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 العنف الجنسي المتصل بالنزاع   
  
 األمين العامتقرير    

  
 مقدمة  - أوال   

م - 1 ، عمال 2020هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسـمرر  يقدَّ
، الذي طلب فيه المجلس إلّي أن أقدم تقارير ســــــــــــنويل عن تنف ذ القرارا   (2019) 2467بقرار مجلس األمن 

ــا    (2013)  2106و    (2010)  1960و    (2009)  1888و    (2008) 1820 ــات ــ بــ ــا  أوصــــــــــــــي    ــ وأن 
 استراتيجيل. إجراءا 

بمحطت ن تـاري  ت ن    ، ي خضــــــــــــــم جـاسحـل عـالميـل لم يســــــــــــــر  ل ـا مث ـ  ،، احتفـ 2020و ي عـام   - 2
ــ  ن ــنويل الع ـــــــــرون ا ي تطور ال طل المتعلقل بالمرأة والســـــــــالم واأل رسيســـــــ  لقرار  ات ا  من، هما الذكرى الســـــــ
إعالن ومن اج عم  بيج ن. وك ـ  بدء تف ـي عتماد  والذكرى السـنويل ال امسـل والع ـرون ا (2000)  1325

جع   النفس  ي هذا الم دان، و ( عن ه اشل التقدم الذي تحق  ب    19-جاسحل مرض   روس كورونا )كو  د
أو العم  بما يتناقض مع ا مع إعادة توجيه ااهتمام والموارد  عرضل ل طر التراجع عن ا االتزاما  السياسيل  

ــ ن،  ــاواة ب ن الجنســـ ــحل العامل. وأد  الجاسحل إلى تفاقم عدم المســـ ــاسدة  ي مجال اللـــ إلى حالل الطوارئ الســـ
ــي وأحد ع ــرب جذري للعن  الجنســــــ وامله المحركل  ي أوقا  النزاع والســــــــالم. وأد  إلى تفاقم العبء  وهو ســــــ

ااجتماعي ااقتلــــــــــــادي والعبء الناجم عن أعمال الرعايل اللذين تتحمل ما المرأة على نحو   ر تناســــــــــــري،  
وأ ضـــــــــــع إلى ارتفاع حاد  ي العن  الجنســـــــــــاني على اللـــــــــــع د العالمي  ي وقع كانع فيه ســـــــــــر  التماس 

. 19-ي وقع مضــــى، إ  أ لقع المالجع وأع د اســــت دام الاليادا  لالســــتجابل ل و  داإلنلــــاي أضــــ   من أ
تداب ر اإل الق ال ـــــــــــام ، وحاا  حور التجول، وحاا  الحجر اللـــــــــــحي، وال وي من اإلصـــــــــــابل    وأد

بــالف روس أو نقلــه، واإلمةــانيــل المحــدودة للوصــــــــــــــول إلى المســــــــــــــتج ر ن األواســ  إلى  يــادة الحواجز ال يةليــل 
عن العن  الجنســي الذي ي ــة  أصــال جريمل يتســم  ؤســســيل وااجتماايل الثقافيل القاسمل  ي وجه اإلبال والم

ــا تقلص ال دما  اللــــــحيل ااعتياديل وضــــــعنقص مزمن. و اإلبال  عن ا ب  ــاس     و رض الق ود على  أيضــــ وســــ
على الرعايل     مالنق  حواجز أمام تقديم ال دما  لضـــــــــــحايا العن  الجنســـــــــــي، بما  ي  ل  إمةانيل حلـــــــــــول

الجاسحل الســـــــعي إلى تحق   العدالل     اد الطارسل بعد اا تلـــــــات وخدما  اللـــــــحل الجنســـــــيل واإلنجابيل. و 
ــاي ــام      تداب ر، إ  أثر تعق دا  واإلنلــــــــــ ــاة  و   المحقق ن عم على آليا  اإلبال  وعلى اإل الق ال ــــــــــ القضــــــــــ
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 ضـــــال عن  ل ، . و المســـــاءلل ب ـــــة  عامو  والمدع ن العام ن والمحام ن وعلى  عاليل ســـــ ر عم  نوم العدالل
ان فض ب ـة  كر ر اإلشـراي على السـياقا  التي يت رر    ا وقوع العن  الجنسـي المتلـ  بالنزاع ورصـدها،  
ــيل   ــاســـ ــطل أســـ ــاء بين ـــ ــطلع    ا النســـ مث  مرا   ااحتجا ، وب ئا  النزوح، والمناط  الريفيل الناسيل التي تضـــ

 ل سب الر ق.

شـــوا   جديدة تتعل  بالحمايل المراايل للفوارق ب ن الجنســـ ن،  19-وباإلضـــا ل إلى  ل ، أثار كو  د - 3
النســــــاسيل   ترتبط بالعســــــةرة وعمليا  إ الق نقات التفتيد والحدود، مما حد من ح ز العم  المتاح للمنوما 

العن  و  اكز العزل والعالج وبالتحرش الجنســــي بالنســــاء العامال   ي مجال الرعايل اللــــحيل والنســــاء  ي مر 
الجنســي ضــد النســاء المحتجزا  بســرب انت اكا  حور التجول المزعومل. وكانع النســاء والفتيا   ي ب ئا  

ــد المتضـــــــررين من األ ما  المتقاطعل المتمثلل  ي النزاع،   الت ـــــــريد و   الالجئ ن والنا ح ن المةتول من ب ن أشـــــ
 ي   اطر عاليل من العن  الجنســــي، وااســــتغالل وااتجار، ، نورا ألن ن معرضــــا  لم19-القســــري، وكو  د

ــاع متفاقمل ــانيل والموارد ظ  أوضـ ــاعدا  اإلنسـ ــول المسـ ــرب تناقص وصـ ــادي  عموما بسـ . وأدى الييس ااقتلـ
ممارسل  ” وان يار شبةا  األمان ااجتماعي إلى  يادة اللجوء إلى آليا  الت يف السلريل، مث   واج األطفال و

. وكـاـنع النســــــــــــــاء والفتـيا  الم م ــــــــــــــا   ي ب ـئا  النزوح المـتيثرة ـبالنزاعـا  من ب ن  “البـقاءالجنس من أجـ   
الفئا  التي يلـــــــــــــعب الوصـــــــــــــول إل  ا أيضـــــــــــــا، نورا ألن المعاي ر ااجتماايل التق  ديل والفجوة الرقميل ب ن  

ى  ل ، و ي  الجنســـــــ ن تعوقان إمةانيل حلـــــــول ن على المعلوما  المتعلقل باللـــــــحل والســـــــالمل. وعالوة عل
من أج  وق  إلطالق النار على اللــــــــــــــع د العالمي  2020آ ار/مارس   23م الفل للدعوة التي وج ُت ا  ي 

المســـلحل اســـت دام   عدد من األطراي  ي النزاعا   لترك ز على دحر هذا المرض، واصـــ حتى يتســـنى للعالم ا
ــال ب الحرت، واإلرهات، والتعذيب وا ــلوت قاس من أســــ ــي كيســــ ــي لتحق   أهدا  ا العن  الجنســــ ــياســــ لقمع الســــ

د ع الســــــــةان إلى الفرار والســــــــيطرة على األراضــــــــي والموارد  األهداي الراميل إلى ااســــــــتراتيجيل، بما  ي  ل  
الطرياليل المتنا ع عل  ا. ومع اشــــــتداد انت ــــــار الجاسحل، انت ز العديد من الج ا  الفاعلل المســــــلحل الفرصــــــل  

ه محـ  الترك ز الـدولي واإلعالمي إلى ج ـل أخرى. وا يحـد   لل جوم، وحققـع مةـاســـــــــــــــب  ي وقـع حول فيـ 
العن  الجنســـي المتلـــ  بالنزاع  ي  را ، ب  يرتبط بعوام  أمنيل أعم، مث  اللـــعوبا  ااقتلـــاديل والتوترا  

وتدااياته.  19-تفاقم ال ث ر من ا بســرب ظ ور كو  د ،ااجتماايل واإل ال  من العقات والضــع  المؤســســي
المفروضــل على توا ر وقدرة ســلطا  إنفا  القانون والســلطا  القضــاسيل على تلقي ومعالجل التقارير   أما الق ود

المتعلقل بالعن  الجنســــي، وتعط   اإلصــــالح الت ــــريعي، وتعل   تدريب الج ا  الفاعلل القضــــاسيل واألمنيل، 
ل إلى الحــد من انتقــال العن  الجنســــــــــــــي،  ي إطــار الج ود الراميــ   يو ي بعض الحــاا ، اإل راج عن مرت ر 

 العقات. الف روس  ي مرا   ااحتجا  المزدحمل،  قد ساهمع جميع ا  ي ت  ئل مناخ يفضي إلى اإل ال  من

والجـاسحـل الحـالـيل هي أ مل  ا  طابع جنســــــــــــــاني، وا يمةن ألي اســــــــــــــتجـابل  عـالل أن ت ون عمـياء  - 4
ل احتياجا  ضــحايا العن  الجنســي وا يمةن أيضــا  جنســانيا. ويؤكد هذا التقرير أنه ا يمةن التوق  عن تلري 

ــ  بالنزاع دون معالجل،   و يمةن أن  ــي المتلــ ــدي لذل  العن . وم ا ما ُترع العن  الجنســ التوق  عن التلــ
يوـلد حلـقا  مفر ـل من العن  واإل ال  من العـقات، مع مـا يترـتب على  ـل  من آـثار مـدمرة على التمـاســــــــــــــ  

بناء الســـــالم. ومن أج  إعادة الرناء على نحو أ ضـــــ ، يجب أن نضـــــمن عدم ااجتماعي، واللـــــحل العامل و 
نسـيان الضـحايا، وااسـتماع إلى أصـوات م وااسـتجابل ل ا على جميع مسـتويا  صـنع القرار، تم ـيا مع الن   

ــا  الم ــايــ ــهركز على الضــــــــــــــحــ لــ ــدعو  يــ ــذي  ــذلــــ   ي القرار  (2019)  2467القرار    الــ . وأقر مجلس األمن كــ
يؤدي إلى اســـــتفحال الجاسحل، ودعا إلى ات ا  إجراءا  ملموســـــل للتقل   يمةن أن بين النزاع   (2020) 2532
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تيا . وبناء على  ل ، ســعع منوومل  على النســاء والف  للجاسحل إلى أدنى حد من األثر الســلري   ر التناســري
لسـلطا  الوطنيل، إلى مواصـلل الج ود الراميل إلى بالتعاون مع ااألمم المتحدة وال ـركاء من المجتمع المدني، 

ــيل وال طوت الســــــاخنل  ،ح ثما أمةن ،التلــــــدي ل ذا الرالء وعقد   ،عن طري  الترك ز على ال دما  اا تراضــــ
حالل للتعويض عن ان فاض الحضــــور  اإلشــــبةا  وم ــــاورا  عن بعد مع    دورا  تدريريل واجتماعا  تنســــ  

والدعوة إلى إدماج ال ـوا   المتعلقل بالعن  الجنسـي المتلـ  بالنزاع  ي ال طط الوطنيل    ،المادي  ي الم دان
تلــــــنيف الرعايل اللــــــحيل الجنســــــيل   ي هذا الســــــياق، بذلع الج ود للتروي  لابل لحاا  الطوارئ. و لالســــــتج

من المسـتفاد  واإلنجابيل ك دمل أسـاسـيل، لتجنب وق  تمويل ا وعدم إعطاس ا األولويل،  ي ضـوء الدرس المؤلم 
ــاء اللواتي يمتن بســـرب عدم الحلـــول على ــابقل الذي عّلم أن عدد النسـ الرعايل اللـــحيل اإلنجابيل  األوبئل السـ

من أكرر من عدد النســـاء اللواتي يمتن بســـرب المرض نفســـه. وشـــملع اســـتراتيجيا  الت يف واابت ار اإلبال  
مف وم التقاطاليل، الذي يرر  أوجه الضــــــع  الناشــــــئل عن م تل  أشــــــةال التم  ز، مما يدل على أنه  منوور

ــل. ولئ  ا ــحايا كمجموعل متجانســ ــب  يمةن معاملل الضــ ــ  بالنزاع يلــ ــي المتلــ ــدي للعن  الجنســ ن كان التلــ
على حقوق اإلنســان، ل ذا العن  ثار الوخيمل  اآلأكثر تعق دا بســرب تداخ  األ ما  وأوجه عدم المســاواة،   ن 

واللـــحل العامل، وبناء الســـالم والتنميل تجع  اســـتجابتنا الجماايل أكثر إلحاحا من أي وقع مضـــى. وتتطلب  
ــاء من بناة الســـــــــالم، إل يجب بذل الج ود النمو ج: الجاسحل تحوا  ي ــوا  النســـــــ ــةا  الرنادق ومبرا  أصـــــــ ســـــــ

وااســــتثمار  ي الر اع العام بدا من أدوا  الحرت. و ي هذا الســــياق، ا يمث  تقديم ال دما  مســــيلل ثانويل،  
ــيل. وتمث  األ مل الحاليل اختبارا لعزمنا ع ــياســـــــــ لى ترجمل ااحتفاا   ب  هو التعر ر الن اسي عن اإلرادة الســـــــــ

واالتزامـا  إلى نتـاس  واقاليـل، من خالل التعـا ي العـالمي من الجـاسحـل المتعـدد الجوانـب والمراعي لالعتبـارا   
 الجنسانيل والتحويلي  ي ن ايل المطاي.

العن  الجنســــــي المتلــــــ  بالنزاع“، على النحو المســــــت دم  ي هذا التقرير، إلى ”وي ــــــ ر ملــــــطل    - 5
، والحم  القســـــــري، واإلج اض القســـــــري، والتع يم اإلكراع على الدعارةاســـــــتالباد الجنســـــــي، و اا تلـــــــات، وا

القســــــري، والزواج باإلكراع، وســــــاسر أشــــــةال العن  الجنســــــي  ا  ال طورة المماثلل التي ُترت ب ضــــــد النســــــاء 
عا . وقد يســتدل على الرجال أو الفتيا  أو الفتيان، والتي ل ا صــلل مباشــرة أو   ر مباشــرة بنزاع من النزا  أو

وجود هذع اللـــــلل من تفاصـــــ   هويل الجاني، الذي يةون  ي كث ر من الحاا  منتســـــبا إلى جماعل مســـــلحل  
تابعل لدولل ما أو   ر تابعل ألي دولل، وي ـــــم   ل  ال يانا  أو ال ـــــبةا  اإلرهابيل  و/أو من تفاصـــــ    إما

عليا أو متلــــــورا  ي أقليل ســــــياســــــيل أو إثنيل أوصــــــاي الضــــــحيل التي ت ون  ي كث ر من الحاا  عضــــــوا   
ــورة    أو ــانيل الفعليل أو المتلــــ ــي أو هويت ا الجنســــ ــاس م ل ا الجنســــ ــت د ل  على أســــ ــط دة، أو مســــ دينيل مضــــ

من وجود منــاخ اإل ال  من العقــات الــذي يقترن عمومــا بــان يــار الــدولــل  و/أو من وقوع آثــار عــابرة  و/أو
األشــــــــــــــ ـا   و/أو من حـدو  انت ـاكـا  ألحةـام اتـفاق لوق  إطالق الـنار. للحـدود، مـث  النزوح أو ااتجـار بـ 

ــا  ااتجار باألشــــ ا  لغرض العن  الجنســــي و/أو ااســــتغالل الجنســــي، متى  وي ــــم  هذا الملــــطل  أيضــ
 ارُت ب  ي حاا  النزاع.

عال، و ي ح ن يتضــرر العديد من الرلدان من خطر العن  الجنســي المتلــ  بالنزاع أو من حدوثه   - 6
بـلدا تتوا ر عن ـا معلومـا  تحققـع من ـا األمم المتحـدة. وينبغي    18أو من تبعـاـته، ـ  ن هـذا التقرير يرّكز على 

طر ا   ي القاسمل   52الســـــــابقل، التي ت ـــــــة  أســـــــاســـــــا  تراكميا إلدراج   11أن ُيقرأ بااقتران مع تقاريري الــــــــــــــــــــــ  
ر الــدول، حــدد عــدد من ــا بــاعتبــارهــا جمــاعــا   المر  (. و ــالريــل األطراي المــدرجــل هي ج ــا  من     )انور

  (2011) 1989 و (1999) 1267لجـنل مجلس األمن العـامـلل بموجـب القرارا   إرهـابـيل، و ـقا  لـقاسمـل جزاءا   

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
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ب ــــين تنويم الدولل اإلســــالميل  ي العراق وال ــــام )داعد( وتنويم القاعدة وما يرتبط ب ما  (2015)  2253 و
. وُيطلب إلى القوا  العســــةريل وقوا  ال ــــرطل الوطنيل المدرجل  ي  من أ راد وجماعا  ومؤســــســــا  وكيانا 

محددة و ا  إطار  مني، وأن ت   عن اانت اكا ، وأن تنفذ خطط عم  للتلدي   القاسمل أن تعتمد التزاما 
للتجاو ا ، وُيحور عل  ا الم ــــــــــاركل  ي عمليا  األمم المتحدة للســــــــــالم إلى أن تفي بذل . وي ــــــــــة  التنف ذ  

وُيطلب   الفعال لاللتزاما ، بما  ي  ل  وق  اانت اكا ، اعتبارا رسيســــــــــيا لر ع أســــــــــماء األطراي من القاسمل.
أيضـــا من الجماعا  المســـلحل   ر التابعل للدول تنف ذ خطط عم  لمنع العن  الجنســـي والتلـــدي له امتثاا  

 للقانون الدولي اإلنساني وقرارا  مجلس األمن  ا  الللل.

تاري يا، موارد    “المسـتترة”ويتطلب ال يام باسـتجابا   عالل، اسـتنادا إلى تقارير موثوقل، ل ذع الجريمل  - 7
حجم التحدي. و ي هذا اللــدد، كف  ن ــر مســت ــاري شــؤون حمايل    متناســبل معب ــريل وماليل مةرســل ت ون  

ــد والتحل   واإلبال ــع ترت با  الرصــــ ــؤوليل عن وضــــ ــطلعون بالمســــ ــين العن  الجنســــــي  المرأة، الذين يضــــ   ب ــــ
ل طر   عرضـــلالمتلـــ  بالنزاع  ي الم دان، اســـتمرار توا ر المعلوما   ي مرحلل حرجل عندما كانع المســـيلل  

. و ي وقع إعداد هذا التقرير، ينت ــر مســت ــارو شــؤون حمايل المرأة  ي  19-مواصــلل طمســ ا من جراء كو  د
موعه أربع بعثا  حفظ ســالم تتضــمن وايات ا حمايل  ســبع من عمليا  األمم المتحدة الم دانيل. ووضــع ما مج

ــمن  ــ  بالنزاع ضـ ــي المتلـ ــرا  اإلنذار المبةر بالعن  الجنسـ ــفو ل مؤشـ ــد وأدرجع ملـ المدن  ن ترت با  الرصـ
هياكل ا األعّم المتعلقل بالحمايل. ووضـــــعع أيضـــــا بعثتان من البعثا  الســـــياســـــيل ال اصـــــل ترت با  الرصـــــد. 

من اإل ن بوايل بعثل األمم المتحدة المت املل لتقديم المســــــــــــــاعدة خالل الفترة ، اســــــــــــــتلزم ك  2020عام  و ي
 ي   اانتقاليل  ي السـودان، وتجديد وايل بعثل األمم المتحدة للدعم  ي ل ريا ن ـر مسـت ـاري شـؤون حمايل المرأة 

 .ك  من البعثت ن

حل العن  الجنسـي  ي حاا  النزاع  ولتعزيز التنسـ   الفعال، توحد شـبةل مبادرة األمم المتحدة لمةا  - 8
األمم المتحدة ب دي منع العن  الجنســــــــي المتلــــــــ  بالنزاع، وتلريل  منوومل كيانا من كيانا  19الج ود  ي  

ــبةل هي المنتدى  ــا . وهذع ال ــ ــاءلل، من خالل ال ررة المتعددة الت لــــلــ ــحايا، وتعزيز المســ احتياجا  الضــ
بتعزيز التعاون    المعنيل بالعن  الجنســـــــــي  ي حاا  النزاع  اصـــــــــلالرسيســـــــــي الذي تقوم من خالله ممثلتي ال 
. وتقدم مبادرة األمم المتحدة أيضــــا دعما “توح د األداء” و قا لمردأ  وااتســــاق ب ن الج ا  الفاعلل  ا  اللــــلل

ــركاء. وب ن عامي   ــتئماني متعدد ال ـــ ــندوق اســـ ــع د القطري من خالل صـــ ــتراتيجيا للعم  على اللـــ   2009اســـ
ــندوق   ،  ي إطاردعمدم الق،  2019 و ــروعا   ي  52  ، إلىهذا اللـ ــررا  من النزاعا ، وكذل   16م ـ بلدا  متضـ

ــندوق   ــندوقا  خلفا ، هو اللـــــــــ ــبةل صـــــــــ مبادرا  إقليميل وعالميل. وبعد إجراء اســـــــــــتعراض داخلي، أطلقع ال ـــــــــ
ــندوق  ــ  بالنزاع. وهذا اللــــ ــي المتلــــ ــركاء لمةا حل العن  الجنســــ ــتئماني المتعدد ال ــــ على  ي يعتمد، الذااســــ

اإلنجا ا  التي تحققع وأوجه التآ ر التي ترسـ ع  ي الماضـي ب ن أعضـاء ال ـبةل والحةوما  وال ـركاء من 
دعم   طري   عن (2019)  2467ســـيعز  الن   الذي يركز على الضـــحايا المحدد  ي القرار  ،المجتمع المدني

ــاملل للضــــــحايا واألطفال المولودين من اا تلــــــات  ي  من الحرت، و تقدي   يتلــــــدعن طري  الم خدما  شــــ
دعم إعادة يروم ، أعطى اللندوق األولويل لم روع  ي اللومال 2020لألسبات الجذريل ال يةليل. و ي عام 

امرأة كن مرتبطا  ســــــابقا بحركل ال ــــــبات، وكانع كث را  من ن من ضــــــحايا   400تيه   ومعادة إدماج نحو 
تدريب  ي مجال اللــــحل  ال، كّيف الم ـــــروع لي ـــــم   19-العن  الجنســـــي المتلـــــ  بالنزاع. ومنذ بدايل كو  د

ن  ن بطريقل هج نل ت ـــــــــم  التدريب الوقاسيل وتو  ر معدا  الوقايل ال ـــــــــ لـــــــــيل، وتنميل قدرا  النوراء الوط
بالحضــــور ال ــــ لــــي والتدريب اا تراضــــي. واضــــطلعع ال ــــبةل أيضــــا بين ــــطل الدعوة ااســــتراتيجيل، ح    

https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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والعن  الجنســي المتلـ    19-وضــع موجز للســياســا  ب ــين العالقل ب ن كو  د ي ممثلتي ال اصــل    ســاعد 
بيان إصــــــدار تعلقل بالمرأة والســــــالم واألمن من خالل  بالنزاع، واحتفلع بالذكرى الســــــنويل الع ــــــرين لل طل الم

ــع د  ــترع يح  جميع األطراي على اامتثال للدعوة التي أعلنت ا من أج  وق  إلطالق النار على اللــــــ م ــــــ
ح ــــــــــــــد  ال ــــــــــــــبةـل ج ودهـا لجمع عالوة على  ـل ،  وق  العن  الجنســــــــــــــي. و ابتغـاء  العـالمي، بمـا  ي  ـل   

اسحـل أد  إلى تفـاقم العن  الجنســــــــــــــي، وأعـاقـع جمع الرـياـنا   ي الوـقع  المعلومـا  وتـبادل ـا، ووجـد  أن الجـ 
الحجر اللـــحي، وحور التجول، والق ود المفروضـــل    رضالمناســـب، وعرقلع الوصـــول إلى ال دما  بســـرب  

، مما أدى إلى تفاقم عن األن ــــــــــــطل الراميل إلى مةا حل العن  الجنســــــــــــي على التنق ، وحولع وج ل التموي 
 للتلدي ل ذع الجريمل. الم للل مزمن  ي المواردحاا  النقص ال

و قا ولتعزيز المسـاءلل، يقوم  ري  ال رراء المعني بسـيادة القانون والعن  الجنسـي  ي حاا  النزاع،   - 9
الضمانا    إرساءالسلطا  الوطنيل  ي   ، بمساعدة(2009)  1888قرار مجلس األمن  لوايته المحددة بموجب  

المؤســـســـيل لمةا حل اإل ال  من العقات،  ي إطار ج ود أوســـع نطاقا لتعزيز ســـيادة القانون. وعلى الر م من 
يمةن إن ارع  ، كان للجاسحل تيث ر ضـــــــار ا2020إحرا  بعض التقدم، يســـــــود اإل ال  من العقات. و ي عام 

من قدرة سـلطا  إنفا  القانون والسـلطا  القضـاسيل على التحق    ي هذع   على اسـتجابل سـيادة القانون، إ  حد
ــاة مرت ر  ا والفلــــــــ     ا. ور م هذع التحديا ، واصــــــــ  الفري  ات ا  مبادرا  لتعزيز قاعدة   الجراسم ومقاضــــــ

عدد خا   لن ـــــر    مجلل العدالل الجناسيل الدوليلوأقام شـــــراكل مع   ،األدلل فيما يتعل  بتداب ر المســـــاءلل الفعالل
إلى   عصـــــلو وأطل  ســـــلســـــلل حوار رقمي  ،عن المســـــاءلل عن العن  الجنســـــي  ي حاا  النزاع  للمجللمم ز  

، مما عز  جماعل من الممارسـ ن   ي مجال سـيادة القانون   آاي األكاديم  ن، وراسـمي السـياسـا  والممارسـ ن
من الر ئا  المتضــــــررة من  13 ي  تتجاو  الحدود الوطنيل والفجوا  المؤســــــســــــيل. ويعم  الفري  منذ إن ــــــاسه 

ــررة. و ي   ــل، وبموا قل الدول المتضــ ــتوى لممثلتي ال اصــ ــيل الرفيعل المســ ــياســ النزاع،  ي متابعل لاللتزاما  الســ
ــطى،  ــدر   جم وريل أ ري يا الوسـ ــتئناي  ي بانغيأصـ بارت ات  ثالثل أحةام إدانل 2020 ي عام  محةمل ااسـ

م الفري  الدعم التقني والمالي إلى الج ا  القضــاسي الوطني. ي قدت  على إثرأعمال عن  جنســي متلــ  بالنزاع 
بناء القدرة على تتبع القضـايا  ي المحاكم العليا  ي بانغي وبيمرو لتعزيز التنسـ   ب ن   ي  أيضـا  أسـ م الفري و 

ــلل. و ي جم وريل ال ونغو الديمقراطيل، قدم الف ــاسيل  ا  اللـــــــــــ ري  وحدا  التحق   الوطنيل وال  ئا  القضـــــــــــ
مســاعدة تقنيل للتحق   مع نتابو نتاب ري شــيةا، الذي أدانته المحةمل الم دانيل العســةريل  ي كيفو ال ــماليل  ي  

ــرين الثاني/نو مرر   ــاته ومحاكمته. و ي كولومريا،  2020ت ــــ ــيا ل    توج  ا  من أج الفري   قدم، ومقاضــــ صــــ
ــاة مرت ريوثيقل بعنوان ” ــي   سمجرا  المعاي ر الدوليل المتعلقل بمقاضـــ ــل “  النزاع ي العن  الجنســـ دعم ت ، ســـــ المســـ

لتلـدي ل ذع الجراسم. و ي العراق، عم  الفري  مع ال ـركاء لتعزيز  ي ا نوم العدالل اانتقاليل والعدالل العاديل
دعم  أيضـــــــــــــا . وواصـــــــــــــ  الفري 2021آ ار/مارس  1 ، الذي اعُتمد  يا األيزيدي الناجيا  م ـــــــــــــروع قانون  

. و ي نيج ريا،  2009أيلول/سـرتمرر   28المسـاءلل عن الجراسم المرت بل  ي   ل فاللالسـلطا  الوطنيل  ي   نيا  
مةتب المدعي العام، والمع د النيج ري للدراســـــــــــا  القانونيل المتقدمل،  موظف ن  يســـــــــــاهم الفري   ي تدريب  

 لقضايا الجاريل.والمع د القضاسي الوطني، ب دي إدماج ت م العن  الجنسي  ي ا

ــ  بالنزاع الذي ترت به أطراي النزاع ي تل  عن حواد    - 10 ــي المتلــــــــــ ومع اإلقرار بين العن  الجنســــــــــ
ااستغالل واانت اع الجنس  ن التي ا يزال يرت ر ا أ راد تابعون لألمم المتحدة  ي ب ئا  ت غ   معقدة، أكرر 

ل  الســـــــــــلوع والتلـــــــــــدي له. و ي تقريري عن التداب ر  تع دي بتحســـــــــــ ن الطريقل التي تتبع ا المنومل لمنع  
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، قدمُع معلوما  عن الج ود الراميل إلى A/75/754)ال اصــل للحمايل من ااســتغالل واانت اع الجنســ  ن )
 تسام  إطالقا .تعزيز ااستجابل على نطاق المنوومل وكفالل التنف ذ ال ام  لسياسل عدم ال

  
العنف الجنسيييييييي حد يييييييال أبد أإلييييييياليا الارت واات ات  األنما  واالتجا ا    - ثانيا  

 والشداغل الناشئة 

ــ  بالنزاع التي تحققع من ا األمم المتحدة   - 11 ــي المتلــ ــر هذا التقرير على حواد  العن  الجنســ يقتلــ
لى تحديد النطاق العالمي ل ذع الجريمل ومدى ولئن كان ينق  شـدة ووح ـيل الحاا  المسـجلل،   نه ا ي دي إ

انت ـــــارها. ومع اضـــــطرار الضـــــحايا إلى تلمس طريق م  ي أعقات العن  الجنســـــي  ي حاا  حور التجول،  
واإل الق ال ــــــام  والحجر اللــــــحي، اشــــــتد  التحديا  التي تواجه اإلبال  والتي تعود إلى ما قر  الجاسحل،  

نتقام، وعدم إمةانيل الحلــول على ال دما ، وضــع  مؤســســا  ســيادة بما  ي  ل  الوصــم، وال وي من اا
لوحوــع  يـادة  ي الحــاا  المرلا عن ــا بمجرد ت فيف الق ود، وتحســــــــــــــن قـدرة مراقري    ،ذلـ لــ   تبعــاالقــانون. و 

ــانـيل على التنقـ . وعالوة على  لـ ،  ـ ن الع ـبا    ــان والعـامل ن  ي مجـال األن ــــــــــــــطـل اإلنســــــــــــ حقوق اإلنســــــــــــ
افيل وال يةليل ال ـديدة التي تعترض سـر   اإلبال  تجلع بوضـوح  ي الحاا  التي اختار    ا ااجتماايل الثق

الضـــحايا عدم تقديم شـــةاوى رســـميل بســـرب ال وي من أعمال اانتقام والر ض، والحاا  التي ا تلـــب    ا 
 يت م.مدن ون على يد أ راد من قوا  األمن الوطنيل، التي تتحم  المسؤوليل الرسيسيل عن حما

ــال ب الحرت، والتعذيب  - 12 ــلوت من أســ ــي كيســ ــت دام العن  الجنســ ــتعراض اســ ــ د  الفترة ق د ااســ وشــ
واإلرهـات  ي الر ئـا  التي اســــــــــــــتمر     ـا األ مـا  اإلنســــــــــــــانيـل واألمنيـل المتـداخلـل بال هوادة، مع ارتبـاط ـا  

 ي منطقل تيغراي  ي ت ــرين   نفذ شــ د  العمليا  العســةريل التي بالعســةرة وانت ــار األســلحل. و ي إث وبيا،  
ــد ال يادة ال ــــــماليل لقوا    ،2020الثاني/نو مرر   على إثر هجما  نفذت ا الجر ل ال ــــــعريل لتحرير تيغراي ضــــ

تســـــــــــج   وقوع انت اكا  خط رة مزعومل للقانون الدولي اإلنســـــــــــاني والقانون الدولي   الد اع الوطنيل اإلث وبيل،
ــان، بما  ي  ل  العن  ــط تيغراي. وُأبلا عن مزاعم تف د بوقوع  لحقوق اإلنسـ ــمال ووسـ ــي،  ي شـ ما يزيد  الجنسـ

حالل ا تلـات. وورد  أيضـا تقارير مث رة للقل  عن أ راد ُ عم أن م أجرروا على ا تلـات أ راد من   100  عن
وعن نســاء أجررن من قر  عناصــر عســةريل على ممارســل الجنس مقاب    ،أســرهم، تحع ت ديد العن  المحدق

ــلع أســـــ  ــيلســـ ــاء والفتيا   ي م يما  الالجئ ن. و  ،اســـ ــد النســـ ــل العن  الجنســـــي ضـــ اللجنل  أكد  وعن ممارســـ
حاا  ا تلــــــــات ارُت رع   108 وقوع ،2021شــــــــبات/ رراير    11 ي تقرير مؤرخ  اإلث وبيل لحقوق اإلنســــــــان،

تحادي وقوا    ي إث وبيا والمدعي العام اا أن ـــــي  و ارة شـــــؤون المرأة والطف  وال ـــــباتو   .خالل  ترة شـــــ رين
ارت ات العن  الجنســـــــــي  وأكد    للتحق    ي ادعاءا   لتقلـــــــــي الحقاس   رقل عم   الد اع الوطنيل اإلث وبيل

، وأوصــع بمواصــلل التحق   من أج  الوقوي على “اا تلــات حد  ب ــة  قاطع ومن دون شــ ”أن الو ارة  
ال رراء الدول  ن ب ـــين هذع التح يقا     وأعربع الحةومل عن عزم ا التعاون مع  .طريعل الم ـــة  بةام  أبعادع

تقديم  ممثلتي ال اصـل  عرضـع و  وكرر  تيك د سـياسـت ا المتمثلل  ي عدم التسـام  مطلقا إ اء العن  الجنسـي.
مةتر ا ومنوومل األمم المتحدة للدعم التقني من أج  دعم الســـــلطا  الوطنيل فيما ترذله من ج ود  ي مجالي  

إلى تزايد العن  منذ أواخر    منذ أمد طوي القاسمل  اإلقليميل   رون، أد  التوترا و ي ال امالمنع وااســـــــتجابل.  
ب ن قوا  الد اع واألمن ال ام رونيل واانفلــــــــــــال  ن المســــــــــــلح ن  ي المناط  ال ــــــــــــماليل الغربيل  2016عام 

لغربيـل  ي  امرأة  ي المنطقـل الجنوبيـل ا  24والجنوبيـل الغربيـل. وت ــــــــــــــ ر التقـارير إلى مـا ُ عم من ا تلــــــــــــــات 
أثناء عمليل عسـةريل. ولم يتل  الضـحايا أي عالج  وري بعد اا تلـات، نورا ألنه   2020شـبات/ رراير   29
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محدودة بسـرب  كانعلم ية ـ  عن الحاد  المزعوم إا  ي تمو /يوليه وألن إمةانيل الحلـول على ال دما  
اشـــــــتد  أعمال العن  التي   ،الت ديدا  األمنيل وســـــــوء الرنيل التحتيل للطرق. و ي جم وريل أ ري يا الوســـــــطى

سبقع اانت ابا ، مما عّرض النساء والفتيا  للم اطر ور ع منسوت م اطر التعرض للعن  الجنسي. و ي  
ــل خالل  ترة اانت ـا ــاء من أحزات المعـارضــــــــــــ ـبا  تره ـبا محـدد األهـداي، وت ـدـيدا   بوروـندي، واج ـع نســــــــــــ

  اشــــتداد النزاع المحلي الطابع على اللــــع د دون الوطني اتجاها يبع  على القل   شــــة واعتقاا  تعســــفيل. و 
. و ي الســــودان، شــــةلع طرق الترحال الرعوي بقعل ســــاخنل للعن  الجنســــي مع لوحظ  ي عدد من الســــياقا 

. وبالمث ، اشـــــــــــــتد   والرعاة بالنزاعا  ب ن المزارع ن وقوع حواد  ا تلـــــــــــــات وا تلـــــــــــــات جماعي مرتبطل
ــاسريل  ي اللــــــــــومال بســــــــــرب المنا عا  المتعلقل باألراضــــــــــي التي  ذاها التيث ر ااجتماعي  ال جما  الع ــــــــ

ــادي ل و  د ــودان، ح   كان عدد كر ر من 19-ااقتلــ ــدعا  القرليل  ي ك  من جنوت الســ ــتد  التلــ . واشــ
ــد ــا ــديمقراطيــل، ح ــ  كــان النزاع مرتبطــا  الجنــاة أعضــــــــــــــــاء  ي جمــاعــا  ال ع المــدني، وجم وريــل ال ونغو ال

بالمنا عا  على الموارد الطرياليل، واســـت دمع الجماعا  المســـلحل العن  الجنســـي كيســـلوت لتجريد الســـةان 
من إنســــان ت م وت ــــريدهم. وواج ع النســــاء والفتيا  النا حا  أيضــــا مســــتوى عاليا من خطر التعرض للعن  

ا ســيما أثناء ااضــطالع بين ــطل كســب الر ق األســاســيل حول مواقع الم يما . وأد  التداايا   الجنســي، 
اآلباء  عم آليا  ت يف ضـــــــارة، مث   واج األطفال، ح     اللجوء إلى  ااجتماايل ااقتلـــــــاديل للجاسحل إلى

  على ترت ب ســــوريل واليمن  لالجم وريل العربيل اداخليا  ي العراق و النزوح اليالي ــــون  ي ب ئا  الذين الياسســــون  
ســــــنوا . وعموما، لوحوع أنمات مث رة للقل   ي طاسفل من الر ئا ، من  10 واج  تيا  ا تتجاو  أعمارهن  

مواقع النزوح إلى المنــاط  النــاسيــل التي تغرق  ي أعمــال عن   ا  طــابع محلي، ح ــ  تســــــــــــــت ــدم الج ــا   
 ما يغذي دورا  النزاع القاسم على ال ويل وعلى الموارد.الفاعلل المسلحل أشةاا م تلفل من العن  الجنسي، م

ــرب النزاع والتطري العنيف، على  - 13 ــ ا  بســــــ ــي وااتجار باألشــــــ وا تزال العالقل ب ن العن  الجنســــــ
، تؤثر ب ــــة    ر متناســــب على النســــاء والفتيا . و ي  (2016) 2331النحو المر ن  ي قرار مجلس األمن 

وأطفال المقاتل ن اإلرهاب  ن محتجزين  ي الســــجون دون مراعاة   “ وجا ”  من  أ غانســــتان والعراق، ظلع مئا
األصـــــــول القانونيل. وواج ع النســـــــاء الضـــــــحايا وأطفال ن تحديا  ا تعد وا تحلـــــــى فيما يتعل  بالوصـــــــم، 
والر ض وعدم وجود وثاس  ال ويل، وهو ما كان يمةن أن يؤدي إلى انعدام الجنســـــيل. وســـــُيســـــت  ـــــ  ملـــــ ر 

، على األطفال الذين يولدون بســـــرب العن  الجنســـــي المتلـــــ  بالنزاع وأم ات م  ي تقرير خا  مقر   وحقوق 
المنــاط    ي    الوطنيــل  . ولئن كــانــع الســــــــــــــلطــا (2019)  2467  عطلبــه مجلس األمن  ي قرار   النحو الــذي

ااتجار بالب ـــر قد واصـــلع التعام  مع تركل أعمال ســـالميل  ي العراق وال ـــام تنويم الدولل اإل المتضـــررة من
ــي واإلرهات ــتالباد الجنســ ــالميل  وااســ ــلل الج ود التي ارت ر ا تنويم الدولل اإلســ ، بما  ي  ل  من خالل مواصــ

ثيف الراميل إلى ااســـــــــتجابل احتياجا  الضـــــــــحايا، أشـــــــــار  التقارير إلى أن الجماعل اســـــــــتغلع الجاسحل لت 
عمليات ا. وأدى التلـاعد الحاد  ي العن  المسـل   ي جميع أنحاء منطقل السـاح  وحوض بح رة ت ـاد، ح    

، إلى تعزيز الحاجل إلى التعاون اإلقليمي، اسـت د ع النسـاء والفتيا  نفذ   لـاس  بوكو حرام هجما  وح ـيل
 قدرا  الرصد وااستجابل عرر الحدود. ي مجاا  بما  ي  ل  

اســــــــتمر الضــــــــحايا  ي إظ ار دورهم وقدرت م على اللــــــــمود، وأدوا دورا  رسيســــــــيا   ي تعا   م.  في و  - 14
ــر   المثال، يســــر  شــــبةا  حمايل المرأة عمليا  اإلحالل وســــعع إلى تعزيز تحديد تفاصــــ    دار ور، على ســ

لوحظ  كما   هويا  الجناة. و ي العديد من الر ئا ، كانع النســــاء مســــت د ا  ب ــــة  خا  بســــرب ن ــــاط ن،
 ي أ غانســـــــتان وكولومريا واليمن. وكانع  الريل الضـــــــحايا من النســـــــاء والفتيا  الم م ـــــــا  من الناحيل   ل 

https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)


 S/2021/312 

 

8/35 21-03724 

 

ــاديل، وكث را  ما كانوا يالي ـــون  ي مناط  ناسيل يلـــعب الوصـــول إل  ا ســـلطل      ا  ت ون و  ااجتماايل ااقتلـ
ــاليفل. و  ــحايا كث را ما كانالدولل ضـــ ــول، الذين ينتمون إلى أالضـــ ــرب   صـــ ــت د ون بســـ إثنيل ودينيل متنوعل، يســـ

ــورة. وقد ســــــج  وقوع  ــد الرجال والفتيان  ي جميع الرلدان   حواد هويت م الفعليل أو المتلــــ عن  جنســــــي ضــــ
. واســـــــــتمر  التحديا   مســـــــــرحا ل ا  ي معوم الحاا   أماكن ااحتجا   كانعالم ـــــــــمولل ب ذا التقرير تقريبا،  
ــيما  ي المناط  الناسيل أو التي يتعذر الوصــــــــــول إل  ا،  يال يةليل التي تواجه تقديم ال دما بلدان   ، وا ســــــــ

جم وريل أ ري يا الوســــــطى وجم وريل ال ونغو الديمقراطيل وجنوت الســــــودان، ح   يجرر الضــــــحايا على   من ا
قطع مســـــــا ا  شـــــــاســـــــعل للوصـــــــول إلى المالجع والاليادا . وعلى الر م من أن مقدمي ال دما  اإلنســـــــانيل 

ج ود ااســــتجابل على الر م من انت ــــار الجاسحل، على ســــر   المثال من خالل إن ــــاء مراكز جامعل  واصــــلوا 
لل دما   ي جنوت الســـودان ومدماج خدما  اللـــحل الجنســـيل واإلنجابيل  ي األماكن اآلمنل للنســـاء والفتيا  

المفروضـــل على إمةانيل الوصـــول ونقص تزال عوام  انعدام األمن والق ود   ســـوريل، اال الجم وريل العربيل  ي
التموي  المزمن تعوق التغطيل الواســــــــعل النطاق، مع إعادة توجيه الموارد ال ــــــــحيحل أصــــــــال  إلى ااســــــــتجابل  

 .19-ل و  د

المســــاءلل، والتعويضــــا ، وحمايل الضــــحايا  و   مجاا  المنع، وعلى الر م من وجود ثغرا  كر رة  ي - 15
ولل بالتقرير عددا من التطورا  اإليجابيل. وأدانع المحاكم الوطنيل قادة  وال ـــــــــــــ ود، شـــــــــــــ د  الفترة الم ـــــــــــــم

ــا   ــي، وا داد أيضــــــ ــلحل بت مل العن  الجنســــــ الج ا  الفاعلل   عدد المحاكما  التي تتابع    االجماعا  المســــــ
ال  التابعل للدول، ومن يةن ا يزال يتع ن صـــــــــري التعويضـــــــــا  الممنوحل للضـــــــــحايا  ي كلتا الحالت ن. وا تز 

الحواجز ااقتلـاديل تحول دون الوصـول إلى العدالل، إ  يضـطر الضـحايا وال ـ ود  ي كث ر من األحيان إلى 
ــى باهول ــول إلى العدالل  د ع أتعات ورشــ . وتوق  اعتماد وتنف ذ األطر القانونيل الحماسيل، ويعزى ألج  الوصــ

ــل الزعماء التقل دي ن والدين  ن،   ــراع جم ور  ل   ي بعض الحاا  إلى معارضـــــــــــ مما يرر  الحاجل إلى إشـــــــــــ
ــيما  ــاس . وواصــــلع ممثلتي ال اصــــل وضــــع أدوا  لدعم الج ود الوطنيل، وا ســ عريض فيما يتعل  ب ذع المســ

  بالنزاع لالمتلــــــــــلالفواسع   أو العن  الجنســــــــــيأعمال   للتحق    ينمو جيل الت ــــــــــرياليل التوج  ا   األحةام وال
ــاة مرت ر  ا ــاعدة الدولالمعدة   ومقاضــــــ على مواءمل القوان ن المحليل مع المعاي ر الدوليل. و ي المحةمل    لمســــــ

أحد األعضــــــاء المزعوم ن  ي حركل أنلــــــار  محاكمل  2020الجناسيل الدوليل، اســــــتؤنفع  ي أيلول/ســــــرتمرر  
،  2013و  2012الجنسـي  ي شـمال مالي  ي عامي   البادارت ات جريمتي اا تلـات وااسـت  من ا  الدين بت م

أول إدانل    2021 ي شبات/ رراير   . وأصدر  المحةمل أيضا  2020ل قد بدأ   ي تمو /يوليه  وكانع المحاكم
ــاب   ي جيد الرت  ــو الســــ ــد دوم ني  أونغوين، العضــــ ــيل المر وعل ضــــ ل ا بجريمل الحم  القســــــري  ي القضــــ

نوت  للمقاومل. وتواصــــــــــــلع  ي كولومريا أعمال آليا  العدالل اانتقاليل للتلــــــــــــدي للعن  الجنســــــــــــي، و ي ج
الســـــودان التزمع الحةومل بالتعج   ب ن ـــــاء جميع مؤســـــســـــا  العدالل اانتقاليل المنلـــــو  عل  ا  ي اتفاق 

 .لجنوت السودانالسالم المن ط، بما  ي  ل  المحةمل الم تلطل 

ــتوى  - 16 ــي، ا يزال مســـــ ــعه مجلس األمن خالل العقد الماضـــــ وعلى الر م من اإلطار القوي الذي وضـــــ
ب أطراي النزاعا  من فضــــــــا على نحو يث ر الجزع. وكما لوحظ  ي تق يم الثغرا  الوارد  ي  اامتثال من جان 
 ي المـاسـل من األطراي المـدرجـل  ي القـاسمـل هي من   70 ـ ن أكثر من  (، S/2020/487)  تقريري الســــــــــــــاب 

لمدة  القواسم المدرجل  ي مر قا  تقاريري السنويلورا ألن ا ظ ر   ي الج ا  المتماديل  ي ارت ات الجراسم، ن 
خمس سنوا  أو أكثر دون ات ا  إجراءا  تلحيحيل أو عالجيل. وفيما يتعل  باألطراي التي تع د  بالو اء 

اب ر تنف ذ هذع التد مسـتوى  باالتزاما   ي شـة  بيانا  م ـتركل و/أو أحاديل الجانب أو أطر للتعاون، ا يزال

https://undocs.org/ar/S/2020/487
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. ولذل ، من األهميل بمةان تعزيز ااتســــاق ب ن ممارســــل اإلدراج  ي القاسمل وتســــميل األطراي بغرض متدنيا
الســـــياســـــي. وتجدر اإلشـــــارة    التيث ر رض جزاءا  محددة األهداي، من أج  تعزيز تغ  ر الســـــلوع من خالل  

  2020أضيف  ي آت/أ سطس   ،اساب  إلى أن  ايم حركل العودة والمطالبل بالحقوق ورد ااعتبار، صديقي
،  اا تلـات بما    ا ، العن  الجنسـيعمال ضـلوعه  ي الت طيط أل  بسـربإلى قاسمل األمم المتحدة للجزاءا   

ــا وعي   أو  ي توج   ا أو ارت اب ا  والت ـــــريد القســـــري   وااختطاي  ي جم وريل أ ري يا الوســـــطى. وهناع أيضـــ
تف د مرت رو العن  الجنســـــــــــــي من قرارا  العفو بحةم الواقع متزايد  ي عمليا  ح  النزاعا  لوجوت أا يســـــــــــــ 

ــتبعادبحةم القانون. ويعترر   أو مرت ري أعمال العن  الجنســـي من المؤســـســـا  الوطنيل، بما  ي  ل  قوا     اسـ
اسـتعادة ثقل الجم ور. و ي سـياق المراح  اانتقاليل للبعثا  التي ت ـم  عمليا    نحواألمن، خطوة ضـروريل 

  عملع األمم المتحدة على توح د القدرة على الرصــــــــد واإلبال  وااســــــــتجابل. و ي آ ار/مارس حفظ الســــــــالم،
، وّقع إطار تعاون للتلـــــدي للعن  الجنســـــي المرتبط بالنزاع ب ن ممثلتي ال اصـــــل وحةومل الســـــودان، 2020

عمليـل اانتقـال أعط ـع فيـه األولويـل للج ود المرـذولـل للتلـــــــــــــــدي ل ـذع الجريمـل بـاعتبـارهـا جزءا ا يتجزأ من  
ــع نطاقا. ويجب أن  ــي والديمقراطي األوســـ ــياســـ  لقانون الدوليألحةام امتثال  اجميع األدوا  لتعزيز ا  تتاحالســـ

ل ســــــر الحلقل المفر ل للعن  الجنســــــي، ونقص اإلبال ، واإل ال  من العقات    والمعاي ر الدوليل  ا  اللــــــلل
. ول ن هـذع ال طـل لم تـدرج بـال ـامـ   ي  19-واانتقـام، حتى  ي خضــــــــــــــم األ مـا  المتـداخلـل من قر ـ  كو  ـد

ــررة من النزاعا . وســــــــ  ــلبعد الجاسحل  ي الر ئا  المتضــــــ ــة  أ ضــــــ تطلب  ت الج ود الراميل إلى إعادة الرناء ب ــــــ
ضـع ضـحايا  ت ات ا  تداب ر يعز  بعضـ ا بعضـا لتعزيز اللـحل العامل والسـالم الداسم و   ا حل العن  الجنسـيمة

 العن  الجنسي  ي صميم جميع الج ود المرذولل باسم م.

  
 العنف الجنسي في البيئا  المتأثرة بالنزاع  - ثالثا  

 أفغانستان   

عنه بســـــــرب عدم ااســـــــتقرار المزمن، وعدم أع   رصـــــــد العن  الجنســـــــي  ي أ غانســـــــتان واإلبال   - 17
  ي ظ  سياق ا يتي  استفادة الضحاياالمساواة ال يةليل ب ن الجنس ن، ووجود مناخ يتي  اإل ال  من العقات 

الحد األدنى من ال دما . وا داد تقليص ال دما  بســــــــــــرب الق ود المفروضــــــــــــل على التنق  بســــــــــــرب  إا من 
من مراكز ال ـدمـا  المتعـددة القطـاعـا  عن العمـ   ي أعقـات ت ـدـيدا    ن على األقـ االجـاسحـل، وتوق  مركز 

حالل من  271، وثقع بعثل األمم المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى أ غانسـتان  2020 من حركل طالبان. و ي عام
حالل من ا باعتبارها من أعمال العن  الجنســـــــــي  18حاا  العن  الجنســـــــــي والجنســـــــــاني، جرى التحق  من 

لنزاع، مما أضــر بتســعل  تيان، وخمس نســاء وأربع  تيا . وُنســرع أعمال العن  الجنســي المتلــ   المتلــ  با
ــاء  ي حركل طالبان. وكان أ راد من الجيد الوطني األ غاني،  بالنزاع المرت بل ضـــــــــد ثال   تيا  إلى أعضـــــــ

ــا  ي تل  األعما ــالع ن أيضــــ ل.  قد وثقع خمس  وال ــــــرطل الوطنيل األ غانيل، وال ــــــرطل المحليل األ غانيل ضــــ
، وهي ممارســــل تنطوي على ااعتداء “بات ــــا با ي ”ضــــد  تيان باعتبارها من ممارســــا    عن  جنســــي  حاا 

الجنســــــي على الفتيان اللــــــغار من قر  رجال  ي مواقع الســــــلطل. وتلقع األمم المتحدة مزيدا من المعلوما  
زاع، لم يتسن التحق  من ا بسرب شوا   عن تسعل ادعاءا   ا  ملداقيل ب ين العن  الجنسي المتل  بالن 

حواد  العن  الجنســـي المرلا عن ا، عدد ان فاضـــا   ي شـــ د   2020 عام ر م أنتتعل  بســـالمل الضـــحايا. و 
 .19-و ي اللجوء إلى ال دما ، من المرج  أن يةون  ل  راجعا  إلى تداب ر ااحتواء المتعلقل بةو  د
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على العن  ضـــــــــــد المرأة، تعم  اآلن مةاتب مالحقل قضـــــــــــاسيل    وفيما يتعل  بتنف ذ قانون القضـــــــــــاء - 18
ــاء  34مت لــــلــــل  ي جميع الوايا  البالا عددها  ــا وحدا    32وايل، وترأس النســ مةتبا من ا. وتعم  أيضــ

 ي الماسل  40ااســــتجابل األســــريل التابعل لل ــــرطل الوطنيل األ غانيل  ي جميع الوايا ، وت ــــة  النســــاء نحو 
وتســــج   ، “ حص العذريل”لعامل ن    ا. وعلى الر م من هذا التقدم، لم يحور الم ــــرعون بعد من الموظف ن ا

يزال اإل ال  من العقات هو  وامعدا  إدانل من فضــــل  ي قضــــايا العن  الجنســــي ضــــد النســــاء والفتيا ،  
سـاء  ي كابول، القاعدة. و ي سـياق مةا حل اإلرهات، تثار م اوي تتعل  بالحمايل ب ـين سـجن بولي ـاركي للن 

امرأة، كث را  من ن مع مرا ق ن من األطفـال،  ي احتجـا  مطول قرـ  المحـاكمـل    150ح ـ  يحتجز أكثر من  
 وايل خراسان. -بسرب صال  مزعومل مع تنويم الدولل اإلسالميل  ي العراق وال ام 

 
 التوصيل   

ايــل النســــــــــــــــاء والفتيــا  والفتيــان  أثني على الج ود التي ترــذل ــا الحةومــل لتنف ــذ إطــار قــانوني لحمــ  - 19
المعرضــــ ن ل طر العن  الجنســــي، وأدعو إلى تعزيز حمايل المدا عا  عن حقوق اإلنســــان، وملى الم ــــاركل  

 ال املل وال اد ل للمرأة  ي مفاوضا  السالم وعمليا  ات ا  القرارا  على جميع المستويا .

 
 جمهدتية أفريقيا الدإلطى   

ــيل  ي جم وريل أ ري يا ا - 20 ــانيل واألمنيل، عقب اانت ابا  الرساســـــــــ لوســـــــــــطى، ســـــــــــاء  الحالل اإلنســـــــــ
والت ـــــــرياليل   ر المســـــــتقرة التي جر   ي كانون األول/ديســـــــمرر. وهاجمع الجماعا  المســـــــلحل قوا  حفظ  
السـالم التابعل لألمم المتحدة وأ راد قوا  األمن وقتلت م، باإلضـا ل إلى ارت ات انت اكا  جسـيمل ضـد السـةان 

   رحاا  الت ــــــريد، ح     2020 ي عام  دن  ن، بما  ي  ل  العن  الجنســــــي المتلــــــ  بالنزاع. وا داد الم
 اجع آخرون إلى ت اد وجم وريل ال ونغو 13  000اجع إلى جم وريل ال ونغو الديمقراطيل، و ّر   90 000

ــابقل وال ام رون  ــنوا  الســـــ ــ دته الســـــ ــةان. و  ي  ، مما عةس ااتجاع الذي شـــــ  ي م يما  الالجئ نعودة الســـــ
في باتانغا و   .التي ا توجد    ا سـلطا  الدولل، شـةلع العناصـر المسـلحل ت ديدا للمدن  ن والم ـردين داخليا

مثال، أعربع األسـر عن خ ـ ت ا من التعرض لضـغوت من أج  تزوي  النسـاء والفتيا  إلى عناصـر مسـلحل.  
على أمن تيث را ســـــلريا   19-و ي وقع ســـــاب  من هذا العام، أثر  التداب ر الراميل إلى الحد من انت ـــــار كو  د

 من مراكز ااحتجــا  للتقل ــ  من انتقــال  ســــــــــــــج نــا    676المــدن  ن. و ي أيــار/مــايو، أ رجــع و ارة العــدل عن  
ــات المرلا عن م. و ي أوهام    59الف روس إلى أدنى حد، كان من م   بندي، عندما ُعّل    -من مرت ري اا تلـ

م ـــــروع إلعادة اإلدماج بســـــرب الجاسحل، عاد المقاتلون الســـــابقون إلى أن ـــــطت م داخ  الجماعا  المســـــلحل،  
ــا  عن ا دياد حواد  العن  أدى إلى تزايد التقارير عن   مما ــي  ي المنطقل. وأ  د أيضــ وقوع أعمال عن  جنســ

 رير زي، وأوهام،  - ي محا وا  نانا هذع الحواد   وقع معومو   الجنســــــــــــي خالل موســــــــــــم الترحال الرعوي 
بندي، ح   تعرضــــــع النســــــاء والفتيا  لالعتداء بوح ــــــيل شــــــديدة  ي مناط  معزولل أثناء قيام ن  -وأوهام  

ســـب الر ق. و ي إحدى هذع الحاا ، تعرضـــع ضـــحيل لال تلـــات الجماعي من قر  أحد ع ـــر  بين ـــطل ك
ــلحل   ــرب ممرا  الترحال الرعوي، قام حاملو األســــ ــتباكا  بســــ ــياق ااشــــ ــرت ا بيكمل ا. و ي ســــ جانيا وُقتلع أســــ

ــ لل لالبتزا . وثمل اتجاع آخر مث ر للقل ــيل، واســـــت دام العن  كوســـ   يتمث   ي  ب حراق المنا ل، وســـــرقل الماشـــ
ممارســل تزوي   تيا  قر لل الفواني قســرا  ألعضــاء الجماعا  المســلحل التي تناصــرها عناصــر قر لل الفواني. 

بندي، ح   قام أعضـــــــــاء من حركل العودة  -وظلع مواقع التعدين بؤرا ســـــــــاخنل للعن  الجنســـــــــي  ي أوهام  
ــ ليةا ال ــر من استالي ســــ ــيطرت م تدريجيا،  والمطالبل بالحقوق ورد ااعتبار وعناصــــ ــيع مناط  ســــ ــاب  بتوســــ ســــ
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جع  مســـــاحل أكرر من المنطقل خارج نطاق إمةانيل وصـــــول المنوما  اإلنســـــانيل إل  ا. وســـــ   انت ـــــار  مما
 األسلحل اللغ رة وحركت ا   ر الم روعل ارت ات أعمال العن  ضد المدن  ن، بما  ي  ل  اا تلات.

انعدام األمن، والوصــم،  جو اع باللــعوبل بســرب انت ــارويتســم رصــد العن  الجنســي المتلــ  بالنز  - 21
ل ــدمــا ، التي تقــدم المنومــا  الــدوليــل توا ر محــدود لوال وي من اانتقــام، ومنــاخ اإل ال  من العقــات، و 

معوم ــا. وخالل الفترة الم ــــــــــــــمولــل بــالتقرير، وثقــع بعثــل األمم المتحــدة المت ــاملــل المتعــددة األبعــاد لتحق   
حالل من حاا  العن  الجنســي المتلــ  بالنزاع، التي أضــر   240 وريل أ ري يا الوســطى  ااســتقرار  ي جم

حالل ا تلــــات أو محاولل ا تلــــات  221وشــــملع هذع الحواد     رجال. 3نســــاء و    108  تاة و 129بــــــــــــــــــ 
، التي وثقت ا البعثل خالل الفترة الم ـــــــمولل بالتقرير هذع الحواد  من مجموعو  حالل اســـــــتالباد جنســـــــي. 12 و

ــرع   22وقعع   ــ   هويل الجناة، ُنسـ ــابقل. وفيما يتعل  بتفاصـ ــنوا  سـ حادثل إلى حركل العودة   55حادثل  ي سـ
ــلحل، و  23 والمطالبل بالحقوق ورد ااعتبار، و ــر قر لل الفواني المســــــــ إلى ااتحاد من أج    17إلى عناصــــــــ

إلى الجر ل ال ـــعريل   14اكا، و  م لي ـــيا  أنتي باعناصـــر إلى  16الســـالم  ي جم وريل أ ري يا الوســـطى، و  
ــل أ ري يا الوســــــــطى، و   ــل أ ري يا الوســــــــطى 11لن ضــــــ ــعريل لن ضــــــ الحركل الوطنيل أل ري يا و   إلى الجر ل ال ــــــ

إلى جيد الرت للمقاومل، وحادثتان إلى الجر ل    3الحركل الوطنيل أل ري يا الوســــــطى، و إلى  7الوســــــطى، و 
حركل  وحادثتان إلى ن أج  الســالم  ي جم وريل أ ري يا الوســطى،  ااتحاد مو   ال ــعريل لن ضــل أ ري يا الوســطى

وحادثل واحدة إلى  لـــ   من استالي ســـ ليةا الســـاب ، وحادثل واحدة  ، محرري أ ري يا الوســـطى لنلـــرة العدالل
حواد  إلى  اعل ن لم تحدد هويت م. ونسـب ما مجموعه  ال نسـب ما تبقى منإلى م لي ـيا  سـودانيل مسـلحل، و 

حالل ارت رت ا  481إلى القوا  المســـــــــلحل لجم وريل أ ري يا الوســـــــــطى. وســـــــــج  مقدمو ال دما     حاا  10
 مسلحل. ج ا   اعلل

آت/أ سـطس،   5وظ  اإل ال  من العقات واسـع اانت ـار بالر م من بعض التطورا  ال امل. و ي   - 22
عتبـار، عقـب إحـاطـل قـدمت ـا  رض مجلس األمن جزاءا  على  ايم حركـل العودة والمطـالبـل بـالحقوق ورد اا

ب ــــــــــــين جم وريل أ ري يا  (2013)  2127المن ــــــــــــية عمال بالقرار  مجلس األمنممثلتي ال اصــــــــــــل إلى لجنل 
وباإلضــا ل إلى ارت ات أكرر عدد من الحاا  الموثقل خالل الفترة ق د ااســتعراض، أظ ر  حركل  . الوســطى

العودة والمطـالبـل ـبالحقوق ورد ااعتبـار وح ــــــــــــــيـل شــــــــــــــدـيدة. و ي تمو /يوليـه، قـام مقـاتلون من حركـل العودة 
طلقوا سراح ن بعد أسروع والمطالبل بالحقوق ورد ااعتبار باختطاي ثماني نساء وا تلاب ن بلورة مت ررة وأ

ــابا    ــحايا، التي كانع حامال وقع اختطا  ا، نتيجل ل صــــــ من قيام القروي ن بد ع  دى. وتو  ع إحدى الضــــــ
. وسـتسـت م  لجنل الح يقل والعدالل والتعويضـا  والملـالحل المن ـية حديثا عم  ااعتداءالتي لحقع ب ا أثناء  

يل ال اصــــــل، من خالل التحق    ي اانت اكا  الجســــــيمل التي الســــــلطا  القضــــــاسيل الوطنيل والمحةمل الجناس 
 ، ومن كان  ل  دون ت ليف قضاسي.2019و  1959ارت رع ب ن عامي 

 
 التوصيل   

أدعو جميع األطراي إلى التمســ  بالتزام ا بوق  جميع أشــةال العن  الجنســي، على النحو المر ن  - 23
ــالحل  ي جم وريل أ ري يا الوســـــــطى ي  ــي لتحق   الســـــــالم والملـــــ ــياســـــ . وأكرر دعوتي الموج ل  ااتفاق الســـــ

ــ  بالنزاع  ي مةتب الرسيس، و  ــي المتلـ ــار خا  معني بالعن  الجنسـ ــت ـ ــراع  ي  للحةومل إلى تع  ن مسـ اإلسـ
، وكفالل 2019الموقع ب ن األمم المتحدة والسـلطا  الوطنيل  ي عام    اعتماد خطل عم  لتنف ذ الريان الم ـترع

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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المســاءلل وال دما  التي تركز على الضــحايا، وتعزيز الرقابل على المؤســســا  األمنيل عن طري  وضــع آليل  
 للتدق   استبعاد مرت ري أعمال العن  الجنسي.

 
 بيا كدلدم   

توقيع ااتفاق الن اسي إلن اء النزاع ومحالل ســــــالم مســــــتقر وداسم   ذمن  بالر م من التقدم ال ام المحر  - 24
الجيد ال ــــعري، ا يزال تنف ذ األحةام الرسيســــيل،   -ب ن حةومل كولومريا والقوا  المســــلحل الثوريل ال ولومريل 

ــ ن   ر ــاواة ب ن الجنسـ ــتدام  بما    ا األحةام المتعلقل بالمسـ ــة  تحديا أمام توط د الســـالم المسـ منتوم، مما ي ـ
ــعوبا  أمام  ــع   ي المناط  المتيثرة بالنزاع، إ  خلقع صــــــ ــام  للجميع. وأد  الجاسحل إلى  يادة الضــــــ وال ــــــ
الضـــــــحايا والمنوما  النســـــــاسيل  ي الوصـــــــول إلى آليا  الحمايل ومســـــــارا  اإلحالل. و ي إطار الج ود التي 

لحفاظ على إمةانيل الحلــــــــــول على ال دما ، قدمع بعض المؤســــــــــســــــــــا  دعما  ن اضــــــــــماترذل ا الحةومل ل
ــر   المثال، ظ  مةتب الناسب العام  ــي.  على ســ ــ لــ ــور ال ــ ــيا ، وأوقفع مؤقتا  تقديم ال دما  بالحضــ ا تراضــ

حالل عن  جنســي متلــ    239، ســجلع الوحدة الوطنيل للضــحايا  2020يتلقى القضــايا ا تراضــيا. و ي عام 
ضـــــــــد رجال،   13ضـــــــــد  تيا ، و   15حالل ضـــــــــد نســـــــــاء، و   197ومن ب ن هذع الحاا ، ارت رع   بالنزاع.

ــد  تيان. وعري أن  6 و من الضـــــــــــــحايا كانوا من المثليا  أو المثل  ن أو مزدوجي الم   الجنســـــــــــــي   8ضـــــــــــ
كان  مغايري ال ويل الجنسانيل أو أحرار ال ويل الجنسيل أو من حاملي صفا  الجنس ن. وعالوة على  ل ، أو

شـــــــ لـــــــا من مجتمعا  الســـــــةان األصـــــــل  ن،   15ضـــــــحيل من ال ولومر  ن من أصـــــــ  أ ريقي، و  67هناع  
حالل عن  جنســـــي   189من  وي اإلعاقل. وأبلا مةتب أم ن الموالم عن   حالل تتعل  بيشـــــ ا  16 كانعو 

ن  ي القوا   حالل تتعل  بيعضــاء ســابق   19أضــر  بالنســاء  ي المقام األول. ومن ب ن هذع الحاا ، كانع 
حالل بي راد   19الجيد ال ـعري كانوا ي ضـعون لعمليل إعادة اإلدماج، وأضـر    -المسـلحل الثوريل لل ولومريل  

هجما  نســـــــاء من مغايري ال ويل الجنســـــــانيل واســـــــت د ع   3من ال ولومر  ن من أصـــــــ  أ ريقي. واســـــــت د ع  
  العن  الجنســــــــــــــي. وكـانـع الجمـاعـا   حـالـل من حـاا  32هجمـا  رجـاا  مثل  ن. ووثقـع األمم المتحـدة   7

ــلحل الثوريل ال ولومريل   ــقل عن القوا  المســ ــالعل  ي   -المن ــ ــعري ضــ ــرع   6الجيد ال ــ من هذع الحاا  وُنســ
حالل واحدة إلى جيد التحرير الوطني. وكان أ راد من الجيد ضـــــــــالع ن  ي حاا  للعن  الجنســـــــــي ضـــــــــد  

ــل  ن. وأدى إ الق الحدود 3 مع جم وريل  نزويال الروليفاريل إلى  يادة خطر العن     تيا  من الســــةان األصــ
الجنسـي وااتجار باألشـ ا ، ح   لجي الالجئون والم اجرون الفنزويل ون،  ضـال عن العاسدين ال ولومر  ن،  
إلى المعابر الحدوديل   ر الرســـميل التي تســـيطر عل  ا الجماعا  المســـلحل   ر القانونيل واإلجراميل. وجرى  

  ي هذا السياق. ا ضد نساء  نزويلي  متل  بااتجار باألش ا  اا  عن  جنسيح 5توث    

وكانع ديناميا  النزاع، التي تفاقمع بســـــــــــــرب التحديا  الناشـــــــــــــئل عن الجاسحل، ترتبط بااتجاها   - 25
ــيع   ــل على التنق  لتوســ ــلحل   ر القانونيل الق ود المفروضــ ــتغلع الجماعا  المســ ــي. واســ الجديدة للعن  الجنســ
نطاق سيطرت ا ااجتماايل واإلقليميل. وجع  تفتع الج ا  الفاعلل المسلحل، التي تنتق  ب ن المناط ، تحديد 
الجناة من قر  الضــحايا أكثر صــعوبل. ووقعع اشــتباكا  ب ن الج ا  الفاعلل المســلحل والجماعا  اإلجراميل  

الســــــــيطرة على األراضــــــــي  من أج   ندر  ي مناط  أنت وكيا، وكاوكا، وت ــــــــوكو، ونارين و، ونورتي دي ســــــــانتا
ــادا    ر الم ــــــــــــــروعـل، و  كـان نوـام اإلـنذار المبةر الـتابع ألم ن الموـالم قـد ربطـه ـبا دـياد    ـل  مـاوااقتلــــــــــــ

م اطر العن  الجنســـــــــــــي المتلـــــــــــــ  بالنزاع. وأصـــــــــــــدر مةتب أم ن الموالم أكرر عدد من اإلنذارا  المبةرة 
ل ل ولومريا ال ولومريل، وجيد التحرير الوطني والجماعا  المن ــــقل يتعل  بجماعل الد اع الذاتي الغايتاني  فيما

الجيد ال ـــــعري.   ر أنه ُ كر أن جميع الج ا  الفاعلل المســـــلحل   -عن القوا  المســـــلحل الثوريل ل ولومريا  
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ارت رع أعمال العن  الجنسـي كجزء من اسـتراتيجيا  الضـبط ااجتماعي ضـد النسـاء واأل راد من  وي الم ول 
بوقوع عمليا  قت  ضــد   أيضــا  أ اد  األمم المتحدة ،2020و ي عام نســيل وال ويا  الجنســانيل المتنوعل.  الج

نســاء، من ب ن ن مقاتلل ســابقل  ي القوا  المســلحل الثوريل  5 بما  ي  ل  قت  المدا عا  عن حقوق اإلنســان،
 الجيد ال عري كانع  ي سياق إعادة اإلدماج. -ال ولومريل  

ــتراتيجيا  ركز  على التعويضـــــــــا  ومعادة التيه   النفســـــــــي  - 26 ونفذ  الوحدة الوطنيل للضـــــــــحايا اســـــــ
اختلــاصــيا  ي   22  516ااجتماعي لألشــ ا  الذين اجتا وا تجربل العن  الجنســي. ودّربع و ارة اللــحل  

ــي. وواصـــ  ــحايا العن  الجنسـ ــاملل لضـ ــحيل ال ـ ــحيل و قا  لرروتوكول الرعايل اللـ لع الوكالل  مجال الرعايل اللـ
 -المعنيل ب عادة اإلدماج والتطريع واللجنل المعنيل بال ــؤون الجنســانيل  ي القوا  المســلحل الثوريل ال ولومريل  

الجيد ال ــــــعري العم  مع المقاتال  الســــــابقا  لمنع العن  الجنســــــي والجنســــــاني  ي ســــــياق إعادة اإلدماج. 
ج  يل ب ـــــين تعزيز المســـــاواة ب ن الجنســـــ ن  ي قوا   مبادئ تو   مارك ز، دوكي  كولومريا، إيفان  وأصـــــدر رسيس

ــتجابت ا  ــ ن  عال ت ا العامل واســــــ ــرين فيما يتعل  بااألمن، ب دي تحســــــ ــاني. و ي ت ــــــ لعن  الجنســــــــي والجنســــــ
قادت ا ناسبل األم ن العام، واســت د ع  إلى كولومريا  ممثلتي ال اصــل  ي  يارة ا تراضــيل   عاألول/أكتوبر، شــارك
الراميل إلى التعج   بتنف ذ األحةام الجنســانيل  ي اتفاق الســالم وتعزيز اانتعاش ال ــام    دعم الج ود الوطنيل

حالل من حاا  العن  الجنسـي المتلـ  بالنزاعا  التي أح لع إلى مةتب  132للجميع من النزاع. ومن ب ن  
تزال حالل واحدة  ي  المدعي العام، أح لع ســـــــــــع حاا  إلى المحاكمل، وتوجد أربع حاا  ق د التحق  ، وا 

قضــــــــــــــيــل   ي ق ــد التحري اابتــداسي. وقــد   121مرحلــل التحق   األولي، أمــا الحــاا  المتب يــل البــالا عــددهــا  
العن  الجنسي المتل  بالنزاع  ي أربع من القضايا   استراتيجيا  للتحق    ي  أدمجع محةمل السالم ال اصل

ب ــين  محةمل الســالم ال اصــل  ي أول إدانل صــادرة عن اأدرجع  . و المعروضــل عل  ا الرمزيل المســتمرة الســبع
ــلحل الثوريل ال ولومريل   الجيد   -أخذ الرهاسن وأعمال الحرمان ال ط رة من الحريل التي ارت رت ا القوا  المســــــــ

ــعري ــابقا بارت ات قادة الجماعل  ثمانيل منإلى ت ما موج ل   ال ـــــــــ ــانيل،   ســـــــــ ــد اإلنســـــــــ جراسم حرت وجراسم ضـــــــــ
بين العن  الجنســـي  ي ســـياق األســـر كان يرت ب من دون عقات عموما . واســـتمر  لجنل   ي ـــة  اعترا ا مما

امرأة   5 440الح يقل والملــــــالحل  ي تلقي تقارير عن العن  الجنســــــي المتلــــــ  بالنزاع وأجر  مقابال  مع 
 ب ين تيث ر النزاع على المدن  ن، بما  ي  ل  است دام العن  الجنسي.

 
 التوصيل   

اتفاق الســــــالم. وأدعو   منالجنســــــانيل المتلــــــلل بالمســــــاس  وتي إلى التنف ذ ال ام  لألحةام أكرر دع - 27
الســـلطا  كذل  إلى التنف ذ الفعال لســـياســـل عدم التســـام  إطالقا إ اء العن  الجنســـي داخ  الجيد، وضـــمان 

وقاسدا   ســــــــــــــانتقديم ال دما  للضــــــــــــــحايا  ي المناط  الريفيل والحدوديل، وحمايل المدا عا  عن حقوق اإلن 
 ، والتعج   بوت رة تحق   العدالل.المجتمعا  المحليل

 
 جمهدتية الكدنغد الديمقراطية   

ا داد انعدام األمن  ي الجزء ال ــــرقي من جم وريل ال ونغو الديمقراطيل  ي ظ  التوترا  الســــياســــيل   - 28
ــاعـدة داخـ  ااستالي الحـاكم، التي بلغـع  روت ـا بحـله من قـر  رسيس ،   ورـيل ال ونغو اـلديمقراطـيل جم  المتلــــــــــــ

ت ـيسـية دي  ي كانون األول/ديسـمرر. وظ  العن  الجنسـي المتلـ  بالنزاع منت ـرا      ليةس أنطوان ت ـ لومرو
وثقع ،  2020على نطاق واســـــــع  ي مقاطعا  كيفو ال ـــــــماليل، وكيفو الجنوبيل، وميتوري وتنغانيقا. و ي عام  

حـالـل من حـاا     1  053ار  ي جم وريـل ال ونغو الـديمقراطيـل  بعثـل منومـل األمم المتحـدة لتحق   ااســــــــــــــتقر 
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 تيان. ومن ب ن هذع  5رجال و  3 تاة و  370امرأة و   675العن  الجنســــــي المتلــــــ  بالنزاع تضــــــرر من ا  
( إلى جماعا  مســلحل  700حالل إلى ســنوا  ســابقل. وقد نســرع أ لريل الحاا  ) 177الحاا ، يعود تاريخ  

  حالل  239وكانع الج ا  الفاعلل الحةوميل مســــــؤولل عن الحاا  المتب يل، ح   ُنســــــرع    ر تابعل للدولل. 
إلى   38إلى ال ــــرطل الوطنيل ال ونغوليل، و  76إلى القوا  المســــلحل لجم وريل ال ونغو الديمقراطيل، و    من ا

مقاطعتي كاســـــــاي  ا ال ـــــــرطل الوطنيل  ي ت ج ا   اعلل أخرى تابعل للدولل. ووث  معوم الحاا  التي ارت ر 
ــرون  ي أكثر من نلــــــــ  هذع الحاا . ووقعع حواد  داخ  منا ل  ــرر قاصــــــ ــاي الوســــــــطى، وتضــــــ وكاســــــ
الضـحايا، أو  ي مراكز ااحتجا ، أو  ي الحقول أو  ي أماكن معزولل أخرى. واسـتمر العن  الجنسـي خالل  

يتوري. وبعد أن نجع إحدى  العمليا  العســــةريل ضــــد الجماعا  المســــلحل، بما  ي  ل   ي كيفو ال ــــماليل وم
القوا  المســلحل  من األســر من هجوم شــنته مجموعل مســلحل على قريت ا، ا تلــرع أم وابنت ا من قر  جنود 

كانوا يقومون بعمليا  ضــــد الم اجم ن. و ي مقاطعا  كاســــاي ومقاطعل كاتانغا العليا، كث را ما كان  الوطنيل
ملــحوبا بيعمال ن ب. و ي   الوطنيلوأ راد القوا  المســلحل  العن  الجنســي من جانب أ راد ال ــرطل الوطنيل 

إحداهما  ،ســــياق إنفا  الق ود المتلــــلل بالجاسحل، ارت رع ال ــــرطل الوطنيل حالت ن من حاا  العن  الجنســــي
 أثناء ال يام بدوريل واألخرى ضد امرأة محتجزة.

ســــــيطرت ا على الموارد وواصــــــلع الجماعا  المســــــلحل اســــــت دام العن  الجنســــــي كيســــــلوت لفرض  - 29
ــام  ي قيادة جماعل ندوما للد اع عن ال ونغو   لـــــ   التجديد إلى   -الطرياليل  ي كيفو ال ـــــماليل. وأدى انقســـ

ن وء  ل ل ن متنا س ن، مما أدى إلى انداع اشتباكا   ي جميع أنحاء إقليمي واليةالي وماسيسي، أد  إلى 
رفّيل. وكان  تيجي  العن  الجنســــــــي  ي مناط  تعدين الذهب با  على يدالعن  الجنســــــــي ارت ات لوســــــــاس  الحو

القوا  الديمقراطيل لتحرير رواندا منت ــــرا على نطاق واســــع، مما يعةس األنمات المســــتمرة من ال جما  ضــــد  
النســــــــاء والفتيا  اللواتي يجمعن الحطب  ي متنزع   رونغا الوطني. و ي مناط  التعدين  ي كيفو ال ــــــــماليل، 

ماي ما يمري،   - جيد ال ـعب، التي كانع سـابقا جزءا من ماي - الوطنيل ال ـعريل ماي -ماي    كانع قوا 
ــيا ماي   ــنع م لي ــــــ ــتالباد الجنســــــــي. و ي كيفو الجنوبيل، شــــــ ــالعل  ي أنمات من ااســــــ ماي و  رها من  -ضــــــ

الم لي ـــيا  هجما  انتقاميل ضـــد المدن  ن أســـفر  عن ت ـــريد جماعي وعن تعريض النســـاء والفتيا  للعن  
رايا  ماي -ماي  الجنســـــي. وشـــــ د  الفترة الم ـــــمولل بالتقرير أيضـــــا شـــــن  ارا  متجددة من جانب  لـــــاس 

 طل عم  شـــــــابوندا، التي وضـــــــعع  لثانيل  المرحلل  ال ل ، بدأ  ردا على موتومروكي على مناط  التعدين. و 
ل ب  العن  الجنسـي المتلـ  بالنزاع من خالل الجمع ب ن العناصـر المدنيل والعسـةريل  ي البعثل، والسـلطا   

، والمنومـــا    ر الحةوميـــل. و ي إيتوري، ارت ـــب المعتـــدون المتمركزون  ي دجو و، وا ســــــــــــــيمـــا الوطنيـــل
ال عن  جنســـــــــي، بما  ي  ل  اا تلـــــــــات وااســـــــــتالباد تنميل ال ونغو، أعممن أج   تعاونيل  عناصـــــــــر من  

حالل على األق  من حاا  العن  الجنســي   61الجنســي، ضــد عدة نســاء ورج  واحد. و ي تنجانيقا، ُنســرع 
حالل ا تلــات وا تلــات جماعي واســتالباد جنســي إلى أ راد    11إلى م لي ــيا  متنوعل من قر لل توا ونســرع 

 بالي.نا  أ - ماي أت - من جماعل ماي

وُأحر  تقدم هام  ي مةا حل اإل ال  من العقات. و ي ت ــــــرين الثاني/نو مرر، ُأدين قاسدان ســــــابقان   - 30
ــو وُح م عل  ما بالســــجن مدى الحياة ارت اب ما   ــرا  ن ل ونســ ــيةا وســ ــلحل هما نتابو نتاب ري شــ للجماعا  المســ

ــتالباد الجنســــي، ب ن عامي ــات وااســ ــماليل.   2017 و  2010  جراسم حرت، بما  ي  ل  اا تلــ  ي كيفو ال ــ
وتتواصـــ   ي ك ن ـــاســـا محاكمل الزايم الســـاب  لقوا  المقاومل الوطنيل  ي إيتوري جاســـتن بانالوكي، الملقب  

، بت م ارت ات جراسم حرت وجراسم ضد اإلنسانيل، بما  ي  ل  العن  الجنسي. وعقب جلسا   “كوبرا ماتاتا” بـــ 
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، وهو  ايم  “سلو بو ” الملقب بــــــــــــــ   وت كيفو، أدين تاكونغومو موكامر لوا ي جن  عقد  استماع لمحةمل متنقلل
ــلحل، وُح م عليه بالســــــــــــجن لمدة ماي   -ماي بار   ي جماعل  ــارل وين المســــــــــ عاما  20رايا موتومروكي شــــــــــ

ــتالباد الجنســـــــي.   ر أن مذكرتي ااعتقال  ــات وااســـــ ــانيل، بما  ي  ل  اا تلـــــ ــد اإلنســـــ ارت ابه جراسم ضـــــ
  “الجنرال ”   لــــ   التجديد( و -  دون شــــيم راي مويســــا )جماعل ندوما للد اع عن ال ونغو اللــــادرت ن ضــــد  

  2019جـانف يـه(  ي عـامي    -جـانف يـه كـارايري يوينغو )تحـال  الوطن  ن من أجـ  كونغو حر و ي ســــــــــــــيـادة  
قاضــــــــــاة ، أتاحع المحاكم العســــــــــةريل المتنقلل م2020على التوالي، ا تزاان دون تنف ذ. و ي عام    2013 و

ــلحل   103ومدانل الج ا  الفاعلل الحةوميل، بما  ي  ل   ــر من القوا  المسـ ــرا من   28و  الوطنيلعناصـ عنلـ
ــا   ــرطل الوطنيل  وأدين أيضـ ــر ال ـ ــلحل   ر التابعل للدولل.   ر أن د ع  8عناصـ ــاء من الجماعا  المسـ أعضـ

ســــاي، أكد  التح يقا  القضــــاسيل التعويضــــا  التي أمر  ب ا المحةمل ا يزال دون تنف ذ. و ي مقاطعا  كا
ــيمل المنســـــــوبل إلى القوا  المســـــــلحل ب ن عامي  تف ـــــــي أعمال العن   2019  و 2016 ي اانت اكا  الجســـــ

الجنســــي على نطاق واســــع من قر  الجيد خالل العمليا   ي المجتمعا  المحليل التي ُينور إل  ا باعتبارها 
لمتحدة تقديم المسـاعدة إلى الضـحايا، بما  ي  ل  عن طري   تدعم م لي ـيا  كاموينا نسـابو. وواصـلع األمم ا

العن  الجنســي والجنســاني  ي آت/أ ســطس.   ضــحايا خط اتلــال لمســاعدة  أطلقع مثال  ح  وســاس  بع دة،  
ــتمر التعاون ب ن األمم المتحدة والحةومل ــياق،واســ ــت ــــار   عقد  . و ي هذا الســ  لللرسيس المعني   لال اصــــ   ةالمســ

لمرأة، بدعم من بعثل منومل األمم المتحدة لتحق   ااســـــــتقرار  ي جم وريل ال ونغو بال ـــــــبات والعن  ضـــــــد ا
ــا ل إلى الريان الم ـــترع لعام  2019عام  الديمقراطيل، حلقل عم ، أســـفر  عن إقرار خريطل طري  لتنف ذ إضـ

 ب ين التلدي للعن  الجنسي  ي حاا  النزاع. 2013
 

 التوصيل   

ــدد على الحاجل  أرحب بالج ود التي ترذل - 31 ــ  بالنزاع وأشــ ــي المتلــ ــدي للعن  الجنســ  ا الحةومل للتلــ
الملحل إلى ت لـــــــيص موارد كافيل للتنف ذ الفعال ل ضـــــــا ل إلى الريان الم ـــــــترع، وكذل  خطط عم  القوا   

وال ـــرطل الوطنيل. وأح  الســـلطا  على إن ـــاء آليل تدق   لضـــمان اســـتبعاد مرت ري أعمال   الوطنيلالمســـلحل  
 ،واعتماد الت ـريعا  التي لم يرع    ا بعد لحمايل الضـحايا وال ـ ود ،الجنسـي من صـفوي قوا  األمنالعن  

 .عن طري  إن اء صندوق مزود بموارد م للل لذل  وضمان د ع التعويضا 

 
 العراق   

تواصـــــــلع ال جما  المتفرقل التي ي ـــــــن ا أعضـــــــاء تنويم الدولل اإلســـــــالميل  ي العراق وال ـــــــام  ي  - 32
التي   من جراء الجاسحل لتحديا  ااجتماايل ااقتلــــــــاديل والتحديا  المتعلقل بالحمايلتفاقم ا، مع 2020 عام
ب ــــــــــــــة  خا  على النا ح ن داخليا. وت ــــــــــــــ ر تقارير األمم المتحدة إلى أن أ راد قوا  األمن العراقيل   أثر 

م، مث  ن نوى. وعالوة على  ل ، ومع تحرشـوا بالنسـاء واعتدوا عل  ن جنسـيا  ي الم يما  ال اضـعل لسـيطرت 
ــار كو  د ــل للحد من انت ــــ ــادي من جراء الق ود المفروضــــ ــات ااقتلــــ آليا    اللجوء إلى ، ا داد19-تق  د الن ــــ

الت يف الضــارة، بما  ي  ل   واج األطفال. واســتمر المدن ون الذين كان تنويم الدولل اإلســالميل قد اختطف م  
ل وأخضـــــع م لالســـــتالباد الجنســـــي  ي العودة إلى العراق. وو قا  لمديريل شـــــؤون  ي الجم وريل العربيل الســـــوري 

 ي حةومل إقليم كردســــتان، أنقذ من أصــــ  ما يقدر عددهم التابعل لو ارة األوقاي وال ــــؤون الدينيل  األيزيدي ن  
ــا   3 543من األيزيدي ن الم تطف ن،  6 417 بــــــــــــــــــــ  ــاء، و 1  204)  شــــــ لــــ ،  تى  956  تاة، و 1 044 نســــ

امرأة(. وا ت ـم  هذع  1 300 رجال  و 1 574شـ لـا   ي عداد المفقودين )  2 874، وا يزال  (رجال   339 و
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ــ  بالنزاع   ــي المتلــــ ــيعل التركمان. وا يزال اإلبال  عن العن  الجنســــ ــررة أخرى، مث  ال ــــ األرقام  ئا  متضــــ
لضـــغط من أ راد األســـرة، والوصـــم ناقلـــا بســـرب انعدام الثقل  ي نوام العدالل، وال وي من أعمال اانتقام، وا

المدون  ي القانون، مما يسـم  للجناة بنقض قضـيل جناسيل بالزواج من ضـحاياهم. وتحققع األمم المتحدة من 
ــد  تيا  أيزيديا  وقعع  ي عام  9 ، عندما اختط   2014حاا  من العن  الجنســــــي المتلــــــ  بالنزاع ضــــ

حالل ارت رت ا ج ا    30ال دما    ومقدم    جنســــي. وســــج واحتجزهن كرق    الفتيا   تنويم الدولل اإلســــالميل
، كانع أســاســا ضــد النســاء. وأبل غع األمم المتحدة أيضــا عن حالل عن  جنســي ضــد 2020مســلحل  ي عام 

الالتي ت ــديــدا . وظلــع األم ــا     أن تلقى  فيمــا بعــد إلى مــدينــل أخرى، بعــدالرجــ   ونقــ     .رجــ  كــان محتجزا
ت يواج ن حواجز  ي الحلــول على بطاقا  ال ويل والحلــول على ال دما .  نتيجل اا تلــا  أنجرن أطفاا

ــي ااجتماعي، تمنع  ــلل، مقترنل بثغرا   ي تغطيل ال دما  ونقص  ي الدعم النفســ ــمل المتيصــ وا تزال الوصــ
 الضحايا من التقدم التماس الجرر.

  األيزيديا ، الذي يقدم قانون الناجيا  ي العراق، ســـــــــــــن مجلس النوات 2021آ ار/مارس   1و ي  - 33
المسـاعدة، والتعويضـا  والجرر للضـحايا من األيزيديا ، والتركمانيا ، والمسـيحيا  وال ـبةيا  الناجيا  من 

ــرين األول/أكتوبر ــ  إلى اتفاق 2020 الفواسع التي ارت رت ا تنويم الدولل اإلســــــالميل. و ي ت ــــ ، جرى التوصــــ
ســــتان لتو  ر األمن وال دما  من أج  تســــ    عودة األيزيدي ن إلى ب ن الحةومل ااتحاديل وحةومل إقليم كرد

م يما  وموقعا من المواقع   ر الرســــميل   16ســــنجار. و ي الوقع نفســــه، أ لقع الحةومل أو أعاد  تلــــنيف 
 ي الماسل من م من النســاء واألطفال المعرضــ ن ب ــدة لللــدما  ااقتلــاديل   78للنا ح ن داخليا ، الذين كان  

الحمايل، بما  ي  ل  العن  الجنســــــــــي. وتعرض العاسدون الذين ُيو ن أن م ينتمون إلى تنويم الدولل    وم اطر
ــلع المحاكم الجناسيل  ــةان المحل  ن. وواصــ ــالميل للتم  ز، و ي بعض الحاا  إلى العن  من جانب الســ اإلســ

جه حتى اآلن أي ت م بارت ات اســــت دام أطر مةا حل اإلرهات لمقاضــــاة أ راد تنويم الدولل اإلســــالميل، ولم تو 
أعمال عن  جنســـي. وأيد الزعماء الدين ون المســـيح ون وال ـــيعل واأليزيديون بيانا  شـــددوا فيه على أهميل دعم 
األشــ ا  الذين اجتا وا تجربل العن  الجنســي، ومةا حل الوصــم، ومحاســبل أعضــاء تنويم الدولل اإلســالميل  

ــام على جراسم م. ول ن ا ــاملل ودعم اجتماعي فيما يتعل   ي العراق وال ـــــــــــ  يزال يفتقر إلى ت ـــــــــــــريعا  شـــــــــــ
 باألطفال المولودين بسرب العن  الجنسي.

 
 التوصيل   

، أدعو الحةومل إلى تلريل احتياجا  الضــــــــحايا على نحو 2016لعام   تم ــــــــيا مع الريان الم ــــــــترع - 34
ــليل بعد   ــيما أولئ  الذين عادوا مؤخرا إلى مناطق م األصـــــ إ الق الم يما . وأح  الحةومل على كلي، وا ســـــ

سـن ت ـريعا  شـاملل تتماشـى مع المعاي ر الدوليل، لضـمان المالحقل القضـاسيل الفعالل للعن  الجنسـي بوصـفه  
 جريمل دوليل قاسمل بذات ا.

 
 ليبيا   

ــة  توقيع اتفاق لوق  إطالق النار  ي  - 35 ــرين األول/أكتوبر   23شــــ خطوة هامل نحو إن اء   2020ت ــــ
و رصـــــــل لمنع وقوع المزيد من اانت اكا  ضـــــــد المدن  ن. ور م هذا التطور اإليجابي، ا يزال    النزاع  ي ل ريا

الم ــروعل قاسما. ويســم  ك  من أ مل ال جرة، وت ــر م الجماعا  المســلحل، وانت ــار األســلحل والذخاسر   ر  
مناخ انعدام األمن للم رب ن عرر الوطن  ن، والمتاجرين باألشـــــــــــــ ا  والجماعا  المســـــــــــــلحل بارت ات جراسم  
اا تلــــــــــــــات، والتحرش الجنســــــــــــــي بح  المحتجزين، وااتجـار بـالم ـاجرين وطـالري اللجوء مع اإل ال  من 
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الســـجون، ضـــالعل  ي  ل  أيضـــا. وتحققع بعثل   العقات. وكانع الج ا  الفاعلل الحةوميل بما    ا مســـؤولي
حــالــل من حــاا  العن  الجنســــــــــــــي المتلـــــــــــــــ  بــالنزاع، بمــا  ي  لــ    27األمم المتحــدة للــدعم  ي ل ريــا من  

امرأة، وثالثل رجال و تاة واحدة، كان  23اا تلات، وااستغالل الجنسي واإلكراع على الدعارة، ارت رع ضد  
اللجوء. وا يزال نقص اإلبال  ي ــــــــــــة  تحديا  ناجما  عن ال وي من أعمال  جميع م من الم اجرين أو طالري

ــرة  تاة تعرضــــــــع   ــري والعار، مما د ع أســــــ ــم والمعاي ر ااجتماايل المتعلقل بال ــــــ اانتقام، والتره ب، والوصــــــ
لال تلـــــــات الجماعي من قر  أربعل رجال مســـــــلح ن  ي طرابلس إلى ات ا  قرار بعدم تقديم شـــــــةوى. وتلقع 

لم يتسـن التحق  من ا بسـرب ال وي من    ل األمم المتحدة للدعم  ي ل ريا روايا  موثوقل عن العن  الجنسـيبعث 
ــات امرأت ن  ي  روايل بما  ي  ل ،  اانتقام  ــان/أبري  ا تلـ اللواء التاســـع  ي الجيد    اختط    ، بنغا ي. و ي نيسـ

مج وا . و ي    الم تطف ن  زال مةان تواجد ا ي و    أطفال   3نســــــاء و   7 ( “ ال نيا  ” الوطني الل ري )المعروي باســــــم  
ومنع    19- ، كان الرصــد مق دا بســرب عدة عوام ، بما  ي  ل  الحالل األمنيل المتقلبل، وتف ــي كو  د 2020عام 

الوصـــــــول إلى مراكز ااحتجا . و ي ســـــــجن مع تيقل، ال اضـــــــع لســـــــيطرة و ارة الداخليل، جرد أ راد من قوا   
ــل امرأت ن من مالب  ــروهما. وتعرض ما ا يق  عن ثالثل رجال ل ر  ن محتجزين الردع ال اصـــــــ ــ ما وا تلـــــــ ســـــــ

  لالعتداء الجنســي من قر  مســؤول ن حةوم  ن أثناء ااســتجوات. ووثقع البعثل أيضــا ا تلــات رج  احتجزته
 نواسي  ي طرابلس، انتقاما  منه لن اطه السياسي حسبما ُ عم.لواء  الجماعل المسلحل المعرو ل باسم

د الم اجرون وطالرو اللجوء بين م تعرضــــــوا للعن  الجنســــــي على أيدي المتجرين باألشــــــ ا ، وأ ا - 36
ــلح ن. وتعرض بعض هؤاء الم اجرين لالعتداء الجنســـــي من قر  موظفي الســـــجون  والم رب ن والرجال المســـ

ثل حادثتي مةـا حـل ال جرة   ر ال ــــــــــــــراـيل. و ي أيار/مايو، وثـقع البع  ج ـا ديرها يـ  ي مراكز ااحتجـا  التي  
اختطاي وا تلـــــات، بما  ي  ل  ا تلـــــات جماعي من قر  رجال مســـــلح ن، لملتمســـــي لجوء من الســـــودان 
ومريتريا، وكانع إحدى الضـــــــــح ت ن حامال  ي ال ـــــــــ ر الثال . و ي حزيران/يونيه، أعلنع البعثل عن وضـــــــــع 

مجلس   ات ذيلول/ســــرتمرر،  ترت با  للرصــــد والتحل   واإلبال  ب ــــين العن  الجنســــي المتلــــ  بالنزاع، و ي أ
إلى ن ــر مســت ــارين ل ــؤون حمايل المرأة. ولتعزيز القدرة الوطنيل  الذي دعا فيه  (2020)  2542قرار الاألمن 

من النســـــاء،  ســـــتل قضـــــاة، كان خمســـــل من مفاسدة على التلـــــدي ل ذع الجراسم، نفذ برنام  تدريب ا تراضـــــي ل
 أن ئع حديثا ب ين العن  ضد النساء واألطفال. خاصل ع نت م محاكم

 
 التوصيل   

أح  الســــلطا  على الســــماح بوصــــول المســــاعدا  اإلنســــانيل إلى مرا   ااحتجا ، ووضــــع تداب ر  - 37
إلسـاءة   من العن  الجنسـي ومسـاعدة من تعرضـوا  ، بمن    م الم اجرون وملتمسـو اللجوء،لحمايل المحتجزين

إلى اعتماد ت ريعا  لمةا حل ااتجار، وال يام، بدعم من    السلطا  الل ريل المعاملل. وأكرر دعوتي الموج ل إلى  
األمم المتحدة، بتعزيز مؤســـــــســـــــا  ســـــــيادة القانون التابعل ل ا لضـــــــمان التحق    ي اادعاءا  المتعلقل بالعن  

 الجنسي ومقاضاة مرت ريه على نحو  ّعال. 

 
 مالي   

، شــــ د  مالي اضــــطرابا  ســــياســــيل وشــــوا   أمنيل متلــــاعدة، مما أدى إلى تفاقم 2020 ي عام  - 38
ــماليل والوســــــطى. و ي أعقات انقالت  ــيما  ي المناط  ال ــــ ــ  بالنزاع، ا ســــ ــي المتلــــ اتجاها  العن  الجنســــ

قص اإلبال  عن ا  حاا  العن  الجنســــي المتلــــ  بالنزاع ارتفاعا حادا، ر م ن  عدد  آت/أ ســــطس، ارتفع 18
بســـــرب عوام  الوصـــــم، وانعدام األمن والق ود المفروضـــــل على وصـــــول المســـــاعدا  اإلنســـــانيل، التي تفاقمع  

https://undocs.org/ar/S/RES/2542(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2542(2020)
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بســرب الق ود المتعلقل بالجاسحل. وعالوة على  ل ، أدى انت ــار األســلحل اللــغ رة   ر الم ــروعل والتلــاعد 
النساء والفتيا  أكثر عرضل لالتجار ب ن. وأبلغع   الحاد  ي العن  ب ن ال باس  إلى نزوح المدن  ن، مما جع 

بعثل األمم المتحدة المت املل المتعددة األبعاد لتحق   ااسـتقرار  ي مالي عن حاا  للعن  الجنسـي المتلـ   
ــي يل الحركا    8امرأة و   21بالنزاع تضـــرر  من ا   ــاء تنسـ  تيا . وكان من ب ن مرت ري هذع اانت اكا  أعضـ

رتبطـــل بـــالحركـــل العربيـــل األ واديـــل، و ـــانـــدا إيزو، وجمـــاعـــل طوارق إمغـــاد للـــد ـــاع عن النفس األ واديـــل، الم
وحلفـاس م، وجمـاعـا  متطر ـل عنيفـل ورجـال مســــــــــــــلحون مج ولو ال ويـل. وكـانـع قوا  الـد ـاع واألمن المـاليـل 

تي، وسيغو، ضالعل  ي تل  اانت اكا  أيضا. ووقعع هذع الحواد   ي مناط   او، وكاييس، وم ناكا، وموب 
ــي.   ــتالباد الجنســــ ــات الجماعي، والزواج القســــــري، وااختطاي وااســــ ــمنع حاا  من اا تلــــ وتمبةتو وتضــــ

، رجال   6 تى و    15 تاة و    489نســـاء و    510حالل تضـــرر  من ا   1 020 اإلنســـانيل  وســـج  مقدمو ال دما  
ــاواة  حالل ألطفال ولدوا نتيجل لال تلـــــات. ووقعع هذع اانت اكا   ي 68 ضـــــال عن   ــياق من عدم المســـ ســـ

 ي الماسل من النســـاء والفتيا  اللواتي  89ال يةليل ب ن الجنســـ ن والمعاي ر ااجتماايل الضـــارة، ح   تعرض  
 ي الماسل  50ســـــــنل لت ـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــليل األنثويل، وتزوج أكثر من  49و  15راوحع أعمارهن ب ن  

 من ن قر  بلو  سن الثامنل ع رة.

يغطي اآلن و   .ت  ئــل ب ئــل قـانونيــل تو ر الحمــايـل للمرأة    ياألمم المتحــدة دعم الحةومـل  وواصــــــــــــــلــع   - 39
ــ  بالنزاع. ومنذ عام  ــي المتلــــــــ ــروع الحالي لقانون العقوبا  جراسم العن  الجنســــــــ ، عملع و ارة  2017الم ــــــــ

ــين العن  ــيا ل قانون ب ـ ــرة، بالتعاون مع المجتمع المدني، على صـ ــاني. الن وض بالمرأة والطف  واألسـ   الجنسـ
  2019اعترض على الم ـــــروع، بالر م من إصـــــدارع  توى  ي عام   لمالي   ر أن المجلس اإلســـــالمي األعلى

بمنع العن  الجنســــــــي المتلــــــــ  بالنزاع، مما أدى إلى تعل   الم ــــــــروع. وال دما  التي تقدم إلى الضــــــــحايا 
 ي الماسل من الوصـول  56 للـحيل و ي الماسل من الحلـول على الرعايل ا 23محدودة للغايل، إ  ا يتمةن  

 ي الماسل من المراكز اللـحيل يفتقر إلى مجموعا  مسـتلزما  ما بعد  48 كان ما يلـ  إلىإلى المالجع. و 
حادثل ا تلــــــات، مما أدى إلى  38مراكز جامعل لل دما  عن وقوع    ي ح ن أبلغعالتعرض لال تلــــــات،  

ل األمم المتحــدة المت ــاملــل المتعــددة األبعــاد لتحق   العــدوى بف روس نقص المنــاعــل الب ــــــــــــــريــل. ونومــع بعثــ 
  روس نقص المناعل الب ـــــــــريل عدوى ااســـــــــتقرار  ي مالي، بالتعاون مع ال ـــــــــركاء المحل  ن، حملل للتوايل ب 

امرأة و تاة  ي مناط    1 181ُربطع بالعن  الجنســـــــي المتلـــــــ  بالنزاع، تلت ا اختبارا  وخدما  قدمع إلى 
قضــيل أمام المحةمل الجناسيل الدوليل ضــد عضــو أ ن بالمضــي  ي النور  ي  ا وموبتي. و ديري، و او، وم ناك

مزعوم  ي جماعل أنلــــــار الدين لدورع  ي إنفا  ســــــياســــــل للزواج القســــــري أد  إلى ا تلــــــات واســــــع النطاق  
ــي  ي تمبةتو  ي عام  ــتالباد جنســــ ــا رة التي قامع ب ا بعثل2013واســــ  . وعلى الر م من ج ود الدعوة المتضــــ

األمم المتحــدة المت ــاملــل المتعــددة األبعــاد لتحق   ااســــــــــــــتقرار  ي مــالي ومنومــا  المجتمع المــدني، ا تزال  
حالل من حاا  العن  الجنســي المتلــ  بالنزاع، ارُت رع خالل احتالل اإلســالم  ن وتمرد الطوارق  ي   115
 ، معروضل على محةمل الرلديل الثالثل  ي باماكو.مالي شمال

 
 صيل التو   

أح  الحةومل على اإلســــــــــــراع  ي تنف ذ الريان الم ــــــــــــترع، بما  ي  ل  من خالل إقرار خطل عم   - 40
معطاء األولويل للمالحقل القضــــاسيل  ي حاا  العن  الجنســــي المتلــــ  بالنزاع  التلــــدي للعواس  و ملموســــل  و 

ــاني، الذي يضـــمن ال تعويضـــا  وممةانيل الوصـــول  التي لم يرع    ا بعد  واعتماد م ـــروع قانون العن  الجنسـ
 إلى ال دما  المتعددة القطاعا  للضحايا.
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 ميانمات   

وعلى الر م من هدوء القتال  ي أعقات اانت ابا  العامل  ي ت ــــــرين الثاني/نو مرر، اســــــتمر النزاع   - 41
 ــ ن الجنوبيل، ت وايل راخ ن و  لوجيد أراكان  ي واي   ،القوا  المســلحل لميانمار ،تاتماداوقوا  ال  المســل  ب ن

يقدر بنحو  ما ا يزالوشـ د  أيضـا وايل كاي ن، ومنطقل با و ال ـرقيل، ووايل شـان ال ـماليل مواهر للنزاع. و 
ــون  من الروه نغيا  ي وايل راخ ن    130 000 ــع  ي م يما   يالي ـــــ ــو ي و   ،نزوح مطول ي ظ  وضـــــ   ن تعرضـــــ

ــ ر التقارير إلى أن  تع    لق ود تم  زيل على التنق  ــب الر ق وال دما . وت ـ ــر  كسـ ــول م على  ر  وسـ حلـ
ارت رع أعمال عن  ، أطراي النزاع، بما  ي  ل  المنوما  العرقيل المســلحل  ي وايا  راخ ن وت ــ ن وشــان

 ي  ل  أيضـا. وعرقلع ال ـوا   األمنيل وال ـوا   المتعلقل قوا  التاتماداو   . وشـاركع2020جنسـي  ي عام  
ــاء الروه نغيا وأطفال ا  ي م يما  النا ح ن ب م ــحايا وحمايت م عمليل التحق . وظّلع نســــ ــول الضــــ ةانيل وصــــ

داخليا ، وأولئ  الذين  روا إلى بنغالديد، يواج ن قدرا كر ر من خطر التعرض للعن  الجنســـــي، بما  ي  ل  
ــل عل ــري. وعالوة على  ل ، أد  الق ود المفروضــــــــ ــري والحم  القســــــــ ــرب الجاسحل  الزواج القســــــــ ى التنق  بســــــــ

والضــــــــغوت ااقتلــــــــاديل إلى الحد من  ر  كســــــــب الر ق للنســــــــاء و اد  من خطر ااتجار باألشــــــــ ا   
اجع من   800 000وااســـــــــــتغالل الجنســـــــــــي. و ي كوكس با ار، بنغالديد، التي تســـــــــــتضـــــــــــيف أكثر من 

، ان فض عدد عناصـــــــــــر  ي أيار/مايو. و ي وقع اح  19-الروه نغيا، تيكد  أول حالل من حاا  كو  د
الحمايل  ي الم يما  إلى النلــــــ ، مما خل   را ا أمنيا وأثار م اوي ب ــــــين ااتجار باألشــــــ ا  والعن  
الجنسـي. واسـتجابل لذل ، قامع كت بل ال ـرطل المسـلحل  ي بنغالديد بن ـر و يادة عدد ال ـرطيا  العامال  

  ي مةاتب المساعدة الم للل للنساء واألطفال.

ةلع لجنل وطنيل لمةا حل  2018ب توقيع الحةومل واألمم المتحدة للريان الم ـــــــــــترع لعام وعق - 42 ــُ ، شـــــــــ
العن  الجنسي المتل  بالنزاع.   ر أن م روع ال طل الوطنيل لتنف ذ الريان صيا من جانب الحةومل وحدها  

قلل ال اصــــل ب ا،  ، دون م ــــاركل األمم المتحدة. وأن ــــي  الحةومل أيضــــا  لجنل التحق   المســــت 2019 ي عام 
التي توصـــــلع إل  ا   التي نفع اادعاءا  المتعلقل بالعن  الجنســـــي الموج ل ضـــــد قوا  األمن. وتلقي النتاس 

اســـــــــتقالل اللجنل  على  بوالل ال ـــــــــ  على مدى اســـــــــتعداد الســـــــــلطا  ل فالل إجراء مســـــــــاءلل ح ي يل و   اللجنل
(A/HRC/45/5  و ي حزيران/يونيه .)أ  د بين امرأة تعرضــــــــــــع لال تلــــــــــــات على أيدي جنود من 2020 ،

،  ي الرـدايـل  األمر  أن ر   قوا  التـاتمـاداو  ر م أن ي وايـل راخ ن. و   التـاتمـاداو دخلوا قريت ـا  ي بلـدة راثـداونا
بــالســــــــــــــجن لمــدة الجيد  ي وقــع اح  أن ثالثــل جنود حوكموا أمــام محةمــل عســــــــــــــةريــل وحةم عل  م    أعلن
، ينتور 2013عاما . وا يزال م ـــــــــروع القانون المتعل  بمنع العن  ضـــــــــد المرأة، الذي وضـــــــــع  ي عام  20

اعتمادع من قر  الررلمان، وكذل  تن يحا  الدسـتور وقانون العقوبا  التي أوصـع ب ا اللجنل المعنيل بالقضـاء 
ــد المرأة. ــول عدد من على التم  ز ضــــــ ــلطا  ر ض وصــــــ ــ  الســــــ المةلف ن بوايا  ومن آليا  حقوق   وتواصــــــ

ــان  ي إطـار األمم المتحـدة، بمـا  ي  لـ    و ي    ، إلى إقليم مـيانمـار.آلـيل التحق   المســــــــــــــتقلـل لمـيانمـاراإلنســــــــــــ
محةمل العدل   إلى  المعقودة ب ـــــــين طلب اإلشـــــــارة بتداب ر تحفويل المقدم من قر   امريا  ســـــــتماعاجلســـــــا  ا
لعن  الجنســــــي ضــــــد المدن  ن  ادعاءا   امريا بارت ات ا  ميانمار  تلــــــدلم ت (،   امريا ضــــــد ميانمارالدوليل )

البعثل الدوليل المســــــتقلل لتقلــــــي   وهي ادعاءا  تســــــتند  ي معوم ا إلى تقاريرالروه نغيا  ي شــــــمال راخ ن، 
 الحقاس   ي ميانمار.
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 التوصيل   

ت ــارة ل ــؤون حمايل المرأة، ، ون ــر مســ 2018أكرر دعواتي إلى التنف ذ ال ام  للريان الم ــترع لعام  - 43
، من أجــ  تعزيز الج ود الجمــاايــل الراميــل إلى التلـــــــــــــــدي للعن  (2019)  2467و قــا لقرار مجلس األمن  

س  إلى الجنســي المتلــ  بالنزاع. وأح  الســلطا  على إتاحل إمةانيل وصــول المســاعدا  اإلنســانيل دون عوا
وأدعو أيضــا إلى إتاحل  المناط  المتضــررة من النزاع لتيســ ر إيلــال المســاعدة إلى ضــحايا العن  الجنســي. 

 .ليل التحق   المستقلل لميانمارالوصول،  ورا دون تق  د أو رصد، إلى إقليم ميانمار، بما  ي  ل  آل

 
 الصدمال   

ــاواة   - 44 ــانيل المتعاقبل إلى يؤدي النزاع المطول، وعدم المســـــــــ ــ ن، واأل ما  اإلنســـــــــ ال يةليل ب ن الجنســـــــــ
تعريض النســاء والفتيا  اللــوماليا  لمســتويا  متزايدة من العن  الجنســي المتلــ  بالنزاع. وواصــلع حركل  
ــاعد    ــت دام العن  الجنســــــي،  ي ح ن تلــــ ــيطرت ا الفعليل باســــ ــاع المناط  الواقعل تحع ســــ ــبات إخضــــ ال ــــ

الفترة التي سـبقع اانت ابا  الوطنيل. وتحققع بعثل األمم المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى التوترا  السـياسـيل  ي  
 تيان،  7امرأة و  12 تاة و   400اللـــــومال من حاا  العن  الجنســـــي المتلـــــ  بالنزاع التي ارُت رع ضـــــد 

اللـــوماليل  وهي حاا  ُتعزى أســـاســـا إلى م لي ـــيا  الع ـــاسر وحركل ال ـــبات. و ي ح ن كانع قوة ال ـــرطل  
ينطوي على ضــلوع الجيد الوطني اللــومالي. ووقعع المســؤوليل   آخر حادثا   25حالل، كان  16ضــالعل  ي 

حاا  من ا.  5حاا  من الحاا  المســجلل وعلى قوا  بونتالند عن  9على قوا  األمن  ي جوبااند عن 
ــات وم ــلحل مج ولل. وكان اا تلــ ــرع الحاا  المتب يل إلى ج ا  مســ ــةال  وُنســ ــات أكثر أشــ حاولل اا تلــ

العن  الجنســــــي التي ُبّلا عن ا. وا داد عدد التقارير عن العن  الجنســــــي  يادة كر رة مقارنل بالفترة الم ــــــمولل  
بالتقرير السـاب ، و ل  بسـرب ااشـتباكا  المةثفل ب ن الع ـاسر فيما يتلـ  بالمنا عا  على األراضـي والحالل  

ا ح ن داخليا. و ي ح ن أن الق ود المفروضــل على التنق  المرتبطل بالجاسحل  األمنيل ال  ــل  ي مســتوطنا  الن 
ــد، ظ  معوم الحاا  المرلا عن ا يعال   ــول إلى ال دما  وأعاقع الرصـ ــحايا على الوصـ حد  من قدرة الضـ

ل.  و قا  لنوام الح ر، وهو نوام من الممارســا  العرفيل يركز على الع ــ رة بدا  من احتياجا  وحقوق الضــحي 
وباإلضـــــــــا ل إلى  ل ، عل  العم  مؤقتا   ي ال دما  القضـــــــــاسيل، بما  ي  ل  الفلـــــــــ   ي قضـــــــــايا العن  

بســـرب حاا  نقص التموي .   منعدماالدعم النفســـي ااجتماعي   ظ ،  عن بعد  تقديم ال دما  ر مالجنســـي. و 
ل ضحايا العن  الجنساني. الال مل لعمال المآوي قدرت م على قرو ال  ليل  وقد أضعفع ندرة معدا  الوقايل 

 واستجابل لذل ، وضعع األمم المتحدة توج  ا  تحدد نما ج تقديم ال دما  من بعد لمساعدة الممارس ن.  

و ي كانون الثاني/يناير، وضـــــــعع و ارة شـــــــؤون المرأة وتنميل حقوق اإلنســـــــان خريطل طري  ل طل   - 45
ها بسرب تنف ذ  لنزاع،   ر أنه كان ا بد من تيج  عم  وطنيل جديدة ب ين إن اء العن  الجنسي  ي حاا  ا

ــبات ومدونل لقواعد  ــياســــل لالنضــ الجاسحل. وتقوم قوة ال ــــرطل اللــــوماليل، بدعم من األمم المتحدة، بوضــــع ســ
الســـــلوع ب دي مةا حل العن  الجنســـــي والجنســـــاني. وتعقد  الج ود الراميل إلى إصـــــالح اإلطار الت ـــــريعي 

 ماع كردي الجبالجراسم المتلـلل ب  جديد يتعل  يل. ووضـع الم ـرعون م ـروع قانون بسـرب تضـارت النوم القانون 
. و ي آت/أ ســـــطس، قاد  بعثل األمم المتحدة لتقديم 2018الجنســـــيل لعام الجراسم المتعل  ب قانون  الم ـــــروع ل

ــروع القانون هذا، خلص إلى أنه أ ف  العديد من الجراس  ــتركا لم ـــــــــ ــومال تحل ال م ـــــــــ ــاعدة إلى اللـــــــــ م  المســـــــــ
الموضــوايل، وتضــمن أحةاما إجراسيل ضــاليفل، وســم  بزواج القاصــرين عند الرلو  الردني، بغض النور عن 
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الســــن، بما يتعارض مع اتفاقيل حقوق الطف  التي صــــدقع عل  ا اللــــومال. وتواصــــلع ممثلتي ال اصــــل مع 
 . 2018السلطا  للت جيع على إعادة تقديم م روع قانون الجراسم الجنسيل لعام 

 
 التوصيل   

أشـــــــــجع الحةومل  ، و 2018أكرر توجيه الدعوا  إلى اعتماد م ـــــــــروع قانون الجراسم الجنســـــــــيل لعام  - 46
ج ود لل ـروع  ي خطل عم  وطنيل جديدة ب ـين إن اء العن  الجنسـي  ي حاا  النزاع، على ترذله من  فيما

 النحو المتف  عليه مع ممثلتي ال اصل.
 

 جندت السددان   

حةومل الوحدة الوطنيل اانتقاليل صــــــــــــــامدا وشــــــــــــــةلع   2017وق  األعمال القتاليل لعام  ظ  اتفاق - 47
  2018على الر م من تســــــــــج   تيخ ر  ي تنف ذ ااتفاق المن ــــــــــط لعام   2020المن ــــــــــطل  ي شــــــــــبات/ رراير  

لـل  . و ي ح ن أن م ـاركل المرأة  ي عمليل السـالم ا تزال دون حالنزاع  ي جم وريل جنوت السـودان لتسـويل
ــ   منلبا  35مناصب من ب ن  9 ي الماسل المنلو  عل  ا  ي اتفاق السالم،   ن المرأة ت غ  اآلن  35الـــــــــ

  . لت ـريد المجتمعا  المحليل المتنا سـل وترويع ا   العن  الجنسـي أسـلوب ا ات ا اشـتد العن  المحلي مع  و و اريا.  
المع ن ل ـــــغ  منلـــــب حاكم وايل   بتحديد تفاصـــــ   هويل ال ـــــ ص  2018وقد قامع األمم المتحدة  ي عام  

ــي،   ــتالباد الجنسـ ــعل النطاق، بما  ي  ل  ااسـ ــلوعه المزعوم  ي أعمال عن  جنســـي واسـ ــتواسيل لضـ  رت ااسـ
. و ي وايا  الموالي لري  م ــار بلــفته الســابقل كقاسد للجناح المعارض  ي الجيد ال ــعري لتحرير الســودان

وأعالي الن  ، ُيعزى العن  إلى انقســاما   ي التحالفا ،  ي ح ن اشــتد   وســط ااســتواسيل و رت ااســتواسيل  
والبح را . و ي جونقلي، ا داد منـذ    ،ااشــــــــــــــتبـاكـا  ب ن ال بـاسـ   ي جونقلي، ومداريـل الر رور ال ررى، ووارات

 هيو عمليا  ااختطاي أل راض الزواج القسـري وااسـتالباد الجنسـي، عدد   2020  أواخر كانون الثاني/يناير
امرأة و تاة خالل أعمال العن  ب ن جماعا  الد اع   390ســــمل مزمنل من ســــما  النزاع، باختطاي أكثر من 

 المدني المدججل بالسالح المتنا سل على الوصول إلى الموارد الطرياليل.

حالل من حاا  العن  الجنســـــــــي المتلـــــــــ    193ووّثقع بعثل األمم المتحدة  ي جنوت الســـــــــودان   - 48
ــا  ي عام   5 تاة و  46امرأة و   142ضــــــــرر  من ا بالنزاع ت  حالل   25من   2020رجال. وجرى التحق  أيضــــــ

رجال. وكان من ب ن   3 تيا  و  8امرأة، و  14، وتضــــــرر  من ا  2019  و 2014أخرى، وقعع ب ن عامي 
نع قوا   مرت ري هذع اانت اكا  الم لي ـيا  ال باسليل، وجماعا  الد اع المدني، وعناصـر مسـلحل أخرى. وكا

 ي الماسل من الحواد . وعزيع حاا  أيضا إلى أعضاء  ي   27الد اع ال عري لجنوت السودان ضالعل  ي  
ــرته  ــودان وج ا  األمن الوطني. وعزي ما نســـــــ  ي الماسل تقريبا من  11ج ا  ال ـــــــــرطل الوطنيل لجنوت الســـــــ

لجنوت الســـــــــودان. وكان الجناح   الحواد  إلى قوا  اللواء أوشـــــــــان بو  المتحالفل مع قوا  الد اع ال ـــــــــعري
 ي الماسل من الحواد .   8المعارض  ي الجيد ال ــــــعري لتحرير الســــــودان الموالي لري  م ــــــار ضــــــالعا  ي  

 ي الماسل من الحاا  المرلا عن ا. وت ـــــــــــم  الحاا    32وتســـــــــــتيثر جماعا  الد اع المدني اآلن بنســـــــــــبل  
، ب يــادة اللواء دانيــال دونغو واللواء جيمس نــانــدو، المتب يــل ج ــا   ــاعلــل أخرى مثــ  جر ــل ال ال  الوطني

اللذين ان ـــقا كالهما عن الجناح المعارض  ي الجيد ال ـــعري لتحرير الســـودان الموالي لري  م ـــار، ورجال  
مســــــلح ن مج ولي ال ويل. ووقعع أ لريل الحاا   ي منطقل ااســــــتواسيل ال ررى، ومنطقل أعالي الن   ال ررى 

ســــــــــــــنـل، ح ـ  تعرض   70  أعمـار الضــــــــــــــحـايـا ب ن ثال  ســــــــــــــنوا  و عل ال ررى. وتراوحـ ومنطقـل بحر الغزا
ــا حاا     ي 81 جلع أيضـــ الماسل من م لال تلـــــات، أو اا تلـــــات الجماعي أو محاولل اا تلـــــات. وســـــُ
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تعري قســــــــري، و واج قســــــــري، واســــــــتالباد جنســــــــي، وت ديدا  بالعن  الجنســــــــي. وأبلا مقدمو ال دما  عن 
ج ا   اعلل مســـــــلحل. وكث را ما كان العن  الجنســـــــي يرت ب أثناء العمليا  العســـــــةريل حادثل ارت رت ا   227

على هام ــ ا و ي جوار القواعد العســةريل، ومواقع التجميع والتدريب، أثناء قيام الضــحايا بين ــطل اعتياديل   أو
هجما  ضــــد   ل ســــب الر ق. ولم تن  األم ا  المرضــــعا  والنســــاء الحوام  من  ل ، وُأبلا أيضــــا عن وقوع

الـنا ح ن داخلـيا واأل راد  وي اإلعاقل. وكث را  ما كان الضــــــــــــــحـايا ُيســــــــــــــت ـد ون على أســــــــــــــاس انتمـاس م اإلثني 
 السياسي الفعلي أو المتلور، مع تجريد بعض م علنا  من مالبس م ك ة  من أشةال اإل ال. أو

ــطرون   - 49 ــحايا يضـ ــالبا للغايل، ح   كان الضـ ــول على ال دما  صـ ي كث ر من األحيان وظ  الحلـ
إلى ال يام برحال  طويلل، مما عرضــــ م ل طر اإلصــــابل بالمزيد من الضــــرر. و ي الم ــــاورا  التي أجريع 
ب ـــين تيث ر الجاسحل، أبلا األشـــ ا  الذين اجتا وا تجربل العن  الجنســـي عن ان فاض  ر  الوصـــول إلى 

عن  الع  ر والممارسا  التقل ديل الضارة،    الاليادا  بسرب الم اوي من اإلصابل بالف روس وارتفاع معدا 
مث  الزواج المبةر. ولتعزيز اإلبال  وااســتجابل، دشــنع و ارة ال ــؤون الجنســانيل والطف  والرعايل ااجتماايل  

العن  الجنساني، بدعم من المجتمع المدني واألمم المتحدة. ودعمع األمم ب  المتضررينخط اتلال لمساعدة 
ين جامع ن لل دما   ي أكوبو وأوي ، وميوى  ي  رت بحر الغزال. وأصـــــدر قاسد جر ل  المتحدة إن ـــــاء مركز 

أيلول/ســــــــــــــرتمرر التزم فيــه بتــدريــب قوا  الجر ــل فيمــا يتعل  بحور العن    18ال ال  الوطني بال ــا  ي  
 الجنســــي. وبدعم من بعثل األمم المتحدة  ي جنوت الســــودان، اســــتمر تنف ذ خطط عم  قوا  الد اع ال ــــعري

والجناح المعارض  ي الجيد ال ـــــــعري لتحرير  لجنوت الســـــــودان وج ا  ال ـــــــرطل الوطنيل لجنوت الســـــــودان
 رد من األ راد النوام  ن تدريبا على أوامر ال يادة   700، ح   تلقى أكثر من الموالي لري  م ـــــــارالســـــــودان 

ــاء العســـةري ال تابعل لقوا  الد اع ال ـــعري التي تحور العن  الجنســـي. وســـاعد  األمم المتحدة مديريل القضـ
ــودان  ي  ــاة مرت ري جراسم العن  إجراء لجنوت الســــــــ التدريب على المعاي ر القانونيل الدوليل والمحليل لمقاضــــــــ

الجنســــــي. وبدعم تقني من األمم المتحدة، وضــــــعع قوا  الد اع ال ــــــعري لجنوت الســــــودان اللــــــيغل الن اسيل 
ــين ــ  بالنزاعالمنع   لمناه  تدريريل للمجندين الجدد ب ـ ــي المتلـ ــاء عليه عن  الجنسـ ، أقرها و ير الد اع  والقضـ

ورسيس قوا  الد اع. وتحســـبا لن ـــر قوا  موحدة، بادر  قيادة قوا  الد اع ال ـــعري لجنوت الســـودان والجناح 
ــودان ــعري لتحرير الســــــ ــار  المعارض  ي الجيد ال ــــــ منع  إلى توح د خطط العم  المتعلقل ب   الموالي لري  م ــــــ

ــاء عليه  يالعن  الجنســــــ  ــاء  والقضــــ ــرا  النســــ ــراح ع ــــ . وكان من التطورا  التي حو ع بالترح ب إطالق ســــ
الموالي  واألطفال المحتجزين ضـــــــّد إرادت م  ي قواعد الجناح المعارض  ي الجيد ال ـــــــعري لتحرير الســـــــودان

ــار ــتواسيل، و ل  بناء على أوامر ال يادة التي أصــــــــــدرها ري  م ــــــــــار  لري  م ــــــــ جناح  قاسد ال،  ي  رت ااســــــــ
 .2019 ي عام  المعارض  ي الجيد ال عري لتحرير السودان

إدانل ما مجموعه   2020وعلى الر م من أن اإل ال  من العقات ا يزال ســـــــــــــاسدا ،  قد شـــــــــــــ د عام  - 50
 ردا  من األ راد النوام  ن ارت اب م أعمال عن  جنســــــــــــــي متلــــــــــــــ  بالنزاع، بما  ي  ل  اا تلــــــــــــــات  26

لـــــر، من قر  محاكم عســـــةريل ومدنيل، بما  ي  ل  المحاكم المتنقلل التي تدعم ا  واا تلـــــات الجماعي للق
عنلــــــــــــــرا من قوا     16األمم المتحـدة،  ي كواجوع، ومل ـال، ومرـيدي وـيامر و وواو. وكـان من ب ن المـدان ن  

لجناح  أ راد من ا 5أ راد من ج ا  ال ـرطل الوطنيل لجنوت السـودان، و   5الد اع ال ـعري لجنوت السـودان، و  
قوا  الد اع ال ـعري لجنوت   أيضـا  . وقامعالموالي لري  م ـار المعارض  ي الجيد ال ـعري لتحرير السـودان

جنديا  بت مل اا تلات  ي المحةمل العسةريل المحليل  ي يي. وراوحع األحةام   13السودان بمقاضاة ومدانل  
 ي شـة   أوامر بد ع تعويضـا  ماليل و سـنل، وشـملع األحةام   14سـنوا  و  7اللـادرة عن  ل  بالسـجن ب ن  
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ــحايا ا يزالون حتى اآلن ينتورون   رؤوس ــحايا.   ر أن الضــــــ ــيل للضــــــ ــا ،ماشــــــ ــول على التعويضــــــ  الحلــــــ
تزال هناع م اوي ب ــين عدم وجود تداب ر لحمايل الضــحايا  يحاكم ســوى جنود من  وي الرتب الدنيا. وا ولم

اسيل، تعرض اثنان من الضـــــحايا للتره ب بســـــرب وجود كبار . و ي وايل  رت ااســـــتو المحةمل  أثناء إجراءا 
 المحةمل. جلسا  القادة المسلح ن  ي قاعل المحةمل لدرجل أن ما توقفا عن حضور

 
 التوصيل   

وأح  جميع األطراي على اامتثال    المن ــــــــــــــطل  أرحب بت ــــــــــــــة   حةومل الوحدة الوطنيل اانتقاليل - 51
ــت دام العن  الجنســــي  لوق  األعمال القتاليل   2017عام  الوارد  ي اتفاقعلى النحو لألحةام التي تحور اســ

. وأرحب أيضــا ب عالن الحةومل اإلســراع  ي  لتســويل النزاع  ي جم وريل جنوت الســودان و ي ااتفاق المن ــط
ــاء آليا  العدالل اانتقاليل، ب  ــودان  ما  ي  ل  المحةمل الم تلطلإن ــــــ ، وأدعو إلى محاكمل جميع لجنوت الســــــ

مرت ري العن  الجنســــــــي بغض النور عن رتر م. وأدعو كذل  إلى اإل راج الفوري واآلمن عن جميع النســــــــاء  
 .الم تطف نواألطفال 

 
 السددان   

ــرين األول/أكتوبر معلما بار ا  يل  اجوب كان توقيع اتفاق  - 52 ــتقرار  ي   لســـــــــــــالم  ي ت ـــــــــــ تحق   ااســـــــــــ
الســــودان. ول ن النزاع القاسم اســــتمر  ي عدة مواقع، بما  ي  ل  منطقل جر  مرة ال ررى، و ذته إلى حد بع د 

عرد الواحد، التي لم تنضــم إلى عمليل الســالم، وااشــتباكا   -ااشــتباكا  ب ن  لــاس  جيد تحرير الســودان 
القرليــل  ي وايــا   رت وشــــــــــــــمــال وجنوت دار ور إلى تــيل ــب   مع قوا  الحةومــل اانتقــاليــل. وأد  النزاعــا 

التقارير عن ارت ات العن  الجنســي المتلــ    ورود المجتمعا  الرعويل والزراايل أحدها ضــد اآلخر. واســتمر
ــاء والفتيا  النا حا  داخليا   يادة  ي خطر التعرض  ــاء، والفتيا  والفتيان. وواج ع النســــــ ــد النســــــ بالنزاع ضــــــ

ي  ي الم يما  وحول ا، بما  ي  ل  أثناء ال يام بين ـــــــطل كســـــــب الر ق. وأ  د بين جنديا من للعن  الجنســـــــ 
قوا  الدعم السـريع ا تلـب  تى  ي أحد م يما  دار ور وأن  تاة مراهقل ا ُتلـرع جماايا على أيدي ثالثل 

 -تحرير السودان من أ راد القوا  المسلحل السودانيل عندما كانع تجني الثمار. واختط  عناصر من جيد 
عرد الواحد امرأة  ي أحد مواقع الم يما  واحتجزوها ره نل لعدة أيام. وأســـــــــفر  ااشـــــــــتباكا  ب ن الجماعا   

ــودان   ــقل عن جيد تحرير السـ ــر  -المن ـ ــت داي الفتيا  من قر  العناصـ عرد الواحد  ي وســـط دار ور عن اسـ
ــي، بما  ي  ل  ااختطاي واا ــرب العن  الجنســــ ــات الجماعي. و المتمردين بســــ ــمولل   تلــــ خالل الفترة الم ــــ

حاا  من العن  الجنسي    105وثقع العمليل الم تلطل لالتحاد األ ريقي واألمم المتحدة  ي دار ور بالتقرير،  
 تاة و تى واحد. وعزيع الحواد  إلى عناصــــــــر من جيد   39امرأة و  65المتلــــــــ  بالنزاع، تضــــــــرر  من ا  

ــودان  ــل -تحرير السـ ــريع عرد الواحد ومسـ ــودانيل وقوا  الدعم السـ ــلحل السـ ح ن من الرح . وكانع القوا  المسـ
 ضالعل  ي الحواد  أيضا.

بعثل األمم المتحدة المت املل لتقديم المســــــــــــاعدة  (2020) 2524   ي قرارع وقد أن ــــــــــــي مجلس األمن - 53
 ي السـودان لدعم عمليل اانتقال السـياسـي والمسـاعدة  ي بناء السـالم، وحمايل المدن  ن  خالل الفترة اانتقاليل  

ــد  ــاني، وتعزيز الرصـ ــي والجنسـ ــاءلل عن العن  الجنسـ ــم  وايل البعثل تعزيز المسـ ــيادة القانون. وت ـ وتعزيز سـ
ــارين ل ــــــؤون حمايل المرأة، مما يدعم تنف ذ إطار التعاون ل ــت ــــ لتلــــــدي للعن  واإلبال  عن طري  ن ــــــر مســــ

. وأعلنع الحةومل  2020الجنســـــي المتلـــــ  بالنزاع الذي وقعته ممثلتي ال اصـــــل والحةومل اانتقاليل  ي عام 
اانتقـالـيل اعتمـادهـا جميع األحةـام المتعلقـل ـبالحقوق  ي الم ـثاق األ ريقي لحقوق الطفـ  ور ـاه ـته، بمـا  ي  ـل   

https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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ــي الذين ُيجررون على حور  واج األطفال، الذي يتي  إمةانيل اللجوء الق ــحايا العن  الجنسـ انوني لألطفال ضـ
أيضــا    1991 لعام الزواج من مرت ري الجراسم بحق م  ي تســويا  خارج نطاق المحاكم. وُعّدل القانون الجناسي  

ــليل األنثويل. واعتمد  الســـلطا  خطل عم  وطنيل ب ـــين المرأة والســـالم واألمن   ــاء التناسـ لتجريم ت ـــويه األعضـ
ــتجابل لل فض التدريجي للعمليل وأعاد  ت  ــياق ااســـ ــد المرأة  و ي ســـ ــيط الوحدة ااتحاديل لمةا حل العن  ضـــ ن ـــ

 الم تلطل، وضعع خطل وطنيل لحمايل المدن  ن لتعزيز األمن، وا سيما للنساء والفتيا . 

 ر  ا، ة مرت اضـــــــــــ القدرة المحدودة لنوام العدالل على التحق    ي أعمال العن  الجنســـــــــــي ومقم اء او  - 54
العن  الجنســـــــــاني، وهو ق د ااعتماد. وا تتو ر   يرمي إلى مةا حلقامع الحةومل اانتقاليل بلـــــــــيا ل قانون  

ال دما  الطريل، والقانونيل والنفســـــــــيل ااجتماايل إا  ي عدد قل   من المناط  الحضـــــــــريل، وا تزال إمةانيل 
على المســــت ــــفيا  الرسيســــيل. وواصــــلع األمم الحلــــول على العالج الوقاسي بعد التعرض للف روس مقلــــورة 

المتحـدة دعم تو  ر ال ـدمـا  وـتدرـيب مـقدمي ال ـدمـا . واســــــــــــــتـفاد  العملـيل الم تلطـل من مـنابر التواصــــــــــــــ   
ــبةا   ااجتماعي للتواصــــــ ، والتدريب والتوايل  ي إطار الج ود الراميل إلى الت يف مع الجاسحل. وعز   شــــ

داخليا  ي دار ور بناء القدرا  فيما يتعل  بالمســـــاعدة النفســـــيل ااجتماايل  حمايل المرأة  ي م يما  النا ح ن 
والحوار ب ن النســاء، ومدارة الم يما  والعمليل الم تلطل. وتؤدي هذع ال ــبةا  دورا  أســاســيا   ي تحديد هويا  

الســترشــاد ب ا الجناة الضــالع ن  ي أعمال العن  الجنســي، ورســم خراسط النقات الســاخنل، وتحل   الت ديدا  ل
لتعم  يتعل  باإلنذار المبةر. وعالوة على  ل ، ُأطلقع  ي كانون األول/ديســــــــــــمرر شــــــــــــبةل للضــــــــــــحايا  فيما

 كمنلل للدعوة وتيس ر إمةانيل الحلول على ال دما  المت للل.

 
 التوصيل   

  وأح   .التعاون أشــــــــــجع الحةومل اانتقاليل على العم  عن كثب مع ممثلتي ال اصــــــــــل لتنف ذ إطار  - 55
الســــــلطا  على تعزيز حمايل النســــــاء والفتيا   ي المناط  المتضــــــررة من انعدام األمن، وكفالل تقديم   أيضــــــا

 خدما  شاملل للضحايا، ومحاسبل مرت ري أعمال العن  الجنسي على جراسم م.

 
 الجمهدتية العربية السدتية   

تيثر المدن  ن ب ــــــة    ر تناســــــري باألعمال القتاليل    ي ظ ظلع عمليل الســــــالم الســــــوريل ه ــــــل  - 56
المستمرة، والتحديا  التي تواجه إمةانيل وصول منوما  المساعدة اإلنسانيل، واآلثار ااجتماايل ااقتلاديل  

تحدة وشــــركاؤها  ي مجال  وواصــــلع كيانا  األمم الم .19-كو  د  لعقد من النزاع، التي تفاقمع بســــرب جاسحل
العم  اإلنســاني التلــدي للتحديا  اللوجســتيل والعمليل الناتجل عن حلــر عدد المعابر الحدوديل المي ون ب ا 

بال  عن و ي هذا الســـــــــياق، اســـــــــتمر اإل .(2020) 2533 ي معرر واحد على إثر ات ا  قرار مجلس األمن 
حواد  العن  الجنســـــــي المتلـــــــ  بالنزاع. وأ اد  لجنل التحق   الدوليل المســـــــتقلل المعنيل بالجم وريل العربيل 

  ســـــــــــــوريلالجم وريل العربيل ال ي شـــــــــــــمال   2020حالل ا تلـــــــــــــات  ي شـــــــــــــبات/ رراير    30الســـــــــــــوريل بوقوع 
(A/HRC/45/31) كان أ راد من الجيد الســـــــوري الحر، وهو تحال   ضـــــــفاض من جماعا  المعارضـــــــل  . و

المســــــــلحل، ضــــــــالع ن  ي عدد من هذع الحواد ، بما  ي  ل  العن  الجنســــــــي الذي ارت روع خالل مداهما  
المنا ل. واســـــت دم أعضـــــاء الجيد الســـــوري الحر العن  الجنســـــي  ي أماكن ااحتجا  كاســـــتراتيجيل ل  ال  

  احتجا   يا  قاصــــــــــر أمام محتجزين  كور  ي مر  لا تلــــــــــات   على  رار ما وقع منااعترا ا ،  وانتزاع 
ــلطا   2020عام  عفرين  ي ــي أثناء ااحتجا  من جانب الســـــــــــ . ووثقع اللجنل كذل  حاا  للعن  الجنســـــــــــ

 ي  ل    الســــوريل.  على ســــر   المثال، أ  د بااعتداء جنســــيا على نســــاء  ي مواقع احتجا    ر رســــميل، بما

https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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،  ي ح ن ُأ  د أن الرجال تعرضـوا لالعتداء الجنسـي  ي سـجن صـ دنايا. وبسـرب الوصـم، واا تقار 227الفرع 
التي يرت ر ا أ راد األســـــــرة، ا يزال اإلبال    “جراسم ال ـــــــري”إلى ال دما ، وال وي من انتقام الجناة، أو من 

  نســـــــــاء 7و    تاة 12حالل تضـــــــــرر  من ا   19. ووثقع األمم المتحدة ب ـــــــــدة  عن العن  الجنســـــــــي ناقلـــــــــا
 تيا  أيزيديا   ي مناط  كان يســـــــيطر عل  ا تنويم الدولل اإلســـــــالميل   هذع الحاا   من 5   ي اســـــــت د عو 

 سوريل.الجم وريل العربيل السابقا  ي شمال 

ــيم - 57 ــارة  ي مواج ل انعدام األمن المادي والمالي، وا ســـــــــ ا  ي وا داد اللجوء إلى آليا  الت يف الضـــــــــ
م يما  النا ح ن داخليا المةتول. و ي تحول  ي الممارسا  ااجتماايل الناجمل عن ظروي النزاع المطول،  

ــ د عام   ــج      2020شـــــــ ــرة من العمر على الزواج، أجرر     ا حاا   تســـــــ  تيا  ا تتجاو  أعمارهن العاشـــــــ
 تيا  قر  ســــن الرلو  على تناول ســــوريل عن آباء أجرروا  الجم وريل العربيل التقارير من شــــمال  رت ورود  و 

ــوريل و  ــرق ســ ــمال وشــ ــلع اإلدارة الذاتيل ل ــ ــبا  للزواج المبةر. وواصــ ال ياك  ال رمونا  للح  على الرلو  تحســ
دعم عودة األيزيـديـا  من م يم ال ول إلى العراق، ر م أن العمليـل توقفـع بســــــــــــــرـب الـذاتيـل التنويم    لاأليزيـديـ 

الذين ولدوا أثناء  نوراءهن أطفال   نمن الضـــــــــحايا إلى العراق تارك 7  بالجاسحل. وعادااحتياطا  المتعلقل 
من قر  تنويم الدولل اإلسـالميل، والذين وضـعوا  ي دور أيتام. وواج ع األم ا  اللواتي حملن أطفاا   هنأسـر 

ــ ن لزيادة خطر ــميل ألطفال ن، مما عرضــ ــول على وثاس  رســ ــعوبا   ي الحلــ ــات صــ انعدام   نتيجل لال تلــ
ــيل. وعلى الر م من التحديا  المتعلقل ب مةانيل الوصـــــــــــول والتغطيل، أحال مقدمو ال دما  أكثر من  الجنســـــــــ

امرأة و تاة ورج  وصــــــــــــري إلى ال دما  المت لــــــــــــلــــــــــــل، بما  ي  ل  من أج  اإلدارة الســــــــــــريريل  1 300
تماليل واألماكن اآلمنل للنســـاء لال تلـــات وتو  ر العالج الوقاسي بعد التعرض للف روس. وقامع المراكز المج

والفتيا  بدم  خدما  الرعايل اللــــحيل اإلنجابيل وخدما  دعم ضــــحايا العن  الجنســــاني. ويســــتمر اإل ال   
من العقات دون إدانل حتى اآلن على جراسم العن  الجنســـي المرت بل خالل النزاع الســـوري الذي دام عقدا  من 

محاكمل أنور ر.، وهو مسـؤول سـاب   ي ج ا  الم ابرا     2020سـان  الزمن. و ي ألمانيا، بدأ   ي أبري /ني 
 العامل السوريل، بت مل التعذيب كجريمل ضد اإلنسانيل، بما  ي  ل  اا تلات وااعتداء الجنسي الم دد.

 
 التوصيل   

أكرر دعوتي الموج ل إلى جميع أطراي النزاع إلى الوق  الفوري ارت ات أعمال العن  الجنســــــــي،  - 58
ومحاســــبل مرت ريه، والســــماح بوصــــول المســــاعدا  اإلنســــانيل  ي جميع أنحاء الرلد لضــــمان تو  ر ال دما .  
وأح  الســـــــــلطا  على ضـــــــــمان أن ُيعتري باألشـــــــــ ا  الذين اجتا وا تجربل العن  الجنســـــــــي الذي ترت به 

 الجماعا  اإلرهابيل كضحايا ل رهات يستحقون الجرر واانتلاي.

 
 اليمن   

ــانيل  ي التدهور، مما جع  الرلد    ي اليمن  ول النزاعمع دخ - 59 عامه الســــــادس، اســــــتمر  الحالل اإلنســــ
على شـفا المجاعل واان يار ااقتلـادي. وتفاقمع األ مل اإلنسـانيل المترديل أصـال  بسـرب تدم ر الرنى التحتيل 

ســاعدا  اإلنســانيل. وي ــة   ، وتق  د إمةانيل إيلــال الم19-األســاســيل، مث  المرا   اللــحيل، وانت ــار كو  د
، على الر م من ظ ور  2019توقيع اتفاقيل الرياض ب ن الحةومل اليمنيل والمجلس اانتقالي الجنوبي  ي عام  
كانون األول/ديســمرر، مع  30عالما  ال  ــاشــل، مســارا للســالم  ي الرلد. ومث  ال جوم على مطار عدن  ي 

ةلع حديثا إلى ا  ليمن، ن ســـــل لج ود الملـــــالحل. ومع اشـــــتداد حدة النزاع خالل  عودة أعضـــــاء الحةومل التي شـــــُ
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مدني، مما  اد من خطر العن  الجنســي. وواجه الم اجرون أيضــا تزايد   158 000، شــرد أكثر من  2020 عام 
 خطر التعرض للعن  الجنسي، وااحتجا    ر القانوني، واابتزا  من قر  الم رب ن  ي المناط  الحدوديل. 

، أكد مجلس األمن أن العن  الجنسي  ي حاا  النزاع يمةن أن ي ة  (2020)  2511ر  و ي القرا - 60
مجددا     المعني باليمن  عمال خاضـعا للجزاءا  وت ديدا للسـالم واألمن وااسـتقرار  ي اليمن. وأكد  ري  ال رراء

ــنعاء، على الر م من دورع البار   ي أحد  تقرير له أن ســـلطا ن  ابن ظّ  مديرا  إلدارة البح  الجناسي  ي صـ
(. وردا على S/2021/79 ي انت اج سـياسـل تعتمد التره ب والعن  الجنسـي ضـد النسـاء الناشـطا  سـياسـيا  )

ــبات/ رراير   25المت ذ  ي   (2021) 2564 ي قرارع   مجلس األمن قرر ل ،   رض جزاءا  على   2021شـــــــــ
. ووث  الفري  كذل  حالتي عن  جنسي  المسل    ابن بسرب است دام العن  الجنسي  ي حاا  النزاع  سلطان

عن  جنســــي  ي  حاا   ام األمني، و ضــــد امرأت ن نا حت ن  ي دار ســــعد، عدن، ارت ر ما أ راد من قوا  الحز 
. ووّث   ري  ال رراء الدول  ن واإلقليم  ن  )يعر ون أيضـــــا باســـــم أنلـــــار  (  أماكن ااحتجا  ارت ر ا حوث ون 

ــنعاء  ــوء المعاملل  ي مراكز ااحتجا ، مث  ســـــــــجن صـــــــ البار ين المعني باليمن أنمات العن  الجنســـــــــي وســـــــ
سيطر عل  ما الحوث ون، ح   تعرض الرجال والفتيان لال تلات، المركزي وسجن اللال   ي تعز، اللذين ي 

وصـــع  األعضـــاء التناســـليل بال  رباء وضـــرب ا، والت ديد بالتع يم والعري القســـري، من أج  انتزاع ااعترا ا   
(. ويواجه األشــــ ا   وو الم ول الجنســــيل A/HRC/45/6أو معاقرت م على انتماس م الســــياســــي المتلــــور )

ال ويا  الجنسـانيل المتنوعل  يادة  ي خطر التعرض للعن  الجنسـي و  رع من أشـةال العن ، ا سـيما  ي   أو
ــ ل. ووّث   ري  ال رراء البار ين   ــرب القواعد األبويل الراســــــ قام    ا الحوث ون   حاا  9أماكن ااحتجا ، بســــــ

ضــد أ راد مت م ن  حتجا  التعســفي وســوء المعاملل والتعذيب والعن  الجنســيبيعمال ااوقوا  الحزام األمني 
 البغاء والمثليل الجنسيل وتيي د العدو.ن ر ب 

 
 التوصيل   

أح  جميع أطراي النزاع على أن تعتمد التزاما  بمنع العن  الجنسـي المتلـ  بالنزاع والتلـدي له   - 61
ــبل مرت  ــانيل بيمان ودون عواس  من أج  أن ومحاســ ــاعدا  اإلنســ ــول المســ ريه على جراسم م. وأدعو إلى وصــ

يتمةن مقدمو ال دما  من تقديم المســــــاعدة إلى ضــــــحايا العن  الجنســــــي واألشــــــ ا  المعرضــــــ ن لل طر،  
  ي  ل   ي أماكن ااحتجا . بما

  
 التصدي لجرائم العنف الجنسي في حيئا  ما بعد النزاع  - تابعا  

 ي الروسـنل وال رسـ ، يةا   ضـحايا العن  الجنسـي المتلـ  بالنزاع من أج  تحق   ااعتراي ب م   - 62
، خللـع اللجنل  2020  كضـحايا شـرع  ن للحرت والحلـول على التعويضـا  واانتلـاي. و ي آت/أ سـطس

عمال العن  الجنسي  المعنيل بالقضاء على التم  ز ضد المرأة، استجابل ل ةوى  رديل، إلى أن التح يقا   ي أ 
ــنل وال رســـــــــــ   ي حاا  النزاع كانع   ر  عالل وبط ئل، وأن التعويض والدعم  ــ  بالنزاع  ي الروســـــــــ المتلـــــــــ
ــةوى إلى تحق   العدالل ألكثر من عقد من الزمن،   ــعع مقدمل ال ـ ــحايا   ر كا   ن. وقد سـ المقدم ن إلى الضـ

لعالج ال ا ي لللــدما  الجســديل والنفســيل التي ولم تتمةن من تحم  ت اليف ا  1995بعد ا تلــاب ا  ي عام  
تعرضــــع ل ا. وتواصــــ  األمم المتحدة إقامل شــــراكا  إلحرا  تقدم  ي إعمال العدالل، ومنع العودة إلى العن  
 ي الوقع نفسـه. وواصـلع ممثلتي ال اصـل العم  مع السـلطا  وال ـركاء الرسيسـ  ن من أج  تعزيز ال دما   

مع المنوما  الم ـــــتركل ب ن  لضـــــحايا، و فاسدة االتعويضـــــا ، والتمة ن ااقتلـــــادي ل د عال ـــــاملل، والعدالل، و 

https://undocs.org/ar/S/RES/2511(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2511(2020)
https://undocs.org/ar/S/2021/79
https://undocs.org/ar/S/RES/2564(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2564(2021)
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/6


S/2021/312  

 

21-03724 27/35 

 

تحســــــــــ ن لت فيف من الوصــــــــــم. وتعم  الحةومل على  يادة توا ر الدعم الطري والنفســــــــــي ااجتماعي و األديان ل 
ــار الجاسحل،  ي ح ن تواصـــ  منوما  الم ته نوع   ــاس  اا تراضـــيل خالل انت ـ جتمع ، بما  ي  ل  من خالل الوسـ

   المدني تقديم المساعدة الحاسمل إلى الضحايا، وأسرهم واألطفال المولودين نتيجل اا تلات  ي  من الحرت. 

ور ع القوا    2017و ي أعقــات ال فض التــدريجي لعمليــل األمم المتحــدة  ي كو  ديفوار  ي عــام   - 63
(،  S/2017/249) 2017در  ي عام األم ن العام اللــــــــــا  تقريرب  لمر قال القاسمل المســــــــــلحل ل و  ديفوار من

تواصـــــ  األمم المتحدة دعم الحةومل لتعزيز التقدم المحر   ي منع العن  الجنســـــي المتلـــــ  بالنزاع. وقدمع  
ــلحل ــر خر رين لرناء قدرا  القوا  المســــــ ــل الدعم لن ــــــ ل  ي تنف ذ ، ودعم الحةومل و  ديفوار  ممثلتي ال اصــــــ

. ولمنع ت رار التي تت ذها خطل عمل ا لمةا حل العن  الجنســــــــي، وتعزيز ترت با  الرصــــــــد والتحل   واإلبال 
وقوع أعمـال العن  الجنســــــــــــــي، نومـع منومـا  المجتمع المـدني ـبالتعـاون مع اللجـنل الوطنـيل لمةـا حـل العن  

، دورا  تدريريل أل راد القوا   2020  طسآت/أ ســــــ إلى  آ ار/مارس الفترة من  الجنســــــي المتلــــــ  بالنزاع،  ي
المســــلحل، والمديرين المحل  ن، وقادة المجتمعا  المحليل، وكذل  ضــــبات ال ــــرطل القضــــاسيل. وتت ذ الحةومل  
خطوا  لت  ئل ب ئل قانونيل تو ر الحمايل للضــحايا، بما  ي  ل  عن طري  إلغاء شــرت وجوت تقديم الضــحايا 

ج ل تنســ   معنيل بالمســاس   اإلنســانقديم شــةوى. وع نع و ارة العدل وحقوق  شــ ادا  طريل مةلوفل من أج  ت 
المعروضـل  العن  الجنسـي والجنسـاني المتلـلل ب   لحاا لالجنسـانيل يتمث  دورها  ي ضـمان الرصـد المن جي 

ــع د دون الوطني،  على ــت د االمحاكم. ول ن، على اللـ ــاء من بناة الســـالم بالتره ب، بما  ي    عسـ بعض النسـ
   العن  الردني والجنسي. ل

(، ا تزال حةومل ن بال تواجه تحديا   ي ضـــــــــــــمان 2006ومنذ توقيع اتفاق الســـــــــــــالم ال ـــــــــــــام  ) - 64
المســـاءلل الجناسيل عن العن  الجنســـي المرت ب  ي  ترة النزاع. وبعد تيخ ر طوي ، ع نع الحةومل مفوضـــ ن 

ــالحل ولجنل التحق    لترأس   ب ــــــــين األشــــــــ ا   لجنتي العدالل اانتقاليل  ي ن بال، وهما لجنل الح يقل والملــــــ
وعلى الر م من ارت ات أعمال العن  الجنسـي على نطاق واسـع خالل النزاع ومن أن الناج ن الم تف ن قسـرا .  

آليل سـريل لتمة ن الضـحايا    لجنل الح يقل والملـالحل  لم تن ـع يواج ون خطر التعرض إلى حد كر ر للوصـم،
عالما  التقدم، مث  وضــــع اللــــيغل الن اسيل هناع بعض   ر أن من تقديم شــــةاوى ب ــــين العن  الجنســــي.  

  ال طل وتعةس  .ل طل العم  الوطنيل الثانيل ب ـــــين المرأة والســـــالم واألمن، التي ا تزال تنتور الموا قل عل  ا
 شوا   ضحايا العن  الجنسي، والمقاتال  السابقا ، واألطفال المولودين نتيجل اا تلات  ي  من الحرت.  

يزيــد على عقــد من الزمن منــذ انت ــاء النزاع ب ن الحةومــل ونمور تحرير تــام ــ  إيالم  ي وبعــد مــا   - 65
عمليل عدالل انتقاليل مجديل تتناول الجراسم المرت بل خالل ثالثل عقود من  إرســـــــاءان ا، ا يزال يتع ن   ســـــــري 

سيس راجاباكســا، الذي ، أعلن الر 2020  الحرت األهليل، بما  ي  ل  جراسم العن  الجنســي. و ي شــبات/ رراير
، عن اانســــحات الرســــمي للحةومل من الم ــــاركل  ي تقديم قرار مجلس حقوق  2019تولى منلــــبه  ي عام  

من أج  وضــــع ن   يســــتند إلى العوام  المحليل إ اء الملــــالحل والمســــاءلل. ويعاني ضــــحايا   30/1اإلنســــان  
  الجنســــي المتلــــ  بالنزاعا ، وا ســــيما أولئ  الذين تقدموا للم ــــاركل  ي عمليل العدالل اانتقاليل، من العن 

حواجز متزايـدة تحول دون تحق   العـدالـل  ي الســــــــــــــيـاق الحـالي. وتواجـه أرامـ  الحرت من النســــــــــــــاء والفئـا  
  التي تنت ــــــر    ا قوا   الم م ــــــل األخرى  يادة  ي م اطر التعرض للعن  الجنســــــي، ا ســــــيما  ي المناط

 عسةريل بةثا ل مث  المقاطعل ال ماليل، بسرب ثقا ل العن  الراس ل  ي مرحلل ما بعد النزاع. 

 

https://undocs.org/ar/S/2017/249
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/1
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 التوصيل   

أدعو حةومـا  الرلـدان التي تمر بعمليـا  العـدالـل اانتقـاليـل  ي مرحلـل مـا بعـد النزاع إلى ضــــــــــــــمـان  - 66
د ع التعويضــا  وتو  ر الجرر عن العن  الجنســي المتلــ   م ب الحةات ا  تداب ر ملموســل لتحق   المســاءلل، و 

بالنزاع، وتجنب العفو عن هذع الجراسم الدوليل ال ط رة أو اإل ال  من العقات عل  ا. وأشـــــــجع هذع الحةوما   
على اســـت ـــارة الضـــحايا  ي وضـــع وتنف ذ عمليا  العدالل اانتقاليل، و قا  لن   يركز على الضـــحايا، وضـــمان 

 جناة السابق ن من المؤسسا  الوطنيل من خالل إجراءا  تدق   موثوقل. إبعاد ال

  
 باال  أخرى مثيرة للقلق  - خامسا   

 نيجيريا   

مع دخول النزاع  ي نيج ريا  ي العقد الثاني من عمرع، واصـلع  لـاس  بوكو حرام تنف ذ سـلسـلل من  - 67
ــيل، بما  ي  ل  عمليا  ااختطاي الجماعي لل فتيا  والفتيان. وقد أثر العن  ب ــــــــة    ر ال جما  الوح ــــــ

، وكذل  على أجزاء من ت ــاد وال ام رون  من الرلد  تناســري على المدن  ن  ي ال ــمال ال ــرقي وال ــمال الغربي
والنيجر، مما أدى إلى ت ــــــــريد جماعي وملى  يادة م اطر التعرض للعن  الجنســــــــي. وقد وّث   ري  التحق   

ــاني  الحةومي ال ا  المعني بالعن  ــي والجنســـــ ــي المتلـــــــ    210الجنســـــ حاا  من حاا  العن  الجنســـــ
امرأة   86 و  تاة 94  ، بما  ي  ل  اا تلـات والزواج القسـري، مما أضـر بـــــــــــــــ 2020بالنزاع ارُت رع  ي عام 

ــا ب ــــــة  مزمن بســــــرب الوصــــــم والمعاي ر    30 و ــار إلى أن اإلبال  عن هذع الجراسم ا يزال ناقلــــ  تى، وأشــــ
ارتفاع أعمال العن  الجنســـــــــــاني  ي مواج ل  ضـــــــــــارة. وأعلن عدد من المحا و ن حالل الطوارئ ااجتماايل ال

أثناء عمليا  اإل الق ال ـــام . ولتعزيز المســـاءلل، واصـــلع األمم المتحدة دعم الســـلطا  القضـــاسيل الوطنيل. 
ــاس  بوكو وواصـــــلع الوحدة المت لـــــلـــــل التابعل لمةتب المدعي العام التحق    ي الجراسم التي ارت ر  ت ا  لـــ

ــر  األمم المتحدة  ــي حتى اآلن. ويسـ ــاة مرت ري جراسم العن  الجنسـ ــاة مرت ر  ا، ر م عدم مقاضـ حرام ومقاضـ
حلـــول الضـــحايا على الرعايل الطريل، والدعم النفســـي وااجتماعي وســـر  كســـب الر ق والمســـاعدة القانونيل. 

مالجع  ي ال ـمال ال ـرقي.  3جامعل لل دما  و مراكز  7 ي  إلى الضـحايا  الم ـورة والرعايل السـريلقدمع  و 
الحمض النووي الريري المنزوع   اختبار لألدلل الجناسيل ودعمع األمم المتحدة أيضــا إن ــاء أول م ترر وطني

 األكسج ن  ي وايل أداماوا، مما سيس م  ي ال يام بمالحقا  قضاسيل  عالل لمرت ري أعمال العن  الجنسي. 

 
 التوصيل   

  الســلطا  على إعطاء األولويل للتحق    ي أعمال العن  الجنســي ومقاضــاة مرت ر  ا، بما  ي أح - 68
 لـ   ي حـاا  مةـا حـل اإلرهـات، وتعزيز التـداب ر الراميـل إلى منع عمليـا  ااختطـاي، التي تزيـد من خطر  

 اا تلات، والزواج القسري، وااستالباد الجنسي و  ر  ل  من أشةال العن  الجنسي. 

  
 التد يا   - إلادإلا  

ــابقل. و  - 69 ــيا  المقدمل  ي تقاريري الســــ ــيا  التاليل بااقتران مع التوصــــ ــيا مع ينبغي قراءة التوصــــ تم ــــ
ــحايا ــ   ي أعقات الجاسحل   ،الن   الذي يركز على الضــ ــة  أ ضــ ــتراتيجيا  إعادة الرناء ب ــ ســــوي تتطلب اســ

ــحايا الذين عانوا من آثار األ ما  المتداخلل، بما  ي  ل  محدوديل  ر    ــاركل كاملل ومجديل من الضـــــــ م ـــــــ
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الحلـــــــول على ال دما ، والموارد وســـــــر  اانتلـــــــاي القضـــــــاسيل. وا يزال عم  مجلس األمن إلنفا  امتثال 
من   ر الدول لسـلسـلل القرارا  المتعلقل بالعن  الجنسـي  ي حاا  النزاع، التي اعتمد  منذ   ج ا الالدول و 

 ، أمرا  بالا األهميل لترجمل االتزاما  إلى امتثال والقرارا  إلى نتاس . 2008عام 

 :القيام بما يليبمجلس األمن  أو يو  - 70

قف جميع أعمال العنف الجنسيييي و اا  مطالبة جميع األطراف في النزاعا  المسيييلاة حد  )أ( 
دعدتي إلى وقف اطالق واإلييييييتجابة ل  (2020) 2532مع  رات مجلس األمن    كامال وفدتيا، بما يتماشييييييى
 النات على الصعيد العالمي؛ 

ع للجزاءا ، بما في ذلك  مدا ييييييلة إدتاف العنف الجنسييييييي بمايات  ائم ح اتل ل خ ييييييا )ت( 
عندما يسيييييتأدم بأداة ألعمال االنتقام من النسييييياء في الاياة العامة والسيييييياإليييييية؛ وباالة االتسييييياق حين  
األطراف المييدتجيية في  يي ا التقرير واألفراد والكيييانييا  اليي ين تييدتف لجييان الجزاءا  أإليييييييييميياء م في  ييائمية  

نف الجنسيي في باال  النزاع إلى تبادل المعلدما   الجزاءا ؛ ومدا يلة دعدة ممثلتي الأا ية المعنية بالع
القراتا   مدجييا  ب  العيياملييةمع لجييان الجزاءا ، بسييييييييييا اال ت يييييييييياء؛ وفي إليييييييييييياق لجنيية مجلس األمن  

بشييييأن تنايم الدولة ااإلييييالمية في العراق والشييييام   (2015) 2253و   (2011)  1989و  (1999) 1267
)داعش( وتنايم القاعدة وما يرتبط حهما من أفراد وجماعا  ومؤإلييييسييييا  وبيانا ، إدماف اعتباتا  العنف  
الجنسي المتصل بالنزاع، وضمان أن تكدن األطراف التي تقدم الدعم له ه الجماعا  من خالل حيع النساء  

 مؤ لة ادتاجها في القائمة؛واألطاال أو االتجات حهم 

مدا يلة معالجة الصيلة حين االتجات باألشيأاو، والعنف الجنسيي المتصيل بالنزاع، وفقا   )ج( 
المرتكا في   الصيييييال  حين االتجات باألشيييييأاو  ما في ذلكب، (2017)  2388و  (2016)  2331للقراتين  
، وعدم االإليييييتقرات السيييييياإليييييي، واات ات، وتمديل الجماعا  المسيييييلاة وجماعا   المسيييييل   النزاع  باال 

 المتطرفين العنياين؛ 

تشييييجيع جميع أطراف النزاعا  من الدول ومن غير الدول على اعتماد التزاما  ماددة   )د( 
الجنسييييييي المتصييييييل بالنزاع، وت ييييييد امتثالها، بما في ذلك من خالل فريق الأبراء غير  للتصييييييدي للعنف  

 الرإلمي المعني بالمرأة والسالم واألمن؛

بتى تمتثل    المسييلاةاإلييتأدام جميع الدإلييائل المتابة لل للتأثير على أطراف النزاعا    )ه( 
 نساني؛القاندن الدولي اا لقاندن الدولي، بما في ذلك اللتزاماتها بمدجا ا

اابالة إلى الميدييية العيامة للما مية الجنيائيية الدوليية للاياال  التي يبيدو فيهيا أن جرائم  )و( 
 ناام توما األإلاإلي؛   د اتتكبت، بسبما يعرفها عنف جنسي

إيالء االعتبات الداجا لعالما  اان ات المب ر بالعنف الجنسيييييييييي في ت يييييييييده ل  ما    ( ) 
علق باترا  تزاييد التطرف العنيف، واات يات وخطيات الكرا يية القيائم على ندع العيالميية، وال إلييييييييييميا  يميا يت

الجنس، وانعدام األمن على نطاق واإلع، والعنف االنتأاحي، وعدم االإلتقرات السياإلي، والتدترا  الطائفية،  
 والتشريد الجماعي، واتأاذ ااجراءا  المناإلبة؛ 

بالنزاع في  ياتاتل الميدانية الدوتية،    ضييييييمان التربيز على العنف الجنسييييييي المتصييييييل (ح) 
في ذلك من خالل التدا ييييل مع السييييلطا  الدطنية بشييييأن التزاماتها بمنع   ه الجرائم والتصييييدي لها،   بما

https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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مسيييترشيييدة حنه  يربز على ال ييياايا وتتاء المجتمعا  المالية المت يييرتة والمناما  التي تقدد ا النسييياء  
 الداجا لمبادئ السالمة والسرية؛ ومقدمي الأدما ، مع إيالء االعتبات

تجسييد منع العنف الجنسيي المتصيل بالنزاع والتصيدي لل في األذون في الداليا  وعمليا    (ت) 
تجديد عمليا  السيالم من خالل إدتاف أب ام تناي ية ماددة؛ ودعم التعجيل حنشير مسيتشياتين لشيؤون بماية  

ين ومنسيقي الشيؤون اانسيانية التابعين ل مم المتادة في  المرأة في عمليا  السيالم وم اتا المنسيقين المقيم 
  جميع الااال  ذا  الصلة التي تثير القلق. 

وأشييييييجع الدول األع يييييياء، والجها  الماناة، والمناما  اا ليمية والمناما  الا دمية الدولية   - 71
 على القيام بما يلي 

ترتكبيل الجمياعيا  المسيييييييييلاية  ضيييييييييميان االعتراف ب ييييييييياياييا العنف الجنسيييييييييي الي ي  )أ( 
اات احية ب ييييييياايا مشيييييييروعين للنزاع و/أو اات ات، من أجل االإليييييييتاادة من أشييييييي ال المسييييييياعدة   و/أو

والتعدي يييييييييا  والجبر المتعددة القطاعا ، بما في ذلك من خالل تنقي  األطر القاندنية والسيييييييييياإلييييييييياتية  
 الدطنية، بسا اال ت اء؛

من أجل منع العنف الجنسيي المتصيل بالنزاع والتصيدي  اعتماد نه  يربز على ال ياايا   )ت( 
ليل، ويعترف بيأن ال ييييييييياياييا أفراد ماردين ويسيييييييييعى إلى تم ينهم من خالل إعطياء األولديية البتيياجياتهم،  
ووجهيا  نار م وتببياتهم المأتلاية؛ وءيالء ا تميام خياو ألوجيل عيدم المسييييييييياواة المتيداخلية، أي االنتمياء  

يث الهجرة، وااعا ا ، والسييين، واالنتماء السيييياإليييي، واالتتبا  المتصيييدت  ااثني، والدين، والدضيييع من ب
بالجماعا  المسيلاة، والميل الجنسيي والهدية الجنسيانية، وبالة اا يابة بايروص نقم المناعة البشيرية،  
من حين أمدت أخرى؛ وضيييييمان ابترام بقدق ال ييييياايا ومعاملتهم ب رامة وتعزيز  دتتهم على اتأاذ  راتا   

 يرة وتدجيل التدخال  لمنع و دع بدادث في المستقبل؛مستن

ضييييمان التمديل الكافي لتقديم مسيييياعدة شيييياملة وذا  نديية جيدة ومتعددة القطاعا    )ج( 
ل يييياايا العنف الجنسييييي، تتمثل في الأدما  الطبية والناسييييية االجتمايية والقاندنية، والرعاية الجنسييييية  

دل على وإلييييييييائل منع الامل في باال  الطداتئ، واانهاء ا من  واانجاحية، بما في ذلك إم انية الاصيييييييي
للامل، والد اية من فيروص نقم المناعة البشيرية، والتديية بشيأنل وعالف المصياحين بل، ف يال عن دعم  
إعادة اادماف االجتماعي اال تصيييييادي لل ييييياايا ومعاليهم، وضيييييمان و يييييدل   ه الأدما  إلى المناطق  

 الريفية والنائية؛ 

تعزيز تداحير الاماية، ال إلييييييييما للنسييييييياء واألطاال في أماكن النزوع والالجئين؛ ودعم   د() 
الالدل الييدائميية للنزوع، بمييا في ذلييك العددة الطديييية في وروف تمنيية وبريميية، من خالل تقييديم الييدعم  

 نسي؛ الكافي اعادة اادماف االجتماعي اال تصادي، ومااكمة الجناة ال العين في أعمال العنف الج

ضيمان المشياتبة الكاملة والهادفة للنسياء والاتيا  وضياايا العنف الجنسيي، بما في ذلك   )ه(  
عملية التعافي من جائاة   ، بما يشييمل المشيياتبة في المناما  التي تقدد ا النسيياء، في عمليا   يينع القرات 

ر الدعم االجتماعي  والتصيييييييدي لها ل يييييييمان عدم تربهم خلف الربا، بما في ذلك من بيث تداحي   19- كدفيد 
 اال تصادي؛  



S/2021/312  

 

21-03724 31/35 

 

معالجة األإليييبات الج تية للعنف الجنسيييي المتصيييل بالنزاع، بما في ذلك عدم المسييياواة   )و( 
الهي لية حين الجنسييييين، والمعايير االجتمايية ال يييياتة التي تؤدي إلى إلقاء اللدم على ال يييياايا وو ييييم 

ق تعزيز قيادة المرأة في المؤإلييسييا  السييياإلييية  ال يياايا، وأشيي ال االإلييتبعاد والتمييز المتداخلة، عن طري
واألمنية ومؤإليييسيييا  إلييييادة القاندن على الصيييعيد الدطني، وب لك عن طريق التدا يييل مع القادة الدينيين  
والتقليديين و ادة المجتمعا  المالية، ووإلييييائل ااعالم، والمناما  النسييييائية لتعزيز التغيير في المداقف  

 والتغيير االجتماعي؛

ضيييييمان أن تت يييييمن اتاا ا  وقف إطالق النات واتاا ا  السيييييالم أب اما بشيييييأن بار  ) ( 
دل مرتكبي   ه  مالعنف الجنسيي في تعريف وقف إطالق النات وأطر الر يد والتاقق ذا  الصيلة، وعدم شي

 ؛ا قراتا  العاد والاصانبالجرائم الدولية 

تأاذ تداحير لاماية  ضيييييييمان و يييييييدل المسييييييياعدا  اانسيييييييانية إلى مرافق االبتجا  وا )ح( 
تعرضيييييييدا للعنف الجنسيييييييي أو األشيييييييأاو ال ين يداجهدن خطر التعر  لل، بمن فيهم   منومسييييييياعدة  

األشيييأاو ال ين لهم اتتبا  متصيييدت أو فعلي بجماعة مسيييلاة أو إت احية؛ وضيييمان االإليييتجابة السيييريعة  
مرافق االبتجا    والمسييييياعدة ل ييييياايا العنف الجنسيييييي واألشيييييأاو ال ين يداجهدن خطر التعر  لل في

 ومااإلبة الجناة؛

ضيييييييييميان أن تكدن ليدى وبياال  إناياذ القياندن القيدتة على التاقيق في بياال  العنف   )ت( 
الجنسيي المتصيل بالنزاع، ومقاضياة مرتكبيها والاصيل فيها، بما في ذلك عن طريق  يادة تمثيل المرأة على  

ماية الشيهدد وال ياايا التاديلية التي تراعي  جميع المسيتديا ؛ وضيمان إتابة حرام  التعدي يا  وبرام  ب
 المنادت الجنساني؛ وأن تسترشد جميع الجهدد بمبادئ األمن والسرية والمدافقة المستنيرة؛

بما يتماشيييييى مع معا دة تجاتة    ،التصيييييدي النتشيييييات األإليييييلاة الصيييييغيرة واالتجات حها )ي( 
( وغير ا من الصييي دل العالمية، و ي أإليييلاة تا يييي إلى اتتكات العنف الجنسيييي وتؤدي  2014األإليييلاة )

إلى تاا مل في مناطق النزاع وما بعد النزاع؛ ومدا يييلة تسيييليط ال يييدء على الصيييلة حين العنف الجنسيييي  
الدطنية في مبادتا   ينع السيياإليا  والبرمجة  المتصيل بالنزاع وتسيريا األإليلاة الصيغيرة من المأزونا   

 وبناء القدتا ؛

ضييييييمان عدم نشيييييير القدا  الدطنية المدتجة في مرفق   ا التقرير، أو القدا  المدتجة   )ع( 
 بسبا االنتهاكا  الجسيمة المرتكبة ضد األطاال، في عمليا  باظ السالم؛ 

نف الجنسيييي المتصيييل بالنزاع من معالجة أوجل النقم المزمن في التمديل لم افاة الع )ل( 
خالل تقديم دعم مالي يم ن التنبؤ بل للصييييندوق االإلييييتئماني المتعدد الشييييرباء لم افاة العنف الجنسييييي  
المتصيل بالنزاع؛ واالإليتاادة من خبرة منادمة األمم المتادة في مجالي العدالة وإلييادة القاندن عن طريق 

لعنف الجنسييييي في باال  النزاع؛ وتعزيز التنسيييييق من خالل  دعم فريق الأبراء المعني بسيييييادة القاندن وا
شيب ة مبادتة األمم المتادة لم افاة العنف الجنسيي في باال  النزاع، وال إلييما عن طريق ضيمان التمديل  

 المستدام والمنتام والكافي لعملها.
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 المرفق 
ن   يائمية األطراف التي تدجيد أإليييييييييبيات وجيهية لالشيييييييييتبياه في اتتكياحهيا أنمياطيا م   

غيره من أشيييييي ال العنف الجنسييييييي في باال  النزاع المسييييييل   االغتصييييييات أو 
 المدتجة في جدول أعمال مجلس األمن أو في مسؤوليتها عن ذلك 

 
ليس القلد من القاسمل التاليل أن ت ون شاملل، ومنما أن تتضمن أسماء األطراي التي تتوا ر ب ين ا   

ــتبه أن ت ون  معلوما  موثوقل. والجدير بالذكر أن  ــارة إلى المواقع التي ي ــــــــ أســــــــــماء الرلدان ا ترد إا ل شــــــــ
 األطراي قد ارت رع انت اكا     ا.

 
 األطراف في جمهدتية أفريقيا الدإلطى   

 ج ا   اعلل من   ر الدول: - 1

 جيد الرت للمقاومل  )أ( 

ي يا الوســــطى،   لــــاس  استالي ســــ ليةا الســــاب : ااتحاد من أج  الســــالم  ي جم وريل أ ر  )ت( 
والحركل الوطنيل أل ري يا الوسـطى، والجر ل ال ـعريل لن ضـل أ ري يا الوسـطى/ لـ    وا، 
والجر ل ال عريل لن ضل أ ري يا الوسطى/ ل   عرد   حس ن، والتجمع الوطني من أج   
التجديد  ي جم وريل أ ري يا الوســـــطى  والحركل الوطنيل لتحرير أ ري يا الوســـــطى  وحركل  

 ري أ ري يا الوسطى لنلرة العدالل محر 

 الجر ل الديمقراطيل ل عب جم وريل أ ري يا الوسطى/عرد   مسة ن  )ج( 

 جماعل الثورة والعدالل  )د( 

 حركل العودة والمطالبل بالحقوق ورد ااعتبار  )ه( 

 الم لي يا المرتبطل بينتي بااكا. )و( 

 
 ة األطراف في جمهدتية الكدنغد الديمقراطي   

 ج ا   اعلل من   ر الدول: - 1

 جانف يه   -تحال  الوطن  ن من أج  كونغو حر و ي سيادة  )أ( 

 تحال  القوى الديمقراطيل  )ت( 

 م لي يا  بانا مورا  )ج( 

 القوا  الديمقراطيل لتحرير رواندا  )د( 

 قوا  المقاومل الوطنيل  ي إيتوري  )ه( 

 م لي يا  كاموينا نسابو  )و( 
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 جيد الرت للمقاومل  ) ( 

 جماعل ندوما للد اع عن ال ونغو  )ح( 

  دون شــــــــــــيم راي   “الجنرال” لــــــــــــ   التجديد ب يادة   -جماعل ندوما للد اع عن ال ونغو  )ت( 
 مويسا والفلاس  التي يقودها القاسد ج لرر  بويرا شو وناسب القاسد   دي  مال  ماب نزي 

 ماي كيفوا وا  - جماعل ماي )ي( 

 ماي سيمبا  - جماعل ماي )ع( 

 جماعل نياتورا  )ل( 

 ماي رايا موتومروكي  - جماعل ماي )م( 

 ماي أبا نا بالي  -جماعل ماي  )ن( 

 ماي ماايةا  -عل ماي جما )س( 

 ماي فيمرو نا فيمرو  -جماعل ماي  )ع( 

 ماي ياكوتومبا  -جماعل ماي  )ي( 

 ال ونغو  تنميل تعاونيل من أج  ) ( 

 م لي يا  توا  )ق( 

 جيد ال عب. - الوطنيل ال عريل  ماي -ماي  )ر( قوا  

 ج ا   اعلل حةوميل: - 2

  *ديمقراطيلالقوا  المسلحل لجم وريل ال ونغو ال )أ( 

 ال رطل الوطنيل ال ونغوليل*. )ت( 

 
 األطراف في العراق   

 ج ا   اعلل من   ر الدول:

 تنويم الدولل اإلسالميل  ي العراق وال ام. 
 

 األطراف في مالي   

 ج ا   اعلل من   ر الدول:

 األ واديل* الحركل الوطنيل لتحرير أ واد، وهي جماعل من تنسي يل الحركا   )أ( 

 حركل أنلار الدين  )ت( 

 حركل التوح د والج اد  ي  رت أ ري يا  )ج( 
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 تنويم القاعدة  ي بالد المغرت اإلسالمي وهي جماعل من جماعا  نلرة اإلسالم والمسلم ن   )د(  

جمــاعــل طوارق إمغــاد للــد ــاع عن النفس وحلفــاس م، وهي جمــاعــل من استالي الجمــاعــا    )ه( 
 بالجزاسر العاصمل*. 2014حزيران/يونيه  14المسلحل/استالي حركا  

 
 األطراف في ميانمات   

 ج ا   اعلل حةوميل:

 قوا  التاتماداو، بما  ي  ل  قوا  حرس الحدود المدمجل*. 

 
 األطراف في الصدمال   

 ج ا   اعلل من   ر الدول: - 1

 حركل ال بات. )أ( 

 ج ا   اعلل حةوميل: - 2

 جيد الوطني اللومالي* ال )أ( 

  (والم لي يا المتحالفل مع ا)قوة ال رطل اللوماليل*  )ت( 

 قوا  بونتالند. )ج( 

 
 األطراف في جندت السددان   

 ج ا   اعلل من   ر الدول: - 1

 جيد الرت للمقاومل  )أ( 

 حركل العدل والمساواة السودانيل  )ت( 

 لتحرير السودان الموالي لري  م ار* الجناح المعارض  ي الجيد ال عري  )ج( 

ــل المواليل لناسب  )د(  ــودان، القوا  المعارضــ ــعري لتحرير الســ الجناح المعارض  ي الجيد ال ــ
 الرسيس، تابان دين .

 :ج ا   اعلل حةوميل - 2

 قوا  الد اع ال عري لجنوت السودان*  )أ( 

 ج ا  ال رطل الوطنيل لجنوت السودان*. )ت( 

 
 السددان األطراف في    

 ج ا   اعلل من   ر الدول: - 1

 حركل العدل والمساواة  )أ( 
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 عرد الواحد. - حركل جيد تحرير السودان )ت( 

 ج ا   اعلل حةوميل: - 2

 القوا  المسلحل السودانيل  )أ( 

 قوا  الدعم السريع. )ت( 
 

 األطراف في الجمهدتية العربية السدتية   

 الدول:ج ا   اعلل من   ر  - 1

 تنويم الدولل اإلسالميل  ي العراق وال ام  )أ( 

 ه ئل تحرير ال ام ب يادة جر ل النلرة  )ت( 

 جيد اإلسالم  )ج( 

 حركل أحرار ال ام. )د( 

 ج ا   اعلل حةوميل: - 2

 القوا  الحةوميل، بما    ا قوا  الد اع الوطني والملي يا  المواليل للحةومل  )أ( 

 .ا أج زة الم ابر  )ت( 

 
 األطراف األخرى المثيرة للقلق المدتجة في جدول أعمال مجلس األمن   

 ج ا   اعلل من   ر الدول:

 بوكو حرام، بما  ي  ل  الجماعا  التابعل/المن قل. 
 

 

 ت  ر العالمل )*( إلى أن الج ل التزمع رسميا بات ا  تداب ر للتلدي للعن  الجنسي المتل  بالنزاع. * 


