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  )٢٠٠٨ (١٨٢٠املقدم عمال بقرار جملس األمن تقرير األمني العام     
  

  مقدمـة  -أوال   
اجمللـس  ، الذي طلب فيـه      )٢٠٠٨ (١٨٢٠قدَّم عمال بقرار جملس األمن      مهذا التقرير     - ١

مرحلي عن تنفيذ هذا القرار يتـضمن معلومـات عـن أمـور يف مجلتـها حـاالت                   تقرير   مين تقدمي 
بـصورة منتظمـة ضـد        اسـُتخدم فيهـا العنـف اجلنـسي علـى نطـاق واسـع أو               النـزاع املسلح الـيت   

مدنيني؛ وحتليال ملدى انتشار العنف اجلنسي واجتاهاته يف حـاالت النــزاع املـسلح؛ واقتراحـات            
بـشأن االســتراتيجيات الكفيلــة بالتقليــل إىل أدىن حــد مـن احتمــاالت تعــرض النــساء والفتيــات   

قدم احملرز يف منع العنف اجلنسي والتـصدي لـه؛ ومعلومـات عـن            هلذا العنف؛ ومعايري لقياس الت    
خططي الرامية إىل تسهيل مجـع معلومـات موضـوعية ودقيقـة وموثـوق هبـا يف الوقـت املناسـب                     
 عن استخدام العنف اجلنسي يف حاالت الـرتاع املـسلح؛ ومعلومـات عـن التـدابري الـيت تتخـذها                   

  .)٢٠٠٨ (١٨٢٠اهتا املبينة يف القرار األطراف يف الرتاعات املسلحة للوفاء مبسؤولي
إدارة عمليات حفظ السالم، بتنسيق وثيـق مـع مجيـع           عهدُت إىل    القرار،   اختاذعقب  و  - ٢

حتقيقـا هلـذه    و. املتابعة املناسبة، مبا يف ذلـك إعـداد هـذا التقريـر           باختاذ إجراءات   اجلهات املعنية،   
أحـد كبـار املـسؤولني       ا تنـسيقيا يرأسـه    فريقـ   بـاملقر   إدارة عمليات حفظ الـسالم     أنشأتالغاية،  

، وذلــك مبــشاركة مجيــع اإلدارات والوكــاالت املتخصــصة والــصناديق والــربامج    عــن التنــسيق
مبـادرة األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت                املمثلـة يف  اهليئـات   املعنية، مبـا فيهـا      

 عــن التنــسيق يف البعثــات عــني مــسؤولون رفيعــو املــستوىعلــى الــصعيد القطــري، و. )١(الــرتاع
__________ 

  .أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
 الـشؤون   تنـسيق إدارة عمليـات حفـظ الـسالم ومكتـب          وإدارة الشؤون الـسياسية     يشارك يف املبادرة كل من        )١(  

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة   وقوق اإلنسان املتحدة حل األمماإلنسانية ومفوضية   
 األمـم املتحـدة   وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومفوضـية          اإليـدز /البشرية

عــاملي ومنظمــة وبرنــامج األغذيــة الوصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة شؤون الالجــئني واليونيــسيف لــ
  .الصحة العاملية
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 حفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية العناصــر ذات الــصلة يف بعثــاتلــضمان توحيــد مــدخالت 
 مشاورات مكثفـة    نتاجهذا التقرير   ولذا فإن   .  املنفذين وشركائها ةألمم املتحدة القطري  وأفرقة ا 

داده مـن  واسـتفيد أيـضا يف إعـ   .  الصعيد القطـري ومن جهات على املقر  ومسامهات مقدمة من  
  . والباحثني يف جمال القانونالدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية واخلرباء أفكار 

تنفيـذ القـرار يف     تنـاول   فإن هذا التقريـر يقتـصر علـى         ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠وفقا للقرار   و  - ٣
 ميكـن يف مـا    احلـاالت   وال تنحـصر هـذه      . املدرجـة علـى جـدول أعمـال اجمللـس         سياق احلاالت   

العنف ُيعـىن أساسـا بـ     بيـد أن هـذا القـرار        . نـزاع مـسلح   حـاالت   بأنـه    احلاضـر     يف الوقت  وصفه
ذات الــصلة؛  ومــا بعــدها وبالقــضايا الرتاعــات املــسلحةخــالل  ضــد مــدنيني  املرتكــباجلنــسي

يقـع  وجتدر اإلشارة أيـضا إىل أن العنـف اجلنـسي     . ويتبع يف هذا التقرير هنج مركز على العموم       
. علــى جــدول أعمــال اجمللــس مدرجــة ليــست أحنــاء العــامل يف حــاالت نــزاع مــسلح مبختلــف  

ــر  كانــت  وإذا ــواردة يف هــذا التقري  العنــف فــإنعلــى العقــدين املاضــيني،  تقتــصر املعلومــات ال
 علـى   الرتاعـات يف العديـد مـن      قـد اسـتخدم     اجلنسي ضد املدنيني، وال سيما النـساء والفتيـات،          

العنـف  والعدل مـن موضـوع      الم واألمن   السجوانب  على  أساسا  التقرير  ويركز  . مدى التاريخ 
ــستند إىل  . اجلنــسي  مبوجــبتعــاريف االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي    وهــو ي

  جهــات علــى الــصعيد الــيت وردت مــناملــسامهات معظــم وتــشري . )٢(القــانون اجلنــائي الــدويل 
 “ النطـاق  سـع وا” تعـبريي  يستعملكما أنه   . القوانني الوطنية القطري إىل التعاريف الواردة يف      

__________ 
 يف - إنــسانية والتعــذيبالال واألعمــال اجلنــسي وانتــهاء بــالرق بــدءا مــن االغتــصاب -هــذه التعــاريف تــرد   )٢(  

حملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة واحملكمــة اجلنائيــة والــسوابق القــضائية هليئــات مثــل ا األنظمــة األساســية
. القــانون األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــةوتــرد أيــضا يف . ة لــسرياليون واحملكمــة اخلاصــالدوليــة لروانــدا

أن يعتـدي مرتكـب اجلرميـة       ” كمـا يلـي   للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة       “ اجلرائم أركان”ويعرف االغتصاب يف    
على جسد شخص بأن يأيت سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جنسي يف أي جزء مـن جـسد الـضحية أو جـسد                       

و ينشأ عنـه إيـالج أي جـسم أو أي عـضو آخـر مـن اجلـسد يف شـرج الـضحية أو يف فتحـة               مرتكب اجلرمية أ  
أن يرتكــب االعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد ] و[جهازهــا التناســلي مهمــا كــان ذلــك اإليــالج طفيفــا 

باستعماهلا أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن اخلوف مـن تعـرض ذلـك الـشخص أو الغـري للعنـف أو اإلكـراه                         
االحتجاز أو االضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة قسرية، أو يرتكب االعتـداء                وأ

أن يقتـرف مرتكـب اجلرميـة       ”ويعرف العنف اجلنسي بأنـه      .“على شخص يعجز عن التعبري عن حقيقة رضاه       
لــى ممارســة فعــال ذا طبيعــة جنــسية ضــد شــخص أو أكثــر أو ُيــرغم ذلــك الــشخص أو أولئــك األشــخاص ع  

ذي طبيعة جنسية باستعمال القـوة أو بالتهديـد باسـتعماهلا أو بالقـسر، مـن قبيـل مـا يـنجم عـن اخلـوف                           فعل
تعــرض ذلــك الــشخص أو أولئــك األشــخاص أو الغــري للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضــطهاد      مــن

أو األشخاص عن التعـبري عـن       إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة قسرية أو عجز الشخص            النفسي أو 
  .“حقيقة رضاهم
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 املتعلقــــة بــــاجلرائم املرتكبــــة الــــسوابق القــــضائية الدوليــــةيف بــــاملعىن الــــوارد  “منــــهجي” و
  .)٣(نسانيةاإل ضد
تحليـل اجتاهـات    ب) ٢٠٠٨( ١٨٢٠الطلـب الـوارد يف القـرار        وال بد مـن التعامـل مـع           - ٤

 طـوي عليهـا   التعقيدات اليت ين   يف ضوء     ومدى انتشاره  العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح     
جيـرد   اجلنـسي    فـالعنف . أفـضل الظـروف   ظل  مجع معلومات شاملة عن العنف اجلنسي حىت يف         

، وكــثريا مــا يكــون مــصحوبا الــضحية مــن إنــسانيته ويورثــه صــدمات نفــسية وجــسدية حــادة 
هلـذه األسـباب،    . )٤(وسائل التعذيب وهو وسيلة معروفة من     . اخلوف والشعور باخلزي والعار   ب

الـضحايا الكـشف   ال يكـون مـن الـسهل علـى         ،   الالزمـة  حلماية أو اخلدمات  وخاصة يف غياب ا   
ويـزداد  . )٥(عما تعرضوا له ويكون هناك نقص كبري يف اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف املرتكـب           

يف حــاالت الــرتاع بــسبب شــيوع    العنــف اجلنــسي  حــاالت اجلهــود املبذولــة لتوثيــق   تعقيــد 
ــسكان وحتركــات الفوضــى ــة   ال ــشواغل األمني ــار نظــم مجــع املعلومــات   واوال واإلبــالغ هبــا  هني

ينبغــــي إجــــراء ،  هــــذه الظــــاهرةانتــــشار مــــدى للتحقــــق مــــنو. عــــدم وجودهــــا أصــــال أو
فـإن االفتقـار إىل      ومع ذلـك،     .، وهو أمر صعب يف حاالت الرتاع      استقصائية سكانية  دراسات

. دي لـه   والتـص  العنـف اجلنـسي   ارتكـاب   معلومات شاملة ينبغي أال حيول دون بذل جهود ملنع          
واإلحـصاءات   من مصادر أخرى مثـل الـشرطة وتقـارير حقـوق اإلنـسان،               املستقاةملعلومات  وا

__________ 
احملكمـة  و للمحكمة الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا                السوابق القضائية يف قانون     )٣(  

 يـشري تعـبري  اهلجـوم وعـدد الـضحايا، يف حـني     اتساع نطاق  إىل “واسع النطاق”  يشري تعبرياخلاصة لسرياليون، 
تعـبري شـائع عـن    أمناط اجلـرائم   و.احتمال عدم وقوعها عشوائيا  عمال العنف و  الطبيعة املنظمة أل     إىل “منهجي”

 ضد عدد كـبري مـن       ترتكب اجلرمية ، ليس من الضروري أن       اجلماعية باستثناء اإلبادة و. ارتكاهبا بشكل منهجي  
دود مـن الـضحايا، أو حـىت    ضـد عـدد حمـ   فإن الفعل املوجه ، وتبعا لذلك. الضحايا لتشكل جرمية ضد اإلنسانية 

شكل جرمية ضـد اإلنـسانية، شـريطة أن يكـون جـزءا مـن هجـوم واسـع النطـاق                يضد ضحية واحدة، ميكن أن      
منـهجي ضـد جمموعـة مـن      واسـع النطـاق أو   وقـوع هجـوم     يـشترط القـانون     و. منهجي ضد السكان املدنيني    أو

وعلـى  . ع واسعة النطاق ومنهجية يف آن واحـد رغم أن هذه اهلجمات غالبا ما تكون يف الواق    السكان املدنيني،   
استعراض عناصـر العنـف اجلنـسي       انظر  . اجلرائم ضد اإلنسانية يف أوقات السلم أيضا      ميكن أن ترتكب    ،  العموم

احملكمـة اخلاصـة لـسرياليون يف       /احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا       /من أحكام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا     
  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٣إدارة عمليات حفظ السالم ، ، )٢٠٠٨ (١٨٢٠ األمن قرار جملسضوء 

بروتوكول اسـطنبول، دليـل التقـصي    ؛ وA/HRC/7/3 و ؛٦٣/١٥٥ نظر على سبيل املثال قرار اجلمعية العامة     ا  )٤(  
املهينة، األمـم  القاسية أو الالإنسانية أو  والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

  .١٩٩٩املتحدة، 
الـذي يلحـق     يف هـذا التقريـر هـو تبيـان الـضرر             “يالنـاج ” بدال مـن     “الضحية”ستخدام مصطلح   املراد من ا    )٥(  

ويف  العنف اجلنـسي، وحقـوقهم يف أن يعـاملوا معاملـة إنـسانية               من جراء  - فرادى أو مجاعات   -األشخاص  
انظـر أيـضا قـرار اجلمعيـة العامـة          . حتترم حقوقهم يف االنتصاف   ويتمتعوا حبقوق اإلنسان و    أن تصان كرامتهم  

٦٠/١٤٧.  
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 الواردة من املنظمات اليت تقدم خدمات للناجني، واحملاكم، مبا فيهـا احملـاكم              املتعلقة بالبالغات 
  .حالة معينةميكن هلا أن تعطي فكرة، وإن كانت جزئية، عن الدولية، 

  
  املسلحة وما بعدهاإطار الرتاعات جلنسي يف العنف ا  - ثانيا  

خطـوات   وباختـاذ    الـدول باالمتنـاع عـن انتـهاك حقـوق اإلنـسان            القـانون الـدويل   يلزم    - ٥
. معاقبة مرتكبيه وتوفري سبل االنتصاف للـضحايا      منه و  ملنع العنف اجلنسي ومحاية األفراد       فعلية
 ،اجلهــات التابعــة للــدولمبــا فيهــا مجيــع أطــراف الــرتاع، تتحمــل يف حــاالت الــرتاع املــسلح، و

. املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني وفقـا للقـانون الـدويل اإلنـساين وقـانون حقـوق اإلنـسان                  
االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الـدويل جـرائم حـرب غالبـا مـا تكـون                وميكن أن تشكل    

ــغريهــا مــن اجلــرائم اخلطــرية مبوجــب القــانون الــدويل،    بمــصحوبة  ــة اجلــرائملمث  ضــد  املرتكب
  .اإلنسانية واإلبادة اجلماعية

ــزة بــضياع    - ٦ ــرتاع، املتمي ــة ال  ســيادة القــانون وتفــشي اإلفــالت مــن العقــاب،   وهتيــئ بيئ
كــي متــارس حريتــها الــدول وغــري الــدول علــى حــد ســواء،  مــن ، لألطــرافالظــروف املناســبة 
، أسـلحة وقـوة ومكانـة     ا مـن    يشجعها علـى ذلـك مـا لـديه         العنف اجلنسي،    املطلقة يف ارتكاب  

.  املبذولـة لتوطيـد الـسالم والتنميـة        علـى اجلهـود   آثار بعيـدة املـدى      مع ما يترتب على ذلك من       
حيث يرتكـب     أعمال عنف جنسي يف منتهى الوحشية،       املعاصرة الرتاعاتعدد من   وقد شهد   

قـانون  الـدويل و   يف انتـهاك مباشـر للقـانون اإلنـساين           ،ضـد املـدنيني يف املقـام األول       هذا العنـف    
ــسان  العــسكرية األهــداف كوســيلة لتحقيــق   الــدويل،  والقــانون اجلنــائي  الــدويلحقــوق اإلن

ــسياسية  ــصادية ووال ــة واالقت ــدا اعتــربت    . االجتماعي ــة لروان ــة الدولي ــع أن احملكمــة اجلنائي والواق
وبــذلك . ١٩٩٤يف عــام  ألول مــرة، شــكال مــن أشــكال اإلبــادة اجلماعيــة جرميــة االغتــصاب 

تــدمري ” بأســرها، أي  تــدمري جمموعــةحنــوأن العنــف اجلنــسي خطــوة ت هــذه احملكمــة بــاعترفــ
أكثـر عرضـة مـن     النساء والفتيـات  ولئن كانت. )٦(“احلياة نفسها بل  الرغبة يف احلياة،    الروح و 

الــسوابق القــضائية للمحكمــة اجلنائيــة فــإن ، غريهــن للعنــف اجلنــسي ويــشكلن معظــم ضــحاياه
العنـف اجلنـسي    تـدل علـى ارتكـاب       ابقة واحملكمـة اخلاصـة لـسرياليون        الدولية ليوغوسالفيا الـس   

 .)٧( أيضاضد الرجال

__________ 
  ).www.ictr.org(ICTR-96-4-Tبول أكاسيو، رقم  - قضية املدعي العام ضد جان  )٦(  
علـى القيـام   يف يوغوسـالفيا الـسابقة   الـذي دار  يف الـرتاع  أجـرب رجـال مـن قبـل خـاطفيهم          على سبيل املثـال،       )٧(  

ــسية، مبــ مبمارســات وتعرضــوا ، ومــع معــتقلني آخــرين ، أشــخاص آخــرين ، أمــام اجلــنس الفمــوي ا فيهــا  جن
ــة  ــسية عنيف ــداءات جن ــة     انظــر . العت ــة الدولي ــسي مــن أحكــام احملكمــة اجلنائي اســتعراض عناصــر العنــف اجلن

  قـــرار جملـــس األمـــناحملكمـــة اخلاصـــة لـــسرياليون يف ضـــوء /احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا/ليوغوســـالفيا
  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٣، إدارة عمليات حفظ السالم، )٢٠٠٨ (١٨٢٠
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مـن اهلجـوم    أمد الرتاعـات بـسبب خلـق حلقـة مفرغـة            العنف اجلنسي   وميكن أن يطيل      - ٧
. ومن ذلك التمييز العرقـي والـديين      ،  التمييزواهلجوم املضاد، خاصة عندما يرتكب على أساس        

سـواء علـى   مـن بـني األسـباب الرئيـسية للـرتوح،          اللذين مهـا     واخلوف   وهو يغذي انعدام األمن   
قـدرة   الذي يعوق ويقيـد      شكل من أشكال التمييز   وهو أيضا   . عرب احلدود الصعيد الداخلي أو    

وعلـى املـشاركة الكاملـة       ،)٨(املرأة على ممارسـة حقوقهـا علـى أسـاس مـن املـساواة مـع الرجـل                 
 الرتاعـات  العنف اجلنسي مسة من مسات        يكون عندماو. موالفعالة يف حل الرتاعات وبناء السال     

زيـادة يف حـاالت االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي يف                  تواكبه  ما  غالبا  املسلحة،  
 . صفوف املدنيني

ــروابط الــسببية بــني  مواصــلة البحــث هنــاك مــا يــربر  وعلــى الــرغم مــن أن    - ٨ لتحديــد ال
متــر مبرحلــة مجيــع البلــدان الــيت فــإن ، بعــد الــرتاعمــا العنــف اجلنــسي حــاالت الــرتاع وحــاالت 

 هلـا تـشري إىل      املميـزة  مـن الـسمات   العنـف اجلنـسي     انتقالية إىل السالم مـن حـاالت نـزاع كـان            
 تقـويض    رئيـسية يف   عوامـل وإىل كوهنـا    االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي             تفشي  
 . املبكر وبناء السالماإلنعاش

  
  جلنسي يف حاالت الرتاع املسلح األخرية واملستمرةاستخدام العنف ا  -ثالثا   

توضــح املعلومــات يف هــذا البــاب حــاالت اســُتخدم فيهــا العنــف اجلنــسي مباشــرة            - ٩
ــى       أو ــهجوم املتعمــد عل ــستمرة لل ــذه يف الرتاعــات األخــرية أو امل كلفــت أطــراف أخــرى بتنفي

يـــات علـــى نطـــاق واســـع املـــدنيني واجملتمعـــات احملليـــة، مبـــا يف ذلـــك اســـتهداف النـــساء والفت 
وبالرغم من أن هذا التقرير ال يـأيت علـى ذكـر مجيـع االنتـهاكات بـأي حـال مـن             . منتظم أو/و

ومـن  . األحوال، فإنه يلقي الضوء على طبيعتـها ومنطهـا وعلـى هويـة وانتمـاء وقـصد مرتكبيهـا             
ائدة حتليل املعلومات تـربز مسـات مـشتركة توضـح أن التـاريخ يعيـد نفـسه وأن االجتاهـات الـس                     

وال تــزال الغالبيــة مــن االنتــهاكات الــسابقة غــري معروفــة  . ظلــت هــي هــي رغــم مــرور الزمــان 
وحتتــاج لبــذل جهــود متواصــلة لــضمان حماكمــة مرتكبيهــا حــسب األصــول القانونيــة وكفالــة   

ونظرا لألسـباب الـيت   . حصول مجيع الضحايا على سبل االنتصاف وجرب الضرر الذي حلق هبم     
ــة يف هــذا البــاب     ٤ة مت إجيازهــا يف الفقــر  ــهاكات اجلاري  أعــاله، فــإن املعلومــات املتعلقــة باالنت

  .تعترب شاملة أو مؤكدة وإمنا حتتاج للمزيد من الفحص ال

__________ 
  ).١٩٩٢( اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ١٩التوصية العامة رقم   )٨(  
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لقــد تــبني أن العنــف اجلنــسي يــشكل جــزءا مــن عمليــات اهلجــوم املنــتظم املباشــر             - ١٠
كمــة اجلنائيــة الدوليــة ت فيهــا احملتــالواســع النطــاق علــى املــدنيني يف ثلــث القــضايا الــيت ب  أو/و

ليوغوســالفيا الــسابقة أثنــاء خمتلــف حــاالت الــرتاع املــسلح الــيت صــاحبت تفكــك يوغوســالفيا  
ــسابقة ــددها         . ال ــدا وع ــة لروان ــة الدولي ــة اجلنائي ــا احملكم ــت فيه ــيت تب ــضايا ال ــن الق ــسع م ويف ت

جلنائيـة  اكمـة   احملوأكـدت   . املـدنيني قضية، تبني أن العنف اجلنـسي قـد اسـتهدف الـسكان              ١٣
من املعلوم جيدا أن االغتصاب وأشـكال العنـف اجلنـسي األخـرى كانـت               ”رواندا أن   الدولية ل 

ــاء احلــوادث الــيت شــهدها عــام      ــدا أثن ويــبني . )٩(“١٩٩٤منتــشرة علــى نطــاق واســع يف روان
اختصاص احملكمـة اخلاصـة لـسرياليون أيـضا أن العنـف اجلنـسي قـد مـورس علـى نطـاق واسـع                        

يتـسم  يف حـاالت عديـدة كـان العنـف اجلنـسي         و. )١٠(الـسكان املـدنيني   بشكل منـتظم ضـد       أو
وغالبــا مــا يــصحبه ارتكــاب بكــثري مــن الوحــشية واملعانــاة النفــسية والبدنيــة علــى حــد ســواء،  

  .)١١(جرائم بشعة
ففـــي . عمـــد للمـــدنيني مـــستمرا يف الرتاعـــات املـــسلحةت االســـتهداف املهـــذاال يـــزال   - ١١

 يف )٢٠٠٤ (١٥٦٤نـــشئت مبوجــب قــرار جملــس األمـــن     أقيــق الــسودان أكــدت جلنــة للتح   
 ،شنت هجمـات عـشوائية    ] اجلنجويد[وامليليشيات  كومة  قوات احل أن  أنه تبني هلا     ٢٠٠٥ عام

غـريه مـن    واالغتـصاب و ،وتـدمري القـرى   واالختفـاءات القـسرية،   تعذيبالملدنيني وامشلت قتل  
وأكــدت . )١٢(دارفــوررجــاء يف مجيــع أ والتــشريد القــسري ،والنــهب، أشــكال العنــف اجلنــسي

 والحظت أيـضا أن االغتـصاب والعنـف         ٢٠٠٧بعثة رفيعة املستوى هذه االستنتاجات يف عام        
فتـئ   مـا وعلى مدى السنوات الثالث املاضـية       . )١٣(يتمان بشكل منتظم وواسع النطاق    اجلنسي  

أثنـاء  الـيت متـارس     املدنيون يقدمون تقارير عن أمناط االغتصاب وحـاالت االغتـصاب اجلمـاعي             
ويف .  علـى أيـدي مليـشيات مـسلحة        يـان  يف معظـم األح    تمعمليات اهلجوم علـى قـراهم الـيت تـ         

كر أن حـاالت العنـف اجلنـسي قـد ازدادت بـشكل يـثري القلـق يف                  شرق تشاد اجملاورة ذُ   منطقة  
اجلنجويـد مـن الـسودان      ميليـشيات   الـيت تقـوم هبـا       الغـارات   السنوات اخلمس املاضية مع تكرار      

__________ 
 ICTR-98-41-Tانظــر قــضية املــدعي العــام ضــد باغوســورا وكــابيليغي ونتابــاكوزي ونــسنغيومفا، رقــم            )٩(  

(www.ictr.org).  
ئل يوغوسالفيا السابقة ورواندا وسـرياليون ومـنطقيت وسـط وغـرب أفريقيـا ككـل علـى جـدول           ال تزال مسا    )١٠(  

  . أعمال جملس األمن
استعراض عناصر العنـف اجلنـسي يف أحكـام حمـاكم يوغوسـالفيا وروانـدا وسـرياليون يف ضـوء تقريـر األمـني               )١١(  

  . ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٣، إدارة عمليات حفظ السالم، )٢٠٠٨ (١٨٢٠العام 
  .S/2005/60انظر   )١٢(  
تقريــر البعثــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة حبالــة حقــوق اإلنــسان يف دارفــور عمــال بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان    )١٣(  

)A/HEC/4/80.(  
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ات املتمــردين التــشاديني الــذين يــشتبكون مــن حــني إىل آخــر مــع القــوات        ووجــود جمموعــ 
  . احلكومية فضال عن القتال الطائفي الدائر بني امليليشيات احمللية

ــة تــسجيل   و  - ١٢ ــة الكونغــو الدميقراطي ــة علــى األقــل  ٢٠٠ ٠٠٠مت يف شــرق مجهوري  حال
اإلبـالغ  قلـة    أنـه بـسبب      إال. )١٤(١٩٩٦يـة يف عـام      عدائللعنف اجلنسي منذ نشوب األعمـال ال      

هـو أقـل تقـدير    وا حكايـاهتم فـإن هـذا الـرقم      ن بعض الضحايا ال يعيشون لري     كوعن احلاالت و  
س بــأن ارتكــاب العنــف لــ اجمل أبلغــُت٢٠٠٩مــارس /يف آذارو. إلمجــايل عــدد احلــاالت الفعلــي

ــة     ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوادة يف مجهوري ــسي تواصــل دون ه ــد العمليــ   . اجلن ــه بع ة وذكــرت أن
اليت نفذهتا القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة وقـوات الـدفاع الروانديـة              املشتركة  

ــاير /ضــد القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا يف كيفــو الــشمالية يف كــانون الثــاين     ،٢٠٠٩ين
القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا عمليـات انتقـام ضـد الـسكان املـدنيني                 عناصر من   ارتكبت  

وأكدت أن أفراد قوات األمن وال سيما القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا والـشرطة      . لينياحمل
الوطنيــة الكونغوليــة كــانوا مــسؤولني أيــضا عــن عــدد كــبري مــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق  

 منـا إىل علـم    أحناء كيفـو اجلنوبيـة أيـضا        بعض  ويف  . )١٥(اإلنسان مبا يف ذلك حاالت االغتصاب     
ــة منظمــة ا  ــة ألمــم املتحــدة يف  بعث ــة أن امليليــشات ترتكــب أعمــال   مجهوري الكونغــو الدميقراطي

العنف اجلنسي أثنـاء هنـب القـرى اجملـاورة للمخيمـات العـسكرية وهتـاجم النـساء أثنـاء قيـامهن                  
ويف بعـض املنـاطق يتـرك أفـراد األسـرة الـذكور أسـرهم               . جبمع احلطب أو جلب الغذاء أو املاء      

 ممـا يزيـد   ، قوات املؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب          من قبل د القسري   التجنيلتفادي  ومنازهلم  
  . من ضعف املرأة يف وجه العنف اجلنسي

ــن خطــف للــضحايا        و  - ١٣ ــصحبه م ــا ي ــدنيني هــي م ــى امل ــسمة امللحوظــة يف اهلجــوم عل ال
 سرياليون مت خطـف النـساء       الرتاع الدائر يف  ففي  . إجبارهم على ممارسة البغاء أو استرقاقهم      أو

 ؤالء هـ “زوجـات األدغـال   ”مث تعرضـت    .  مـن املقـاتلني    “الـزواج ”وإجبـارهن علـى     والفتيات  
وتــشري التقــارير حاليــا يف مجهوريــة  . لعمليــات االغتــصاب وأشــكال العنــف اجلنــسي األخــرى 

أن القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      إىل الكونغو الدميقراطية على سـبيل املثـال     
مـن  “ كزوجـات ”شـابات   علـى ممارسـة البغـاء وتتخـذ طالبـات           ت صـغريات    فتيـا تقوم بإجبار   

وتقـوم جمموعـات أخـرى مثـل القـوات الدميقراطيـة            .  قواعـد بـالقرب مـن املـدارس        قامـة خالل إ 
ــساء و      ــة خبطــف الن ــرب للمقاوم ــدا وجــيش ال ــر روان ــات لتحري ــاء الفتي ــتخدامهن كإم  يف واس

ــدا   . األدغــال ــر روان ــة لتحري طــف النــساء فتقــوم خبوقــوات مــاي مــاي  أمــا القــوات الدميقراطي
__________ 

  .مكتب اليونيسيف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  )١٤(  
  . S/2009/160انظر   )١٥(  
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ــزوجيهن   ــتم ت ــات لي ــود والفتي ــك للجن ــد ذل ــه   . بع ــذي تتبع ــا األســلوب ال جمموعــات أخــرى  أم
ال تزيــد فهــو خطــف فتيــات كــالقوات الدميقراطيــة املتحالفــة واجلــيش الــوطين لتحريــر أوغنــدا  

  .  والزواج القسري هبن عاما١٢أعمارهن يف بعض األحيان عن 
قـوات املـسلحة    الأفـراد   رتاعات األخـرية واجلاريـة      العنف اجلنسي يف ال   بو  مرتكشمل  وي  - ١٤

التابعـة جلهـات   وكـذلك أفـراد امليليـشيات واجملموعـات املـسلحة       التابعة للدول   وقوات الشرطة   
ويف كثري من احلاالت يكون القادة املـدنيون والعـسكريون يف أعلـى الرتـب يف                . من غري الدول  

ففــي . العنــف أو بالتغاضــي عــن هــذا العنــف تكــاب رابر أوامــر بإصــداهيكــل الدولــة متــهمني 
حمـــاكم يوغوســـالفيا الـــسابقة وروانـــدا وســـرياليون أديـــن العديـــد مـــن املتـــهمني علـــى أســـاس  

ــه   كرؤســاء مــسؤوليتهم  يف و. ضــد املــدنيني مرؤوســوهم بــسبب العنــف اجلنــسي الــذي ارتكب
ني احلكــوميني وأحــد قــادة  الــسودان مشلــت االهتامــات األخــرية ضــد اثــنني مــن كبــار املــسؤول   

تواصــل يو. )١٦( جرميــة االغتــصابمــن بينــها بــاهلجوم علــى الــسكان املــدنيني جــرائماجلنجويــد 
 ةالتقارير حىت اليوم بأن العنف اجلنسي ال يـزال ميارسـه أفـراد القـوات املـسلحة الـسوداني            ورود  

ويف .  تباكاتوحركات التمرد وكذلك اجلماعات املـسلحة والكيانـات املتـصارعة أثنـاء االشـ             
اجلهــات التابعــة للدولــة مبــن فيهــا أطــراف الــرتاع،  مجيــع قــوممجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ت

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة وأفـراد الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة وكـذلك                (
عـة جلهـات    التابوخمتلـف اجملموعـات املـسلحة       ) امليليشيات السابقة اليت أدجمت يف هـذه اهلياكـل        

القوات الدميقراطيـة املتحالفـة واجلـيش الـوطين لتحريـر أوغنـدا واملـؤمتر الـوطين                 (من غري الدول    
للــدفاع عــن الــشعب والقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا وجــيش الــرب للمقاومــة وحركــة    

زيــادة يف حــوادث العنــف اجلنــسي بواســطة لوحظــت و. مبمارســة العنــف اجلنــسي) مــاي مــاي
وكاسـاي  مقاطعـات االسـتوائية   اجلنوبيـة فـضال عـن       كيفـو   كل من كيفو الشمالية و    املدنيني يف   

ويف شـــرق تـــشاد مت توثيـــق حـــاالت االغتـــصاب  . شاسانـــالغربيـــة والـــشرقية وباندونـــدو وكي
ويف نيبـال أشـارت     . واالغتصاب اجلماعي اليت ارتكبها ضباط وجنود اجليش الـوطين التـشادي          

عمال عنـف    جمموعة مسلحة تشترك يف ارتكاب أ      ٢٠ و   ١٥التقارير إىل تقديرات تتراوح بني      
مـستويات العنـف   مـا زالـت   ويف كـوت ديفـوار   . اتفتيـ تشمل العنف اجلنـسي ضـد النـساء وال     

ــبالد حيــث تتركــز    مرتفعــة اجلنــسي املرتكــب  ــة والــشمالية مــن ال وال ســيما يف األجــزاء الغربي
  .ة السابقةثقنطقة الويف موامليليشيات اجملموعات املسلحة واملقاتلون السابقون 

__________ 
 واملـدعي العـام ضـد       ICC-02/05-01/07مـد علـي عبـد الـرمحن         املدعي العام ضد أمحد حممـد هـارون وعلـي حم            )١٦(  

  . ICC-02/05-01/09عمر حسن أمحد البشري 
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يرتكب العنف اجلنسي يف الغالب على أسس متييزية حمظـورة تـشمل مـن مجلـة أمـور                  و  - ١٥
ففـــي . ي واالجتمـــاعيموقـــالعـــرق واجلـــنس والـــدين والـــرأي الـــسياسي أو غـــريه واألصـــل ال 

يف املناطق اليت كانـت حمـط   التطهري العرقي من يوغوسالفيا السابقة شكل العنف اجلنسي جزءا     
 دويف روانــدا ارتكبــت جــرائم مــن بينــها حــاالت العنــف اجلنــسي ضــ . اعرتأطــراف الــاع أطمــ

كانــت الــيت اهــدين مجيــع جمموعــات اجمل”ويف أفغانــستان يــدعى بــأن . ي أساســامجاعــة التوتــس
 ارتكبـت عمليـات     ١٩٩٥ و   ١٩٩٢بـني عـامي     دارت  حتارب داخل كابول أثناء احلرب الـيت        

.  بأســرها بــسبب دعمهــا املزعــوم مليليــشيات اخلــصم  ة جمتمعــات حمليــةقبــاغتــصاب هبــدف معا
كانـت قائمـة علـى      املـدنيني   ات املتعمـدة علـى      االغتصاب وكذلك اهلجم  فإن عمليات   وبالتايل  

. )١٧(“كوسيلة للتطهري اإلثـين   املناطق  يف كثري من    هذا األسلوب   استخدم  ”وقد  . “أسس أثنية 
 بعد اهلجوم العـشوائي الـذي تعرضـت لـه           هأنإىل  األدلة   شريويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ت    

هــة القــوميني ودعــاة  ب ارتكــب أفــراد ج٢٠٠٣فربايــر / شــباط٢٤ورو يف أو حــوايل غــقريــة بو
لنـساء  االندماج واجلبهة الوطنية للمقاومة يف إيتوري أعماال إجرامية مشلت االسترقاق اجلنسي            

ــو ــدنيمــن ات فتي ــة اهليمــا  وخاصــة مــن  نيامل ــؤخرا  و. )١٨(طائف ــبني م ــصاب أن حــاالت ت االغت
أغلبـهم  وأشكال العنف اجلنسي األخرى يف السودان توجه عن عمـد وبعـشوائية ضـد ضـحايا                  

ويف ميامنــار مت اإلعــراب عــن القلــق مــؤخرا إزاء التمييــز   .)١٩(“األفريقيــة”سمى بالقبائــل يــممــا 
 راخــني الــشمالية وضــعفهم يف مواجهــة واليــة املمــارس ضــد الــسكان مــن األقليــة املــسلمة يف   

انتشار ارتكاب العنف اجلنسي على نطـاق واسـع ضـد القرويـات        إزاء  العنف اجلنسي وكذلك    
مون وكارين وبالونغ وشني بواسطة أفراد القـوات املـسلحة يف ظـل إفـالت               وشان  طوائف  من  

ط اإلعـالم أن ارتكـاب عمليـات االغتـصاب         ئويف العراق ذكرت وسـا    . )٢٠(واضح من العقاب  
ن هبـا مـن العـار يف        تخلـص كوسـيلة وحيـدة ي    انتحاريـات   يـصبحن    بـأن يقصد به إقناع الضحايا     

  .  وحيائهاتربط الشرف بعفة املرأةبيئة ثقافية 
وباإلضــافة إىل ذلــك يرتكــب العنــف اجلنــسي أحيانــا مــن أجــل أمــور منــها اإلرهــاب      - ١٦

 اجمللـس (لحكومـة آنـذاك    لففي سرياليون وجه املقاتلون التابعون      . والعقاب وكنوع من االنتقام   
هبــدف إمخــاد معارضــة النظــام  ” هجــومهم علــى الــسكان املــدنيني  )الثــوري للقــوات املــسلحة 

__________ 
 مــن اتفــاق بــون والــيت ٦أشــارت اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، واملنــشأة مبوجــب املــادة   )١٧(  

 احلــرب واجلــرائم املرتكبــة ضــد  جــرائم”يــدعمها يف عملــها مفوضــية حقــوق اإلنــسان، إىل التقريــر املعنــون   
  . ٢٠٠٥الذي أصدره مشروع أفغانستان للعدالة يف عام  ،“٢٠٠٠-١٩٧٨: اإلنسانية

  . ICC-01/04-01/07املدعي العام ضد جريمني كاتانقا وماتيو نغودجولوشون،   )١٨(  
  . S/2005/60انظر   )١٩(  
  .SEDAW/C/MMR/CO/3ثانية واألربعون، جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الدورة ال  )٢٠(  
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وقــام كــل مــن اجمللــس الثــوري   . )٢١(“ومعاقبــة املــدنيني املتــهمني بــدعم قــوات الــدفاع املدنيــة  
علــى الــسكان املــدنيني ســلطتها وســيطرهتما للقــوات املــسلحة واجلبهــة املتحــدة الثوريــة ببــسط 

يف الفتـرة الواقعـة     و. )٢١(األمن مشل استخدام العنف اجلنسي    انعدام  ئم من   داجو  ة  شاعوذلك بإ 
 ،ديدة مـن عـدم االسـتقرار الـسياسي     ج عندما كانت هاييت تواجه فترة       ،٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤بني  
وترويع الـسكان   على األراضي   العنف اجلنسي لضمان السيطرة     العصابات استخدمت   كر أن   ذُ

قوم أفـراد امليليـشيات باسـتهداف       يواليوم  . نساء والفتيات احملليني وضبط السلوك االجتماعي لل    
اجلنوبيــة جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة كيفــو ات يف كــل مــن كيفــو الــشمالية وفتيــالنــساء وال

ــو ــسكرية        ونستخدمي ــات الع ــن العملي ــام م ــن االنتق ــوع م ــشعة كن ــة ب ــسي بطريق ــف اجلن  العن
  . ضدهم املوجهة

  
 األخــرى عــن العنــف اجلنــسي يف حــاالت   مــسؤولية الــدول واألطــراف   -رابعا   

  الرتاع ويف أعقاهبا
اتفــق مجيــع املــسامهني يف هــذا التقريــر علــى املــستوى القطــري علــى أن ثالثــة عوامــل      - ١٧

وتتمثل هـذه العوامـل يف التـدابري غـري الكافيـة مـن            . تساهم يف العنف اجلنسي وتفاقم من حدته      
مكافحـة اإلفـالت علـى العنـف     ) ب(نيني؛ و   منع حدوث العنف اجلنسي ومحاية املد     ) أ: (أجل

. التصدي للتمييز املتواصل الذي تتعرض له النساء والفتيـات، قانونـا وممارسـة            ) ج(اجلنسي؛ و   
ويف . إضافة إىل ذلك، فإن إمكانيات حصول الـضحايا علـى املـساعدة واالنتـصاف غـري كافيـة           

 الـدول وغريهـا مـن أطـراف       هذا الصدد، أوضح فيما يلي بعض اجملاالت اليت تستوجب جتديـد          
وأود أن أحـث اجمللـس علـى مقارنـة اإلجـراءات            . الرتاعات اللتزامها جبرب الضرر بشكل عاجل     

لتحديــد أســس ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠والنتــائج امللموســة يف هــذه اجملــاالت بطلبــه الــوارد يف القــرار 
  . قياس التقدم احملرز يف منع العنف اجلنسي والتصدي له

  
  الوقاية واحلماية    

مــن أهــم جوانــب الوقايــة ضــرورة إظهــار القــادة املــدنيني والعــسكريني التزامــا وإرادة     - ١٨
ويف . أما التقاعس فيعين أساسا التغاضي عن العنـف اجلنـسي         . سياسية للتصدي للعنف اجلنسي   

هــذا الــصدد، أشــدد علــى أن إصــدار تعليمــات واضــحة وقويــة ورســائل منتظمــة بــشأن احلظــر 
ــة الــيت ال لــبس فيهــا قــوال وعمــال عــن أي خــرق هلــذا احلظــر     القــاطع للعنــف اجلنــسي و  اإلبان

إضـافة إىل ذلـك،   . سيعاقب عليه، كلها أمور مـن شـأهنا اإلسـهام يف احلـد مـن العنـف اجلنـسي                
ــة       ــة والعــدل، واهلياكــل القيادي ــدفاع والداخلي ــة، مبــا فيهــا وزارات ال جيــب علــى أجهــزة الدول

__________ 
  .SCSL-04-15 (www.sc-sl.org)احملكمة اخلاصة لسرياليون، املدعي العام ضد سيسي وكالون وغلو   )٢١(  
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ددة زمنيـا، مبـا فيهـا تـدريب القـوات العـسكرية             للجيش والشرطة أن تضع تدابري ملموسـة وحمـ        
وقوات الشرطة لتوعيتها بالتزاماهتا مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان                  

ويف هــذا الــصدد، أود أن ألفــت االنتبــاه، علــى ســبيل املثــال، إىل األحكــام   . والقــانون اجلنــائي
وعـالوة علـى ذلـك،      . )٢٢(١٤٤ املادة   ، وال سيما  ١٩٤٩الصلة من اتفاقيات جنيف لعام       ذات

جيب علـى الـدول واألطـراف مـن غـري الـدول كفالـة التحقيـق الـدقيق يف مجيـع البالغـات عـن                          
ارتكــاب املــدنيني أو العــسكريني للعنــف اجلنــسي ومعاقبــة اجلنــاة املزعــومني مــن أجــل ضــمان    

، مـن جانـب     وكما سبقت اإلشـارة، يرتكـب العنـف اجلنـسي، يف الرتاعـات املـسلحة              . املساءلة
ووفقـا ملبـدأ مـسؤولية الرؤسـاء، الـذي      . األطراف من الدول ومن غـري الـدول علـى حـد سـواء          

يشكل جزءا من القانون الدويل العريف، أحث األطراف يف الرتاعات املسلحة مـن الـدول ومـن            
غري الدول على ضمان اسـتخدام الرؤسـاء املـدنيني والقـادة العـسكريني سـلطاهتم وصـالحياهتم                  

لعنف اجلنسي واملعاقبة علـى اجلـرائم الـيت يقترفهـا مرؤوسـوهم، وأن يعـاقبوا هـم أنفـسهم                    ملنع ا 
  . مل يقوموا بذلك إذا
ومن اجلوانب األخرى للوقاية ضـرورة اختـاذ الـدول إجـراءات متـضافرة ملعاجلـة أوجـه                  - ١٩

. اقـع التفاوت املستحكم وما تتعـرض لـه النـساء والفتيـات مـن متييـز حبكـم القـانون وحبكـم الو                     
وفيمــا يتعلــق بــالروابط، وال ســيما أثــر الرتاعــات املــسلحة علــى النــساء والفتيــات، فقــد جــرت 

وتقارير األمني العام الـسنوية ذات      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥معاجلتها يف ساق تنفيذ قرار جملس األمن        
 بـشأن  ٢٠٠٢وإضافة إىل ذلك، فإن دراسة األمـني العـام لعـام           . الصلة املقدمة إىل جملس األمن    

رأة والــسالم، املعــدة بتنــسيق مــع املستــشارة اخلاصــة لألمــني العــام بــشأن القــضايا اجلنــسانية   املــ
حيــث تـسود ثقافـات العنــف والتمييـز ضـد املــرأة     ”والنـهوض بـاملرأة، أكـدت جمــددا علـى أنـه      

وإذا مل تـشترك املـرأة يف هياكـل صـنع           . والفتاة قبل نشوب الصراع، فإهنا تتفاقم أثنـاء الـصراع         
يف أي جمتمع، فليس مـن احملتمـل أن تـشترك يف القـرارات املتخـذة بـشأن الـصراع أو                     القرارات  

ويف الكثري من البلدان يف أرجاء العامل، ال يـزال          . )٢٣(“عملية إحالل السالم اليت تأيت يف أعقابه      
__________ 

 املـدنيني  حبمايـة  املتعلقـة  جنيـف  اتفاقيـة ( عامليـا  تـصديقا  نالـت  اليت الرابعة جنيف اتفاقية من ١٤٤ املادة تنص  )٢٢(  
 تنـشر  بأن املتعاقدة السامية األطراف تتعهد”:  ما يلي  على) ١٩٤٩ أغسطس/بآ ١٢ املؤرخة احلرب وقت
 بـصفة  وتتعهـد  احلـرب،  وقـت  يف كمـا  الـسلم  وقت يف بلداهنا، يف ممكن نطاق أوسع ىعل االتفاقية هذه نص

 الـيت  املبـادئ  تـصبح  حبيـث  أمكـن،  إذا واملـدين  العـسكري،  التعلـيم  بـرامج  ضـمن  دراسـتها  تـدرج  بـأن  خاصة
 األخـرى  الـسلطات  أو والـشرطة  والعـسكرية  املدنيـة  السلطات ىعل يتعني .السكان جملموع معروفة تتضمنها

 تلقـن  وأن االتفاقية، لنص حائزة تكون أن احملميني، األشخاص إزاء مبسؤوليات احلرب وقت يف تضطلع اليت
  . االتفاقية ذات من ١٤٧ و ١٤٦ املادتني مبوجب الدول التزامات  انظر أيضا.“أحكامها خاصة بصفة

عــن املــرأة والــسالم واألمــن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥دراســة مقدمــة مــن األمــني العــام عمــال بقــرار جملــس األمــن      )٢٣(  
منشورات األمم املتحدة، وقدم مـوجز هلـا يف تقريـر األمـني العـام           ) الصراع املسلح على النساء والفتيات     أثر(

  ).S/2002/1154(عن املرأة والسالم واألمن، املقدم إىل جملس األمن 
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العنف اجلنسي مترسخا بعمـق فيمـا يتعلـق بالتفـاوت والتمييـز ضـد املـرأة، ويف هياكـل اجملتمـع                      
ــد      و. األبــوي ــة أو التقالي ــزال ارتكــاب العنــف ضــد املــرأة باســم الثقاف إضــافة إىل ذلــك، فــال ي
ويسهم هذا يف أن تصبح املرأة ضـحية مـرتني، األوىل بتعرضـها لالنتـهاك اجلنـسي                 . )٢٤(مستمرا

والثانية، لتحملها اخلوف واخلجل ووصمة العار بسبب العنـف اجلنـسي، وثقافـة الـصمت الـيت                 
ــضحية   ــن     تعــوق أساســا حــصول ال ــسمح باســتمرار اإلفــالت م ــصاف وت ــة واالنت ــى العدال  عل

ــة واالقتــصادية     . العقــاب ــة والثقافي ــؤثر العنــف اجلنــسي علــى كامــل حقــوق الــضحايا املدني وي
. والسياسية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك حقـوقهن يف التعلـيم ويف مـصادر الـرزق وحريـة التنقـل                   

لعــراق تــبقني يف البيــوت وميــنعن أطفــاهلن مــن فعلــى ســبيل املثــال، تفيــد التقــارير أن النــساء يف ا
وكثريا ما جترب الفتيـات علـى البقـاء يف    . الذهاب إىل املدارس بسبب اخلوف من العنف اجلنسي 

ويف ميامنار، ختشى النساء والفتيـات العمـل يف احلقـول أو الـسفر مـن              . البيوت أكثر من الفتيان   
  . )٢٥(ا ما يتعرضن فيها إىل التحرش اجلنسيدون مرافق نظرا لنقاط التفتيش املنتظمة اليت كثري

ويف ضوء هذا، أود أن أحث الدول علـى التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة األساسـية                     - ٢٠
حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وعلـى سـحب                  

وضــع سياســات وعــالوة علــى ذلــك، تــشجع الــدول علــى   . التحفظــات علــى هــذه املعاهــدة 
 ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥واســتراتيجيات معــززة ألغــراض التــبين والتنفيــذ احمللــيني للقــرارين 

ــدات،         ) ٢٠٠٨( مــن أجــل متكــني املــرأة، مبــا يف ذلــك الالجئــات واملــشردات داخليــا والعائ
ــة ولتحــسني مركــزهن يف      ــة يف التــصدي للممارســات التمييزي ــر فعالي ليــصبحن شــريكات أكث

فة إىل ذلك، ميكـن للـدول اختـاذ تـدابري ملموسـة تتمثـل يف كفالـة احلـد األدىن                     وباإلضا. اجملتمع
 يف املائــة علــى األقــل يف عمليــات اختــاذ  ٣٠مــن االلتــزام الــسياسي بتحقيــق متثيــل املــرأة بنــسبة  

  . القرار، واملشاركة يف عمليات تسوية الرتاعات وبناء السالم
اجلنسي، أبلغت اجمللس يف تقريري األخـري عـن   ويف ما يتعلق حبماية املدنيني من العنف       - ٢١

محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح أن احلاجة إىل تعزيز محاية املـدنيني تنبـع مـن عـدم وفـاء                 
ويف هذا الصدد، مل ترد سـوى       . )٢٦(أطراف الرتاعات على حنو كامل بالتزاماهتا القانونية بذلك       

إجــراءات للوفــاء بالتزاماهتــا باالمتنــاع عــن   بــضعة تقــارير عــن اختــاذ أطــراف يف نــزاع مــسلح    
 مجاعــة مــسلحة يف ٢٢ففــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وقعــت . ارتكــاب العنــف اجلنــسي

ينــاير / كــانون الثــاين٢٣كيفـو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة أثنــاء مــؤمتر غومــا للــسالم املعقــود يف  
__________ 

  . A/HRC/4/34انظر   )٢٤(  
  . ٩٦، الفقرة E/CN.4/2006/67/Add.1انظر   )٢٥(  
  . S/2009/277انظر   )٢٦(  
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إهناء مجيع أعمال العنف املوجهة ضـد       والتزم املوقّعون، يف مجلة أمور، ب     . ، بيانات التزام  ٢٠٠٨
وتــضمن بــالغ نــريويب، الــذي ركــز علــى      . الــسكان املــدنيني، وال ســيما النــساء واألطفــال    

اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، علــى إشــارة إىل منــع أعمــال   
راعـاة األطـراف   ومـع ذلـك، مل يتحقـق حـىت اآلن تقـدم كـبري يف جمـال م             . العنف اجلنسي أيـضا   

ويف كـوت ديفـوار، اعتمـدت       . اللتزاماهتا أو حلماية املدنيني، وبوجه خاص من العنف اجلنسي        
 خطـة عمـل التزمـت مبوجبـها مبكافحـة العنـف             ٢٠٠٩ينـاير   /القوات اجلديدة يف كـانون الثـاين      

ومـن الـضروري    . اجلنسي يف املناطق الواقعة حتت سيطرهتا وإنشاء فريـق عامـل لرصـد تنفيـذها              
ويذكّر مجيع أطراف الرتاعات مرة أخرى بأنـه جيـب عليهـا الوفـاء      . رصد فعالية هذه املبادرات   

  . بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلماية املدنيني
  

  مكافحة اإلفالت من العقاب    
يف جمـــال مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب علـــى العنـــف اجلنـــسي، جيـــدر بالـــذكر أن   - ٢٢

ل العنف اجلنسي تعد انتهاكات جـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل             االغتصاب وغريه من أشكا   
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل، وميكن استنادا للظـروف أن تـصنف               

ومن مث، فإن مـن املهـم بوجـه خـاص           . كجرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة مجاعية        
لـى مـساءلة كـل مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية مبـن فـيهم أفـراد                  أن تعزز الدول من قـدراهتا احملليـة ع        

. يتبــع الدولــة مــن القــوات املــسلحة والــشرطة، وأفــراد اجلماعــات املــسلحة مــن غــري الــدول مــا
ولتحقيق هذا اهلدف، جيب أن تعـاجل أوجـه الـضعف يف كامـل قطاعـات العدالـة الرمسيـة وغـري                      

اء مرتكيب العنف اجلنـسي أو مـن يكلفـون          الرمسية، وأن تبذل جهود أكرب من أجل كفالة استثن        
  . بارتكابه من العفو أو احلصانة

ــدان، تتــسم القــوانني واإلجــراءات وكــذلك قطــاع إقامــة العــدل       - ٢٣ ويف العديــد مــن البل
ــة، وحتــرم الــضحايا مــن احلــق يف        ــاهلرب مــن العقوب ــاة ب ــها للجن بأوجــه ضــعف تــسمح بطبيعت

ون العقوبـات يف كـوت ديفـوار تعريفـا لالغتـصاب            فعلى سبيل املثال، ال يـضم قـان       . االنتصاف
وميكـن  . أو عناصره، تاركا الباب مفتوحا أمام إصدار أحكام غري متسقة واختاذ قرارات ضارة            

أيــضا لالهتامــات باالغتــصاب أن يعــاد تــصنيفها كهتــك للعــرض، وهــي جرميــة أقــل خطــورة      
عديالتـه املقترحـة جرميـة       وت ١٩٩١ويف الـسودان، حيـدد القـانون اجلنـائي لعـام            . وأخف عقوبـة  

وتعـرض  . االغتصاب ولكنه ال يزال يربطها بالـشروط اإلثباتيـة أو االسـتداللية للزنـا أو اللـواط                
وفـضال عـن    . اإلشارة إىل الزنا يف تعريف االغتصاب الضحايا خلطر املقاضاة علـى جرميـة الزنـا              

ــشرعية علــى الــسواء باال     ــانون العــام واحملــاكم ال ختــصاص يف تلــك  ذلــك، تــضطلع حمــاكم الق
املسائل يف النظام القانوين املتعدد يف السودان حيث كـثريا مـا توجـد تفـسريات خمتلفـة للقـانون              
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ــائي للجــاين بــأن يهــرب مــن     . اجلنــائي ويف العــراق، ال يقتــصر األمــر علــى مســاح القــانون اجلن
ا ميكـن   ، وإمنـ  “تزوج الضحية بـصورة قانونيـة     ”املساءلة من االغتصاب أو االعتداء اجلنسي إذا        

وتتجـاوز أوجـه الـضعف      . أيضا أن يواجه الضحايا هتما جنائيـة مبمارسـة اجلـنس غـري املـشروع              
فهنـاك عناصـر أخـرى تقـوض اللجـوء إىل           . يف اإلطار القانوين مسائل التعريـف أو االختـصاص        

.  يومـا  ٣٥ففي نيبال على سبيل املثال، يسقط اإلبـالغ مـن االغتـصاب بالتقـادم بعـد                 . القانون
 ليشيت ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،        -عن ذلك، يف بلدان مثل أفغانستان، وتيمور        وفضال  

ــسودان، وســرياليون، والعــراق، وكــوت ديفــوار،      ــة، وال ــة االحتادي ــال الدميقراطي ــة نيب ومجهوري
وكوسوفو، وليربيا، وميامنار، تعرقـل إقامـة العـدل الفعالـة لـيس فقـط بـسبب نقـص القـدرات،                     

. سؤولني يف جمال العدالـة ال ينظـرون جبديـة إىل بالغـات العنـف اجلنـسي                أيضا ألن بعض امل    بل
وفــضال عــن . وال حيظــى العديــد مــن احلــاالت القليلــة املبلــغ عنــها بــالتحقيق الفعــال واملقاضــاة  

ذلك، فإن إمكانية جلوء املرأة إىل القـضاء تقـل يف سـياقات عـدة بـسبب عـدم التمتـع بـاحلقوق                       
دما ال تقدر مثال على حتمل تكلفة التقارير الطبيـة الـيت تعـد شـرطا     االقتصادية واالجتماعية، عن 

  . لتوجيه االهتام باالغتصاب يف العديد من البلدان
يوليـه  /غري أنه ظهرت بعض التطورات املشجعة يف اجملاالت املذكورة أعاله، ففي متوز             - ٢٤

ــشري     ٢٠٠٦ ــة ت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــة الوطني ــدا جيــّرم  ، اعتمــدت اجلمعي عا جدي
ويف بورونـدي، اعتمـد جملـس الـشيوخ مـؤخرا      . االغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي        

وفضال عن ذلـك، أنـشأت احلكومـة        . قانونا جنائيا جديدا يضم أحكاما جترم العنف ضد املرأة        
يف ليربيا وحـدات يف مراكـز الـشرطة حلمايـة املـرأة والطفـل، ووحـدة جديـدة يف وزارة العـدل                     

ذات االختـــصاص “ هـــاء”اضـــاة عـــن اجلـــرائم اجلنـــسية واجلنـــسانية، واحملكمـــة اجلنائيـــة  للمق
وأنــشأت حكومــة الــسودان أيــضا يف عــدة واليــات وحــدات  . باحملاكمــة عــن اجلــرائم اجلنــسية

مماثلة حلمايـة األسـرة والطفـل، بـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، مبـا يـشمل واليـات                   
ــثالث  ــور ال ــ. دارف ــة إصــالح    ويف مجهوري ــة للجن ــة التنفيذي ــة، تقــود األمان ة الكونغــو الدميقراطي

ــة     الـــشرطة عمليـــة إنـــشاء الوحـــدات اخلاصـــة ملكافحـــة العنـــف اجلنـــسي، يف الـــشرطة الوطنيـ
ويف الـسودان، تتخـذ     . الكونغولية، وتساعد يف تنسيق أمور مـن بينـها تـدريب تلـك الوحـدات              

ــة شــرط مــلء      ــة مــن أجــل إزال ــساء  “٨الســتمارة ا”احلكومــة خطــوات إجيابي ــزم الن ــذي يل  ال
  . األمن قبل أن حيق هلن الفحص والعالج الطبيان/باإلبالغ عن االغتصاب للشرطة

ــة ملكافحــة          - ٢٥ ــل أطــر قانوني ــة مــن أجــل تفعي ــة الالزم ولكــن يف ضــوء التحــسينات اهلام
اإلفالت مـن العقـاب، أحـث الـدول علـى إجـراء إصـالحات قانونيـة وقـضائية شـاملة للمعـايري              

لدولية ومن دون تأخري، هبدف إحـضار مـرتكيب العنـف اجلنـسي أمـام العدالـة وكفالـة معاملـة                     ا
.  االنتـصاف  الضحايا مبا يصون كرامتهم يف كامل إجراءات العدالة وحصوهلم على احلماية وسبل           
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املدونات النموذجية لتحقيق العدالـة اجلنائيـة بعـد         ”وأدعو الدول إىل االستفادة من املوارد مثل        
، اليت وضعت بالتعاون مع مفوضـية حقـوق اإلنـسان ومكتـب األمـم املتحـدة       “هاء الرتاعات انت

املعين باملخدرات واجلرمية، من أجـل سـد الثغـرات يف قوانينـها وإجراءاهتـا اجلنائيـة، وإىل طلـب                  
وفــضال عــن ذلــك، أشــجع الــدول األطــراف يف   . مــساعدة األمــم املتحــدة يف هــذا اخلــصوص  

ــا األساســـي لل نظـــام محكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة علـــى ســـن التـــشريعات الالزمـــة لتنفيـــذ   رومـ
  . التكاملية التزاماهتا

وهنــاك جمــال آخــر جيــب أن تتناولــه الــدول، وهــو دور العدالــة العــسكرية فيمــا يتعلــق    - ٢٦
فوفقــا ملعــايري حقــوق اإلنــسان، جيــب أن . بــالعنف اجلنــسي الــذي يرتكبــه األفــراد العــسكريون

 العسكرية علـى مـا يرتكبـه األفـراد العـسكريون مـن جـرائم عـسكرية                يقتصر اختصاص احملاكم  
على وجه التحديد، باسـتثناء انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت يـتعني أن تكـون مـن اختـصاص                       

ويف البلدان اليت يكون فيها النظـر يف اجلـرائم اجلنـسية الـيت يرتكبـها          . )٢٧(احملاكم اجلنائية العادية  
 القضاء العـسكري، فـإن عـددا كـبريا مـن احملـاكم العـسكرية                األفراد العسكريون من اختصاص   

ففـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى سـبيل            . تف بواجبـها يف التحقيـق وحماكمـة اجلنـاة          مل
ــار املــسؤولني العــسكريني وغريهــم مــن        ــق مــع كب ــه ال توجــد إرادة يف التحقي ــدو أن ــال، يب املث

، أبلغـت   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٧ويف  . اكمتـهم املسؤولني ممـن يـزعم ارتكـاهبم عنفـا جنـسيا وحم           
بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية احلكومة بنتائج حتقيقاهتـا مـع مخـسة                
من كبار مسؤويل القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة املـشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم                 

قــبض علــيهم، وال يــزال ضــابطان منــهم جنــسية، ولكــن مل تــصدر حــىت تارخيــه أوامــر بإلقــاء ال
ــشرق   ــوات يف ال ــادة الق ــسلحة    . عــاملني يف قي ــوات امل ــضا يف الق ــك، أدمــج أي باإلضــافة إىل ذل

جلمهورية الكونغو الدميقراطية مقاتلون سـابقون ممـن يـزعم ارتكـاهبم جـرائم خطـرية مـن بينـها                    
ويف نفــس . العــسكريةالعنــف اجلنــسي، وال يزالــون مــضطلعني مبــسؤولية القيــادة يف العمليــات  

الوقت، أنشأت احلكومة جلانـا إقليميـة للمتابعـة يف كاسـاي الغربيـة وكاسـاي الـشرقية وكيفـو                    
الشمالية وكيفو اجلنوبية واملقاطعـة الـشرقية، مـن أجـل التحقيـق يف االنتـهاكات الـيت ارتكبتـها                    

مـرتكيب  القوات املسلحة، وأنشأت حماكم عسكرية خاصة لكيفـو الـشمالية مـن أجـل حماكمـة                 
ومـن الـضروري تعزيـز      . االنتهاكات من القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة فـورا          

تلك اآلليات حتديدا من أجل كفالـة االمتثـال ملعـايري حقـوق اإلنـسان، وباملثـل، مل تتخـذ حـىت                      
اآلن يف ميامنار، رغم التعرف على أفراد عسكريني من مرتكيب العنـف اجلنـسي وتوثيـق ذلـك،                   

ــ ــاة        مب ــة حبــق اجلن ــة أو جنائي ــب، إجــراءات تأديبي ــام الكتائ ــصلة وأرق ــواريخ ذات ال ــشمل الت ا ي
__________ 

، ٤، الفقـــــــــرة A/HRC/4/25/Add.3؛ وانظـــــــــر أيـــــــــضا ٢٩، املبـــــــــدأ E/CN.4/2005/102/Add.1انظـــــــــر   )٢٧(  
  .٩ ، املبدأ رقم E/CN.4/2006/58 و
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ــك، . )٢٨(املزعــومني ــا       ويف ضــوء ذل ــا فيه ــسية، مب ــدول دخــول اجلــرائم اجلن ــل ال جيــب أن تكف
ــة ال العــسكرية، وأن جيــري        ــصاص احملــاكم املدني ــراد عــسكريني، يف اخت ــد أف ــى ي ــة عل املرتكب

 ومقاضاة مرتكبيها وفقا للمعايري الدولية لإلجراءات القانونيـة الواجبـة           التحقيق يف تلك اجلرائم   
وفــضال عــن ذلــك، جيــب علــى الــدول كفالــة أن تــستثين عمليــات الفــرز . واحملاكمــات العادلــة

. األشخاص الذين توجد حبقهم ادعاءات مقنعة وأدلـة علـى اجلـرائم، مبـا فيهـا اجلـرائم اجلنـسية                   
  . اص من املؤسسات العامة مبا فيها القوات املسلحة املدجمةوجيب أيضا إقصاء أولئك األشخ

 يف املائة من السكان يف بلدان مثل أفغانـستان وبورونـدي            ٨٠وفضال عن ذلك، يلجأ       - ٢٧
. وسرياليون إىل تسوية املنازعات بالسبل العرفية والتقليدية وكـذلك بآليـات الوسـاطة اجملتمعيـة              

 العنف اجلنسي نظرا لطابعها اخلطري، ولكنها تقوم بـذلك          وجيب أال تتناول تلك اآلليات قضايا     
يف الواقع، وبذلك، جيب أن تبذل جهود حىت تتسق تلـك اآلليـات مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق                     

. )٢٩(اإلنسان، ألهنا تسهم لألسف يف ثقافة اإلفالت من العقاب على ارتكـاب العنـف اجلنـسي           
سويات ودية، مما يقوض الشق اجلنـائي للجـرائم مـن      فعلى سبيل املثال، كثريا ما حتل القضايا بت       

وكـثريا مـا يـتم التـساهل يف النتـائج مـع اجلنـاة               . ناحييت النظر يف القضايا ونتائجها على الـسواء       
ومــنح تعــويض نقــدي أو فوائــد أخــرى لألســرة أو اجملتمــع أو الزعمــاء التقليــديني عوضــا عــن    

يــدة، يواجــه الــضحايا عنــد تقــدميهم  وباإلضــافة إىل ذلــك، ويف حــاالت عد. إنــصاف الــضحية
شكاوى إىل الشرطة بضغوط من األسرة أو اجملتمع إلسـقاط التـهم، وكـثريا مـا يقبلـون تـسوية                 

وينطبق ذلـك بوجـه خـاص عنـدما تكـون عقوبـة االغتـصاب شـديدة،           . أمام حمدودية اخليارات  
مـع احمللـي وتعتمـد      السجن مدى احلياة مثال، أو عنـدما يكـون اجلـاين مـن أفـراد األسـرة أو اجملت                  

وجيــب علــى الــدول أيــضا أن تــشرك القــادة اجملتمعــيني والتقليــديني يف . عليــه الــضحية اقتــصاديا
توعية اجملتمعات بالعنف اجلنسي من أجل جتنب هتمـيش الـضحايا ووصـمهم، واملـساعدة علـى                 

  . إعادة إدماجهم يف اجملتمع، ومكافحة اإلفالت من العقاب على تلك اجلرائم

__________ 
  . A/HRC/10/19انظر   )٢٨(  
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ١٤، أن املـادة     ٣٢ة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، يف تعليقهـا العـام رقـم               ذكرت اللجن   )٢٩(  

باحلقوق املدنية والسياسية تنطبق حيثما تعترف دولة ما، يف نظامها القانوين، باضطالع احملاكم القائمة علـى                
وجيـب ضـمان أال تـصدر عـن هـذه      . امالقانون العريف أو احملاكم الدينية مبهام قضائية أو تعهد إليهـا هبـذه املهـ              

أن تقتصر الدعاوى اليت تنظـر فيهـا هـذه         : احملاكم أحكام ملزمة تعترف هبا الدولة ما مل تتوافر الشروط التالية          
احملاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة، وأن تستويف الشروط األساسية للمحاكمة العادلة وغري ذلك مـن                

 العهد، وأن ختضع األحكام الصادرة عنـها للتـدقيق مـن قبـل حمـاكم الدولـة         الضمانات ذات الصلة الواردة يف    
يف ضــوء الــضمانات الــواردة يف العهــد وأن يكــون مبقــدور األطــراف املعنيــة االعتــراض علــى أحكامهــا وفقــا  

  .  من العهد١٤إلجراءات تستويف شروط املادة 
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العفــو عــن جــرائم احلــرب واإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية          إن   - ٢٨
واالنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان، ســواء يف ســياق مفاوضــات الــسالم واتفاقاتــه أو يف   
األطر الدسـتورية أو القانونيـة احملليـة، يقـوض اجلهـود املبذولـة ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب،                      

وقـد ال يتفـق ذلـك العفـو والتزامـات الـدول مبوجـب قـانون                 . م اجلنـسية  يف ذلك على اجلرائ    مبا
وهلذا السبب فإن األمـم املتحـدة، عنـد اضـطالعها بأعمـال             . املعاهدات والقانون الدويل العريف   

الوساطة أو التيسري يف عمليات السالم، ال تقر العفو عـن اإلبـادة اجلماعيـة أو اجلـرائم املرتكبـة                    
ــسانية أو جــرائ   ــسان     وم احلــرب أضــد اإلن ــوق اإلن ــهاكات اجلــسيمة حلق ــن االنت ــك م  غــري ذل

ورغـم  . والقانون اإلنساين الدويل، مبـا يف ذلـك االغتـصاب وغـريه مـن جـرائم العنـف اجلنـسي                   
 يف كوت ديفوار مل يستثن صراحة اجلـرائم املرتكبـة ضـد           ٢٠٠٧ذلك، فإن مرسوم العفو لعام      

 ذلــك، يــنص قــانون القــوات املــسلحة لعــام وفــضال عــن. اإلنــسانية وجــرائم احلــرب مــن العفــو
ــانون الــشرطة لعــام   ٢٠٠٧ ــسودان علــى مــنح احلــصانة الشخــصية للقــوات      ٢٠٠٨ وق  يف ال

ومينح قانون القوات املسلحة احلصانة أيضا لألفراد العـسكريني علـى           . املسلحة وقوات الشرطة  
ــاهتم   ــة يف ســياق اضــطالعهم بواجب  حمــاكم عــسكرية فــال ميكــن مقاضــاهتم يف . اجلــرائم املرتكب

ــرئيس احلــصانة   أو ــة إال إذا رفــع ال ــدول عــدم متلــص    . مدني ــايل، فمــن املهــم أن تــضمن ال وبالت
  .مرتكيب العنف اجلنسي من املساءلة بسبب عفو أو حصانة

ــع ،ربواجلــ االنتــصاف جمــال ويف  - ٢٩ ــهاكات ضــحايا يتمت ــدويل للقــانون الــصارخة االنت  ال
 وسـائل  علـى  احلـصول  قحبـ  الـدويل،  اإلنـساين  للقـانون  اجلـسيمة  واالنتهاكات اإلنسان حلقوق

  يقـع  مـا  وجـرب  فعالـة،  بـصورة و املـساواة  قدم على القضاء إىل االحتكام تتضمن اليت االنتصاف
 فـإنين  واسـع،  نطـاق  علـى ترتكبـه جهـات تابعـة للـدول          الذي اجلنسي للعنف ونظرا .ضرر من

 وميكـن  .)٣٠(“أفعـال  مـن  عنـه  متتنـع  ما أو هب تقوم ما لضحايا اجلرب بتوفري” الدول بالتزام أذكّر
 االعتــذار ذلــك يف مبــا الترضــية وأ االعتبــار رد وأ التعــويض وأ احلــق رد شــكل اجلــرب يتخــذ أن

 اجملـال  هـذا  ويـستحق  .التكـرار  بعـدم  ضـمانات تقـدمي   و احلقيقـة،  إلثبات الالزمة التدابري واختاذ
 يف امـرأة  ١١٩ تعرضـت  املثـال،  يلسـب  فعلـى  .التنفيـذ  يف الـشديد  للـضعف  نظـرا  خاصا تركيزا
 مبويـو  سـونغو  قريـة  يف الغتـصاب ل الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف الواقعـة  إكواتـور  مقاطعة
 منظمـة  بعثـة  قادهتـا  خاصـة  حتقيـق  عثـة لب واسـتجابة  .٢٠٠٣ ديـسمرب /األول كانون ٢١ بتاريخ
 سـبعة  مبانـداكا  يف ةعـسكري  حمكمـة وأدانـت    الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحدة األمم
 .اإلنـسانية  ضـد  جـرائم الرتكـاهبم    الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  يف ضباط
 للمـساءلة  املـسلحة  القوات من عسكريون أفراد فيها يتعرض اليت األوىل املرة هي هذه وكانت

__________ 
  .٦٠/١٤٧انظر قرار اجلمعية العامة   )٣٠(  
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 كمــةاحمل منحتــها الــيت التعويــضات أن إىل اإلشــارة مــن بــد ال لألســف ولكــن .االغتــصاب عــن
 قـّدم  وفيمـا  .لجنـاة وصـفها شـريكة ل  ب أدينـت  الدولـة  أن رغـم  ،قط  تدفع مل للضحايا العسكرية
 قـانون  تنفيـذ  يف الكونغوليـة  الفاعلـة  األطـراف  ملـساعدة  املـوارد  مـن  كـبريا  قـدرا  الـدويل  اجملتمع
 علـى  األحكـام  بتنفيـذ  تتعلـق  خطـرية  مشاكل مثة تزال فال اجلنسي، بالعنف املتعلق ٢٠٠٦ عام
  .والفوائد التعويضات دفع والسيما الواقع، أرض

  
 مساعدة الضحايا    

ــال يف  - ٣٠ ــساعدة جمـ ــضحايا، مـ ــشري الـ ــارير تـ ــواردة التقـ ــن الـ ــستان مـ ــدي أفغانـ    وبورونـ
 دماتاخلـ  علـى  احلـصول  كفايـة  عـدم  إىل ونيبـال  وليربيـا  والعـراق  وسـرياليون  ليشيت - وتيمور

إعـــادة اإلدمـــاج  و ،االجتمـــاعي - والنفـــسي ،الطـــيب اجملـــال يف اإلدمـــاج عـــادةإل الرئيـــسية
 مقــدمي فــإن ذلــك، علــى وعــالوة .الريفيــة املنــاطق يف ســيما وال االقتــصادي، - االجتمــاعي
 ونيبـال  والعـراق  والسودان أفغانستان يفوطين  لوا الدويل الصعيد على احلكوميني غري اخلدمات
ــذي ــون ال ــضحايا باســم يعمل ــون ال ــن الكــثري يواجه ــهمت يف املخــاطر م ــاهلم أديت ــن .ألعم  وم

 الـصعيد  علـى  اجلنـسي  العنـف  لـضحايا  املقدمـة  اوخـدماهت  استجاباهتا الدول تعزز أن الضروري
 الـذين  اخلدمات مقدمي أعمال ودعم بتيسري الدول تقوم أن جيب ذلك، على وعالوة .الوطين

 يفم ذلـك  مـا يـت    وأحيانـا  ، هلـم  ومحايتهم للضحايا مساعدهتم على التقدير من الكثري يستحقون
 الوحيـدة  اجلهـة  األحيـان  معظـم  يف يكونـون  حيث نائية مناطق أو إليها الوصول يصعب مناطق

 احلكوميــة غــري املنظمــات مــن الكــثري أن مــن خــاص بوجــه القلــق ويــساورين .هنــاك احلاضــرة
 فــرص بــذلك فتــأثرت، ٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول منــذ الــسودان يف عملياهتــا وقــف إىل اضــطُّرت
 علـى  جيـب  سابقة، مناسبات يف ذكرُت وكما .األرواح نقاذالالزمة إل  اتدماخل على احلصول
 لــسيطرهتا اخلاضـعني  األشــخاص حتمـي  أن الـدويل،  اإلنــساين القـانون  مبوجــب الـرتاع،  أطـراف 

ــيب وأن ــيت احلــاالت ويف .األساســية احتياجــاهتم تل ــا تكــون ال ال ــذه فيه ــستعدة األطــراف ه  م
 واملنظمـات  الدوليـة  احلكوميـة  لمنظمـات ل تـسمح  أن هاعلي فيجب بذلك، القيام على قادرة أو
 احلامســة اإلنــسانية املــساعدة تــوفري يف األعمــال هــذه تيــّسر وأنبالقيــام بأعماهلــا  احلكوميــة غــري

 .األرواح إلنقاذ
  

 له والتصدي اجلنسي العنف ملنع املتحدة األمم تبذهلا اليت اجلهود  - خامسا 
 مرتكبيـه،  ومعاقبـة  منـه،  األفـراد  ومحايـة  اجلنسي، عنفال منع على الدول مساعدة بغية  - ٣١

ــصاف ــضحايا، وإن ــوم ال ــة تق ــم منظوم ــشمل  إجــراءات باختــاذ املتحــدة األم ــها جمــاالتت  عمل
 وتتنـوع  .والتنميـة  اإلنـسانية،  والـشؤون  اإلنـسان،  وحقوق واألمن، السالم يف املتمثلة الرئيسية
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 االسـتراتيجية،  املـشورة  وإسـداء  تخطـيط ال دعـم  تـشمله،  مـا  مجلـة  يف وتشمل، اإلجراءات هذه
 والقــضائية، القانونيــة واإلصــالحات والتــدريب، القــدرات وتنميــة والــدعوة، التوعيــة جهــودو

 وتــوفري الــضحايا، لــدعم مراكــز وإنــشاء للــضحايا اخلــدمات وتــوفري املؤســسية، واإلصــالحات
 .اإلقليمية المالس حفظ لقوات الدعم تقدميو واحلماية، والرصد القانونية، املساعدة

 اجلنـسي  للعنـف  حـد  وضـع  إىل للـدعوة  احلميـدة  مـساعيّ  أبـذل  اجلهود هذهيف إطار   و  - ٣٢
 علـى  وعـالوة  .“رأةاملـ متحدون من أجل إهناء العنـف ضـد         ” املسماة العاملية محليت منها بطرق
 مـن، واأل الـسالم  جمـاالت مبا يشمل    املتحدة، األمم منظومة يف التنسيق بتعزيز ملتزم فإين ذلك،

 العنـف  منـع  عـن  املتحـدة  األمـم  “أداء وحـدة ” تـسفر  أن لكفالـة  والتنميـة،  اإلنسانية والشؤون
 خـالل  مـن  ،اخلاصـني  وممثلّي مبعوثّي معأعمل   فإين الغاية، هلذه وحتقيقا .له والتصدي اجلنسي
 العمـل  يف اإلنـسانية،  الـشؤون  ومنـسقي  املقـيمني  نواملنـسقيِ  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق
 أطـراف  مـع التحـاور    ذلـك  يف مبـا  اجلنـسي،  العنـف  قـضية  علـى  االهتمام من املزيد إضفاء على
 صـياغة  لتحـسني  املتكاملـة  االسـتراتيجية  بـاألطر  العمـل  بـدء  ومـع  ذلك، إىل وإضافة .اتالرتاع

 ألتـزم  فـإنين  القطريـة،  املتحـدة  األمـم  وأفرقـة  الـسالم  حفـظ  بعثـات  بـني  االسـتراتيجية  األهداف
 .له والتصدي اجلنسي العنف مبنع املتعلقة املشتركة األولويات ديدحت بكفالة

 املـــساعدة جمـــال يف اجلنـــسي للعنـــف القطاعـــات املتعـــددة التـــصدي أوجـــه وتقتـــضي  - ٣٣
 جمــاالت يف الفاعلــة األطــراف: اجلهــات التاليــة علــى األقــل  بــني اإلجــراءات تنــسيق اإلنــسانية
ــانون اعـــاتوقط االجتماعيـــة، واخلـــدمات الـــصحةو احلمايـــة  واألمـــن اإلنـــسان وحقـــوق القـ

 اجلنــسي العنــف بــشأن املبذولــة اإلنــسانية اجلهــود تنــسيق وجيــري .املتــضررة احملليــة واجملتمعــات
ــة يف واجلنــساين ــة الكونغــو مجهوري ــال، ســبيل علــى والــسودان، الدميقراطي  النــهج إطــار يف املث
 التـصدي  عـن  موعـات اجملف  خمتلـ  ساءلةمبـ  مقترنـا  قطاعـات،  لعـدة  شامل أساس على العنقودي
 األمـم  مفوضـية  تعمـل  احلمايـة،  جمال ويف .والصحة احلماية اتجمموع سيما وال اجلنسي، للعنف
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  عـن  فـضال  العـاملي  الـصعيد  علـى  الرائد مبثابة الالجئني لشؤون املتحدة
جمــال  قيــادة يف معــا يــشتركان اللــذان )اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة للــسكان
 يقـــوم اإلنـــسانية،األزمـــات  حـــاالت مـــن الكـــثري ويف .اجلنـــساين بـــالعنف املتعلقـــة املـــسؤولية
 قطاعـات  لعـدة  ةالـشامل  اجلنـساين  العنفبـ  املتعلقة نسيقالت أفرقة بتنسيق واليونيسيف الصندوق

ــى ــستوى عل ــداين امل ــار يف املي ــ إط ــة ةجمموع ــا .احلماي ــزز ومم ــدرة يع ــذه ق ــ اجملموعــات ه اد إيف
 جمـال تـوفري قـدرات     ل الوكاالت بني املشتركة االحتياطية القائمة مشاريع خالل من مستشارين

 مبـادرة  علـى  اأنـشأهت  الـيت  اتالـسياس  جلنـة  صـادقت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .اجلـنس  ونوع احلماية
 علـى  مبـادرة  بوصـفها  ٢٠٠٧ عـام  يف الرتاع حاالت يف اجلنسي العنف ملكافحة املتحدة األمم
 املــوارد وتعبئــة املعــارف، وبنــاء الــدعوة، جهــود لقيــادة هتــدف املتحــدة األمــم مــةمنظو نطــاق
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 يف املتحــدة األمــم منظومــة إىل التحفيــزي الــدعم بتقــدمي اللجنــة وتقــوم .)٣١(املــشتركة والربجمــة
 .الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسي  للعنـف  لتـصدي ا إىل الراميـة  الـشاملة  االستراتيجيات وتنفيذ وضع

 االسـتفادة  علـى  اإلنـسانية  الـشؤون  ومنسقي املقيمني ناملنسقيِ وكذلك نصّياخلا ممثلّي وأشجع
 تنفيـذ  مواصـلة  على املبادرة أشجع كما املتحدة، األمم مبادرة تقدمه أن ميكن الذي الدعم من

   .٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة االستراتيجي إطارها
 يف املـرأة  كةمـشار  مـن  تزيـد  وأن حيتـذى،  مثـاال  تكـون  أن املتحـدة  األمـم  علـى  وجيب  - ٣٤

 احملليـة  لمجتمعـات بالنـسبة ل   املرأة لتمكني منوذجا بوصفه يفيد ما وهذا .السالم حفظ عمليات
ــاء   عــام بــشكل واجملتمعــات ــة إعــادة البن ــهاء بعــديف عملي ــرتاع، انت ــة عــلجيو ال ــدعم احلماي  وال

 يف أشـرت  ة،باحلمايـ  يتعلق وفيما .فعالية أكثر اجلنسي العنف ضحايا والفتيات للنساء املقدمني
 بعثـة  إىل النـساء  مـن  املتحـدة  األمـم  شـرطة  ألفـراد  العمليـايت  النـشر  أن إىل املناسـبات  من الكثري
ــا يف املتحــدة األمــم ــصورة ســاهم ليربي ــة ب ــادة يف إجيابي ــات عــدد زي ــة الطلب ــساءال مــن املقدم  ن

 متثيـل  نـسبة  فإن بالدعم، يتعلق وفيما .أمثال ثالثة مبقدار الليبريية الوطنية الشرطة إىل لالنضمام
 الـيت  دارفـور  يف املتحـدة  واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة للعملية التابع الشرطة عنصر يف املرأة
ــا املائــة يف ١٣ تبلــغ  عــنو اجلنــسي العنــف ملعاجلــة واضــحة التزامــاتدت إىل قطــع أ قــد تقريب

 كـبري  متثيـل  حتقيـق  كفالـة  علـى  األعضاء الدول وأحث .البعثة هبا قامت فعالية أكثر استجابات
 تقــدمي علــىو الــسالم حفــظ بعثــات إىل النــشر عمليــات يف والــشرطة اجلــيش قــوات يف للنــساء
 املـسامهة اليت بدأت حـديثا يف      البلدان وأشجع مبسؤولياهتن، يضطلعن لكي هلن الكايف التدريب
 يف النـساء  مـن  الـسالم  حفـظ  عمليات أفراد نشر يف النظر على شرطة وبأفراد عسكرية بقوات
 العاشــرة الــسنوية بالــذكرى لالحتفــال متهيــداو ذلــك، عــن فــضالو .والــشرطة اجلــيش صــفوف
ــى ــرار اختــاذ عل ــإين ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ الق ــدويل اجملتمــع أدعــو ف ــادة إىل ال ــد إع ــه تأكي  التزامات

 اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  دون حتـول  الـيت  إحلاحـا  األشـد  والعوائـق  التحديات ومواجهة
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ للقـــــرارين التكميلـــــي التنفيـــــذ كفالـــــة وإىل واألمـــــن الـــــسالم جمـــــايل يف
 .)٢٠٠٨( ١٨٢٠ و

 األمــم لــسياسةتــام ال تنفيــذال أيــضالكــي تكــون األمــم املتحــدة مثــاال حيتــذى، ينبغــي  و  - ٣٥
ــدم يف املتحــدة ــسامح ع ــا الت ــة إزاء إطالق ــن احلماي ــتغالل م ــسيني   االس ــهاك اجلن ــذينواالنت  الل
 خطـوات  خـذت  اتّ الصدد، هذا ويف .)٣٢(اهب املرتبطون واألفراد  األمم املتحدة  موظفو يرتكبهما

نتـهاك  تدابري خاصة للحماية من االستغالل اجلنـسي واال املعنونة نشرة األمني العام    لتنفيذ مهمة
__________ 

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥، العنف على املرأة، ٢٠٠٧/٣١اسات رقم قرار جلنة السي  )٣١(  
  .٥٩/٣٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٣٢(  
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ــسي  ــام )ST/SGB/2003/13(اجلن ــشمل .٢٠٠٣ لع ــدابري هــذه وت ــة ختــصيص الت ــة اجلمعي  العام
 حفـظ  بعثـات  مـن  عـشرين  يف واالنـضباط  للـسلوك  أفرقـة  إنشاء دعم أجل منالالزمة   للموارد
 املتحـدة  األمـم  ملـوظفي  اجلنائيـة  املـساءلة  تعزيـز  بـشأن  قـرار  واختـاذ  الـسياسية،  والبعثات السالم

ــا ــدين وخربائهـ ــات يف املوفـ ــة  ( بعثـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــيح )٦٢/٦٣قـ ــاهم ، وتنقـ ــذكرة التفـ مـ
 وتـشمل  بقـوات، عة بـني األمـم املتحـدة والبلـدان املـسامهة       املوق)A/62/19, Part III(النموذجية 

 .)٦٢/٣١٤قـرار اجلمعيـة العامـة       ( الـضحايا  ملـساعدة  اسـتراتيجية  اعتمـاد  كـذلك  التدابري هذه
تـدابري  ”نـشرة األمـني العـام املعنونـة          املتحـدة  األمم كيانات مجيع تنفذ أن وجوب على وأشدد

 تنفيـــذا )ST/SGB/2003/13(“ تقـــال اجلنـــسيخاصـــة للحمايـــة مـــن االســـتغالل اجلنـــسي واالن
 واملـشاركة  البلدان داخل وشبكات الوكاالت بني مشتركة شبكات إنشاء منها بطرق كامال،
 إجــراءات شــرطة وأفــراد بقــوات املــسامهة البلــدان تتخــذ أن جيــب ذلــك، علــى وعــالوة .فيهــا

 باالســتغالل الــسالم حفــظأفــراد عمليــات  فيهــا يقــوم الــيت احلــاالت مجيــع يف مناســبة تأديبيــة
ــسي ــهاك ا أو اجلن ــسيالنت ــي وأن اجلن ــم ُتبق ــى تحــدةامل األم ــاعلــم  عل ــن ُيحــرز مب ــدم م  يف تق

  .اخلصوص هذا

 بــدور االضــطالع الــسالم بنــاء جلنــة تواصــل الــسالم، وبنــاء املبكــر اإلنعــاش جمــال ويف  - ٣٦
 إطــار رمسيــا مــداعُت الــصدد هــذا ويف .اجلنــسي العنــف ملنــع الراميــة األنــشطة دعــم يف رئيــسي

 يتـضمن  هـو و ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ٦ يف الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة يف   الـسالم  لبنـاء  استراتيجي
 يف املرتكــب اجلنــسي للعنــف االنتــشار والواســع املنــهجي االســتعمال مبعاجلــة هامــة التزامــات
 يــدعم ذلــك، إىل وإضــافة .اأعقاهبــ يف ترتكــب الــيت اجلــرائم واســتمرار املــسلح الــرتاع حــاالت
 بورونـدي  يف هلمـا  والتـصدي  واجلنساين اجلنسي العنف منع مشاريع أيضا السالم بناء صندوُق

 الـيت  الطريقـة  بـشأن احلصول علـى معلومـات     على السالم بناء جلنة وأشجع .وليربيا وسرياليون
 االسـتجابات  لتنفيـذ  الكايف التمويل توفري كفالة علىو املبكر، إلنعاشا اجلنسي العنف هبا يعيق
 عــــننبثقــــة امل املــــشاريع ذلــــك يف مبــــا اجلنــــسي، للعنــــف القطاعــــات واملتعــــددة تماســــكةامل

 العنـف  مكافحـة  إىل الراميـة  واحلكومـات  املتحـدة  األمـم  بـني  املـشتركة  الشاملة االستراتيجيات
 يف بــرامج دعــم وشــركاؤه اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يواصــل ذاتــه، الوقــت ويف .اجلنــسي
 االقتــصادية - االجتماعيــة الفــرص وإتاحــة القــضاء، إىل املــرأة واحتكــام القــانون، ســيادة جمــال

 .الوطنية القدرات تنمية يف اجلنسي بالعنف االهتمام وإدماج للناجني

 ونتائجهـا  الـسالم  مفاوضـات  تساهم أن لكفالة جهود حاليا ُتبذل ذلك، على وعالوة  - ٣٧
 الوكــاالت بــني مــشترك مــشروع إىل اإلشــارة وجتــدر .لــه والتــصدي اجلنــسي العنــف منــع يف

 الـــشؤون تنـــسيق ومكتـــب الـــسالم حفـــظ عمليـــات وإدارة الـــسياسية الـــشؤون إدارة يـــشمل
 عـن  بالنيابـة  للمـرأة،  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج اإلنسانية
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 إرشـادات  وضع أجل نم اإلنساين،يف اجملال    احلوار مركز مع وبالتعاون املتحدة، األمم مبادرة
 الـصلة  ذات املناسـبة  واآلليـات  اللغـة  إدمـاج  لكفالـة  الوسـطاء  من وغريها املتحدة لألمم إضافية

 مــن اجلنــسي العنـف  واســتثناء األمـن،  اتوقــو املــسلحة القـوات فـرز أفــراد  و القيــادة، مبـسؤولية 
 الـسياسية،  ؤونالـش  إدارة وستـضع  .املـستقبل  يف سـُتربم  الـيت  الـسالم  اتفاقات يف العفو حاالت

 للقـضايا  الفعالـة  عاجلـة امل إىل الراميـة  الـسبل  بـشأن  للوسـطاء  إرشـادات  املبـادرة،  هـذه  علـى  بناء
  .السالم اتفاقات صياغة أثناء املسلح الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املتعلقة
 اإلجــراءات مــن جمموعــة اختــاذ جيــري فعاليــة، أكثــر بــصورة املــدنيني محايــةســعيا إىل و  - ٣٨
 عمليـات  إدارة مـن  بتكليـف  مـستقلة  دراسة إجراء ذلك ويشمل .السالم حفظ بعثات رشادإل

 التوجيهـات  وضـع  يف باسـتنتاجاهتا  سُيـستعان  اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  ومكتب السالم حفظ
 وتقــوم إدارة عمليــات حفــظ الــسالم بوضــع .املــدنيني حبمايــة املتعلقــة للواليــات دةاحملــّد العامــة

نسانية لألفراد العسكريني يف عمليـات حفـظ الـسالم مـن أجـل تيـسري تنفيـذ          مبادئ توجيهية ج  
، وكــذا مبــادئ توجيهيــة تــشغيلية ملــساعدة     )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرارين 

العنـــصرين املـــدين والعـــسكري وعنـــصر الـــشرطة لبعثـــات حفـــظ الـــسالم علـــى تنفيـــذ القـــرار 
املبـادئ  تكـون   أن  أيـضا   فظ الـسالم    وستكفل إدارة عمليات ح   . تنفيذا فعليا ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠

ــشمولة        ــسي م ــصدي للعنــف اجلن ــة بالت ــشرطة املتعلق ــراد ال ــسكريني وأف ــراد الع اإلرشــادية لألف
بصورة مناسبة يف مرحلـة مـا قبـل النـشر ومعـايري التـدريب التـوجيهي، وبأهنـا تنفـذ عـن طريـق                         

ن مكتـب تنـسيق     وعـالوة علـى ذلـك، فـإ       . دعم البلدان املسامهة بقوات عسكرية وأفراد شرطة      
اسـتخدام العنـف    ’’الشؤون اإلنسانية يستند إىل مؤمترين ُعقدا يف اآلونة األخرية عن موضوعي            

 / حزيــران٢٦انظــر مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، تقريــر اجتمــاع  (‘‘ اجلنــسي يف الــرتاع
بـادرة  انظـر امل (‘‘ العنف اجلنساين يف الرتاعات احلديثة داخل الدولـة الواحـدة    ’’و) ٢٠٠٨يونيه  

يف مسعى منه للوقوف على التـدخالت احملتملـة الـيت           ) ٢٠٠٨سبتمرب  /اإلنسانية هلارفرد، أيلول  
عنـف  القد تـؤثر يف اجلماعـات املـسلحة مـن غـري الـدول وحتملـها علـى االمتنـاع عـن ارتكـاب                         

وتعمـل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم أيـضا مـع صـندوق األمـم                . نسي أثناء الـرتاع والتـشرد     اجل
اإلمنـائي للمـرأة ومبـادرة األمـم املتحـدة إلكمـال جـرد حتليلـي لعمليـات تـصدي أفـراد                      املتحدة  

، ســيكون مبثابــة مرجــع للممارســات الــسليمة أثنــاء احلــروبحفــظ الــسالم للعنــف ضــد املــرأة 
  .لألفراد العسكريني ملنع العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات وردعه والتصدي له

ــيت اختــذهتا     - ٣٩ ــدابري ال ــشمل الت ــسكان     وت ــة أكــرب لل ــة محاي ــسالم لكفال ــات حفــظ ال عملي
املعرضني للخطر، اعتماد توجيهات للبعثات هدفها حتديد دور بعثات حفـظ الـسالم يف محايـة                 

ــاء العمليــات     ــهم مــن العنــف اجلنــسي أثن ــة وقــد أصــدرت  . املــدنيني، مبــا يف ذلــك محايت العملي
توجيهـا شـامال     ،٢٠٠٩فربايـر   / شباط ، يف املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور      
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للبعثـــة للعنـــصر العـــسكري وعنـــصر الـــشرطة حيـــدد، يف مجلـــة أمـــور، تـــدابري ينبغـــي لألفـــراد   
العسكريني وأفراد الشرطة اختاذها من أجـل هتيئـة بيئـة آمنـة لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، فـضال                     

فـور، والتـدخالت املتوقعـة      عن التصدي لالنتهاكات اخلطرية األكثر شيوعا ضد املدنيني يف دار         
وصــدرت توجيهــات مماثلــة عــن بعثــة منظمــة األمــم  . مــن األفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة 

ويف سـياقات حفـظ   . املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة األمم املتحدة يف الـسودان          
رطة الـــسالم األخـــرى، ســـيقوم ممثلـــي اخلاصـــون ورؤســـاء العناصـــر العـــسكرية وعناصـــر الـــش

باستعراض توجيهات للبعثات خاصة بالعنصرين املدين والعـسكري وعنـصر الـشرطة يف عمليـة          
حفظ السالم، لكفالة إدراج منع العنف اجلنـسي والتـصدي لـه علـى النحـو الواجـب يف تنفيـذ                     

  .واليات حفظ السالم
ففـي   .ومثة أيضا ممارسات سليمة ناشئة تضفي على التدخالت طابعا أكثر اسـتراتيجية          - ٤٠

ــى مــدى         ــوطنيني عل ــشركاء ال ــود ال ــا إىل جه ــم املتحــدة جهوده ــة األم ــا، ضــّمت منظوم ليربي
ــّسقة،      الــسنوات اخلمــس املاضــية مــن أجــل إعــداد سياســات عامــة وبــرامج واســتراتيجيات من

ويف . تكلّلت بربنامج مشترك بني احلكومة واألمم املتحدة للتصدي للعنف اجلنـسي واجلنـساين            
منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وفريـق               بعثـة   ت  اآلونة األخـرية، وضـع    

األمــم املتحــدة القطــري، مبــساعدة مستــشار أقــدم معــين بــالعنف اجلنــسي، بتمويــل مــن مبــادرة  
األمم املتحدة، اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                   

وقد تناولـت   . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١كونغو الدميقراطية يف    صادقت عليها حكومة مجهورية ال    
مكافحـة  ) أ: ( هـي حمـاور رئيـسية   أربعـة االستراتيجية بصورة شاملة مسألة العنف اجلنـسي مـن          

تعـددة  املسـتجابة   الا) د (؛إصالح قطاع األمـن   ) ج (؛ واحلماية املنع) ب (؛اإلفالت من العقاب  
 العمـل   ون مـا يـشجعهم علـى      ممثلـي اخلاصـ   يلقـى   ثلة،  ذه األم باالستعانة هب و. القطاعات للناجني 

 اسـتراتيجيات   وضعمن أجل    حوار مع احلكومات     لشروع يف لالقطرية  مع أفرقة األمم املتحدة     
 ملكافحة العنف اجلنسي، حيثمـا ال تكـون تلـك            واألمم املتحدة  ات مشتركة بني احلكوم   شاملة

تقـــدمي معلومـــات  املعنيـــة، و وذلـــك بالتـــشاور مـــع مجيـــع اجلهـــاتاالســـتراتيجيات موجـــودة،
منــسق اإلغاثــة يف وســيطلب . إىل املقــراملعتــادة املقدمــة  هم تقــاريرمــستكملة منتظمــة عنــها يف

عمليـات  احلاالت غري املتصلة ب    من منسقي الشؤون اإلنسانية يف       الشيء نفسه حاالت الطوارئ   
  .حفظ السالم

ة لتعزيــز محايــة املــدنيني، ترك دوريــات مــشوتــشمل التــدابري اإلضــافية األخــرى تــسيري   - ٤١
 منظمـة األمـم املتحـدة       على سبيل املثال، نشرت بعثة    و. من العنف اجلنسي  محايتهم  يف ذلك    مبا

ــة،   ــة الكونغــو الدميقراطي  ســبعة يف مــشتركة ، أفرقــة محايــة٢٠٠٨فربايــر /يف شــباطيف مجهوري
حلمايـة املـشتركة،    وقـد تعاونـت أفرقـة ا      . اجلنوبيـة كيفـو    الـشمالية ومـوقعني يف       مواقع يف كيفـو   
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مثـل    تـدابري  اختـذت عناصر املدنية للبعثة، مـع الـسلطات احملليـة واجملتمعـات احملليـة، و             بال مدعومة
كـذلك   وبدأ العمـل  .  للخطر شد عرضة والدوريات الليلية يف املناطق األ    الطوعي  حظر التجول   

ملــشردين  داخــل خميمــات ا التــابعني للقــوة املختلطــة  اجلــيش والــشرطة مــشتركة مــندورياتبــ
 واملنظمـات    والعمليـة املختلطـة    كـاالت األمـم املتحـدة     تساهم يف احلمايـة و    و.  وخارجها داخليا

ــة   ــة مــن خــالل توعي ــة الدولي ــا وقات واملــشرديني احلكــومملــوظفني اغــري احلكومي ــ داخلي  اتادي
  .تقدمي التدريب يف هذا اجملالوبالعنف اجلنسي  اتاملخيم
م، تضطلع عناصر شرطة األمم املتحدة، عـن طريـق     ويف العديد من بعثات حفظ السال       - ٤٢

التوجيه وتقدمي الدعم التقين إىل أجهزة الشرطة احلكومية، بـدور مهـم يف منـع العنـف اجلنـسي                   
ويف مـا ال يقـل عـن سـبع بعثـات، قـدمت شـرطة األمـم املتحـدة املـساعدة علـى            . والتصدي لـه  

رير بـشأن حـاالت العنـف       استحداث وحدات شرطة وطنية متخصـصة تعمـل علـى تلقـى التقـا             
ليـشيت علـى إنـشاء       - وعلـى سـبيل املثـال، سـاعدت شـرطة األمـم املتحـدة يف تيمـور                . اجلنسي

وحدة لألشخاص املستضعفني، يتألف مالكها الوظيفي من ضابطات شرطة من خمتلـف دوائـر          
وتـشمل أنـواع الـدعم األخـرى اختـاذ شـرطة األمـم املتحـدة                . ليـشيت  -الشرطة الوطنية لتيمور    

ــدعم          ــز ال ــدابري لتعزي ــة ت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــة لبعث التابع
التشغيلي املقدم إىل الوحدات اإلقليمية للشرطة الوطنية الكونغولية، عن طريق تـسيري دوريـات              

وإضـافة إىل   . مشتركة على احملـاور ذات األولويـة مـع وحـدات الـشرطة املـشكلة التابعـة للبعثـة                  
ك، فــإن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد طــورت مفهومــا ذلــ

للعمليــات، مبــساعدة القــدرات الــشرطية الدائمــة، مــن أجــل إرشــاد ودعــم وحــدات الــشرطة     
ــة     ــة الكونغولي ــة الطفــل واملــرأة ضــمن الــشرطة الوطني ــة حبماي ويف شــرق تــشاد، . اخلاصــة املعني

، بالتعاون مع وحـدة خفـر       ملتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     بعثة األمم ا  تعكف حاليا   
اجملتمعات احمللية التابعة لـشرطة األمـم املتحـدة، علـى إنـشاء وحـدات حلمايـة النـساء واألطفـال            

  .املفرزة األمنية املتكاملة/ضمن مفوضيات شرطة األمم املتحدة
الفريـق العامـل املـشترك بـني        ام  قـ يف جمال نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،             و  - ٤٣

ــالوكــاالت  إدارة ، الــذي تــشترك يف رئاســته رتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  املعــين ب
رتع الـسالح    بإطالق املعايري املتكاملـة لـ      عمليات حفظ السالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      

هـذه الوثيقـة توجيهـات     تضمنوت. ٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول  والتسريح وإعادة اإلدماج  
نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،          املتبعة يف   لفوارق بني اجلنسني    ل راعيةبشأن النهج امل  

ة تحاربـ  بـالقوات امل   اتمبا يف ذلـك تـوفري األمـن للمقـاتالت الـسابقات وفحـص النـساء املرتبطـ                 
دهتن علـى التغلـب   ساعأثناء الـرتاع ومـ   العنف اجلنسي    ن مع  للتعرف على جتارهب   نعائالهتكذا  و

 الفريـق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت            مـن قبـل    إرشـادات إضـافية   وجيري وضع   . على آثارها 
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ــة للتــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   و. لتفعيــل اإلطــار احلــايل  ــة قوي  اإليــدز/هنــاك حماول
  لـدى كـل مـن      رتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         الـربامج املتعلقـة بـ      والعنف اجلنـسي يف   

 األمـم  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وصـندوق              
ــرأة  ــائي للمـ ــدة اإلمنـ ــشترك  املتحـ ــدة املـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــريوس نقـــص املن  وبرنـ ــة ااملعـــين بفـ عـ

 لألشـخاص املــسرحني،  املزيـد مــن اخلـدمات الـشاملة     مــن أجـل تقـدمي  وذلـك اإليـدز،  /البـشرية 
  .تحاربةألطفال املرتبطني بالقوات املوخباصة النساء وا

لعديـد مـن    ل ، صـدر تكليـف    اعـات رتلتعزيز سيادة القانون يف البلـدان املتـضررة مـن ال          و  - ٤٤
 إنفـاذ القـانون      نظمهـا يف جمـاالت      تعزيز علىساعدة السلطات الوطنية    مبعمليات حفظ السالم    
 الوطنيــة ملنــع العنــف   علــى بنــاء القــدرات وســيتم التركيــز بــصورة أكــرب . والقــضاء والــسجون

إىل إضـفاء الطـابع املهـين علـى املؤسـسات األمنيـة              ترمي    تنفيذ تدابري   مع ، والتصدي له  اجلنسي
 عمليـة حلفـظ     ١٥عناصر حقوق اإلنسان يف     فإن   ذلك،    وإضافة إىل  .يف سياقات حفظ السالم   

  قـدرات وطنيـة    رطـوي  املـساعدة التقنيـة، وت     قـدمي  القيام بالرصد واإلبـالغ العـام، وت        تتوىل السالم
وعـالوة علـى ذلـك،    . طويلة األجل لضمان محايـة حقـوق اإلنـسان مـن خـالل سـيادة القـانون              

 العاملي لتعزيز سيادة القـانون      هتنفيذ برناجم ب ٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منذ عام       يقوم  
لـرتاع  امـن البلـدان يف حـاالت         ٢٠  بالـدعم  فستهداع الـذي يـ    رتاع وما بعد ال   رتيف حاالت ال  

ويـشمل أحـد    .  لـسيادة القـانون    ة ومتكاملـ  ة شـامل   ملساعدهتا علـى إعـداد بـرامج       وما بعد الرتاع  
ســيما منــهن ضــحايا  ، اللنــساء والفتيــاتإتاحــة الفــرص أمــام اذه الــربامج هلــ العناصــر الرئيــسية

 األمـم   عمليات تصدي  لزيادة تعزيز و. العدالة واحلصول على األمن    العنف اجلنسي، للجوء إىل   
ــةبتحــدة، امل الفريــق املعــين بالتنــسيق واملــوارد يف جمــال ســيادة القــانون، أطلــب مــن إدارة      رعاي

فوضية حقوق اإلنسان، ومكتب الـشؤون القانونيـة وبرنـامج األمـم            معمليات حفظ السالم، و   
ع وما بعد انتـهاء     رتاكيانات رائدة لسيادة القانون يف حاالت ال      ، اليت مت تعيينها     املتحدة اإلمنائي 

مع غريها من اجلهات الفاعلة الرئيسية، اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة            بالتعاون  ،  أن تضع  ،اعرتال
  .)٣٣(اإلفالت من العقاب على العنف اجلنسي

اع رتالعنـف اجلنـسي يف حـاالت الـ        فـإن   أشرت يف هذا التقرير،     سبق أن   ولكن، وكما     - ٤٥
ات مـن غـري الـدول علـى حـد            واجلهـ   إذ ترتكب اجلهـات احلكوميـة       خطرية، ذو أبعاد  ةاملستمر
ــهاكات يف ظــل اإلفــالت مــن العقــاب،   ســواء  ــدعــدم اإىل جانــب انت التزاماهتــا مبوجــب  ب لتقي

ومــن .  مــن االعتــداءالقــانون الــدويل باالمتنــاع عــن ارتكــاب العنــف اجلنــسي ومحايــة املــدنيني  

__________ 
  ٢٠٠٦نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين٧قـــــرارات األمـــــني العـــــام، اجتماعـــــا جلنـــــة الـــــسياسات العامـــــة يف     )٣٣(  

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥و 



S/2009/362
 

26 09-40554 
 

 ورصـدهم   مـرتكيب العنـف اجلنـسي     هويـة    حتديـد  لأكـرب بكـثري مـن أجـ        بذل جهـود     الضروري
 األكثــر ، فــإن املعلومــاتحــىت اآلنو. لتحقيــق معهــم والتبليــغ عنــهم بــصورة نــشطة ومتــسقةوا

، وكـذلك عـن   األدلة عن استخدام العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح          واملُظّهرة ب مشوال  
احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا      (تني املخصصتني  اجلنائي كمتني من احمل  ، ُتستقى مرتكيب هذا العنف  

ــسابقة و ــدا  الـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــة ، و)احملكمـ ــاكم املختلطـ ــل  (احملـ ــة  مثـ ــة اخلاصـ احملكمـ
  وآليــات العدالــة االنتقاليــة، وجلــان التحقيــق وبعثــات التحقيــق ، واحملــاكم الدوليــة،)لــسرياليون
 ينبغـي اسـتخدام   ضمان قدر أكرب من املساءلة عـن العنـف اجلنـسي،     من أجل   و،  عليهو. اخلاصة

، وكـذلك آليـات العدالـة االنتقاليـة وجلـان           والوطنيـة بأكملـها   وليـة واملختلطـة      الد آليات العدالة 
كتــدبري  علــى أن يوفــد، أحــث اجمللــسفــإين ، بنــاء عليــهو.  اخلاصــةالتحقيــق وبعثــات التحقيــق

يف التحقيــق يف جــرائم العنــف اجلنــسي، متخصــصني  خــرباء  مؤلفــة مــنجلنــة للتحقيــق، فــوري
ــدرات ومــ     ــا يناســب مــن ق ــا م ــوافر هل ــق،  يت ــدائر يف  وارد يف جمــال التحقي ــرتاع ال ــاطق ال إىل من

  مــنمــا يتعلــق بــالعنف اجلنــسي  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وتــشاد والــسودان للتحقيــق يف 
 مجيـــع  وحتديـــداإلنـــساين الـــدويل وحقـــوق اإلنـــسان والقـــانون اجلنـــائي؛ القـــانون انتـــهاكات 

 الـدول   ّمـا قامـت بـه أو أغفلتـه         ع ةلرير شـام  ااملسؤولني عن ارتكاب العنف اجلنسي وتقـدمي تقـ        
 اآلليــات الدوليــة بــأكثر اجمللــس ؛ وتقــدمي توصــية إىلات املــسلحةواألطــراف األخــرى يف الرتاعــ

  .)٣٤(ضمان املساءلةيف   فعاليةوالوطنية
ع املـسلح واليونيـسيف     رتا ممثلي اخلاص املعين باألطفال والـ      اعتزامويسرين أن أشري إىل       - ٤٦

والغـرض  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ار القـرار  يف إطـ واإلبالغ عن العنـف اجلنـسي     تعزيز مجع البيانات    
 ل واإلبـالغ عنـها،   لرصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطف     أفضل  منرب  هو إقامة  هذا اجلهد من  

. ربناجميـة السـتجابة   االتوجيـه جيهـود      و ،وحتديد اجلناة يف القوات املسلحة واجلماعات املسلحة      
ع املـــسلح رتاخـــري إىل جملـــس األمـــن بـــشأن األطفـــال والـــ يف تقريـــري األ إليـــهمـــا أشـــرتوك

)S/2009/158(  ،  ين القـرار   تنفيـذ  لـضمان الـشروع فيـه     ذي مت   أؤيد بقوة التعاون الوثيـق الـ      فإنين 
علــى  وأعلــى حنــو يعــزز بعــضه بعــضا، ســواء يف املقــر   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢

  .الصعيد القطري

__________ 
حتديـد  واملتواضعة حـىت اآلن الراميـة إىل       جلارية  لدولية ا للمبادرات ا كملة  مختصاصات لتكون   ينبغي إعداد اال    )٣٤(  

لتحديـد   مفوضـية حقـوق اإلنـسان اجلاريـة     ن قبيـل جهـود   االنتـهاكات وضـمان املـساءلة، مـ       أماكن ارتكـاب    
لقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الـيت ارتكبـت يف مجهوريـة الكونغـو               اأخطر انتهاكات   أماكن  

ــني عــامي  ــة ب ــشأن  وميكــن ل. ٢٠٠٣ و ١٩٩٣ الدميقراطي ــق ب ــة التحقي ــورلجن ــشأها اجمللــس يف    دارف ــيت أن  ال
  .تذى بهقوق اإلنسان، أن تكون منوذجا حي األمم املتحدة حلمفوضيةواليت تتلقى الدعم من ، ٢٠٠٤ عام
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 نكن ضـحايا العنـف اجلنـسي مـن ممارسـة حقهـ            مت الثغرات يف جمال ضمان أن ي      سدلو  - ٤٧
 ،ة جتريبيـ  بـصفة تعويـضات، جيـري العمـل يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،              صول علـى    يف احل 
 يف احلـصول علـى      أفلحـن   لوايت ضحايا العنف اجلنسي، ال    قيلت  تكفل ات إنشاء آلية ضمان   على

حلـصول علـى األقـل علـى      ا من،ئدافو و ماليةتعويضاتوواحد أو أكثر   جان  ضد  إدانة   أحكام
ساعد علـى اسـتعادة     تـ  أن   ه هـذ  اتناضمالـ من شأن آليـة     و. جزء من تلك التعويضات والفوائد    

، خاصـة أن الدولـة   ةقدر من الثقة يف النظام القضائي الرمسـي مـن حيـث تنفيـذ قراراتـه القـضائي            
ما دعنـ  ة عليها يف الدعاوى املرفوع  نح تعويضات وفوائد     القاضية مب  كما احمل أحكام  حاليا ذفنت ال

ضـافة  وإ. العنف اجلنـسي  بـ   تتعلـق  ا، يف الشرطة واجليش بالدرجـة األوىل، يف قـضايا         هنواأع ُيدان
عــرف فيهــا مرتكــب اجلرميــة، فــإن عــدم دفــع   نطــوي عليهــا القــضايا الــيت يُ تىل املــشاكل الــيت إ

يف و. ككـذل لـق   قلل أمـر مـثري   فيهـا   عرف من هو اجلاين      يُ  ال لضحايا يف القضايا اليت   لتعويضات  
  دخلـت   علـى تعويـضات،     للحـصول   مجيـع ضـحايا العنـف اجلنـسي         أمـام   الفـرص  دةيـا زحماولة ل 

 مفوضـية حقـوق     بـني مكتب حقوق اإلنسان املـشترك      ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف مــشاورات بــشأن   منظمــة بعثــةاإلنــسان و

 ينبغـي مواصـلة   هعتقـد أنـ  أ أرحـب هبـذه اجلهـود و     انـ أو. لتعويـضات ا ملـشروع    العناصر الرئيـسية  
 . بالدعم الكامل من مجيع الشركاء على املستوى القطريزويدهاتعزيز مثل هذه املبادرات وت

 يفثر  يـؤ  هنـ إذ أ نـسقة للعنـف اجلنـسي أمهيـة خاصـة           م و التصدي بصفة شاملة  ي  تسكوي  - ٤٨
 النفـسي الـشديد،     هريأثتـ العنف اجلنـسي، إضـافة إىل       ف. ه علي يناجمل كل جانب من جوانب حياة    

لنواسـري املؤملـة    ا ا ن ضـمنه  مـد، مـ   األة  طويل  مشاكل صحية بدنية وعقلية    ات بعض الناجي  ثروي
 البدنيــة، فــضال عــن حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيــه واألمــراض الــيت صــاباتوغريهــا مــن اإل

 مـن  يـات واجـه الناج تو. اإليـدز /عـة البـشرية  تنتقل باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقـص املنا        
 عـن طريـق احملـاكم       واالنتـصاف العنف اجلنسي العديد من العقبات يف احلصول على اخلـدمات           

 يف صـمت،    يـات  الناج تعـاين  األسرة واجملتمع احمللي، عادة ما       وعلى صعيد . اجملتمعية أو اآلليات 
 .سط الناسن وحمنته شاع خرب ولخوفا من وصمة العار والنبذ والرفض 

 كيانــات األمــم  تتبــع مــن العنــف اجلنــسي، اتمــا يتعلــق بتقــدمي املــساعدة للناجيــ  ويف  - ٤٩
لعنـف  للتـصدي ل  املبـادئ التوجيهيـة لعمليـات التـدخل          متعدد القطاعات يتفق مع      ااملتحدة هنج 

 .، اليت وضعتها اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت    اجلنساين يف حاالت األزمات اإلنسانية    
يت لـ االرعايـة الطبيـة     ‘ أ’: وهـي  املـساعدة    يف جمـال   أربعة أركان رئيـسية      علىهذا النهج   ويرتكز  

ــل           تــشمل الرعايــة الــصحية النفــسية، ومعاجلــة اإلصــابات، والوقايــة مــن األمــراض الــيت تنتق
ــسي  ــصال اجلن ــاوعالج باالت ــدز،      ه ــشرية ومــرض اإلي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ، والوقاي
ــة مــن حــاال  ــة      والوقاي ــائق الطبي ــأمون، والوث ــه واإلجهــاض غــري امل ت احلمــل غــري املرغــوب في
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 الــدعم ‘ب’ أخــرى؛ ئــراوطلــب، واإلحالــة إىل دال عنــد الطــب الــشرعي  ومجــع أدلــة،القانونيــة
 والوسـاطة األسـرية،     ، النفـسانية لألفـراد واجلماعـات      املشورة  تقدمي هالنفسي االجتماعي، مبا في   

ن أاملـساعدة القانونيـة لـضمان     ‘ج’غتـصاب؛  لال  نتيجةين يولدوناألطفال الذبتعلق  املدعم  الو
بغـرض  الـدعم   ‘ د’ ؛ ذلـك  ن أرد هـن  ن إ  لرفع دعاوى   الدعم نحنمُي و حقوقهنالضحايا   عرفت

 املهــارات املهنيــة،  اكتـساب إعـادة اإلدمــاج االجتمـاعي واالقتــصادي يف شــكل التـدريب علــى   
 ،ويتـشاطرن يف جتـارهبن     يـات لناجا قـى التتتـديات ل   وإنشاء من  ،ة للدخل ة املدرَّ دودواألنشطة احمل 

 يف معظــم القــائم علــى عــدة أركــانذا النــهج وُيعمــل هبــ. جتماعيــةالشبكات االــوإعــادة إنــشاء 
 ةبعـ ات بعثة حفظ سـالم   هباوجدت اليت ال  ذلك يف األماكن، مبا يفاتالبلدان املتضررة من األزم  

 م، قـد  ظـروف ة للمـساعدة يف مثـل هـذه ال        وكمثال علـى حجـم اجلهـود املبذولـ         .لألمم املتحدة 
 ضـحايا    مـن  ٢٠ ٦٩٨  إىل شـامال  ادعمـ   مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      يفاليونيـسيف   مكتب  

منــذ عــام و ؛ مــن األطفــاليف املائــة ٣١ أكثــر مــن ن، مــن بينــه٢٠٠٨العنــف اجلنــسي يف عــام 
ــدمت ،٢٠٠٥ ــسيفقـ ــرة   اليونيـ ــساعدة مباشـ ــن٧٨ ٠٠٠  إىلمـ ــ مـ ــةات الناجيـ   يف مجهوريـ

ــة  ــد مت الوصــ . الكونغــو الدميقراطي ــة   ووق ــاطق نائي ــضحايا يف من ــد مــن ال  كيفــو مــنل إىل العدي
 ناموعتـ قامـت اجمل  وباملثـل،   .  العيـادات املتنقلـة وجهـود التوعيـة        بفضلالشمالية وكيفو اجلنوبية    

ــفرعيال ــات ــ نان املعنيت ــساين ب  صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف   برئاســة العنف اجلنــسي واجلن
أن العنــف اجلنــسي علــى مــستوى اجملتمــع  شتوعيــة بــو بأنــشطة تواصــلبتــشاد  وأبيــشي جنامينــا

 الوقايــة د علــىعساقـد تــ هــي أنــشطة ، وامـرأة  و رجــال٤٠ ٠٠٠لــت مــا يزيـد علــى  مشاحمللـي،  
 .أكثر مشوالتقدمي تقرير و

ــواجه ومبــا   - ٥٠ ــساء والفتيــات ي ــاء مجــع احلطــب للطــبخ،    نأن الن ــد مــن املخــاطر أثن  العدي
ــشرد، حــاالت وخباصــة يف ــشؤون الالجــئني   دت زو الت ــم املتحــدة ل  وشــركاؤها مفوضــية األم

ــدمييلالجــئني يف خمــيم ا ــشاد إيري ــام   ، يف ت ــن ع ــداء م ــن حيــث   مب ،٢٠٠٥ ابت ــصدة م ــد مقت واق
وجـرى تقيـيم املـشروع يف       . تعمل بالطاقة الشمـسية    ا أجهزة طهي  ن ضمنه استهالك الوقود، م  

  إىل بالتـايل أدى   عـن احلطـب، و     مغـادرة املخـيم حبثـاً      ىلإ من احلاجـة     ه قلل  أن ثبت و ٢٠٠٧عام  
ــساء والفتيــات ل مــينالوضــع األحتــسني  ــة عــام  و. لن ــع خميمــات  دت وُز، ٢٠٠٧حبلــول هناي مجي

فرقــة العمــل املعنيــة بالوصــول  تأصــدرو. هــيلط لحــسنأيــارات خب ١٢الـــ الالجــئني يف تــشاد 
للجنة الدائمـة املـشتركة     سانية التابعة   اآلمن إىل احلطب والطاقة البديلة يف حاالت األزمات اإلن        

ة املخــاطر الــيت جلــاعمل ظرفيــة  توجيهــات تتــضمن خيــارات اســتراتيجية اًخرمــؤبــني الوكــاالت 
  .الطاقةبد تزولل عند مجع احلطب ملشردات داخليا والالجئاتا هاتواجه

ــزال يــساورين   - ٥١ ــسب لكــن القلــق ال ي ــة مــستوى التمويــل املتــاح للــربامج   ب ب عــدم كفاي
 إىل إعـــادة النظـــر يف  علـــى وجـــه االســـتعجالدعـــو مجيـــع الـــدوللـــذلك أ، يويـــةاإلنـــسانية احل
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ويف هـذا الـصدد، هنـاك حاجـة     .  جملال العمل هذا   دعم أكرب   تقدمي استراتيجيات املوارد لضمان  
سـأعمل علـى   و.  العنـف اجلنـسي والتـصدي لـه    عمال الوقايـة مـن    ملحة لتمويل كاف وحمدد أل    

 برنــامج األمــم ىل فيــهويتــ مــم املتحــدة نظــاٌم األ الــيت تــديرهاصناديق الــ ُينفــذ بواســطةنأضــمان 
ــشؤون         ــسيق ال ــب تن ــسيف ومكت ــسكان واليوني ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم املتحــدة اإلمن

 .انية اجلنسالقضاياتتبع املخصصات املتعلقة بمن  لتمكني صناع القرار ارائددوراً اإلنسانية 
  

 انات واإلبالغ عن العنف اجلنسي يمجع البعملية حتسني   - سادسا 
مــا للحــصول علــى معلومــات ع) ٢٠٠٨( ١٨٢٠اســتجابة للطلــب الــوارد يف القــرار   - ٥٢

 عـن اسـتخدام      يف الوقت املناسب    لتسهيل مجع معلومات موضوعية وموثوق هبا      ام به يأعتزم الق 
فــوري،  كتــدبري  يقــوم،العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع املــسلح، اقترحــت علــى اجمللــس أن  

 االنتـهاكات  عـن ي ر للتحـ الدائرة حاليا ات مناطق الرتاع  إىل نيخصصتملا جلنة من اخلرباء     بإيفاد
 علــى أن تقــدَّماســتراتيجية متوســطة األجــل، ك،  أعتــزم العمــلباإلضــافة إىل ذلــكو. وتوثيقهــا

لى املستوى القطري لتحسني مجـع البيانـات وتقـدمي التقـارير مـن جانـب                عدعم  ال و اتتوجيهال
 .تلف العناصر املكونة لبعثات حفظ السالم وأفرقة األمم املتحدة القطريةخم

 يعــالرفي ي البعثــاتمنــسق نظــامب لعمــلوحتقيقــا هلــذه الغايــة، سيواصــل ممثلــي اخلــاص ا   - ٥٣
 يةلوتماسـك والـشم   مـن ال    ربأكـ  اإلبالغ بقـدر      يف بداية هذا التقرير لضمان      إليه ستوى املشار امل
  مـرتكيب هـذا العنـف واإلجـراءات الـيت          ن عـ   اإلبـالغ  سي، مبا يف ذلك   م عن العنف اجلن   انتظالوا
  منـسق  ومن األفضل أن يكون   . التزاماهتا مبوجب القانون الدويل   ب ءاوفاع لل رتا أطراف ال  هخذتت

املنـسق   أو منـسق الـشؤون اإلنـسانية    أو نائب املمثل اخلاص لألمـني العـام     ستوى  املع  الرفي البعثة
 أن يقـوم    ومـن املتوقـع   . منـسق الـشؤون اإلنـسانية      أو   املنـسق املقـيم    مععمل بالتعاون   ي أو   املقيم
  لرصـد ةبعثـ ال خلاد توسيع نطاق اجلهود املبذولة ‘أ’ : باملهام التاليةستوىاملع الرفي  البعثة منسق

 والتنـسيق مـع فريـق      ‘ب’والتحقيق فيها وتوثيقها وتقدمي تقارير عنها؛        العنف اجلنسي    حوادث
مـم  مـع البيانـات وقواعـد البيانـات يف األ     ة جل اليـ احلساليب  األري الستعراض   األمم املتحدة القط  

علــى  عــّدةرير املاتقــتقــدمي ال ‘ج’؛ بغيــة تبــسيط الــنظم إىل أقــصى حــد ممكــن  ذلــك املتحــدة، و
 .مم املتحدةمقر األ ىلالصعيد القطري إ

  ملختلــفمــن أجــل فهــم أفــضل  حــسنأو بيانــات أكثــرومــن الواضــح أننــا حنتــاج إىل    - ٥٤
 وعوامـل   تـه  وطبيع ه حجمـ   ذلـك  اع ومـا بعـدها، مبـا يف       رتأشكال العنف اجلنـسي يف حـاالت الـ        

ب هـذا العنـف؛ وفعاليـة الـربامج     قـ اوعو؛  هـم مرتكبيـه ودوافع  ومسات  ؛  اليت ينطوي عليها  اخلطر  
 أن ُتجمــع ضايــينبغــي أيف خميمــات الالجــئني واملــشردين داخليــا،  و. واالســتراتيجيات الوقائيــة

هـج وأسـاليب     نُ ، يلـزم اعتمـاد    لدراسـة هـذه القـضايا     و.  أكثـر انتظامـا    علـى حنـو    لالبيانات وحتلَّ 
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ة العنـف   ملكافحـ  مبادرة األمم املتحـدة   رعاية  وب. متعددة، مبا فيها مجع البيانات الكمية والنوعية      
 أداة اسـتحداث  يف مجلتـها  أمـور  من أجـل هود اجل، جيرى حاليا بذل  اجلنسي يف حاالت النـزاع   

ــصاء موحــد  ــة واستق ــسي  احبــمج أابرن ــي . ث عــن العنــف اجلن ــم املتحــدة   لوينبغ وكــاالت األم
علــى حنــو يتــسم  جلمــع البيانــات  جاهــدة أن تــسعىاتالــيت تقــدم خــدمات للناجيــمؤســساهتا و

  يف هنايـة املطـاف مجـع البيانـات وحتليلـها     ىنتس يثيحبة للمقارنة ي والقابلبقدر أكرب من التوحيد   
 اجلهـود الـيت يبـذهلا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان               غي دعـم  بنيويف هذا الصدد،    . ة آمنة بصف
 واختبــار نظــام ســتحداثإلنقــاذ الدوليــة الاوجلنــة مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني و
 مجـــع نن مقـــدمي اخلـــدمات مـــكِّـــمي ايناجلنـــسي واجلنـــسبـــالعنف  علقـــةتدارة املعلومـــات املإل

ــساين  املعلومــات عــن   ــها  املحــاالت العنــف اجلنــسي واجلن ــغ عن ــبلَّ ــها وختزين  ا، وتبادهلــها وحتليل
 والبـاحثني  نيشـجع املـاحن  نـا أ وأ. ستخدامها علـى نطـاق أوسـع      ال  هذه املعلومات  ة نشر صلاووم

  ظــروف يف بالطريقــة الــسليمة واألخالقيــةدعــم جهــود البحــث ومجــع البيانــاتى لــعوغريهــم 
 قـدرتنا علـى   عـزز  وت مـستنرية اختـاذ إجـراءات  ى لـ د عاعس ميكـن أن تـ  ألهنا ،اعرتبعد انتهاء ال   ما
 . بشكل أفضلصدي هلا املشكلة والت حدوث هذهمنع

  أن تعمـل علـى  ميع اجلهات الفاعلة يف األمم املتحـدة      جليف سياق هذه اجلهود، ال بد       و  - ٥٥
ــإ  للمعــايريضــمان االحتــرام الكامــل     عــن البحــوثءاجر األخالقيــة ومعــايري الــسالمة املتعلقــة ب

وإذا . منظمة الصحة العامليـة   ، اليت وضعتها    )٣٥(لقة به عاملتع البيانات    ومج هوقياس العنف اجلنسي 
احلــاالت الــيت تــدخل يف إطــار   إجــراء مقــابالت مــع الــضحايا، مبــا يف ذلــك   كــان مــن الــالزم 

ح ووضـ ب ةراشـ اإل الغرض من املقابلـة وكـذلك        نعكشف التام   الن  ال بد م   القضائية،   الدعاوى
 ةقابلـ امل علـى إجـراء   ةوافقـ مكـون هنـاك   تجيب أن و.  احلال إذا اقتضى  اخلدمات عذر تقدمي  ت إىل
  .ة اإلحال خدماتكذلك لتوفريإحلاق املزيد من الصدمات بالضحايا ود لتجنب واجلهبذل و
  

  االستنتاجات واإلجراءات املوصى هبا   - سابعا  
يظهر هذا التقريـر، الـذي يـشتمل علـى املعلومـات املتاحـة مهمـا بلغـت الثغـرات فيهـا                        - ٥٦
. ويف أعقاهبـا  املـسلحة    الرتاعـات  أثنـاء  استخدام العنـف اجلنـسي ضـد املـدنيني           عن مقلقةورة  ص
 هـذه   إيـالء  يف   بدور ريـادي    قد اضطلع  جملس األمن  يكون،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠اعتماد القرار   وب

 إىل مـستوى    أن نرتقـي   اآلن   ومن واجبنا مجيعنا  . ستحقهت العاملي الشامل الذي     االهتماماملسألة  
أن الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة واجملتمـع املـدين       مثة دور جيب على مجيع      و. التحدي

ــه   ــضطلع ب ــسعي إىلت ــفهــم  اليف ال ــةلمــشكلة، واعتمــاد اســتراتيجيات اســتجابة   لشاملال   فعال
__________ 

. لطـوارئ  ا املعايري األخالقية ومعايري السالمة يف إجراء البحوث عن العنف اجلنسي وتوثيقه ورصده يف حـاالت                )٣٥(  
 .٢٠٠٧منظمة الصحة العاملية، : توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن جنيف
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يف غايــة  لــدور ريــادي هبــذا الــشأن جملــس األمــن أداءاســتمرار  وســيكون. متعــددة القطاعــات
 تحقيـق هـذه الغايـة،     ل و .مكافحـة العنـف اجلنـسي     جمـال   م كـبري يف     إحـراز تقـد   من أجـل     األمهية

   :على القيام مبا يليأحث اجمللس 
 يف ة الدوليــبــالقوانني بدقــة إىل االلتــزام ة املــسلحاتالرتاعــيف طــراف األ دعــوة  )أ(  

  الالجئني؛ وحقوق اإلنسان جمايل  وة واإلنساني،اجملاالت اجلنائية
ــى   )ب(    هجــة املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي يف ســياق بعثاتــ      القــضايا احلراالطــالع عل

 التزاماهتــا مبوجــب بــشأن ة املــسلحيف الرتاعــاتطــراف األ مــع مجيــع هالقطريــة، وتعزيــز حــوار 
  القانون الدويل؛ 

فـرض  ل، أو هاأو جتديـد واليـات  نـشاء  الـصادرة إل قرارات التتضمن  كفالة أن     )ج(  
املتحــدة، أحكامــا، حــسب االقتــضاء،  الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم  مبوجــب إنفــاذتــدابري 
متطلبــات تقــدمي التقــارير   مــا يقابلــها مــن   مــع ، تــصدي لــه لعنــف اجلنــسي وال انــع مب تقــضي

  اجمللس؛  إىل
ــة  )د(   ــضمن أن كفال ــرارات باســتمرار  ال تت ــا لق ــسان أو   تكليف عناصــر حقــوق اإلن

لرصــد لصيال تــضافرة وأكثــر تفــلقيــام بعمليــات مباعمليــات حفــظ الــسالم يف طــرية اخلرائم اجلــ
   العنف اجلنسي؛ بشأنوالتحقيق والتوثيق واإلبالغ 

عاجلـــة العنـــف اجلنـــسي، وتلقـــي  مب أن يـــتم تكليـــف جلـــان اجلـــزاءات  كفالـــة  )ـه(  
ويف هـذا الـسياق، ينبغـي       .  العنـف اجلنـسي    الـيت ترتكـب   مسـاء واألطـراف     باألمعلومات وقوائم   

خــرى، مثــل الفريــق العامــل املعــين   مــع اهليئــات الفرعيــة األ تهاتــصاالز عــزي أن  أيــضاللمجلــس
االغتـصاب وغـريه مـن      ب املتعلقـة  إرسـال املعلومـات       منـها  طـرق ب،  ة املـسلح  اتوالرتاعباألطفال  

  أشكال العنف اجلنسي اخلطرية اليت ترتكب ضد األطفال يف حاالت الرتاع املسلح؛ 
 تابع لـه   ال ة املسلح اتوالرتاعمواصلة دعم عمل الفريق العامل املعين باألطفال          )و(  

العنف اجلنسي ضـد األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة، ومواصـلة        ب تتعلقيف احلصول على بيانات     
 االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف   الــيت ترتكــب  اتيف الرتاعــطــراف األ إدراجالنظــر يف 

عـن  الـسنوي   اجلنسي اخلطرية ضد األطفال يف مجيع احلاالت املثرية للقلق يف مرفقـات تقريـري               
  ؛ ة املسلحاتوالرتاعاألطفال 
مـسألة  لس األمن املعـين حبمايـة املـدنيني         التابع جمل فريق اخلرباء   يتناول   أن   كفالة  )ز(  

  العنف اجلنسي، حسب االقتضاء؛ 
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 ومنــسق اإلغاثــة يف ،إصــدار دعــوة دائمــة إىل املمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام   )ح(  
رة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف      املقـر وحاالت الطوارئ، واملفـوض الـسامي حلقـوق اإلنـسان،           

املتحــدة لتقــدمي املزيــد مــن    األمــم  مبــادرة) ســاءرؤ(، ورئــيس  وأســبابه وعواقبــه ضــد املــرأة 
  العنف اجلنسي؛ املتعلقة بثائق الواإلحاطات و

انتـهاكات  يف  مفوضـية حقـوق اإلنـسان، للتحقيـق       تدعمهاإنشاء جلنة حتقيق،      )ط(  
 خـاص علـى   ، مـع تركيـز      هارير عنـ  اوتقـدمي تقـ    قوق اإلنسان لقانون اإلنساين الدويل وقانون ح    ا

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان،        و الـدائر يف تـشاد       الـرتاع العنف اجلنسي يف حـاالت      
ــدمي توصــيات إىل جملــس األمــن    ــشأن اآلوتق ــات ب ــر فعالاأللي ــكث ــةة لي ــساءلةكفال ــي و.  امل ينبغ

 فيهـا أعمـال     األخـرى الـيت ترتكـب     رتاعـات   يف ال لجـان   مثل هـذه ال    يف إنشاء    أن ينظر للمجلس  
  عنف جنسي؛ 

 مجيـع   باسـتعراض للمجلـس   قـائم تـابع     ) أفرقـة عاملـة   (كفالة قيام فريـق عامـل         )ي(  
 توصــيات، عنــد تقــدميالقيــام علــى األقــل ب  لكفالــة، وذلــك يالبيانــات املتعلقــة بــالعنف اجلنــس 

  ؛ ها أو جتديداتوالي  إنشاءيف عملياتاالقتضاء، 
ــر متابعــة  طلــب تق  )ك(   ــري ــة مناســبة أو إجــراء  بإحــداثشمل اقتراحــا ي لــس جمل آلي

 الرتاعـات  األطـراف يف     تتخـذها التدابري اليت   املتعلقة ب علومات  يف امل لنظر  لاألمن، يف مجلة أمور،     
، واختـــاذ  العنـــف اجلنـــسيمـــرتكيبوالمتثـــال اللتزاماهتـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل، لاملـــسلحة 
ــةلونظــرا . نــاء عليهــاإجــراءات ب ــه  البالغــة ألمهي  فــإين علــى،  ملنــع العنــف اجلنــسي والتــصدي ل

   ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠استعداد لتقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ القرار 
لعنــف اجلنــسي يف مجيــع احلــاالت لقــدر مــن االهتمــام نفــس ال إيــالءنظــر يف ال  )ل(  

  .العنف اجلنسي ضد املدنينييرتكب املثرية للقلق حيث 
نائـب  يـضطلع  أن بكفالـة   ملتـزم  فإيننظومة األمم املتحدة،   ممؤسسات   أما من جانب    - ٥٧

بــدور ،  ذات الــصلةرؤســاء الوكــاالت والــصناديق والــربامج و، معــاويناألمــني العــام، وكبــار  
، الــرتاعمــا بعــد انتــهاء الــرتاع ومــسألة العنــف اجلنــسي يف حــاالت َدَعــوِي عــاملي أكــرب بــشأن 

يف استـصواب   أنظـر    فـإين  ذلـك،    إلضـافة إىل  با.  املتحـدة  األمـم  شـبكة مبـادرة   وذلك بدعم مـن     
العنف اجلنسي والتـصدي لـه علـى    حدوث منع لالضطالع مبسؤولية  أحد كبار املوظفنيتعيني  

  . نطاق منظومة األمم املتحدة
ــبري    و  - ٥٨ مجيــع أصــحاب املــصلحة يف منظومــة األمــم     مــشاركة مــن دواعــي تفــاؤيل الك

 وأفرقة األمم املتحدة القطريـة،      ،بعثات السياسية عمليات حفظ السالم وال   ذلك  املتحدة، مبا يف    
 قـدما   ضيعلينـا اآلن أن منـ     جيـب   و.  الشركاء اخلارجيني الذين سامهوا يف هـذا التقريـر         باإلضافة إىل 
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 نـا عمل نعـزز أن و، وأن نطورهـا على األسس املفاهيميـة والتنفيذيـة الـواردة يف هـذا التقريـر         بناء  
الـيت ال تـزال     املتبقية التحديات الرئيسية يتناول بالتفصيل    التقرير    أن واألهم من ذلك  . اجلماعي
ــى حنــو عاجــل  إىل معاجلــة حباجــة  ــا  إذا عل ــا م ــدمأن حنــرزأردن مكافحــة العنــف  جمــال  يف ا تق
 نـستطيع ال  فإننا   أنه عندما يتعلق األمر بالعنف اجلنسي،         اعتقادا راسخا   اعتقد وإين إذ . اجلنسي

 متكـني دون  بـ تنميـة مـستدامة     و،   بالـذنب  إقـرار دون  بـ  ا بـدون عدالـة، وتعويـض      اأن نتوقع سالم  
  .ه متكينا تاماخلطر املعرضنيالذين عانوا من العنف اجلنسي أو 

  


