــتئ اين التــابع لل حف ــة   
املستوى، هناك تا ة إىل مليد مـن الـدعم لتعليـل رـدجمة املنظ ـات النسـائ ة        الدعوة الره عة إىل

  داين لتلب ة التطلعات الفبرية.الشعب ة ومقدمي اخلدمات على الصع د امل
تـراف الـدويل بـأن العنـف اجلنسـي      والوارع أن أيام الص م رد ولـم وتـل حملـبا االع    - ١0
ــل يلقــى علــى اجلنــ    ال علــى كــل مــن يتغاوــى علــى أهعــا م   اة وُيلقــى عــاجم  علــى اليــحايا، ب
يتستر عنبا. ب د أن يواعـي القلـق البـالل ال تـلا/ رائ ـة بشـأن تـاالت مـن الـرهت الر ـي            أو

و بـوي ُتبــذ/ للتقل ــل مــن بــأن هــذ  اجلــرائم، مبــا ر  لــد مب اجم ــة اليــغ  س ــل اليــحايا  
 بلة التقفـي،   والشبوي على  حف الشفاوى. وأيلة العنف اجلنسي ل سم يائ ا واوحة أو

ــفاهة و      ــتقلة والش ــة إىل التحق قــات املس ــا  ــاءت اسا  ــن هن ــم، ر اجمتبــا    وم اجل ــدة التور 
 ُيقدم للنا ني من خدمات وجمعاية. ما مع
وتو د نقطة مشتركة بني الب ئات املتباينة اليت يتناو ا هذا التقريـر، وهـي أن مو ـات     - ١١

ــى خل    ــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات حتــدث عل ــن الت العن ــة م ــوع اجلــنس،   ف  ــي لن ــل ا  فل    
 لد ر النظم القانون ة الر  ة و ري الر  ة، وا تبعاي املـرأة مـن اس ـاة الس ا ـ ة. هعـدم       ر مبا

 ــب ل املثــا/، لــ س أمــرا  بفــني املــرأة الــذي يــال م تلايــد التطــرف املصــحوب بــالعنف، علــى   
نسي املتصل بالزناعات أكثـر بـ وعا ،   ااهرة منبن ة. ور البلدان ت ص العنف اجل عاجموا، بل

و ينــدجمر ا  بــال وــ ن األع ــا/ يتعــذجم اسصــو/ علــى خــدمات ا  بــال املــأمون أو هــ 
أو اجلـرائم   “الشـرف ”ع وـحايا جلـرائم   القانون ة، وتصبح النا  ـات عروـة خلطـر الورـو      ري
ت للعنــف ، إوــاهة إىل التــب  ح االرتصــايي. وكــثريا مــا تتعــرل النســاء والفت ــا“األخالر ــة”

 ت ـاعي لـايواجم، مثـل االتتطـاب     اجلنسي عند ر امبن باملبـام املنولـة أـن  فـم التو يـع اال     
ــة ور  ــا/         أو ــو الدميقرال  ــة الفونغ ــوجم ومجبوجمي ــجمل ر ياجمه ــا مت توث ق ــى  ــو م اال ــتقاء، عل
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ن نرييا. وعالوة على  لد، يبدو من كثري من اسوايث أن آل ات التعامل مـع اـروف الـزناع    
بالتحديد ما يعرل النساء والفت ات خلطر العنف اجلنسي،  واء ر  لد الزنوح القسـري   هي

البنـات، أو اال ـتغال/ اجلنسـي    ‘‘ لايـة ’’هربا مـن القتـا/، أو الـلوار ر  ـن مبفـرة لغـرل       
يفــن وــحايا مــرتني إن هــن أبلغــن   كو ــ لة للبقــاء علــى ر ــد اس ــاة. بــل إن مــن النســاء مــن   

لني أمنـ ني انتـبا يني، أو إن ُأكـرهن علـى الـلوار مـن اجلـاين باعتبـاجم          اجلرائم لدى مسـيو  عن
بفال من أبفا/ التسوية التقل ديـة، علـى  ـو مـا مت توث قـجمل ر الصـوما/ و نـوب السـويان،         
ــع نشــوب الزناعــات       ــة إىل من ــدينام ات أن اجلبــوي الرام  ور أمــاكن أخــرى. وتيكــد هــذ  ال

حتتــل مفانــة حموجميــة ر القيــاء راع ــة لل نظــوجم اجلنســاين وتعليــل املســاواة وبنــاء املي ســات امل
 آهة العنف اجلنسي. على
 

 العنف اجلنسي ر ب ئات الزناع - ألف 
 أهغانستان  

إن رلة ا بالغ عن العنـف اجلنسـي اـاهرة ملمنـة ر أهغانسـتان بسـبف الوصـم الـذي          - ١2
 با مجاعـة لالبـان. هفـي إلـاجم     تتعرل لجمل املشتف ات وتعذجم الوصو/ إىل املنالق اليت تس طر عل

القانون اجلاجمي بجمل الع ل تال ا، ميفن تو  جمل   ة اللىن لليحايا من النساء، ه تعروـن لل ليـد   
مـــن ا يـــذاء، األمـــر الـــذي ال يشـــنعبن علـــى للـــف ا نصـــاف. وبـــني كـــانون الثاين/ينـــاير  

ــة األمــم املتحــدة لتقــدد املســاعدة إىل  20١4األو//ييســ    وكــانون  أهغانســتان ، رامــم بعث
منـــبا كانـــم  3لنســـاء والفت ـــات، تايثـــا مـــن تـــوايث العنـــف اجلنســـي وـــد ا 44بتوث ـــق 

أيدي ألراف ر الزناع، ت ص اجمتفببا عنصران من الشرلة الولن ـة األهغان ـة ر إرل  ـي     على
، 20١4هريات وهاجمياب، وعيـو ر مجاعـة مسـلحة  ـري رانون ـة ر إرلـ م بـا الن. ور عـام         

فبتـبا ألـراف ر الـزناع،  ـبعة     ن تـوايث العنـف اجلنسـي وـد األلفـا/، اجمت     ورعم مثان ـة مـ  
أيدي أعياء ر روات األمن الولن ة األهغان ة وآخر على يد عيـو ر إتـدى امل ل شـ ات     على

املوال ة للنظام. وتسف تقرير اسفومة الثاين عن تنف ذ رانون القياء علـى العنـف وـد املـرأة،     
 20١3وتالــة واتــدة للبغــاء القســري بــني آ اجم/مــاجم         تالــة ا تصــاب   ١٧4مت تســن ل  

، رـــدمم جمابطـــة  ديـــدة، جمابطـــة املـــرأة     20١4. ور أيلو// ـــبت   20١4وآ اجم/مـــاجم  
ر املائـة   35ا ـتب ان ا تقصـائي، ت ـص وجمي ه ـجمل أن      2 000األهغان ة،  ثا ا ـتندت ه ـجمل إىل   

نفـو ، ورـاية مسـلحون،    أبـخا  مـن  وي ال  ’’من ا  بـات رلـن إن مـرتفل العنـف اجلنسـي      
، أ رت اللننـة األهغان ـة املسـتقلة    20١4ور عام “. وأهراي مسلحون من  ري مو ف رانوين

)ثاجم ــة يــتم ه بــا إخيــاع األوالي  ‘ بابــا بــا ي’سقــوق ا نســان حتريــا ولن ــا ه  ــا ُيســ ى  
ــجمل إىل أن    ــاية االــ     8لال ــتغال/ اجلنســي(، وخلصــم ه  ــاة هــم مــن الق ــة مــن اجلن  ني. ر املائ



S/2015/203 
 

 

15-04640 7/47 

 

املعلومات املتاتة ال تشري إىل أن ألراف الزناع مسيولة عن أغا  منبن ـة مـن العنـف     أن  ري
 اجلنسي، وهي العتبة املو بة لإليجمار ر القائ ة الواجمية ر مرهق هذا التقرير.

 
 التوصية  

ــاي إصــال     - ١3 ــى اعت  ــتان عل ــة أهغانس ــدم اخللــ     أتــص تفوم تات تشــريع ة ليــ ان ع
، وعلـى إنشـاء الـبل التحت ـة الال مـة      “األخالر ة”عنف اجلنسي واللىن أو اجلرائم  رائم ال بني

نـــا ني. وأيعـــو و اجمة الداخل ـــة لتقـــدد خـــدمات اس ايـــة واخلـــدمات الصـــح ة والقانون ـــة لل
ــة      إىل ــرأة ر الشــرلة الولن  ــار امل ــة إىل إيم ــاح   تســريع اجلبــوي الرام  ــلت  انفت ــة، ثــا يع األهغان 
 التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين. تجمل علىاجلبا  وردجم هذا
 

 مجبوجمية أهريق ا الو طى  
تالــة مــن تــاالت العنــف اجلنســي  2 52٧خــال/ الفتــرة املشــ ولة بــالتقرير، ُوث قــم  - ١4

املــرتب  بالزناعــات ر مجبوجميــة أهريق ــا الو ــطى، مبــا ر  لــد اال تصــاب املرتفــف  جمهــاب   
ــد مــن اليــحاي    ــ ح   املــدن ني، ت ــص تعــرتل العدي ــات تفت ــا  م، خــال/ ع ل  ــداء ر من ا لالعت

ــات بشــفل        ــد ا ــُتبدهم النســاء والفت  ــو/ أو األي ــا/. ور ــائبم ر اسق ــاء اختب ــا /، وأثن املن
منبني. وأه د عن تـاالت اعتـداء  نسـي مـرتب  بالزناعـات وـد الر ـا/ واألوالي. ويـرتب          

جماجما، وباجل اعـات املسـلحة املفونـة    اجلناة امللعومون بالرعاة املسل حني من ربائل هوالين ر مبـا 
مــن أعيــاء ائــتالف  ــ ل فا  ــابقا وامل ل شــ ات املناهيــة لباالكــا، ومجاعــة الثــوجمة والعدالــة،    

أياجم/مـايو، رـدتمم ثــثليت اخلاصـة املعن ــة     5واجلببـة الدميقرال ـة لشــعف أهريق ـا الو ــطى. ور    
 2١2٧ن املنشـأة ع ـال بـالقراجم    بالعنف اجلنسي ر تاالت الزناع إتالـة إىل جلنـة جملـس األمـ    

 ( بشــأن اسالــة ر البلــد، أبــاجمت ه بــا إىل أن مج ــع األلــراف رــد ا ــتخدمم العنــف20١3)
 اجلنسي  خياع اخلصوم وإ ال م.

ــأن العن  - ١5 ــة بشـ ــوا ل خاصـ ــة بـ ـــومث ـ ــرتب  بالزناعـــات ر مق ــ ـــالعــف اجلنســـي املـ ات ــ
 - مــامبريي، ولوبــاي، ومــامبريي   - بنــدي، ونانــا  - مبوكــو، وأوهــام، وأوهــام   - أومبــ ال

ع ر أثنـاء األع ـا/ العدائ ـة    كايي. هقـد بلغـم أع ـا/ العنـف اجلنسـي معـدالت مـثرية للنـل        
ا أن عـدي تـاالت اال تصـاب ر ترا ـع ر املـدن      ة اليت تلتـبا مبابـرة. ويبـدو تال ـ    املرتل ور

لـة املتعـدية األبعـاي لتحق ـق     الرئ س ة بسبف الو وي األمين املشترك لبعثـة األمـم املتحـدة املتفام   
ــانغاجم     ــة  ـ ــطى وع ل ـ ــا الو ـ ــة أهريق ـ ــتقراجم ر مجبوجميـ ــاي األوجمو .  اال ـ ــة االحتـ يس وع ل ـ

 لد، ال تلا/ أع ا/ العنف مست رتة ر وواتي املدن، مع اهن ـاجم اخلـدمات اال ت اع ـة،     ومع
لق اسدوييــة. األمــر الــذي يفل ــف املــدن ني مشــاق كــبرية، ال  ــ  ا ر منــالق التعــدين واملنــا  
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وتظل خدمات الرعاية الطب ة بع دة املنا/، مبـا ر  لـد املعاجلـة الورائ ـة بعـد التعـرل لفـريو         
نقص املناعة البشرية للوراية من العدوى. وتع ل اسفومة االنتقال ة على اعت اي مر وم بشـأن  

، 20١4ريل إنشاء وتدة مشتركة لال تنابة السريعة ملفاهحة العنف اجلنسـي. ور ن سـان/أب  
أنشأت السلطات وتدة حتق ق خاصة ملالتقة مرتفل االنتباكات اجلس  ة سقـوق ا نسـان.   
واجلبــوي  اجميــة أييصــا لصــ ا ة رــانون  نشــاء حمف ــة  نائ ــة خاصــة يفــون  ــا االختصــا      
القيائي على االنتباكات اجلس  ة للقانون الدويل ا نساين والقانون الدويل سقـوق ا نسـان،   

خـــذ العنـــف اجلنســـي ر اسســـبان   لـــد العنـــف اجلنســـي املـــرتب  بالزناعـــات. ورـــد أُ مبـــا ر
  تُـ ر برا اه ـل، واع  20١4و /يول ـجمل  التفاول بشأن اتفـاق ورـف األع ـا/ العدائ ـة ر ب     عند

 يستدعي الرصد عند تنف ذ االتفاق.انتباك ا 
 

 التوصية  
ــى وــ ان أن    - ١6 ــا الو ــطى عل ــة أهريق  ــة   أتــص  ــلطات مجبوجمي تراعــي اجلبــوي املبذول

ال ــتعاية األمــن و ــ اية القــانون منــع  ــرائم العنــف اجلنســي، وأن يظبــر  لــد ر أي جمصــد  
التفاق ورف إلالق الناجم أو اتفاق السالم، بش صا مع الب ان املشترك للحفومـة واألمـم املتحـدة    

ألو//ييســ   بشــأن منــع العنــف اجلنســي املــرتب  بالزناعــات والتصــدي لــجمل املورــع ر كــانون ا 
. وأبــنتع كــذلد الســلطات علــى تفع ــل وتــدة اال ــتنابة الســريعة املعن ــة مبفاهحــة   20١2
 جلنسي وإنشاء حمف ة  نائ ة خاصة.العنف ا

 
 كولومب ا  

هامـة ملعاجلـة آثـاجم سسـة عقـوي       ، اختـذت تفومـة كولومب ـا خطـوات    20١4ر عام  - ١٧
اجلنسـي ا ـُتخدم ه ـجمل بصـوجمة منبن ـة، وهقـا        الزناع املسلح الداخلي الذي اعُت  أن العنف من

الصايجم عن ااف ة الد توجمية الفولومب ة. هقـد ور ـع الـرئ س خـوان مانويـل       092للقراجم جمرم 
ــانتو  ر  ــجمل  ١8 ـ ـــ  20١4تليران/يون ـ ــا يت ــا تاجما صـ ــام  رانونصـ ــة االتتفـ ــحايا إمفان ـ  ح لليـ

ــانون   إىل ــل   ١٧١9القيــاء )الق ــد مــن أ ــل تعلي ــا ني (، و ل ــن العنــف اجلنســي   ووــع الن م
يتسنتى  م اسصو/ على تعوييـات وعلـى الـدعم النفسـي واال ت ـاعي والرعايـة الطب ـة         لفي

 رميـــة  صـــراتة بـــأن العنـــف اجلنســـي ميفـــن أن يشـــف ل  ١٧١9ا ان ـــة. ويعتـــرف القـــانون 
ا نسان ة، وينصت على أن هذ  اجلرائم ال تسق  بالتقايم. ويش ل  ـرائم أ فلـبا القـانون     ود
نائي ر السابق، مثل التعق م القسري واس ل القسـري والتعـري القسـري، وييـ ف إبـاجمة      اجل

حمدية إىل اروف التشديد، ك ا هو اسا/ مثال عندما ُيرتفف العنـف اجلنسـي بوصـفجمل بـفال      
 ف ود املداهعني عن تقوق ا نسان.من أبفا/ االنتقام أو التخوي
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الـذي حيـدتي    ١480، املر ـوم  20١4وعالوة علـى  لـد، اعت ـد، ر آب/أ سـطس      - ١8
أياجم/مايو يومصا ولن صا لفرامة النساء وحايا العنف اجلنسي النـا م عـن الـزناع املسـلح      25يوم 

امـرأة   2 08١، تصـلم  20١4الداخلي، بوصف  لد إ راًء للتعـويت اجل ـاعي. ور عـام    
 ٧ 353ل علـى تعـويت، مـن أصــ    “ ـرائم انتـباك اسريـة والسـالمة اجلنسـ تني     ”مـن وـحايا   

ــني عــامي    ــاين/نوه    20١4و  ١985وــح ة مســنلة ب ، أصــدجمت 20١4. ور تشــرين الث
ــا تاجما صــا ر ريــ ة     ــا تف ص  و وآخاان  سااف توري م نكولساا حمف ــة الســالم والعــد/ ر بو وت

(Salvatore Mancuso and others عاجلم ه جمل )تالـة مـن تـاالت العنـف اجلنسـي، منـبا        ١٧5
 ـرال البغـاء واال ـترراق اجلنسـي، واالعتـداء اجلنسـي، والتعقـ م        تاالت الختطاف النساء أل

علــــى مانفو ــــو و ــــري  مــــن القــــاية  القســــري، وا  بــــال القســــري. وريــــى اسفــــم  
بخص، منبم وـحايا للعنـف اجلنسـي     9 500العسفريني بدهع تعوييات ملا يليد على  ببجمل
   بالزناعات وتقدد اعتذاجم علين.املرتب
ديات توا جمل تنف ذ األلر القانون ة التقدم ة علـى الصـع د االـي بسـبف     وال تلا/ مث ة حت - ١9

الق ــوي الــيت حتــد مــن القــدجمات املي ســ ة والــنقص ر ا بــالغ عــن اســاالت، الــذي يعــدت  ــببصا  
لإلهالت من العقاب على هذ  اجلرمية ونت نة  ا علـى تـد  ـواء. ومـن األمثلـة علـى املسـائل        

ــثري رلق ــا مســت    رصا اال ــتغال/ اجلنســي ر املنــالق اخلاوــعة لنفــو  ا  وعــات   الــيت مــا  الــم ت
املسـلحة مــن  ــري الدولــة أو تلــد الــيت نشـأت عقــف ع ل ــة تســريح املقــاتلني. ووهق ــا لب انــات   

تفوتنـم مـا بعـد التسـريح و ريهـا      جم  ة أوجميها مفتف أمني املظـات، تشـف ل ا  وعـات الـيت     
لتبديـد الرئ سـي، تل بـا العصـابات املسـل حة، وحتديــدا      ا  وعـات املسـل حة اال ـة مصـدجم ا     مـن 

ف و ـــــ ح التحريـــــر الـــــولين(.  ـــــ ح الشـــــع) القـــــوات املســـــلحة الثوجميـــــة الفولومب ـــــة
اســاالت، تبــ تن أن بعــت عناصــر القــوات املســلحة الفولومب ــة كــانوا مــن اجلنــاة،     بعــت ور

 ا. ال  بس ا ة عدم التسامح مطلق وتالتق و اجمة الدهاع هذ  اساالت ع
ــد ا ــتخدمم العنــف       - 20 ــة ر وتشــري التقــاجمير إىل أن ا  وعــات املســلحة مــن  ــري الدول

اجلنسي ا ترات ن ة لفرل   طر ا على ا ت ع وختويف املدن ني، وال    ا الق ايات النسـائ ة  
ــرل النســاء          ــص تتع ــلا ، ت  ــ لة لالبت ــا و  ــوق ا نســان. وا ــتخدم أييص ــن تق ــداهعني ع وامل

خريــات. والنســـاء اللـــوا  يعشـــن  دهع للعنــف اجلنســـي جلعلـــبن عـــ ة لا العــا لات عـــن الـــ 
مقربة من مستولنات التعدين  ري القـانوين الـيت تسـ طر عل بـا ا  وعـات املسـلحة أكثـر         على

عروــة خلطــر اال ــتغال/ اجلنســي والبغــاء القســري واالجتــاجم بالبشــر. و ســف مفتــف أمــني     
داهعني عـن تقـوق املـرأة ثـن جمهعـوا أصـوا م       املظات، تصلم تاالت اعتداء  نسـي علـى املـ   

تأي دا  عاية ملف ة األجماوي. وال يلا/ العنف اجلنسي املـرتب  بالزناعـات مـن عوامـل الـزنوح      
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ر كولومب ا، ت ص ييثر تأثريصا  ـري متنا ـف علـى األرل ـات ا ثن ـة ر املنـالق الريف ـة النائ ـة.         
واملثلـ ني ومليو ـي امل ـل اجلنسـي ومغـايري       ورد تدى العنف اجلنسي املرتفف ود املثل ـات 

 “العنـف ا صـالتي  ”ا وية اجلنسان ة وتاملي صفات اجلنسني، باعتباجم  بـفال  مـن أبـفا/    
اوـعة لسـ طرة   ، بالعديد من األهراي إىل الفـراجم مـن املنـالق اخل   “تطبري السفان”أو الرامي إىل 

 ا  وعات املسلحة.
ــذكر مشــ  ومــن التطــوجمات األخــرى اجلــديرة    - 2١ اجمكة النــا ني مــن العنــف اجلنســي    بال
وـح ة حتـدتثم أمـام ا ـت عني      60حمايثات السالم ر هاهانا، من و ن جم وعة ميل فة من  ر

، 20١4ر أيلو// ـبت     “اللننة الفرع ة للشيون اجلنسـان ة ”ر املفاووات. وعقف إنشاء 
ة ر ااايثـات. ونت نـة للع ل ـتني،    باجمك راية املنظ ات املعن ة بـالتنوع اجلنسـي وتقـوق املـرأ    

أثاجم كل من اليحايا واجلبات املعن ة مسألة العنف اجلنسي املرتب  بالزناعـات ر املفاووـات،   
  تشبد   ابق ا أي ع ل ة للسالم.ويعت   لد أمرصا مستندصا ت

 
 التوصية  

ا مــع األمــم أثــين علــى تفومــة كولومب ــا علــى التقــدم ااــر  تــىت اآلن وعلــى تعاوهنــ   - 22
اخلاصـة املعن ـة بـالعنف اجلنسـي     املتحدة، مبا ر  لـد مـن خـال/ الليـاجمة الـيت رامـم أـا ثـثليت         

ــاجم     ر ــزناع ر آ اجم/م ــانون    20١5تــاالت ال ــذ الق ــى تنف   ١٧١9. وأبــنع الســلطات عل
واال ت راجم ر مالتقة اليـالعني ر تـاالت العنـف اجلنسـي املرتفبـة خـال/ الـزناع مـن أ ـل          

قــاق العــد/ للنــا ني وتصــو م علــى التعوييــات. وينبغــي أن تظــل مســألة العنــف  وــ ان إت
ــا، ور االتفارــات      ــة ر هاهان اجلنســي املــرتب  بالزناعــات مطروتــة ر حمايثــات الســالم اجلاجمي
وآل ــات العدالــة االنتقال ــة الــيت تــننم عنــبا. وينبغــي إيــالء اهت ــام خــا  للفئــات الــيت توا ــجمل   

ــق إوــاه ة ر االتتفــ   ــة      عوائ ــالق الريف  ــة والنســاء ر املن ــات ا ثن  ــل األرل  ام إىل القيــاء، مث
ــة اجلنســان ة وتــاملي      ــل اجلنســي ومغــايري ا وي ــات واملثلــ ني ومليو ــي امل  واأللفــا/ واملثل 
صفات اجلنسـني والنسـاء اللـوا  تعرتوـن لالعتـداء ر صـفوف ا  وعـات املسـلحة. وأبـنع          

ة مـن الزناعـات    ايـة ومشـاجمكة البلـدان األخـرى املتيـرجم     اسفومة على تو  ع نطاق تدابري اس
 امل اجم ات اجل دة.

 
 مجبوجمية الفونغو الدميقرال ة  

خطـوات  ـري مسـبورة،     20١4اختذت تفومة مجبوجمية الفونغو الدميقرال ة ر عـام   - 23
مثل حماك ة بعت من كباجم اليبا  ر اجلـ ح ويهـع تعوييـات للنـا ني مـن العنـف اجلنسـي        

بالزناعــات. ور الورــم نفســجمل، بــبدت الســنة ر ــد اال ــتعرال جتــدي أع ــا/ العنــف    املــرتب 
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ي. أيــدي ا  وعــات املســلحة، مبــا ر  لــد  يــاية ع ل ــات اال تصــاب والــزنوح القســر  علــى
ــرة   هقـــد ــدة للســـفان ر الفتـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــاير    ـــنتل صـ ــانون الثاين/ينـ ــن كـ  20١4مـ
ــام    إىل ــة مــن   ١١ ٧69أيلو// ــبت   مــن نفــس الع تــاالت العنــف اجلنســي واجلنســاين   تال
ــة واملقالعــة الشــرر    ر ــ   مقالعــات ك فــو الشــ ال ة وك فــو اجلنوب   ة وكاَتنغــا ومان   ــا  واعت
ر املائــة مــن هــذ  اســاالت  ــا صــلة مبابــرة بتطــوجمات الــزناع، ت ــص اجمتفبــبا أهــراي   39 أن

شـ ال ة واملقالعـة الشـرر ة    ، الم مقالعة ك فو ال20١3مسلحون. وك ا كان اسا/ ر عام 
ر املائة مـن مج ـع    42أكثر املقالعات تيرجمصا من العنف اجلنسي املرتب  بالزناعات، ت ص إن 

اسوايث ورعم ر املقالعة الشرر ة. ور الفتـرة نفسـبا، تأك ـدت األمـم املتحـدة مـن تـدوث        
هتــاة  332 امــرأة و 36١تالــة مــن تــاالت العنــف اجلنســي املــرتب  بالزناعــات لالــم   698

ر املائة من هذ  اسـاالت عناصـر مـن رـوات األمـن       3١جم ا/ وصب ني. وكان اجلناة ر  3 و
غـــو الدميقرال ـــة مســـيولني اسفوم ـــة، ه  ـــا كـــان أهـــراي القـــوات املســـلحة جل بوجميـــة الفون 

تايث ا، وتعوي املسـيول ة   ١5٧تايث، وتوجم  أهراي الشرلة الولن ة الفونغول ة ر  20١ عن
ني إىل وكالة اال ـتخباجمات الولن ـة. وب تنـم التحق قـات الـيت ُأ ريـم ر االنتـباكات        ر تالت

الـــولن ني  الــيت اجمتفبتـــبا عناصـــر القـــوات املســـلحة أثنـــاء الع ل ـــات العســـفرية وـــد حتـــالف 
، 20١4كونغو تر و ي   اية ر إرل م ما  سي، بـني بـبا /ه اير ون سـان/أبريل     أ ل من

ــى أهنــم      بــة أهــراي مجاعــة ا ونــدي ا   أن اال تصــاب ا ــتخدم ملعار  ــذين كــان ينظــر إلــ بم عل ل
مـن القـوات املسـل حة     8١3و  804ياع ي التحالف، ت ص رامم عناصـر مـن الفت بـتني     من

 امرأة. 20ل عن ال يق با تصاب ما
ر املائـة مـن مج ـع اسـاالت      69وبث ل االنتباكات اليت اجمتفبتبا ا  وعـات املسـلحة    - 24

ــف  ــ تن أن اجل    امليكــدة للعن ــد تب ــرتب  بالزناعــات. ور ــذين ينت ــون   اجلنســي امل ــاة الرئ ســ ني ال ن
ع ل ـة ا تصـاب. ومـن ا  وعـات      ١١٧جم وعة ماي ماي    با/موجم ن مسيولون عـن   إىل

ــالق         ــرتب  بالزناعــات ر املن ــف اجلنســي امل ــيت تتح ــل املســيول ة عــن أع ــا/ العن األخــرى ال
ولن ــة ر إيتــوجمي، والقــوات الدميقرال ــة لتحريــر جموانــدا، اخلاوــعة لســ طر ا  ببــة املقاومــة ال

وجمايا موتومبوكي، ون اتوجما، وحتالف الولن ني من أ ل كونغو تر و ي  ـ اية، ومـاي مـاي    
   با/لومومبا، و ريها من جم وعات ماي ماي. وواصلم جم وعة ماي مـاي  ـ  با/موجم ن   

وف وأجم  م املدن ني أييـا علـى الع ـل    ر املقالعة الشرر ة ا تخدام العنف اجلنسي لنشر اخل
، ابــرت أنبــاء تف ــد بتعــرل النســاء،  20١4القســري ر منــالق التعــدين. ور بــبا /ه اير  

ــة        ــا/ اال تصــاب واال ــترراق اجلنســي واس ــل القســري ر مقالع ــي، ألع  ــائبن العرر النت 
وعــات املناوئــة. كاتانغــا، علــى يــد مســلحني مــن ربــ ليت بــاتوا وبالوبــا بقصــد إ ال/ أهــراي ا    

يلا/ السفان املشريون ياخل صـا معرتوـني بشـدة للعنـف اجلنسـي املـرتب  بـالزناع ر  ـ اق          وال
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تالـة   2 343هذ  الصدامات ا ثن ة، ت ص وث قم مفوو ة األمـم املتحـدة لشـيون الال ـئني     
 ى ه با وروع هذا العنف.عُيد
دا ل وكــو ثثلــة بخصــ ة معن ــة ، عــ تن الــرئ س  ــانني مابونـ 20١4بو /يول ـجمل   ١4ور  - 25

أيلو// ـبت  ،   ١آب/أ سـطس إىل   28مبسألة العنف اجلنسي وجتن د األلفا/. ور الفتـرة مـن   
رــام ثثلــي اخلــا  بليــاجمة إىل مجبوجميــة الفونغــو الدميقرال ــة سيــوجم إلــالق خطــة الع ــل الــيت    

ــي، ور       ــلحة ملفاهحــــة العنــــف اجلنســ ــعتبا القــــوات املســ وه  ، تشــــرين الثــــاين/ن  29ووــ
، 20١4و جماي باالتتفا/ بننشاء جلنة ولن ة لإلبـراف علـى تنف ـذ اخلطـة. ور عـام       أمر صدجم

عنصرصا مـن القـوات املسـلحة،     ٧6هريصا من ب نبم  ١35أصدجمت اااكم العسفرية أتفاما  ق 
ــة، و  4١ و عنصــرصا مــن ا  وعــات املســلحة، الجمتفــاأم  ــرائم    ١8 هــريصا مــن الشــرلة الولن 

أياجم/مايو، اختت ـم ااف ـة العسـفرية ر  ومـا حماك ـة       5 باب العنف اجلنسي. ور تدخل ر
. وأيانـم  20١2األبخا  املتب ني ر تايث اال تصاب اجل اعي الـذي ورـع ر م نوهـا عـام     

عنصرصا من عناصر القوات املسـلحة ا  ـوا بـالعنف     39ااف ة بتب ة اال تصاب اثنني من أصل 
ــالتقرير حماك ــة اجلنــرا/  ــريوم كــاكواهو    اجلنســي. وانتــبم كــذل  ــرة املشــ ولة ب د خــال/ الفت

ــف      ــا  ال )امللق ــويل إنغ ــدي موب ــدم ب  ــة املق ــد”وحماك  ــرا/   “١06 بالعق  ــى اجلن (. وُتفــم عل
كاكواهو بالسنن عشر  نوات عـن  ـرائم تـرب هـي اال تصـاب والقتـل والتعـذيف، وُتفـم         

ــى  ــدى اس ــاة الجمتفابــجمل    “١06العق ــد ”عل  ــرائم وــد ا نســان ة، مبــا ر  لــد      بالســنن م
ــذ  ا يانـــات تـــد   ــترراق اجلنســـي. وتشـــف ل هـ ــة  اال تصـــاب واال ـ ــوي الرام ـ ث ا هامصـــا ر اجلبـ

ــام     إىل ــبا . ور عـ ــاجم اليـ ــبة كبـ ــلم 20١4حما ـ ــايث     30، تصـ ــحايا تـ ــن وـ ــح ة مـ وـ
 2003اال تصــاب اجل ــاعي الــيت اجمُتفبــم ر رريــة  ــونغو مبويــو ر مقالعــة اال ــتوائ ة عــام    

يوالجم مـن يوالجم   5 000يعـاي/   وـح ة مـا   29لى تعوييات مال ة من اسفومة. هقد تلق م ع
يوالجم تعوييصـا ع ـا هنـف مـن ثتلفـات. وتصـلم أم إتـدى         200تعوييصا عـن اال تصـاب و   

ــى مــا    ــذين توهــوا  ــراء ميــاعفات اال تصــاب عل يوالجم. وميث ــل  ١0 000يعــاي/  اليــحايا ال
 .ر إرامة العد/التعوييات إ ا صا كبريصا  يهع
بلـل  ُتالشفل السائد من أبفا/ العنـف اجلنسـي واجلنسـاين الـيت      هو ويظل اال تصاب - 26

ر املائـة(. ويتـوهر الـدعم الطـل      98تقدمن للحصـو/ علـى اخلـدمات )   اللوا  ت  اتعنبا النا 
ــال ال  ــري والنفســي واال ت ــاعي والقــانوين ر عواصــم املقالعــات ومــا تو ــا    ق . أمــا ر املن

ــ ةوــع ف ةالعدالــ منظومــة ت ــص ،املعلولــة ــة  لنــأ املــدن ون إىل ثاجم ــات  ه، ةأو  ائب  ــري جم  
، كـاللوار مـثال. وتواصـل األمـم املتحـدة      ‘‘لـي الصـفحة  ’’من أ ل اجلناة واليح ة أ ر  بني

تقــدد الــدعم لتنف ــذ اال ــترات ن ة الولن ــة املتعلقــة بــالعنف اجلنســي واجلنســاين. وعلــى  ــب ل   
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ــا/،  ــة )   يعطــتاملث ــدعم النفســي    (ال ون ســ فمنظ ــة األمــم املتحــدة للطفول ــة لتقــدد ال األولوي
واال ت ـاعي واالرتصـايي والتعل  ــي لالفـا/ املولـويين نت نــة اال تصـاب وألمبــا م. و وي      

املســاعدة  مبســتللمات ا ــ ة واألعــدات املصــندوق األمــم املتحــدة للســفان مراكــل العــالر ب  
اسصـو/   شـيون الال ـئني نطـاق مشـروع    األمـم املتحـدة ل  وـ ة  اال تصاب. وو عم مفو بعد

ــة    ــوي والطار ــى الور ــة اآلمــن عل ــو اجلنوب  ــوهري ، وهــو مشــروع يرمــي إىل  ل شــ ل ك ف ــواع ت أن
ر ك فـو الشـ ال ة،    ةتنربـ ال بعد  احالطارة البديلة، إمدايات من وروي الطبي ومستدامة من 

النا تــات أثنــاء ذي توا بــجمل النســاء خطــر العنــف اجلنســي الــمــن تقل ــل الت ــص  ــاعد علــى 
اسطف و لف امل ا . وأنشأ املفتف املشترك سقـوق ا نسـان التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة        مجع

ــة     ــايات رانون  ــة  ــبع ع  ــة الفونغــو الدميقرال  ــق اال ــتقراجم ر مجبوجمي ت ــص تتفامــل   ،لتحق 
النـب  املتفامـل، اختـاجم    الدعم الطـل والنفسـي واال ت ـاعي والقـانوين. ونت نـة  ـذا        خدمات

 من املستف دين جمهع يعاوى ريائ ة.ر املائة  60
 

 توصيةال  
لــى وــ ان التنف ــذ الفامــل خلطــة     عمجبوجميــة الفونغــة الدميقرال ــة   أتــص تفومــة   - 2٧
القــوات املســلحة ملفاهحــة العنــف اجلنســي، وتقــدد اجلنــاة إىل العدالــة بشــفل منــبني،   ع ــل

أيعــو اجلبــات املا ــة و لــد يهــع التعوييــات املســتحقة  ــم. و ــ  أوــراجم اليــحايا، مبــا ر 
إيالء املليد مـن االهت ـام    وإىل بوي، من   ا تبذلجملومنظومة األمم املتحدة إىل يعم اسفومة ه 

 ه با منالق التعدين  ري املنظم. لل نالق املب لة، مبا
 

 العراق  
مـن املـدن ني    ١5 000مـن  أ فرت أع ا/ العنف املسلح ر العـراق عـن مقتـل أكثـر      - 28

أتـد أكثـر األعـوام    الفتـرة املشـ ولة أـذا التقريـر      ، ثا يعل20١4وأهراي روات األمن ر عام 
ــام    ــذ ع ــة من ــي ه. 2003يموي ــجمل  29ف ــة ا  ــالم ة     ،20١4تليران/يون  ــ م الدول ــن تنظ أعل

بوجميـة  اجل بتـد مـن حماهظـة تلـف ر      “خالهـة إ ـالم ة  ”ر ام عن العراق والشام )ياعح(  ر
ورـــد ا ـــتخدم العنـــف اجلنســـي كنـــلء     إىل حماهظـــة ييـــاىل ر العـــراق.    ةســـوجمي العرب ـــة ال

ــن ــة، ور ــع        م ــة والدين  ــات العرر  ا ــترات ن ة تنظــ م ياعــح لنشــر الرعــف، واوــطباي األرل 
. وبعد ا ت الئجمل على مدينة املوصـل واملنـالق اا طـة    ة التنظ ما ت عات اليت تعاجمل أيديولو  

واالختطـاف   رراقتنظ م غطا من العنـف اجلنسـي واال ـت   ال انتب ، 20١4ان/يون جمل أا ر تلير
ورــد وثقــم اسفومــة تــدوث ثــالث مــن تــاالت ا  بــال القســري           واالجتــاجم بالبشــر 
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. وتتوهر خدمات حمدوية  دا ر جماالت الصـحة اجلنسـ ة   لليح ة أ ا  االنت اء العرري على
 .(2)إعاية ا يماروا  اب ة واال تشاجمات النفس ة ويعم 

من املنالق اليت يس طر عل بـا تنظـ م    ثن بفن من الفراجم كثريات ف د نساء وهت اتتو - 29
اعتداءات  سدية و نس ة وتش ة، مبا ر  لد تاالت اال ـترراق اجلنسـي   وروع ياعح عن 

ملقـاتلي   “يـوه  ”النسـاء ر أ ـواق مفتوتـة أو    مـن  الشـابات   “بـاع ُت” و واللوار القسـري. 
ياخل ا ه  ا يروونجمل عن أتداث كـانوا ه بـا بـبوي ع ـان مـا تتنارلـجمل       ن ويكد النا تيالتنظ م. و

ــاجمير مــن أتــداث   ــنظم، وخاصــة وــد     التق ــاء والفت ــات ال ليــديات،    العنــف اجلنســي امل النس
. وتـذكر بعثـة األمـم املتحـدة      ـنة  35 و  ـنوات  8تتراوح أع اجم معظم اليـحايا بـني    ت ص

حتـدي األ ـعاجم الـيت     “الئحـة ”أصـدجم  يفـون رـد   تنظـ م ياعـح    أنالعـراق  لتقدد املسـاعدة إىل  
ــديات وامل     ــات ال ليـ ــاء والفت ـ ــل النسـ ــا مقابـ ــتعني يهعبـ ــالل   يـ ــاوت املبـ ــص تتفـ ــ ح ات، ت ـ سـ

وبالفعل، ا تخدم التنظ م وعويا مب اجم ة اجلنس مع نساء وهت ـات ر مـواي     .(3)السن تسف
البعثـــة أن مـــا يقـــرب أهـــايت . وا ر التنن ـــدالـــيت يتبعبـــ ـــترات ن ة االالدعائ ـــة كنـــلء مـــن 

 ال يلالــون ر األ ــر لــدى التنظــ م ر  ــا/ العــراقكــانوا مــن النســاء واأللفــا/  2 500 مــن
، معظ بم من أهراي األرل ات العرر ـة والدين ـة. ورـد أيانـم     20١4تشرين الثاين/نوه    6 ر

ع ل ـات االختطـاف واالتتنـا  الـيت     تـاالت الـزناع    ثثليت اخلاصة املعن ة بـالعنف اجلنسـي ر   
ــا/   ــاء واأللفـ ــتبدف النسـ ــن تسـ ــ ح  مـ ــديني واملسـ ــاجمت  ال ليـ ــبد، وأبـ ــان والشـ ني والترك ـ

 ال ترراق اجلنسي.جممبا يفون رد ُهرل عل بم امن املدن ني  ١ 500يقدجم بنحو  ما أن إىل
ثل ـات  امل علـى النساء والفت ات، وكـذلد   علىاجل اعات املسلحة االعتداءات  وباجم  - 30

، معتـ ة  واملثل ني ومليو ي امل ل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسـان ة وتـاملي صـفات اجلنسـني    
أييـا تـوايث التعـذيف     مـن يواعـي القلـق   . و‘‘الـتطبري األخالرـي  ’’ لد بـفال مـن أبـفا/    

، أصــبح 20١4بــبا /ه اير  6لنســاء والر ــا/ ر مراهــق االتتنــا  العرار ــة. ور  لاجلنســي 
رـــراجم جملـــس األمـــن  لتنف ـــذيولـــة ر العـــات العـــر  تعت ـــد خطـــة ع ـــل ولن ـــة  العـــراق أو/ 

 اصر تتناو/ التصدي للعنف اجلنسي.( الذي يتي ن عن2000) ١325
 

__________ 

ــا، 20١5ر بــبا /ه اير  (2)  ــا الشــ  ،     يع ــدي، باب ــلع م الروتــي ال لي ــجملال ــف إىل  لائفت ــوف نان النســاء  الور
 .هنوعدم نبذ ،فرر عنبن تنظ م ياعح بعد اختطاهبنيللوا  ا

ــ م ياعــح أع   (3)   كــانون األو// 3، “ ــيا/ و ــواب ر الســل والررــاب   ”الــجمل ر كت ــف بعنــوان    يــ جم تنظ
 .20١4 ييس  
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 توصيةال  
رـراجم جملـس األمـن     لتنف ـذ أثين على تفومة العراق لق امبا بووع خطة الع ل الولن ة  - 3١

طة، مبـا ر  لـد مـن خـال/ تـدجميف روا ـا       تنف ذ اخلالتعن ل بوأتثبا على  ،(2000) ١325
إعـاية   لل سـاعدة ر األمن ة لي ان اتترام تقوق املرأة. وهناك تا ة ما ة إىل ووـع بـرام    

ــات ال  ــاء والفت ـ ــاعي للنسـ ــا يمـــار اال ت ـ ــر،   لـ ــن األ ـ ــ م ياعـــح مـ ــبن تنظـ ــرر عنـ وا  يفـ
. وينبغي تعليـل  اال ة اتعا ت على صع د الرعاية الطب ة والنفس ة اسا ة إىل إتاتة  بس ك ا

أخصـائ ني  لايـة املـرأة أو    ن ر بـيون مستشـاجمي إيفـاي  ردجمة منظومة األمم املتحدة من خـال/  
 .من  وي نفس املباجمات

 
 ل ب ا  

املوا بــات املســلحة مو ــات مــن  20١4بــبدت األبــبر الســتة األخــرية مــن عــام   - 32
منـذ ثـوجمة   هـي األخطـر مـن نوعبـا      ـا  أ ـاء ل ب ضتلـف  لرابلس وبنغا ي وأماكن أخرى ر  ر

 األمــر الــذي، البلــدا ت ــع الــدويل ميرتــا مــن   مفونــات معظــم مانســحبرــد . و20١١عــام 
هــر  مــن  ، ك ــا رلــص مــن العنــف اجلنســي  اتمــن تقــدد اخلــدمات األ ا ــ ة للنا  ــ   تــد

، ت ـص ا ـتبدهم اال ت ـاالت    أميـا تيـرجم  النسـاء   يـرجمت . وتموثورـة  اسصو/ على معلومات
وُيقـا/   اجلنسـي،  التعـرل للعنـف   ضـاوف  مـن  ةاألمن ـ اسالة من النابطات. و اي تدهوجم عديا 

 اللنـوء  لـالل  مـن  متلايـدة  أعـداي  هقد تاولـم . ا اوجمة البلدان إىل الزنوح يواهع من إن  لد
 علـى أنـجمل ُيقـا/    البحـر،  لريـق  عـن  ل ب ـا  انطالرا مـن  أوجموبا إىل أن تصل واملبا رين والنا تني

ــاال إن ــن العنـــف أع ـ ــي مـ ــى اجلنسـ ــاجم  علـ ــاء ُت ـ ــات النسـ ــذا ر والفت ـ ــجمل  هـ ــ اق نفسـ . السـ
العنـف اجلنسـي الـذي    اجتاهـات  ر ل ب ـا بـالنظر إىل    نيا  املتطـره يواعـي القلـق البـالل نشـ     ومن

 .املسلحة على الصع د ا رل  ي ترتفبجمل اجل اعات
ــد  - 33 ــاكم و الــيت ُتشــن  ا ن ــات أيت ور إىل تورــف ئ ة القيــاأهــراي ا  ئــات  علــى اا
األمـم املتحـدة للـدعم    العدالة ر بنغا ي ويجمنة و رت ولـرابلس. وتع ـل بعثـة     منظومة ع ل

األمـر  ت سـري تـواجم   ا ـي بـني أصـحاب املصـلحة الرئ سـ ني،        لعلى تفث ف  بويها ر ل ب ا 
ــذي ــ ح هرصــة للتصــدي للعنــف اجلنســي. ور    ال ــو جماء    23يت ــس ال بــبا /ه اير، أصــدجم جمل

 األمـر الـذي  وـحايا اسـرب،    ر عـداي وحايا العنف اجلنسـي  دخل الذي ي ١١9م املر وم جمر
ــامبم    ــق أم ــد الطري ــجمل لالنتصــافميب ــذ، ا20١4. ور تليران/يون  ــراجم  خت ــد/ الق ت و اجمة الع

ســي. وباعتبــاجم  األو/ مــن نوعــجمل     تعــويت وــحايا العنــف اجلن   ل االــذي أنشــأ صــندور    904
 تخصص.ىل يعم هين مالصع د العاملي،   حتار هذا الصندوق إ على
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 توصيةال  
لعــام  904والقــراجم  ١١9علــى تنف ــذ املر ــوم جمرــم  ر ل ب ــا أتــص الســلطات الولن ــة  - 34

ن مـن الــزناع اســايل،  واملتيــرجم بمهــ  نمـن أ ــل وــ ان ا نصـاف جل  ــع اليــحايا، مبـ    20١4
 .لعات حتظر العنف اجلنسي تظرا راتشريعا  نخدمات متعدية القطاعات و توهريخال/  من
 

 مايل  
تالة انعدام األمن ر الش ا/، إىل  انـف عوامـل مثـل اخلـوف مـن االنتقـام       لقد أيت  - 35
اسـد بشـدة مـن ا بـالغ      إىل ،يحايا والشبوي واملنظ ات الـيت تـدع بم  ل اية لعدم توهري اسو
ا ن ـات علـى العـاملني    تلايـد   أهيـى العنف اجلنسي ر مايل. ور نفـس الورـم،    تاالت نع
إىل التيــ  ق أكثــر علــى الع ــل    ( 20١4تايثــا ر عــام   23بلــل عــن  ا ــا/ ا نســاين )أُ ر 

وتفــاثرت،  ر األبــبر األخـرية  . وعـالوة علــى  لـد، انقســ م اجل اعـات املسـلحة    ا نسـاين 
معبــا لــدخو/ الــيت ختيــع  ــا كــل مجاعــة حتديــدا واوــحا لمــن الصــعف حتديــد الق ــاية  هصــاجم

 اس اية.توهري تواجم بشأن  ر
العنف اجلنسـي املـرتب  بـالزناع،    ايعـاء بـ   90،  ـنلم األمـم املتحـدة    20١4ور عام  - 36
وكـان   ،. وورعم مج ع هذ  اساالت ر منطقيت  ـاو وببفتـو  ااعتداء  نس  2١ و اا تصاب 69

إىل اسركة الولن ـة لتحريـر   تايثا  ١2هتاة. ونسف  38 امرأة و 52كل وحاياها من ا ناث، 
ــبام 5نســف أ واي، و ــة،  إىل ا ن ــة إىل ه  ــا لقــوات املســلحة املال  عناصــر  نســبم اســاالت املتبق 
 “ييبـو ”هريـق   ملاعم العنف اجلنسـي ر أعقـاب نشـر   حتديد هويتبا. وتلايدت   يتسنمسلحة ت

وتـدة  ديـدة    ، وهـي 20١4بفتـو ر أيلو// ـبت     ر ببني هـروع اجلـ ح   التفت في املشترك 
النسـاء ضـالر بـديدة بـالتعرل للعنـف اجلنسـي       النا تـات مـن    تابعة للقوات املسلحة. وتوا ـجمل 

، ن ةبسبف انعدام آل ات اس اية ا ت ع ة وو وي اجل اعات املسـلحة بـالقرب مـن املراكـل السـف     
 .خطوجمة الوصو/ إىل نقا  امل ا  والغابات املعلولة من  دةثا يليد 

 مالتقــة اجلنــاة ريــائ انســي والعنــف اجلر أتــداث وكــان التقــدم ااــر  ر التحق ــق  - 3٧
 ي ســات للاملتاتـة  القــدجمات حمدوييـة  تقـدما حمـدويا بســبف  ديـد املــراربني االـ ني بالقتــل و    

ــائ ة  ــرين الثـــاين/نوه     القيـ ــم، 20١4الولن ـــة. ور تشـ ــري اسفوم ـــة    جمهعـ املنظ ـــات  ـ
تب  الشــفاوى اجلنائ ــة وــد اجل اعــات املســلحة عــن تــوايث العنــف اجلنســي املــر  مــن ١04

. 20١3 و 20١2فت ـات، والـيت ورعـم ر عـامي     النساء ومن البالزناع اليت كانم وحاياها 
سـبم   رائم تـرب و ـرائم وـد ا نسـان ة، ونُ    بفاوى من هعم هذ  الشفاوى بوصفبا وجُم

لتحريـر أ واي، وتركـة أنصـاجم الـدين، وتركـة التوت ـد        ةإىل أهراي اسركة الولن  هذ  اجلرائم
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لفــال ولـدوا نت نــة لع ل ــات   25ريق ـا. وتف ــد تقـاجمير األمــم املتحـدة أن    واجلبـاي ر  ــرب أه 
لفـال ولــدوا   ١٧ م، منـب 20١3 و 20١2املرتبطـة بـالزناع الـيت ورعـم ر عـامي       اال تصـاب 

ــانون املــ   4 و ر مــوبيت، 4 و  ــاو، ر ــاكو. وحيظــر الق ــدويل،  ر بام ــبين ال ايل ا  بــال والت
ملتاتـة للنا  ـات. ور معظـم اسـاالت، توصـم هـيالء       حيد مـن آل ـات وخ ـاجمات التف ـف ا     ثا

ييــعبن ر تالــة األمــر الــذي أ ــرهن، تتخلــى عنــبن أ وا بــن و ينبــذهنالنســاء ا ت اع ــا و
 واملوت. ا مها/األت ان  كثري منألفا ن ر مصري  فونمدرع. وي هقر
رتب  بـالزناع  اتفار ة السالم واملصاسة ر مايل إىل العنف اجلنسـي املـ  مشروع تطرق يو - 38

بصـوجمة بـاملة. وثـا يـدعو لا ـف      عـا  هـذ  املسـألة    يبالعدالة واملصـاسة، ولفنـجمل ال    ر صلة
ــايو و     أن ــاق الســــالم األويل املورــــع ر وا ــ ــة الــــيت تيــــ نبا اتفــ تنف ــــذ تــــدابري بنــــاء الثقــ
ــجمل  ر ــوق     تليران/يون  ــباكات تق ــوجملني ر انت ــراي املت ــد مــن األه ــرار عــن العدي أيى إىل ا ه
ــالزناع. وبعــد ا هــرار عــن هــيالء، أعربــم      ا  نســان، مبــا ر  لــد العنــف اجلنســي املــرتب  ب

 اوعـن هقـداهن    ـة االنتقاماألع ـا/  مـن   باا ت ع املدين والنا  ات عن ضاوه مناجلبات الفاعلة 
بعثــة األمــم املتحــدة املتفاملــة املتعــدية  موافــو  ى. ور ببفتــو، أ ــرةلــاالعد منظومــةالثقــة ر 

مبقـاتلني ينت ـون   رسـرا   الالئـي  و ـن  يـحايا  المقابالت مع  عاي لتحق ق اال تقراجم ر مايلاألب
ــة أنصــاجم الــدين عنــدما اتتلــم هــذ            ــ م القاعــدة ر بــالي املغــرب ا  ــالمي ومجاع إىل تنظ

(، Houka Ag Alhousseini) توكــة اســار اسسـ ين كـان  . و20١2اجل اعـات املدينــة ر عــام  
 بتعوا با هرار املبفر. نالسنناء الذي من بنيليات القسرية، عقد الالذي أبرف على 

وع لم اسفومة وهريق األمم املتحدة القطري معا لتدجميف اجلـ ح الـولين والشـرلة     - 39
، 20١4العنـف اجلنسـي املـرتب  بـالزناع. ور أيلو// ـبت         تاالتوالدجمك على التعامل مع 

 واي واسركة الولن ة لتحريـر أ واي ر ببفتـو علـى أمـر     القائد املشترك للحركة العرب ة ألور ع 
عسفري يدعو ر مجلة أمـوجم إىل القيـاء علـى العنـف اجلنسـي وـد األلفـا/. وهتحـم يائـرة          

وتيـ نم أع ـا/ الـدعوة اال ــترات ن ة     ولن ـا لالتصــاالت اال ـتعنال ة.  خطـا   ةال ـ املالشـرلة  
 ،ا ا  وعة الفرع ـة املعن ـة بـالعنف اجلنسـاين    الرام ة إىل جمهع مستوى الوعي العام، اليت رامم أ

مـن مـوالين مــايل.    29 060جم ـالة إ اع ـة ن  ـع اللغـات اال ـة وصـلم إىل        48 000بـص  
منظومة األمم املتحدة ميبرات ا نذاجم املبفر بـالعنف اجلنسـي املـرتب  بالزناعـات     ك فم ك ا 

ألمــم املتحــدة القطــري يع ــجمل ريــق امـع الســ اق االــي مــن أ ــل تعليــل تــدابري الورايـة. ورــدم ه  
السـريرية سـاالت اال تصـاب. ور مـوبيت     املعاجلة مقدمي الرعاية الصح ة من أ ل حتسني  إىل

 نلتن رسرا من الش ا/.من  ال    اللنساء والفت ات،  “أماكن آمنة”وباماكو، أنشئم 
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 توصيةال  
ــام أتــص تفومــة مــايل  - 40 ــى الق  ــايجمة األمــم امل عل ــدعم مــن مب تحــدة ملفاهحــة العنــف  ، ب

ووع ا ترات ن ة ولن ة باملة ملفاهحـة العنـف اجلنسـي واجلنسـاين،     باجلنسي ر تاالت الزناع، 
ــوا مــن ووــ ان  ــالمة العــاملني ر ا ــا/ ا نســاين لفــي     ــالق  إىلاخلــدمات  إيصــا/ يت فن املن

ــة.  ــراف إىل   والنائ  ــع األل ــو مج  ــالزنا   إيجمار أيع ــرتب  ب ــف اجلنســي امل اســواجم  رع مســائل العن
 .العفو أو ا هرار املبفربالعنف اجلنسي  مرتفلعدم بت ع  ك ا أيعو إىل، ةال امل األلراف بني
 

 م اغاجم  
تف د املعلومات اليت حتققـم مـن صـحتبا األمـم املتحـدة بـأن العنـف اجلنسـي ال يـلا/           - 4١

واليـيت بـان الشـ ال ة    وا ع االنتشاجم ر والية كابني اليت ال تلا/ تشـبد نلاعـا مسـلحا، ور    
ــف إلــالق ال     ــات ور ــالق خاوــعة التفار ــوب    وجماخــني، ور من ــة تشــني، ور  ن ــاجم ر والي ن

البلد. ورد ووع القتا/ الطائفي الدائر ر واليـة جماخـني النسـاء املسـل ات بصـفة خاصـة        برق
ــد اسركــة ونقــص اخلــدمات. وت      ــة تر ــة بســبف تق   ــواجمية   ر تال ــاجمير األخــرية ال ــد التق ف 

يرتفبـون  ـرائم العنـف اجلنسـي،       الـوا   وعات نسـائ ة بـأن أهـراي القـوات املسـلحة مـا      جم من
ــم  إ  ــاير       ١4ُوث قـ ــانون الثاين/ينـ ــني كـ ــي بـ ــداء  نسـ ــة اعتـ ــاعي وحماولـ ــاب مجـ ــة ا تصـ تالـ

. وتشري التقاجمير أييا إىل تصاعد ضالر العنف اجلنسي من  راء جتـدي  20١4وتليران/يون جمل 
جميت تقاجمير تفشف إ باجم النساء والفت ات علـى الـلوار و ريبـبن    الزناع ونلوح املدن ني. وو

ع  اسدوي ال تغال ن  نسـ ا، وُتعـلي تفـارم هـذ  الظـاهرة إىل الفقـر واهن ـاجم ُبـل ا ت عـات          
، تصاعدت بشفل ملحوظ ثاجم ـات ا نـرة اافوهـة با ا هـة     20١4اال ة. ومنذ أوائل عام 

وة على تصاعد تـوايث العنـف اجلنسـي ر املنـالق املتيـرجمة      و ريف الفت ات املراهقات، عال
من األ مة.  ري أن ا بالغ عن هـذ  اسـاالت يعورـجمل وـعف اخلـدمات وإلـلام مقـدمي الرعايـة         
الطب ـة بنقــل املعلومـات إىل الســلطات، األمـر الــذي اــل بالسـرية. ومــن عوامـل تفــارم العنــف      

ع علـى األجماوـي واملـواجمي، وانتشـاجم املخـدجمات      اجلنسي ر منالق األرل ات العرر ة، لو/ الـزنا 
 ــري املشــروعة، ورــرب القواعــد العســفرية التابعــة جل  ــع ألــراف الــزناع مــن مراكــل الســفان  

 املدن ني وض  ات النا تني ياخل ا.
عليـــل تقـــوق املـــرأة، وثـــا يـــدعو ورــد أتاتـــم ع ل ـــة التحـــو/ ر م اغـــاجم هرصــة لت   - 42
ــة     إىل ــد اسفومـ ــاك/ تأي ـ ــاء   التفـ ــلام بنهنـ ــالن االلتـ ــزناع    عـ ــاالت الـ ــي ر تـ ــف اجلنسـ العنـ
، و ن تشريع حمدي لتنرد العنف ود املرأة. ومع  لد، هقد ا ـت ر  20١4تليران/يون جمل  ر

تفشي ااهرة ا هالت من العقاب على  رائم العنف اجلنسي املرتبطـة بـالزناع    20١4ر عام 
اااكم العسفرية إىل الشـفاه ة. ولـئن كانـم     اليت ترتفببا  بات تابعة للدولة، وا ت ر اهتقاجم



S/2015/203 
 

 

15-04640 19/47 

 

ــا مــع مــن يرتفــف مــن أهرايهــا        اسفومــة رــد اعت ــدت   ا ــة ُتللمبــا بعــدم التســامح إلالر
ــنن مقــرجمي جملــس تقــوق ا     ــاربوا   العســفريني ضالفــات  نســ ة، ه ــذين تع نســان اخلاصــني ال

د توجم ل ففل خيـوع  إعداي تقاجمير عن تالة تقوق ا نسان ر م اغاجم أوصوا بتعديل ال على
ــة. ور عــ      ــة املدن  ــانون والرراب ــن لســ اية الق ــوات األم ــريين   20١4ام ر ــة ه ــم اسفوم ، أتال

القوات املسلحة مل اغاجم لل حاك ة بتب ـة اال تصـاب، وصـدجم تفـم علـى األو/ بالسـنن        من
عاما، وُتفم على الثاين بالسـنن امليبـد الجمتفابـجمل  رميـة      ١4عاما ال تصاب هتاة ع رها  ١3
ال بـد مـن تـوهري  ـبل االتتفـام      ال تصاب. ومـع أن هـذ  خطـوات أوىل تـدعو إىل التفـاك/،      ا

عريــف أــا ر إلــاجم ثقاهــة عامــة  القــانون بشــفل متفــاهج ومنــبني، وال بــد مــن  يــاية الت   إىل
املظات ر م اغاجم. هقد رام اجل ح، على  ب ل املثا/، بدهع أ رة ا تصف  نـدي ر مطلـع    لري
البالغـة مـن الع ـر عشـرة أعـوام إىل ربـو/ تسـوية مال ـة والتور ـع علـى إرـراجم             ابنتبا 20١5عام 

 تلتلم ه جمل بعدم مالتقة اجلاين أمام القياء.
 

 التوصية  
أبنع تفومـة م اغـاجم علـى مواصـلة تنف ـذ برناجمبـا ا صـالتي، وأن تتخـذ ر أثنـاء           - 43

اجلنسـي املتصـل بـالزناع      لد إ ـراءات ع ل ـة و  ـدة التور ـم س ايـة النا  ـات مـن العنـف        
ويع بــن ووــ ان مالتقــة أهــراي األمــن املتــب ني باجمتفــاب هــذ  اجلــرائم. وينبغــي أن يــدخل  

إلـالق النــاجم وحتق ـق الســالم،    العنـف اجلنســي ر مج ـع املفاووــات الـيت ُتنــرى أـدف ورــف    
ن بفـني  ُيستثل من أي أتفام للعفو، وأن تعاجلجمل ع ل ـات العدالـة االنتقال ـة. وال  ـل عـ      وأن

 النساء من املشاجمكة ر هذ  الع ل ات با ت راجم والتأثري ه با.
 

 الصوما/  
ال يـلا/ العنـف اجلنسـي متفشــ ا علـى نطـاق وا ــع ر الصـوما/، وااصـة ر املنــالق         - 44

الو طى اجلنوب ة، مع تصاعد وتريتجمل ر أثناء تنف ذ ا ن ات العسـفرية، وال  ـ  ا عنـد نقـا      
ظــام إياجمة معلومــات العنــف اجلنســاين، هقــد وجميت بال ــات تف ــد بورــوع   التفتــ ح. ووهقــا لن

ر مقديشــو  20١4تــايث عنــف  نســاين بــني كــانون الثاين/ينــاير وآب/أ ســطس   2 89١
ر املائـة مـن هـذ  اسـوايث، واالعتـداءات اجلنسـ ة        28وتدها. وبفلم  رائم اال تصـاب  

ــام عـــن اسنـــم اسق   9 ــاهرة علـــى ا لـــالق،   قـــر املائـــة. وال تعبتـــر هـــذ  األجمرـ ي  ـــذ  الظـ
ويتعلـــق معظـــم هـــذ  اســـاالت   اخلـــوف مـــن الفيـــ حة واالنتقـــام حيـــو/ يون ا بـــالغ.  ألن
املائة( بالنا تني ياخل ا، الذين جتاو  عديهم املل ـون ر ضتلـف أ ـاء البلـد، أمـا أبنـاء        ر 8١)

حة املتحالفـة مـع اسفومـة    عشائر األرل ات، ه تعروون ألبد املخالر. وُتتبم امل ل ش ات املسـل 



 S/2015/203 

 

20/47 15-04640 

 

ــلوار  وتأكــد ورــوع      ــات علــى ال ــاجم الفت  ــة  وار  46وامل ل شــ ات العشــائرية أييــا بن ب تال
رسري. ومن املقابالت الـيت ُأ ريـم مـع ا  وعـات النسـائ ة ر منطقـة هـدوجم بـنرل م بـاكو/          

ا هنـاك،  اليت مت حتريرها ميخرا من ربية تركة الشباب، يتيح أن اللوار القسري كان بـائع 
ور منالق أخرى وارعة حتم   طرة اسركة. والفت ات الالئي ي ن على اللوار مـن مقـاتلي   
تركـة الشـباب كــثريا مـا يفــون مصـريهن ا نــر ر أورـات ا نومــات العسـفرية، أو عنــدما       

 ‘‘.لتقدمبن ر السن’’ينسحف املقاتلون، أو عندما يلهدون ه بن 
الـلوار مـن مغتصـببا بـأمر مـن ااـاكم العره ـة باعتبـاجم          وعاية  ما ُتنـ  اليـح ة علـى    - 45

. ور إرلــ م بونتالنــد، يتحابــى العديــد مــن النســاء   “التعــويت”الــلوار بــفال مــن أبــفا/  
ــا     ــي يتعروــن للعنــف اجلنســي ر ض  ــات الن ــات الالئ ــا  والفت  ــانون خوه  تني اللنــوء إىل الق

اليـح ة ا بـالغ، ُيطلـف منـبا يهـع مبـالل       انتقام املعتدين. ور اسـاالت القل لـة الـيت تقـرجم      من
للشرلة لسداي جم وم هتح ملف القيـ ة وتغط ـة تفـال ف إلعـام املتـبم أثنـاء تبسـجمل. ووجميت        

ي مــن اجلــ ح والشــرلة الولن ــة، أييــا تقــاجمير يوجميــة عــن ا تصــاب الفت ــات مــن  انــف أهــرا 
إياجمة معلومـات العنـف   يلعلع الثقة ر النظام القانوين، وتشري ب انات مستخلصة من نظـام   ثا

اجلنســاين إىل أن  الب ــة اليــحايا يرهيــن عــرول ا تالــة إىل  بــات املســاعدة القانون ــة.         
وعندما حتبل املرأة أو الفتاة نت نـة اال تصـاب، كـثريا مـا تعـاين مـن ا يـذاء جمـديا علـى أيـدي           

ــة صــح ة حمــدوية، نظــرا ال     ــواهر  ــوى مراهــق جمعاي وــطراب أ ــر ا وجمت عبــا االــي. وال تت
 األوواع األمن ة وعررلة وصو/ املساعدات ا نسان ة.

ويرتفــف معظــم  ــرائم العنــف اجلنســي مســلحون جمبولــو ا ويــة، وإن كانــم هنــاك  - 46
أييا تقاجمير تلعم توجم  اجل ح الولين الصومايل وروات الشرلة الصومال ة، وتركة الشـباب  

كم العسـفرية علـى عـدي مـن  نـوي      كذلد. وخـال/ الفتـرة املشـ ولة بـالتقرير، تف ـم ااـا      
اجل ح الولين الصـومايل املـدانني ر  ـرائم اال تصـاب بالسـنن لفتـرات لويلـة أو با عـدام.         
ومع أن  بوي مفاهحة ا هـالت مـن العقـاب بالغـة األمه ـة، هقـد ثـاجمت ضـاوف تـاية بشـأن           

ألهريقـي ر الصـوما/   التلام هذ  اااك ات باألصو/ القانون ة. واُتبم  نوي مـن بعثـة االحتـاي ا   
ــى  لــد      ــدابري ختف ــف جميا عل ــداء اجلنســ ني، واختــذ االحتــاي األهريقــي ت  .(4)باال ــتغال/ واالعت

، ووــعم و اجمة بــيون املــرأة والنــبول  قــوق ا نســان، بــدعم   20١4أياجم/مــايو عــام  ور

__________ 

لتشــديد تــدابري ر الصــوما/ تلقــة ع ــل ر تشــرين االو//أكتــوبر مــع ر ــاية بعثــة االحتــاي األهريقــي    نظ ــم (4) 
 تـا ييـوب،   ب ن تو اجم  هريقـي هريـق حتق ـق إىل مقديشـو ر تشـرين الثـاين/نوه        ساءلة  وأجم ـل االحتـاي األ  امل

عــاية تأك ــد االلتــلام بس ا ــة  بــاملرأة والســالم واألمــن، الصــوما/    ةاملعن ــ ةاالحتــاي األهريقــي اخلاصــ  ةمبعوثــ
 .اللياجمة  د تقرير  عن هذ. وت ينشر االحتاي األهريقي بعسامح إلالرا مع املخالفنيالت عدم
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األمم املتحـدة، خطـة ع ـل ولن ـة ملفاهحـة العنـف اجلنسـي ر تـاالت الـزناع. وصـا م            من
فومة أييا مشروع رانون ملفاهحة اجلرائم اجلنسـ ة. وتـدعم األمـم املتحـدة اجلبـوي الرام ـة       اس

إىل و ان اتساق القوانني اال ة مع املعايري الدول ة وإيمار املبايجمات الرام ة إىل معاجلة العنـف  
 اجلنسي املرتب  بالزناعات ر برام    اية القانون ر رطاعي الشرلة والعدالة.

 
 وصيةالت  

ــان         - 4٧ ــة ر الب  ــا املعلن ــذ التلاما  ــد إىل تنف  ــن  دي ــة م ــة الصــوما/ االحتايي ــو تفوم أيع
ــيجمخ   ــام   ٧املشــترك امل ــايو ع ــبا   20١3أياجم/م ــف اجلنســي   وخطــة ع ل ــة ملفاهحــة العن الولن 

الزناع، مبا ر  لد تطب ـق خطـ  حمـدية للنـ ح والشـرلة. وأتـص علـى اعت ـاي مشـروع           ر
 ئم اجلنس ة على  ب ل األولوية.رانون ملفاهحة اجلرا

 
  نوب السويان  

ال يلا/ العنف اجلنسي متفش ا ر  نوب السـويان، يليـد مـن تدتـجمل اـاهرة ا هـالت        - 48
من العقاب وعسفرة ا ت ع الذي أصبحم الالمساواة بني اجلنسني  ل ة ه جمل. ويـلياي تعـرل   

ح القسـري، وتـداو/ األ ـلحة    النساء والفت ات للعنف اجلنسي بسبف عوامل مثل نـلع السـال  
ــزنوح اجل ــاعي، والســطو علــى املابــ ة، والعنــف القبلــي، وانعــدام األمــن        ــري املشــروعة، وال
الغــذائي.  ــري أن املــوافني املفلفــني بننفــا  القــانون وأهــراي ا ت ــع يبونــون مــن هــذا العنــف،   

ــدي عل بــا كنــوع مــن       ــلوار مــن املعت ــى ال ــاي عل . “التعــويت”ت ــص ُتنــ  اليــح ة ر املعت
وعالوة على  لد، تتواهر اخلدمات الطب ة والقانون ة والنفس ة واال ت اع ة ر منـالق حمـدوية   
ــ  ا ر واليــات          ــات ا نوم ــة، وال   ــدا خــال/ الع ل  ــت املراهــق ع  ــ ، وُتســتبدف بع هق
 ونقلي والوتدة وأعايل الن ـل. ورـد اتسـع نطـاق العنـف اجلنسـي و ايت تدتـجمل مـع انـدالع          

ايل بني اجل ح الشعل لتحرير السـويان واجلنـاح املعـاجمل ر اسركـة الشـعب ة/اجل ح      الزناع اس
. وأ ــفر تفــراجم الع ل ــات   20١3كــانون األو//ييســ     ١5الشــعل لتحريــر الســويان ر   

ا نوم ــة والع ل ــات ا نوم ــة امليــاية عــن مو ــات مــن ا ن ــات االنتقام ــة وتــوايث          
بم العناصـر املسـلحة أييـا نسـاء     م بـدواهع عرر ـة. وا تصـ   اال تصاب، اليت كانم  الب تـبا تـت  

البلدان ا اوجمة على أ ا   نسـ ا ن والتحالفـات امللعومـة بـني ألـراف الـزناع. وخـال/         من
تايثـا مـن تـوايث العنـف اجلنسـي املرتبطـة بالزناعـات،         ١6٧الفترة املش ولة بـالتقرير، ُوث ـق   

بخصـا.   ١١6ورعـم لقاصـرين عـديهم    تايثـا   ٧5وـح ة، منـبا    236بلل عـدي وـحاياها   
 ر املائة من هذ  اساالت. 95ورد ا ُتبدهم النساء والفت ات ر 
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ر مج ــع الواليــات العشــر كنــلء  وُأبلـل عــن اجمتفــاب الطــرهني ســوايث عنـف  نســي   - 49
تفت فا  ا العسفرية، و لد أ ا ا ر واليات الوتدة وأعايل الن ـل والـبحريات و ـونقلي     من

بعثـة األمـم    ر الغـلا/. ووهقـا لتقريـر صـايجم عـن     و ـرب اال ـتوائ ة و ـرب  ـ      ـتوائ ة اال  وبرق
تشـري إىل أن أع ـا/    ، تو د أيلة موثـوق أـا  20١4أياجم/مايو  8املتحدة ر  نوب السويان ر 

صـــن فبا كنـــرائم وـــد ا نســـان ة. العنـــف اجلنســـي الـــذي يرتفـــف ر  ـــ اق الـــزناع ميفـــن ت 
ثقــة اال تصــاب واال تصــاب اجل ــاعي واال ــترراق اجلنســي   أبــفا/ العنــف اجلنســي املو  ومــن

ــم       ــى ا  بــال. ومات ــاجم عل ــى التعــري وا  ب ــاجم عل وــح ة  3١واخلطــف وا خصــاء وا  ب
ا صــابة بفــريو   وتعـرل بعيــبن للح ــل أو التشــويجمل أو األرــل مــن وــحايا اال تصــاب   علـى 

ــق اال      ــة عــن لري ــرال املنقول ــن األم ــري  م ــة البشــرية أو بغ تصــا/ اجلنســي. ويــري  نقــص املناع
ــن    ــر م ــق ر أكث ــا هن        200التحق  ــات واخت ــاء وهت  ــاف نس ــزناع باختط ــرر ال ــجمل لط ــام مو  ا 

ــات’’ ــس      “ و ـ ــي يعفـ ــد عررـ ــرى  ات ُبعـ ــواهر أخـ ــدثم اـ ــ ا. وتـ ــترراربن  نسـ و/أو ا ـ
االنقسامات الـيت أو ـدها الـزناع، منـبا اجمتفـاب اجلنـوي جلـرائم اال تصـاب الفـريي واجل ـاعي           

تفـرجم تعـرل    الييت الوتدة و ونقلي. كـذلد، هقـد  وارع لاية املدن ني وتو ا ر وللنساء ر م
جمبـــويل ا ويـــة بـــاللي الر ـــي، النســـاء والفت ـــات للتحـــرمل واال تصـــاب علـــى أيـــدي جم ـــا/ 

خرو بن من موارع لايـة املـدن ني للـذهاب إىل األ ـواق أو نقـا  ا ـتقاء امل ـا  أو منـالق          عند
ثة األمم املتحدة ر  نـوب السـويان تـدابري للتقل ـل مـن تـدة هـذ         مجع اسطف. ورد اختذت بع

التبديدات، منبا تس ري يوجميات ر املنالق الـيت تشـتد ه بـا هـذ  التبديـدات وتسـب ل اسصـو/        
على اسطف والوروي. وبذلم وكاالت األمم املتحـدة، ومنـبا صـندوق األمـم املتحـدة للسـفان       

ــة ومفووــ   ة األمــم املتحــدة لشــيون الال ــئني،  بــويا ليــ ان   ومنظ ــة األمــم املتحــدة للطفول
تو يـع اللـوا م الصـح ة النسـائ ة      موارع لايـة املـدن ني، عـالوة علـى    األخذ برأي النساء ر إياجمة 

 .وترك ف معدات ا ناجمة بالطارة الش س ة ر املنالق املنعللة
وع العنـف اجلنسـي   وخاجمر إلاجم تفاعالت الزناع اسـايل، تف ـد التقـاجمير با ـت راجم ورـ      - 50

خال/ االبتباكات القبل ة، ااصة ر والية البحريات الـيت بـبدت تـوايث ا تصـاب بعيـبا      
الشــعل لتحريــر الســويان، وبــباب مجــاعي، اجمتفبــبا  نــاة مــن ب نــبم  نــوي تــابعون للنــ ح  

رب لة يينفا، وجمعـاة مابـ ة مسـلحون، وعناصـر تابعـة للنـ ح األبـ ت. ومـن اجلنـاة أييـا            من
ن  بــا  الشــرلة الولن ــة جلنــوب الســويان وتركــة العــد/ واملســاواة و ــ ح الــرب   أهــراي مــ

لل قاومــة، وبعــت أهــراي ربائــل نــوير املنشــقني عــن اجلــ ح الشــعل لتحريــر الســويان. وكــان     
أعلنــا التلامب ــا  20١3الطرهــان الرئ ســ ان ر الــزناع الــذي انــدلع ر كــانون األو// ييســ    

ر اتفــاق  “ا/ اال تصــاب واالعتــداء اجلنســي والتعــذيف أي ع ــل مــن أع ــ ”باالمتنــاع عــن 
عـم اسفومـة   . وور 20١4كـانون الثاين/ينـاير    23عا عل ـجمل ر  األع ا/ العدائ ة الذي ور  ورف
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ب انا مشتركا بشأن موا بة العنف اجلنسي املرتب  بالزناعات مع ثثليت اخلاصـة املعن ـة بـالعنف    
أثناء  ياجم ا جلنوب السـويان.   20١4و//أكتوبر تشرين األ ١١اجلنسي ر تاالت الزناع ر 

ويتي ن هذا االتفاق تدابري منبا إصداجم أوامر واوحة من خال/ التسلسل الق ايي ر اجلـ ح  
والشــرلة سظــر العنــف اجلنســي، وتفع ــل هــذ  األوامــر، وووــع آل ــات لل ســاءلة، وا ــتبعاي   

يـل اخلـدمات الـيت تقـدمبا ضتلـف      اجلناة من روات األمـن وا ـتثناكهم مـن أتفـام العفـو، وتعل     
، أصـدجم  عـ م املعاجموـة جميـاك مشـاجم      20١4القطاعات لليحايا. ور كـانون األو//ييسـ     

 ب انا تعبد ه جمل باختا  تدابري ثاثلة.
 

 التوصية  
أتص ألراف الزناع ر  نوب السويان على اعت ـاي خطـ  ع ـل لتنف ـذ االلتلامـات       - 5١

ــيت تعبــد أــا كــل لــرف ر الب    ــع عل بــ  ال ــيت ور ــات ال ــوب الســويان   ان ــة  ن ا. وأيعــو تفوم
معاجلة اآلثاجم السلب ة للقانون العرر على تقوق املـرأة وأن تغـذي القـانون الـولين باملعـايري       إىل

الدول ة سقوق ا نسان. وأبنع االحتاي األهريقي أييـا علـى نشـر تقريـر جلنـة تقصـي اسقـائق        
 ا  التدابري اليت تستدع با نتائ  التقرير.اليت بفلبا بشأن  نوب السويان وعلى اخت

 
 السويان )ياجمهوجم(  

يلا/ العنف اجلنسي املتصل بالزناعـات، مبـا ر  لـد اال تصـاب وحماولـة اال تصـاب        ال - 52
ــي      ــبان اجلنسـ ــاء واالمتـ ــايمل للح ـ ــداء اخلـ ــي واالعتـ ــتغال/ اجلنسـ ــرال اال ـ ــاف أل ـ واالختطـ

ــا    ــد اال تصـ ــل بعـ ــة أو القتـ ــابات البالغـ ــوجم.    وا صـ ــزناع ر ياجمهـ ــاجم ة للـ ــ ات البـ ــن السـ ب، مـ
ــوجم  ر املتحـــدة واألمـــم األهريقـــي لالحتـــاي املختلطـــة ، َوث قـــم الع ل ـــة20١4 عـــام هفـــي ياجمهـ
. 20١3وـح ة ر عـام    2٧3تالة  لـم   ١49وحايا، مقاجمنة مع  206تايثا  لم  ١١٧

نـاث واثنـان   مـن اليـحايا مـن ا     204عامـا ، وكـان    ٧0 و 4وتراوتـم أع ـاجم اليـحايا بـني     
باملائـة   30 ا/  الذكوجم )الفت ان(. ور تايثني، ُرتلـم  ـم نسـاء ر حماولـة ا تصـاب ومـا       من

من وحايا أع ا/ اال تصاب املبلل عنبا يعانني من إصـابات  سـدية بالغـة. ورـد وث قـم األمـم       
عامــا (  ١4املتحــدة أييــا  تالــة لــل بســبف اال تصــاب، ثــا أيى إىل  وار اليــح ة )ع رهــا   

اجلاين كشفل من أبفا/ التسوية التقل دية. ويف تفسري هـذ  األجمرـام علـى خلف ـة و ـوي       من
 .آمنة باما  يليد من خطوجم ا الق وي اليت حتو/ يون الوصو/ إىل من حيتا ون املساعدة ب ئة  ري

ورد جُمهعم ايعاءات خطرية ود القوات املسـلحة السـويان ة بشـأن ا تصـاب مجـاعي       - 53
 ـاعة   36امرأة وهتاة ر تابم،  ـا/ بـرق الفابـر،  ـا/ ياجمهـوجم، علـى مـداجم         200سوايل 

 . وبــالر م مــن حمــاوالت عــدة رامــم أــا الع ل ــة 20١4تشــرين األو//أكتــوبر  30بــدءا  مــن 
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ياجمهـوجم للوصـو/ إىل املنطقـة،  حـم السـلطات       ر املتحـدة  واألمـم  األهريقي لالحتاي املختلطة
تشرين الثـاين/نوه  (. ورـد يفـون تيـوجم      9مرة واتدة هق  )اسفوم ة بالوصو/ إىل هناك 

ــاء       ــوتت ر أثن ــا ل ــى  ــو م ــراي اال ــتخباجمات العســفرية، عل القــوات املســلحة الســويان ة وأه
املقابالت اليت ُأ ريم مع األهايل، عامال  مـيثرا  ر حتفـت النـا  ر الفـالم. ورامـم اسفومـة       

دعي اخلـا  بـداجمهوجم، الـذي رـام بليـاجمة و ـ  توا ـد        بعدها بفتح حتق قبا  اخلا ، وَأبلل املـ 
ا نسـان ر كـانون األو//ييسـ   أنـجمل ت يتسـن       سقوق املتحدة األمم تفومي كبري، مفوو ة

 إثبات االيعاءات.
ورـــد مت تســـن ل أكـــ  عـــدي مـــن تـــاالت العنـــف اجلنســـي ر كـــانون الثاين/ينـــاير     - 54

ا  مع هترات من التشريد اجل ـاعي لل ـدن ني   وببا /ه اير ون سان/إبريل وآب/أ سطس، تلامن
الذي تسببم ه جمل الع ل ات العسفرية وع ل ات التفت ح اليت بنتبا اسفومـة وـد القـرى الـيت     
ــوات        ــني الق ــرات االبــتباكات ب ــع جم وعــات املعاجموــة، وكــذلد ر هت ــا م يشــتبجمل ر تعالفب

ا /ه اير، تعروــم بــب 28 و 2٧اسفوم ــة وا  وعــات املســلحة. ور  نــوب ياجمهــوجم، ر 
ــاء، ر  ــان        ١0النسـ ــن األمـ ــا  عـ ــراجمهن  ثـ ــاء هـ ــي أثنـ ــف اجلنسـ ــلة، إىل العنـ ــوايث منفصـ تـ

االعتــداءات علــى تنــري وأم رن ــة والقــرى ا ــاوجمة علــى يــد عناصــر مســلحة ُيعَتَقــد أهنــم   بعــد
رـــوات الـــدعم الســـريع. وُيـــلعم أن رـــوات الـــدعم الســـريع اجمتفبـــم عـــديا آخـــر   أعيـــاء ر

 عنف اجلنسي بعد انتشاجمها ر ياجمهوجم.أع ا/ ال من
ر املائـــــة( الـــــيت َتعـــــرتل  ـــــا  ٧١ورــــد تـــــدث معظـــــم االعتـــــداءات اجلنســـــ ة )  - 55

اليحايا ر أثناء ر ام النساء والفت ات باألنشطة األ ا  ة لفسـف الـر ق واملع شـة،     من ١4٧
ــدا      ــد مت االعتــ ــا . ورــ ــة  البــ ــالق منعللــ ــف، ر منــ ــف واسطــ ــع العشــ ــة ومجــ ــل اللجماعــ ء مثــ

اليحايا ر منا  م أو ياخل ض  ات املشريين ياخل ا  أو ر املنالق ا ـاوجمة  ـا.    من 28 على
و اهم انتشاجم األ لحة الصـغرية ر هـذ  املسـتولنات، ور املـدن والقـرى، ر تفشـي العنـف        

وـح ة، كـان اجلنـاة     ١١9ر املائـة مـن اسـاالت املبلـل عنـبا والـيت  لـم         60اجلنسي  هفـي  
ومــون مســلحني. ووصــف اليــحايا والشــبوي معظــم اجلنــاة علــى أهنــم جم ــا/ مســلحون   امللع
القبائل العرب ـة، يسـتبدهون النسـاء  ـري العرب ـات، وتشـري الروايـات إىل أن اجلنـاة يسـعون           من
مــن اســاالت، ر ــل إن اجلنــاة   2٧إ ال/ اليــحايا وأ ــرهن لتع  ــق الشــعوجم بــالعنل. ور   إىل

 لة األمن وإنفا  القانون اسفوم ة.امللعومني ينت ون إىل أ ب
ــوايث الــــ   - 56 ــني اسـ ــن بـ ــويان ة )    63 ومـ ــرلة السـ ــا الشـ ــم أـ ــيت ُأبلغـ ــة  53الـ ر املائـ
ياجمهـوجم   ر املتحـدة  واألمـم  األهريقـي  لالحتـاي  املختلطـة  املوتثقـة(، بـبدت الع ل ـة    اسـاالت  من
وانتبم اااك ة ر ريـ تني   ،اعتقاال  ١4 تالة تىت اآلن، ومت الق ام بـ 20التحق قات ر  بدء
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إىل ا يانــة. وه  ــا يتعلــق بــالتعويت القــانوين، بثــل رلــة ا بــالغ العقبــة األوىل أمــام مفاهحــة    
ا هــالت مـــن العقــاب، وير ـــع  لـــد إىل حمدوييــة الوصـــو/ إىل مي ســات إنفـــا  القـــانون     

ل عنبا، وت يـتم ا بـالغ   اليت ُأبل 63والعدالة. ه ن بني اساالت املوثقة، وبا تثناء اساالت الـ 
ــن  ــة ) 44ع ــة( ومت تســوية   38تال ــة. وتــىت     5تــاالت ) 3ر املائ ــالطرق التقل دي ــة( ب باملائ
ا بالغ عـن اسـاالت، ال تتخـذ السـلطات بشـفل عـام ا  ـراءات الال مـة لتقـدد اجلنـاة            عند
عـدم ا بـالغ    ر املائـة( أوجمي اليـحايا   ـاب الشـرلة  ـببا  ل      ١0تالة ) ١2العدالة. هفي  إىل
ر املائــــة(  كــــر اليــــحايا انعــــدام الثقــــة واالل ئنــــان للســــلطات          ١4تالــــة ) ١6ور 
ر املائة( را/ اليـحايا إهنـم ت يبلغـوا مبـا ورـع بسـبف الوصـ ة اال ت اع ـة          5تاالت ) 6 ور

املرتبطة بـالعنف اجلنسـي وخوهـا  مـن ر ـام اجلنـاة امللعـومني باعتـداءات انتقام ـة. وعلـى  ـب ل            
حماك ـة جم ـل متـبم     آ اجم/ماجم ، ر حمل ة اجلن نة  رب ياجمهوجم، جمصـدت الع ل ـة   2ثا/، ر امل

ــة    20١3أيلو// ــبت    25بطعــن امــرأة تــىت املــوت ر    لرهعبــا يعــوى تتب ــجمل ه بــا مبحاول
اال تصـاب. وعـالوة علـى  لـد، تـني تتعلـق الـدعاوى بقـوات األمـن الـولين، بثـل اسصـانة             

األهعا/ املرتفبة أثناء تأييـة املبـام الر  ـة مـ جما لــتأخري  ـري العدالـة         املالتقة القيائ ة عن من
أيلو// ــبت  ، أيانــم حمف ــة  ــويان ة ر الفابــر جم ــال   ١8أو اسرمــان مــن ا نصــاف. ور 

 .20١4ن سان/إبريل  ١0ر  املختلطة ا تصف عنصرا من وبا  الشرلة التابعة للع ل ة
ــن اخلطــوات ال   - 5٧ ــة م ــد   ور جم وع ــاءة، نقحــم الســويان البن ــائي    ١49بن ــا اجلن ــن رانوهن م
( لُ عرتف بشـفل أووـح  رميـة اال تصـاب ويوائ بـا بشـفل أهيـل مـع املعـايري الدول ـة.           ١99١)

وتعبد و يـر الداخل ـة بنجم ـا/ مـا ال يقـل عـن  ـم حمققـات تابعـات للشـرلة إىل  ـرب ياجمهـوجم             
نشـئم جلنـة علـى صـع د الواليـة معن ـة       للتحق ق ر يعاوى العنـف اجلنسـي. ور بـرق ياجمهـوجم، أُ    

 املختلطـة  بالعنف اجلنسـاين ر آ اجم/مـاجم . وتسـري اسفومـة يوجميـات لايـة مشـتركة مـع الع ل ـة         
برق وو   ياجمهوجم. ور  نوب ياجمهوجم، ُأنشئم جلنة مشتركة بني تفومة السـويان واألمـم    ر

تفشـف    ، وُيتَورـع مـن اللننـة أن   املتحدة لإلنذاجم املبفر والتدخل السريع ر كانون األو//ييسـ  
التبديدات الوبـ فة الـيت توا ـجمل املـدن ني، مبـا ر  لـد العنـف اجلنسـي، وأن حتـدي التـدابري الـال م            

بـالزناع لـتالئم    املـرتب   اجلنسـي  بـالعنف  املبفر ا نذاجم اختا ها للحد منبا. ورد بم   ئة ميبرات
 .اال ترات ن ات ووع ر أا ايالووع ر ياجمهوجم ورد أثبتم  دواها لدى اال ترب

وردمم األمم املتحدة الدعم التقين واملـايل أييـا لل ي سـات السـويان ة، مبـا ر  لـد        - 58
اللنـان املعن ــة بــالعنف اجلنســاين املنشـأة علــى صــع د الواليــات. وتـييي الشــرلة األهل ــة الــيت    

اخل ــا . ورــد يجمتبــم وكــاالت يوجما  هامــا  ر حتســني لايـة املشــريين ي  املختلطــة تـدجمأا الع ل ــة 
األمــم املتحــدة املــوافني الطبــ ني علــى املعاجلــة الســريرية لال تصــاب، وأتــاح صــندوق األمــم     
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لفــريو  نقــص املناعــة البشــرية  التعــرل بعــد الورــائي العــالر لــوا م املتحـدة للســفان جم وعــة 
كـل النسـاء   لليحايا من خـال/ و اجمة الصـحة. ويعـم الصـندوق أييـا  بنـاء وإعـاية تأه ـل مرا        

ياجمهــوجم لــت فني النســاء مــن اسصــو/ علــى الــدعم النفســي واال ت ــاعي ر  ــ اق تورفــم   ر
 اخلدمات أو أصبح من  ري امل فن الوصو/ إل با. ه جمل
 

 التوصية  
ــم املتحــدة وبــركائبا ر ا ــا/ ا نســاين        - 59 ــة الســويان إىل الســ اح لام أيعــو تفوم

دد املســاعدة ملــن حيتا وهنــا ر ياجمهــوجم. ونظــرا   بالوصــو/ يون عقبــات مــن أ ــل الرصــد وتقــ 
للقلــق البــالل بشــأن العنــف اجلنســي ر ياجمهــوجم ألكثــر مــن عقــد مــن الــلمن، أبــنع اسفومــة   

الــزناع علــى ووــع إلــاجم  تــاالت  ر اجلنســي بــالعنف املعن ــة اخلاصــة التعــاون مــع ثــثليت علــى
 للتعاون أدف التصدي لل سألة بشفل بامل.

 
 لعرب ة السوجميةاجل بوجمية ا  

لقد كان العنـف اجلنسـي وـد النسـاء والفت ـات والر ـا/ والفت ـان مـن  ـات الـزناع            - 60
العجمل. وهو أكثـر بـ وعا  ر  ـ اق تفتـ ح املنـا / وأخـذ الرهـائن واالتتنـا          دالسوجمي منذ ان

وجمة، وعند نقا  التفت ح. ور املقابالت اليت ُأ ريم مع الال ئات مـن النسـاء ر البلـدان ا ـا    
ُ كر اخلوف من اال تصاب بوصفجمل عامال  جمئ سـ ا  ر هـرأن مـن اجل بوجميـة العرب ـة السـوجمية.       
ولفن من الصعف  دا  اسصو/ على ب انات موثوق ه با عن العنـف اجلنسـي املـرتب  بـالزناع     
بسبف   اب األمن، واخلوف من وص ة العاجم واالنتقام وانعدام اخلـدمات املتخصصـة واآلمنـة    

 ، إواهة إىل التحديات اليت تعوق اسصو/ على اخلدمات ت ن ا تفون متاتة.والسرية
، تدثم  ياية بالغة ر عدي تاالت العنف اجلنسـي املبلـل   20١4ومنذ منتصف عام  - 6١

عنبا اليت اجمتفبتبا اجل اعات ا جمهاب ة، وباألخص تنظ م الدولـة ا  ـالم ة ر العـراق والشـام     
علـى  ـنناجم بشـ ا/     20١4 م ر أثناء هنومجمل ر آب/أ سطس )ياعح(. هقد رام هذا التنظ

ــراق اطــف املئــات مــن النســاء والفت ــات ال ليــديات. وُأخــذ بعــت هــيالء املختطفــات           الع
ــة الســوجمية ومت   إىل ــة العرب  ــ عبن”اجل بوجمي ــتم ا ــتخدامبن    “ب ــة ل  ر أ ــواق ر منطقــة الرر
الــلوار بــا كرا  مــن املقــاتلني األ انــف اال ــترراق اجلنســي. وتشــري التقــاجمير أييــا  إىل أن  ر

أصــبح بــائعا  بشــفل متلايــد ر األجماوــي الــيت يســ طر عل بــا تنظــ م ياعــح. ورــد لوتظــم      
ــدان ا ــاوجمة، ت ــص تلنــأ جمت عــات       هــذ  ــا  والبل الظــاهرة أييــا  ر ض  ــات املشــريين ياخل 

مـــن اخلـــرور  الال ـــئني إىل إ ـــراءات مثـــل  وار األلفـــا/ والتور ـــف عـــن الدجما ـــة واملنـــع 
ــة” ــات        “س ايـ ــانون العقوبـ ــنص رـ ــة، يـ ــدة ر املنطقـ ــدان عديـ ــات. ور بلـ ــات واللو ـ البنـ
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ليـــحايا اال تصـــاب، وبـــبدت  “التعـــويت”الـــلوار باعتبـــاجم  بـــفال مـــن أبـــفا/   علـــى
ن سـان/أبريل،   2٧املنالق  ياية بالغـة ر نسـف تعـدي اللو ـات منـذ بـدء األ مـة. ور         بعت

لل ساواة بني اجلنسني وبفني املـرأة )ه ئـة األمـم املتحـدة لل ـرأة(      أصدجمت ه ئة األمم املتحدة 
ــوان  ــرا  بعن ــلم الصــ م ”تقري بشــأن العنــف اجلنســاين بــني الال ــئني الســوجميني    “هحســفنلت

إرلــ م كري ــتان العــراق. وأبــاجم التقريــر إىل تلايــد ر مســتويات التحــرمل اجلنســي وجتــاجمة    ر
اجمير مشــاأة بشــأن مأ ــاة الال ــئني الســوجميني  اجلــنس ياخــل املخ  ــات وتو ــا. ووجميت تقــ 

 ومليو ـي  واملثلـ ني  البلدان ا ـاوجمة. ت ـص تتعـرل النسـاء والفت ـات، إوـاهة إىل املثل ـات        ر
ــل ــايري اجلنســي امل  ــة ومغ ــداء اجلنســي    صــفات وتــاملي اجلنســان ة ا وي اجلنســني، إىل االعت

 .(5)املسلحة ور   اق االتتنا والتحرمل عند نقا  التفت ح اليت تس طر عل با اجل اعات 
ــذي     20١4ور عــام  - 62 ، الــم األمــم املتحــدة تتلقــى تقــاجمير بشــأن العنــف اجلنســي ال

يرتفبجمل اجل ح العـر  السـوجمي، هيـال  عـن امل ل شـ ات املوال ـة للحفومـة. هعلـى  ـب ل املثـا/،           
ة أن النسـاء والر ـا/   باجل بوجميـة العرب ـة السـوجمي    املستقلة املعن ـة  الدول ة التحق ق أوجميت جلنة

واأللفا/ يتعروـون لال تصـاب واالمتـبان اجلنسـي علـى يـد أهـراي القـوات املوال ـة للحفومـة           
ــ بم واتتنــا هم )انظــر    ــاء إلقــاء القــبت عل (. ورــد يع ــم األمــم املتحــدة  A/HRC/28/69أثن

ــن أ ــ   ــة م ــا/ أــدف     و اجمة الشــيون اال ت اع  ــة النســاء واأللف ــة   اي ل إنشــاء وتــدة معن 
 التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين.

 
 التوصية  

أرـــُر بـــدعوة اسفومـــة ثـــثليت اخلاصـــة لليـــاجمة اجل بوجميـــة العرب ـــة الســـوجمية، وأيعـــو    - 63
السلطات، ر  ـ اق هـذ  الليـاجمة، إىل املواهقـة علـى اختـا  تـدابري حمـدية ملنـع العنـف اجلنسـي،            

ــا ــة ا  ــالم ة        مب ــن ا ــتخدام تنظــ م الدول ــوات األمــن. وأيي ــجمل ر ــذي ترتفب ــف ال ــد العن ر  ل
العــراق والشــام وكــل األلــراف األخــرى املدجم ــة ر مرهــق هــذا التقريــر للعنــف اجلنســي،    ر

 وأيعوهم لورف هذ  االنتباكات هوجما  والس اح بوصو/ املساعدات ا نسان ة يون عرار ل.
 

__________ 

ــتالف 20١4ن ســان/أبريل  30ر  (5)  ــولين ، اعت ــد االئ ــوجمة لقــوى ال الســوجمية واجلــ ح الســوجمي   واملعاجموــة الث
 يتعبدون ه جمل بنصداجم أوامر ر ايية للقياء على العنف اجلنسـي والتحق ـق ر االنتـباكات وتعـ ني ثثـل      ب انا اسر
 املستوى لإلبراف على التنف ذ. جمه ع

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/69
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 ال  ن  
صاعد الزناع املسلح وانعدام اال تقراجم الس ا ـي و  ـاب القـانون ر الـ  ن     لقد أيى ت - 64

ــام     ١48 ١08إىل تشــريد  ــداجم ع ــى م ــا  عل . وكــان معظــم املشــريين   20١4أبــخا  ياخل 
النساء واأللفـا/ الـذين كـانوا أكثـر عروـة للعنـف اجلنسـي واجلنسـاين. ولوتظـم  يـاية            من

يــرجمة مــن الــزناع، ومــن أهــم مظــاهر هــذا العنــف  بالغــة ر العنــف وــد النســاء ر املنــالق املت 
ــني توا ــد        ــق ب ــدعو إىل القل ــلوار املبفــر. وتو ــد صــلة ت ــداء اجلنســي وال اال تصــاب واالعت
اجل اعات املسلحة و ياية نسـف الـلوار املبفـر والـلوار بـا كرا ، ثـا يـييي إىل اال ـتغال/         

. ويصـبح الفـثري مـن هـيالء     اجلنسي لبعت من أبد الفت ـات هقـرا وأكثـرهن وـعفا  ر ا ت ـع     
الفت ات من اسوامل، ورد أبـاجم بعيـبن إىل أهنـن ُيتخلـى عنـبن وعـن ألفـا ن عنـدما يبـرب          

 املقاتلون من القوات اسفوم ة أثناء الع ل ات العسفرية.
تـــلا/ الـــ  ن جتـــذب آالف الال ـــئني ا ـــاجمبني مـــن الزناعـــات الـــدائرة ر القـــرن   وال - 65

 ألمـم املتحـدة لشـيون الال ـئني    امفووـ ة  عرب ة السوجمية. ورد أبـاجمت  األهريقي واجل بوجمية ال
إىل اجمتفاب عصابات االجتاجم بالبشر للعنف اجلنسي، األمر الذي  البا  مـا تقـع وـح تجمل النسـاء     
ا اجمبــات مــن مأ ــاة العنــف اجلنســي املــرتب  بــالزناع ر بلــدهن األصــلي. وُيــذكر أن العنــف    

/، وبـاألخص علـى  ـاتل البحـر األلـر، ت ـص اتطـف        اجلنسي ُيرَتَفـف أييـا عنـد الوصـو    
املبربون واملتا رون بالبشر املبا رين وحيتنـلوهنم مقابـل هديـة. ولـ س ر الـ  ن  ـوى عـدي        
وئ ل من االختصاص ني الطب ني املـدجمبني علـى تقـدد الـدعم ليـحايا العنـف اجلنسـي، ولـ س         

 تصاب. وتصطدم  بوي إع ا/ العدالـة  مبايئ تو  ب ة ولن ة تتعلق باملعاجلة السريرية لال مثة
بغ ـاب تعريــف رـانوين واوــح للعنــف اجلنسـي وبــوجموي اال تصــاب ر القـانون الــ  ين بوصــفجمل     

 ، األمر الذي حي ي اجلناة على تساب اليحايا. ناع ل 
 

 التوص ة  
ــام با صــالتات التشــريع ة الال مــة للتصــدي         - 66 ــ  ن علــى الق  أتــص الســلطات ر ال

ل العنف اجلنسي من العقاب، والع ل علـى تـوهري اخلـدمات لليـحايا، ومواءمـة       هالت مرتف
السن القانوين األيىن لللوار مع املعايري الدول ة. وأيعو السلطات أييا  إىل التعـاون مـع  ع ـاء    
ا ت عات اال ة واللع اء الدين ني للتصدي للعنـف اجلنسـي واجلنسـاين واألعـراف اال ت اع ـة      

 الت   ل. القائ ة على
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 التصدي جلرائم العنف اجلنسي ر تاالت ما بعد انتباء الزناع - باء 
 البو نة وا ر د  

يـلا/ العنـف اجلنسـي املـرتب  بالزناعـات مسـألة        بعد عشرين عاما من هناية اسرب، ال - 6٧
ة   ا  ة تسا ة، مع ب ء التقدم اار  ر إرامة نظام بامل لدعم النا ني. وأعربـم اسفومـ  

ميخرا عن اعتلامبا التصدي للعنف اجلنسي املرتب  بالزناعات، لفنبا جمكلت بصوجمة أ ا ـ ة  
علــى املالتقــة القيــائ ة بــدال مــن االهت ــام مبن ــوع االتت ا ــات كفــل. ويشــ ل االهتقــاجم     

ملخــالر  وهــم معروــوناملولــويين نت نــة لال تصــاب ر  مـن اســرب،  اخلـدمات األلفــا/   إىل
االرتصايي. ويظـل الوصـم بالعـاجم    و اال ت اعي عووال، وتدين نبذ، والا/ا مهالوصم بالعاجم، و

األمـم املتحـدة   قلق. ورد بدأ هريق لوالتب  ح االرتصايي ليحايا اال تصاب أنفسبم مصدجما ل
العنــف اجلنســي  خلفــاتتنف ــذ مشــروع مشــترك للتصــدي ملر القطــري ر البو ــنة وا ر ــد 

وع إىل حتســني  ـــبل االنتصـــاف للنـــا ني بتحديـــد  ويســـعى هـــذا املشـــراملــرتب  بالزناعـــات.  
لا/ يـ  الاالتت ا ات والقدجمات، وحتسني الوصو/ إىل العدالة واخلدمات، واسد من الوصم. و

للقـوات  يقـدم  السـالم، بـدعم مـن ه ئـة األمـم املتحـدة لل ـرأة،        مركل التدجميف لع ل ـات يعـم   
العنـف اجلنسـي    شـر بشـأن  للن ابقالسـ املنطقـة التـدجميف   بلـدان  املسلحة ر البو ـنة وا ر ـد و  

ر خطـة   العنـف اجلنسـي املـرتب  بالزناعـات     بشأنإيجمار هدف حمدي وُيعدت  .املرتب  بالزناعات
ــة لتنف ــذ رــراجم جملــس األمــن     ــة الثان  ــة، ا مــن التطــوجمات ( 2000) ١325الع ــل الولن  ياب 

 ييع األ س الال مة لتعليل تقدد اخلدمات للنا ني. وهو
 

 التوصية  
مواءمــة التشــريعات والس ا ــات ر البو ــنة وا ر ــد علــى  املعن ــةأتــص الســلطات  - 68
 ر اسصــو/ العنــف اجلنســي املــرتب  بالزناعــات  مــن تقــوق النــا نييراعــي علــى الــدوام   امبــ

ىل لايــة إتعوييـات، وختصــ ص م لان ـة حمــدية  ـذا الغــرل. وأيعـو كــذلد السـلطات       علـى 
ــة كــأن بفنــبم مــن  ،ا  ــراءات القيــائ ةويعــم النــا ني مــن املشــاجمكني ر   ــة القانون   املعون

 برام  الت فني االرتصايي.إىل  إواهةوالصح ة،  ةاال ت اع ة والنفس اخلدمات ، وا ان ة
 

 كوت ييفواجم  
تالـة ا تصـاب،    325 ع ل ة األمم املتحدة ر كـوت ييفـواجم  ، وث قم 20١4ر عام  - 69

ــد ر   230منـــبا  عامـــا،  ١٧و  عـــامنيبـــني  نتـــراوح أع ـــاجمه ت اتصـــراتالـــة مرتفبـــة وـ
تالـة اجمتفــف   5٧  تصـاب اجل ـاعي  الاتــاالت  عـدي  وبلـل . واتـد  صــلاليـحايا   بـني  ومـن 

ويـييي  أثنـاء ع ل ـات السـطو املسـلح.      ر أثناء اختطاف السـ اجمات أو ر الب ـوت   ر معظ با
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 ونـلع السـالح   لتسـريح اع ل ـة  ر مج ع أ اء البلد، باالرتران مع عدم اكت ـا/   انتشاجم ا رمني
 إىل تعـرل ، تع ـل بانتظـام   وإعاية ا يمار، ووعف إنفا  القـانون وعـدم و ـوي حمف ـة عل ـا     

الغرب ـة والشـ ال ة مـن البلـد،     األكثر خطوجمة هـي املنطقتـان    نالقاملوواأللفا/ للخطر.  النساء
 لا/ معـد/ يـ  المـن املقـاتلني السـابقني. وعلـى  ـب ل املثـا/،        نسـبة  أعلـى  ه ب ـا  ركلت تت ص 

  ـائقني يع لـون  السـابق  ر مقـاتلني  كانوا ن ثالعنف اجلنسي مرتفعا ر بواكي، ت ص العديد 
النــبف واال تصــاب حتــم  ديــد  ومياجم ــوناهالت و ــ اجمات األ ــرة واســلــدجما ات الناجميــة ل

ن. مـ انعـدام األ تـدة  تفـارم   نتشـاجم األ ـلحة الصـغرية واأل ـلحة اخلف فـة إىل     ا وييييالسالح. 
بـدعم مـن ع ل ـة األمـم      ،تسريح ونلع السـالح وإعـاية ا يمـار   لل الولن ة ع ل ةيجمم الورد أ
ض  ـات إعـاية التأه ـل    اخلـدمات املقدمـة ر   ، التـدجميف اجلنسـاين ر   ر كوت ييفـواجم  املتحدة

خـال/ الفتـرة   ور حماولة للتخف ـف مـن خطـر العنـف اجلنسـي.       اال ت اعي لل قاتلني السابقني
أتـد  و من القوات اجل بوجميـة لفـوت ييفـواجم    نصراع 20 تنارلم التقاجمير أن ر د اال تعرال،
القـبت  ت يلـق  تـوايث ا تصـاب، و   رتوجملـوا  سـابقني  الاجمبني مـن ااـ  تسعة وجم ا/ الشرلة 

 .منبم تىت ال وم على ثالثة وى 
  ـرائم   البـا مـا يعـاي تف  ـف    ، ريـائ ا  نوجلناة امللعوما ور اساالت اليت يالتق ه با - ٧0

 (، وهـي   ـة أخـف مـن األوىل،    ”attentat a la pudeur“إىل  م اـدمل اس ـاء )   العنف اجلنسي
تبـم ه بـا عـاية    اجلرائم اخلطـرية  هـ . علـى و ـجمل السـرعة    حمـاكم الدجم ـة األوىل   لفي تنظر ه بـا 
 ذ  ااــاكم تعــاين مـن تــراكم ثق ــل ر القيــايا. ولفــن هـ  ( Cours d’Assises) ااـاكم اجلنائ ــة 

 ١8ر  وجم إيــــا ، أصــــدجمت و اجمة العــــد/ وتقــــوق ا نســــان واسريــــات العامــــةتطــــ ور
شـباية  الأن بـ املسيولني عن إنفا  القانون  ه جمل بللالذي ت 005جمرم  الو اجميالتع  م  آ اجم/ماجم 

أي تالـــة  ر لفـــتح حتق ـــقروجميا وـــبـــرلا عـــد تت يوالجم( ١00 عـــاية طب ـــة )الـــيت تفلـــفال
. عدالــةالاالتتفــام إىل أن يليــل عائقــا كــبريا أمــام   لــدومــن بــأن  تصــاب. تــاالت اال مــن

مـن ميـام نبا   ع ل ة لإلصـالح القـانوين،   ر  20١3ييفواجم منذ ببا /ه اير  وبرعم كوت
، وتووــ ح ( تصــابالار تال ــا  املنحصــرتق  ــدي للعنــف اجلنســي )ال اتو ــ ع نطــاق تعريفبــ

ــف اجلنســي    أجمكــان ــة  ــرائم العن ــة بغ  ــبامواءم ــة  روان ن ــاجلنائ  ــة.    ةواملدن  ــايري الدول  ــع املع م
ورـدمم  وبا واهة إىل  لد، أعدت اسفومة رانونـا خاصـا بشـأن لايـة اليـحايا والشـبوي.       

ورـد وثقـم   ، 20١4واملصاسة تقريرها ر كانون األو//ييسـ     ائقاسقتقصي جلنة اسواجم و
ــجمل ــباكات اجلســ  ة  الا ه  ــم نت ــيت اجمتفب ــني عــامي   ال ــد 20١١ و ١990ب ــا ر  ل ــف  ، مب العن

 ساءلة.الال مة لففالة املتدابري م بعدي من الوصأاجلنسي، و
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جلنـــة مـــن اخلـــ اء  لفـــوت ييفـــواجم القـــوات اجل بوجميـــة أنشـــأتبو /يول ـــجمل،  2١ور  - ٧١
مـيبر   صـايجم عـن  نعالن االلتـلام ال بـ  ع ـال ، بـالعنف اجلنسـي املـرتب  بالزناعـات     نيالولن ني املعن 
. جملر تليران/يون ـ  ر لنـدن الـذي عقـد    زناعـات ف اجلنسـي ر ال لقيـاء علـى العنـ   ي لالق ة العامل

التصــدي للعنــف  بشــأن لفــوت ييفــواجم لقــوات اجل بوجميــةلوووــعم هــذ  اللننــة خطــة ع ــل 
العنـف اجلنسـاين،    اجل بوجمية ر جما/القوات من  هري 900أكثر من  تىت اآلن بجمتاجلنسي. وُي
 بـاجمكم  ،20١4 تشرين الثاين/نوه   روالشرلة والدجمك.  أهرايمن  300 أكثر منوكذلد 

ــة رفــوايجم النســائ ة  مــن ال 20 ــة يجما ــ ة عــن   العامل ــة ر تلق ــاية النســائ ة   الشــرلة الولن  الق 
 اين. ويقـوم ر مفاهحـة العنـف اجلنسـ    نعلى تعليل يوجمه تجمكلوبا برلة األمم املتحدة، تنظ 

وتـدات متخصصـة ومفاتـف    نشـاء    دعم الشـرلة الولن ـة  بـ هريق األمم املتحدة القطري أييا 
ــة بالشــيون اجلنســان ة.   ــا   رامــم ، 20١4ر أيلو// ــبت   ومعن  ــواجم جم   ــة كــوت ييف تفوم

ملناهيـة   ، بـدعم مـن مبـايجمة األمـم املتحـدة     اينبنلالق ا ترات ن ة ولن ة ملفاهحـة العنـف اجلنسـ   
 .املتحدة للسفان صندوق األمم نق م سبتنو العنف اجلنسي ر الزناعات

 
 التوصية  

ــة أتــص - ٧2 ــواجم كــوت تفوم ــى ييف ــذ وــ ان عل ــي التنف  ــة ال ــترات ن تبا الفعل  الولن 
ــة لفــوت ييفــواجم  ع ــل وخلطــة اجلنســاين العنــف ملفاهحــة وأيعــو ا ت ــع  ،القــوات اجل بوجمي

السالح والتسـريح وإعـاية   نلع  تسريع ع ل ةمن األمه ة مبفان والدويل إىل يعم هذ  اجلبوي. 
ن الذين أع د إيمـا بم ر رطـاع   ون السابقواملقاتلتىت ال يفون قانون ا يمار وتعليل إنفا  ال

لحفومـة  وينبغـي ل علـى هـذ  اخلـدمات.     نعت ـد ي ثن خطر على النساء والفت ات مصدجمالنقل 
ــدويل أن يف  ــالوا ت ــع ال ــة رصــد وال ف ــف اجلنســي    التوع  ــة تفــراجم العن ــن إمفان  ــف م للتخف 

 .20١5 تشرين األو//أكتوبرنرى ر اليت  ُت  اق االنتخابات الرئا  ة  ر
 

 ل  يا  
ديـدا كـبريا   يشـفل   يـلا/ العنـف اجلنسـي     هناية اسرب األهل ـة، ال  منعاما  ١2بعد  - ٧3

ورـع خـال/    ذياالهن ـاجم اال ت ـاعي الـ   ولامن املايي للنسـاء واأللفـا/ ر مج ـع أ ـاء ل  يـا.      
أثـرا ع  قـا علـى ا ت ـع     تـرك  نسـي،  العنف اجل خاللجمل ر وتفشى عاما من الزناع الوتشي ١4

 هـو أكثـر   ينصـر ا تصـاب الق واالقي ة ت تعا  خـال/ ع ل ـة السـالم.     وأن خصوصاالل  ي، 
املعلومات املتاتة أييا إىل اجتا  مـثري  وتشري . باعنيبلل  يتالعنف اجلنسي واجلنساين التوايث 
و اجمة لـ الب انات الر  ـة  هحسف . ونصراي يرتفبجمل القذالعنف اجلنسي ال يت ثل ر تلايدللقلق 

 عــدي  مــا 20١4 ،  ــنل ر عــاماأللفــا/ واس ايــة اال ت اع ــةبــيون الشــيون اجلنســان ة و
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 معظ بـــاالعنـــف اجلنســـي واجلنســـاين علـــى الصـــع د الـــولين،  ا مـــن تـــوايثتايثـــ ١ 392
، مقالعة مونتسريايو ت ص تو ـد معظـم اخلـدمات وه اكـل ا بـالغ. ومـن هـذ  اسـاالت         ر

الثامنـة  يون  ـن  منـبا أبخاصـا    605ر  ليـحايا كـان ا  ،ا تصابة بأع ا/ تال 626 تتعلق
تالـة ا تصـاب،    965منـبا   ،تالـة  ١ ١62 “تفاملـة املراكـل  امل”مـن  و نلم تسعة عشرة. 

تفومـة  وأتـر  ال نـام  املشـترك بـني     اعتـداء  نسـ ا.    85 و ،تالـة ا تصـاب مجـاعي    2٧ و
بــدعم  2008ر عــام  أنشــجي ذنســي واجلنســاين، الــل  يــا واألمــم املتحــدة بشــأن العنــف اجل 

تقـدما  ـديرا بالثنـاء ر تعليـل      ي ر الزناعـات سـ ملناهيـة العنـف اجلن   مبايجمة األمم املتحـدة  من
اال ت اع ـة، هيـال   و وبناء ردجمة مقـدمي اخلـدمات الصـح ة والنفسـ ة      العدالة اجلنائ ة منظومة

  أة والطفـل التـابع للشـرلة الولن ـة الل  يـة     لاية املر رسم عن الشرلة من خال/ تو  ع نطاق
للتصدي لل عتقـدات وامل اجم ـات التقل ديـة اليـاجمة الـيت       ةاال  اتوالتوع ة على صع د ا ت ع

ــق  لا ــف،واليــحايا. علــى اللوم تلقــي بــ هــالت مــن العقــاب و ا  فــر ت ــد  هلقــد أ ل العدي
 ،وبــاء إيبــوالتفشــي نت نــة  ،عنــف اجلنســي واجلنســاينال اآلثــاجم النامجــة عــن مراهــق عــالر مــن
 .(6)تو د و ن رائ ة األولويات تال ا مسألة إعاية هتحبا اومل
 

 التوصية  
 ،ا امـة ملفاهحـة العنـف اجلنسـي واجلنسـاين      هـا أيعو تفومة ل  يا إىل مواصـلة  بوي  - ٧4
ــا ــم املتحــدة      مب ــني األم ــام  املشــترك ب ــن خــال/ ال ن ــد م ــا  ر  ل ــة ل  ي ر  ــ اق و، وتفوم
 نتعامل من وباء إيبوال.اال
 

 ن با/  
ر ن بـا/   ألهلـي النـا ني مـن العنـف اجلنسـي خـال/ الـزناع ا      ت ُيعترف جم  ا بعد بـأن   - ٧5
 امليرتـة  ا تفاي م من برنـام  ا  اثـة  ، ثا حيد من هر  “ن من الزناعوبخا  متيرجمأ” هم

ــد، يهم ــتبعاالنت نــة و اسفــومي.  منيأتــمــن  للنــا ني، بــالر م مفر ــة خــدمات  ال تو 
مـن ت ـص ا صـالتات     وأمـا  بناء السالم واملشـاجميع ا غائ ـة.   مشاجميع الدعم من خال/ بعت

ملنـع األهـراي املتـب ني بانتـباك تقـوق ا نسـان        تـىت اآلن  وـ انات  ه ا مناملي س ة اجلاجمية، 
العقبات الرئ س ة اليت تعتـرل   ومن. واسصو/ على ترر ات روات األمنصفوف  ر بقاءمن ال

__________ 

ــة املت (6)  ــةتشــري األيل ــزناع  ر رــد  اي تــدة جممبــا يفــون إىل أن العنــف اجلنســي  داول املتيــرجمة  منــالق مــا بعــد ال
 ــالق املي ســات وا  اكــل اال ت اع ــة واملــداجم ،     إىل إمثــل ل  يــا و ــريال ون، نظــرا     وبــاء إيبــوال،  مــن
اسصـو/ علـى خـدمات     هـر   دتقلصـم إىل تـد بع ـ   ر الورم نفسـجمل،  و ملخالر بديدة. الفت ات يعرتل ثا

 .وا  اب ة الصحة اجلنس ة
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 توث ــق الشــاملال االهتقــاجم إىل ،ر ن بــا/ العنــف اجلنســي املــرتب  بالزناعــات خلفــاتمل لتصــديا
 قــانونالن بــا/  ال ملــان ر ، اعت ــد20١4ر ن ســان/أبريل و. بــاولابع هــذ  املخلفــات لنطــاق
 واملصــاسة، ائقاسقــوتقصــي األبــخا  املخــتفني  مصــري التحق ق ربــ املعن ــة لننــةبال املتعلــق
وجلنـة التحق ـق    ،واملصـاسة  تقصي اسقـائق جلنتان  جلنة  ئم مبو بجملي أنشذ، ال20٧١ القانون

 اال تصــاب و ــري  مـن أبــفا/ العنــف اجلنســي بقــانون لهـذا ا واعتــرف ر تـاالت االختفــاء.  
ــة  “انتــباكات  ســ  ة سقــوق ا نســان ”باعتباجمهــا  مــيبر الق ــة ر . وبــاجمك و يــر اخلاجم  
أكـد أن ن بـا/ رـد اعت ـدت   ا ـة      ، ونسـي ر تـاالت الـزناع   العنـف اجل  للقياء علـى العاملي 

تحـديات ر الوصـو/   التلا/  العنف اجلنسي واجلنساين. ومع  لد، ال مع مطلقا عدم التسامح
 الـذي يـنص علـى و ـوب     رـانون التقـايم   ت ُيعـدت/ بعـد  علـى  ـب ل املثـا/،    ه.  العدالة رائ ـة إىل
ااف ـة   اسفـم الـذي أصـدجمتجمل    الر م منعلى  ،يوما 35 ر  يون اال تصاببفوى يداع إ

 .رانون التقايم على اجلرائم الدول ة والقاوي بعدم  ريان 20١4عام  ر العل ا
 

 التوصية  
 املـرتب  بالزناعـات   العنف اجلنسي النا ني مناالعتراف بأبنع اسفومة على و ان  - ٧6

 ــبل وى اخلــدمات، اسصــو/ علــ ل تســل  ــم، “وــحايا نــلاع”باعتبــاجمهم  مبو ــف القــانون
. وأللف كذلد من مج ع األلـراف املعن ـة ر ع ل ـة العدالـة     تعويياتوال القيائ ة االنتصاف

االنتقال ـة أن تففـل مراعـاة تقـوق واتت ا ــات النـا ني مـن العنـف اجلنسـي ر ا صــالتات         
 .العفو والتقايمروانني هذ  اجلرائم من تستثل املي س ة، وأن 

 
  ري النفا  

السنوات اخل س منذ هناية الـزناع املسـلح ر  ـري النفـا، التلمـم اسفومـة بـدعم        ر  - ٧٧
وأتــر ت تقــدما كــبريا  ،العنــف أع ــا/ إعــاية تــولني وإعــاية إيمــار املــدن ني املشــريين بســبف

املـرتب   ا هـالت مـن العقـاب ملـرتفل  ـرائم العنـف اجلنسـي         هذا الصـدي. ومـع  لـد، هـنن     ر
ــات  ــم بالزناعـ ــن أهـ ــايا مـ ــيت القيـ ــة  الـ ــم يون معاجلـ ــة   الـ ــة   ا ـ ــدت اسفومـ ــد اعت ـ . ورـ

ــا  عـــدم ــامح مطلقـ ــا     مـــعالتسـ ــاين والتلمـــم باختـ ــي واجلنسـ ــاجممة إالعنـــف اجلنسـ ــراءات صـ  ـ
ومالتقــة مــرتفل اجلــرائم مــن رــوات األمــن.       تســريحاجلــرائم، مبــا ر  لــد    هــذ  علــى اجمي

 ،والتعـــذيف  ،ختطـــاف، واالتتنـــا  التعســـفي  اليبـــرات تـــد/ علـــى أن ا  امل بعـــت أن  ـــري
وبو ــجمل مــن أبــفا/ العنــف اجلنســي رــد  ايت ر هتــرة مــا بعــد اســرب.  هــاو ري ،واال تصــاب

 وـفاء  ر  ـ اق الع ل ـة اجلاجميـة     ة نس  اتالتام ل عن اعتداءمن  نساء وهت ات أبلغم خا ،
العنف بـ  املتعلقـة  يعـاءات الاوُوثقـم علـى نطـاق وا ـع     . بنمنـالق إرامتـ   الطابع العسفري على
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وـد أهـراي مـن لائفـة التام ـل ر األبـبر األخـرية          ةسـريالنف المـن  األمن  انف روات  اجلنسي
املفـرر   نسـاء ال اتبـباي وتشـري  . مجلـ ونـايجما مـا ع   با، ولفنـ زناعمن اسرب ور هترة ما بعد ال

 كانـم مصــحوبة إىل أن أع ــا/ التعـذيف اجلنســي   20١4مــن مراكـل االتتنــا  ر عـام    نعنـب 
 .تام ل إيالم حترير غوجم  ركة ونرتبطأهنم ميعت   منود  ااصة  بةالشتائم العنصرية املوب
 

 التوصية  
العنف بـ  املتعلقـة  يعـاءات اللتحق ـق ر ا إىل ااملنتخبة تـديثا   ري النفا أيعو تفومة  - ٧8

ــد   ــا ر  ل ــة وــد   اجلنســي، مب ــد املقام ــن الولن ــ    تل ــوات األم ــوات املســلحة ور ــدد  ة،الق وتق
، مبا ر  لـد التعوييـات وبـرام  الـت فني االرتصـايي      للنا  اتاعات اخلدمات املتعدية القط

 وجمبات األ ر. اسربومنبن أجمامل  ،عروات للخطراملنساء لل
 

 املثرية للقلق األخرى اساالت -  م  
 ن نرييا  

 اةهتـــ 2٧6اختطـــاف تـــايث  20١4عـــام  ر إثـــاجمة للنـــلعأكثـــر األتـــداث  مـــن - ٧9
مجاعــة مـن ربــل  واليـة بوجمنــو،  ب تفوم ـة ر بــ بوك،  انويــةث ةن سـان/أبريل مــن مدجم ـ   ١4 ر

هذا اسـايث ر  ـ اق مـا يليـد علـى  ـم  ـنوات مـن الت ـري          ويف النظر إىل بوكو ترام. 
ــا،   ر ــرة ا  ــا/ ن نريي ــباكات متســ وهــي هت ــد   س مســت رة بانت ــا ر  ل ــوق ا نســان، مب ق

ــرام. وبا      ــو تـ ــة بوكـ ــف مجاعـ ــن  انـ ــي مـ ــداء اجلنسـ ــاف واالعتـ ــد،  االختطـ ــاهة إىل  لـ وـ
الســـفان إىل تشـــريد  مـــن البلـــد تــدهوجم اسالـــة األمن ـــة وا نســـان ة ر الشـــ ا/ الشــرري   أيى
ا تصـاب  ، لعـاملني ر ا ـا/ ا نسـاين واملـدن ني املشـريين     ل ونت  عنجمل، وهقا ،وا عنطاق  على

ف ومـع  لـد، وتسـ   ر ض  ـات املشـريين ياخل ـا.    و هـراجم السـفان  أثنـاء   ر واجتاجم باأللفـا/ 
العنـف اجلنسـي   نـايجما ُيبلـل عـن     ية،ريالتابعة للشرلة الن ن وتدة القيايا اجلنسان ةوجمي عن  ما

 واملعتقدات الثقاه ة السائدة. الفي حةواجلنساين بسبف اخلوف من 
وهروــم علــ بن مجاعــة بوكــو تــرام النســاء والفت ــات،  اختطفــم ر واليــة بوجمنــو، و - 80
 الليــات أت انــا وُتقتــرح هــذ تفــرجم. امل تصــاب اللــى اتنطــوي ع يــاتكــثري مــن األت ــان   ر

وتوا ــجمل . آخــرين مــن اجل اعــة أهـراي  علــى يــدمـن اال تصــاب   “اس ايــة”كشـفل مــن أبــفا/  
العنــف والتبديــدات أع ــا/ الــلوار أو االتصــا/ اجلنســي ر إلــاجم الــلوار  نرهيــي ثــنفت ــات ال

 عناصـر أ ا ــ ة  املختطفـات  ت ــاتالنسـاء والف  “ب ـع ” لوار القسـري واال ــترراق و هـال بالقتـل.  
نشرت اسفومة  ،كنلء من مفاهحة الت ريو. تبايديولو  أمجاعة بوكو ترام و لريقة ع ل ر
وبـر ت   .جماتاخباال ـت  ووـبا   ووـبا  ا نـرة   شـرلة الوأهـراي   اجلنـوي تتـألف مـن    ضتلطة روة
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ــة   ــة  القــوة”با ــم  ايشــاجم إل بــأييــا جلــان أمــن أهل  ــة س “املشــتركةاملدن  ــة ا  اي ت عــات اال 
 .والفت ات ر االعتباجم أمن النساء أن تأخذ   ع ع ل ات مفاهحة الت ريوينبغي جلاملت ريين.  من
 

 التوصية  
ــة       - 8١ ــل الولن ـ ــة الع ـ ــذ خطـ ــى تنف ـ ــة علـ ــنع اسفومـ ــذأبـ ــن    لتنف ـ ــس األمـ ــراجم جملـ رـ

ــة    (2000) ١325 ــة إيجمار الشــوا ل املتعلقــة   اي ــةألمنارأة ر ع ل ا ــا املــلففال أيعــو و.  
ــا  أييــا إىل الســلطات  ، وتو ــ ع نطــاق  مبح طبــاو وــ ان األمــن ر ض  ــات املشــريين ياخل 

 ملنالق املعروة ملخالر كبرية.لتش ل ااال ت اع ة و اخلدمات الطب ة والنفس ة
 

  اق تلايد التطرف املصحوب بالعنفالعنف اجلنسي املرتفف ر   -ثالثا  

أل مــات املتعاربــة النامجــة عــن التطــرف املصــحوب بــالعنف   لقــد بــدا  ل ــا ر  ــ اق ا  - 82
اجل اعات املتطرهة لديبا نلوع مروع  و ا تخدام العنف اجلنسي كأ ـلوب مـن أ ـال ف     أن

ا جمهــاب. هقــد اجمتفبــم اجل اعــات املتطرهــة أبــفاال هظ عــة مــن العنــف اجلنســي املتصــل           
اق ومــايل ون نرييــا، مبــا ر  لــد  بالزناعــات ر اجل بوجميــة العرب ــة الســوجمية والصــوما/ والعــر 

اال تصاب، واال ترراق اجلنسي، واللوار القسري، واس ل القسـري، وا  بـال القسـري،    
ــي. ك ــا أن     ــديين والعرر ــزناع املســاعدة   باعتباجمهــا بــفال مــن أبــفا/ االوــطباي ال ــات ال ب ئ

 التطرف، مثل ا هو اسا/ ر ل ب ا وال  ن، تتطلف املتابعة عن كثف. على

واألغــا  الــيت يســل  عل بــا هــذا التقريــر اليــوء تــبني أن العنــف اجلنســي لــ س اــاهرة    - 83
ــا        ــة وهفره ــات املتطره ــا باألهــداف اال ــترات ن ة للن اع ــا وث ق ــرتب  اجمتبال ــجمل ي عاجموــة، ولفن

ــة مثــل التنن ــد، وترويــع الســفان س لــب     ــة وــروجمات تفت ف  ــى  موبويلــبا. ويســتخدم لتلب  عل
عات اال ة من املنالق اال ترات ن ة، وتول د إيرايات عن لريـق االجتـاجم   االنص اع، وترت ل ا ت 

باجلنس، وجتاجمة الرر ـق، والفديـة، وهنـف املـواجمي الطب ع ـة واال ـت الء عل بـا، وثاجم ـة التعـذيف          
ــلوار       ــق ال ــدين وتلقــني العقائــد عــن لري ــاق ال ــاجم علــى اعتن ــى املعلومــات، وا  ب للحصــو/ عل

 .تدمريها نسف ترب  بني ا ت عات اال ة أو تغ ري هذ  العالرات أو القسري، و رامة عالرات

املتطرهـــة عـــن الت   ـــل والتنريـــد وينشـــأ العنـــف اجلنســـي الـــذي باجم ـــجمل اجل اعـــات   - 84
ــن ــل اجلنســي أ      م ــوع اجلــنس أو امل  ــا  ن ــى أ  ــان ة عل ــي   ا نس ــي أو الس ا  ــاء العرر و االنت 
نسـاء والفت ـات. ور الوارـع، هـنن نفـس ا يديولو  ـة       الديين، ال    ا ثاجم ة القبر علـى ال  أو

واألهداف اليت حترك تنظ م بوكو ترام الختطاف النساء والفت ات ر ن نرييا، هي اليت حتـرك  
تنظ م الدولة ا  الم ة ر العراق والشـام )ياعـح( ال ـترراق النسـاء والفت ـات ر اجل بوجميـة       

ك بني هذ  اسـاالت هـو االعتـداء علـى تقـوق املـرأة       العرب ة السوجمية والعراق. والقا م املشتر
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و س با الذي ينذجم بتقدم اجل اعـات املتطرهـة. وملـا كانـم هـذ  اجل اعـات تتطلـع إىل إرامـة         
يولة، هنن التحفم ر القدجمة ا  اب ة لل رأة يعد عامال تا ا لبناء الدولـة وتنشـئة   ـل يسـري     

ر املنـالق الـيت يسـ طر     “مفاتـف  وار ” ى خطى هذ  اجل اعات. و ذا السـبف، أنشـئم  لع
عل با تنظ م ياعح لتشن ع النساء على اللوار باملقاتلني وتدهع اجل اعـات املسـلحة ر الـ  ن    

ن ابــة عــن املقــاتلني. وتســتغل تفنولو  ــا االتصــاالت اسديثــة ر خدمــة   “أ ــعاجم اللو ــات”
صـل اال ت ـاعي الوتشـ ة    أيديولو  ة تتعاجمل مـع العـات اسـديص  هقـد تولـم و ـائ  التوا      

 بفل من أبفا/ الدعاية للتحريت على التطرف وا تقطاب ا ندين. إىل

ــدهق األمــوا/ واملقــاتلني إىل هــذ  اجل اعــات      - 85 ويــف أن تشــ ل مفاهحــة التطــرف وت
 بويا لت فني املرأة والتصدي   ل  رائم العنف اجلنسـي الـيت تنشـرها اجل اعـات املتطرهـة.      

، يتعني تع  ق مشاجمكة ا ت عات اال ة والتشاوجم معبا، مبا ر  لـد التشـاوجم   ور الورم نفسجمل
مع اللع اء التقل ديني والدين ني الذين يف أن يساعدوا على كسر  داجم الص م عـن العنـف   
اجلنســي وجمي العــاجم والوصــم إىل اجلنــاة. هلقــد ُعــرف عــن  بــوي مفاهحــة ا جمهــاب التقل ديــة  

. وكانـم اجللسـة الره عـة املسـتوى الـيت عقـدها جملـس األمـن بشـأن          جتاهلبا لل نظوجم اجلنساين
ــراف بــأن أعيــاء    20١4املقــاتلني ا جمهــاب ني األ انــف ر أيلو// ــبت     ــة االعت إيــذانا ببداي

اجل اعات املتطرهـة يقومـون با ـترراق النسـاء والفت ـات وا تصـاأن وإ بـاجمهن علـى الـلوار.          
 “الشــباب واأل ــر والنســاء  ”اع ــا ه ــجمل إىل بفــني   ( ي20١4) 2١٧8واختــذ ا لــس القــراجم   

إلاجم ا ترات ن ة بـاملة ملنـع انتشـاجم الرعـف. ومـن األمه ـة مبفـان أن يع ـل ا ت ـع الـدويل            ر
علــى تع  ــق معلوماتــجمل عــن لب عــة العنــف اجلنســي الــذي باجم ــجمل اجل اعــات املتطرهــة ونطارــجمل     

النسـاء وا ت عـات اال ـة املتيـرجمة.      وأهداهجمل، بغرل حتديد التدخالت املنا ـبة، بالتشـاوجم مـع   
ور نفس الورم، يف على اسفومـات ورـوات األمـن واجل اعـات اسل فـة أن حتتـرم تقـوق        
ا نسان األ ا  ة وااللتلامات اليت تعبدت أا الدو/ بنهناء العنـف اجلنسـي ر تـاالت الـزناع     

هـنن  يـاية التطـرف العن ـف     ر التدابري الـيت تتخـذها ملفاهحـة ا جمهـاب. وعـالوة علـى  لـد،        
واليــروجمة امللحــة ملعاجلتــجمل ال تنف ــان اسا ــة إىل تصــ  م متواصــل ومــواجمي مســتدامة ملفاهحــة   

 ل ر أوواع أخرى مثرية للقلق.العنف اجلنسي املتصل بالزناع الذي يسوي منذ ورم لوي
 

ي األنشـطة الــيت رامــم أــا مبــايجمة األمــم املتحــدة ملناهيــة العنــف اجلنســ  - جمابعا 
 تاالت الزناع ر

، بــاجمكم مبــايجمة األمــم املتحــدة ملناهيــة العنــف اجلنســي ر تــاالت  20١4ر عــام  - 86
ــالعنف اجلنســي       ــة ب الــزناع، وهــي بــبفة مشــتركة بــني الوكــاالت ترأ ــبا ثــثليت اخلاصــة املعن 

ق تاالت الـزناع، ر عـدي مـن املبـايجمات اال ـترات ن ة الرام ـة إىل حتسـني التنسـ ق علـى نطـا           ر
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املنظومة، وبناء املعرهة والدعوة والدعم التقين على الصع د القطـري. و ـع ا إىل تعليـل القـدجمات     
على أجمل امل ـدان، خصصـم املبـايجمة بـويال كـان عـامال حمفـلا لال ـتعانة مبستشـاجمين ر جمـا/           

ــة املــرأة ر مجبوجميــة الفونغــو الدميقرال ــة وكــوت ي      يفــواجم. هفــي كــوت ييفــواجم، ُأعلــن     لاي
 ــترات ن ة ولن ــة  ديــدة ملفاهحــة العنــف اجلنســاين خــال/ بعثــة مشــتركة بــني الوكــاالت  ا عــن

ــايجمة ر أيلو// ــبت     . وعشــ ة ا عــالن عــن اال ــترات ن ة، عقــدت تلقــة   20١4أوهــد ا املب
أب ــد ان، بخيــم عــن إنشــاء بــبفة ع ــل لتوع ــة و ــائ  ا عــالم مــع الصــحف ني االــ ني ر 

لعنف اجلنساين أدف املساعدة علـى نشـر الر ـائل الرئ سـ ة وتو ـ ع      الصحف ني املناهيني ل من
. وبنـاء علـى هـذ  التنربـة، تقـوم املبـايجمة       “أورفـوا اال تصـاب اآلن  ”نطاق للة املبايجمة بعنوان 

ــف اجلنســي ر تــاالت         ــن العن ــالغ ع ــة لإلب ــة واألخالر  ــات بشــأن الســبل اآلمن بووــع تو  ب
 .لتعبئة و ائ  ا عالم ر البلدان املعن ةالزناع، و ن ا ترات ن ة أو ع نطارا 

ــا      20١4ور عــام  - 8٧ ــد أ ــة تري ــن األيوات واملنتنــات املعره  ــايجمة عــديا م ، أعــدت املب
 ب ة  ديدة بشأن أو جمل التقـالع بـني  حتسني امل اجم ة على أجمل امل دان. ونشرت مذكرة تو  

علقـة بـالعنف اجلنسـاين، أـدف     ترت بات الرصد والتحل ـل وا بـالغ ونظـام إياجمة املعلومـات املت    
حتسني الطريقة اليت يـتم أـا مجـع الب انـات وتقـدد تقـاجمير عنـبا إىل جملـس األمـن، مـع اسفـاظ            
على تقوق النا ني وتلب ة اتت ا ا م مـن اس ايـة. وإوـاهة إىل  لـد، رـدمم املبـايجمة الـدعم        

عنـف اجلنسـي املتصـل    ر إعداي ونشر مذكرة تو  ب ـة لامـني العـام بشـأن التعوييـات عـن ال      
 ة النفس ة واال ت اع ة والعقل ة.بالزناعات، ومو لات للس ا ات املتعلقة بتدخالت الصح

ــ ناجميوهات امل  - 88 قــــدم سفظــــة الســــالم ويســــت ر تع ــــ م التــــدجميف القــــائم علــــى الســ
، ر مراكـل  20١0انتشاجمهم، الـذي  ـاءت بـجمل مبـايجمة األمـم املتحـدة ألو/ مـرة ر عـام          ربل

ر جما/ تفت السالم من أ ل حتسـني تأهـف تفظـة السـالم مـن القـوات العسـفرية        التدجميف 
وأهراي الشرلة للق ام بالع ل ات للري على العنف اجلنسي املتصل بالزناع بسرعة وك ـا ينبغـي.   
واملواي التدجميب ة املتخصصة اليت أعد ا إياجمة ع ل ات تفت السالم/إياجمة الـدعم امل ـداين بشـأن    

صــر العسـفرية، تتنــاو/ املســألة  نسـي املتصــل بـالزناع والتصــدي لــجمل لفائـدة العنا   منـع العنــف اجل 
املستويات اال ترات ني والتنف ذي والتفت في. وعقدت عدة يوجمات للتـدجميف وتـدجميف    على

ر بـنغالييح لفائـدة الوتـدات املقدمـة علـى االنتشـاجم ر بعثـة األمـم          20١4املدجمبني ر عـام  
ة األبعاي لتحق ق اال ـتقراجم ر مجبوجميـة أهريق ـا الو ـطى وبعثـة األمـم       املتحدة املتفاملة املتعدي

املتحدة لتحق ق اال تقراجم ر مجبوجميـة الفونغـو الدميقرال ـة، ويوجمة جتريب ـة لتـدجميف املـدجمبني       
للقــاية العســفريني ورــاية الشــرلة،  ــواء منــبم مــن نشــروا تــديثا ر بعثــة مجبوجميــة أهريق ــا    

 بم هناك.الو طى، أو من تغريت مبام
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ــرات        - 89 ــاجم ميبـ ــف إلـ ــات، مت تف  ـ ــ ارات البعثـ ــف ر  ـ ــع العنـ ــدجمات منـ ــل رـ ولتعليـ
املبفر بالعنف اجلنسي املتصل بالزناع الذي ووـعتجمل املبـايجمة وا ـُتخدم ر عـدة بلـدان،       ا نذاجم

مبــا ر  لــد كــوت ييفــواجم ومجبوجميــة الفونغــو الدميقرال ــة و نــوب الســويان والســويان          
لــدعم الــتقين علــى الصــع د القطــري ملواصــلة تع ــ م يل ــل تو  بــات األمــم  )ياجمهــوجم(. وُرــدم ا

ــف اجلنســـ     ــوع العنـ ــة مووـ ــأن معاجلـ ــطاء بشـ ــدة للو ـ ــات  املتحـ ــالزناع ر اتفارـ ــل بـ ي املتصـ
ــف ــوثني والو ــطاء وخــ اء         ور ــدجميف املبع ــبا ت ــات الســالم، بو ــائل من ــاجم واتفار إلــالق الن

رات ورف إلالق الناجم اليت تتيـ ن أتفامـا   ، ا ت ر تلايد عدي اتفا20١4عام  الو الة. ور
ــة      ــدين )جل بوجمي ــارني  دي ــع اتف ــالزناع، بتور  ــا  حمــدية بشــأن العنــف اجلنســي املتصــل ب أهريق 

 الو طى و نوب السويان(.

ــايجمة مـــع اسفومـــة السويســـرية     20١4ور تشـــرين الثـــاين/نوه     - 90 ، ابـــتركم املبـ
ا ـــة واأللـــراف املشـــاجمكة ر  ـــدو/ ا تيـــاهة اال ت ـــاع الســـنوي الثالـــص للنبـــات امل ر

ــرتجمل      ــذي تيـ ــالزناع، الـ ــل بـ ــي املتصـ ــف اجلنسـ ــأن العنـ ــا/ بشـ ــة، ١9األع ـ ــذي  تفومـ والـ
يبدف إىل تعليل الشراكات اال ترات ن ة، وحتديد إ راءات مشتركة ومنسقة ر البلـدان   كان

العنـف اجلنسـي،     ات األولوية. وتع ل املبايجمة أييا ر براكة مع مبايجمة امل لفة املتحدة ملنع
ت ــص  ــامهم بشــفل  ــوهري ر ال وتوكــو/ الــدويل لتوث ــق العنــف اجلنســي ر تــاالت     

 التحق ق ه جمل.الزناع و

ــواجمية إىل الصــندوق اال ــتئ اين املتعــدي      - 9١ ــدعم هــذ  األنشــطة مج عبــا بالت عــات ال وُت
ك بـني مج ـع ك انـات    الشركاء التابع ملبايجمة األمم املتحدة، الذي يسبم ر حتف ل الع ـل املشـتر  

 .“توت د األياء”منظومة األمم املتحدة ويشنع الشفاه ة والتعاون وهقا لروح 
 

ن والعنـف اجلنسـي   األنشطة اليت رام أا هريق اخل اء املعين بس اية القانو - خامسا 
 ر تاالت الزناع

اع بتفل ـف  أنشج هريق اخل اء املعين بس اية القانون والعنـف اجلنسـي ر تـاالت الـزن     - 92
( لـدعم السـلطات الولن ـة ر تعليـل  ـ اية      2009) ١888صايجم مبو ف رراجم جملـس األمـن   

القانون بغ ة التصدي للعنف اجلنسي ر تاالت الزناع املسلح. وهريق اخل اء مسيو/ مبابـرة  
أمام ثثليت اخلاصة ويتألف من خ اء من إياجمة ع ل ات تفـت السـالم وبرنـام  األمـم املتحـدة      

غــائي ومفووــ ة األمــم املتحــدة سقــوق ا نســان. وإوــاهة إىل هــيالء األعيــاء األ ا ــ ني،  ا 
لدى هريق اخل اء رائ ـة مـن اخلـ اء ر لائفـة وا ـعة مـن م ـايين التخصـص لـدعم السـلطات           
الولن ة. ويساعد هريق اخل اء السلطات الولن ـة علـى إعـداي تـدابري أكثـر تنظ  بـا ر رطـاعي        
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ن ملوا بــة العنــف اجلنســي املتصــل بــالزناع، ر كــثري مــن األت ــان علــى أ ــا    العدالــة واألمــ
 ثليت اخلاصة على أعلى املستويات.التلامات   ا  ة حتصل عل با ث

ويساعد هريـق اخلـ اء املي سـات الولن ـة ر ا ـاالت املواوـ ع ة التال ـة  التحق قـات          - 93
سفـاظ عل بـا  وإ ـراء التحق قـات واملالتقـات      اجلنائ ة واملالتقات القيائ ة  ومجع األيلـة وا 

القيــائ ة ر إلــاجم منظومــة العدالــة العســفرية  وإصــالح القــانون اجلنــائي وإصــالح رــانون          
ا  راءات  ولاية اليحايا والشـبوي واملسـيولني القيـائ ني  واجلـ . ويشـنع هريـق اخلـ اء        

ن البلــدان الــيت توا ــجمل العنــف  التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، إ  مــن بــأن هــذا التعــاون أن ميفــ  
 اجلنســي املتصــل بــالزناع مــن أن يــتعلم بعيــبا مــن خــ ات بعــت، وهــو يقــوم تال ــا بتن  ــع 

 امل اجم ات اجل دة ر هذا الصدي.

، ردم هريق اخل اء املساعدة التقن ة  نشاء وتدة لال ـتنابة السـريعة   20١4ور عام  - 94
ي مدجمبني من الدجمك والشـرلة، لتحسـني التحق ـق.    ر مجبوجمية أهريق ا الو طى تتألف من أهرا

وردم الفريق أييا إ بامات ر مشروع القانون املتعلـق بننشـاء حمف ـة  نائ ـة خاصـة لففالـة       
اختصاصـــبا القيـــائي ر  ـــرائم العنـــف اجلنســـي. ورـــدم هريـــق اخلـــ اء إ ـــباما ر القـــانون  

كولومب ـا، و  واصـل الع ـل     الرائد بشأن جلوء وحايا العنـف اجلنسـي إىل العدالـة ر    ١٧١9
ـــ       ــدان أخـ ــع بلــ ــدة مــ ــات اجل ــ ــاي/ امل اجم ــ ــري تبــ ــبا ت ســ ــبل منــ ــلطات، بســ ــع الســ رى. مــ

ييفــواجم،  ــاعد هريــق اخلــ اء علــى تعليــل عنصــر العدالــة ر اال ــترات ن ة الولن ــة    كــوت ور
. وتـوىل هريــق اخلـ اء أييــا   20١4ملفاهحـة العنــف اجلنسـاين الــيت اعت ـدت ر أيلو// ــبت      

ري تباي/ اخل ات بني كوت ييفواجم و ريال ون، وردم الدعم ر ووع خطـة ع ـل للقـوات    ت س
 ش ل املنع وبناء القدجمات والريع.اجل بوجمية لفوت ييفواجم ت

ــة ر الوهــاء         - 95 ــدعم للحفوم ــق اخلــ اء ال ــدم هري ــو الدميقرال ــة، ر ــة الفونغ ور مجبوجمي
ــان املشــترك لعــام    ــق   ، وأ20١3بالتلاما ــا مبو ــف الب   ــدى املشــوجمة إىل اسفومــة ه  ــا يتعل

مبشروع رانون اااكم املختلطة. و اعد الفريق أييا مفتف امل ثلـة الشخصـ ة للـرئ س املعن ـة     
ــا/ ر ووــع      ــد األلف ــف اجلنســي وجتن  ــدي     بشــيون العن ــن ع ــل تشــ ل املســاءلة ع ــة ع  خط

نغـو. ويســدي  تـوايث العنـف اجلنسـي املعروهـة الــيت ورعـم ر وال فـايل وبوبـاين وموتو        مـن 
هريق اخل اء أييا املشوجمة التقن ـة إىل مجبوجميـة الفونغـو الدميقرال ـة ه  ـا يتعلـق بتنف ـذ بـرام          

ــدد تعوييـــات للنـــا ني. و ـــاعد القـــوات املســـلحة جل ب      وجميـــة الفونغـــو الدميقرال ـــة   لتقـ
. 20١4خطة ع ل تاجما ة ملنع العنف اجلنسي، أعلن بدء تنف ـذها ر آب/أ سـطس    ووع ر
تعــاون مــع برنــام  األمــم املتحــدة ا غــائي،  ــاهم هريــق اخلــ اء ر جمصــد تــاالت العنــف  وبال
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اجلنسي، وردم املساعدة التقن ة إىل جلنة جملس الشـ وخ اخلاصـة املعن ـة بـالعنف اجلنسـي لتعليـل       
 عي ويوجم املراربة الذي تيطلع بجمل.ع لبا التشري

 ئــة القيــاة الــذي أنشــأتجمل تفومــة وبفيــل الــدعم الــتقين الــذي ردمــجمل هريــق اخلــ اء    - 96
مــن وـبا  اجلــ ح، مبـن هــ بم وـبا  كبــاجم، وأتـد أهــراي الــدجمك      ١2  ن ـا، ُو بــم  ـم إىل   

، وتشـ ل العنـف   2009أيلو// ـبت     28بشأن  ـرائم يـلعم أهنـا اجمُتفبـم خـال/ أتـداث       
اي ملفـات  اجلنسي. وما  ا/ خبري ريائي أوهد  هريق اخل اء يساعد ا  ئة ر التحق قـات وإعـد  

القيايا. ويقدم هريق اخل اء املساعدة أييا ه  ا يتعلق باليـ انات اخلاصـة بـأمن ا ـين علـ بم      
والشــبوي واجلــ  والتعــاون القيــائي مــع البلــدان ا ــاوجمة، ور التخطــ    تاتــة الوصــو/         

ــجمل       إىل ــا ر بو /يول  ــق اخلــ اء ل  ي ــة ر املســتقبل. و اجم هري ــابر اجل اع   ســامهة لل 20١4املق
ا ــتعرال ال نــام  املشــترك بــني األمــم املتحــدة وتفومــة ل  يــا املتعلــق بــالعنف اجلنســي      ر

 ن  بل موا بة التحديات املتبق ة.واجلنساين واملساعدة ر حتديد توص ات بشأ

يــق اخلــ اء اسفومــة ر صــ ا ة  وبالتنســ ق مــع األمــم املتحــدة ر الصــوما/،  ــاعد هر   - 9٧
ملفاهحــة العنــف اجلنســي، الــيت تشــفل خريطــة لريــق ملنــع  ــرائم العنــف   ع لــبا الولن ــة خطــة

اجلنسي والتصدي  ا. وهيال عن  لـد،  ـاهم هريـق اخلـ اء ر تعليـل أتفـام مشـروع رـانون         
اجلرائم اجلنس ة الـذي مـن املقـرجم أن ينارشـجمل ال ملـان. ور  نـوب السـويان، تـوىل هريـق اخلـ اء           

ــا   ــا/ التحيــريية للب  ــاية األع  ــة ر تشــرين     ر  ــم املتحــدة واسفوم ــجمل األم ــذي ورعت ن املشــترك ال
، وهو يع ل تال ا مع اسفومة ومنظومة األمـم املتحـدة علـى ووـع خطـة      20١4األو//أكتوبر 

لتنف ذ الب ان. ور  ـ اق إلـاجم التعـاون بـني مفتـف امل ثلـة اخلاصـة لامـني العـام املعن ـة بـالعنف            
كـانون   ع عل ـجمل ر ويل املعين مبنطقة البحريات الف ى، املور ـ اجلنسي ر تاالت الزناع وامليبر الد

، ع ــل هريـق اخلــ اء مـع مرهــق التـدجميف ر جمــا/ العنـف اجلنســي التــابع     20١4األو//ييسـ    
لل يبر ر كامباال لتدجميف أهراي الشرلة من البلـدان املشـاجمكة ر املـيبر الـدويل علـى ا ـتخدام       

مي سـة اال ـتنابة    مع عدي من املي سات األخـرى، مثـل   اخل اءاأليلة اجلنائ ة. ويتعاون هريق 
 ــاهم ر إعــداي  الســريعة ر جمــا/ العدالــة ومبــايجمة امل لفــة املتحــدة ملنــع العنــف اجلنســي، ورــد 

 .ه جمل ال وتوكو/ الدويل لتوث ق العنف اجلنسي ر تاالت الزناع والتحق ق
 

 التوص ات - اي ا  
 تقريـري أنـجمل مـن اليـروجمي تعليـل املسـاواة بـني اجلنسـني         تيكد املعلومات الـواجمية ر  - 98

وبفــني املــرأة ملعاجلــة األ ــباب اجلذجميــة للعنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات وتغــ ري األعــراف    
اال ت اع ة الياجمة ومناهية ا تفحا/ التطرف. وحتدي التوصـ ات التال ـة تـدابري ال  ـل عنـبا      



S/2015/203 
 

 

15-04640 41/47 

 

تصدي لجمل ومفاهحتجمل. ومـا  لـم أبـدي علـى وـروجمة      ملنع العنف اجلنسي املتصل بالزناعات وال
تويل  مام تنف ـذ هـذ  التـدابري ور ايتـجمل واملسـيول ة عنـجمل علـى الصـع د الـولين. واألمـم املتحـدة            

 ات الولن ة ر ما تبذلجمل من  بوي.تقف على أهبة اال تعداي لدعم السلط
 لس األمن على ما يلي إنين أتص جم - 99

ســي يشــفل أييــا و ــ لة مــن و ــائل ا جمهــاب،   أن يقــر بــأن العنــف اجلن  ( )أ 
 ١820سرب  سـف مـا  ـاء ر القـراجم     با واهة إىل كونجمل يستخدم كو  لة من و ائل ا

إىل منـع العنـف اجلنسـي والتصـدي     (. ومن  ، هال بد من تنسـ ق اجلبـوي الرام ـة    2008)
  بالعنفإىل منع التطرف املصحوب  تنس قا وث قا وا ترات ن ا مع اجلبوي الرام ة لجمل

ــألة العنــــف اجلنســــي املت  )ب(  ــا  أن يــــدجمر مســ ــا تامــ صــــل بالزناعــــات إيجما ــ
ــا ر      ع ــل ر ــن، مب ــس األم ــة  ل ــة اجلــلاءات املفرووــة   جلــان اجلــلاءات التابع ــد رائ   ل

 دية األهداف تنظ م القاعدة، ر إلاجم املعايري املو بة لفرل التدابري اا على
ــع الو ــائل    )ر(  ــة املســائل    املتاتــةأن يواصــل ا ــتخدام مج  ــا ه بــا إتال ــجمل، مب ل

ااف ــة اجلنائ ــة الدول ــة، للتــأثري ر ألــراف الزناعــات و علــبا بتثــل للقــانون الــدويل.  إىل
ــأمرون        ــف اجلنســي أو ي ــون العن ــذين يرتفب ــراي ال ــى األه ــي أن تســري ا تــاالت عل وينبغ

بشـ ا مـع أبـفا/    يتغاوـون عنـجمل بعـدم منعـجمل أو بعـدم معاربـة مرتفب ـجمل، و لـد          باجمتفابجمل أو
 ل با ر القانون اجلنائي الدويل املسيول ة املنصو  ع

ــاجم الوا ــف لعوامــل اخلطــر والعالمــات الــيت تنــذجم بورــوع     )ي(  أن يــويل االعتب
ــ  ا        ــات، وال  ـ ــأثرة بالزناعـ ــدان املتـ ــة ر البلـ ــة األمن ـ ــد  للحالـ ــي ر جمصـ ــف اجلنسـ العنـ

ات الســـفان اجل اع ـــة ر تـــاالت يتصـــل باالنتخابـــات، والقالرـــل املدن ـــة، وحتركـــ ه  ـــا
 رب ل الزنوح القسري أو الطري  من

ك ــل االهت ــام علــى يواعــي القلــق أن يســتغل  ياجماتــجمل امل دان ــة الدوجميــة لتر )هـ( 
العنف اجلنسي املتصل بالزناعات والت ـا  آجماء الفئـات ا ت ع ـة املتيـرجمة ومنظ ـات       من

ــن      ــا ني مـ ــات النـ ــائ ة وجمابطـ ــدين النسـ ــع املـ ــات،   العا ت ـ ــل بالزناعـ ــي املتصـ ــف اجلنسـ نـ
 .مقتيى اسا/ تسف
 واملنظ ات ا رل   ة على ما يلي وأبنع الدو/ األعياء واجلبات املا ة  - ١00

أن تدعم  بوي تقدد املساعدة املتعدية القطاعات إىل النا ني مـن العنـف    ( )أ 
ــة بشــىت أنواعبــا،    ــدابري عــالر  اجلنســي، مبــا يشــ ل خــدمات الصــحة اجلنســ ة وا  اب  وت

ــانوين     ــرية والتوع ـــة مبخـــالر ، وتـــوهري الـــدعم النفســـي والقـ هـــريو  نقـــص املناعـــة البشـ
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ــن األلفــا/ والــذكوجم وهقــا           واملع شــي، وكفالــة تقــدد خــدمات يعــم منا ــبة للنــا ني م
التت ا ا م. وينبغي توهري الدعم ر جما/ إعاية ا يمار، مبا ر  لد املأوى وبرام  تـوهري  

ع ح، لاهراي الذين أهرر عنبم بعد االختطاف والـلوار بـا كرا  واالجتـاجم     بل كسف ال
 واال ترراق اجلنسي، ألن النا ني وأ رهم عاية ما يوا بون    شا ا ت اع ا وارتصاييا 

ــة      )ب(  ــدخو/ ر تــواجم مــع األلــراف التابع ــى ال أن تســاعد األمــم املتحــدة عل
تعبد تلد األلراف بالتلامات تقيـي مبنـع    للدو/ واأللراف  ري التابعة للدو/ يفيي إىل

ــا/ لتلــد          ــجمل واملســاعدة ر وــ ان االمتث ــات والتصــدي ل ــف اجلنســي املتصــل بالزناع العن
اسـد  االلتلامات، ويعم الع ل مـع اللع ـاء الـدين ني علـى تفن ـد مـ جمات العنـف الدين ـة و        

 من وصم النا ني منجمل بالعاجم 
ت ع املدين، مبا ه جمل املنظ ات النسـائ ة،  أن تواصل التأك د على ما ييييجمل ا  )ر( 

م علـــى الصـــع د ا ت عـــي، وعلـــى  مـــن يوجم حمـــوجمي ر أنشـــطة الورايـــة واس ايـــة والـــدع 
ــذين     يوجم ــان ال ــوق ا نس ــن تق ــداهعني ع ــيت      الصــحف ني وامل ــرائم ال ــذ  اجل ــن ه ــون ع يبلغ
وجمي الفت ان  فم العايات ويتصدون  ـا، والـذين ميفنـبم االوـطالع بـدوجم حمـ       لي تظل

 ر تغ ري األعراف اال ت اع ة واملوارف والسلوكات 
أن تدعم التعن ل بنيفـاي املستشـاجمين ر بـيون لايـة املـرأة واملستشـاجمين        )ي( 

ر الشــيون اجلنســان ة ت ســريا لتنف ــذ مج ــع القــراجمات املتعلقــة بــالعنف اجلنســي املتصــل          
ــائل    ــامال، بو ــ ــذا كــ ــن تنف ــ ــالم واألمــ ــرأة والســ ــات واملــ ــ ان إيجمار   بالزناعــ ــبا وــ منــ

ــد ــم امل    تل ــات األم ــة لبعث ــات العايي ــالنظر إىل تنــم الع ــل   الواــائف ر امل لان  تحــدة. وب
 بام رائ ة بذا ا ومف لة لبعيبا هذين ا الني، ال بد من ا بقاء على هذ  امل ر

ــاو/ العنــف اجلنســي      )هـ(  ــد التور ــم ليــ ان تن ــل الفــار واجل  ــوهر الت وي أن ت
ت ن  ع  وانبجمل ر اتفارات السالم وورـف إلـالق النـاجم وكفالـة تنف ـذ تلـد       املتصل بالزناعا

االتفارات تنف ذا هعاال، بو ائل منبا تقدد الـدعم ر تلويـد أهررـة الو ـالة وآل ـات الرصـد       
باخل ة الال مة ر الشيون اجلنسان ة، ونشر مـراربني مـن ا نـاث والـذكوجم، وتـدجميف أهررـة       

نف اجلنسي املتصل بالزناعات جمصدا هعاال. وبا واهة إىل  لد، الرصد على ك ف ة جمصد الع
ينبغي أن تتاح الفرصة ملشاجمكة املرأة مشاجمكة جمديـة ر ع ل ـات السـالم اجلاجميـة، وال  ـ  ا      

  وم اغاجم الع ل ات  ات الصلة ن بوجمية أهريق ا الو طى و نوب السويان ول ب ا ومايل
عنــف اجلنســي املتصــل بالزناعــات  لأن تــدجمر صــراتة وــروجمة التصــدي ل  )و( 

مج ع املبايجمات املتعلقة بنع ا/ العدالة وإصالح رطاع األمـن ونـلع السـالح والتسـريح      ر
 جمات الشرلة واملي سات ا صالت ة وإعاية ا يمار، مبا ر  لد ه  ا يتعلق بقد
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أن تواصل يعم ا ـتخدام أيوات الع ـل املبتفـرة الـيت ا ـتحدثبا بـركاء        ) ( 
ــايجمة  ــزناع، مبــا ر  لــد املنشــوجم     مب األمــم املتحــدة ملناهيــة العنــف اجلنســي ر تــاالت ال

املعنون التصدي للعنف اجلنسي املتصل بالزناعات   ري حتل لي مل اجم ـات تفـت السـالم،    
ومصفوهة ميبرات ا نذاجم املبفر بالعنف اجلنسي املتصـل بالزناعـات، واملبـايئ التو  ب ـة     

 ة جل ع الب انـات وتعليـل خـدمات الطـف الشـرعي، وأن تعت ـد       املتعلقة باأل ال ف األخالر
نظم إنذاجم مبفر ولن ة وإرل   ة ر املنالق املتأثرة بالزناعات تفون متالئ ة مع الـدينام ات  

اجلــــاجمي أو املســــتفحل، ومســــتندة اجلنســــان ة وعالمــــات العنــــف اجلنســــي الوبــــ د أو 
عن العنف اجلنسي املتصـل بالزناعـات    مذكرة األمني العام التو  ب ة بشأن التعوييات إىل

 برام  التعويت وووعبا وتنف ذها  عند تص  م
بـأهراي بـرلة علـى نشـر عـدي أكـ        أن تشنع البلـدان املسـامهة بقـوات و    )ح( 

إيجمار مــــا تــــوهر  إياجمة ع ل ــــات   النســــاء ر ع ل ــــات تفــــت الســــالم وعلــــى      مــــن
ــت ــة ر      تف ــواي تدجميب  ــن م ــداين م ــدعم امل  ــف اجلنســي املتصــل   الســالم/إياجمة ال جمــا/ العن

 من يوجمات تدجميب ة  ن ربل النشر بالزناعات إيجما ا منبن ا ه  ا تنظ جمل 
أن تشــنع اجلبــات الفاعلــة مــن القطــاع اخلــا  علــى التعبــد بالتلامــات     ) ( 

ــواي الال مــة لع ل ا ــا         ــى امل ــة ليــ ان عــدم تصــو ا عل ــة الوا ب ــذ/ العناي ــبا ب حمــدية، من
ــييي إ  ــة بطــرق ت ــة أمــد    ا نتا   ــيت تســبم ر إلال ــل اجل اعــات املســلحة ال ــزناع ىل بوي ال
 والعنف اجلنسي املتصل بجمل 

أن تويل االعتباجم الوا ـف لإلرـراجم بـأن العنـف اجلنسـي املتصـل بالزناعـات         )ي( 
يعــد بــفال مــن أبــفا/ االوــطباي الــيت تســتو ف االعتــراف مبركــل الال ــج لاهــراي          

ــر ، أل    ــجمل أو املعروــني خلط ــا تني     املتيــرجمين من ــجمل الن ــرا يوا  ــ س خط ــف اجلنســي ل ن العن
 ا ُتخدم س ل النا  على الزنوح  هحسف، بل إنجمل أييا أ لوب

ــيت ُأعلنــم ر مــيبر الق ــة      )ك(  أن تفــي بااللتلامــات والتعبــدات الس ا ــ ة ال
عقدتــجمل تفومــة امل لفــة املتحــدة   التــاجماي للقيــاء علــى العنــف ر تــاالت الــزناع الــذي   

، وكــذلد الب ــان الــذي يتيــ ن النــداء الــداعي إىل الع ــل علــى  20١4تليران/يون ــجمل  ر
  20١3 د ر تشرين الثاين/نوه   لاية النساء والفت ات ر تاالت الطواجمئ والذي اعُت

ــة، مبــا يشــ ل     )/(  ــة ويون ا رل    أن تواصــل التعــاون مــع املنظ ــات ا رل   
آل ـات      تباي/ اخل ات واملعلومات. وأبنع ا  ئات ا رل   ـة  ويون ا رل   ـة علـى إنشـاء 

مل و ة ملنع العنف اجلنسي املتصل بالزناعات والتصدي لجمل، وال    ا مـن  وانبـجمل العـابرة    
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ى للحدوي، وأبري إىل أن هذ  اجلبوي ميفن يهعبا رـدما مـن خـال/ مبعـوثني جمه عـي املسـتو      
 يع نون ر أمانات هذ  ا  ئات 

والســرية وإ فـــا/ ا ويــة واملواهقـــة    أن تففــل اال تربــاي مببـــايئ األمــن    )م( 
 .الواع ة ر مج ع اجلبوي املبذولة لتوث ق العنف اجلنسي والتحق ق ه جمل

ــ ا مـــع تأك ـــدي ع   - ١0١ ــوجم  وعـــالوة علـــى  لـــد، وبشـ ــل تـــويل مقال ـــد األمـ لـــى تعليـ
الصع د الولين، أتص الدو/ األعياء على اال ـتفاية مـن خـ ة هريـق اخلـ اء املعـين        على

انون والعنف اجلنسي ر تاالت الزناع، وتقدد الدعم للخـ اء ر بنـاء رـدجمات    بس اية الق
منظومات العدالـة املدن ـة والعسـفرية، ر إلـاجم اجلبـوي املبذولـة علـى نطـاق أو ـع لتعليـل           
الي انات املي س ة ود ا هالت من العقاب. وأتص اجلبات املا ة علـى كفالـة الت ويـل    

 .موجمي الق تاملستدام  ذا امل
وأتـص الـدو/ األعيــاء كاهـة علـى يعــم اجلبـوي املبذولـة ر إلــاجم مبـايجمة األمــم         - ١02

املتحدة ملناهية العنف اجلنسي ر تاالت الزناع والصـندوق اال ـتئ اين املتعـدي الشـركاء     
التــابع  ــا، وال  ــ  ا ر ووــع وتنف ــذ ا ــترات ن ات ولن ــة بــاملة  ــدف إىل منــع العنــف 

 التصدي لجمل على  و منسق ومتفامل.ع واجلنسي املتصل بالزنا
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 املرهق
لالبــتبا  ر اجمتفاأــا أغالــا  رائ ــة األلــراف الــيت تو ــد أ ــباب و  بــة   

ــن ــن أبــفا/    م ــري  م ــف اجلنســي أو ر مســيول تبا   اال تصــاب و  العن
  لد ر تاالت الزناعات املدجم ة ر  دو/ أع ا/ جملس األمن عن
 

ن رائ ة بـاملة للننـاة، ولفنـجمل يشـ ل منـبم أولئـد       ل س القصد من هذا املرهق أن يفو 
 الذين تو د عنـبم معلومـات موثورـة. وجتـدجم ا بـاجمة إىل أن أ ـاء البلـدان تـري ر هـذا املرهـق          

 .العة ر االنتباكات أع ا ا تلدلغرل وت د هو تب ان األماكن اليت ترتفف ه با األلراف الي
 

 األلراف ر مجبوجمية أهريق ا الو طى  
   ح الرب لل قاومة. - ١
 روات ائتالف   ل فا  ابقا. - 2
ــيت  - 3 ــوات أنـ ــالقوات ا    - رـ ــة بـ ــر املرتبطـ ــا العناصـ ــا ه بـ ــا، مبـ ــة  باالكـ ــلحة جل بوجميـ ملسـ

 .الو طى أهريق ا
 مجاعة الثوجمة والعدالة. - 4
  ة لشعف مجبوجمية أهريق ا الو طى.اجلببة الدميقرال - 5
 

 األلراف ر كوت ييفواجم  
 ملل ش ات السابقة، مبا ه با ات امجاع - ١

 التحالف الولين لشعف وي، 
  ببة حترير منطقة الغرب الف ى، 
 يفواجمية لتحرير  رب كوت ييفواجم،اسركة ا  
 االحتاي الولين لل قاومة ر منطقة الغرب الف ى. 

 .*القوات اجل بوجمية لفوت ييفواجم - 2

 
 

 دي للعنف اجلنسي املتصل بالزناعات.هذا الطرف التلم باختا  تدابري حمدية للتص * 
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 األلراف ر مجبوجمية الفونغو الدميقرال ة  
 اجل اعات املسلحة التال ة  - ١

 لن ني من أ ل كونغو تر و ي   اي حتالف الو )أ( 
 اجل ح الولين لتحرير أو ندا  -ة حتالف القوى الدميقرال  )ب( 
 لفونغو روات الدهاع عن ا )ر( 
 قرال ة لتحرير جمواندا قوات الدميال )ي( 
  ببة املقاومة الولن ة  يتوجمي  )هـ( 
   ح الرب لل قاومة  )و( 
 تش فا/اندوما للدهاع عن الفونغو مجاعة ماي ماي  ) ( 
 مجاعة ماي ماي ك فواهوا  )ح( 
 مجاعة ماي ماي    با/موجم ن  ) ( 
 مبا مجاعة ماي ماي    با/لومو )ي( 
  مجاعة ن اتوجما املسلحة )ك( 
 جمايا موتومبوكي. )/( 

 جل بوجمية الفونغو الدميقرال ة*. القوات املسلحة - 2
 ة جل بوجمية الفونغو الدميقرال ة.الشرلة الولن  - 3
 

 األلراف ر العراق  
 ولة ا  الم ة ر العراق والشام.تنظ م الد 

 
 األلراف ر مايل  

 لن ة لتحرير أ واي.اسركة الو - ١
 ين.مجاعة أنصاجم الد - 2
 التوت د واجلباي ر  رب أهريق ا.تركة  - 3
 لقاعدة ر بالي املغرب ا  المي.تنظ م ا - 4
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 األلراف ر الصوما/  
 تركة الشباب. - ١
 اجل ح الولين الصومايل*. - 2
 .روة الشرلة الولن ة الصومال ة* واملل ش ات املوال ة  ا - 3
   ح بونتالند. - 4
 

 اناأللراف ر  نوب السوي  
   ح الرب لل قاومة. - ١
 اسركة من أ ل العد/ واملساواة. - 2
 ة/اجل ح الشعل لتحرير السويان*.اجلناح املعاجمل ر اسركة الشعب  - 3
 اجل ح الشعل لتحرير السويان*. - 4
 الشرلة الولن ة جلنوب السويان*.  با  - 5
 

 األلراف ر اجل بوجمية العرب ة السوجمية  
 لة ا  الم ة ر العراق والشام.وتنظ م الد - ١
سـفة ويمشـق   اجل اعات املسلحة األخرى ر املنـالق املتنـا ع عل بـا، مثـل الررـة واس      - 2

 وجميف يمشق، مبا ه با 
  ببة النصرة  )أ( 
 لواء ا  الم  )ب( 
 كتائف أكناف ب م املقد   )ر( 
 أنصاجم ب م املقد   )ي( 
 تركة أتراجم الشام ا  الم ة. هـ() 

القوات اسفوم ة، مبا ه با اجلـ ح العـر  السـوجمي، و بـا  اال ـتخباجمات، والقـوات        - 3
  با مل ش ات روات الدهاع الولين.املوال ة للحفومة، مبا ه

 
 ملدجم ة ر  دو/ أع ا/ جملس األمنألراف أخرى املثرية للقلق ا  

 .بوكو ترام 
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