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 العنف الجنسي المتصل بالنزاع   
   

 العام  األمين  تقرير  
  

 مقدمة  - أوال   
م هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسـمرر  - 1 ، عمال 2021يقدَّ

عن تنفيذ القرارات   ، الذي طلب فيه المجلس إلّي أن أقدم تقارير ســــــــــــنوي (2019) 2467بقرار مجلس األمن 
وأن أوصــــــــي   (2019)  2467 و (2013)  2106و  (2010)  1960و   (2009) 1888و  (2008)  1820

 فيها باتخاذ إجراءات استراتيجي .

ــتمرار، أدى  2021وفي عام  - 2 ــا   إلى  اللجوء اســــــ ــ ري  الوســــــ ــي   العســــــ ــا   الدبلوماســــــ بدال من الوســــــ
تعريض المدنيين لمسـتويات مرتفع  من العن  الجنسـي.  في تسـربوهو ما   ،كريرة أعداد  تشـريدوالسـياسـي  إلى 

تزايد أوجه عدم المســــاواة، وةيادة التســــلي ، وتقلا الحيز المتاع للمجتم، المدني، وتدف  األســــلح    ســــاهم كما
تأجيج العن  الجنســي المتصــ    في  أخرى، عوام   جمل  في ،ر مشــرو الصــغيرة واألســلح  الخ يف  بشــ    ي 

االنقالبات، بما فيها  سـلسـل  وتشـ   بالنزا  على نطاق واسـ، ومنهجي، تتى في خمـم تفشـي جا ح ا عالمي .
. وواصــــــــــــــلـ  القل   على  يبعـ   آخر  تطوراالعـديـد من الرلـدان المـذكورة في هـذا التقرير،   التي وقعـ  في  تلـ 

اإلجرامي  عرر الوطني  ةعزع  االســتقرار في بعض الســياقات األكثر هشــا ــ ،   والشــب اترهابي  الجماعات اإل
ــلو ا من  ــفه أســـ ــي بوصـــ ــتخدام العن  الجنســـ ــم  اســـ ــا   تشـــ ــاليب األبوســـ بعض  في. و الغرض لذل  المتبع ســـ

تحريض في ذل  على المنصــــات الرقمي ، خطاع اليراوي  وال الحاالت، ظهر بوضــــوع في الخطاع العام، بما
ما اســــــــتىهدف  على وجه التحديد النســــــــاء العامالت في بناء الســــــــالم  كثيراألســــــــباع جنســــــــاني . و  على العن 

والمدافعات عن تقوق اإلنسـان، بوسـا    ـمل  العن  الجنسـي والتحرج الجنسـي كشـ   من أ ـ ال االنتقام، 
 ـــــــــــطون والنا ـــــــــــطات والمدافعون من أج  اســـــــــــتبعادهن من الحياة العام . كما تعرض لالنتقام والترهيب النا

والمدافعات عن تقوق اإلنســـان، العاملون على تســـليء المـــوء على محن  الناجيات والناجين من آ ار العن  
ودعم تصـــــولهم على العدال  والخدمات. وةاد العن  الجنســـــي  همعن تقوق الدفا الجنســـــي المتصـــــ  بالنزا  و 

ــادي  والفقر  ــاء في ممارســـــ  أنشـــــط  كســـــب الرةق، على خل ي  الصـــــدمات االقتصـــ العوا   التي تواجهها النســـ
ــياق الجا ح . ولقد ظهرت هذ  االتجاهات في   ــ  في ســـ الناجم عن النزاعات التي طال أمدها والقيود المفروضـــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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( إم اني  إيصـال  19-)كوفيد  كورونا فيروس مرضعن  الناجم    الصـح  العام  العالمي وق  قّلصـ  فيه أةم
م    ل الخدمات الحيوي  المقدَّ  التصـــدي ســـياق فيالمســـاعدات اإلنســـاني ، وتول  مســـار الموارد التي كان  تموّت

. وتجاوة اإلنفاق على لعن  الجنسـاني، وأ رت تأ يرا عميقا في الناجيات، وال سـيما النسـاء والفتيات المشـرداتل
ــلي   ــ  والمتأ رة بالنزاعات  اإلنفاقالتســ ــحي  لمواجه  الجا ح  في الرلدان الهشــ ــتثمار في الرعاي  الصــ على االســ

 (.S/2021/827 انظر)

األســــباع الجذري  للعن  الجنســــي وأدت األةمات اإلنســــاني  واألمني  والســــياســــي  المتداخل  إلى تفاقم  - 3
، بما في ذل  التســـلي ، وانتشـــار األســـلح ، واإلفالت من العقاع، واالنهيار المجســـســـي، وأوجه  بالنزا المتصـــ  

ــارة. والحماي  هي تجر األســـــــــاس   ــاواة الهي لي  القا م  على نو  الجنس، واألعراي االجتماةي  المـــــــ الالمســـــــ
ــادي ،  لمشـــارك  المرأة مشـــارك  كامل  ومجدي    ــي  واالجتماةي  واالقتصـ ــياسـ ــاواة في العمليات السـ وعلى قدم المسـ

وتجدي هذ  المشـارك  دورا تاسـم األهمي  إلنهاء العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا  ومن، تيرار . وفعال، يجب أن 
من، صـن، القرار في مجالي السـالم واأل عملياتتيون النسـاء والفتيات قادرات على المشـارك  بأمان في جمي، 
( من أج  وضــــ، خط  ســــالم A/75/982) “على النحو المرين في اقتراتي الممــــمن في نخطتنا المشــــترك 
 جديدة، والذي يدعو أيما إلى ةيادة االستثمار في جهود الوقاي .

 مســــــتخدم في هذا التقرير، إلىويشــــــير مصــــــطل  نالعن  الجنســــــي المتصــــــ  بالنزا “، على النحو ال - 4
ــاع، واالســــــــــــــتعـباد الجنســــــــــــــي، واإلكرا  على اـلدعـارة، والحمـ  القســــــــــــــري، واإلجهـاض القســــــــــــــري،  اال تصــــــــــــ

القســـــري، والزواك باإلكرا ، وســـــا ر أ ـــــ ال العن  الجنســـــي ذات الخطورة المما ل  التي تىرتيب ضـــــد   واإلعقام
صل  مبا رة أو  ير مبا رة بنزا  من النزاعات. وقد يستدل الرجال أو الفتيات أو الفتيان، والتي لها  النساء أو

على وجود هذ  الصـــــــــل  من تفاصـــــــــي  هوي  الجاني، الذي ي ون في كثير من الحاالت منتســـــــــبا إلى جماع   
ــنفها األمم المتحدة في   مســـــــلح  إما تابع  لدول  ما أو  ير تابع  ألي دول ، بما في ذل  الجماعات التي تصـــــ

ــوا فعليا فئ  الجماعات اإلر  ــحي  التي تيون في كثير من األتيان عمـ ــاي المـ ــي  أوصـ هابي ؛ و/أو من تفاصـ
أقلي  ســـــياســـــي  أو إ ني  أو ديني  ممـــــطهدة، أو تيون مســـــتهدف  على أســـــاس ميلها الجنســـــي   متصـــــورا في أو
رنا  هويتها الجنســــــــــــــاني  الفعلي  أو المتصــــــــــــــورة؛ و/أو من مناع اإلفالت من العقاع الذي ي ون عموما مقت  أو

ــخا ؛ و/أو من تدو    من بانهيار الدول ؛ و/أو ــريد أو االتجار باأل ـــــــــ وقو  آ ار عابرة للحدود، مث  التشـــــــــ
انتهاكات ألت ام اتفاق لوق  إطالق النار. ويشــم  هذا المصــطل  أيمــاا اإلتجار باأل ــخا  لغرض العن  

 االستغالل الجنسي، إذا ارتىيب في تاالت النزا . الجنسي و/أو

من  تمّرر مجتمعات عديدة من خطر العن  الجنسي المتص  بالنزا  أو من تدو ه فعال، أو ور م - 5
تبعـاـته، ـفهن هـذا التقرير يرّكز على الرـلدان التي تتوافر عنهـا معلومـات تحققـ  منهـا األمم المتحـدة. وينبغي أن 

ــ   القا م   طرفاا في  49ا إلدراك  الســـــابق ، التي تشـــــ   أســـــاســـــاا تراكمي  12يىقرأ هذا التقرير مقترنا بتقاريري الـــــــــــــــــ
د عـدد منهـا ـباعتـبارهـا   )انظر دّت المرف (. و ـالرـي  األطراي المـدرجـ  في الـقا مـ  هي جهـات  ير ـتابعـ  لـلدول، تـى

 (1999) 1267جمــــاعــــات إرهــــابيــــ ، وفقــــاا لقــــا مــــ  جزاءات لجنــــ  مجلس األمن العــــاملــــ  بموجــــب القرارات  
بشـــــــــأن تنظيم الدول  اإلســـــــــالمي  في العراق والشـــــــــام )داع ( وتنظيم  (2015) 2253و   (2011) 1989 و

قوات الشـرط  الوطني   القاعدة وما يرتبء بهما من أفراد وجماعات ومجسـسـات وكيانات. أما القوات العسـ ري  و 
المـدرجـ  في القـا مـ ، فمطلوع منهـا أن تعتمـد التزامـات وخطءح عمـ  محـددة وذات إطـار ةمني، للتصـــــــــــــــدي 
لالنتهاكات، ويحظر عليها المشـــــــــــارك  في عمليات األمم المتحدة لحفش الســـــــــــالم. ويشـــــــــــ   تنفيذ االلتزامات  

ــيا لرف ، أســـــــــــــماء األطراي من القا م . ويىطلب أيمـــــــــــــا  بفعالي ، بما في ذل  وق  االنتهاكات، اعتبارا ر يســـــــــــ

https://undocs.org/ar/S/2021/827
https://undocs.org/ar/A/75/982
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)
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لعن  الجنسـي والتصـدي له امتثاال للقانون  ا  لمن،التابع  للدول تنفيذ خطء عم   الجماعات المسـلح   ير من
 الدولي اإلنساني وقرارات مجلس األمن ذات الصل .

ــاهمولقد  - 6 ــارين لشـــجون تماي  المرأة في الميدان  سـ ــتشـ وضـــ، ترتيبات   ي مســـجول  بهم  أنيط   ،نشـــر مسـ
تقديم معلومات أكثر دق  ومو وقي   كفال  في ،الرصــد والتحلي  واإلبالب بشــأن العن  الجنســي المتصــ  بالنزا 

ــب   ــاعدفي الوق  المناســـــــــ ــتخدم التيالريانات   ندرةعلى التغلب على  وســـــــــ في كثير من األتيان كذريع   تىســـــــــ
عزم السـياسـي المسـتدام وتوفير الموارد. وتتى ا ن، للتقاعس عن العم . ويتطلب ترسـي  قاعدة األدل  وجود ال

دعا مجلس األمن إلى نشــــر مســــتشــــارين لشــــجون تماي  المرأة في القرارات التي من  فيها أذونا بردء أو تجديد 
ــع  أر ، بعثات   ــالم. ووضــ ــ، عمليات ســ ــ  الحفش  لواليات تســ ــي المتصــ ــ  والياتها بالعن  الجنســ ــالم تتصــ ســ

ضـــــــمن وياكلها   بالنزا أدرج  مج ـــــــرات اإلنذار المب ر بالعن  الجنســـــــي المتصـــــــ   رصـــــــد و للبالنزا  ترتيبات  
نشــر مســتشــارين   كان  لئنالم رســ  للحماي . ووىضــع  هذ  الترتيبات أيمــا في أر ، بعثات ســياســي  خاصــ . و 

مستوى الموارد البشري  وموارد  فهنالوق  المناسب أولوي  تحظى بتأييد واس، النطاق،   لشجون تماي  المرأة في
  مجلس األمن في قرار   أصــــــــــــــــدريرقى تتى ا ن إلى تجم التحــدي القــا م. وعالوة على ذلــ ،    الالميزانيــ   

ــاري   تيليفا (2019) 2467 ــتشــــ ــر مســــ ــقي األمم المتحدة الم يمين بنشــــ ــجون تماي  المرأة في م اتب منســــ ن لشــــ
ومنسـقي الشـجون اإلنسـاني  في الحاالت المثيرة للقل . ومن المتوخى نشـرهم أيمـا في المراكز اإلقليمي  المعني  

اء  ير للديناميات عرر الحدود. وفي تشــرين الثاني/نوفمرر، اجتم، فري  الخرر   اســتجاب التابع  لألمم المتحدة، 
الرســمي المعني بالمرأة والســالم واألمن بممثلتي الخاصــ  المعني  بالعن  الجنســي في تاالت النزا  وأر ع  من 

ــي قدما في تنفيذ الوالي  ــتراتيجيات تتي  الممــــ ــ  اســــ ــجون تماي  المرأة لمناقشــــ ــاري  ــــ ــتشــــ . وفي هذا كبار مســــ
  الوظا   في الميزانيات الســنوي  لعمليات بهدماك هذ جمل  ما أوصــ  به، أوصــ  األمم المتحدة، االجتما ،

 األمن  مجلس  قرارتمشــــــــــــــيـــا م،  ،  الســــــــــــــالم التـــابعـــ  لألمم المتحـــدة، وال ســــــــــــــيمـــا أ نـــاء العمليـــات االنتقـــاليـــ 
ــي   عقد اجتما  ســــــــنوي لفري  الخرراء  ير الرســــــــمي يركز على موضــــــــو   ، و (2021) 2594 العن  الجنســــــ

قد أيمـا معتي  اسـتراتيجي لمسـتشـاري  ـجون تماي  المرأة في تشـرين (. وعى S/2021/1012المتصـ  بالنزا  )
 الثاني/نوفمرر، وانتهى بهنشاء جماع  جديدة من الممارسين المهنيين لتعزيز القدرات وتبادل المعلومات.

لتعزيز التنسـي  الفعال، تعم   ـب   مبادرة األمم المتحدة لم افح  العن  الجنسـي في تاالت   سـعياو  - 7
العن  الجنسـي    من،كيانا من كيانات منظوم  األمم المتحدة بهدي   21النزا  على توتيد الجهود المرذول  في 

ــاءل . ــب   هي المنتدى الر يســــي   المتصــــ  بالنزا ، وتلري  اتتياجات الناجيات والناجين، وتعزيز المســ وهذ  الشــ
الذي تقوم من خالله ممثلتي الخاصـ  المعني  بالعن  الجنسـي في تاالت النزا  بتعزيز التعاون واالتسـاق بين  
الجهات الفاعل  ذات الصـــــل  وفقا لمردأ نتوتيد األداء“. وتقدم الشـــــب   أيمـــــا دعما اســـــتراتيجيا على الصـــــعيد 

ئماني المتعدد الشــركاء لم افح  العن  الجنســي المتصــ  بالنزا . والررمج  القطري من خالل الصــندوق االســت 
القرار   في  الوارد  النـــــاجيـــــات والنـــــاجين،  اتتيـــــاجـــــات  التركيز على  نهج  تعزة  الصــــــــــــــنـــــدوق  من خالل هـــــذا 

ــروعا في م  53، تم دعم  2021  و 2009. و ين عامي (2019) 2467 ــررا من النزاعات،   17شـــــــ بلدا متمـــــــ
، قدم  مبادرة األمم المتحدة لم افح   2021فمـــــال عن مجموع  من المبادرات اإلقليمي  والعالمي . وفي عام 

في مجـال م ـافحـ  العن  الجنســــــــــــــي   العـاملينخـدمـات  الالعن  الجنســــــــــــــي في تـاالت النزا  تمويال لمقـدمي  
. و ــرع  الشــب   أيمــا 19-والجنســاني في لرنان واألردن والعراق لمواجه  التحديات المرتبط  بجا ح  كوفيد

توجيه الجهود المرذول  على نطاق المنظوم  بأســــــرها. وإضــــــاف  إلى ذل ،   بغي  العن   لمن،في وضــــــ، إطار  
الجنســـــي في تاالت النزا  في إجراء عملي  تقييم لترتيبات الرصـــــد  بدأت مبادرة األمم المتحدة لم افح  العن 

https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2594(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2594(2021)
https://undocs.org/ar/S/2021/1012
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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، بهـدي تعزيز جم، الرـيانات  (2010) 1960قرار مجلس األمن  في  تيليف بهـا الصــــــــــــــادروالتحلـي  واإلبالب 
ــاعـدة على توجـيه الررامج للتركيز على اتتـياجـات الـناجـيات والـناجين.  وتحليلهـا لتفعـي  اإلـنذار المب ر والمســــــــــــ

دول    20، نظم  الشـــــــب   اجتما  ما دة مســـــــتديرة للمانحين  ـــــــار  فيه أكثر من 2021وفي أيلول/ســـــــرتمرر 
مليون دوالر للصندوق    100عموا، دع  إلى توفير تموي  مستدام يم ن التنرج به. وتهدي الشب   إلى جم،  

 .2026كاء بحلول عام االستئماني المتعدد الشر 

، واصـــــــ  فري  الخرراء المعني بســـــــيادة القانون والعن  الجنســـــــي في تاالت النزا   2021وفي عام  - 8
مسـاعدة السـلطات الوطني  على ترسـي  مجسـسـات سـيادة القانون لتعزيز المسـاءل  عن العن  الجنسـي المتصـ   

. ويعمــ  الفري  منــذ إنشــــــــــــــــا ــه (2009)  1888بــالنزا ، وذلــ  وفقــا لواليتــه المحــّددة في قرار مجلس األمن  
منطق  من المناط  المتمــــــــررة من النزاعات، لمتابع  االلتزامات الســــــــياســــــــي  الرفيع  المســــــــتوى التي  14 في

التي فرضــتها الجا ح ، واصــ    أعلنتها ممثلتي الخاصــ ، و موافق  الدول المتمــررة. وعلى الر م من التحديات
الفري  إتراة تقدم في العديد من المناط . ففي جمهوري  أفري يا الوســــطى، و الشــــراك  م، بعث  األمم المتحدة 
المتيامل  المتعددة األبعاد لتحقي  االسـتقرار في جمهوري  أفري يا الوسـطى، أعد الفري  الصـيغ  النها ي  لتقريرا  

ام القمـا ي لحاالت العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا ، بّين التحديات المتب ي  التي تشـخيصـيا عن اسـتجاب  النظ
ــ  في التحقي  في هــذ  الجرا م   تواجههــا أجهزة إنفــاذ القــانون والمحــاكم الوطنيــ  والمح مــ  الجنــا يــ  الخــاصـــــــــــــ

فالت من أيدت الســلطات التقرير، وســيشــ   أســاســا لخريط  طري  وطني  لم افح  اإل قدومقاضــاة مرتيريها. و 
ــا ــ  جرر المــــــــــــــرر   ركزتالعقــاع. وفي جمهوريــ  اليونغو الــديمقراطيــ ، أوفــد الفري  بعثــ  تقنيــ    على مســـــــــــــ

لح  بالمـــــــــــحايا، بهدي دعم الجهود التي ترذلها الســـــــــــلطات للممـــــــــــي قدما في وضـــــــــــ، التشـــــــــــريعات  الذي
، والدروس المســـــــــتفادة الصـــــــــل . كما أرســـــــــ  الفري  خريرا لتقييم القمـــــــــايا الجنا ي  التي لم يرّ  فيها  ذات بعدى
 ــي ا، بمشــارك  ممثلين عســ ريين وقمــا يين وممثلين عن المجتم، المدني، فمــال    نتابيري   نتابومحاكم   من

عن  ــــركاء األمم المتحدة. وعالوة على ذل ، قدم الفري  وعنصــــر الشــــرط  التاب، لبعث  منظم  األمم المتحدة 
ــتقرار في جمهوري  اليونغو الديم ــرط  الوطني  اليونغولي  في تنفيذ خط   لتحقي  االســـــــــ قراطي  الدعم إلى الشـــــــــ

ــاء   ــاني  في مراكز الشــــــرط  في المقاطعات    10عملها لم افح  العن  الجنســــــي وإنشــــ ــجون الجنســــ م اتب للشــــ
، واصـــــــــ  الفري  الدعوة إلى فرض  2021الشـــــــــرقي . وعقب االنقالع الذي وق، في  ينيا في أيلول/ســـــــــرتمرر  

، و خاصــــــ  إلى التعجي  في المحاكمات، ومســــــاءل   2009أيلول/ســــــرتمرر   28أتدا   ب  يتعل   فيماالمســــــاءل   
الجناة، وتحقي  العدال  لصــال  المــحايا، ذكورا وإنا ا، وتم ينهم من الحصــول على تعويمــات. وفي العراق،  

تنفيذي ،  ( وال حته ال2021الشــركاء لدعم وضــ، الصــيغ  النها ي  لقانون الناجيات اإليزيديات ) عم  الفري  م،
يتمـــــــمن القانون نهجا أكثر  ـــــــموال. وفي مالي، نظم الفري  تلق  عم   ـــــــار  فيها قمـــــــاة وكبار  ليفال  أن

موظفي الســلطات القمــا ي  والســياســي  ومنظمات المجتم، المدني التي تمث  المــحايا، ركزت على المســاءل   
ت اإلرهـابـي ، قـد ارتيرتهـا خالل النزا   عن االنتهـاكـات التي يىزعم أن الجمـاعـات المســــــــــــــلحـ ، بمـا فيهـا الجمـاعـا

. وعقب ذل ، منح  الســـــلطات القمـــــا ي  الوطني  األولوي  لثال  قمـــــايا 2013-2012الذي وق، في الفترة  
ضحي . وفي جنوع السودان، يّســر الفري  واألمم المتحدة وض، الصيغ  النها ي  لخط    140 تشم  أكثر من

للعن  الجنســي المتصــ  بالنزا ، وأســهم بذل  في الجهود التي ترذلها عم  القوات المســلح  من أج  التصــدي 
ــلح . و التعاون م، م تب األمم المتحدة  ــلو  القوات المســ ــين ســ ــي  وتحســ ــســ الح وم  إلجراء إصــــالتات مجســ

ــي  بعنوان  ــاف  دورة دراســ ــتمــ ــار  الفري  في اســ ــاك األكاديمي ،  ــ األبعاد نالمعني بالمخدرات والجريم  واألوســ
 .“ني  وتقوق المرأة في سياق اإلرهاعالجنسا

https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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ــ  بالنزا  الذي ترتيبه أطراي النزا  يختل  عن تواد    - 9 ــي المتصــــــــــ وم، اإلقرار بأن العن  الجنســــــــــ
االستغالل واالنتها  الجنسيين التي ال يزال يرتيرها أفراد تابعون لألمم المتحدة في بيئات تشغي  معقدة، أكرر 

عها المنظم  لمن، ذل  الســـــــــــلو  والتصـــــــــــدي له. وفي تقريري عن التدابير  تعهدي بتحســـــــــــين الطريق  التي تتب 
(، قدم ى معلومات عن الجهود A/76/702لحماي  من االســتغالل واالنتها  الجنســيين )ا إلى الرامي الخاصــ   

   التنفيذ اليام  لسياس  عدم التسام  إطالقاا.الرامي  إلى تعزيز االستجاب  على نطاق المنظوم  وكفال
  

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

على خل ي  األةمات الســـياســـي  واألمني  المســـتمرة، التي تفاقم  بســـرب النزع  إلى التســـلي  وانتشـــار   - 10
ــاليب الحرع والتعذيب واإلرهاع. وتأ ر المدنيون  ــلوع من أسـ ــي كأسـ ــتخدام العن  الجنسـ ــتمر اسـ ــلح ، اسـ األسـ

بدال من انتهاك مسـار  بشـ    ير متناسـب في المناط  التي  ـهدت تدخالت عسـ ري  نّفذتها الجهات الفاعل 
العم  المتاع للعاملين في المجال اإلنساني ومراقري   تيزالعمليات السياسي ، ونتج عن ذل  تقليا  ديد في 

ــتان و وركينا فاســــــــو   الدســــــــتوري الســــــــلط   ير    تحوالتتقوق اإلنســــــــان. وفي أعقاع  التي تد   في أفغانســــــ
من على نطاق واس،، ووقع  صدمات اقتصادي ، وارتىير   والسودان و ينيا ومالي وميانمار، انتشر انعدام األ

األتدا    تل مجال تقوق اإلنســـــــان  ـــــــمل  اســـــــتخدام العن  الجنســـــــي في الفترة التي ســـــــبق    فيانتهاكات  
وخاللها وفي أعقابها إلخمــــــــا  وإذالل الجماعات المعارضــــــــ  والمجتمعات المنافســــــــ . وفي بعض المناط ،  

ــت  ــي المتصــــــ   تورط  الجهات الفاعل  التي اســــ ــلط  في ارتياع أنماك مو ق  من العن  الجنســــ ول  على الســــ
عدة ســنوات، مث  ترك  الطالبان في أفغانســتان، وجماع  تاتماداو في ميانمار. ولوتظ  في   بالنزا  على مرّ 

ــودان وليريا وميانمار واليمن اتجاهات مثيرة للقل ، من بينها تقلا الحيز المدني، إلى جانب ــتان والســـ   أفغانســـ
التهديدات التي تنم عن كراوي  النســـاء، تي  ارتىير  أعمال عن  جنســـي ضـــد النشـــطاء الســـياســـيين، بما في  
ــاني على اإلنترـن ، بمـا في ذـل   ذـل  أ ـناء المظـاهرات. ففي مـيانمـار، وردت تقـارير عن تزاـيد التحيز الجنســــــــــــ

ــيا. وفي إ يو ي  ــياســـ ــاء النا ـــــطات ســـ ــد النســـ ــتىخدم خطاع اليراوي   توجيه تهديدات بالعن  الجنســـــي، ضـــ ا، اســـ
والتحريض على العن  ألســـــباع جنســـــاني ، بما في ذل  مختل  أ ـــــ ال العن  الجنســـــي، ضـــــد النســـــاء على 
أساس انتما هن الفعلي أو المتصور إلى أطراي النزا . وعالوة على ذل ، استىهدي مقدمو الخدمات بتهديدات 

ــرر واعتداءات  ــي ، بما في ذل  مراكز تقديم الرعاي  الطار   بعد إ الق مراكز تقديم الخدمات األ في تســ ــاســ ســ
ــي  واإلنجابي  لمـــــــحايا العن  الجنســـــــي. وأدى النزا  واألةم  ي الصـــــــح الرعاي اال تصـــــــاع وخدمات     الجنســـــ

الســـــياســـــي  إلى ةيادة الحواجز التي تعي  منذ فترة طويل  اإلبالب عن االعتداءات والحصـــــول على الخدمات،  
وي من االنتقام، وضــــع  مجســــســــات ســــيادة القانون، وهذ  العوا   كان  قد تفاقم   مث  وصــــم  العار، والخ

(. وعلى الصــــــــعيد العالمي، ور م القيود المتزايدة، S/2021/312 انظرأصــــــــال بســــــــرب الجا ح  المســــــــتمرة )
جرا م العن  الجنســــــــــي. ويقتصــــــــــر هذا التقرير   ب عنواصــــــــــل  الناجيات والجهات التي تقدم الخدمات اإلبال

تواد  العن  الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزا  التي اســـــــتطاع  األمم المتحدة أن تتحق  منها؛ ور م أن هذا  على
ــورة اليامل  لنطاق هذ  الجرا م   ــجل ، فهنه ال يزعم أنه يعرض الصــ ــي  الحاالت المســ التقرير يرّين خطورة ووتشــ

 ومدى انتشارها.

داخلي وعرر الحدود، وفي ال الصــــعيد علىولقد أســــهم العن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا  في التشــــريد  - 11
تآك  الشــــــب ات األســــــري ، على النحو المو   في عدة مناط ، تي  أىجرر أفراد بعض األســــــر على مشــــــاهدة 

https://undocs.org/ar/A/76/702
https://undocs.org/ar/S/2021/312
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يض الناجيات انعدام األمن إلى تعر  وانتشـــــــــارأفعال اال تصـــــــــاع. وأدى انهيار  ـــــــــب ات الحماي  االجتماةي  
العن  في جمهوري  أفري يا الوســـــــــطى وجمهوري    والالجئين والمهاجرين لمزيد من داخلياوالناجين المشـــــــــردين  

اليونغو الديمقراطي  وأماكن أخرى. وفي ســــــــــــــياقات معين ، أدى تحوي  مســــــــــــــار الموارد بهدي تموي  الجهود 
اء والفتيات المهاجرات والالجئات في  العســـــــــ ري  إلى تقويض الخدمات الصـــــــــحي  واالجتماةي . وظل  النســـــــــ 

المناط  المتمررة من النزاعات، وال سيما المحتجزات في مراف  االتتجاة، يواجهن درجات مرتفع  من خطر  
ــتمرار الهجمات   ــاء والفتيات من اســـــــــ ــياقات متنوع ، عان  النســـــــــ العن  الجنســـــــــــي في ليريا واليمن. وفي ســـــــــ

هن أنشــط  كســب العي . ففي جمهوري  أفري يا الوســطى، ا تصــر  ممارســت   أ ناءوالتهديدات بالعن  الجنســي  
تين عودتهن إلى ديارهن  يعملن في الزراع  أو جم، الحطب، أو  وهنالجماعات المســــــــــــلح  نســــــــــــاء وفتيات 

الســـــتعادة بعض الحاجيات األســـــاســـــي  بعد تشـــــردهن، وفي بعض الحاالت اختطفتهن واتتجزتهن. كما ا ـــــتد 
ددة على المســـــتوى دون الوطني في ســـــياقات مث  جمهوري  اليونغو الديمقراطي   العن  المســـــل  في مواق، مح

ــرين األول/أكتو ر ةيادة في تواد    ــودان، طرأت في الفترة من تموة/يوليه إلى تشــ ــودان. ففي الســ وجنوع الســ
ــيما على طول طرق الترتال الرعوي.   ــم الزراعي، وال ســـــــــــ أدت  و العن  الجنســـــــــــــي المرلم عنها خالل الموســـــــــــ

اعب االقتصـادي  التي تفاقم  بسـرب عدم االسـتقرار السـياسـي والالمسـاواة الجنسـاني  الهي لي  إلى تعمي  المصـ 
خطر العن  الجنســي المتصــ  بالنزا . وفي أفغانســتان، دف، ضــي  ســر  العي ، الناجم في كثير من األتيان 

ــخم الذي أعقب ذل ، العديد من ا عن ــلط  والتمـــــــــــ ــتيالء ترك  طالبان على الســـــــــــ لناس إلى اللجوء إلى اســـــــــــ
اســتراتيجيات ســلري  للتييف، تي  وردت تقارير تشــير إلى بي، نســاء وفتيات أو تزويجهن قســريا، بما في ذل  
ــياقات التي يغطيها هذا التقرير، إن لم ي ن في كلها، أعاق العن   إلى مقاتلي ترك  طالبان. وفي معظم الســـــــ

ة أهمي  التشــجي، على و   الســياســي و   االجتماةي الجنســي مشــارك  المرأة في الحياة  االقتصــادي ، وهذا األمر يىررت
 .المجاالت فعلي  في جمي،المساواة بالاألسباع الجذري  للعن  الجنسي في إطار النهوض  معالج 

وظهر اتجا  ملحوظ لتزايد العن  واالسـتغالل الجنسـيين في سـياق االختطاي واالتجار، بما في ذل   - 12
تــّددتهــا األمم المتحــدة بوصــــــــــــــفهــا جمــاعــات إرهــابيــ  تعمــ  في منــاط  متمــــــــــــــررة   الجمــاعــات التيمن قرــ   

ــري  المثال، تلق  األمم المتحدة  من ــيادة القانون فيها ضـــــــــعيفين. فعلى ســـــــ النزاعات ال يزال وجود الدول  وســـــــ
كابو ديلغادو  يات فيتقارير تفيد بأن مقاتلين ينتمون إلى جماعات مسلح   ير تابع  للدول اختطفوا نساء وفت 

ــم  بمافي موةامري ،  ــلطات محاوالتها  يشـ ــل  السـ ــياقات أخرى، واصـ ــاع. وفي سـ ــري وا تصـ تاالت ةواك قسـ
ــاد،   ــ  بالنزا . ففي توض بحيرة تشـــــ ــي المتصـــــ ج المتعثرة للتعام  م، إر  جرا م العن  الجنســـــ ــى  عام في  ســـــ

نظيم بوكو ترام والجماعات المنشـــــــق  عنه الجماعات المرتبط  بت  عن  المنشـــــــقين  األفرادأكرر عدد من   2021
ــاء المختطفات واألطفال المختطفين لدى   ــاب ، بما في ذل  خروك النســــ ــقين في أي عام ســــ مقارن  بعدد المنشــــ
هـذ  المجموعـات، ويررة ذلـ  أهميـ  تقـديم الـدعم إلعـادة اإلدمـاك اجتمـاةيـا واقتصــــــــــــــادـيا. وفي مـالي و وركينـا  

الدول  اإلسـالمي  في الصـحراء اليررى وجماع  نصـرة اإلسـالم والمسـلمين  فاسـو، اسـتغل  جماعات مث  تنظيم  
المظالم المحلي ، و التالي أدى ذل  إلى تعمي  دورات العن  بما يشـــــــــم  العن  الجنســـــــــي المتصـــــــــ  بالنزا . 
و المث ، في العراق، واصــــــل  الســــــلطات والمجتم، ك   التعام  م، اإلر  الصــــــادم الذي خّلفته الجرا م التي 

اتجـا  مثير للقل  يتمـث  في ةيادة معـدالت االنتحـار    ، ولوتش2017 و 2014رتيرهـا تنظيم داع  بين عامي ا
بين أفراد المجتم، اليزيدي، ومن بينهم ناجيات من العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا . وعالوة على ذل ، اسـتمر  

مناط  المتمــــــررة من النزا ، بما في  ال اتتجاة النســــــاء واألطفال الذين يزعم أنهم مرتبطون بتنظيم داع  في
المســــــاءل  عن جرا م العن  الجنســــــي التي ارتيرها   مســــــتوى ذل  العراق وليريا والجمهوري  العر ي  الســــــوري . و 

 ـدد االسـتعراض السـاب، السـتراتيجي  األمم المتحدة العالمي    وقد. اأعمـاء الجماعات اإلرهابي  ما ةال منخفمـ 
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ــر  العدال  إلى  اللجوء في  والناجينتقوق الناجين أهمي    علىلم افح  اإلرهاع   ــاي  وســـ الجمعي     قرار)االنتصـــ
 (.75/291العام  

ة ذل  أهمي   - 13 وواصــل  الناجيات والناجون إ بات قدرتهم على التح م بمصــيرهم وعلى الصــمود، ويىررت
ارك  الســـــياســـــي  النشـــــط . ففي جمهوري  أفري يا الوســـــطى،  ـــــارك  الناجيات الحماي  بوصـــــفها أســـــاســـــا للمشـــــ 

الحوار الجمهوري في بعض المقاطعات، و ــم  ذل  تنظيم أنشــط  توةي . ب مشــاورات المتعلق  الوالناجون في  
وما ةال  أ لري  الناجيات والناجين من مجتمعات مهمشــ  اجتماةيا واقتصــاديا، ويشــم  ذل  مجتمعات تعي  

مناط  نا ي  وري ي  تتســم ســلط  الدول  فيها بالمــع ، وكثيرا ما اســتىهدفوا بســرب الهوي  اإل ني  أو الديني   في
ــاني  الفعلي  أو المتصــــــــورة. واســــــــتمر ورود تقارير عن تعّرض رجال وفتيان ألعمال عن  جنســــــــي   أو الجنســــــ

ي كلها، وال ســـــــــــــيما في أماكن متصـــــــــــــ  بالنزا  في معظم الســـــــــــــياقات التي يغطيها هذا التقرير، إن لم ي ن ف
االتتجاة. وواصـــــــ  العاملون في مجال األنشـــــــط  اإلنســـــــاني  تقديم الدعم للمـــــــحايا، بما في ذل  عن طري   

مالي ونيجيريا، على الر م من القيود التي تعي  و المراكز الجامع  للخدمات في جنوع الســـــــودان والصـــــــومال 
ل  بالتقرير، ســـــــــــــلط  األمم المتحدة المـــــــــــــوء على فئ   إم اني  الوصـــــــــــــول والتموي . وخالل الفترة المشـــــــــــــمو 

ــحايا المحجو   عن من ــا  المـــــ ــدرت تقريرا خاصـــــ العام عن  لألميناألنظار في كثير من األتيان، تي  أصـــــ
 نتيج يصـــــــبحن توام  نتيج  للعن  الجنســـــــي في تاالت النزا  واألطفال المولودين   اللواتيالنســـــــاء والفتيات 

ويوضــــــ  التقرير كاف  التداةيات الســــــياســــــي  واالجتماةي     (.S/2022/77لعن  الجنســــــي في تاالت النزا  )ل
نزا ، ويمــــــ، منهاك عم  لتعمي  الدعم الررنامجي وســــــد واالقتصــــــادي  الوخيم  للعن  الجنســــــي المتصــــــ  بال

 الثغرات في نظم الحماي  والمساءل .

ــا دة هي بقاء  - 14 ــياقات التي يغطيها هذا التقرير، إن لم ي ن في كلها، تظ  القاعدة الســ وفي معظم الســ
مرتيري جرا م العن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا  في منأى عن العقاع، وتظ  وتيرة العدال  بطيئ  بشــــ   مجلم. 

نسـيا، أصـدرت مح م  الرلدان و عد عقدين من اختطاي الصـح ي  اليولومري  جيني  بيدويا واالعتداء عليها ج
ــجول  عن عدد من األفعال التي انته    ــان ت ما تاريخيا خلا إلى أن الدول  مســــــــــ األمري ي  لحقوق اإلنســــــــــ
تقوقها. و المث ، في  واتيماال، أدين خمسـ  أعمـاء سـابقين في مجموع   ـبه عسـ ري  تعري باسـم تدوريات 

جرا م عن  جنســـــي ضـــــد نســـــاء من قريل  آتشـــــي، إتدى قبا   الدفا  الذاتي المدني‘، وتىيم عليهم الرتيابهم  
(. وأصــــــــدرت  A/HRC/45/22الســــــــ ان المايا األصــــــــليين، في أوا   الثمانينات من القرن العشــــــــرين )انظر 

لمســــجول الســــاب  في جهاة المخابرات  مدين  كو لنز بألمانيا ت ما يدين أنور ر. ا المح م  اإلقليمي  العليا في
  2011العام  الســـــوري  بارتياع جرا م ضـــــد اإلنســـــاني ، بما في ذل  ارتياع أعمال عن  جنســـــي، في عامي 

معلما ر يســـــــيا للعدال  االنتقالي    2021. ويمث  اعتماد قانون الناجيات اإليزيديات الصـــــــادر في عام  2012 و
ع واالســـتعباد الجنســـي التي ســـنها تنظيم داع  ضـــد اليزيديات ســـياســـ  اال تصـــا في العراق، وينا على أن

ضـــمن الجرا م ضـــد اإلنســـاني . وينا القانون أيمـــا  تندركجريم  إبادة جماةي  و  تشـــ  والجماعات األخرى  
على من  معا ــــات وأراضا وتوفير التعليم، فمــــال عن تخصــــيا تصــــ  في وظا   القطا  العام، لمــــحايا  

ــ  ال يعالج  الفظا ، التي ارتيرها تنظ ــي، لينه لألســـــــــ يم داع  ومن بينهن الناجيات من جرا م العن  الجنســـــــــ
التحديات التي يواجهها األطفال المولودون من جرا م اال تصـــــاع في إطار النزا . وفيما يتصـــــ  بتقديم الدعم 
ــ  أت  ــدرت ممثلتي الخاصــــــ ــريعي  م، المعايير الدولي ، أصــــــ ــلطات الوطني  لمواءم  األطر التشــــــ اما إلى الســــــ

ــاة مرتيريها،  ــ  بالنزا  ومقاضــ ــي المتصــ ــأن التحقي  في أعمال العن  الجنســ ــريعي  نموذجي  وتوجيهات بشــ تشــ
 ووّقع  اتفاقا يحدد إطار التعاون م، االتحاد الررلماني الدولي.

https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/S/2022/77
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/22
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وعموما، يظ  مســتوى امتثال أطراي النزاعات للقواعد والقرارات الدولي  ذات الصــل  منخفمــا بدرج    - 15
في المـاـ   من   70. وأكثر من  2008عـ  ر م وجود اإلطـار القوي اـلذي وضــــــــــــــعـه مجلس األمن مـنذ عـام مروّ 

األطراي المدرج  أســــــــــــــماقها في هذا التقرير هي من الجهات المتمادي  في ارتياع الجرا م، ألنها ظهرت في  
، إما بهصـدار بيانات التزامات  قدم مرفقات التقارير لمدة خمس سـنوات أو أكثر. وفيما يخا األطراي التي 

تنفيذ متدنيا. و التالي فهن من األهمي  البتوقي، أطر للتعاون، ال يزال مســتوى  مشــترك  و/أو أتادي  الجانب أو
بم ان تعزيز االتســاق بين ممارســ  اإلدراك في القا م  وتســمي  األطراي بغرض فرض تدابير تدريجي  محددة  

ــلوكال تحقي األهداي، من أج    ــأن الحماي . وواصــــــل  ممثلتي   إيجادو  يتغيير الســــ تّيز يتي  إجراء توار بشــــ
، وهي اللجان المعني  بجمهوري  2021الخاصـــــــــــــ  تقديم إتاطات إلى لجان الجزاءات ذات الصـــــــــــــل  في عام 

أفري يا الوســــــطى وجمهوري  اليونغو الديمقراطي  والصــــــومال واليمن. و ــــــمل  توصــــــياتها إدراك أســــــماء أفراد  
الجزاءات لمـــلوعهم في جرا م العن  الجنســـي على وجه التحديد، أو إضـــاف  إ ـــارة محددة  وكيانات في قوا م 

إلى جرا م العن  الجنســـــــــي في تال  األســـــــــماء التي ســـــــــر  إدراجها ألســـــــــباع أخرى في قوا م جزاءات األمم 
،، أدرج  لجن  مجلس األمن   نشأةالمالمتحدة، وذل  من أج  إرسال إ ارة سياسي  واضح . وفي تطور مشجّت

لمركز  الفعلي(، المدير  LYi.029بشــــــــــأن ليريا اســــــــــم أســــــــــام  اليوني إبراويم )  (2011) 1970عمال بالقرار 
 تتجاة في مدين  الزاوي ، في قا م  الجزاءات الرتيابه انتهاكات من بينها العن  الجنسي.لال النصر

االســــتثمار في جهود الوقاي  من العن  الجنســــي في و  ملموســــ   تدابير اتخاذو م  تاج  ماســــ  إلى  - 16
ــباع الجذري  الهي لي   ــتمرار هذ  الجرا م. وال اليامن المقام األول ومعالج  األســ ــأل  االهتمام يزال وراء اســ  بمســ

ن، تصــــــعيد أعمال العن  الجنســــــي، ما بعد انتهاء النزا   ير كاي، بما في ذل  مو ســــــياقات النزا     المن، في
وتعّرض الناجيات والناجين لألذى مجددا، وتناق  الصـــــــــــــدمات عرر األجيال. ور م هذ  الثغرات، فهن خريط   

العن  الجنسـي واضـح . ويلزم التركيز المسـتمر على المجاالت ذات األ ر اليرير مث  المشـارك   لمن،الطري   
ــي  للتصــــدي لهذ  ا  ــي  والدبلوماســ ــياســ ــياق مفاوضــــات واتفاقات الســــالم؛ وإدراك العن  الجنســــي  الســ ف  في ســ

بوصــفه عمال محظورا في أطر تعريف ورصــد اتفاقات وق  إطالق النار؛ واســتخدام مج ــرات اإلنذار المب ر 
بالعن  الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزا ؛ والحد من تدف  األســـــــلح  الصـــــــغيرة واألســـــــلح  الخ يف ؛ وتحقي  العدال   

ور الجنســاني وإصــالع قطا  األمن؛ وإعالء أصــوات الناجيات والناجين والمجتمعات المتمــررة  المراةي  للمنظ
أ ــ ال الرد .  في مداوالت الســياســ  األمني ؛ فمــال عن كفال  المالتق  القمــا ي  المتســق  والفعال  كشــ   من

  2018يها بين عامي  ومن المجســ  أن اتفاقا واتدا فقء من اتفاقات وق  إطالق النار التي جرى التوصــ  إل
على تظر العن  الجنســـــــي. ومن  تناتمـــــــّمن أت اما  الســـــــودان،للســـــــالم في   جو اوهو اتفاق    ،2020و 

الواضـــــــ  بشـــــــ   متزايد أن  م  تاج  إلى اتخاذ تدابير ســـــــياســـــــي  وتنفيذي  محددة األهداي لتعزيز بيئ  توّفر 
ا بأمان والتصـدي لها. ويجب أن تمـمن هذ  الحماي  وتيب  ارتياع أعمال العن  الجنسـي وتتي  اإلبالب عنه

الجهود أيمـــــا إنصـــــاي الناجيات والناجين ومعاليهم وإعادة تأهيلهم بشـــــ   مناســـــب كجزء من االســـــتراتيجيات  
التي تهدي إلى عدم  2030 األوسـ، نطاقا لرناء السـالم والتنمي ، بما يتما ـى م، خط  التنمي  المسـتدام  لعام

 تر  أتد خل  الركب.
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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 العنف الجنسي في البيئا  المتأثرة بالنزاعا   - ثا ثال  
 أفغانستان   

أدى تزايد انعدام األمن في ســياق الهجوم العســ ري الذي  ــنته ترك  طالبان واســتيال ها التقا على  - 17
إلى تشــــــــريد جماعي وةيادة االتتياجات اإلنســــــــاني  وتقييد الحيز المدني   2021آع/أ ســــــــطس   15الح م في  

الفعلي ، تشــــــير التقارير إلى أن  طالبان  ر م التصــــــريحات والتأكيدات التي أصــــــدرتها ســــــلطاتبشــــــ   كرير. و 
بشـ   منهجي على نطاق واسـ،، بما  المنتشـركجزء من العن  الجنسـاني   مسـتهدفاتالنسـاء والفتيات أصـبحن  

ي الحياة مشـــاركتهن في منات من للحد كريرةفي ذل  العن  الجنســـي المتصـــ  بالنزا ، وذل  في خمـــم جهود 
العام  والســياســي . وم، ذل ، ال يزال من الصــعب الحصــول على بيانات بســرب انعدام المســاواة الهي لي  بين  

 الجنسين والخوي من األعمال االنتقامي  المرتبط  بانتشار مناع اإلفالت من العقاع.

عن  جنســي متصــ    وتحقق  بعث  األمم المتحدة لتقديم المســاعدة إلى أفغانســتان من خمس تواد  - 18
بالنزا  اسـتهدف  الفتيات والفتيان على السـواء. ونسـر  هذ  الحواد  إلى أفراد من ترك  طالبان وقوات األمن 
ــي  ــان وقو  أعمال عن  جنســــــــ ــتقل  لحقوق اإلنســــــــ األفغاني . وفي تزيران/يونيه، وّ ق  اللجن  األفغاني  المســــــــ

ط  الخاضـع  لسـيطرة ترك  طالبان. و عد االسـتيالء على متصـ  بالنزا  تبع  على القل ، وال سـيما في المنا
الفعلي  م اتب اللجن  األفغاني  تي  لم يعد في وسـ، موظفيها ممارسـ    طالبان  ترك السـلط ، اتتل  سـلطات  

، أصــــدرت ســــلطات ترك  طالبان الفعلي  مرســــوما يحظر الزواك 2021واجباتهم. وفي كانون األول/ديســــمرر 
ت تقارير عن بي، نســـاء وفتيات و/أو تزويجهن قســـريا واســـتعبادهن جنســـيا من جانب  القســـري، وم، ذل ، ورد

لّتم  فيها ابن  مســــــــــجول ت ومي ســــــــــاب  إلى ترك  طالبان مقاب  طالبان ترك  ، بما في ذل  تال  واتدة ســــــــــى
ــح يات و يرهن من المهنيات  ــان والصــ ــجول. و م  عدد من المدافعات عن تقوق اإلنســ ــالم  المســ ــمان ســ ضــ

في والي   2021اال تيال؛ فعلى ســـــري  المثال، في أيلول/ســـــرتمرر و   االختطاي  منها ،دفن بأعمال عن اســـــتىه
 ور، تعّرضـــــــ  ضـــــــابط   ـــــــرط  للتعذيب  م قىتل ، وكان  تامال في  ـــــــهرها الثامن. وأكد ممثلو المجتم، 

ا ـطات وتهمي  المرأة  المدني األفغاني مرارا وتيرارا، معّرضـين أنفسـهم لمخاطر كريرة، تصـاعد العن  ضـد الن 
ــرب الخوي من االنتقام  األفغاني  في ــتقر  الرلد. وتظ  الخدمات محدودة للغاي  بســـــ ــات المتعلق  بمســـــ المناقشـــــ

ــ  على التنقــ .   م  ي زال األمم المتحــدة تتلقى طلبــات إلتــالــ  النــاجيــات إلى جهــات تقــدت ال  و والقيود المفروضـــــــــــــ
ترك     قواتأيدي  يىدعى، لالتتجاة كرها ن أو للتعذيب أو اال تصــاع على  تســبما  تعرضــهن، بعدالمســاعدة 

طالبان. والجهات التي تواصــ  تقديم خدمات الحماي  معّرضــ  لخطر العن  واالنتقام، ويشــم  ذل  الموظفات  
والموظفين في مالجئ النســــــاء. ويســــــود اإلفالت من العقاع على جرا م العن  الجنســــــي، م، إ الق المحاكم 

اســتخدام آليات العدال   ير الرســمي  للفصــ   المرأة. ويظ    مرتيري العن  ضــد  مالتق المتخصــصــ  المعني  ب 
 اإلبالب عن هذ  الجرا م. قّل  تفاقم فيقمايا العن  الجنسي سرباا  في كثير من

 
 التوصي    

ــلطات طالبا - 19 ــدي له،  نأدعو ســــ ــاني والتصــــ ــي والجنســــ الفعلي  إلى اتخاذ خطوات لمن، العن  الجنســــ
ن إم اني  وصـــــول الهيئات المعني  برصـــــد تال  تقوق  ذل  العن  الجنســـــي المتصـــــ  بالنزا ، وضـــــما في بما

على ضـمان  الفعلي اإلنسـان، وضـمان مسـاءل  الجناة وتماي  المـحايا والشـهود. وأت  السـلطات والمجسـسـات  
 السماع لمقدمي الخدمات وللمدافعين عن تقوق اإلنسان الم فول  للمرأة بأداء عملهم بأمان وفعالي .
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 جمهدتية أفريقيا الدإلطى   

في جمهوري  أفري يا الوسـطى، ظ  العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا  يشـ    ـا ال خطيرا من  ـوا     - 20
ــي  والتشـــريعي . ففي أعقاع  ــاني  في أعقاع االنتخابات الر اسـ ــي  واإلنسـ ــياسـ الحماي ، تي  تعمق  األةمات السـ

ن على بانغي في   الذيالهجوم  ن الجماعات المســــــلح ،  ، ســــــيطر تحال  م2021كانون الثاني/يناير   13 ــــــى
ــتباكات التي تل  ذل ، بما في ذل  الرلدمن   معين ا تالي الوطنيين من أج  التغيير، على أجزاء   هو . واال ـــ

ــنتها القوات   ــادة التي  ـ ــلح الهجمات الممـ إلى   (، أدتS/2021/867 انظر)  آخرينأمن   أفرادو  الوطني   المسـ
ــ  ـبالنزا . وتحققـ    األمم   بعـث ةـيادة ملحوظـ  في ارتيـاع جمي، أطراي النزا  أعمـال عن  جنســــــــــــــي متصــــــــــــ
امرأة   379المتحدة المتيامل  المتعددة األبعاد لتحقي  االســـــــــــتقرار في جمهوري  أفري يا الوســـــــــــطى من تعّرض  

لمرّلم عنه في العام الســـاب .  ا العددفتاة إلى أعمال عن  جنســـي متصـــل  بالنزا ، ويمث  ذل  ضـــع     327 و
ــمل  هذ  الحاالت   ــاع أو محاول 555و ــ ــاع، و    تال  ا تصــ تال  ةواك قســــري أو محاول  ةواك   17ا تصــ

تال  تد   في الســنوات الســابق . وفيما يتعل   99تال  اســتعباد جنســي. وو ق  البعث  أيمــا   17قســري، و 
أج  التغيير. وعالوة على ذل ، نىســـــــــــــر   وطنيين منتال  إلى ا تالي ال 149الجناة، نىســـــــــــــر   هوي بتحديد  

لجره  الشـعري  لنهمـ  أفري يا اتال  إلى  79  تال  إلى ترك  العودة والمطالب  بالحقوق ورد االعتبار، و 138
تال  إلى االتحاد من أج  الســــــــالم في جمهوري  أفري يا  55  ،والوســــــــطى والحرك  الوطني  ألفري يا الوســــــــطى

تال  إلى  30تال  إلى ا تالي سـيلي ا السـاب ، و   20 باالكا، و  -تال  إلى ميليشـيات أنتي  30  الوسـطى، و
تاالت إلى جي  الرع للمقاوم ، و اقي الحاالت إلى جناة مســــــــــلحين  9عناصــــــــــر مســــــــــلح  من الفوالني، و 
. ونىســــــر  تال  إلى القوات المســــــلح  الوطني  وقوات األمن الداخلي  24مجهولي الهوي . ونىســــــب ما مجموعه 

 تال  إلى أفراد أمن آخرين. 25المسجولي  عن 

النســــاء والفتيات المشــــردات داخليا لخطر العن  الجنســــي بشــــدة أ ناء ســــعيهن للحصـــول   وتعرضــــ  - 21
على الغذاء أو عودتهن إلى ديارهن في ســـــــــياقات تفاقم فيها انعدام األمن بســـــــــرب تدف  األســـــــــلح  الصـــــــــغيرة 

مليون  1,5شــرو . و لم مجمو  عدد من تشــردوا في موجات التشــريد الجديدة واألســلح  الخ يف  بشــ    ير م
. واعتدى مقاتلو الجماعات المسلح  المرتبط  با تالي الوطنيين من الرلد خا، أو ما يقرع من  ل  س ان  

أج  التغيير على نســاء وفتيات مشــردات داخ  وتول قواعد  العســ ري  ونقاك التفتي  التابع  له، وفي بعض 
بعث  العديد من تاالت  الاألتيان تورك في تل  االعتداءات عدة جناة معاا. وفي  رع الرلد ووســـــــــــــطه، وّ ق  

ــاع، بمـا   تواد تركـ  العودة والمطـالـب  ـبالحقوق ورد االعتـبار في   مقـاتلوفي ذلـ  تـاالت ارتيرهـا   اال تصــــــــــــ
في محــافظــ  مرومو، التي تحتلهــا بــالقرع من نقــاك التفتي  التــابعــ  لهــا. و  وقعــ  في قواعــد تلــ  الجمــاعــ  أو

أج  السالم في جمهوري  أفري يا الوسطى المرتبء با تالي الوطنيين من أج  التغيير   عناصر من االتحاد من
ــ،.  ــ  بالنزا  على نطاق واســ ــي متصــ ــطى، تم تو ي  أعمال عن  جنســ ــ  أفري يا الوســ ــعري  لنهمــ والجره  الشــ

ع  للجره  الشــــعري  لنهمــــ  أفري يا الوســــطى، متورطا بشــــ    وكان محمد صــــال ، قا د إتدى الجماعات التاب 
ّجل  أيمـــا تواد  نىســـر  إلى أفراد أمن آخرين. وفي تشـــرين الثاني/نوفمرر،   مبا ـــر في بعض الحاالت. وســـى

تل  العناصـــــــــر امرأةا واختطفوا فتاتين، ووردت تقارير تفيد بالعثور على جثتيهما بعد أيام.  ا تصـــــــــب عدد من
ــلح  الوطني  وأفراد أمن آخرين ضــــــد قوات ترك   وعالوة على ذل  ، نىفّتذت عمليات مشــــــترك  بين القوات المســــ

ــاد واليـاميرون، وأدت تلـ  العملـيات إلى  العودة والمطـالـب  ـبالحقوق ورد االعتـبار في المـناط  المـتاخمـ  لتشــــــــــــ
 تشتي  المقاتلين وةيادة خطر العن  الجنسي المتص  بالنزا .

https://undocs.org/ar/S/2021/867
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 وةيرا  ،أركانج تواديرا فوســــــــتانر يس جمهوري  أفري يا الوســــــــطى،    عين،  2021  وفي أيلول/ســــــــرتمرر - 22
ــارا ــتشــ ــتشــــار خا  للر يس لشــــجون العن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا . ومنذ ذل  الحين، عم  ل  مســ لعم  كمســ

. لعن  الجنسي المتص  بالنزا ل  للتصديالوةير م، األمم المتحدة على التعجي  بتنفيذ الريان المشتر  الداعي 
ــأل  من،  التوار جمهوري، دعم   بدء  عنالر يس   إعالنوعقب  بعث  اللجان المحلي  ليي تدمج في عملها مســ

العن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا  والتصــــدي له. و موجب االتفاق الســــياســــي للســــالم والمصــــالح  في جمهوري  
ــب ات الدفا  عن تقوق  أفري يا الوســــطى، اضــــطلع  اللجان بأنشــــط  توةي ، نىفّتذ بعض منها بالشــــراك  م ،  ــ

وواصـل     .تاالتقوات الدر  بعدة  إبالبفاكا ا، وأتاع ذل  و بندي   -الناجيات والناجين في محافظتي أوهام  
في قمــي  أعمال عن  جنســي    اواتد اتح يق  فتح األمم المتحدة دعم عم  المح م  الجنا ي  الخاصــ ، التي  

ــباك/فرراير   ــاني. ولين جلســــات المحاكم الجنا ي  العادي  توقف  منذ  ــ ــباع تعزى جز يا إلى  2020وجنســ ألســ
لجن  الح يق  والعدال     تزال والالجا ح ، وأدى ذل  إلى تعثر قمــــــــايا العن  الجنســــــــي التي لم ير  فيها بعد.  

ــالح   ير جاهزة للعم  بشــــ   ك ــتىهدي مقدمو الخدمات في خمــــم  والجرر والمصــ ام . وعالوة على ذل ، اســ
، اختط  مقاتلون مرتبطون با تالي الوطنيين من أج   2021العن  المتصـــــاعد. وفي تشـــــرين األول/أكتو ر 

التغيير عددا من موظفي الخدمات الطري  في محافظ  أوهام. وخالل الهجوم المماد، اتت  أفراد أمن آخرون 
 -ذل  مباني منظم  تقدم الدعم النفسـي واالجتماعي في بامباري. وفي محافظ  أوهام  مراكز صـحي ، بما في  

بندي، ظ  الوصــــــــول إلى معظم المناط  الحدودي  متعّذرا أمام الجهات الفاعل  في المجال اإلنســــــــاني، وأبلم 
ات  مقـدمو الخـدمـات الصــــــــــــــحيـ  المحليون عن نقا تـاد في الموظفين واإلمـدادات، بمـا في ذلـ  في مجموعـ 

مســــــــــــــتلزمـات العـناـي  بعـد التعرض لال تصــــــــــــــاع. وواصـــــــــــــــل  المنظمـات اـلدولـي  تقـديم األ لرـي  العظمى من 
الخـدمـات، بمـا في ذلـ  عن طري  األفرقـ  المتنقلـ ، إال أن الرعـايـ  الصــــــــــــــحيـ  ظلـ   ير متـاتـ  للعـديـد من 

 المحايا، وال سيما في المناط  المعزول  أو  ير ا من .
 

 التوصي    
جمي، األطراي إلى الوفاء بالتزامها بالي  عن جمي، أ ـــــــــــ ال العن  الجنســـــــــــي، على النحو أدعو  - 23

، وأت   2019المذكور في االتفاق السـياسـي للسـالم والمصـالح  في جمهوري  أفري يا الوسـطى الموق، في عام 
فيذ خريط   الســـــلطات على إدماك الجهود الرامي  إلى التصـــــدي للعن  الجنســـــي المتصـــــ  بالنزا  في عملي  تن 

الطري  المشــترك  لمجســســات الســالم والعدال  االنتقالي . وأت  الح وم  على ضــمان مشــارك  المنظمات التي 
تقودها النســــــاء والناجيات مشــــــارك  كامل  ومجدي  في جمي، مرات  الحوار الجمهوري. وأى ــــــيد بتعيين الر يس 

 الممي قدما في تنفيذ الريان المشتر .مستشارا خاصا له لشجون العن  الجنسي المتص  بالنزا  بهدي 
 

 كدلدمبيا   

بعد خمس ســــــنوات من التوقي، على االتفاق النها ي إلنهاء النزا  وإتالل ســــــالم مســــــتقر ودا م بين   - 24
الجي  الشــعري، يظ  االتفاق إنجاةا عالميا في ســياق   -ت وم  كولومريا والقوات المســلح  الثوري  اليولومري   

 ام الخاصــ  بنو  الجنس قد تباطأ إدماك االعتبارات الجنســاني  في تســوي  النزاعات. وم، ذل ، فهن تنفيذ األت
ــا بالتقدم العام، في تين   ــتمرقياســـــــــ األمن والحماي ، بما في ذل  العن  الجنســـــــــــي   مجالي فيالتحديات   تســـــــــ

وجود    إضــعايإلى  19-المتصــ  بالنزا . وعالوة على ذل ، أدت تدابير اإل الق الشــام  لمن، انتشــار كوفيد
، أدى اندال  2021 ت المسـلح  في عدة مناط . ففي نيسـان/أبري الجماعا أعمالالدول ، مما أدى إلى ةيادة 

جانب الشــــرط  الوطني . وفي عام  تفيد ارتياع أعمال قت  وعن  جنســــي من  ادعاءاتمظاهرات تا ــــدة إلى 
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تال  عن  جنســـــي متصـــــ  بالنزا . ومن بين هذ  الحاالت،   293، ســـــجل  الوتدة الوطني  للمـــــحايا  2021
ضـــــد فتيان.  تاالت 4 ضـــــد رجال، و  تال  18ضـــــد فتيات، و  تال   21 ء، وتال  ضـــــد نســـــا  238ارتير   

مجتم، المثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجنسـي   إلى  تنتميعشـرة ضـحي  من تل  المـحايا    يوتريَّن أن ا نت 
ومغايري الهوي  الجنســــــاني  وتاملي صــــــفات الجنســــــين وأترار الهوي  الجنســــــاني  )مجتم، الميم(. وكان هنا   

ــ  أفريقي، و  81 ــحي  من اليولومريين المنحدرين من أصـ ــليين.    17ضـ ــ ان األصـ ــا من مجتمعات السـ  ـــخصـ
، تحقق  األمم المتحدة من 2021من ذوي اإلعاق . وفي عام    اأ ـــــــــخاصـــــــــ    ـــــــــمل تال    21كما كان هنا   

المســــلح .  تقارير تفيد بأن  ال  فتيات على األق  وقعن ضــــحايا للعن  الجنســــي أ ناء ارتباطهن بالجماعات 
تاالت االســتعباد الجنســي تتعل  بامرأة تعرضــ  لالختطاي ونىقل  إلى معســ ر تاب، إلتدى   ووى ق  تال  من

ــابقين وعا التهم،  ــد المقاتلين السـ ــ  بالنزا  ضـ ــي متصـ ــا تاالت عن  جنسـ ــلح . وارتىير  أيمـ الجماعات المسـ
ــرر  اال ــب تقارير األمم المتحدة. وتسـ ــمل  امرأتين و ال  فتيات تسـ ــلح  في   ـ ــتباكات بين الجماعات المسـ  ـ

ــب   وفقا لما جاء في االســــــــــــتعراض العام  2020الما   مقارن  بعام  في 198ةيادة التشــــــــــــريد القســــــــــــري بنســــــــــ
لالتتياجات اإلنســـــــــاني . وفي محاول  للحصـــــــــول على المســـــــــاعدة والحماي ، عانى المهاجرون والالجئون من 

لمهــاجرين  ل   المجقتــ   الحمــايــ   مركزالمحعلم بشــــــــــــــــأن    النظــام  اداعتمــ   من  بــالر مالتمييز والخوي من االنتقــام،  
يمث  صــ ا تاريخيا لتنظيم أوضــا  الالجئين والمهاجرين الفنزويليين    والذيالفنزويليين الذي أصــدرته الح وم   
ــ    تال ، ارتير   ماني منها ضــــــــد 27في كولومريا. وو ق  األمم المتحدة  مواطنين فنزويليين، من بينهم ســــــ

ــاء وفت  ــم  كولومريين همنســـ ــاء، ورج  واتد. وفي   اتان؛ أما العدد المتبقي فيان يشـــ ــر فتيات، و ماني نســـ عشـــ
 -القوات المســلح  الثوري  اليولومري   إتدى الحاالت، تريَّن أن مرتيب الجريم  عمــو في جماع  منشــق  عن

 الجي  الشعري السابق .

ــول  2021وفي عام  - 25 ــرب انعدام األمن في الحد من وصـ ــ  على التنق  بسـ ــتمرت القيود المفروضـ ، اسـ
ــب ات الدعم والحماي  والعدال . وقد وفر  ــاءاتأمين المظالم وم تب المدعي العام  م تبالمــــحايا إلى  ــ   فمــ

ــي  في النصــــــــ  األخير من العام. وكما أفاد نظام اإلنذار المب ر نقال عن م تب أ   ظ مين المظالم،  افتراضــــــ
ــون العدال   ــتويات إدان    يواجهون الناجون والناجيات الذين يلتمســـــــــ ع بات وي لي ، بما في ذل  انخفاض مســـــــــ

في المناط  الري ي ، وتهديدات الجماعات المسـلح  ضـدهم وضـد السـلطات    يالمجسـسـ  الوجودالجناة، وضـع   
التي  بالنزا   المتص تاالت العن  الجنسي  تال  من 62المحلي . وفي تين أتيل  إلى م تب المدعي العام 

ــتوى اإلدانات عن ــا ي  إلى أن مسـ ــير الســـجالت القمـ ــاء والفتيات في المقام األول، تشـ هذ   تعرضـــ  لها النسـ
في الما   من إجمالي عدد القمـــــــــايا. ففي قمـــــــــي  الصـــــــــح ي     17عن   باليادقد ةاد  2021الجرا م في عام 

، ت ما 2021ن األمري ي  لحقوق اإلنســــــان، في تشــــــرين األول/أكتو ر  جيني  بيدويا، أصــــــدرت مح م  الرلدا
تاريخيا بعد عقدين من جريم  االختطاي والعن  الجنســــــــــي التي تعرضــــــــــ  لها. فباإلضــــــــــاف  إلى اســــــــــتنتاك 

تري   كذل المح م  أن الدول  مسجول  عن انتها  تقوقها في السالم  الشخصي  والحري  والشري واليرام ، و 
ــول،    خلصــــــــــ رير،  الفير والتع ــجول  عن انتها  الح  في المحاكم  وف  األصــــــــ المح م  إلى أن الدول  مســــــــ

ــاواة أمام القانون بســـرب عدم بذل العناي  الواجب  في التحقي . وتشـــم  التدابير التي  ــا ي ، والمسـ والحماي  القمـ
عن تنفيذ سـياسـ  تهدي أمرت بها المح م  التحقي  م، المسـجولين عن الجريم  ومقاضـاتهم ومعاقرتهم، فمـال  

ــح يات. وإ ر  ــيما الصـ ــحايا النزا ، وال سـ ــاء ضـ ــاء مركز م رس إلتياء ذكرى النسـ ــحفيين وإنشـ إلى تماي  الصـ
تقريرا من منظمات تقودها نســــاء تتناول العن  الجنســــي   11تلقي الجهاة القمــــا ي الخا  من أج  الســــالم  

لجرا م في قمــايا  الرمزي ، واعتري بأنماك محددة  المتصــ  بالنزا ، اســتمر في إدماك محور تركيز على هذ  ا
من العن  الجنسـي في تح يقاته بشـأن تجنيد األطفال واسـتخدامهم في النزاعات المسـلح . و المث ، تلق  لجن   
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ــي، من قري  العن  اإلنجابي في ــ  أنماك العن  الجنســــــ ــالح  تقارير توضــــــ ــياق النزاعات   الح يق  والمصــــــ ســــــ
 -قســري، داخ  الجماعات المســلح ، وال ســيما القوات المســلح  الثوري  اليولومري  المســلح ، أي اإلجهاض ال

الجي  الشــــعري الســــابق . و غي  تعزيز المســــاواة بين الجنســــين والتركيز على التصــــدي للعن  الجنســــاني في  
الر اسـي  القوات المسـلح ، وىضـع ، بدعم من األمم المتحدة، خط  عم  مشـترك  بين وةارة الدفا  والمسـتشـارة  

 .الجنسين  بين  بالمساواة المعني  
 

 التوصي    
أكرر ـتأكـيد دعوتي إلى التعجـي  ـبالتنفـيذ اليـامـ  لألت ـام المتعلقـ  بنو  الجنس من اتفـاق الســــــــــــــالم،  - 26

ــا ي  والمدافعات عن تقوق اإلنســــــــان. وأهيب  ــام  لتقديم ضــــــــمانات لل يادات النســــــ فمــــــــال عن الررنامج الشــــــ
دعم نظام العدال  االنتقالي  إذ يســتعد إلصــدار أت امه التصــالحي  األولى، وإلى التنفيذ  بالســلطات الوطني  إلى

اليام  لقرار مح م  الرلدان األمري ي  لحقوق اإلنســــــان، فمــــــال عن خط  قوات األمن لمن، العن  الجنســــــي 
 المتص  بالنزا  والتصدي له.

 
 جمهدتية الكدنغد الديمقراطية   

ورـي  اليونغو اـلديمقراطـي  الشــــــــــــــوا ـ  المتعلقـ  ـبانعـدام األمن والحمـاـي ، اســــــــــــــتمرت في  ــــــــــــــرق جمه - 27
أنطوان  - اليونغو الديمقراطي ، فيلي س جمهوري  ذل  العن  الجنســــــي المتصــــــ  بالنزا . وأعلن ر يس في بما

وســــــء انتشــــــار العن ،  2021تشــــــيســــــي يدي تال  تصــــــار في مقاطعتي إيتوري و ــــــمال كيفو في أيار/مايو  
الجماعي للســ ان، واالســتخدام المنهجي للعن  الجنســي من جانب الجماعات المســلح   ير التابع  والتشــريد  

ــ ري . ففي عام   ، وّ ق  بعث  منظم  األمم 2021للدول، ومن جانب الجهات الح ومي  خالل العمليات العســـــــــ
جنسـي المتصـ  بالنزا   تال  من العن  ال 1  016جمهوري  اليونغو الديمقراطي    المتحدة لتحقي  االسـتقرار في

ــابق .   108رجال. ويعود   6فتيان، و  7فتاة، و  459 امرأة و 544تعرَّضــــ  لها   ــنوات ســ تاالت منها إلى ســ
( إلى جماعات مســلح   ير تابع  للدول. وكان  الجهات الح ومي  مســجول   723وقد نســر  أ لري  الحاالت )

تـاـل  منهـا إلى القوات المســــــــــــــلحـ  لجمهورـي   238نىســـــــــــــــر    تـي تـاـل ،  293الحـاالت المتب ـي  وعـددهـا   عن
 تاالت إلى جهات ت ومي  أخرى. 7إلى الشرط  الوطني  اليونغولي ، و  تال  48 اليونغو الديمقراطي ، و

وواصـل  الجماعات المسـلح  اسـتخدام العن  الجنسـي باعتبار  أسـلو ا لفرض سـيطرتها على الموارد   - 28
ــا ــتىخدم أيمــــــ باعتبار  أداة للعقاع الجماعي على ما يعتقد أنه تعاون م، جماعات    الطريعي  واألراضــــــــي. واســــــ

ــاـ   نـياتورا   أخرى أو م، القوات الح ومـي ، أ ـناء عملـيات االختطـاي والغـارات على القرى. فقـد ارتيـر  فصــــــــــــ
ــمالي  ــي المرلم  380عددها و   الري  الحاالت المرلم عنها في كيفو الشــــــ تال . وأظهرت تاالت العن  الجنســــــ

ــيادة  جانفييه ةيادة ملحوظ  من تالتين إلى   -عنها من جانب تحال  الوطنيين من أج  كونغو تر وذي ســـــــــ
ــد الفتيات. وعالوة على ذل ،   27 ــلح  جديدة،  تنشـــءتال ، وق، معظمها ضـ ــمال كيفو جماع  مسـ ا ن في  ـ
ــانو الذي نصــــــــــب نفســــــــــه المواطنين“الدفا  عن  اتحاد الوطنيين من أج   نهي  ، والذي “جنراالن، ب يادة ما ــــــــ

أىبلم عن ضــلو  هذ  الجماع     التيالحاالت   وجمي،، لينه ســرعان ما عاد إلى معقله. 2020اســتســلم في عام 
تاالت ا تصــاع في أ ناء األســر في إطار الزواك القســري أو االســتعباد   هي  ،تال  17في ارتيابها، وعددها  

ــي. ا ــفر عن مقت  و لجنســـ ــتقرار أســـ ــيطرة على مناجم الذهب عامال مزعزعا لالســـ في كيفو الجنو ي ، كان  الســـ
ماي رايا موتومروكي. وفي    - عناصــــــــــــر من جماع  ماي منها جهات أيدي على وذل وا تصــــــــــــاع مدنيين،  

نها، بما في ذل  تال  مرّلم ع 94 ماي ماالي ا مسجول  عن -مقاطعتي مانيما وتنجانيقا، كان  عناصر ماي 
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المناط  التي تســـــــــيطر عليها   اال تصـــــــــاع الجماعي. وعالوة على ذل ، و ســـــــــرب انعدام األمن الســـــــــا د في
ادعاء بالعن  الجنســــــــي. وفيما  250 الجماع ، كان من المســــــــتحي  على األمم المتحدة التحق  من أكثر من

رتهـا القوات المســــــــــــــلحـ  لجمهوريـ  اليونغو يتعل  بقوات األمن الوطني، وق، معظم الحـاالت المو قـ  التي ارتي
ــد106الديمقراطي  في إيتوري ) ــاع الجماعي ضـــ ــتخدم اال تصـــ ــاء والفتيات اللواتي ةىعم أنهن  ( تي  اســـ النســـ

الشــــــــــــــرطــ  الوطنيــ     فيهــا  تورطــ الحــاالت التي  و يوفرن الــدعم لجمــاعــ  التعــاونيــ  من أجــ  تنميــ  اليونغو.  
 من األتيان في أماكن االتتجاة. في كثير ارتىير اليونغولي  هي تاالت 

وأىترة تقـــدم في م ــــافحـــ  اإلفالت من العقــــاع، على الر م من اســــــــــــــتمرار التحـــديـــات الهي ليــــ .  - 29
عنصــرا من القوات المســلح  لجمهوري  اليونغو الديمقراطي ،    118، أدان  المحاكم العســ ري  2021 عام ففي
عناصـــــــر من الجماعات المســـــــلح  بتهم  ارتياع العن    10الشـــــــرط  الوطني  اليونغولي ، و  من أفراد 28 و

 ،أيلول/ســرتمرر على تشــانس ميهونيا كولوكولو  21بالنزا . و ــمل  هذ  اإلدانات الح م في  المتصــ الجنســي 
رايا موتومروكي بالسجن مدى الحياة الرتيابه جرا م ضد اإلنساني ، بما في ذل  القت   ماي  -مايقا د جماع   

دوالر أمري ي للمدعين بالح  المدني بما في ذل   358  000ته المح م  أيمــــــــــــــا بدف، واال تصــــــــــــــاع؛ وأمر 
ــحي  من 17 ــات الممنوت  لم تصــــري بعد. وفي بعض الحاالت،   ضــ ــاع.  ير أن التعويمــ ــحايا اال تصــ ضــ

ــي. فقد أى  ــ ريون دون محاكم  عن آخرين ممن ةعم ارتيابهم جرا م عن  جنسـ فرك  أفرك المدعون العامون العسـ
وما قا د فصـــــــي  بويرا، بىعيد اعتقاله في تشـــــــرين الثاني/نوفمرر خالل عملي  في  وما نفذتها قوات  ايو ب عن بو 

، عندما ألقي ال بض على مقات  من فصـــــي  بويرا التاب، لجماع   2021الشـــــرط . وفي تشـــــرين األول/أكتو ر 
  بعث  منظم  األمم المتحدة فصــي  التجديد، في  ــمال كيفو بتهم الســرق ، تدخل -اليونغو  ندوما للدفا  عن

حقوق اإلنســــان، وقدم  معلومات ذات صــــل . وعالوة على لنتهاكات ا  رتياعللدعوة إلى توجيه اتهامات له با
اســـــــــتخدام القوات المســـــــــلح  لجمهوري  اليونغو الديمقراطي  فصـــــــــي  بويرا التاب، لجماع  ندوما  ذل ، أبلم عن
كوكي  لمحار   الجماعات المسـلح ، بما فيها تحال  الوطنيين من أج   فصـي  التجديد    -اليونغو  للدفا  عن
، وتجم، الحركات المســــــــــــاندة للتغيير/قوات الدفا  عن الشــــــــــــعب والقوات جانفييه  - وذي ســــــــــــيادة كونغو تر

لمخاطر ذات الصــل  بحماي  المــحايا والشــهود، (. وتفاقم  اS/2021/560 انظرالديمقراطي  لتحرير رواندا )
ندوما للدفا  عن  فصـــــــــي  ـــــــــي ا، ةةيم    نتابيري   نتابوالمحاكم  التي أدت إلى إدان     ـــــــــمل  محن  ـــــــــار  في

.  2019رايــا موتومروكي، الــذي أدين في عــام    يمــا  -  ةةيم جمــاعــ  مــاي  ،اليونغو، وضــــــــــــــحــايــا كوكودي و 
بالنزا  المعروفين، وال سيما  يدون  المتص مرتيري العن  الجنسي تزال هنا  مذكرات اعتقال ساري  ضد  وال

  “، و نالجنرال 2019فصــــــــي  التجديد منذ عام  -ةةيم جماع  ندوما للدفا  عن اليونغو    ، ــــــــيميراي مويســــــــا
 .2013ةةيم تحال  الوطنيين من أج  كونغو تر وذي سيادة منذ عام   ،جانفييه كارايري بوينغو

من وضــــع  الرني  التحتي  في المراف  الصــــحي  إم اني  الحصــــول على المســــاعدة وأعاق انعدام األ - 30
القيود المفروضـ  على   وظل سـاع  الحاسـم  بعد وقو  االعتداء الجنسـي.  72الطار   في  مـون فترة الـــــــــــــــ  

النــاجيــات والنــاجين من العن  الجنســــــــــــــي إلى   وصــــــــــــــول  دون   تحول  19-بجــا حــ  كوفيــد  يتعل   فيمــاالحركــ   
. وفي تشــرين األول/أكتو ر، ةارت ممثلتي   البشــري   المناع نقابفيروس    أصــيروا منبمن في ذل    الخدمات،

الخاصـــ  جمهوري  اليونغو الديمقراطي  للمشـــارك  في اجتما  ما دة مســـتديرة نظم تح  رعاي  مجســـســـ  دينيس 
 المتعلق  للســــياســــاتوطني   إطارنياكيرو تشــــيســــي يدي، بمشــــارك   ــــب ات الناجيات والناجين، بهدي اعتماد  

 .(S/2021/987 انظرالتعويمات، بما في ذل  إنشاء صندوق وطني للتعويمات )ب 
 

https://undocs.org/ar/S/2021/560
https://undocs.org/ar/S/2021/987
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 التوصي    
إلى الريان المشـتر  الداعي إلى التصـدي  2019أت  السـلطات على التعجي  في تنفيذ إضـاف  عام  - 31

بالنزا  وممــاعف  الجهود الرامي  إلى محاســب  الجناة، فمــال عن اعتماد التشــريعات   المتصــ للعن  الجنســي 
  بهعالن ، التي تتناول مسـا   منها تقديم التعويمـات للناجيات والناجين من العن  الجنسـي. وأرتب  النظر قيد

ــدي للعن  الجن  الر يس ــام  إطالقاا الهادف  إلى التصــ ــاني، عن انطالق الحمل  الوطني  لعدم التســ ــي والجنســ ســ
 وأدعو إلى تنفيذها تنفيذا كامال.

 
 العراق   

ــنتها خاليا داع . فقد  - 32  ـــهدت الفترة المشـــمول  بالتقرير بيئ  أمني  متقلب  ارتبط  بهجمات متفرق   ـ
في التأ ير سـلبا   2017و   2014داع  بين عامي    تنظيمبالنزا  الذي ارتيبه   المتصـ اسـتمر العن  الجنسـي 

التقارير.  ات والناجين من العن  الجنســي، في تين ال يزال ا الي رهن األســر، تســبما أفادت بهعلى الناجي 
ــتان، أنقذ من  فوفقاا لمديري   ـــــــجون األيزيديين التابع  لوةارة األوقاي والشـــــــجون الديني  في ت وم  إقليم كردســـــ

فتاة،  1 049 نساء، و 1 206)   خصاا  3  550من األيزيديين المختطفين،   6 417أص  ما يقدر عددهم بــ 
امرأة(.  1  293 رجالا و 1 470 ـــخصـــاا في عداد المفقودين ) 2 763رجالا(، وال يزال   339فتى، و   956و 

ــررة األخرى، من قري  التركمان. وفي ــم  الجماعات المتمـــــــ ، تحقق   2021 عام  ير أن هذ  األرقام ال تشـــــــ
ــد فتيات تتراوع أعمارهن بين بالنزا   متصــــــــ األمم المتحدة من ســــــــ  تاالت عن  جنســــــــي   13ارتير  ضــــــ

عادت   قدمن قر  عناصـر داع . و  2014عاما وق  اختطافهن واسـترقاقهن الجنسـي الالت  في عام  17 و
خالل الفترة المشـــــــــمول  بالتقرير. وال يزال نقا اإلبالب  الســـــــــوري   العر ي  الجمهوري جميعهن إلى العراق من 

ــرب الخوي من  ــري منعاا لابالب عن الحواد ، وانعدام الثق  في  يمث  تحديا كريرا بســ ــغء األســ االنتقام، والمــ
الحصـــول على الدعم النفســـي واالجتماعي والرعاي  الصـــحي  العقلي  يشـــ   تحديا   ويظ كيانات إنفاذ القانون.  

على بعض الــدعم،   الحصــــــــــــــولن  ي لنــاجيــات والنــاجل  أم ننظرا النخفــاض عــدد مقــدمي الخــدمــات. وفي تين  
ــابات التي لحق  بهم  ال ــاســـي، بما في ذل  الجرات ، لعالك اإلصـ يزال العديد منهم ينتظر العالك الطري األسـ

 األسر. أ ناء وجودهم في

ــدر مجلس الوةراء تعليمات لتوفير التوجيه في تنفيذ    23وفي  - 33 ــرين األول/أكتو ر، أصــــــــــ قانون  التشــــــــــ
. وينا القانون على أن الجرا م  2021التاريخي بشـــأن دعم المـــحايا األيزيديات الذي اعتىمد في آذار/مارس  

لى جرا م اإلبادة الجماةي   المجتمعات المحلي  لأليزيديين والتركمان والمســـيحيين والشـــب  ترقى إ المرتيب  ضـــد
اإلنســــــــاني ، وينا على تعويض الناجيات وتوفير ســــــــر  االنتصــــــــاي لهن وإعادة تأهيلهن في   والجرا م ضــــــــد

ينطر  على النساء والفتيات األخريات اللواتي تعرضن أيما للعن  الجنسي في     ةواك  المجتم،، لينه ال
ــأل  األ قســــري من ــر داع ، كما أنه ال يعالج مســ ــ  بالنزا .  نتيج طفال المولودين  عناصــ ــاع المتصــ اال تصــ

ونظرا للمتطلبات القانوني  المتعلق  بو ا   الهوي  الشـــــخصـــــي ، ال يزال هجالء األطفال معرضـــــين لخطر انعدام 
الجنســــــــــــــيــ ، األمر الــذي يجعلهم عرضــــــــــــــــ  لالتجــار بــالبشــــــــــــــر والتجنيــد من جــانــب الجمــاعــات اإلرهــابيــ  

(. وفي آع/أ ســـــــــطس، أنشـــــــــأت وةارة العم  والشـــــــــجون االجتماةي  مديري  عام  لرعاي   S/2022/77 انظر)
ا لتلقي طلبات التعويض في أوا   عام  . وواصــــــــ  فري   2022 ــــــــجون الناجيات في محافظ  نينوى اســــــــتعدادا

لمرتيب  من جانب داع /تنظيم الدول  اإلســـــالمي   التحقي  التاب، لألمم المتحدة لتعزيز المســـــاءل  عن الجرا م ا

https://undocs.org/ar/S/2022/77
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إجراء مقابالت م، ضــــــحايا   منها بســــــر   ،العراق والشــــــام جم، األدل  على جرا م داع  وتفظها وتخزينها في
 االسترقاق الجنسي. قري  منو هود الجرا م الجنسي  والجنساني ، 

 
 التوصي    

الح وم  على كفال  تنفيذ  تنفيذا كامال باسـتخدام   أرتب بسـن قانون دعم الناجيات اإليزيديات وأت  - 34
موارد كافي  من الميزاني  و التشـاور م، الناجيات. وأ ـج، الح وم  على النظر في وضـ، أت ام مما ل  تتعل  

اال تصــــــــــــاع المتصــــــــــــ  بالنزا . وتما ــــــــــــيا م، الريان   نتيج بأطفال الناجيات، بمن فيهم األطفال المولودون  
، أدعو الح وم  إلى كفال   2016الصــــادر عام   لهالجنســــي المتصــــ  بالنزا  والتصــــدي   المشــــتر  لمن، العن 

المســــــــاءل  عن العن  الجنســــــــي المتصــــــــ  بالنزا  ووصــــــــول الناجيات بشــــــــ   مأمون إلى الخدمات المتعددة 
 القطاعات.

 
 ليبيا   

إلى إنها     2021 كانون األول/ديســمرر 24نتخابات التي كان من المقرر عقدها في  االأدى تأجي    - 35
في ليريا. ونتيج  النتشـــار انعدام األمن والتدف   ير المشـــرو  لألســـلح  الصـــغيرة واألســـلح     الســـياســـي العملي  

ارتياع جرا م اال تصـــاع  مواصـــل  الخ يف  تم ن المهر ون والمتجرون والجماعات المســـلح  عرر الوطني  من
 على تبع  التي األمور ومن. الهجرة أةم  تفاقم  خمـم يف وذل  ،واالسـتعباد الجنسـي م، اإلفالت من العقاع

اســـــــــــــتخدام خطاع اليراوي  والتحريض على ارتياع العن  ألســـــــــــــباع جنســـــــــــــاني ، بما في ذل  العن    القل 
الجنســــي، ضــــد النا ــــطات في الحياة العام . وأفادت البعث  المســــتقل  لتقصــــي الحقا   في ليريا بأن نا ــــطين 

(. وقرر بعض A/HRC/48/83 انظرتقوقيين تعرضــــــــوا لالختطاي والعن  الجنســــــــي من أج  إســــــــ اتهم )
الناجيات والناجين من العن  الجنســـي الذي ارتيبه رجال مســـلحون عدم تقديم  ـــ اوى رســـمي  بســـرب مخاوي  

إم اني  إيصــــال المســــاعدات اإلنســــاني ، في   دون  تحولتتصــــ  بأمنهم الشــــخصــــي. واســــتمرت التحديات التي 
الوصــــــــــــــول إلى مراف  معينــ  في طرابلس   اة. و ينمــا مىنحــ  األمم المتحــدة ت أمــاكن منهــا مراكز االتتجــ 

تال    23و نغاةي، لم تسـم  السـلطات بهجراء مقابالت سـري . وتحقق  بعث  األمم المتحدة للدعم في ليريا من 
نســــــاء ليريات   9بالنزا ، بما في ذل  اال تصــــــاع واإلكرا  على الدعارة، ارتير  ضــــــد  متصــــــ عن  جنســــــي 

 من السودان والصومال والياميرون. ذل  في بما ،مهاجرة 14 و

واســـــــــــتمرت التهديدات بارتياع العن  الجنســـــــــــي وارتيابه فعالا في مراكز االتتجاة. فقد تلق  بعث   - 36
األمم المتحدة للدعم في ليريا تقارير عن تواد  ضـــــــــرع وعن  جنســـــــــي، بما في ذل  اال تصـــــــــاع، ارتيرها  

. وواصـل  البعث  تلقي تقارير عن وقو   2019و  2015الجوي  بمصـرات  بين عامي الحراس في سـجن اليلي  
أعمال عن  جنســـــــي ضـــــــد المحتجزين في ســـــــجن معيتيق  الخاضـــــــ، لســـــــيطرة جهاة الرد  لم افح  اإلرهاع  

، بدأت 2021ســــــــــــابقا باســــــــــــم قوات الرد  الخاصــــــــــــ . وفي كانون الثاني/يناير   المعرويوالجريم  المنظم ، 
تعرضهن لسوء المعامل ، بما في ذل   على اتتجاجاضرابا عن الطعام في أتد مراكز االتتجاة، المهاجرات إ

ــ ياا في بعض الحاالت،   ، وتعســــ ــال عن اتتجاةهن مطّوالا ــي، فمــــ ــ ال العن  الجنســــ ــا ر أ ــــ ــاع وســــ اال تصــــ
ــا البعثـــ ، أعيـــدت إلى الوطن في آذار/مـــارس   م، ــالهن. وفي أعقـــاع جهود الـــدعوة التي بـــذلتهـ امرأة    14أطفـ
محتجزات في ســجن الجديدة. وكان  هجالء النســاء قد تعرضــن للعن  الجنســي أ ناء اتتجاةهن في مراكز   كنّ 

ن  ضـــد مقاتلي داع  المزعومين.  اتتجاة متعددة بعد ال بض عليهن في ســـياق العمليات العســـ ري  التي  ـــى
 طنون من إ يو يا وإريتريا وتشـــــــــادفتاة من بينهم موا 25فتى و   34امرأة و  39وو ق  البعث  أيمـــــــــا اتتجاة 
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والجمهوري  العر ي  الســوري  والعراق ومصــر، معظمهم محتجز منذ أكثر من خمس ســنوات، م، أطفال قمــوا  
االتتجاة. وفي تين أن النســـــــــاء والفتيات معرضـــــــــات  ظرويمعظم تياتهم رهن االتتجاة وأطفال ولدوا في  

(. فقد روى رجالن A/HRC/48/83)  الخطرمن    أيمـاا للخطر بشـ   خا ، فهن الرجال والفتيان لم يسـلمو 
أنهم وقعوا ضــــحايا للعن  الجنســـي    الصــــومال  من، وخمس فتيات  الياميرون   منوفتاة من الســــودان، وامرأتان 

ن خدمات  ي ن المحتجز ي لناجيات والناجل  تتاعالجهات الح ومي . ونادرا ما  من جانب المتجرين، و عمـــــــــهم من
 ساع  الحاسم  بعد تعرضهم لالعتداء. 72 الطوارئ في  مون فترة الـ

 
 التوصي    

ــلطات على   الوق  الفوري أدعو جمي، األطراي إلى  - 37 ــ اله. وأت  الســ ــي ب اف  أ ــ  من العن  الجنســ
اء مقـابالت ســــــــــــــريـ  م، المحتجزين، إم ـانيـ  الوصــــــــــــــول دون قيود إلى مراف  االتتجـاة، وإجر   المتحـدة  األمم

ومحاســـــــب  جمي، مرتيري العن  الجنســـــــي، وةيادة المســـــــاعدة المتعددة القطاعات المقدم  للناجيات والناجين،  
 واعتماد تشريعات تهدي إلى إنهاء العن  ضد المرأة والتصدي لالتجار باأل خا .

 
 مالي   

أيار/مايو، والقرار  في نىفذالع عسـ ري جديد طال أمدها بسـرب انق تحول سـياسـي عملي مالي  تشـهد - 38
مــا أدى إلى فرض عقو ــات من جــانــب الجمــاعـ     وهوالالت  بتمــديــد الفترة االنتقــاليــ  لمــدة خمس ســــــــــــــنوات،  

ــادي  لدول  رع أفري يا في أوا   عام  ــياق، اعتىرر تيثيف أعمال العن  الذي 2022االقتصـــــــــ . وفي هذا الســـــــــ
عات المســلح  والميليشــيات القرلي  مج ــرا لانذار المب ر على ةيادة العن  تمارســه الجماعات المتطرف  والجما

ــير اليرير في اإلبالب بســــرب الوصــــم وانعدام بالنزا الجنســــي المتصــــ    . ونتيج  لذل ، وعلى الر م من التقصــ
امل  األمن والقيود المفروضــــــ  على إم اني  إيصــــــال المســــــاعدات اإلنســــــاني ، تحقق  بعث  األمم المتحدة المتي

امرأة   19المتعددة األبعاد لتحقي  االســــــــتقرار في مالي من تاالت عن  جنســــــــي متصــــــــ  بالنزا  تعرض لها 
رجال. و الري  الجناة عناصــــــر في جماعات مســــــلح  مجهول  الهوي ، ولين من بينهم أيمــــــا  4فتاة و   24 و

ــلمين، وتنظيم الدو  ــالم والمســ ــرة اإلســ ــيادون تقليديون من الدوةو، وجماع  نصــ ــحراء  صــ ــالمي  في الصــ ل  اإلســ
في تل  الحاالت أيما.   أيما  الدفا  واألمن المالي  ضالع قوات  اليررى، ومهر ون مسلحون. وكان  عناصر 

ــري  المثال،  فعلى ــاعامرأة تعرضـــــ    أن  يىّدعىســـ ــرا12  جانب  من جماعي  ال تصـــ ــر قوات   من  عنصـــ عناصـــ
وقع  هذ  الحواد    قد(. و S/2021/1117نظر )ا  مو تيالدفا  واألمن المالي  في مخيم عســــــ ري في مدين  

في مناط   او، وميناكا، ومو تي، وســـــــــيغو، وتمب تو، وتمـــــــــمن  تاالت من اال تصـــــــــاع، واال تصـــــــــاع  
 االعتداء الجنسي. من أخرى  أ  الالجماعي، ومحاوالت اال تصاع، والزواك القسري، واالختطاي و 

 الذي األمرالنزا ، وواصــــل  األمم المتحدة دعم الســــلطات في التصــــدي للعن  الجنســــي المتصــــ  ب  - 39
ــتر  لعام  ــدي  على خط  عم  وطني  لتنفيذ الريان المشـــــــ ــئ. 2019أدى إلى التصـــــــ مراكز جامع     10 وأىنشـــــــ

للخدمات في المراف  الصـــــحي  القا م  في مناط  باماكو، وكايس، وكولي ورو، وســـــيغو، وســـــي اســـــو. وعالوة 
دماك وتدات عن من، العن  الجنســي المتصــ   على ذل ، وّقع  البعث  والشــرط  المالي  مذكرة تفاهم بهدي إ
ــي  ألكاديمي  الشــــــرط    ــاء  الوطني بالنزا  والتصــــــدي له في المناهج الدراســــ .  ير أن إم اني  اللجوء إلى القمــــ

ــي. ولوتظ  تاالت   ال ــحايا العن  الجنســــ ــات لمــــ ــ   تحديا كريرا، بما في ذل  عدم وجود تعويمــــ تزال تشــــ
ــا ي    فيما يتعل  بالعن  الجنســــي. وال تزال هنا   ماني  ــــ اوى معلق  قدمها تأخير كريرة في اإلجراءات القمــ
من ضـــحايا العن  الجنســـي المتصـــ  بالنزا  الذي ارتيب في  ـــمال   197ممثلون قانونيون للمـــحايا، تشـــم  

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/83
https://undocs.org/ar/S/2021/1117
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ــا ي  المالي  و . 2013و   2012مالي في عامي  ــلطات القمـــــــــــ إعطاء األولوي   فيدعم  األمم المتحدة الســـــــــــ
في  و ضـــــــحي .   146  القمـــــــايا الرمزي  المعلق ، تتأل  من ســـــــ   ـــــــ اوى تشـــــــم  ما مجموعه لثال  من هذ
بخط  تنفيذ واضـح .    تقترن  لم  السـياسـ   هذ أن   بيدسـياسـ  بشـأن التعويمـات.   السـلطات  اعتمدت  ،تموة/يوليه
م المتحـدة، األم  تـدعمـه  الـذي  ،اإلجراءات الجنـا يـ   قـانون العقو ـات و   قـانون بعـدى إصــــــــــــــالع    يىعتمـد و ـالمثـ ، لم
 أت اما تتعل  بالمحايا والشهود.  ويتممن

 
 التوصي    

أت  الســــلطات على التنفيذ اليام  للريان المشــــتر  الداعي إلى التصــــدي للعن  الجنســــي المتصـــ    - 40
ــياســــ  جرر المــــرر، وإصــــالع   المقترن بالنزا  وخط  العم   العقو ات  قانون به، فمــــال عن التنفيذ الفوري لســ

العن  الجنســـــي المتصـــــ  بالنزا     تاالتفي  القمـــــا ي   للمالتق اءات الجنا ي ، وإعطاء األولوي  اإلجر   قانون و 
 التي لم يىر  فيها بعد، وكفال  تقديم المساعدة الشامل  للناجيات والناجين.

 
 ميانمات   

إلى تصـــــــــعيد النزا  وتقلا الحيز   الســـــــــلط  على  الجي   اســـــــــتيالء، أدى  2021في  ـــــــــباك/فرراير   - 41
ــورة   ــ، و صــ ــي على نطاق واســ ــار العن  الجنســ المدني. ومنذ ذل  الحين، ظهرت تقارير مثيرة للقل  عن انتشــ

ما أدى إلى تفاقم مخاطر ارتياع العن  الجنســـــــي،   وهومنهجي . وعالوة على ذل ، اســـــــتمر النزا  المســـــــل ،  
، وفرار اليثيرين منهم إلى 2021 ــــــخا منذ  ــــــباك/فرراير   441  500تشــــــريد أكثر من   في  مجخرا وتســــــرب

 ـــــخا ما ةالوا في تال  تشـــــّرد مطول في واليات تشـــــين،  370  400الرلدان المجاورة. وهذا باإلضـــــاف  إلى 
 الجئ من الروهينغا يعيشون في كوكس بزار في بنغالدي . 900 000وكاتشين، وراخين، و ان، وأكثر من  

ا على االتتجاجات وظهور ترك  العصـيان المدني، اسـتخدم    - 42 تاتماداو و ـرط  ميانمار ال قواتوردا
القوة المفرط ، بما في ذل  العن  الجنســــــي، ضــــــد المتظاهرين والصــــــحفيين. واســــــتىهدف  النســــــاء، بمن فيهن 

 أماكنأدوار قيادي  بارةة في صفوي الحرك . وفي ب  اضطلعني  الصحي  والمعلمات، اللواتي أخصا يات الرعا
تاتماداو و رط  ميانمار  الاالتتجاة، التي مىنع  المساعدات اإلنساني  من الوصول إليها، أفادت التقارير بأن 

خارك نطاق القمـاء، والعن   اسـتخدمتا أسـاليب  ـمل  االعتقال التعسـفي، والتعذيب، واإلخفاء القسـري، والقت 
  أجســـام باســـتخدامالجنســـي، بما في ذل  اال تصـــاع، واال تصـــاع الجماعي، والتهديد باال تصـــاع، واإليالك 

. وأىبلم أيمـا عن تدو  تاالت من التحرج الجنسـي والعن  ضـد األفراد من مغايري الهوي  الجنسـي .  ريب 
ــتباكات المســـــلح  بين   ــياتوالمتاتماداو الوخالل اال ـــ المرتبط  بها والتنظيمات العرقي  المســـــلح ، وقوات   يليشـــ

، اةداد بشــ   كرير عدد التقارير التي تفيد بارتياع العن  الجنســي. تديثا  ل الدفا  الشــعري المدني  التي  ــى 
تاتماداو. و ــــــمل   الوتحقق  األمم المتحدة من تاد   واتدة تعرض فيها طف  للعن  الجنســــــي على يد جنود 

ــاع جماعي ةعم أن جنودا من    تاد تان ــف  عنهما الناجيات روايات متعددة عن ا تصــــ تاتماداو الأخريان كشــــ
 ارتيرو  في والي  تشين أمام أفراد أسرهن، أدى إلى تم   ير مر وع في كلتا الحالتين.

 األمامي  بسرب مداهم  الجي  مراف  الرعاي  الصحي  واتتالله  الصفويوتعط  تقديم الخدمات في   - 43
ما أدى إلى انهيار نظام الرعاي  الصــحي  العام  وإعاق  الوصــول إلى خدمات الرعاي  بعد  وهوالمســتشــ يات، 

التعرض لال تصـــــــــــاع والخدمات الجنســـــــــــي  واإلنجابي . وقد أعاق اإل الق المتيرر لالتصـــــــــــاالت الســـــــــــليي   
وة على ذل ، ور م والالســــــــــــليي  إم اني  الوصــــــــــــول إلى خطوك المســــــــــــاعدة و يرها من خدمات الدعم. وعال
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الداعي إلى التصـدي للعن  الجنسـي    2018الح وم  نشـرت خط  عم  وطني  لتنفيذ الريان المشـتر  لعام  أن
المتصـــــ  بالنزا ، إال أن الخط  ال تع س بشـــــ   كاي نهجا يركز على اتتياجات الناجين والناجيات، فمــــال  

. وواجه المهنيون 2019م المتحدة منذ أواخر عام عن أنها وىضع  في صيغتها النها ي  دون التشاور م، األم
، لتنهي بذل  تقديم  2016القانونيون قيودا متزايدة إ ر تعدي  الســــــلطات الفعلي  قانون المعون  القمــــــا ي  لعام 

المعون  القمـــــــا ي  أ ناء االتتجاة الســـــــاب  للمحاكم . و ســـــــرب تآك  ســـــــيادة القانون، توســـــــع  آليات العدال   
العرقي  المســـــــــــلح .   التنظيماتالفراب الناجم عن ذل ، وال ســـــــــــيما في المناط  التي تعم  فيها   التقليدي  لم ء

وعالوة على ذل ، وفي إطار نهج العفو الشـــــــــام ، أىفرك عن عدد من الســـــــــجناء، بمن فيهم المدانون بارتياع  
 العن  الجنسي.

ــاركـ  رســــــــــــــمـيا في فر  وفي كوكس بزار، يتعرض الجئو الروهينغـا، اـلذين ال يتم نون من   - 44 المشــــــــــــ
العم ، لالتجار واالســتغالل. وكثيرا ما تعالج تاالت العن  الجنســي المنســو   إلى قادة المخيمات الذكور من 

خطر إر ام المــــــــــــــحايا على الزواك من الجناة. وفيما تىددت فجوات    ارتفا خالل آليات تقليدي  تنطوي على 
ات المتنوع ، بمن في ذل  األ خا  ذوو اإلعاق ، والناجون في الخدمات المقدم  للمجموعات ذات االتتياج

الذكور، وأفراد مجتم، المثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجنســي ومغايري الهوي  الجنســاني  وتاملي صــفات  
 الجنسين وأترار الهوي  الجنساني ، واصل  األمم المتحدة تقديم المساعدة متعددة القطاعات في المخيمات.

 
 صي  التو   

أدعو األطراي إلى الوق  الفوري لجمي، أعمـال العن  الجنســــــــــــــي، وأكرر ـتأكـيد دعواتي إلى إـتاتـ   - 45
 إيصال المساعدات اإلنساني  فورا ودون قيود إلى الس ان المتمررين.

 
 الصدمال   

  مخاطر العن  الجنســـــــــي. فقد واصـــــــــل  ترك  تزايدال يزال النزا  الذي طال أمد  يعرض المدنيين ل - 46
ــاع   ــيطرتها الفعلي ، تي  تتعرض الفتيات لالختطاي واال تصـــــ ــا  المناط  الواقع  تح  ســـــ ــباع إخمـــــ الشـــــ

. وأدى  االبتزاةي  مطالرهموالزواك القســـــري من جانب عناصـــــر ترك  الشـــــباع عندما تعجز أســـــرهن عن تلري  
إم اني  اللجوء إلى القمــاء،  المســاواة الهي لي بين الجنســين، الذي تفاقم بســرب انعدام األمن ومحدودي   انعدام

ــع    ــات. وعالوة على ذل ، فهن ضــ ــ   خا  إلى تل  الممارســ ــردات بشــ ــاء والفتيات المشــ إلى تعريض النســ
ســـــــــــلط  الدول ، والحماي  التي توفرها العشـــــــــــا ر للجناة المزعومين، وإلقاء اللوم على المـــــــــــحايا، كلها عوام  

ــديد في اإلبالب. وتحقق  بعث    أســــــــهم األمم المتحدة لتقديم المســــــــاعدة إلى الصــــــــومال من  في النقا الشــــــ
امرأة   19متصــــــ  بالنزا ، ومعظمها تواد  ا تصــــــاع جماعي، تعرض لها الجنســــــي العن   بال تتعل تواد   

فتاة ورج  واتد. وفي إطار رصــد االنتهاكات الجســيم  ضــد األطفال، تحقق  األمم المتحدة أيمــا من   13 و
فتيات وصــــــري واتد. ونىســــــر  معظم   306أ ــــــ ال العن  الجنســــــي تعرض لها  تواد  ا تصــــــاع و ير  من

الحواد  إلى جناة مجهولي الهوي ، وترك  الشــــــــباع، وميليشــــــــيات العشــــــــا ر. كما ضــــــــلع  فيها قوات األمن 
قوات بونتالند وقوات جو االند. وفي آذار/مارس، ةىعم أن أتد عناصــــــر قوة   والشــــــرط  الح ومي ، فمــــــال عن

ــا ي في الشـــرط  لالعتداء والمـــرع   ـــرط  بونتالن  ــر نسـ د ا تصـــب امرأة تح  تهديد الســـالع. وتعرض عنصـ
 على أيدي أر ع  عناصر آخرين وقا دها، الذي اتهمها بالتدخ  في التحقي  في قمايا العن  الجنسي.
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 ، اعتمدت الح وم  خط  عم  وطني  لتنفيذ الريان المشــــــتر  الداعي2022وفي كانون الثاني/يناير   - 47
إلى التصـدي للعن  الجنسـي المتصـ  بالنزا ، على الر م من اسـتمرار التأخير في سـن تشـريعات مناسـب  لمن،  

الزعماء   العن  الجنســـــي والتصـــــدي له. و دعم من البعث ، نظم  ســـــلطات جو االند تلق  عم  تشـــــاوري  م،
الرضــــا   ــــوا   بشــــأن ســــن  الدينيين و ــــيوع العشــــا ر بشــــأن مشــــرو  قانون الجرا م الجنســــي ، أىعرع فيها عن

بالزواك. وفي أيار/مايو، وضـــع  الح وم  الصـــيغ  النها ي  لســـياســـ  عام  بشـــأن تقوق اإلنســـان، تح  فيها 
قوات   القوات المســــلح  على االمتثال لحظر العن  الجنســــي بموجب القانون الدولي. وأدت اعتقاالت أفراد من

ــدور إدانات في   ــي  على ا 16األمن ومدنيين إلى صـ ــاع  ب  اإلدان ألق ، بما في ذل  قمـ ــاع واال تصـ اال تصـ
بــــاوي وع  2021الجمــــاعي. وفي عــــام   ، دعمــــ  األمم المتحــــدة مركزا جــــامعــــا للخــــدمــــات، من قريــــ  مركز 

 ناجي  وناجيا من اال تصاع. 226صوماليالند، قدم الدعم لما عدد   في
 

 التوصي    
. وأ ــيد بالجهود 2018لجرا م الجنســي  لعام أت  الح وم  على التعجي  في اعتماد مشــرو  قانون ا - 48

التي ترذلها الح وم  لوضـــ، الصـــيغ  النها ي  لخط  عم  وطني  تهدي إلى تنفيذ الريان المشـــتر  بشـــأن إنهاء 
العن  الجنسـي في تاالت النزا ، وأهيب بالسـلطات إلى تنفيذ السـياسـ  المتعلق  بحقوق اإلنسـان التي اعتمدتها 

 وةارة الدفا .
 

 دت السددان جن   

ــتمرار   - 49 ــريانر م اســــ ــاعدات    ســــ ــول المســــ ــير وصــــ اتفاق وق  األعمال القتالي  وتماي  المدنيين وتيســــ
ةاد   اإلنساني  في معظم أنحاء الرلد، فقد استمرت اال تباكات بين أطراي النزا  والمجموعات المنشق ، وهذا ما
جره     من تعريض المدنيين للعن  الجنســي والتســرب في التشــرد الجماعي. وأســفرت اال ــتباكات المســتمرة بين

الخال  الوطني وقوات الدفا  الشعري لجنوع السودان في والي  وسء االستوا ي  عن وقو  انتهاكات جسيم   
لحقوق اإلنســـــــان، بما في ذل  العن  الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزا . واةدادت أعمال العن  بين الفصـــــــا   على 

بيرور اإلداري  اليررى؛ وأدى    الصــــــــــــــعـيد دون الوطني في واليات  رع االســــــــــــــتوا ـي  وواراع وجونقلي ومنطـق 
مـدني مـنذ تزيران/يونـيه.  80 000العن  في مقـاطعـ  ـتامرورا بوالـي   رع االســــــــــــــتوا ـي  وتـدهـا إلى تشــــــــــــــرـيد  

ء لتســوي  النزا  في جمهوري   وعالوة على ذل ، و الر م مما أىترة من تقدم متواضــ، في ســياق االتفاق المنشــَّ
دت تاالت التأخر في تنفيذ الترتيبات األمني  االنتقالي ، وال ســــــيما أ ،2018، في عام جنوع الســــــودان، الموقّ 

 ، إلى استفحال مناع انعدام األمن عموماا.نشرها وإعادةالقوات الموتدة  تخّرك

تال  من تاالت العن  الجنســـــــــي المتصـــــــــ    194ووّ ق  بعث  األمم المتحدة في جنوع الســـــــــودان   - 50
ــا في عام  28فتاة، و   35امرأة، و   130بالنزا  تعرضـــــــ  لها     2021رجال، وفتى واتد. وجرى التحق  أيمـــــ

فتيات، ورج  واتد.  4امرأة، و   15، تعرضــــــــــــ  لها 2020و  2018تال  أخرى، وقع  بين عامي  20من 
ووق، بعض االعتداءات أ ناء العمليات العســ ري  أو على هامشــها. وكان من بين مرتيريها جهات  ير تابع  

 وكان الجماعات المســـلح  المنظم ، وجماعات الدفا  المدني، وعناصـــر مســـلح  أخرى.  للدول، بما في ذل  
في الما   من الحواد  إلى قوات الدفا  الشــــعري  33قوات األمن الح ومي  أيمــــا متورط  فيهاث تي  نىســــب 

ونىسـب  في الما   إلى جهاة الشـرط  الوطني  لجنوع السـودان وجهاة األمن الوطني.  14لجنوع السـودان، و  
في الما   من الحواد  إلى الجناع المعارض في الجي  الشـــــــــــــعري لتحرير الســـــــــــــودان. وكان  جره    5نحو 

جمـاعـات اـلدـفا  المـدني ا ن نســـــــــــــــب   إلى  تىعزى في المـاـ   من الحواد . و  3الخال  الوطني ضــــــــــــــالعـ  في 
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ن قري  العناصــــــر الســــــابق   الحاالت المتب ي  جهات فاعل  م شــــــم في الما   من الحاالت المرلم عنها. وت  32
ــمام إلى القوات الح ومي ،  في ــقوا لالنمـــــ ــودان الذين انشـــــ ــعري لتحرير الســـــ الجناع المعارض في الجي  الشـــــ

ــلحين مجهولي الهوي . ووقع   الري  الحواد     12الما  ، و  في 1ومّثل   ــر  إلى رجال مســـــــ في الما   نىســـــــ
اليررى ومنطق  بحر الغزال اليررى وارتير  ضــــــد مدنيين  المنطق  االســــــتوا ي  اليررى ومنطق  أعالي الني    في

سـن ؛ وتعرض معظمهم لال تصـاع، أو محاول  اال تصـاع، أو اال تصـاع    60تتراوع أعمارهم بين سـنتين و 
الجماعي، م، ورود تقارير عن التعري القســـري، والتهديدات بالعن  الجنســـي، واالســـتعباد الجنســـي، والتعذيب 

لزواك القســــــري. وكان  من بين المــــــحايا أمهات مرضــــــعات ونســــــاء توام ، وكذل  ذي الطاب، الجنســــــي، وا
 مشردون داخليا وأفراد من ذوي اإلعاق .

الناجيات أعماال انتقامي  وضــــــــغوطا لتســــــــوي  قمــــــــايا العن  الجنســــــــي بالوســــــــا   و وواجه الناجون   - 51
ــيراا لتقديم الخدمات، أنشــــــــــئ مركز جام، للخدمات في وال بدعم من  2021ي  الوتدة في عام التقليدي . وتيســــــــ

األمم المتحدة، باإلضــــــاف  إلى اال ني عشــــــر مركزا الموجودة من قر . وقد عزةت هذ  المراكز تقديم الخدمات  
ــا ي ، واإلتاالت إلى  في بما ــي ، والمعون  القمـ ــاندة النفسـ ــاعدة الطري ، والمسـ المعني  بتقديم   الجهاتذل  المسـ

شـ . وفي والي   رع االسـتوا ي ، وفي إطار مشـرو  بدأته بعث  األمم المتحدة المسـاعدة في كسـب أسـباع المعي 
 من الناجين منامرأة وفتاة  40في جنوع السـودان، قىدم  الخدمات الطري  والمسـاندة النفسـي  االجتماةي  إلى 

جي   أعمال اال تصـــــاع، واال تصـــــاع الجماعي، واالســـــتعباد الجنســـــي التي ارتيرها الجناع المعارض في ال
الخالفات واالنقســــــــــامات الداخلي  بين األطراي، ويعود ذل  جز يا إلى  وتفاقم الشــــــــــعري لتحرير الســــــــــودان. 

عنصر من القوات الح ومي  والمعارض    53  000نحو    يوجد؛ و نشرها  وإعادةالتأخر في تخرك القوات الموتدة  
ــدفــا     تيطعــام. وم، ذلــ ، ومن أجــ  توتيــد خط في مواق، التجمي، والتــدريــب بــدون راتــب أو عمــ  قوات ال

ــي   الشــــــعري لجنوع الســــــودان والجناع المعارض في الجي  الشــــــعري لتحرير الســــــودان بشــــــأن العن  الجنســــ
تزيران/يونيه خط  عم  مدتها  ال   19و ــــجون قدامى المحار ين في المتصــــ  بالنزا ، أطلق  وةيرة الدفا  

ســــنوات للقوات المســــلح  بشــــأن التصــــدي للعن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا  في جنوع الســــودان. ومن األمور 
المشــجع  إنشــاء لجن  تنفيذ مشــترك  لرصــد الخط  تتأل  من كبار المســجولين في الح وم  وقوات المعارضــ ، 

ــياق قرار  وكذل  إدراك خ ــتناد إليه تقريرا في ســــــــ ط  العم  باعتبارها معيارا يتوق، من الح وم  أن تقدم باالســــــــ
. ودعمـ  البعـث  مـبادرات ـتدريرـي  لقوات اـلدـفا  الشــــــــــــــعري لجنوع الســــــــــــــودان، (2021) 2577مجلس األمن  

الســـودان، والجناع المعارض في الجي  الشـــعري لتحرير الســـودان تركز على وجهاة الشـــرط  الوطني  لجنوع 
من، العن  الجنسـي والتصـدي له، فمـال عن مسـجولي  القادة. وواصـل  البعث  أيمـا العم  م، األطراي  ير 

االنفرادي بشـــأن  الريانع  على اتفاق الســـالم، بما في ذل  أعمـــاء جره  الخال  الوطني على أســـاس الموقّ 
. وأصــدرت اللجن  المعني  بالقمــاء على التمييز ضــد المرأة  لهالعن  الجنســي المتصــ  بالنزا  والتصــدي من،  

توصــــيات تشــــج، على تنفيذ الريان المشــــتر  الداعي إلى التصــــدي للعن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا ، وتعزيز  
، نطاقا، بمســاعدة دولي ، ســيما داخ  قطا  األمن األوســ  النظام القمــا ي، وم افح  اإلفالت من العقاع، وال

مـن ــ   ذلـــــ فـي  ــا  الـنـزا    ـبمـــــ ــاالت  تـــــ فـي  الـجـنســــــــــــــي  والـعـنـ   ــاـنون  الـقـــــ ــادة  بســــــــــــــيـــــ الـمـعـنـي  الـخـرـراء  فـرـي  
 فرداواليتي واراع و رع بحر الغزال   (. وأدانــــ  المحــــاكم المــــدنيــــ  فيCEDAW/C/SSD/CO/1 انظر)

قوات الدفا  الشــعري لجنوع الســودان وأر ع  من أفراد جهاة الشــرط  الوطني  لجنوع الســودان   دأفراواتدا من 
، ال توجد تدابير لحماي  المــــحايا والشــــهود والي  وســــء االســــتوا ي  فيو باال تصــــاع واال تصــــاع الجماعي. 

 الخوي من األعمال االنتقامي  يعوق اإلبالب عن هذ  االنتهاكات. يزال وال

https://undocs.org/ar/S/RES/2577(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2577(2021)
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SSD/CO/1
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 التوصي    
ء لتســوي  النزا  في جمهوري  جنوع الســودان لعام  - 52 ، 2018أت  الســلطات على تنفيذ االتفاق المنشــَّ

أدعو كذل  إلى التنفيذ اليام  لخط   و توتيد القوات. ب وال ســــــــــــــيما تل  المتعلق    ،بما في ذل  الترتيبات األمني 
  بالنزا  في جنوع الســودان. وأكرر العم  المشــترك  للقوات المســلح  بشــأن التصــدي للعن  الجنســي المتصــ 

ــي    تأكيد دعواتي إلى ضـــــمان تماي  المدافعات عن تقوق اإلنســـــان ــياســـ ومشـــــاركتهن في جمي، العمليات الســـ
 وعمليات بناء السالم.

 
 السددان   

تشــــــــرين األول/أكتو ر إلى اندال  مظاهرات تا ــــــــدة اتســــــــم   25أدى االنقالع الذي تصــــــــ  في  - 53
ظّ   و باالســـــــتخدام المفرك للقوة، بما يشـــــــم  عمليات قت  واســـــــتخدام للعن  الجنســـــــي من جانب قوات األمن. 

التشــــــــريد    فيالواســــــــ، النطاق في دارفور وجنوع كردفان والني  األةرق يتســــــــربان   القرليانعدام األمن والعن  
ــ ان،   ــ  بالنزا . ففي عام   وهوالجماعي للســــ ــي المتصــــ ــاء والفتيات للعن  الجنســــ ،  2021ما ةاد تعّرض النســــ
فتاة   29امرأة و  30تال  من تاالت العن  الجنســـــي المتصـــــ  بالنزا  تعرَّضـــــ  لها  61و ق  األمم المتحدة 

ر  ا نان  وفتيان   فصـي  -  ر في ترك  جي  تحرير السـودانفي الما   من هذ  الحاالت إلى عناصـ  76. ونىسـت
 - تحرير الســــودان/الســــالم والتنمي  وهي جماع  منشــــق  عن ترك  جي  تحرير الســــودان  جي عرد الواتد، و 

ــي  ــوداني  وقوات    فصــ ــلح  الســ ــلحين مجهولين. وكان  القوات المســ ــلحين، ورجال مســ عرد الواتد، والردو المســ
ترة بين تموة/يوليه وآع/أ سـطس، أسـفرت اال ـتباكات المسـلح  بين  الدعم السـري، ضـالع  فيها أيمـا. وفي الف

فصـــــي  عرد الواتد والقوات الح ومي  في ســـــورتوني بشـــــمال دارفور عن مقت   -ترك  جي  تحرير الســـــودان
مدنيا، وتشـــــــريد جماعي، وا تصـــــــاع  ماني نســـــــاء على أيدي عناصـــــــر في القوات المســـــــلح  الســـــــوداني   12

الســودان/الســالم والتنمي  على ما يردو. وفي كانون األول/ديســمرر، وعلى الر م  تحرير    جي وعناصــر ترك  
، أســـــــــــفر العن  “عدم االعتداءنمن توقي، ال با   العر ي  وقريلتي المســـــــــــيري  جر  والمســـــــــــالي  على اتفاقات 

 ـخصـا وتشـريد آالي المدنيين. وأفيد عن تعرض  ال  نسـاء لال تصـاع على أيدي  148المحلي عن مقت  
جال مســــلحين خالل هذ  اال ــــتباكات في جر  مون، ولم يســــتطعن الحصــــول على الدعم الطري أو النفســــي ر 

الفور بســـرب انتشـــار العن  على نطاق واســـ، في المنطق . وفي منطق  جر  مرة، تي  أبلم  االجتماعي على
حدودة بســــرب عن وقو  تواد  عن  جنســــي متصــــ  بالنزا ، كان  إم اني  إيصــــال المســــاعدات اإلنســــاني  م

 تدهور الحال  األمني .

نىفذ في تشــــرين األول/أكتو ر، اندلع  اتتجاجات تا ــــدة في  الذيوفي أعقاع االنقالع العســــ ري  - 54
كانون األول/ديســـــــــمرر، و ق  األمم  19. وفي والجرتى  القتلىالعديد من  ســـــــــقوك   ـــــــــهدتجمي، أنحاء الرلد  

ات وفتيان لال تصـــــــــاع واال تصـــــــــاع الجماعي من جانب  المتحدة مزاعم خطيرة متعلق  بتعرض نســـــــــاء وفتي 
عناصـــــــــر من قوات األمن. ووقع  معظم الحواد  بالقرع من القصـــــــــر الجمهوري، تي  تاول المتظاهرون 
تنفيذ اعتصــــام فّرقته قوات األمن باللجوء إلى العن . ووى ّتقح  تســــ، تاالت ا تصــــاع في ســــياق االتتجاجات.  

والناجيات  ــ اوى قمــا ي  والتمســوا مســاعدة طري  فوري ، اختار آخرون عدم وفي تين قدم أر ، من الناجين  
ال يام بذل ، بسرب وصم  العار والخوي من االنتقام. وردا على ذل ، دع  ممثلتي الخاص ، في بيان مجرع 

ــمرر   23 ــمان  2021كانون األول/ديسـ ــلطات إلى ضـ ــي، ودع  السـ ، إلى الوق  الفوري واليام  للعن  الجنسـ
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الناجين والناجيات على الدعم الطري والقانوني والنفســي االجتماعي، والشــرو  فورا في تحقي  مســتق   تصــول  
 و ام .

وال يزال اإلفالت من العقاع هو القاعدة. فمن أصــــــ  تواد  العن  الجنســــــي ضــــــد األطفال المرلم  - 55
إال في س  تواد . وو ق  األمم   تاد  ، لم يتّم إلقاء ال بض على الجناة ومقاضاتهم 29عنها والبالم عددها 

المتحدة تاالت رفض فيها آباء الناجين والناجيات اإلبالب عن تاالت اال تصـــــــاع بســـــــرب إر امهم من قر   
عناصـــر األمن على تســـوي  قمـــايا اال تصـــاع خارك المح م ، بســـر  منها تزويج الطفالت الناجيات بالجناة 

لخدمات المنقذة للحياة، بما في ذل  إدارة الحاالت، والتدبير  أو دف، رســــــــوم للوالدين. ولم ي ن الوصــــــــول إلى ا
الســــــــريري لمــــــــحايا اال تصــــــــاع، والدعم النفســــــــي االجتماعي، واألماكن ا من ، والمعون  القمــــــــا ي ، متاتا 

في الما   من المناط  في الواليات المتأ رة بالنزا . وخالل الفترة المشـــمول  بالتقرير، صـــّدق الســـودان   75 في
 المهين  اتفاقي  مناهمـــــــــ  التعذيب و ير  من ضـــــــــروع المعامل  أو العقو   القاســـــــــي  أو الالإنســـــــــاني  أوعلى 

ــاء على  ــدي  على اتفاقي  القمـ واالتفاقي  الدولي  لحماي  جمي، األ ـــخا  من االختفاء القســـري. بيد أن التصـ
ــد المرأة ال يزال معلقا. وفي آع/أ ســـطس   مجلس الوةراء مشـــرو  قانون ، أقر 2021جمي، أ ـــ ال التمييز ضـ

ــي للمح م  الجنا ي  الدولي  ووقع  وةارة العدل على اتفاق تعاون م،  ــاســـــــــ ــمام إلى نظام روما األســـــــــ لالنمـــــــــ
ــان/أبري    ــايا معين . وفي نيســــــ ــأن قمــــــ ، اعتىمتد القانون  2021المح م  الجنا ي  الدولي  لتبادل المعلومات بشــــــ

مـمن تقديم تعويمـات لمـحايا االنتهاكات الجسـيم  لحقوق اإلنسـان، المنشـئ للجن  العدال  االنتقالي  والذي يت 
بما في ذل  العن  الجنسي. ور م أن تنفيذ الخط  الوطني  لحماي  المدنيين ال يزال جاريا، فهن القوة المشترك  

 ا دارفور لم تنشـــــــــر بعد، بســـــــــرب التأخيرات المســـــــــتمرة في تنفيذ الترتيبات األمني  التفاق جو  لحفش األمن في
االجتماةي  تقدما  والتنمي  العم . وأترةت وتدة م افح  العن  ضـــد المرأة التابع  لوةارة  انللســـالم في الســـود

القانون لم يعتمد   هذا أن   يرالمرأة بدعم من األمم المتحدة،  العن  ضـــــــد  م افح في صـــــــيا   قانون بشـــــــأن 
 بعد.
 

 التوصي    
أدعو الســـــــــلطات إلى التعجي  بتنفيذ اتفاق جو ا للســـــــــالم في الســـــــــودان، وتحديدا الترتيبات األمني ،  - 56

وتعزيز بيئ  توفر الحماي ، وضـمان عدم من  أي عفو لمرتيري أعمال العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا . وأت   
ا ، بدعم من األمم الســـــــــلطات على التعجي  بتنفيذ إطار التعاون للتصـــــــــدي للعن  الجنســـــــــي المتصـــــــــ  بالنز 

العن  الجنســــــي المرتيب ب  المتعلق  االداعاءاتالمتحدة. وأدعو الســــــلطات كذل  إلى إجراء تحقي   ــــــام  في  
 خالل االتتجاجات ومحاسب  الجناة.

 
 الجمهدتية العربية السدتية   

ــ    ير متناســــــب بانعد - 57 ــر، ال يزال المدنيون يتأ رون بشــــ ام األمن م، بلوب النزا  عامه الحادي عشــــ
واالتتياجات اإلنسـاني  الشـديدة واألةم  االقتصـادي  المتفاقم . واسـتمرت األطراي في ارتياع العن  الجنسـي، 

ن  التحقي  الدولي  المسـتقل  المعني  بالجمهوري  العر ي  السـوري  االنتهاكات بأنها لجوصـف    ،وفي تال  داع 
لجن  التحقي  المعني  بالجمهوري  العر ي    وقام (.  A/HRC/46/55بنّي  اإلبادة الجماةي  المتعمدة ) ارتىير 

ــوري   ــاالســ ــ  بالنزا ، بماب   أيمــ ــي المتصــ ــتمر  وكثيرافي ذل  في أماكن االتتجاة.  تو ي  العن  الجنســ ما يســ
ــابقون في التعرض للعن  بعد إطالق ســـــراتهم،   ــاء والفتيات   تتعرض  تي المحتجزون الســـ كثير من  فيالنســـ

. وواجه  النســـــــاء  “جرا م الشـــــــرينأســـــــرهن أو يتعرضـــــــن لالســـــــتهداي بغرض تنفيذ   جانب من  للنرذاألتيان 

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
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خوفا    المشـــردينبعمـــهن في مخيمات    يظ والفتيات المشـــردات مزيدا من مخاطر التعرض للعن  الجنســـي؛ ف
 تاولن  تال  في  ،ميليشــــــيات أو الجماعات المســــــلح التعرض مجددا للعن  الجنســــــي من قر  عناصــــــر ال من

. وأفادت ناجيات من اال تصــاع بأنهن اتتجزن أ ناء ســعيهن للحصــول على األصــلي   مجتمعاتهن إلى العودة
ــعب الحصـــــول   ــاعدة في مركز طري، وفي بعض الحاالت م، أطفالهن تديثي الوالدة. وال يزال من الصـــ المســـ

ي المتصــــــ  بالنزا  بســــــرب القيود المفروضــــــ  على إم اني  الوصــــــول،  على بيانات مو وق  عن العن  الجنســــــ 
ــاـ د  تـالـ و  ، والخوي من انتقـام الجـناة، ونقا الخـدمـات. وتحققـ  األمم المتحـدة من أر ، ةانعـدام األمن الســــــــــــ

في العراق واتتىجتزن   2014تاالت عن  جنسي تعرض  لها فتيات أيزيديات اختطفهن تنظيم داع  في عام 
 .2021؛ وعادت الفتيات إلى العراق في تزيران/يونيه 2019ى عام في األسر تت 

وال يزال الزواك القسري والمب ر الذي أصب  آلي  للتييف في مواجه  تال  النزا  واألةم  االقتصادي    - 58
اللتين طال أمدهما، يشــ   خطرا كريرا على الفتيات اللواتي ال تتجاوة أعمارهن عشــر ســنوات. وظل  النســاء 

لفتيات معرضـــات لخطر العن  الجنســـي، بما في ذل  في نقاك التفتي  والمدارس وأماكن العم  واألســـواق.  وا
فعلى الر م من مطالب الناجيات، ظل  المساتات ا من  محدودة،  أنها  أن إم اني  الوصول بصورة عام  

تان أيزيديتان إلى العراق  ، عادت ناجي 2021إلى الخدمات األســـــاســـــي  للنســـــاء والفتيات المشـــــردات. وفي عام 
 الجمهوري وتركتا وراءهما أر ع  أطفال ولدوا نتيج  اال تصــــاع أ ناء االســــترقاق الجنســــي من قر  داع  في  

 .السوري   العر ي 
 

 التوصي    
أكرر دعواتي الموجه  إلى جمي، أطراي النزا  لوق  العن  الجنســــي، ومحاســــب  مرتيريه، وتيســــير   - 59

 المساعدات اإلنساني  في جمي، أنحاء الرلد لممان توفير الخدمات المتعددة القطاعات.وصول 
 

 اليمن   

إلى المسـاعدة اإلنسـاني . وقد أدى    بحاج  لثا السـ ان    أصـب بعد سـب، سـنوات من األعمال العدا ي ،  - 60
فيها النساء والفتيات للعن    التشرد واليأس االقتصادي وانهيار مجسسات سيادة القانون إلى تهيئ  بيئ  تتعرض

ــاني  الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزا . وتواجه وكاالت إنفاذ القانون صـــــــعو   في التحقي  في تاالت العن  الجنســـــ
ــاي ) ــر  تحقي  العدال  واالنتصـــ ــاة مرتيريه، مما يعوق ســـ   تاد  نقا و م (.  A/HRC/48/20  انظرومقاضـــ

أعمال العن  الجنســي بســرب وصــم  العار، واألعراي االجتماةي  المــارة المتصــل  بالشــري  عن اإلبالب في
، والخوي من االنتقام، واإلم اني  المحدودة إليصــــــــال المســــــــاعدات اإلنســــــــاني ، وكلها المــــــــحي  ولوم الخزي و 

تال  عن  جنسـي ضـد سـت    11الخدمات. ومن هذا المنطل ، و ق  األمم المتحدة   تقديمعوام  تعرق  أيمـا 
 فتيان وخمس فتيات.

وواصـــ  فري  الخرراء الدوليين واإلقليميين البارةين المعني باليمن تو ي  تاالت االتتجاة التعســـفي  - 61
لنســـاء وفتيات واالعتداء عليهن جنســـيا من قر  الحو يين في مراكز اتتجاة ســـري  في صـــنعاء ومحيطها بين 

(. واتُّهمــ  المحتجزات في كثير من األتيــان بــالبغــاء واالنحالل  A/HRC/48/20)  2019و    2017عــامي  
األخالقي والتجسـس واالنتماء إلى جماعات معادي . وتعرضـ  النسـاء اللواتي يمارسـن نشـاطا سـياسـيا والنسـاء 

ــرهن للتهديد والنعدام األمن، بما في  ذل  العن  الجنســـــي. وجم، فري  الخرراء المعني باليمن النا ـــــطات وأســـ
(. وال تزال  S/2022/50انظر  أدل  على ســياســ  اســتهداي الحو يين للنســاء اللواتي يمارســن نشــاطا ســياســيا )

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/20
https://undocs.org/ar/S/2022/50
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 (2021) 2564  قرار موجـب  هـذ  الهجمـات ترتيـب، على الر م من الجزاءات التي فرضــــــــــــــهـا مجلس األمن ب 
(، المدير الساب  إلدارة التح يقات الجنا ي ، إل رافه على Yei 006على سلطان صال  ةيم  ةيم  ةابن )

العن  الجنســي واســتخدامه كأداة لتعذيب وإذالل النســاء اللواتي يمارســن نشــاطا ســياســيا. ووفقا لفري  الخرراء،  
 ، و البا ما يىسـتحبعدون من الحياة العام . وتتفاقم“خريجي سـجون نيطل  السـ انى على المتعقلين السـابقين صـف   

الوصـــم  المتعلق  باالعتقال واالتتجاة بســـرب التصـــور الســـا د بأن النســـاء يتعرضـــن لالعتداء الجنســـي أ ناء 
اتتجاةهن في مواق، اتتجاة ســــــــري . واســــــــتخدم الحو يون أيمــــــــا االتتجاة أل راض اإلذالل وتلقين عقيدتهم 

تورك تارســـات ةينريات   رير تق في أيمـــا  الخرراء فري   ويصـــ والتعذيب، بســـر  منها أعمال العن  الجنســـي. 
مَّى  ــح ــارك  في   “تطهيرنفي عملي  تىســــ ــرات تلقين العقيدةنالمحتجزات بهر امهن على المشــــ ، من خالل  “محاضــــ

 (.S/2022/50 انظر)تهديدهن باستخدام العن ، بما في ذل  العن  ذو الطاب، الجنسي 
 

 التوصي    
أت  جمي، أطراي النزا  على أن تعتمد التزامات بمن، العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا  والتصـدي له   - 62

ــمان تماي    ــ   آمن و ال عوا  . وأكرر دعواتي لمــــ ــاني  بشــــ ــاعدات اإلنســــ ــال المســــ ــماع بهم اني  إيصــــ والســــ
ــي  واالجت  ــياسـ ــادي   ومشـــارك  المدافعات عن تقوق اإلنســـان والنا ـــطات في جمي، العمليات السـ ماةي  واالقتصـ

 وعمليات بناء السالم.
  

 التصدي لجرائم العنف الجنسي في حيئا  ما بعد النزاع  - تابعا  
لنــاجين والنــاجيــات من العن  الجنســــــــــــــي افي  رع الرلقــان، على الر م من وجود خطــ  لتعويض   - 63

عاما  30عد مرور نحو المتصــ  بالنزا  في الروســن  والهرســ ، لم يحرة تقدم كاي في إصــدار التعويمــات ب 
على انتهـاء النزا . فال تنفـذ أوامر دف، التعويمـــــــــــــــات إال في تـاالت نـادرة، و ـالبـا مـا ي ون الجنـاة في تـالـ   

يقومون بهخفاء أصـولهم. وال تزال تدابير تماي  الشـهود في الدعاوى المدني   ير كافي  أو منعدم ،  إعسـار أو
بشـــــــــ   محدود. ويمـــــــــطر المـــــــــحايا الذين رفعوا دعاوى مدني   متاعوالدعم القانوني والنفســـــــــي االجتماعي 

قمــاياهم مما يج ر بشــ    خســروا إذاللحصــول على تعويض من جمهوري  صــر ســ ا إلى دف، رســوم قمــا ي  
 سلري على السعي إلى تحقي  العدال .

ــامـ  لعـام  16وفي نيـبال، بعـد مرور   - 64 زال  ، ال ت 2006عـامـا على التوقي، على اتفـاق الســــــــــــــالم الشــــــــــــ
ــ  ـبالنزا  محـدودة، وال يزال الـناجون والـناجـيات يواجهون ع ـبات   ــاءـل  عن العن  الجنســــــــــــــي المتصــــــــــــ المســــــــــــ

ــين في عام  في ــاء. وعلى الر م من تعيين مفوضــــ ــات واللجوء إلى القمــــ ــول على الخدمات والتعويمــــ الحصــــ
ــئي  في إجراء تحقي  م  2020 فصـــــ  في الشـــــ اوى  لر اســـــ  لجنتي العدال  االنتقالي ، لم يحرة ســـــوى تقدم ضـــ

 ــ وى والمتعلق  بانتهاكات تقوق اإلنســان. وال تزال خط  العم  الوطني  الثاني  بشــأن  66 147البالم عددها 
ــوا    ــي والمقاتالت واألطفال   الناجينالمرأة والســــــــــــالم واألمن، التي تع س  ــــــــــ والناجيات من العن  الجنســــــــــ

 افق  عليها.المولودين نتيج  اال تصاع في ةمن الحرع، تنتظر المو 

وفي سـري النيا، في أعقاع االنسـحاع الرسـمي للح وم  من المشـارك  في تقديم قرار مجلس تقوق   - 65
، من أج  وضـ، نهج يسـتند إلى العوام  المحلي  إةاء المصـالح  والمسـاءل ، لم يحرة أي تقدم 30/1اإلنسـان 

نشــــــــــــــأ لجنـ  الح يقـ  تتى ا ن، جوهري في التحقي  في تـاالت العن  الجنســــــــــــــي المتصــــــــــــــ  بـالنزا . ولم تى 

https://undocs.org/ar/S/RES/2564(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2564(2021)
https://undocs.org/ar/S/2022/50
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/1
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ــا ي   واإلجراءات ــ ري . وفي آذار/مارس  بيتحا الجاري  القمــ ــتخبارات العســ ــباك االســ مجلس   اتخذ،  2021ضــ
 عمليات المساءل  في المستقر .  راضزيز جم، األدل  والحفاظ عليها أللتع 46/1تقوق اإلنسان القرار 

 
 التد ية   

أدعو ت ومــات الرلــدان التي تنفــذ عمليــات العــدالــ  االنتقــاليــ  في مرتلــ  مــا بعــد النزا  إلى التعجيــ   - 66
وأطفالهن. وأ ج،  لناجيات ا فا دةبتحقي  العدال  والمساءل ، بما في ذل  من  التعويمات وكفال  االنتصاي، ل

  تنفيــذهـا الح ومـات كـذلـ  على دعم جهود المصـــــــــــــــالحــ  وتخليــد الـذكريـات وإ ــــــــــــــرا  النــاجين والنــاجيــات في  
 وتصميمها.

  
 باال  أخرى مثيرة للقلق  - خامسا   

 إثيدبيا   

لنزا   امن انتشــــار  ذل  تال، وما  تيغرايفي منطق   2020منذ بداي  النزا  في تشــــرين الثاني/نوفمرر   - 67
ــتهدي 2021تموة/يوليه   منطقتي العفر وأمهرة في إلى ــي  تســــــ ــديدة الوتشــــــ ــتمر اإلبالب عن تواد   ــــــ ، اســــــ

ــوم من إ ــلوع لتجريد الخصــــ ــانيتهم وإهانتهم.  المدنيين. وارتير  هذ  االنتهاكات في كثير من األتيان كأســــ نســــ
وقد تورط  في ذل  جمي، أطراي النزا ، بما في ذل  قوات الدفا  الوطني  اإل يو ي ، وقوات الدفا  اإلريتري ،  

 وقوات تيغراي الخاص  والميليشيات، وقوات أمهرة الخاص .

األمن، ونظرا للمعوقات التي تعترض إم اني  إيصـــــــــال المســـــــــاعدات اإلنســـــــــاني ، واســـــــــتمرار انعدام   - 68
العن  الجنساني، ال تع س المعلومات المو ق  النطاق اليام     تاالت  لمعالج  الالةم واالفتقار إلى الخدمات  

لالنتهاكات وتجمها. ولين أجرت األمم المتحدة واللجن  اإل يو ي  لحقوق اإلنســـان تح يقا مشـــتركا  ـــم  الفترة 
، واعترفـ  ت ومـ  إ يو يـا بـالتقرير المتـأتي عن 2021إلى تزيران/يونيـه    2020من تشــــــــــــــرين الثـاني/نوفمرر  

التحقي ، والعم  جار من أج  تحديد عدد من التوصــــــــيات الواردة فيه بغرض تنفيذها. وو   التقرير أ ــــــــ اال 
العن  الجنســي، بما في ذل  اال تصــاع، واال تصــاع الجماعي، واال تصــاع الفموي والشــرجي،   مختلف  من

 ، والنق  المتعمد لفيروس نقا المناع  البشري . وكان الناجون والناجيات من وإدخال أجسام  ريب  في المهر 
أجزاء مختلفـــ  من تيغراي، منهـــا مي يلي، وســــــــــــــــامري، ومـــايتشــــــــــــــو، وم وني، و ورا، وأديس عـــالم، ووكرو، 

 هاجراي، و يري، وتيمرين، وأدي ، و يميلبا، و رارو. وأدي

نسـي ضـد النسـاء والفتيات بسـرب ارتباطهن المتصـور ووصـ  التحقي  بالتفصـي  تواد  العن  الج - 69
ــيما اللواتي ينتمي   ــاء وفتيات تيغراي، وال ســـــ ــير التقرير إلى أن نســـــ أو المزعوم أو الفعلي بأطراي النزا . ويشـــــ
أفراد من أســــرهن إلى قوات تيغراي الخاصــــ ، تعرضــــن للعن  الجنســــي المقصــــود. و المث ، اســــتهدف  قوات  

يات التابع  لها نســـــاء وفتيات بهدي ا تصـــــابهن نتيج  ارتباطهن المتصـــــور بقوات تيغراي الخاصـــــ  والميليشـــــ 
الدفا  الوطني  اإل يو ي . فعلى ســري  المثال،  ــهدت إتدى الناجيات من اال تصــاع مقت  امرأتين متزوجتين 

ذكرت أن قوات الدفا  الوطني  اإل يو ي  بعد اكتشــــــــــــــاي أنهما كانتا تخرئان هوات  محمول . و   في  جنديينمن 
 ال   جنود من قوات تيغراي الخاصــــــــ  تذروها من مغب  ال يام بفع  مما   وا تصــــــــروها جماةيا تتى أ مي 
ــي التي ارتيرتها قوات   ــا في ردها على التقرير إلى تاالت العن  الجنســــ ــارت ت وم  إ يو يا أيمــــ عليها. وأ ــــ

قوات الدفا  الوطني  اإل يو ي . وتعرضــــــــ  إتدى الناجيات من أدي   أفراد من نســــــــاء تيغراي الخاصــــــــ  ضــــــــد
هاجراي كان  تلتمس المســاعدة لنفســها ولطف  رضــي، لال تصــاع من قر  جنديين من قوات تيغراي الخاصــ   
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ــاـب  م،  خمس مرات بعـد أن اســـــــــــــــتدرجتهـا امرأة أخرى إلى أتـد المـتاجر. وفي تـادـ   أخرى، اقتـيدت امرأة  ــــــــــــ
جنديا. وأفادت بأن هنا  نســاء  27لقوات الدفا  اإلريتري  تي  ا تصــرها    تاب،إلى معســ ر  ــ يقتها القاصــر 

المعســـ ر وأ ـــارت إلى أنها أصـــبح  تامال وأصـــير  بفيروس نقا المناع  البشـــري   أخريات محتجزات في
ات من النزا ،  نتيج  لعمليات اال تصـاع المتعددة. ووى ّتقح  تاالت العن  الجنسـي ضـد النسـاء والفتيات الهار  

تي  لم تتم ن النسـاء والفتيات المشـردات من الحصـول على الخدمات في منطق   رع تيغراي التي ال يعم  
ــا   ــخاصــــــــ ــتر  إلى أن أ ــــــــ ــاني . وخلا التحقي  المشــــــــ ــوى عدد قلي  من الجهات الفاعل  اإلنســــــــ  منفيها ســــــــ

لح  إتدى الناجاإل ذوي  ــت ــحايا. وفىصـــــ ــن كانوا من بين المـــــ ــابات بهعاق  بدني  عن عاق  وكبار الســـــ يات المصـــــ
رح  بالقرع من م ان إقامتها من قر   ـخا   8العمر   ـ يقها البالم من بأنه  وصـفتهسـنوات ووالدتها، وا تىصـت

قوات الدفا  الوطني  اإل يو ي . وقت  جنود في قوات الدفا  الوطني  اإل يو ي  امرأة مسـن  ذات إعاق    جندي في
  جانب  من  لال تصــــاع  تتعرض  ابنتها كان   بينمافي  رف  لمدة  ال   أيام  بصــــري  بالرصــــا  بعد اتتجاةها  

 رف  مجاورة. وأ ــــــــار التقرير إلى أن فتى مراهقا ا تصــــــــبه  اإل يو ي  في الوطني   الدفا   قوات ال   من جنود 
إلى تسع  جنود في قوات الدفا  اإلريتري  في منطق  تىميرة وانتحر في وق  الت . وخلا التحقي  المشتر  

لقانون الدولي اإلنســــــــاني والقانون  لأن هنا  تججا معقول  لالعتقاد بأن جمي، أطراي النزا  ارتير  انتهاكات 
الدولي لحقوق اإلنســـــان المتصـــــل  بالعن  الجنســـــي، بما في ذل  اال تصـــــاع، األمر الذي يســـــتلزم مزيدا من 

 التحقي .

ــادة في الطلـــب عل - 70 ــدايـــ  النزا ، أىبلتم عن ةيـ ــذ بـ ــدمـــات المتعلقـــ  ب ومنـ ــالجـــ ى الخـ العن    تـــاالت  معـ
لح    جّت لناجين والناجيات إلى مراكز الخدمات.  ا قر  منةيارة  1 324الجنســـــاني. ففي جمي، أنحاء تيغراي، ســـــى

ولين ال يزال توافر الخـدمـات محـدودا بســـــــــــــــرب انعـدام األمن والقيود. وروى الـناجون والـناجـيات عواقـب العن  
ذل  الصـــــــدمات النفســـــــي  والحم   ير المر وع فيه واإلصـــــــاب  بفيروس نقا   الجنســـــــي بالتفصـــــــي ، بما في

ــت  مراكز جامع  للخدمات و ال   بيوت آمن  إلعادة  المناع  البشـــــــــري . و دعم من األمم المتحدة، افتىتتح  ســـــــ
ر  تقري   أنمركزين في العفر و الـ   مراكز في أمهرة. وأقرت ت ومـ  إ يو ـيا بـ  الـتأهـي  في تيغراي، فمــــــــــــــال عن

و يق  هام  تيم  الجهود الجاري  لتوفير ســـــــر  االنتصـــــــاي للمـــــــحايا، وضـــــــمان   يشـــــــ  التحقي  المشـــــــتر   
ــيات الواردة فيه، أنشـــــــأت فرق  عم  مشـــــــترك  بين  ــاءل ، واتخاذ تدابير وقا ي . ومن أج  متابع  التوصـــــ المســـــ

والمقاضــــــــاة يتم إيفاد  إلى الوةارات، م، لجن  فرةي  تركز على العن  الجنســــــــي والجنســــــــاني، وفريقا للتحقي  
العن  الجنســــــــي تشــــــــم    تاالت  عن  المســــــــجولين  لمالتق محاكم    31المناط  المعني  لجم، األدل . و دأت 

تتراوع بين  لفتراتالســــــــــــــجن ب أفراد وت م عليهم  10أعمــــــــــــــاء من قوات الدفا  الوطني  اإل يو ي ، تي  أدين 
م، الســلطات   م ث ل  ممثلتي الخاصــ  على نحو  ســن ، وجرت ترر   متهم واتد. وقد عم 25ســنوات و   10

ــام  لهذ  االنتهاكات، ولين لألســـ    ــدي الشـ ــا منظما للتصـ ــاسـ ــّ   أسـ ــ، إطار للتعاون يشـ ــأن وضـ اإل يو ي  بشـ
 يتم بعد وض، اللمسات األخيرة على هذا االتفاق. لم
 

 التوصي    
للعن  الجنســـــــــــــي المتصـــــــــــــ  بالنزا  أت  الح وم  على اعتماد إطار للتعاون من أج  التصـــــــــــــدي  - 71
ــير التحقي  في جرا م العن  الجنســـي  م، ممثلتي الخا  بهدي دعم توفير الخدمات للناجين والناجيات وتيسـ

ــاة مرتيريها،   ــيات التحقي  المشــــــتر .    كجزءومقاضــــ كذل  جمي،  وأت من تعزيز الجهود الجاري  لتنفيذ توصــــ
مجلس األمن   وقرارات الدولي  للقانون   امتثاال  الجنســــــــــــــي العن  أ ــــــــــــــ ال لجمي،  الفوري   الوق  علىطراي  األ
 .الصل  ذات
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 نيجيريا   

تأجيج أعمال   فيالمســاواة بين الجنســين يتســربان   النعدامظّ  النزا  الذي طال أمد  والطاب، الراســ   - 72
نســـاء بحماي  ال يتعل  فيماالعن  الجنســـي في  ـــمال  ـــرق نيجيريا، األمر الذي ظ  يشـــ   مصـــدر قل  بالم 

فتاة   326تاد   عن  جنســـــــــــــي تعرضـــــــــــــ  لها   601والفتيات. وخالل الفترة المشـــــــــــــمول  بالتقرير، تم تو ي   
في الما   و ـــــ   االســـــتعباد  80مجمو  الحاالت المرلم عنها،  ـــــ   اال تصـــــاع نســـــب    منامرأة. و  275 و

ــب    ــي نسـ ــقاقات كريرة  2021الما  . وفي عام  في 5الجنسـ ــل  انشـ لمرتبط  بروكو ترام  الجماعات ا عن، تصـ
والجماعات المنشــــق  عنها، وتعزى هذ  االنشــــقاقات إلى عمليات م افح  التمرد الجاري  واالنقســــامات الداخلي   
ضـــــــــــمن الجماعات. وكان من بين الفارين نســـــــــــاء وأطفال، منهم مختطفون ســـــــــــابقون. وردا على ذل ، افتىتت  

ورنو، باإلضــاف  إلى مركز العرور في بولونيوتو. ويســرت عرور، بدعم من األمم المتحدة، في والي  ب لل نمركزا
األمم المتحدة أيمــا الحصــول على الرعاي  الطري ، والدعم النفســي االجتماعي ودعم ســر  العي ، والمســاعدة 
ــمالي    ــبع  مراكز جامع  للخدمات و ال   مالجئ في المنطق  الشـــــــــــ القانوني  للناجين والناجيات من خالل ســـــــــــ

ها فصـــــا    ت وتدة متخصـــــصـــــ  تابع  لم تب المدعي العام التحقي  في الجرا م التي ارتير  الشـــــرقي . وواصـــــل 
بوكو ترام ومقاضــــــاة مرتيريها، ر م أنه لم تتم مقاضــــــاة أي من مرتيري العن  الجنســــــي في ســــــياق اإلرهاع  

 تتى ا ن ألن هذ  الحاالت تنظر فيها السلطات دون الوطني .
 

 التوصي    
العن  الجنســـــــــاني   تاالت  لمعالج تعزيز تقديم الخدمات ومســـــــــارات اإلتال    أت  الســـــــــلطات على - 73
ــاء والفتيــات اللواتي هر ن من تــاالت االختطــاي على أيــدي الجمــاعــات المرتبطــ  بروكو ترام  ا  فــا ــدةل لنســـــــــــــ

قمـــايا والجماعات المنشـــق  عنها، وإعطاء األولوي  لمقاضـــاة مرتيري جرا م العن  الجنســـي، بما في ذل  في  
 م افح  اإلرهاع.

  
 التد يا   - إلادإلا  

  أج  منتوضـــــ  نتا ج هذا التقرير الحاج  الملح  إلى تعزيز االســـــتثمار من جانب المجتم، الدولي  - 74
كســر الحلق  المفر   للعن  الجنســي واإلفالت من العقاع. فعم  مجلس األمن المتعل  بهنفاذ امتثال الجهات  

 ير التابع  للدول لمجموع  القرارات المتعلق  بالعن  الجنســـــــــــي المتصـــــــــــ  بالنزا   الح ومي  والجهات الفاعل  
ســــاهم في رف، تيلف  ما كان يىعتحرحر منذ فترة طويل  أنه ســــالع الحرع األرخا.    2008منذ عام   اتُّخذتالتي 

لـي  لمعـالجـ  ولين يتعين تجـدـيد اـلدعم الســـــــــــــــياســــــــــــــي والمـالي من قـر  الجهـات الـفاعـل  الوطنـي  واإلقليمـي  واـلدو 
ــ  بالنزا  في  ــي المتصـــ ــباع الجذري  ومن، العن  الجنســـ ــيات التالي مهد األســـ . ولذل  ينبغي أن تركز التوصـــ

 ذكرها على المن، وينبغي قراءتها باالقتران م، التوصيات المقدم  في تقاريري السابق .

 ثوأو ي مجلس األمن بالقيام بما يلي - 75

دعدة جميع أطراف النزاع إلى الدقف الادتي لجميع أشيييييلال العنف الجنسيييييي المتصيييييل   )أ( 
بالنزاع امتثاال لقراتا  مجلس األمن ذا  الصلة؛ وضمان و دل الجها  الااعلة في مجال العمل اانساني  

 ومراكز االبتجاز؛ التجميعومراقبي بقدق اانسان دون عدائق إلى القداعد العسلرية ومداقع 

ضييييييمان إدتاف العنف الجنسييييييي بمايات قائم حفاتل لمدتاف في قائمة الجزا ا  الماددة   )ع( 
األ داف، بما في ذلك فرض بظر السيار وبظر من  التأشييرا ، وتجميد األمدال وغير ا من المداتد المالية  
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ة من  لضيييييييييميان عيدم وجدد أي ماذ ومن للجنياة والايد من اايرادا  المياليية للجمياعيا  المسيييييييييلاية المتيأتيي
االتجات ألغراض االإلتغال الجنسي؛ وضمان أن تكدن لدى لجان الجزا ا  خبرة في مجال العنف الجنسي  
المتصيييييل بالنزاع وأن تدا يييييل تدجيل الدعدة لممثلتي اليا ييييية المعنية بالعنف الجنسيييييي في باال  النزاع  

  تأخفرإليييمية؛ وضيييمان أن  لاضيييدت ااباطا  ذا  الصيييلة، بما في ذلك ااباطا  المقدمة قبل الزياتا  ال
؛ والنظر في االعتبات  بعينجنسييييييانية  العتباتا   الالمتعلقة باالإلييييييتثنا ا  وااعاا ا  اانسييييييانية ا  القراتا   

تطبيق الجزا ا  على الجناة الفين ترد أإلييييييييمال م في القدائم المدتجة في مرفقا  تقاتيري السييييييييندية منف  
 ياية أو عاجية؛إجرا ا  تصا أي يتيفوا ولمخمس إلندا  أو أكثر 

تجسييد منع العنف الجنسيي المتصيل بالنزاع والتصيدي لل في األذن حداليا  عمليا  با    )ك( 
 المبلر؛   السام وتجديد ا من خال إدتاف أبلام تنايفية ماددة متعلقة حتداحير الاد من المياطر واانفات 

السيييييام وملاتا  دعم التعجيل حنشييييير مسيييييتشييييياتين لشيييييعون بماية المرأة في عمليا    )د( 
المنسقين المقيمين ومنسقي الشعون اانسانية التابعين لألمم المتادة في جميع الااال  ذا  الصلة التي  
تثير القلق ليدعم التاياعيل مع أطراف النزاع، وتيداحير الايد من الميياطر، وتغيير السيييييييييلد ، وأطر الدقيايية  

 لنزاع؛لمعالجة العدامل التي تتسبا في العنف الجنسي المتصل با
تشجيع جميع أطراف النزاعا  من الدول وغير الدول على اعتماد التزاما  ماددة زمنيا   )هـ( 

لمنع العنف الجنسييي المتصييل بالنزاع والتصييدي لل، وت ييد تقيد ا حهفم االلتزاما ، بسييبل منها عمل فريق 
 اليبرا  غير الرإلمي المعني بالمرأة والسام واألمن؛

  التعريف  بسالااال  التي يبدو أنل اتتكبت فيها جرائم عنف جنسي،  افي إبالة    النظر )و( 
 إلى المدعي العام للمالمة الجنائية الدولية؛ ،في النظام األإلاإلي للمالمة الداتد

إيا  االعتبات الداجا لعاما  اانفات المبلر بالعنف الجنسيييييييييي في ت يييييييييدم لألزما    )ة( 
ازدياد التسيييل ، والتغيرا  غير الدإليييتدتية في الالم، واات ات    تشيييهد  التي  ا البيئ فيالعالمية، وال إلييييما  

وخطييات الكراةييية القييائم على ندع الجنس، وانعييدام األمن على نطيياق واإليييييييييع، والعنف االنتييياحي، وعييدم  
االإليييييتقرات السيييييياإليييييي، والتدترا  الطائلية، والتشيييييريد الجماعي، واتياذ ااجرا ا  المناإليييييبة في الدقت  

 اإلا؛ وضمان أن تكدن اآلليا  ااقليمية ذا  الصلة ممثلة في اجتماعا  مجلس األمن؛المن

يدما   الضيييييييمان إجرا  مشييييييياوتا  باتية مع منظما  تقدد ا النسيييييييا  وجها  تقديم   )ع( 
اليطر المتعلق بأعمال العنف الجنسييييييي المتصييييييل بالنزاع وبدوثها خال زياتاتل الميدانية الدوتية   بشييييييأن

تهيئة حيئة معاتية للاماية؛ وإيا  االعتبات الداجا للزياتا  المداضييييياية الملرإليييية للعنف  للمسييييا مة في 
الجنسييييي المتصييييل بالنزاع للااال  المدتجة في جدول أعمال مجلس األمن حهدف الاد من مياطر العنف  

 الجنسي وتعزيز المنع؛

ل بالنزاع والتاليل  لعنف الجنسيي المتصيلكاالة أن تدمج عمليا  السيام جهدد التصيدي   )ك( 
المراعي للمنظدت الجنسيييياني، بسييييبل منها نشيييير اليبرا  المتيصييييصيييية، في المرابل المبلرة من عمليا   
التيطيط للمربلة االنتقالية، بالتنسيييييييييق مع المنسييييييييقين المقيمين، وأفرقة األمم المتادة القطرية، والدول  

 المضياة، ومنظما  المجتمع المدني؛
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  بالنزاعلداجا لتعميق قاعدة المعاتف المتعلقة بالعنف الجنسيي المتصيل  إيا  االعتبات ا )ي( 
عن طريق تكليف ملتيا ممثلتي الييا يييييييييية المعنيية بيالعنف الجنسيييييييييي في بياال  النزاع بي عيداد تقياتير  

 مداضياية عن القضايا الناشئة.

دمية الدولية  وأشييييييجع الدول األعضييييييا ، والجها  الماناة، والمنظما  ااقليمية والمنظما  الال - 76
 ثعلى القيام بما يلي

اعتمــاد نهج يركز على اتتيــاجــات النــاجين والنــاجيــات من أجــ  من، العن  الجنســــــــــــــي  )أ( 
ــعى إلى تم ينهم من خالل   ــدي له، ويعتري بأن الناجين والناجيات أفراد فريدون ويســــ ــ  بالنزا  والتصــــ المتصــــ

مختلفــ ، ويولي اهتمــامــا ألوجــه عــدم المســـــــــــــــاواة إعطــاء األولويــ  التتيــاجــاتهم ووجهــات نظرهم وتطلعــاتهم ال
االنتماء اإل ني، والدين، والوضـــــ، من تي  الهجرة، واإلعاقات، والســـــن، واالنتماء الســـــياســـــي،   المتداخل ، أي

والمي  الجنســـــــي والهوي  الجنســـــــاني ، وتال  اإلصـــــــاب  بفيروس نقا المناع  البشـــــــري ، من بين أمور أخرى؛  
ــمان اتترام تقوق الناجي  ــتنيرة وتوجيه  وضـ ن والناجيات ومعاملتهم ب رام  وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مسـ

 التدخالت لمن، وقو  تواد  في المستقر ؛

ــر  منها تدريب  )ع(  ــاة، بســـــــــــ ــالع القوانين التمييزي  وتعزيز الحماي  والتحقي  والمقاضـــــــــــ إصـــــــــــ
ســــــــتدالل الجنا ي تســــــــهم في إجراء  المحققين والمدعين العامين وموظفي الســــــــجون؛ وإنشــــــــاء مراف  وطني  لال

ــاني وضـــمان أن تســـتر ـــد جمي،  تح يقات أكثر فعالي ؛ وتعزيز التعويمـــات التحويلي  المراةي  للمنظور الجنسـ
  والتوجيهاتالجهود بمبادئ األمن والسـري  والموافق  المسـتنيرة؛ وتشـجي، اسـتخدام األت ام التشـريعي  النموذجي  

ــاة مرتيريه أعمالالمتعلق  بالتحقي  في  لدعم اإلصـــــالع التشـــــريعي    االعن  الجنســـــي المتصـــــ  بالنزا  ومقاضـــ
المتعل  بالعن  الجنســــي المتصــــ  بالنزا ؛ وكفال  اســــتثناء جرا م العن  الجنســــي والجنســــاني من أوامر العفو 

 العام وأت ام التقادم؛

ثيـ  المرأة في القوات كفـالـ  أن ي ون قطـا  األمن مراةيـا للمنظور الجنســــــــــــــاني، وةيـادة تم )ك( 
الوطني ، وإنشـــــاء ونشـــــر وتدات متخصـــــصـــــ  معني  بالتصـــــدي للعن  الجنســـــي؛ واتخاذ إجراءات وقا ي  لمن، 
الجنــاة من االلتحــاق بقوات األمن أو االتتفــاظ بوظــا فهم أو ترقيتهم، وذلــ  عن طري  التــدقي  في خل يــاتهم؛ 

لرلدان المسـاهم  بقوات و أفراد  ـرط  بشـأن العن  ا من  دمينالمق  ألفرادوكفال  توفير دورة تدريري  قر  النشـر ل
 الجنسي المتص  بالنزا ، بما في ذل  اإلنذار المب ر والحد من المخاطر؛

ــاني والتدريب في عمليات نز  الســــــــالع   )د(  من، تجدد النزا  عن طري  إدماك التحلي  الجنســــــ
 وإتال  الناجين والناجيات إلى الخدمات؛ والتسري  وإعادة اإلدماك للتخ يف من آ ار العن  الجنسي

المتعلق  بحظر العن  الجنســـي والتصـــدي   التنفيذي  والخررات األت امب  االســـتر ـــادضـــمان  )هـ( 
تصــــــــــــــميم وتنفـيذ اتفـاقـات الســــــــــــــالم ووق  إطالق الـنار ووق  األعمـال العـدا ـي  و/أو االتفـاقـات    عملـي  في ـله

اتفاقات وق    بالنزا  في  المتصــــــ لعن  الجنســــــي  لالتصــــــدي    ثالوســــــطاءيتما ــــــى م، توجيهات   الالتق ، بما
 ( والسياسات الالتق ؛2012إطالق النار واتفاقات السالم )

ــان  )و(  ــيا، بمن فيهن المدافعات عن تقوق اإلنسـ ــياسـ ــاطا سـ ــن نشـ ــاء اللواتي يمارسـ تماي  النسـ
ــرة في مجال   ــورة مبا ـ ــاء اللواتي يعملن بصـ ــح يات و ناة الســـالم والنسـ ــي المتصـــ     فح م اوالصـ العن  الجنسـ

بالنزا  من أي  ـــــــ   من أ ـــــــ ال االنتقام، وضـــــــمان التصـــــــدي لهذ  المخاطر على النحو الواجب ومقاضـــــــاة  
ــتجاب  في الوق  المناســـــب ل ــمان اتخاذ تدابير الحماي  واالســـ لمدنيين، ذكورا وإنا ا، الذين ا فا دةمرتيريها؛ وضـــ
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ــي ال ــي ا بالتعرض للعن  الجنســــــــ ــ  بالنزا ، بمن فيهم األ ــــــــــخا  الذين هم رهن يواجهون خطرا و ــــــــ متصــــــــ
 أوضا  تشرد أو هجرة؛ في االتتجاة أو

ــح  العام    )ة(  ــري والصـ ــتثمار في األمن البشـ اإلنفاق  من  الموارد تحوي   طري   عنةيادة االسـ
الخــدمــات المتعــددة القطــاعــات، بمــا في ذلــ  الوقــايــ  من فيروس نقا المنــاعــ  البشــــــــــــــريــ ،   إلىالعســــــــــــــ ري  

 تجاب  لمحايا العن  الجنسي المتص  بالنزا ؛واالس

تعزيز بيئ  تم ن المحايا/الناجين والناجيات من التماس الدعم، وتوفر المساعدة المتعددة  )ع( 
رة والجيدة، بما في ذل  الرعاي  الجنســــي  واإلنجابي ، وتيف  الحصــــول على الوســــا   العاجل    القطاعات الميســــّ

   باإلجهاض المأمون فمال عن الخدمات النفسي  االجتماةي  والقانوني ؛لمن، الحم  والرعاي  المتعلق

تنفيذ برنامج العم  المتعل  بمن، االتجار  ير المشــــــرو  باألســــــلح  الصــــــغيرة واألســــــلح    )ك( 
الخ يف  من جمي، جوانبه وم افحته والقمــــــــاء عليه، ومعاهدة تجارة األســــــــلح ، وســــــــا ر الصــــــــ و  من أج   

 (؛S/2021/839 انظر ير المشرو  باألسلح  الصغيرة واألسلح  الخ يف  ) القماء على االتجار

تنفيذ منهاك التوصــــــيات المتعلق  بالنســــــاء والفتيات اللواتي يصــــــبحن توام  نتيج  للعن   )ي( 
في    المرين النحو علىنســــي في تاالت النزا  الجنســــي في تاالت النزا  واألطفال المولودين نتيج  للعن  الج

 (؛S/2022/77تقريري الخا  )

طري  بناء قدرة   عنالتخ يف من مخاطر العن  الجنســي المرتبء بأنشــط  كســب الرةق،   ) ( 
المجتمعات المحلي  على الصــمود، وضــمان تصــول النســاء والمــحايا/الناجين والناجيات من العن  الجنســي  

يتما ـى  المتصـ  بالنزا  بشـ   مأمون على فر  العم  وإم اني  إعادة اإلدماك االجتماعي واالقتصـادي، بما
 م، أهداي التنمي  المستدام ؛

ــباع الجذر  )ل(  ــاواة معالج  األســـــ ي  للعن  الجنســـــــي المتصـــــــ  بالنزا ، بما في ذل  عدم المســـــ
ــم الناجين والناجيات والتمييز   ــارة التي تجدي إلى وصــــــــــ الهي لي  بين الجنســــــــــــين، والمعايير االجتماةي  المــــــــــ

ســـيادة و ضـــدهم، عن طري  تعزيز قيادة المرأة في المجســـســـات الســـياســـي  واألمني  ومجســـســـات صـــن، الســـالم  
ن طري  التواصـــــــــــــــ  م، القـادة الـدينيين والتقليـديين وقـادة المجتمعـات المحليـ ، ووســـــــــــــــا ء  القـانون، وكـذلـ  ع

منــاصــــــــــــــري   م،  والعمــ اإلعالم، والمنظمــات النســــــــــــــــا يــ  لتعزيز التغيير في المواق  والتغيير االجتمــاعي؛  
 ومناصرات التعرئ  المجتمعي  وتحديدهم؛

ــمن الجي  القادم من  )م(  ــالم واألمن، العم  الوط  خطءكفال  أن يتمــــــ ــأن المرأة والســــــ ني  بشــــــ
وخطء العمـ  اإلقليمـي  والمحلـي  ذات الصــــــــــــــلـ ، اعتمـادات تنفـيذـي  مـدرجـ  في الميزانـي  تتعل  ـبالمن، الهي لي 

 للعن  الجنسي المتص  بالنزا ؛

لمن، العن  الجنسـي المتصـ  بالنزا    المخصـامعالج  أوجه النقا المزمن في التموي    )ن( 
ــدي له عن طر  ــركاء المعني والتصــــــ ــتئماني المتعدد الشــــــ ــندوق االســــــ ي  توفير دعم مالي يم ن التنرج به للصــــــ

عم   ــــــــــــب   مبادرة األمم المتحدة لم افح  العن  الجنســــــــــــي   أل راضبالعن  الجنســــــــــــي المتصــــــــــــ  بالنزا   
ي   تاالت النزا ؛ واالســــــــتفادة من خررة منظوم  األمم المتحدة في مجالي العدال  وســــــــيادة القانون عن طر  في

 دعم فري  الخرراء المعني بسيادة القانون والعن  الجنسي في تاالت النزا .

  

https://undocs.org/ar/S/2021/839
https://undocs.org/ar/S/2022/77
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 المرفق
قائمة األطراف التي تدجد أإليييييييبات وجيهة لاشيييييييتبام في اتتكاحها أنماطا من االغتصيييييييات    

غيرم من أشييييلال العنف الجنسييييي في باال  النزاع المسييييل  المدتجة في جدول أعمال   أو
 مسعوليتها عن ذلكمجلس األمن أو في  

 
ليس القصد من القا م  التالي  أن تيون  امل ، وإنما أن تتممن أسماء األطراي التي تتوافر بشأنها   

ــتبه أن تيون   ــارة إلى المواق، التي يشــــــــ معلومات مو وق . والجدير بالذكر أن أســــــــــماء الرلدان ال ترد إال لا ــــــــ
 األطراي قد ارتير  انتهاكات فيها.

 
 جمهدتية أفريقيا الدإلطى األطراف في    

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث - 1

الر يس الســـــــــــــــاب  فرانســــــــــــــوا بوةيزيــهث تركــ  العودة   –ا تالي الوطنيين من أجــ  التغيير   ()أ 
مــاكســــــــــــــيم موكوم؛    -موكوم    “أنتي بــاالكــانبو و؛ وميليشــــــــــــــيــات    الجنرال  –والمطــالبــ  بــالحقوق ورد االعتبــار  

نور الدين  –ماتي؛ والجره  الشعري  لنهم  أفري يا الوسطى  و ديودونيه ند -ايسونا  نغ  “أنتي باالكانوميليشيات 
محمد الخاتم؛ واالتحاد من أج  السـالم  -آدم وقا د المنطق  محمد صـال ؛ والحرك  الوطني  ألفري يا الوسـطى  

 علي داراسا. -جمهوري  أفري يا الوسطى  في

 جي  الرع للمقاوم ؛ ()ع 

  تالي سيلي ا الساب ؛فصا   من ا ()ك 

 عرد هللا مس ين؛ –الجره  الديمقراطي  لشعب جمهوري  أفري يا الوسطى  )د( 

 جماع  الثورة والعدال ؛ )ه( 

 جهات ت ومي ث - 2

 *القوات المسلح  الوطني  
 

 األطراف في جمهدتية الكدنغد الديمقراطية   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث - 1

 جانفييه؛ -تحال  الوطنيين من أج  كونغو تر وذي سيادة  )أ( 

 القوات الديمقراطي  المتحالف ؛ )ع( 

 ميليشيات بانا مورا؛ )ك( 

 القوات الديمقراطي  لتحرير رواندا؛ )د( 

 قوات المقاوم  الوطني  في إيتوري؛ ه() 

 

 تشير العالم  ت*‘ إلى أن الطري قدم التزامات رسمي  باتخاذ تدابير ترمي إلى التصدي للعن  الجنسي المتص  بالنزا . * 
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 جي  الرع للمقاوم ؛ )و( 

 جماع  ندوما للدفا  عن اليونغو؛ )ة( 

فصــــــــــــي  التجديد ب يادة نالجنرال“  يدون  ــــــــــــيميراي   -جماع  ندوما للدفا  عن اليونغو  )ع( 
 ؛القا د جيلررت بويرا  و ونا ب القا د فيدي  مال  مابينزي   يقود  الذي والفصي مويسا 

 ماي كيفوافوا؛  -ماي  )ك( 

 ماي رايا موتومروكي؛  -ماي  (ي) 

 ماي أبا نا بالي؛  -ماي  ( ) 

 ماي ماالي ا؛  -ماي  (ل) 

 ماي ياكوتومبا؛  -ماي  (م) 

 نياتورا؛ (ن) 

 التعاوني  من أج  تنمي  اليونغو؛ )س( 

 ميليشيات توا؛ ) ( 

 ؛المواطنيناتحاد الوطنيين من أج  الدفا  عن  )ي( 

 جي  الشعب. -القوات الوطني  الشعري   ) ( 

 جهات ت ومي ث - 2

 القوات المسلح  لجمهوري  اليونغو الديمقراطي *؛ )أ( 

 الشرط  الوطني  اليونغولي *. )ع( 
 

 األطراف في العراق   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث 

 داع .  
 

 مالي   األطراف في   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث 

 الحرك  الوطني  لتحرير أةواد، وهي جماع  من تنسي ي  الحركات األةوادي *؛ )أ( 

 ترك  أنصار الدين؛ )ع( 

 نصرة اإلسالم والمسلمين؛ تاب، لجماع  وهوتنظيم القاعدة في بالد المغرع اإلسالمي  )ك( 

تلفـــا هم، وهي جمـــاعـــ  من ا تالي تركـــات جمـــاعـــ  طوارق إمغـــاد للـــدفـــا  عن النفس و  )د( 
 بالجزا ر العاصم *. 2014تزيران/يونيه   14
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 األطراف في ميانمات   

 جهات ت ومي ث 

 تاتماداو، بما في ذل  قوات ترس الحدود المدمج *.القوات   
 

 األطراف في الصدمال   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث - 1

 ترك  الشباع. )أ( 

 ت ومي ثجهات  - 2

 الجي  الوطني الصومالي*؛ )أ( 

 قوة الشرط  الصومالي * )والميليشيا المتحالف  معها(؛ )ع( 

 قوات بونتالند. )ك( 
 

 األطراف في جندت السددان   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث - 1

 جي  الرع للمقاوم ؛ )أ( 

 ترك  العدل والمساواة السوداني ؛ )ع( 

 المعارض الموالي لمشار في الجي  الشعري لتحرير السودان*.الجناع  )ك( 

 جهات ت ومي ث - 2

قوات الدفا  الشــعري لجنوع الســودان، بما في ذل  قوات الدفا  الشــعري لجنوع الســودان  )أ( 
 المتحالف  م، تعبان دين *؛

 جهاة الشرط  الوطني  لجنوع السودان*. )ع( 
 

 األطراف في السددان   

 ل   ير تابع  للدولثجهات فاع - 1

 ترك  العدل والمساواة السوداني ؛ )أ( 

 فصي  عرد الواتد. -ترك  جي  تحرير السودان )ع( 

 جهات ت ومي ث - 2

 القوات المسلح  السوداني ؛ )أ( 

 قوات الدعم السري،. )ع( 
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 األطراف في الجمهدتية العربية السدتية   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث - 1

 داع ؛ )أ( 

 هيئ  تحرير الشام؛ )ع( 

 جي  اإلسالم؛ )ك( 

 ترك  أترار الشام اإلسالمي . )د( 

 جهات ت ومي ث - 2

القوات الح وميــ ، بمــا فيهــا قوات الــدفــا  الوطني وأجهزة االســــــــــــــتخبــارات والمليشــــــــــــــيــات  )أ( 
 للح وم ؛ الموالي 

 
 من األطراف األخرى المثيرة للقلق المدتجة في جدول أعمال مجلس األ   

 األطراف في نيجيريا   

 جهات فاعل   ير تابع  للدولث 

ــن  للدعوة   ــق  عنها، بما في ذل  جماع  أه  الســــ الجماعات المرتبط  بروكو ترام والجماعات المنشــــ
 والي   رع أفري يا. -والجهاد والدول  اإلسالمي  

 


