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   األمنجملس     العامةاجلمعية
   والستونالثامنةالسنة     ة والستونبعالدورة السا

      األعمالجدول من ٣٣البند 
      منع نشوب الرتاعات املسلحة

     
  زاعـ النيف حاالتالعنف اجلنسي     

    
 تقرير األمني العام    

  
  مقدمة  -أوال   

 إىل كـانون    ٢٠١١ديـسمرب   / األول هذا التقرير، الذي يغطي الفترة املمتدة من كـانون          - ١
، )٢٠١٠ (١٩٦٠ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٨، مقــدَّم عمــال بــالفقرة ٢٠١٢ديــسمرب /األول

عــن ســنوية رير اتقــتقــدمي الــذي طلــب فيــه جملــس األمــن ) S/PRST/2012/23(وبيانــه الرئاســي 
، والتوصـية باختـاذ إجـراءات       )٢٠٠٨ (١٨٢٠  و )٢٠٠٩ (١٨٨٨و   ١٩٦٠ اتتنفيذ القـرار  

أطـراف النــزاعات املـسلحة الـيت يوجـد مـن األسـباب               ويعرض التقريـر معلومـات عـن      . ئمةمال
يكفـي لالشـتباه يف ارتكاهبـا أعمـال االغتـصاب أو غـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي أو يف                       ما

اإلجـراءات الـيت تتخـذها الـدول الـيت تعـاين مـن نزاعـات              ويـربز    .مسؤوليتها عن هذه األعمـال    
حلـة مـا بعـد الـرتاع ومـا تواجهـه مـن حتـديات يف محايـة النـساء والرجـال                       وتلك اليت متـر يف مر     

ــسي   ــن العنــف اجلن ــال م ــر  . واألطف ــربز التقري ــالغ   وي ــل واإلب ــات الرصــد والتحلي ــذ ترتيب  ؛تنفي
؛ وأنشطة فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بـسيادة           وتنصيب املستشارين يف شؤون محاية املرأة     

ــرتاع؛ وجهــود منظومــة األمــم املتحــدة؛ والتوصــيات    القــانون والعنــف اجلنــسي يف حــاال   ت ال
وينبغــي قــراءة هــذا التقريــر . اهلادفــة إىل تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل حماربــة هــذه اجلرميــة الفظيعــة 
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، ١٣  شـبكة املنظمـات الــ     مـع أعـضاء   تطلَّب إعداد هذا التقرير إجراء مـشاورات        قد  و  - ٢
ــرتاع، وبعثــات    اة املــسم ــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت ال  األمــم مب

وكانـت  . املعنيـة   القطرية، والدول األعضاء واملنظمات غـري احلكوميـة        تها وأفرق امليدانيةاملتحدة  
فرقـة القطريـة هـي املـصدر الرئيـسي          األبعثات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية و           

 . هذا التقرير إعدادات املستند إليها يفللمعلوم

 زينب حواء بنغورا منصب ممثليت اخلاصة املعنية بـالعنف          تقلدتسبتمرب،  / أيلول ٢ويف    - ٣
رئاسة مبـادرة األمـم     اجلنسي يف حاالت الرتاع، حيث حلت حمل مارغريت ولستروم، وتولت           

خطـة النقـاط اخلمـس       حـول    وسوف تركز السيدة بنغورا على تعزيز املكاسب احملرزة       . ةاملتحد
ــيت حــددهتا   ــة ال ــساء إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب؛ ومتكــني   :  أال وهــيســلفها،ذات األولوي الن

  الــسياسيةوتعزيــز اإلرادة؛ املتــضررات مــن احلــرب مــن الــسعي إىل اإلنــصاف ونيــل حقــوقهن  
 فهـم   حتـسني ووتنسيق وتصعيد االسـتجابة الدوليـة؛       ؛  الالزمة للمواجهة الشاملة للعنف اجلنسي    

وكأولوية إضافية، سوف ُتركِّـز ممـثليت اخلاصـة    . حرب ونتيجة لل تكتيكا بوصفه   العنف اجلنسي 
 .على تعزيز امللكية والقيادة واملسؤولية الوطنية عن مواجهة العنف اجلنسي

ــام   - ٤ ــى      ٢٠١٢ويف عـ ــائم علـ ــدريب القـ ــيم التـ ــدة تعمـ ــم املتحـ ــادرة األمـ ــت مبـ ، دعمـ
م مـن أجـل حتـسني اسـتعدادها التعبـوي لالعتـراف بـالعنف               السيناريوهات لقوات حفـظ الـسال     

اجلنــسي ورد الفعــل الــسريع عليــه، وجرَّبــت مؤشــرات إنــذار مبكــر جديــدة ترمــي إىل تعزيــز     
 ودعمـــت مبـــادرة األمـــم املتحـــدة أيـــضا تنفيـــذ اســـتراتيجيات شـــاملة مـــشتركة بـــني .الوقايـــة

ــسي يف      ــف اجلن ــي إىل مكافحــة العن ــم املتحــدة ترم ــات واألم ــصلة احلكوم ــسياقات ذات ال .  ال
وأصــدرت مبــادرة األمــم املتحــدة عــددا مــن األدوات ملــساعدة جهــود بنــاء القــدرات الوطنيــة، 

اجلماعــات  بالرتاعــات مــن جانــب املتــصليف ذلــك دراســة عــن تعزيــز منــع العنــف اجلنــسي  مبــا
ــدول،   ــة لل ــسلحة غــري التابع ــسياسات عــن االســتجابة     امل ــا أصــدرت إحاطــات خاصــة بال  كم

اجات املتعلقة بالصحة النفسية والعقلية للناجني من العنف اجلنسي يف البيئـات املتـضررة              لالحتي
ومــن أجــل تعزيــز قــدرة منظومــة األمــم املتحــدة علــى األرض، التزمــت مبــادرة  . مــن الرتاعــات

. األمم املتحدة بتقدمي التمويـل التحفيـزي الستـشاريني يف جمـال محايـة املـرأة يف بيئـات أساسـية                    
 األنشطةَ التربعات الواردة إىل الصندوق االستئماين املتعدد الـشركاء التـابع ملبـادرة     وتدعم هذه 

األمم املتحدة، والذي يسهم يف حتفيز التعاون بني كيانات منظومة األمم املتحدة بشأن العنـف               
  .ى مواصلة دعم هذا الصندوق اهلاموإنين ألحث املاحنني عل. اجلنسي يف حاالت الرتاع
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 كقـضية هامـة للـسالم       العنـف اجلنـسي   لشواغل اجلاريـة والناشـئة بـشأن        ا  -ثانيا   
 واألمن الدوليني

االغتـــصاب أو االســـترقاق اجلنـــسي أو البغـــاء القـــسري يـــدل العنـــف اجلنـــسي علـــى   - ٥
احلمل القـسري أو التعقـيم القـسري، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف اجلنـسي علـى                       أو

، ممــا تكــون لــه صــلة  لنــساء أو الرجــال أو األطفــالهــذه الدرجــة مــن اخلطــورة، ميــاَرس ضــد ا 
 وقــد تتــضح هــذه الــصلة .)صــلة زمنيــة أو جغرافيــة أو ســببية(مباشــرة أو غــري مباشــرة بــالرتاع 

ــاة ودوافعــه /ات يف الــسمات الشخــصية للجــاين بالرتاعــ دوافعهــم، والــسمات الشخــصية  /للجن
لدولـة، واألبعـاد العـابرة      تفكـك ا  /للمجين عليهم، وظروف اإلفـالت مـن العقـاب        /للمجين عليه 
 .أو كوهنا تنتهك بنود اتفاق ما لوقف إطالق النار/للحدود و

وتربز األقسام القطرية من التقرير عدة شواغل ناشئة مثل العنف اجلنسي ضـد الرجـال      - ٦
واألوالد، ومــصري األطفــال املولــودين نتيجــة لالغتــصاب، وممارســة الزجيــات القــسرية مــن ِقبــل 

ويلفــت التقريــر االنتبــاه أيــضا إىل الــصلة بــني العنــف اجلنــسي واالســتخراج  .مجاعــات مــسلحة
املشروع للموارد الطبيعية؛ ونزوح السكان املدنيني؛ وعدم كفاية اجلهـود املبذولـة املتعلقـة                غري
  . وإصالح القطاع األمينرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجب
ا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         وتربز اخلربات الواردة مـن مجهوريـة أفريقيـ          - ٧

نـزع الـسالح   وجنوب السودان وكوت ديفوار االرتباط املتبـادل بـني العنـف اجلنـسي وبـرامج              
وعلى سبيل املثـال، وقعـت حـوادث        .  وإصالح القطاع األمين املعيبة    والتسريح وإعادة اإلدماج  

لني سـابقني بـال فحـص       عنف جنسي حيثمـا جـرى إعـادة نـشر أو جتميـع قـوات أمنيـة أو مقـات                   
ومثــة حــاالت شــهدت انــشقاق مجاعــات   . تــدريب مالئــم علــى مقربــة مــن املراكــز املدنيــة   أو

ويـشكِّل  . مسلحة عن اجليش الوطين وارتكاهبا للعنف اجلنـسي عقـب فـشل مبـادرات تكامليـة               
 وإصـالح   نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج        إقصاء بعض اجلماعات املسلحة من برامج       

 األمــين يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وكــوت ديفــوار ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة القطــاع
ــة إذ تواصــل تلــك اجلماعــات االضــطالع      ــدا كــبريا للمجتمعــات احمللي وجنــوب الــسودان هتدي

  .بأدوار اإلدارة األمنية الفعلية يف مناطق تتسم بضعف سلطة الدولة
، لتـهجري القـسري للـسكان   قـد اسـُتخدم ل  ومن اجللي بشكل متزايد أن العنف اجلنسي      - ٨

داخليا وعرب احلدود، يف أماكن مثل اجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة             
واسُتهدفت النساء واألطفال أثناء الفـرار يف الطريـق إىل املخيمـات يف             . وكولومبيا وليبيا ومايل  

نات الالجــئني والنــازحني داخليــا، الــصومال؛ وبعــد الــرتوح داخــل وخــارج خميمــات ومــستوط
فضال عن القرى والبلدات احمليطـة، مثلمـا حـدث يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان                
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ــار  ــوار وميامن ــى     . وكــوت ديف ــوُد عل ــان، والقي ــةَ واالســتجابةَ اســتمراُر عــدم األم ــق الوقاي ويعي
  .الوصول، ونقُص التوثيق عن الناجني، وفجوات التمويل

ض البلدان، تشري املعلومات إىل وجود عالقة تبادلية بـني موجـات االرتفـاع يف             ويف بع   - ٩
ــوارد          حــوادث العنــف اجلنــسي والنــشاط العــسكري املــرتبط باالســتخراج غــري القــانوين للم

ويف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، اسـُتخدم االغتـصاب مـن ِقبـل مجاعـات مـسلحة                   . الطبيعية
ويف .  الــصيد غــري املــشروع واالجتــار غــري املــشروع باملعــادن  ملعاقبــة املــدنيني علــى مــنعهم مــن 

كولومبيا، استخدمت اجلماعات املسلحة غري القانونية العنـف اجلنـسي بغيـة التـهجري القـسري                
للــسكان مــن املنــاطق الغنيــة باملعــادن والزراعــة، أو املنــاطق ذات األمهيــة االســتراتيجية لالجتــار   

 الـيت بذلتـها شـركات وحكومـات علـى مـدى األشـهر               وبالرغم من بعض اجلهـود    . باملخدرات
الثمانية عشر املاضية من أجل تقليص قدرة اجلماعات املسلحة على توليـد الـدخل مـن املعـادن                  
املؤججة للرتاعات، فإنه يتعني على صـناع الـسياسات وقـادة الـصناعة مـضاعفة جهـودهم مـن                   

  .أجل الرصد األفضل لعملية االستخراج غري القانوين
وبالرغم من تضرر النساء والفتيات أكثر من غريهن، فـإن الرجـال واألوالد هـم أيـضا             - ١٠

وقد اسُتخدم العنف اجلنسي ضد الـذكور كتكتيـك         .  الرتاع يف حاالت اجلنسي  ضحايا للعنف   
ــا       ــستان وســوريا وليبي ــل أفغان للحــرب أو يف ســياق االحتجــاز أو االســتجواب يف حــاالت مث

وتقـوم احلاجـة إىل املزيـد مـن الرصـد           . ادة تنجم عـن هـذا العنـف       ومثة آثار اجتماعية ح   . ومايل
واملعلومات بشأن الضحايا مـن الـذكور وأنـواع العنـف اجلنـسي الـيت يتـضررون منـها، وذلـك                      
بغية تصميم املبادرات الوقائية ومحـالت التوعيـة والربوتوكـوالت العالجيـة واخلـدمات املقدمـة                

  .إىل الناجني
ة الزجيات القسرية واالغتـصاب واالسـترقاق اجلنـسي مـن ِقبـل             وقد جرى توثيق ممارس     - ١١

ويقــوم . مــسلحني يف مــايل ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى والــيمن وجنــوب الــسودان والــصومال 
ـــ   ، واغتـــصاهبن “زوجـــات” أطـــراف الرتاعـــات باالختطـــاف القـــسري للنـــساء والفتيـــات كـ

 بعـض أطـراف الرتاعـات    وبذريعـة مـن الـشريعة اإلسـالمية، جيـرب      . واستخدامهن كرقيق جنسي  
يف الصومال ومايل واليمن األسر واجملتمعات احملليـة علـى إعطـاء النـساء والفتيـات للجماعـة يف                

وإضــافة إىل . عالقــات زواج، حيــث حيــدث االغتــصاب واالســترقاق اجلنــسي يف هــذا الــسياق 
ــزويج القــس       ــد عــن الت ــرتاع، مثــة تقــارير تفي ــاء ال ري ذلــك، وكنتيجــة للتعــرض لالغتــصاب أثن

ويــؤدي إجبــار ضــحايا   . للناجيــات إمــا مــن مقتــريف االغتــصاب أو مــن أفــراد مــن أســرهم        
االغتصاب على التزوج من مقتـريف االغتـصاب جيعـل منـهن ضـحايا مـرة أخـرى، ويفـضي إىل                     

  .إفالت املقترفني من العقاب، ويوجه رسالة مفادها أن العنف اجلنسي مقبول اجتماعيا



A/67/792 
S/2013/149  
 

13-25942 5 
 

 معلومــات قليلــة بــشأن األطفــال املولــودين نتيجــة      وال توجــد، إن ُوجــدت، ســوى    - ١٢
. لالغتصاب يف زمن احلـرب، أو أوجـه الـضعف الفريـدة الـيت يواجهوهنـا، أو خـرباهتم الالحقـة          

وتشري األحباث إىل أن النساء الاليت يربني األطفال املولودين نتيجة لالغتصاب كثرياً مـا يعـشن                
وصـم األطفـال أيـضا بالعـار ويواجهـون اآلثـار            وي. يف ظل الفقر املـدقع، منبـوذات مـن أقـارهبن          

وتقوم احلاجة إىل مزيد مـن      . االقتصادية املترتبة على ذلك    - االجتماعية والنفسية واالجتماعية  
ومثــة فجــوة مــساءلة أيــضا حينمــا يتعلــق . املعلومــات والبحــوث بغيــة إعــداد مبــادرات املواجهــة
معاقبــة مقتــريف االغتــصاب أو االنتــصاف األمــر باألطفــال املولــودين نتيجــة لالغتــصاب، إذ أن 

. منــهم نــادرا مــا يــشمل جــرب أضــرار الــضحايا مــن النــساء أو األطفــال املولــودين نتيجــة لــذلك
وتفتقر الفتيات والنساء إىل خدمات اإلسقاط اآلمن للحمل، وُيجَبرن علـى االحتفـاظ باحلمـل               

ولــذا، فإنــه ينبغــي . غــري املرغــوب فيــه نتيجــة الغتــصاب، أو خيــضن عمليــات إجهــاض خطــرة 
يكون الوصول إىل الوسائل العاجلة اآلمنة ملنع احلمل وإىل خـدمات إسـقاط احلمـل النـاجم                  أن

  .عن االغتصاب مكونا رئيسيا للمواجهة املتعددة القطاعات
ويعـود ذلــك إىل  . ويتـسم العنـف اجلنـسي بقلـة اإلبـالغ عنــه يف مجيـع األحـوال تقريبـا          - ١٣

اطر واألعمال االنتقاميـة الـيت يواجههـا النـاجون والـشهود وموظفـو       عوامل عدة، من بينها املخ  
العمل اإلنساين والصحفيون حينما يتحدثون؛ وتوفر احلالة املأخوذة مـن الـصومال الـيت يربزهـا         

  .هذا التقرير مثاال على ذلك
  

معلومــات عــن أطــراف النـــزاعات املــسلحة الــيت يوجــد مــن األســباب مــا يكفــي   -ألف   
  ارتكاهبا أعمال االغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنسيلالشتباه يف 

تــستند املعلومــات املعروضــة يف القــسم التــايل إىل حــاالت ســجلتها ووثقتــها منظومــة      - ١٤
األمــم املتحــدة، ولــذا فهــي تــوفر مؤشــرات فقــط عــن نطــاق وحجــم وطبيعــة العنــف اجلنــسي    

  .املرتكب ضد النساء واألطفال والرجال
  

  أفغانستان    
وفقــاً لــشركاء األمــم املتحــدة، فــإن أمنــاط العنــف اجلنــسي ضــد النــساء والفتيــات قــد      - ١٥

ويــشمل ذلــك االختطــاف . اختــذت طابعــا جديــدا يتــأثر بطبيعــة الــرتاع املتواصــل يف أفغانــستان
واالعتداء واالغتصاب واالنتـهاك اجلنـسي للنـساء واألطفـال يف اجملتمعـات احملليـة يف ظـل نفـوذ          

ومثة معلومـات   . ر املناهضة للحكومة، مبا يف ذلك طالبان وسائر أمراء احلرب         سيطرة العناص  أو
أيضا عن مجاعات مسلحة وميليشيات قبليـة، اسـُتخدم بعـضها كـشرطة حمليـة أفغانيـة، تعتـدي                   

  .جنسيا على النساء والفتيات
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ومما يعيق إبالغ سلطات إنفاذ القـانون عـن العنـف اجلنـسي ومالحقـة مقترفيـه وجـود                     - ١٦
اخ من اإلفالت من العقاب، وفجـوة يف سـيادة القـانون يف منـاطق كـثرية، وافتقـار إىل الثقـة                      من

يف ســلطات إنفــاذ القــانون، وافتقــار إىل الوصــول إىل اخلــدمات، إضــافة إىل احملرمــات الثقافيــة    
ويف حاالت كثرية، فـإن الفتيـات والنـساء الـاليت ُيـبِلغن عـن وقـوعهن ضـحايا                   . والوصم بالعار 

ــا أو معاقبتــهن    للعنــف ا وقــد . جلنــسي جيــري اهتــامهن الحقــا بارتكــاب جــرائم، ورمجهــن علن
 بـول، وبـاروان،   - إي -وردت تقارير عن حوادث كهذه من مقاطعـات غـور وقنـُدز وسـار          

. ويواجه النـاجون واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـساعدهم أعمـال انتقاميـة حمتملـة              . وغارديز
ــاطق، يكــون املغتــصبو  ن املزعومــون أو املــدانون مــن القــادة األقويــاء أو أعــضاء    ويف بعــض املن

اجلماعات املسلحة أو العصابات اإلجرامية، أو مـن ذوي الـصالت هبـؤالء، فـضال عـن األفـراد                 
  . املؤثرين الذين حيموهنم من التوقيف واملالحقة

واســتمرت األمــم املتحــدة يف تلقــي تقــارير عــن أوالد ورجــال جيــري االعتــداء علــيهم    - ١٧
هتديدهم بالعنف اجلنسي من ِقَبل أعضاء يف مديرية األمن الوطين والشرطة الوطنية األفغانيـة               أو

ووردت تقارير مماثلـة مـن أوالد حمتجـزين يف مراكـز إعـادة تأهيـل األحـداث                  . أثناء احتجازهم 
وُيـزعم أن هـذه األعمـال ُترتكـب أثنـاء االسـتجواب بغيـة انتـزاع              . بتهم تتـصل بـاألمن الـوطين      

  .راف أو احلصول على معلومات أو تأمني تعاون احملتجزيناعت
ومثة تقدم نسيب يف تنفيذ قانون القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، ويف عـدد املالحقـات                      - ١٨

وحتـت إشـراف وزارة شـؤون املـرأة،         . للمتهمني بارتكاب العنف اجلنسي مقارنة بالعام املاضي      
 مقاطعـة أفغانيـة مـن أجـل كفالـة           ٣٤ أصـل     مـن  ١٩تأسست شبكة من مراكز محاية املـرأة يف         

ومـع ذلـك، فـإن      . حصول الناجيات على اخلدمات الصحية والقانونية وخدمات إعادة التأهيل        
عــدد احلــاالت الــيت جــرى تــسويتها مــن خــالل العمليــة القــضائية واإلدانــات باســتخدام قــانون  

  . القضاء على العنف ضد املرأة يظل منخفضا
اية املدنيني، مبا يف ذلـك إزاء العنـف اجلنـسي، عنـصرا رئيـسيا مـن       وينبغي أن تكون مح   - ١٩

عناصر اإلطار األمـين لكـل مـن املرحلـة االنتقاليـة وفتـرة مـا بعـد املرحلـة االنتقاليـة، إذ يتأهـب                         
اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانيـة لالضـطالع مبـسؤوليات أكـرب عـن العمليـات        

د قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة مبـوارد كافيـة وتدريبـها وتوعيتـها            ويقتضي ذلك تزويـ   . األمنية
ملواجهــة العنــف اجلنــسي، امتثــاال للدســتور األفغــاين وغــريه مــن األطــر التــشريعية، مثــل قــانون   

  .القضاء على العنف ضد املرأة
  



A/67/792 
S/2013/149  
 

13-25942 7 
 

  مجهورية أفريقيا الوسطى     
حة هجومـا ضـمن      حينما شنت مجاعـاٌت مـسل      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠ منذ  - ٢٠

ائتالف سيليكا املتمرد، املؤلف من فصائل الـتجمع الوطين إلنقاذ البالد والــتجمع الـوطين مـن                
أجل العدالة والسالم يف أفريقيا الوسطى واحتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع واجلبهـة            

سي، الدميقراطية لـشعب أفريقيـا الوسـطى، وردت ادعـاءات متعـددة بوقـوع أعمـال عنـف جنـ                   
ــسيطرة تلــك الفــصائل      ــاطق خاضــعة ل ـــمدنيني يف من ــصاب، ارُتكبــت ضــد ال ــها االغت  ويف. من

، وقعـُت األطـراف اتفاقـا لوقـف إطـالق النـار وإعـالنَ مبـادئ                 ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثـاين   ١١
يتضمنان أحكامـا تقـضي بــالوقف الفـوري للعنـف اجلنـسي، وتـنص يف تعريـف وقـف إطـالق                      

ي عمـل حمظـور، وتـشترط معاجلـة مـسألة العنـف اجلنـسي بوصـفها                النار على أن العنـف اجلنـس      
  .لتوطيد السالم تـتفق عليه األطراف أولوية ملحة يف إطار برنامج

ويف مشال وشرق مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وردت تقـارير عـن وقـوع أعمـال عنـف                     - ٢١
ثل الــتجمع   جنسي، تشمل االغتصاب، ترتكبها ضد الـنساء والـفتيات جهاٌت فاعلة مسلحة م          

الــوطين مــن أجــل العدالــة والــسالم واحتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع واجلبهــة            
الدميقراطيــة لــشعب أفريقيــا الوســطى وحركــة حمــرري أفريقيــا الوســطى لنــصرة العدالــة واحتــاد  

يونيـه  /وقد تبني يف حزيران   . “زراغينا” القوى اجلمهورية إضافة إىل قطاع طرق يعرفون باسم       
 عنــد بــدء عمليــة إعــادة إدمــاج األطفــال املــرتبطني باجلماعــات املــسلحة، وقــوَع عــدة ،٢٠١٢

حاالت لفتيات ُزوِّجن قسرا إىل أعضاء من الـتجمع الوطين من أجـل العدالـة والـسالم، وكـان             
ويف اجلنــوب الــشرقي، أفــاد . التجمــع الــوطين غــري راغــب بوجــه عــام يف اإلفــراج عــن الفتيــات

 للمقاومة باختطاف نساء وفتيات الستخدامهن كرقيق جنـسـي، مـع      ضحايا بقيام جيش الرب   
 حالـة تـشمل     ٨٥ مـا عـدده      ٢٠١٢ينـاير   /بلوغ إمجايل حـاالت االختطـاف منـذ كـانون الثـاين           

 دخلــت وحــدة مــن  ٢٠١٢فربايــر / شــباط٤ إىل ٢ويف الفتــرة مــن . اختطــاف مثــاين طفــالت 
وأبلغـت حـاالت إىل     . د املدنيني القوات التشادية بلدة نديلي وارتكبت أعمال عنف جنسي ض        

وأبلغ أيـضا عـن بعـض حـوادث للعنـف اجلنـسي ارتكبتـها               . املدعي العام للبلدة وجرى توثيقها    
  .عناصر من قوات األمن الوطين

ــن           - ٢٢   إىل٥وقــد قامــت ممــثليت اخلاصــة بزيــارة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يف الفتــرة م
بعـدد مـن كبـار املـسؤولني احلكـوميني          ، واجتمعـت آنـذاك      ٢٠١٢ديـسمرب   /كانون األول  ١٢

مبن فيهم الرئيس فرانسوا بوزيزيه وممثلون عن القوات املسلحة والشرطة واجلماعات الـسياسية             
كما اجتمعت يف بانغي وبريا وباوا مبمثلني عن اجلماعات النسائية واملنظمـات غـري           . العسكرية

ايل القـدرات واألمـن إىل إعاقـة        وقد أدت شدة القيود يف جم     . احلكومية وضحايا العنف اجلنسي   
وهنـاك أيـضا نقـٌص حـاد يف اخلـدمات الـصحية             . جهود الرصد واإلبالغ واملالحقات القضائية    

  .والنفسية االجتماعية األساسية املقدمة للضحايا
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ديــسمرب، وقعــت حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واألمــم   / كــانون األول١٢ويف   - ٢٣
زيز التعاون يف جماالت حامسة بالنـسبة ملنـع العنـف اجلنـسي وتـوفري           املتحدة بيانني يهدفان إىل تع    

والتزمــت احلكومــة جبملــة أمــور منــها   ). S/2013/8انظــر مرفقــي الوثيقــة  (اخلــدمات للــضحايا 
واألولويـــات . التحقيـــق يف الوقـــت املناســـب يف جـــرائم العنـــف اجلنـــسي ومقاضـــاة مرتكبيهـــا

ــرة القادمــة تتمثــل يف إعــدا   ــسية يف الفت ــانني املــذكورين،    الرئي ــة علــى أســاس البي د خطــة تنفيذي
والشروع فورا يف وضع تدابري للحماية منها مثال حتديد الضحايا من النساء والفتيات وإطـالق              

  .سراحهن من مجيع اجلماعات املسلحة
  

  كولومبيا    
ففــي املنــاطق . ال يــزال العنــف اجلنــسي ُيمــارس يف ســياق الــرتاع املــسلح يف كولومبيــا   - ٢٤
يفية، أشارت النساء، ال سيما الكولومبيات من أصل أفريقي ومن بنات الـشعوب األصـلية،             الر

ــة        ــا يف ذلــك القــوات املــسلحة الثوري ــسي اســتخدمته مجاعــاٌت مــسلحة، مب إىل أن العنــف اجلن
 جيش الشعب وغريهـا مـن اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة الـيت ظهـرت بعـد           - الكولومبية

ــة التــسريح، لتــرغم ا  ــاطق التعــدين أو الزراعــة املرحبــة أو يف    عملي لــسكان علــى الــرتوح مــن من
وتعترب احلكومة اجلماعاِت املسلحة غـري املـشروعة        . الـممرات االستراتيجية لالجتار بـاملخدرات   

ــة  ــصاباٍت إجرامي ــن       . ع ــبريا مم ــددا ك ــسائية إىل أن ع ــو اجلماعــات الن ــضحايا وممثل ــد أشارال وق
وأن أعمــال العنــف هــذه تــشمل االختطــاف واالغتــصاب  يتعرضــون لـــلعنف اجلنــسي أطفــال، 

ــسري   ــسي واإلجهــاض الق ــضا إىل أن    . واالســترقاق اجلن ــدين أي وأشــارت مجاعــات اجملتمــع امل
حــاالِت احلمــل النــاجم عــن االغتــصاب وأوضــاع األطفــال الــذين يولــدون نتيجــة لالغتــصاب   

  .مدعاة لشواغل ذات أمهية مل يستجب هلا إال بصورة حمدودة
 تطور لوحظ يف اآلونة األخرية، تبني أن أعضاء اجلماعات املسلحة غري املـشروعة              ويف  - ٢٥

يقومون يف أحيـاء حمـددة باسـتخدام العنـف اجلنـسي ضـد أقـارهبم أو مـن تـربطهم هبـم صـالت                     
ويف بعــض احلــاالت، . أســرية أخــرى لكــي يفرضــوا ســيطرهتم علــى أســرهم وأســر مرؤوســيهم

يشية يرغمن على تسليم بنـاهتن لقـادة هـذه اجلماعـات غـري      كانت النساء الاليت يرأسن أسرا مع   
  .ونتيجة لذلك، فر النساء والفتيات من األحياء واملدن اليت يعشن هبا طلبا للحماية. املشروعة

ومن بواعث القلق ما يقوم به أعضاء اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة الـيت ظهـرت                     - ٢٦
م للقيــادات النــسائية والناشــطات وأســرهن  يف مرحلــة مــا بعــد التــسريح مــن اســتهداف منــتظ  

ورغــم أن قــانون تعــويض الــضحايا ورد األراضــي إىل . بأعمـال العنــف اجلنــسي أو التهديــد بــه 
 نــّص ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٠الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف) ١٤٤٨الـــقانون رقــم (أصــحاهبا 

 الــذين فــإن أحكامــه ال تــشمل الــضحايا   . علــى تقــدمي تعويــضات لــضحايا العنــف اجلنــسي     
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استهدفتهم مجاعات مسلحة غري مشروعة ال تعتربها احلكومـة أطرافـا يف الـرتاع وُتنـسب إليهـا                  
ومــن مث، ينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب لكيفيــة معاجلــة هــذه . معظــم حــاالت العنــف اجلنــسي
  .املسألة من خالل تنفيذ القانون

ترة املشمولة بـالتقرير    وكانت هناك تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبت خالل الف           - ٢٧
مــايو، جــرى /ففــي أيــار. ضــد إنــاث وذكــور علــى حــد ســواء ونــسبت إىل أفــراد عــسكريني   

وجرى بعـد   . احتجاز صبيني يف نقطة تفتيش عسكرية يف ميتا حيث مت االعتداء عليهما جنسيا            
قـام  يوليـه   /ويف متـوز  . ذلك هتديدمها وإجبارمها على توقيع ورقة تؤكد أهنما تلقيا معاملة حسنة          

أفراد من اجليش باغتصاب امرأة عدة مرات وهتديدها، بينما تعرضت فتاة يف الثالثة عشرة مـن                
أغسطس على يد أربعـة جنـود بـاجليش قـاموا           /بنات الشعوب األصلية لالعتداء اجلنسي يف آب      

  .وقد جرى فيما بعد تسريح اجلنود األربعة من اجليش. بـتصويرها
ــيت قامــت هبــ     - ٢٨ ــارة ال ــار   وخــالل الزي ــا يف أي ــسابقة إىل كولومبي ــثليت اخلاصــة ال ــايو /ا مم م

، أعلن نائب الرئيس، اخنلينو غـارزون، باسـم احلكومـة، التزامـا بتحديـد اسـتراتيجيات                 ٢٠١٢
زاع ـلتعزيز التعاون التقين بني احلكومة واألمم املتحدة للتصدي للعنـف اجلنـسي يف حـاالت النـ                

اإلفالت من العقاب؛ ووضـع احتياجـات الـضحايا         مكافحة  : يف ثالثة جماالت ذات أولوية هي     
ــادرات         ــسي واملب ــف اجلن ــشأن العن ــادل اخلــربات ب ــتراتيجيات واإلجــراءات؛ وتب ــب االس يف قل

وأكد النائـب العـام التزامـه مبعاجلـة ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب مـن خـالل                . املتخذة ملواجهته 
ي، لكنه شدد على وجـود قيـود يف         التحقيقات واملالحقة القضائية ملرتكيب أعمال العنف اجلنس      

ويف لقاء مع قادة اجلـيش والـشرطة، أٌبلغـت    . الواقع العملي مثل التراكم اهلائل للقضايا املتأخرة  
ممثليت اخلاصة بـأن قوات األمن اعتمدت سياسـة عـدم التـسامح إطالقـا إزاء انتـهاكات أفرادهـا              

ونات لــقواعد الـسلوك ملنـع       حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي، كمـا اعتمـدت مـد                
  .مثل هذه االنتهاكات

، قـدم رئـيس كولومبيـا سياسـة عامـة وطنيـة للمـساواة               ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ١٢ويف    - ٢٩
بــني اجلنــسني، مــن املنتظــر أن تــؤدي إىل وضــع اســتراتيجيات يف جمــاالت عــدة منــها الــصحة     

  .عن ضحايا لـلعنف اجلنسيواحلقوق اجلنسية واإلجنابية ومحاية النساء والفتيات الالئي يق
وقد وضـعت وزارة الـصحة بـرامج لـضمان إتاحـة خـدمات الرعايـة الـصحية والـدعم                      - ٣٠

ــاطق       ــه توجــد صــعوبة يف إتاحــة تلــك اخلــدمات يف املن النفــسي واالجتمــاعي للــضحايا، إال أن
ومـن العقبـات األخـرى      . الريفية املتضررة من الرتاع حيث يوجد معظم ضحايا العنف اجلنسي         

 الـصادر عـن احملكمـة الدسـتورية، الـذي يكفـل             ٢٠٠٦ لـسنة    C-355م الدرايـة بـاألمر رقـم        عد
  .للضحايا حق احلصول على خدمات اإلهناء الطوعي للحمل الناجم عن االغتصاب
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ويف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت احلكومــة، يف إطــار جهودهــا الراميــة إىل متكــني    - ٣١
ــن اللجــوء     ــسي م ــف اجلن ــدة     ضــحايا العن ــرض ع ــضات، بع ــى تعوي ــضاء واحلــصول عل إىل الق

ومثــة مبــادراٌت أخــرى منــها املوافقــة يف     . مبــادرات تــشريعية منــها تعــديلٌ لـــلقانون اجلنــائي     
اإلطــار القــانوين مــن أجــل    ”دســتوري يعــرف باســم     علــى إصــالح ٢٠١٢يونيــه /حزيــران
يـستفيد منـها   ، وهو إصـالح ميكـن أن يفـضي إىل صـدور قـرارات عفـو حبكـم الواقـع                “السالم

  .مرتكبو انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومون، مبن فيهم أفراد من قوات األمن
ــسلوك           - ٣٢ ــد ال ــدونات قواع ــال مل ــاذ االمتث ــوي وإنف ــانوين الق ــار الق ــذ اإلط ــزال تنفي وال ي

وسياسة عدم التسامح إطالقا إزاء االنتهاكات من خالل التسلسل القيـادي لقـوات األمـن مـن                 
ــات الرئ ــا األولوي ــسية يف كولومبي ــذ      . ي ــشأن تنفي ــم املتحــدة إىل مواصــلة احلــوار ب ــع األم وتتطل

ومـن الـضروري أيـضا أن تتنـاول املفاوضـات اجلاريـة             . العناصر املقترحة لتعزيـز التعـاون الـتقين       
  . بشأن اتفاقات السالم ووقف إطالق النار املخاوف املتعلقة بالعنف اجلنسي تناوال صرحيا

  
  كوت ديفوار    

على الرغم من حتسن احلالة األمنية يف كوت ديفوار منـذ انـدالع األزمـة العنيفـة الـيت                      - ٣٣
تلت االنتخابات، ال تزال بعض الـمناطق، ال سيما املناطق الغربية املتضررة مـن الـرتاع، تـشهد       
مــصادمات منخفــضة حــدهتا يــشارك فيهــا مــسلحون وميليــشيات ممــن مل يــتم حــىت اآلن نــزع    

وتــوفر منــاطق الغابــات   . دون عــودة الالجــئني واملــشردين داخليــا   وحيــول ذلــك  . ســالحهم
املوجودة على احلدود مع ليربيـا غطـاًء مواتيـا للتحركـات غـري القانونيـة عـرب احلـدود لألسـلحة             
واجلماعـات املـسلحة، مبـا يف ذلـك حتركـات املقـاتلني األجانـب الـذين يروعـون املـدنيني ورمبــا           

وممــا يزيــد مــن الــشواغل األمنيــة وتلــك . ري املــشروعنييعملــون يف قطــع األشــجار والتعــدين غــ
املتعلقة مبسائل احلماية وجود عناصر مـسلحة منـها أفـراد القـوات املـسلحة اجلمهوريـة لكـوت                   

 يف اجملتمعـات احملليـة يف مجيـع أرجـاء           “الدوزو”املعروفون باسم    ديفوار والصيادون التقليديون  
  .طر تعّرض النساء والفتيات للعنف اجلنسيويف هذا السياق، يستمر ارتفاع خما. البلد
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، لــوحظ منــط خطــري مــن العنــف اجلنــسي يف غــرب     - ٣٤

كــوت ديفــوار، ال ســيما يف منطقــة ْدويكويــه، حيــث قــام رجــال مــسلحون مبهامجــة املــدنيني،   
ــات ســطو         وخباصــة ــات وعملي ــيش وخــالل دوري ــاط التفت ــد نق ــات، عن ــساء والفتي ــسلح الن م

مــايو /والحظــت األمــم املتحــدة أيــضا يف الفتــرة بــني أيــار . اســتهدفت قوافــل جتاريــة للمــدنيني 
 شــيوع اجتــاه باعــث علــى القلــق حيــث شــهدت منطقتــا غيمــون وموايــان ٢٠١٢يوليــه /ومتــوز

وقـد  . يرتكبـون بعـد ذلـك عمليـات اغتـصاب          كافايل أعمـالَ سـطو مـسلح يقـوم هبـا جمهولـون            
. ا قبل اهلجـوم الـذي ُشـّن علـى خمـيم نـاهيبلي للمـشردين داخليـا             وقعت عمليات اغتصاب أيض   
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ويف الفتـرة مـن     . وكانت هذه اهلجمات تستهدف بالدرجة األوىل أفراد اجملتمعات غري األصلية         
 حالـة اغتـصاب،     ٢٤٨، جـرى توثيـق      ٢٠١٢سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

ــسل    ٨٠ ــاءات م ــه حــسب االدع ــها ارتكب ــة من ــسلحة     يف املائ ــوات امل ــراد يف الق ــهم أف حون، من
وانطـوت عـشر    .  ومـن صـيادي الـدوزو      )١(اجلمهورية لكوت ديفـوار وعناصـر مـن امليليـشيات         

. حاالت على اغتصاب أطفال على أيدي أفراد من القوات املسلحة اجلمهورية لكوت ديفـوار             
 املقـاتلني إىل  وقد أدى بطء عملية نزع السالح عـن مقـاتلي امليليـشيات الـسابقني وغريهـم مـن        

إغــراق املنطقــة الغربيــة وأبيــدجان باألســلحة الناريــة، ممــا أســفر عــن تفــاقم احلالــة فيمــا يتــصل    
  .بالعنف اجلنسي

فالنظـام القـضائي ينظـر      . وال يزال التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب يـشكل حتـديا            - ٣٥
ة منــذ أزمــة مــا بعــد  غــري مــستقل متامــا ومـــثقل بالقــضايا املتراكمــ  يء إليــه علــى أنــه نظــام بطــ  

فاملـادة   ويضاف إىل ذلـك أن بعـض األحكـام القانونيـة ينطـوي علـى إشـكاليات،                . االنتخابات
 من قانون العقوبات مثال ال حتدد أركان جرمية االغتـصاب، ممـا يـسفر عـن عـدم اتـساق                ٣٥٤

مـا  ومما يزيد من تفاقم الوضع اعتمـاد اجملتمـع مواقـف ال تـرى يف االغتـصاب إال جر                  . األحكام
  . دوالر١٠٠طبية يف دعاوى االغتصاب تبلغ تكلفتها  شهادة هينا، واشتراط تقدمي

وتتخذ احلكومة حاليا، وبدعم من األمم املتحدة، عددا من اخلطوات املهمة للتـصدي               - ٣٦
إرساؤها استراتيجية وطنية ملكافحة العنـف اجلنـساين ُوضـعت     ومن أمثلة ذلك. للعنف اجلنسي 

، وينتظر أن يعتمـدها وزيـر التـضامن وشـؤون األسـرة             ٢٠١٢ يف متوز يوليه     يف صيغتها النهائية  
وقامــت وزارة العــدل، بــدعم أيــضا مــن األمــم املتحــدة، بوضــع  . واملــرأة والطفــل بــصفة هنائيــة

استراتيجية وطنية تنفذ على مدى ثالث سنوات إلصالح قطاع العدالة تتضمن حمورا للــتركيز              
  .على العنف اجلنسي

كل من وزير الداخلية حامد باكايوكو، واملدير العام للـشرطة الوطنيـة بريـدو              وأعرب    - ٣٧
مبيا، والقائد األعلـى للـدرك الفريـق أول كواسـي جريفيـه ملمـثليت اخلاصـة الـسابقة عـن التزامـه                       
بالقيام، وفق سياسة الرئيس احلسن واتارا ملكافحة اإلفالت من العقاب، بتنفيذ بـرامج لــلوقاية               

كمـا أعـرب وزيـر الداخليـة عـن التزامـه           . القضاء حملاكمة مرتكيب العنف اجلنسي    وبالتعاون مع   
بالعمل مع األمم املتحدة على وضع مدونات لقواعد السلوك لفائدة قوات األمن وعلى تعزيـز                

  . التدريب الرامي إىل منع العنف اجلنسي
__________ 

ــرتاع             )١(   ــسي يف حــاالت ال ــف اجلن ــن العن ــسابق ع ــر ال ــر التقري ــا، انظ ــشيات وقادهت ــى أمســاء امليلي لالطــالع عل
)A/66/657-S/2012/33 .(  ــرة ــر، فقــد تعــذر املــشمولة هبــذا ا أمــا يف الفت ــة   لتقري ــة مــن حال  التأكــد بــصفة قطعي

بالفعـل تـسرحيها أو     ات مـسلحة، أو ممـا إذا كـان قـد مت             امليليشيات أو مستوى التهديد الذي تشكله كجماع      
 .تفكيك هياكل قيادهتا
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ـــرتع      - ٣٨ ـــفعالة لـ ــتراتيجيات الـ ــذه االلتزامـــات ووضـــع االسـ الـــسالح ويـــشكل تنفيـــذ هـ
ــف         ــوع العن ــع وق ــصرين حــامسني ملن ــاج وإصــالح القطــاع األمــين عن ــادة اإلدم ــسريح وإع والت
ــة         ــسلحة اجلمهوريـ ــوات املـ ــشيات يف القـ ــوات امليليـ ــاج قـ ــياق إدمـ ــة يف سـ ــسي، وخاصـ اجلنـ

وينبغـي أن توضـح احلكومـة    . ديفـوار ومواجهـة التحـديات املتعلقـة بالقيـادة والـسيطرة       لكـوت 
علق بصيادي الدوزو، يف ضـوء الــدور الـذي يقومـون بـه يف جمـال إنفـاذ          سياستها العامة فيما يت   

ويــتعني أيــضا إيــالء االعتبــار . األمــن يف املنـــاطق الغربيــة وضــلوعهم يف جــرائم العنــف اجلنــسي 
  .الواجب لطلبات منظمات اجملتمع املدين بإنشاء حمكمة وطنية خاصة معنية بالعنف اجلنسي

  
  ةمجهورية الكونغو الدميقراطي    

 يف مقاطعــات أورينتــال وكيفــو  ٢٠١٢أســفر تــدهور احلالــة األمنيــة منــذ مطلــع عــام     - ٣٩
الشمالية وكيفو اجلنوبية املتضررة من الرتاع، وتزامنه مع ظهور مجاعات مسلحة جديـدة منـها               

مـارس، وجتــُدد أنـشطة اجلماعــات املـسلحة مثـل القــوات الدميقراطيـة لتحريــر      / آذار٢٣حركـة  
، عـن وقـوع العديـد مـن حـوادث           )٢( مـايي لومومبـا    - ايا موتومبوكي ومايي  رواندا ومجاعيت ر  

ووقعـت  .  شخص يف كيفـو الـشمالية      ٥٠٠ ٠٠٠العنف اجلنسي املوثقة وعن تشريد أكثر من        
أعمال العنف اجلنسي وغريها مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، يف األسـاس، خـالل اهلجمـات                   

ــسيان،  . الــيت ُشــنت علــى القــرى   ــوحظ منطــان رئي ـــهما اســتهداف اجلماعــات املــسلحة   ول أول
كما يتضح مـن    (للمدنيني استهدافا منهجيا هبدف السيطرة على املناطق الغنية باملوارد الطبيعية           

؛ وثانيهما أن اجلماعـات املـسلحة       ) مايي مورغان  - اهلجمات اليت شنتها يف إيبولو مجاعة مايي      
لدميقراطية تعمد إىل االنتقام من الـسكان       والعناصر التابعة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو ا      

لألصل العرقي احلقيقي أو املتصور للضحايا، وهبـدف حتقيـق     الغالب  احملليني على حنو يستند يف      
كمــا هــو احلــال يف حــادث ماسيــسي الــذي وقــع يف    (مكاســب سياســية واقتــصادية مفترضــة  

  ).٢٠١٢أغسطس /آب
، ٢٠١٢نـوفمرب   / وتـشرين الثـاين    ٢٠١١رب  ديـسم /ويف الفترة املمتدة بني كانون األول       - ٤٠

 شخصا ضحايا لـلعنف اجلنسي يف سـياق الـرتاع، مـن بينـهم       ٧٦٤وثّقت األمم املتحدة وقوع     
 حالــــة يف مقاطعــــة أورينتــــال، ٢٤٢ومــــن هــــذا العــــدد اإلمجــــايل، ُســــجلت  .  طفــــال٢٨٠

ــشمالية، و  ٢٧٨ و ــو الـ ــة يف كيفـ ــة ٢٤٤ حالـ ــو اجلنوبيـ ــة يف كيفـ ــسؤولي .  حالـ ــسبت املـ ة وُنـ
__________ 

 مـايي سـيمبا، وعناصـر فـارة مـن القـوات املـسلحة               - من جمموعـة مـايي        مايي لومومبا  - ماييتـتألف مجاعة     )٢(  
مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بقيــادة العقيــد كاهاشــا مث الرائــد لــوك، ومــن جمموعــة مــن مـــمارسي الــصيد  جل
، الذي يـشتغل هبـذا النـوع مـن الـصيد يف مقـاطعْيت كيفـو            “مورغان”املشروع بقيادة بول ساداال ولقبـه       غري

 .الشمالية وأورينتال
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 يف املائة تقريبا من احلاالت املوثّقـة إىل عناصـر مـن القـوات املـسلحة جلمهوريـة                   ٥٠يناهز   عما
وإىل الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة    )  طفـال ١٣٧ ضـحية، مـن بينـها        ٣٤٥(الكونغو الدميقراطيـة    

 حالـــة، منـــها طفـــل واحـــد، إىل وكالـــة  ١٥؛ وُنـــسبت ) طفـــال٢٠ ضـــحية، مـــن بينـــها ٣٠(
ــتخبارات الوط ــةاالسـ ــددها  . نيـ ــة وعـ ــاالت املتبقيـ ــا احلـ ــوات  ٣٧٤أمـ ــة، فُنـــسبت إىل القـ  حالـ

ــدا   ــر روان ــة لتحري ــهم  ١٠٣(الدميقراطي ــايي ) طفــال١٩ ضــحايا، مــن بين ــايي - ؛ ومجاعــة م  م
؛ وقــــوات املقاومــــة الوطنيــــة يف إيتــــوري ) طفــــال٤٢ ضــــحية، مــــن بينــــها ١٣٨(لومومبــــا 

ــها    ٢٠( ــن بين ــال١٠ضــحية، م ــدفاع الكون ) أطف ــوات ال ــة ؛ وق ــة ) ضــحية١٦(غولي ؛ وحرك
ضـحية،   ٢٨(؛ ومجاعـة رايـا موتومبـوكي    ) أطفـال ١٠ ضحية، من بينها   ٢٠(مارس  /آذار ٢٣

منـها  )  طفـال ٢٣ ضـحية، مـن بينـها    ٤٦(؛ وإىل مجاعـات مـسلحة أخـرى      ) طفال ٢٣من بينها   
؛ حتالف القوى الدميقراطية املتعاونة مع اجليش الوطين لتحرير أوغندا؛ وجـيش الـرب للمقاومـة               

  . مايي- ومجاعة نياتورا املسلحة؛ والعديد من مليشيات مايي
 فتـاة  ٢٣  امـرأة و ٢٨، أُفيد بأن ما ال يقـل عـن    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٥ و   ٢٤ويف    - ٤١

ــإقليم        ــو ب ــة يف إيبول ــاء الربي ــة أوكــايب لألحي ــى حممي ــاء هجــومني عل ــصاب يف أثن تعرضــن لالغت
. )٣( مـايي مورغـان    - نـصر مـن مجاعـة مـايي        ع ١٠٠شـنهما زهـاء     ) مقاطعـة إيتـوري   (مامباسا  

وتلقت بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أيـضا                     
ادعاءات تفيد بأن اجلماعة املسلحة املذكورة اختطفت العديـد مـن النـساء والفتيـات يف إيبولـو         

كالن جـزءا مـن اسـتراتيجية    واهلجومـان يـش  . خالل نفس احلادث الستخدامهن كرقيق جنسي  
 مايي مورغان من أجل ترويع الـسكان هبـدف          -  مايي لومومبا ومايي   - اعتمدهتا مجاعتا مايي  

وقـد ُبـذلت جهـود      . السيطرة على املوارد املعدنية اليت تزخر هبـا حمميـة أوكـايب الغنيـة بالـذهب               
ية املوجـــودة لتــوفري خـــدمات الرعايـــة الـــصحية والـــدعم النفـــسي للـــضحايا يف املرافـــق الـــصح 

ــا  يف ــه يف مطلــع تــشرين الثــاين   . مامباســا ومنــدميا ونيني  /ويف مقاطعــة أورينتــال أيــضا، أفيــد بأن
 أطفال لالغتـصاب علـى أيـدي مقـاتلني مـن مجاعـة          ٤  امرأة و  ٦٦تعرض ما اليقل عن      نوفمرب
يف وأفـادت التقـارير بـأن الـضحايا اسـُتهدفن           . لومومبـا يف إقلـيم مامباسـا      / مـايي سـيمبا    - مايي

أثنــاء هجمــات ُشــنت علــى بعــض القــرى لـــتعاوهنا املفتــرض مــع القــوات املــسلحة جلمهوريــة     
لومومبـا كـان الغـرض     / مايي سيمبا  - الكونغو الدميقراطية أثناء تنفيذ عمليات ضد مجاعة مايي       

  .منها طرد املتمردين من منطقة التعدين الواقعة يف جنوب مامباسا

__________ 
ون الـصيد غـري املـشروع التـابعون ملورغـان مـع مجاعـة               ، حتالف الصيادون الذين ميارس    ٢٠١٢مارس  /يف آذار   )٣(  

  . مايي سيمبا اليت يقودها كاسامبازا- مايي
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ــيم واليكــايل    - ٤٢ ــو الــ (ويف إقل ــوق    )شماليةكيف ــهاكات جــسيمة حلق ــد بارتكــاب انت ، أُفي
ديـسمرب  / حالـة اغتـصاب علـى األقـل، يف الفتـرة املمتـدة بـني كـانون األول                  ٣٠اإلنسان، منـها    

ــارس / وآذار٢٠١١ ــة      ٢٠١٢مـ ــدفاع الكونغوليـ ــوات الـ ــني قـ ــت بـ ــتباكات وقعـ ــالل اشـ  خـ
رقيـة الــهوندي وتتلقـى      كانت ُتعرف سابقا باسم املرشـدون، والـيت يــنتمي أفرادهـا إىل ع              اليت(

وائتالف يضم مقاتلني من القـوات الدميقراطيـة لتحريـر          ) دعما من الفريق أول بوسكو نتاغاندا     
ومــن بــني احلــاالت البــالغ .  مــايي أكيلــو، يف واليكــايل ونتوتــو وبــرازا- روانــدا ومجاعــة مــايي

 حـاالت إىل  ٩ حالـة إىل القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا و            ٢١ حالـة، ُنـسبت      ٣٠عددها  
  .واّدعى عدد كبري من الضحايا أهنن تعرضن لالغتصاب اجلماعي. قوات الدفاع الكونغولية

، أفـادت التقـارير بـأن مخـس نـساء وأربـع فتيـات               )كيفو الشمالية (ويف إقليم ماسيسي      - ٤٣
 بالقرب من قرية كاتويي، خـالل هجـوم شـنه           ٢٠١٢أغسطس  / آب ٦تعرضن لالغتصاب يف    

ــا موتومبــوكي مقــاتلون مــن مجا وارُتكبــت جــرائم االغتــصاب هــذه يف إطــار سلــسلة   . عــة راي
ومـن بـني اجلماعـات    . هجمات ذات دوافع عرقية فيما يبـدو اسـتهدفت تـشريد املـدنيني قـسرا             

 مــايي - املتحالفــة مــع مــايي) عرقيــة متبــو(املــدعى بتورطهــا يف تلــك اجلــرائم رايــا موتومبــوكي 
ــوا  ــة نيانغــا(كيفواف ــدا   الــيت تــستهد) عرقي ــر روان ــة لتحري ــو، والقــوات الدميقراطي ف قــرى اهلوت

ووصــف . الــيت تــستهدف جمموعــة متبــو العرقيــة ) عرقيــة اهلوتــو(املتحالفــة مــع مقــاتلي نيــاتورا  
الشهود وصـول عناصـر رايـا موتومبـوكي إىل القـرى وإعالهنـم أن علـى مجيـع اهلوتـو مغادرهتـا                       

عـن حـاالت جـرى فيهـا تـشويه األعـضاء            وأبلغ العديد مـن الـشهود أيـضا         . وعدم العودة إليها  
التناسلية لرفات الضحايا الذين قتلوا، منها أربع حاالت نـزع فيهـا املقـاتلون أجنـة مـن أحـشاء                  

  .نساء حوامل
 امــرأة، مــن ١٢٦، أفيــد بــأن مــا ال يقــل عــن  ٢٠١٢نــوفمرب /ويف هنايــة تــشرين الثــاين  - ٤٤

القــوات املــسلحة جلمهوريــة   طفلــة، تعرضــن للعنــف اجلنــسي علــى يــد جنــود مــن    ٢٤بينــهن 
ووقعـت  ). كيفـو اجلنوبيـة  (الكونغو الدميقراطية يف مينوفا والقرى احمليطـة هبـا يف إقلـيم كـاليهي             

معظم االنتهاكات يف أثناء انسحاب القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية مـن غومـا              
 عنـصرا   ١١ىت اآلن علـى     وقد أُلقي القبض ح   . مارس عليها / آذار ٢٣يف أعقاب استيالء مجاعة     

مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال يزالــون يف انتظــار حماكمتــهم، ولكــن  
أمـا املرافـق الـصحية يف مينوفـا     . اثنني منهم فقط وجهـت هلمـا هتمـة ارتكـاب جـرائم اغتـصاب            

عــات األدويــة والقــرى احمليطــة هبــا، فهــي جمهــزة جتهيــزا جيــدا بــالكوادر الطبيــة املدرّبــة ومبجمو 
  .الواقية من اإلصابة بـفريوس نقص املناعة البشرية بعد احتمال التعرض له
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ــان مؤكــدتان تعــرض فيهمــا رجــالن لعنــف جنــسي؛ إحــدامها لرجــل       - ٤٥ وُســجلت حالت
اعتقلته الشرطة الوطنية الكونغولية واغتصبه ضابط برتبة رقيب يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة               

دما كــان رهــن االحتجــاز، وُنــسبت األخــرى إىل مقاتلــة ُيفتــرض أهنــا  الكونغــو الدميقراطيــة عنــ
  . مايي- تنتمي إىل إحدى مجاعات مايي

ورغم أن عددا متزايدا من ضحايا العنف اجلنسي يتلقى املساعدة املتعددة القطاعـات،              - ٤٦
اين ال تزال الـصعوبات تكتنف إمكانية الوصول إىل املرافق الصحية واحلصول علـى العـالج اجملـ       

بسبب عدة عوامل مترابطة فيما بينها، منها نأي بعض املناطق وانعدام األمن واسـتمرار الـرتاع                
ــام   ــن االنتقـ ــوف مـ ــام    . واخلـ ــّدقت يف عـ ــة صـ ــارة إىل أن احلكومـ ــدر اإلشـ ــى ٢٠١٢وجتـ  علـ

بروتوكوالت وطنية تتعلق باملساعدة الطبية والدعم النفسي وتقـدمي املـساعدة القانونيـة وإعـادة         
 االجتماعي واالقتصادي، وهي بروتوكوالت هتدف إىل كفالة احلد األدىن مـن معـايري              اإلدماج

  .اجلودة يف الرعاية املقدمة للضحايا
ففي الفترة املمتدة بـني     . وبذلت احلكومة جهودا إللقاء القبض على اجلناة وحماكمتهم         - ٤٧

 مــا ال يقــل عــن ، ُحكــم مبعاقبــة٢٠١٢نــوفمرب / وتــشرين الثــاين٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول
عنصرا من القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الرتكـاهبم جـرائم ذات صـلة                   ٤٩

ــرتاع      ــضررة مــن ال ــصاب، يف املقاطعــات املت ــا االغت ــا فيه ــسي، مب ـــعنف الـجن ــق  . بال وفيمــا يتعل
 والـذي ُينـسب إىل عناصـر مـن مجاعـة      ٢٠١٢يونيه /باهلجوم الذي ُشن على إيبولو يف حزيران    

، الهتامـه   “مورغـان ”  مايي لومومبـا، صـدر أمـر بـالقبض علـى بـول سـاداال امللقـب بــ                   - اييم
نـوفمرب، ُحكـم يف إقلـيم       / تشرين الثـاين   ٢٨بارتكاب جرائم حرب وجرائم عنف جنسي؛ ويف        

 مـايي سـيمبا بعـد توجيـه         - مامباسا بالسجن مدى احلياة على مقاتلني ينتميان إىل مجاعة مايي         
وبفـضل جهـود خاليـا      ) كيفـو الـشمالية   (ويف إقلـيم لـوبريو      . منها االغتـصاب  عدة ُتهم إليهما،    

دعــم املالحقــة القــضائية الــيت تــساندها األمــم املتحــدة، عقــدت حمــاكم متنقلــة يف بــيين وبومتبــو  
 قـضية مـن قـضايا الــعنف الـجنـسي كانـت         ١٤جلسات للنظر يف طلبات اسـتئناف أحكـام يف          

ويف إقلــيم .  أحكــام باإلدانــة١٠إىل تأييــد ى ا أفــضألكثــر مــن أربــع ســنوات، وهــو ممــ   معلقــة
، اكتمل التحقيق يف ادعاءات بارتكاب عناصـر مـن القـوات املـسلحة              )كيفو اجلنوبية (كاباري  

، جـــرائم قتـــل وإعـــدام بـــإجراءات مـــوجزة ٢٠١٠جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، يف عـــام 
ملـسلحة جلمهوريـة الكونغـو      وقـد أُديـن مـالزم مـن القـوات ا          . وأعمال هنب واغتـصاب مجـاعي     

 عامـا، وُحكـم غيابيـا علـى ثالثـة آخـرين بالـسجن               ٢٠الدميقراطية وُحكم عليـه بالـسجن ملـدة         
  .مدى احلياة
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ورغم أن الـتقدم احملرز يف مساءلة مرتكيب جرائم االغتـصاب اجلمـاعي الـيت وقعـت يف                 - ٤٨
ــامي    ــإن    ٢٠١١ و ٢٠١٠واليكــايل وبوشــاين يف ع ــدودا، ف ــدما حم ــان تق ــبض يف   ك ــاء الق إلق

 على الرائد كارانغوا ألفونس موسـيماكويلي املـّدعى بـضلوعه يف أعمـال        ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
ومن املؤسف أن موسيماكويلي توارى عـن       . عنف جنسي وقعت يف واليكايل كان أمرا إجيابيا       

. نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٩األنظــار بعــد هــروب حمتجــزين هروبــا مجاعيــا مــن ســجن غومــا يف 
النقيب سادوكي كيكوندا ماييلي، الذي اُتهم بارتكاب جـرائم االغتـصاب الـيت وقعـت يف           أما

وفيمــا يتعلــق بــضباط  . ٢٠١٢أغــسطس /واليكــايل، فقــد لقــى حتفــه يف ســجن غومــا يف آب  
اجليش اخلمسة املتـورطني يف انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان منـها أعمـال عنـف جنـسي،                     

مـايو  /ة عرضـها وفـُد جملـس األمـن علـى الـرئيس يف أيـار            الذين كانت أمساؤهم مدرجة يف قائمـ      
ُيعلـم   ، فقد لقي أحدهم مصرعه، وُبرئت ساحةُ آخر، وال يزال ضابط ثالـث طليقـا ال               ٢٠٠٩

أما رابع هؤالء الـضباط وهـو الفريـق أول كـاكوافو، فمحاكمتـه أمـام احملكمـة                  . مكان وجوده 
ــسهم، و      ــزال خام ــة، وال ي ــزال جاري ــا ال ت ــسكرية العلي ــسلحة     الع ــوات امل ــن ضــباط الق ــو م ه

، قـدم وزيـر العـدل       ٢٠٠٩ويف عـام    . جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة، يف انتظـار بـدء حماكمتـه          
وحقوق اإلنسان مشروع قانون إلنشاء صندوق لتعويض ضحايا العنف اجلنـسي، ولكـن هـذا               

  .القانون مل ُيعرض بعد على الربملان
ليت تبذهلا احلكومة مـن أجـل تنفيـذ استراتيجيــتها           وتواصل األمم املتحدة دعم اجلهود ا       - ٤٩

أما فيما خيص إصالح القطاع األمين، فقـد صـّدق          . الـوطنية ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساين    
، علـــى كُتيبـــات تـــدريب املـــدربني يف جمـــايل ٢٠١٢أغـــسطس /وزيـــر الـــدفاع رمسيـــا، يف آب

د منـه حـىت اآلن مـا جمموعـه          اإلنسان والعنف اجلنـسي واجلنـساين، وهـو تـدريب اسـتفا            حقوق
وذكـرت احلكومـة    .  ضابطا من ضباط القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             ١٥٠

أن معظم حوادث العنف اجلنسي املنسوبة إىل القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       
املــسلحة ارتكبتــها عناصــر كانــت تنتمــي يف الــسابق إىل مجاعــات مــسلحة أُدجمــت يف القــوات   

جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة والـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة، وشـددت علـى أمهيـة إجـراءات                
وعـالوة علـى ذلـك، مـا دام جنـود          . الفحص والفرز يف عمليات اإلدمـاج يف اجلـيش والـشرطة          

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ال يتلقون أجرا منتظما أو كافيـا، فمـن املـرجح       
  .م سيعمدون إىل ابتزاز اجملتمعات احملليةأهن
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  مايل    
حــدثت زيــادة يف حــاالت العنــف اجلنــسي املبلــغ عنــها، مبــا يف ذلــك اغتــصاب النــساء    - ٥٠

 إىل قيـــام ٢٠١٢ينـــاير /والفتيـــات، بعـــد أن أفـــضت األزمـــة الـــيت انـــدلعت يف كـــانون الثـــاين  
متبـوكتو، وغاو، وكيـدال، وجـزء     (مارس باحتالل املنطقة الشمالية   /اجلماعات املتمردة يف آذار   

، وتفاقمــت حــدة األزمــة مــن جــراء تــدفق مقــاتلي الطــوارق املــدججني باألســلحة  )مــن مــوبيت
يونيـه علـى وجـه      /أبريـل إىل حزيـران    /ويف الفتـرة املمتـدة مـن نيـسان        . عائدين إىل مايل من ليبيـا     

ـــمعاقبة         ــهجي ل ــشكل من ــى نطــاق واســع وب ــسي عل ــف اجلن ــساء اخلــصوص، اســُتخدم العن الن
والفتيات وترهيبهن وإخضاعهن؛ وارتكبت أشكالَ العنف هذه احلركـةُ الوطنيـة لتحريـر أزواد           
بقيادة العقيد السابق يف اجليش اللييب، حممد أغ نـاجم، ومجاعـاٌت إسـالمية منـها أنـصار الـدين                    

أبـو اهلمـام    بقيادة إياد أغ غايل وتنظيُم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بقيادة اجلزائري حيـىي               
إضافة إىل حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا اليت تتـألف مـن عناصـر أجنبيـة تعمـل حتـت               

  .إمرة املوريتاين محادة ولد خريو
 حالـة مـن حـاالت العنـف         ٢١١ عمـا جمموعـه      ٢٠١٢ينـاير   /وأبلغ منـذ كـانون الثـاين        - ٥١

لقـسري، والتعـذيب والعنـف      مبا يف ذلك االغتصاب، واالسترقاق اجلنسي، والـزواج ا        (اجلنسي  
ــاعي، واالختطـــاف والعنـــف اجلنـــسي يف     ــاز، واالغتـــصاب اجلمـ ــاكن االحتجـ اجلنـــسي يف أمـ

وقـد رفـضت أغلبيـة النـساء والفتيـات      ). عمليات تـتم َجْوبـا علـى املنـازل أو يف نقـاط التفتـيش           
د تقـارير  ونظـرا لـورو  . اإلبالغ خوفا من االنتقام أو من هجر أزواجهن ونبذ اجملتمع احمللي هلـن    

حبدوث انتهاكات جسيمة يف الشمال، أذن جملـس حقـوق اإلنـسان بنـشر بعثـة لألمـم املتحـدة                   
  ).A/HRC/22/33انظر  (٢٠١٢نوفمرب /لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف مايل يف تشرين الثاين

ويف املناطق اخلاضعة لسيطرة املتمـردين، اسـُتخدم االغتـصاب كأسـلوب مـن أسـاليب                  - ٥٢
. سهم يف نزوح أعـداد هائلـة مـن مـنطقيت غـاو ومتبوكتـو وجـزء مـن منطقـة مـوبيت                      احلرب مما أ  

وتشري روايات الضحايا املشردات من هـذه املنـاطق إىل وجـود منـط متكـرر الختطـاف النـساء                    
ــا      ــتم . والفتيــات علــى أيــدي املتمــردين واغتــصاهبن، مبــا يف ذلــك اغتــصاهبن اغتــصابا مجاعي وت

. اء والفتيات من أحـد األحيـاء لقـضاء الليلـة يف املعـسكرات              باختطاف النس  “التسليم”ممارسة  
وتـشري  . وكل ليلة ُيطلب من حي خمتلف تقدمي عدد معـني مـن النـساء والفتيـات إىل املتمـردين               

طبيعة اهلجمات وكوهنا ارتكبت يف معـسكرات املتمـردين وقواعـدهم إىل أن قـادهتم يتغاضـون           
، بلـغ   ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٥مارس إىل   /ذار آ ٣١وخالل الفترة من    . عن مثل هذه األعمال   

ــاء يف غــاو وغــابريو   ٥٠عــدد ضــحايا العنــف اجلنــسي   ــاة مــن تــسعة أحي ووصــف .  امــرأة وفت
يقود بعضهم مركباٍت حتمل علم احلركـة الوطنيـة          الضحايا اجلناة بـأهنم رجال ذوو بشرة فاحتة      



A/67/792
S/2013/149

 

18 13-25942 
 

ة، تـشري التقـديرات إىل أن       ويف مدينة ميناكا وهي مدينة خاضعة لـسيطرة احلرك       . لتحرير أزواد 
ويف شـهر  . واحدة من كل مخس فتيات وواحدة من كـل سـت نـساء قـد تعرضـن لالغتـصاب                

 حالـة اغتـصاب؛ ووصـف الـضحايا مغتـصبيهم يف            ٢١ وحـده، سـجلت      ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
ومثـة حالتـان مـن حـاالت االغتـصاب الـيت            . هذه احلاالت أيـضا بـأهنم رجـال ذوو بـشرة فاحتـة            

  . مردون التابعون للحركة ُعرف أهنما أفضتـا إىل محل الضحيةارتكبها املت
ـــبيال        - ٥٣ ــة ال ــات مــن عرقي ــساء والفتي . واســتهدفت اجلماعــات املتمــردة بوجــه خــاص الن

ويقال إن استرقاق أبناء عرقيـة البـيال،        . والسكان من عرقية الـبيال ُعّدوا تقليديا عبيدا للطوارق       
ــا ــسي  مبـ ــترقاقهم اجلنـ ــ ال يف ذلـــك اسـ ــة    يـ ــر احلكومـ ــم حظـ ــايل رغـ ــال مـ ــستمرا يف مشـ زال مـ
  .املمارسة لتلك
وأُبلــغ عــن حــاالت تــزويج للنــساء والفتيــات بــاإلكراه ألعــضاء يف مجاعــات إســالمية     - ٥٤

متمــردة، ال ســيما مجاعــة أنــصار الــدين وتنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي وحركــة    
. املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرة هـذه اجلماعـات         التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا، وذلك يف مجيـع          

ويتعرض اآلباء لتهديدات كي يسلموا بناهتم للزواج من أفـراد هـذه اجلماعـات، وقـد أسـفرت            
. تلك الزجيات عن حاالت اغتصاب واسترقاق جنـسي وأفـضت إىل املـوت يف بعـض احلـاالت          

را وتكـرارا علــى  وغالبـا مـا جيــري تـزويج هــؤالء النـساء والفتيـات مث يتعرضــن لالغتـصاب مــرا      
وتعمـد هـذه اجلماعـات أيـضا إىل ضـرب النـساء             . أيدي عـدة رجـال يف معـسكرات املتمـردين         

  .وجلدهن ومعاقبتهن لسلوكهن سلوكا يعتربونه حمظورا حسب تفسريهم للشريعة اإلسالمية
وجرى اإلبالغ عن وقوع العديد من حاالت العنف اجلنسي خـالل حماولـة االنقـالب                 - ٥٥

ذوي القبعـات   ” كتيبة املظـالت املعروفـة باسـم         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠نفذهتا يف   املضاد اليت   
ــا       “احلمــراء ــتهدفت هب ــه، واس ــاين توري ــادو توم ــوع أم ــرئيس املخل ــة لل ــات ” املوالي ذوي القبع
ــادة النقيــب أمــادو ســانوغو   “اخلــضراء ــدعى أن  .  املــوالني لالنقالبــيني بقي ــة، ُي ويف تقــارير مثبت

ذوي ” اغتصبوا على سبيل االنتقام الـعشرات مـن زوجـات وبنـات       “ذوي القبعات اخلضراء  ”
ــراء  ــات احلم ــة مظــالت جيكــوروين  “القبع ــن كتيب ــارا-  م ــا   .  ب ــق فيه ــذه احلــاالت مل حتق وه

 احملتجـزين يف معـسكر    “ذوي القبعـات احلمـراء    ”وعالوة على ذلـك، اّدعـي أن        . احلكومة بعد 
 “ذوي القبعـات اخلـضراء    ”صـر مـن     كايت أجربوا على اغتصاب بعـضهم الـبعض بـأمر مـن عنا            

  .كانوا يشرفون على الزنازين
ويف مشال مـايل، ال تـزال املـساعدات واخلـدمات اإلنـسانية املقدمـة إىل ضـحايا العنـف                 -٥٦

وخـالل األشـهر الـيت تلـت األزمـة، دعمـت       . اجلنسي مقتصرة على املراكـز احلـضرية وأطرافهـا     
ــوطنيني يف    ــشركاء الــ ــة والــ ــدة احلكومــ ــم املتحــ ــاكو   األمــ ــورو وبامــ ــها كوليكــ ــاطق منــ  منــ
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 االجتماعيـة   - وجـرى إنـشاء أو تعزيـز أربعـة مراكـز تقـدم اخلـدمات النفـسية                . وموبيت وسيغو
ــة إىل ضــحايا العنــف اجلنــسي   ــل مــن الــضحايا مــن    . والقانوني ــتمكن إال القلي ومــع ذلــك، مل ي

ــشف        ــى املست ــسلحني عل ــن، وســيطرة امل ــدام األم ــسبب انع ــذه اخلــدمات ب يات، الوصــول إىل ه
واالفتقار إىل املوظفني املدربني، وارتفـاع تكلفـة اخلـدمات، وضـعف سـلطة الدولـة، واخلـوف                   

وقــد بثــت وســائطُ اإلعــالم العامــة واخلاصــة رســائل للوقايــة مــن العنــف اجلنــسي . مــن االنتقــام
  .اجلمهور والتوعية بشأنه ُعممت على

.  تــدين العنــف اجلنــسي واختــذت احلكومــة عــدة تــدابري، مبــا يف ذلــك إصــدار بيانــات     - ٥٧
 تـشرين  ١٢ويف . أحالت الـسلطات الوطنيـة الوضـع يف مـايل إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة          كما
أكتوبر، أصدر وزير العدل تعميما إداريا على الـسلطات القـضائية مكلفـا إياهـا بإعطـاء                 /األول

افة إىل ذلـك، تنفـذ      وإض. أولوية حملاكمة مقتريف جرائم العنف اجلنسي املرتكبة يف سياق الرتاع         
وزارة الدفاع، بدعم من األمم املتحدة، برناجما مـشتركا لبنـاء قـدرات قـوات األمـن واملقـاتلني                   

  .السابقني من أجل منع العنف اجلنسي ومحاية النساء والفتيات منه
  

  ميامنار
ما بعد عقود من الرتاع الدائر يف املناطق احلدودية، مضت عملية السالم يف ميامنـار قـد                 - ٥٨

ويف واليــة . ومت توقيــع عــدة اتفاقــات لوقــف إطــالق النــار بــني احلكومــة واجلماعــات املــسلحة 
كاتشني، ال تزال االدعاءات بارتكاب أعمال العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك حـاالت اغتـصاب                   

وال يـزال الكـثري مـن األشـخاص مـشردين علـى         . ارتكبتها القوات احلكومية، باعثة على القلـق      
وقـد أدت الرتاعـات الطائفيـة الـيت نـشبت يف            . نوبية الشرقية واحلـدود الـشرقية     طول احلدود اجل  

.  إىل حــاالت تــشريد مجــاعي٢٠١٢أكتــوبر /يونيــه وتــشرين األول/واليــة راخــني يف حزيــران
ويف هــذه الــسياقات، وردت ادعــاءات بوقــوع حــاالت عنــف جنــسي ضــد النــساء والفتيــات    

ــها بــصورة مــستقلة إذ      ــة مل تــسمح بالوصــول إىل هــذه    ولكــن مل يــتم التحقــق من  أن احلكوم
ويف والية راخني، زاد من تعقـد احلالـة القيـود الـيت تفرضـها اجملتمعـات احملليـة وتعـوق                     . املناطق

وعــدم القــدرة علــى . تنفيــذ العمليــات اإلنــسانية لألمــم املتحــدة وتقــدمي املــساعدة إىل الــضحايا
 أثارهـا مـرارا مـع احلكومـة كبـاُر ممثلـي             الوصول إىل مجيع املناطق املتضررة مـن الـرتاع مـشكلةٌ          

، أهنــا ســتتيح لـــألمم املتحــدة ٢٠١٣فربايــر /وقــد أكــدت احلكومــة، يف شــباط. األمــم املتحــدة
ــساعدة      ــدمي املـ ــة كاتـــشني لتقـ ــول إىل واليـ ــة الوصـ ــرى إمكانيـ ــرة أخـ ــة مـ ــاالت الدوليـ والوكـ

  .هناك اإلنسانية
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ى القلـق، وهـي إمـرأة ُيـدعى أن     وال تزال قضية سوملوت روي جا بالـذات تبعـث علـ         - ٥٩
أفــرادا عــسكريني قــاموا باختطافهــا واغتــصاهبا اغتــصابا مجاعيــا يف واليــة كاتـــشني يف تــشرين    

وكانــت ممــثليت اخلاصــة الــسابقة قــد طلبــت مــن احلكومــة التحقيــق يف   . ٢٠١١أكتــوبر /األول
يت يـدعى   احلالة، وحثت على إطالق سراح سوملوت روي جا والنساء الثالث األخريات الـال            

وأنكرت احلكومة تلقي أي شكاوى من أسر النـساء         . أهنن أيضا حمتجزات وعلى حماسبة اجلناة     
املــذكورات، ولكنــها أصــدرت تعليمــات إىل الــسلطات املختــصة إلجــراء حتقيــق واف واختــاذ   

ــاير / كــانون الثــاين٢٦ويف . إجــراءات ضــد مــن يثبــت ارتكــاهبم للجرميــة   ، رفــضت ٢٠١٢ين
  .مر إحضار مقدم من زوج الضحية على أساس عدم كفاية األدلةاحملكمة العليا أ

ويــؤدي غيــاب األمــم املتحــدة واملنظمــات الــشريكة عــن املنــاطق املــثرية للــشواغل إىل     - ٦٠
ــدمي اخلــدمات إىل           ــة تق ــسي وعرقل ــف اجلن ــن حــوادث العن ــالغ ع ــود الرصــد واإلب ــة جه إعاق

ــضحايا ــسمح بالوصــول    . ال ــة أن ت ــدائي إىل احلكوم ــضررة مــن   وأكــرر ن ــاطق املت ــع املن إىل مجي
الرتاع، وأن تتمسك مببـدأ عـدم العفـو عـن جـرائم العنـف اجلنـسي، وأن تـوفر بيئـة ميكـن فيهـا                         
معاجلة مسائل العنف اجلنسي من خالل أنـشطة البحـث والـدعوة والتحـاور بـشأن الـسياسات                  

  .وبناء القدرات الوطنية
  

  الصومال
قيــق مكاســب أمنيــة يف اآلونــة األخــرية يف  علــى الــرغم مــن إحــراز تقــدم سياســي وحت   - ٦١

الـصومال، فــإن عقـودا مــن الـرتاع وتفــشي العنـف وانعــدام األمـن ضــاعف مـن أثرهــا اجلفــاُف       
ــسي      ــشدة للعنــف اجلن ــات معرضــات ب ــساء والفتي ــشريد اجلمــاعي، جعلــت الن ــزال  وال. والت ي

و واملنـاطق احمليطـة     ففـي مقديـش   . ارتفاع عدد احلاالت املبلغ عنها باعثا على االنزعـاج الـشديد          
ينـاير إىل   /هبا، سجل شركاء األمم املتحدة ومقدمو اخلدمات يف الفترة املمتدة من كانون الثاين            

وكـان الـضحايا    . حالة من حاالت االغتـصاب     ١ ٧٠٠ أكثَر من    ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
ىل وجـود صـلة     ويشري التحليل إ  . يف ثلث احلوادث املسجلة تقريبا أطفاال، وبعضهم من الفتيان        

يوليـه وتكثيـف العمليـات      /أبريـل ومتـوز   /تربط بني الطفرِة يف عدد احلوادث املسجلة بني نيسان        
وقــد تكــون . العــسكرية املنفــذة ضــد حركــة الــشباب يف حمــور أفغــويي وبلعــد قــرب مقديــشو  

أغــسطس مرتبطــة بوجــود العناصــر املــسلحة يف مــستوطنات املــشردين /الزيــادة املــسجلة يف آب
  .املناطق احمليطة هبا يف الفترة السابقة على اختيار قيادة ما بعد املرحلة االنتقاليةداخليا و

وال تــزال أعمــال العنــف اجلنــسي ترتكــب ضــد النــساء والفتيــات املــشردات داخليــا يف     - ٦٢
ويف بعض احلاالت، يـتعرض الضحايا لعنف جنسي   . املستوطنات يف مقديشو واملناطق احمليطة هبا     

وتفيد التقارير بأن اجلناة منهم أفراد من مجاعـات مـسلحة منظمـة ومـن قـوات      . متكرر ومنهجي 
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وغالبا ما ال يتسىن للضحايا حتديد أي الـجماعات الـمسلحة أو األفرع األمنيـة     . األمن الصومالية 
وتتفـاقم هـذه املـشكلة بـسبب        . ينتمي إليها اجلناة ، أو حيجمن عن ذلك خشية التعرض لالنتقـام           

ويــضاف إىل ذلــك أن أفــراد قــوات األمــن .  علــى األزيــاء العــسكرية يف الــسوقســهولة احلــصول
الصومالية كـثريا مـا يـشتغلون يف غـري أوقـات العمـل بتقـدمي الــخدمات األمنيـة الــخاصة بـسبب                        

وُتنفذ غالبية اهلجمـات باألسـلحة اآلليـة، ممـا يؤكـد جمـددا              . ضآلة مرتباهتم أو عدم دفعها بانتظام     
  . نطاق واسع ويربز احلاجة امللحة إىل آليات لرتع السالح ومراقبة األسلحةتوافر األسلحة على

واســتهدفت أعمــال العنــف اجلنــسي أيــضا النــساَء والفتيــات الالجئــات الفــارات مــن      - ٦٣
الــصومال صــوب احلــدود وذلــك أثنــاء مــرورهن عــرب األراضــي الــيت تــسيطر عليهــا امليليــشيات  

املــشردين داخليــا والالجــئني اهلــاربني مــن املنــاطق الــيت   عــنوتــشري التقــارير املنقولــة . املتمــردة
  .تسيطر عليها حركة الشباب إىل أن الكثري من النساء والفتيات يكرهن على الزواج

وال تزال أعمال العنف اجلنسي املبلـغ عنـها أقـل ممـا حيـدث بالفعـل، وينتـشر اإلفـالت                       - ٦٤
 نظـام العدالـة الرمسـي، ال سـيما يف           والقـدرة علـى الوصـول إىل      . من العقاب على نطـاق واسـع      

وال بد من دفع األموال ألفـراد الـشرطة ومـوظفي احملـاكم     . املناطق الريفية، قدرةٌ حمدودة للغاية   
وقانون العقوبات جيرم االغتـصاب، إال أنـه        . واملضي يف إجراءاهتا   من أجل رفع الدعاوى رمسيا    

ة لـذلك، ال يثـق الكـثري مـن النـساء يف        ونتيجـ . ضـد اجملـين عليـه      يعتربه جرميـة ضـد األخـالق ال       
ــانون العــريف       . النظــام ــا يف ذلــك الق ــة مب ــة التقليدي ــات العدال ــضحايا علــى آلي ويعتمــد معظــم ال

وهنـاك تقـارير عـن      . والشريعة اإلسـالمية، وغالبـا مـا ال تـدعم تلـك اآلليـات حقـوق الـضحايا                 
. ىل الزواج مـن اجلـاين     حاالت جرت تسويتها من خالل اآلليات التقليدية واضطرت الضحية إ         

واألمم املتحدة عاكفة على تيسري تقدمي الدعم القانوين إىل الضحايا، وهي تتعاون مع الـشرطة               
  .من أجل حتسني استجابتها بسبل من بينها زيادة عدد ضابطات الشرطة

 قضية من قضايا العنف     ١٣نوفمرب، بدأت احملكمة العسكرية النظر يف       /ويف تشرين الثاين    - ٦٥
قضيتان ضد أفراد مـن جهـاز األمـن الـوطين،           (نسي اهتم فيها أفراد من قوات األمن الصومالية         اجل

وقضية واحدة ضد أحد أفراد الشرطة الوطنية الصومالية، وثـالث قـضايا ضـد أفـراد ميليـشيات،                  
ومل ُيبت بعد يف تسع مـن هـذه         ). أما القضايا املتبقية فهي ضد أفراد من اجليش الوطين الصومايل         

  .ضايا؛ وأسفرت ثالثٌ عن تربئة املدعى عليهم؛ وانتهت واحدة إىل صدور حكم باإلعدامالق
ومتكنت األمم املتحدة وشركاؤها من إرساء نظـم إلحالـة األفـراد إىل منـشآت لتقـدمي                 - ٦٦

لكـن  . االجتماعي األساسـي واخلـدمات الـصحية األساسـية يف بعـض املنـاطق       - الدعم النفسي 
، كما أن إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية يف املناطق الريفيـة يف             معايري اجلودة منخفضة  
  .الصومال حمدودة للغاية
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وقد أنشئت فرقة العمل املعنية بالعنف اجلنسي اليت أعلـن عنـها رئـيس وزراء احلكومـة              - ٦٧
وإنــين . ، ولكنــها مل جتتمــع قــط٢٠١١ديــسمرب /االحتاديــة االنتقاليــة الــسابقة يف كــانون األول 

  . السلطات الوطنية على تفعيل هذه اآللية بغية التصدي لـلمشكلة بطريقة شاملةأحث
وأدت حماكمة امرأة تعرضت لالغتصاب من جانب أفراد قوات األمن واحلكـم عليهـا                - ٦٨
 هي والصحفي الذي أجرى معها مقابلة، إىل إثـارة شـواغل خطـرية    ٢٠١٣فرباير / شباط ٥يف  

ى اإلبالغ عن هذه اجلرائم وتبعث برسالة خاطئة إىل مـرتكيب           تتعلق باستهداف من يقِْدمون عل    
وإنــين أحــث احلكومــة علــى إجــراء حتقيــق كامــل يف ادعــاءات وقــوع أعمــال  . العنــف اجلنــسي

  .العنف اجلنسي وحماسبة املسؤولني عنها
  

 جنوب السودان    

نـوب  خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وقـع العديـد مـن حـوادث العنـف اجلنـسي يف ج            - ٦٩
السودان يف سياق العنف القبلي الذي اندلع يف والية جونقلي وعملية نزع سالح املـدنيني الـيت                 

 مـن الـشباب املـسلحني    ٨ ٠٠٠ و ٦ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن عددا يتـرواح بـني        . أعقبته
 بـشن سلـسلة   ٢٠١١ديـسمرب  /معظمهم من جمموعة اللـو نـوير العرقيـة، قـاموا يف كـانون األول       

 يومــا اســتهدفت املنــاطق الــيت تــسكنها جمموعــة املــوريل ١٢مــات املنتظمــة علــى مــدى مــن اهلج
، ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٤ إىل ٢٠١١ديـسمرب  / كانون األول٢٧ويف الفترة املمتدة من    . العرقية

شنت جمموعات صغرية من شباب املـوريل املـسلحني هجمـات انتقاميـة علـى منـاطق اللـو نـوير                     
 اهلجمـات عـن مقتـل وإصـابة املئـات وتـشريد عـشرات اآلالف،          وأسـفرت هـذه   . والبور دينكـا  

وأدى . واختطفــت كلتــا اجلمــاعتني نــساء وأطفــاال وكــثريا مــا وقعــت حــوادث عنــف جنــسي   
. اختطاف النساء كوسيلة للزواج دون دفع مهر للعروس إىل انـدالع العنـف يف واليـة جـونقلي               

ويفـضي االختطـاف إىل تـزويج       . املاشـية وُتباع النساء واألطفال بأسعار تعادل مـا ُيـدفع لـشراء            
. الضحية باإلكراه أو إىل جعلـها أسـرية للمختِطـف، وكالمهـا يعتـرب اغتـصاباً واسـترقاقا جنـسياً                   

ومن بني األطفال املائة وعـشرة الـذين أعيـدوا إىل أسـرهم وأهـاليهم بـدعم مـن األمـم املتحـدة،                       
 .تطفيهن اختذوهن زوجات عاما بأن خم١٧  و١٤ فتاة تتراوح أعمارهن بني ٢١أفادت 

 محلـة لـرتع سـالح       ٢٠١٢مـارس   /وللتصدي للعنـف القبلـي، شـنت احلكومـة يف آذار            - ٧٠
ورغم سيادة اهلـدوء إىل حـد كـبري، فقـد أبلـغ عـن وقـوع حـوادث                   . املدنيني يف والية جونقلي   

ــسي نتيجــة لوجــود     ــف جن ــر      ١٥ ٠٠٠عن ــشعيب لتحري ــود اجلــيش ال ــن جن ــدي إضــايف م  جن
وجـرى توثيـق   .  فـرد مـن القـوات املعاونـة جلهـاز شـرطة جنـوب الـسودان                ٥ ٠٠٠ السودان و 

مــارس / حمــاوالت لالغتــصاب وقعــت بــني منتــصف آذار ٨  حالــة اغتــصاب و١٤جمموعــه  مــا
.  حالــــة يف حمليــــة بيبــــور١٢ يف واليــــة جــــونقلي، منــــها ٢٠١٢أغــــسطس /ومنتــــصف آب
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سؤولية عـن هـذه   وُنـسبت املـ  .  عامـا  ١٨سـت مـن الـضحايا فتيـات تقـل أعمـارهن عـن                وكان
وقــد ألقــت . احلــاالت مجيعــا حــسب اإلدعــاءات إىل جنــود اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان   

سلطات جنوب السودان القبض على سبعة من جنود اجليش الشعيب وأدانتـهم بتهمـة ارتكـاب         
 .جرائم االغتصاب يف حملييت بيبور وبور

عايـــة االجتماعيـــة العمـــل واســـتهلت وزارة الـــشؤون اجلنـــسانية وشـــؤون الطفـــل والر  - ٧١
 باإلطـار االسـتراتيجي الـوطين للـسياسات اجلنـسانية، ويعـد             ٢٠١٢نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١ يف

وجــرى تــدريب كبــار املــوظفني الــوطنيني املعيــنني حــديثا لرصــد أنــشطة   . ذلــك تطــورا إجيابيــا
 جلهــاز اجلــيش الــشعيب، وأنــشئت وحــدة محايــة خاصــة يف مديريــة الرعايــة االجتماعيــة التابعــة   

 مـن العـاملني يف اجملـال الـصحي      ٢٠٠وتلقـى مـا يزيـد علـى         . الشرطة الوطنية جبنوب الـسودان    
 .اجملتمعات احمللية تدريبا على كيفية التعامل مع حاالت االغتصاب يف
  

 )دارفور(السودان     

يف ســياق األزمــة يف دارفــور، تفيــد التقــارير بــأن حــوادث العنــف اجلنــسي اســتهدفت     - ٧٢
. األوىل النــساء والفتيــات املــشردات داخليــا الالئــي يعــشن يف املخيمــات ومــا حوهلــا  بالدرجــة 

وتؤدي االشتباكات اليت تندلع بني القوات املـسلحة الـسودانية واحلركـات املـسلحة إىل معانـاة              
ــشريد األهــايل         ــدوره عــن ت ــسفر ب ــذي ي ــدام األمــن ال ــشكل دوري مــن انع ــيني ب ــسكان احملل ال

ويزيد من انعدام األمن أيضا انتشار األسـلحة الـصغرية   . يق مشل األسرمنازهلم وقراهم وتفر  من
والحظت األمم املتحدة عموما أنـه كلمـا وقعـت          . يف خميمات املشردين داخليا واملدن والقرى     

مصادمات مسلحة بني مجاعتني أو أكثر، أُبلـغ بعـد أسـبوع واحـد أو أسـبوعني مـن شـن تلـك                      
 .اهلجمات عن وقوع حوادث عنف جنسي

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أبلغــت العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم    - ٧٣
ــة عنــف جنــسي، مــن بينــها   ١٢١املتحــدة يف دارفــور عــن وقــوع   ــة موثقــة يبلــغ  ٧٢ حال  حال

ــا    ــضحايا فيهـ ــوع الـ ــحية ٩٩جممـ ــهم  ٥٢( ضـ ــال، منـ ــرائم ورودا  ).  أوالد٩ طفـ ــر اجلـ وأكثـ
ا يف ذلك حاالت االغتـصاب اجلمـاعي؛ واالختطـاف ألغـراض            االغتصاب، مب : التقارير هي  يف

االعتــداءات املتــصلة بــالعنف اجلنــسي؛ وحمــاوالت  /جنــسية؛ واالســترقاق اجلنــسي واإلصــابات 
وســجلت للمــرة األوىل حالتــان لالســترقاق اجلنــسي، حيــث اختطــف أعــضاء        . االغتــصاب

 جنـوب دارفـور واحتجـزوا أحـدمها ملـدة ثالثـة أعـوام واآلخـر                 امليليشيات العربية طفلني يف    من
ومـن بـني حـاالت العنـف اجلنـسي املوثقـة البـالغ              . ملدة مثانيـة أعـوام قبـل أن يتمكنـا مـن الفـرار             

وعـدم إمكانيـة الوصـول      .  شخصا وتعرضـوا لالعتـداء اجلنـسي       ١٣ حالة، اخُتطف    ٧٢عددها  
ة ال يـزال باعثـا علـى القلـق إذ أنـه يعيـق قـدرة                 إىل املناطق اليت تسيطر عليهـا احلركـات املـسلح         

 .األمم املتحدة على رصد العنف اجلنسي يف تلك املناطق واإلبالغ عنه
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أغــسطس، أدى مقتــل معتمــد حمليــة الواحــة     /ويف حادثــة ذات داللــة وقعــت يف آب    - ٧٤
 مدينة كُـُتم بواليـة مشـال دارفـور إىل شـن هجمـات انتقاميـة علـى خمـيم كـساب للمـشردين                   يف

 حالـة اغتـصاب، منـها سـبع حـاالت حتققـت األمـم               ٣٠داخليا أسـفرت عـن وقـوع أكثـر مـن            
 ).من بينهم ثالثة أطفال(املتحدة منها وانطوت على عشر ضحايا 

وتشتد املخاطر اليت تتعرض هلا النـساء والفتيـات خـالل موسـم الزراعـة واحلـصاد بـني                     - ٧٥
 وقتـا أطـول خـارج مـستوطناهتن وخـارج      نـوفمرب، عنـدما يقـضني   /يونيه وتشرين الثاين /حزيران

 حالـة اغتـصاب، انطـوت علـى مهامجـة           ٣٥وقـد أبلـغ عمـا جمموعـه         . خميمات املشردين داخليا  
ــساء والفتيــات أثنــاء عملــهن بالزراعــة أو جلــب املــاء أو مجــع احلطــب أو أثنــاء عــودهتن            الن

ثنـاء وجـودهن    حالة تعرضـت النـساء والفتيـات للـهجمات أ     ١٥ويف  . األسواق أو املدارس   من
ــشمولة        ــرة امل ــوحظ خــالل الفت ــازل جرياهنــن، وذلــك اســتمراراً الجتــاه ل ــازهلن أو من داخــل من

 .بالتقرير السابق

والحظت األمم املتحدة اخنفاضـا طفيفـا يف عـدد حـاالت العنـف اجلنـسي املبلـغ عنـها                      - ٧٦
ــسابق      ــتعراض الـ ــشمولة باالسـ ــالفترة املـ ــةً بـ ــية مقارنـ ــشرة املاضـ ــهر العـ ــالل األشـ ــانون (خـ كـ

بيـد أن ذلـك ال يعكـس بالـضرورة اخنفاضـا         ). ٢٠١١سبتمرب  / أيلول - ٢٠١٠ديسمرب  /األول
وقد تعزى قلة اإلبالغ باحلـاالت إىل اخلـشية مـن وصـمة العـار املرتبطـة                 . يف وقوع االنتهاكات  

باالغتصاب، أو الشعور باخلزي واخلوف من االنتقام، أو إىل إنكار وقوع حـوادث اغتـصاب،         
لعديد من املـسؤولني احلكـوميني إىل التخويـف، أو تعـذر الوصـول إىل بعـض املنـاطق                   أو جلوء ا  

 .املتضررة من الرتاع

فقد أُنشئت على سبيل املثـال مواقـع لألفرقـة العـسكرية            . واتُّخذت تدابري لتعزيز احلماية     - ٧٧
تحــدة التابعــة لألمــم املتحــدة يف حمليــات معينــة وجــرى تــسيري عــدد أكــرب مــن دوريــات األمــم امل  

يف خميمــات املــشردين داخليــا وحوهلــا، ويف املــدن ومنــابع امليــاه، ) ذلــك الــدوريات الليلــة يف مبــا(
كمـا ُنـشرت مستـشارات الـشرطة التابعـات لألمـم            . ومواقع مجع احلطب، واألسـواق، واملـزارع      

ــة   ــع األفرق ــادراتُ   . املتحــدة يف مواق ــضا مب ــة أي ــدابري اهلام ــن الت ــيت نُ  وم فــذت  احلــوار اجملتمعــي ال
واليات دارفـور األربـع، وآليـات احلمايـة املتـوافرة علـى صـعيد اجملتمعـات احملليـة مثـل مراكـز                        يف

وقـد أسـفر التواصـل مـع الزعمـاء          . الشرطة اجملتمعية اليت أنـشأها املـشردون داخليـا يف املخيمـات           
منع العنف الدينيني عن إعراب األئمة يف جنوب دارفور عن استعدادهم لتأييد اجلهود الرامية إىل      

 .اجلنسي والتصدي له، مبا يف ذلك من خالل إيصال رسائل معينة يف خطبة صالة اجلمعة



A/67/792 
S/2013/149  
 

13-25942 25 
 

وما زال من الصعب على الضحايا وعلـى األمـم املتحـدة والـسلطات الوطنيـة التحقـق                    - ٧٨
رجـال يرتـدون زيـا      ”فغالبا ما يـصف الـضحايا هـؤالء اجلنـاة بـأهنم             . من هوية اجلناة املزعومني   

وهـذه األوصـاف قـد تـشري        . “رجال عرب مسلحون  ” أو   “رجال مسلحون ” أو   ،“عسكريا
إىل جهــات فاعلــة خمتلفــة، منــها أعــضاء اجلماعــات املــسلحة أو العناصــر العــسكرية أو عناصــر  

ويعــين ذلــك أن املعلومــات غــري كافيــة لكــي حتــدد بوضــوح هويــة  . الــشرطة التابعــة للحكومــة
ة مــزاعم منــت إىل علــم األمــم املتحــدة ضــمن      ومثــ. القــوات أو اجلماعــات املــسلحة املنظمــة   

ــراوح أعمــارهم بــني       ــا تت ــها املنظمــة يف بعثاهتــا لتقــصي احلقــائق تفيــد بــأن فتيان معلومــات تلقت
.  عاما يرتكبون أعمال العنف اجلنسي، وال يزال هذا األمر يبعث على القلـق البـالغ               ١٦ و ١٢

 ).A/66/657-S/2012/33(وقد لوحظ هذا االجتاه أيضا يف تقريري السابق 

 حالــة، متكــن الــضحايا مــن حتديــد هويــة اجلنــاة املزعــومني علــى حنــو واضــح    ١٣ويف   - ٧٩
 .خالل اقتفاء أثرهم حىت قواعد عسكرية معينة أو من خالل التعـرف علـى زيهـم النظـامي               من

ومشل اجلناة يف هـذه احلـاالت أفـرادا مـن أجهـزة األمـن احلكوميـة الـسودانية، منـها علـى وجـه                         
 .يد قوات االحتياطي املركزي والقوات املسلحة السودانية والشرطة الوطنيةالتحد

ويف عدة حاالت مـن احلـاالت الـثالث عـشرة املـذكورة، قامـت الـسلطات الـسودانية                     - ٨٠
بإجراء حتقيقات ولكنها مل تتخذ أي إجـراءات تأديبيـة ُتـذكر أو أي تـدابري فعالـة ملعاجلـة تلـك                      

ــاة املزعومــون إىل مراكــز عمــل    احلــاالت مــن خــالل التسلــسل ال  ــادة، بــل ُنقــل اجلن رمســي للقي
ومــن أصــل احلــاالت االثنــتني والــسبعني الــيت وثقتــها األمــم املتحــدة، مل يبلــغ الــضحايا . أخــرى

 حالـة، ممـا أسـفر       ٤٥وقـد اتُّخـذت بعـض اإلجـراءات يف          .  حالـة  ٥٧الشرطة الوطنية إال بعدد     
 إىل القــضاء الــذي أصـدر أحكامــا مبعاقبــة   حـاالت ٩ مـن اجلنــاة وإحالــة  ٢٧عـن القــبض علــى  

 حـاالت بالتــسوية  ٣ حـاالت، أطلــق سـراح اجلنـاة املزعــومني، وانتـهت     ٧ويف . ثالثـة متـهمني  
وال تزال ظاهرة اإلفالت من العقاب حتديا كبريا، خاصـة عنـدما يكـون اجلنـاة           . خارج احملكمة 

 .املزعومون من اجلنود أو من أفراد الشرطة التابعني للحكومة

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، تعـذر علـى األمـم املتحـدة الوصـول إىل املنـاطق الـيت                       - ٨١
ــسلحة      ــتباكات املـ ــع االشـ ــول إىل مواقـ ــا عمليـــات عـــسكرية أو ُمنعـــت مـــن الوصـ جتـــري فيهـ

وقيَّـد  . مـارس ويف مشـال دارفـور      /فربايـر وأبـو مجـرة يف آذار       /حدث يف أبـو دليـق يف شـباط         كما
للــضحايا مــن خــدماٍت كانــت يف األصــل حمــدودة، ممــا زاد مــن تــردي    ذلــك بــشدة مــا ُيقــدم  

 .٢٠٠٩مارس /األوضاع النامجة عن طرد مقدمي اخلدمات من اجلهات غري احلكومية يف آذار
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وواصلت احلكومة جهودها الرامية إىل التصدي للعنف اجلنـسي مـن خـالل الترتيبـات                 - ٨٢
ر، وبالتعـــاون مـــع األمـــم املتحـــدة وســـائر واســـتمرت يف الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقري. املؤســـسية

ويـشكل أيـضا    . الشركاء، يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضـد املـرأة يف دارفـور             
إنشاء وحدات محايـة األسـرة والطفـل التابعـة للـشرطة احلكوميـة يف بعـض احملليـات يف دارفـور           

املتحدة يف نفس املواقـع الكـائن فيهـا         ويتواجد مستشارو الشرطة التابعون لألمم      . تطورا إجيابيا 
. بعض تلك الوحدات لتوجيه نظرائهم الوطنيني وتقدمي الدعم هلم يف التصدي للعنـف اجلنـسي            

وأكدت احلكومة أيضا التزامها بربوتوكول منـع وقمـع العنـف اجلنـسي ضـد النـساء واألطفـال                  
م مـن األمـم املتحـدة، نفـذت         وبـدع . املنبثق عن املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى           

احلكومة كذلك مبادرة لبناء قـدرات أفـراد الـشرطة واألفـراد العـسكريني الـوطنيني، مبـن فـيهم                    
 .موظفو جلان الواليات واملدعون العامون والقضاة، من أجل مواجهة العنف اجلنسي

 ومــن األولويــات الرئيــسية للمــضي قــدما يف التــصدي للعنــف اجلنــسي مواصــلةُ تقــدمي    - ٨٣
الــدعم ملبــادرات احلــوار اجملتمعــي، وتعزيــز تــدابري احلمايــة اجملتمعيــة، وإشــراك الزعمــاء الــدينيني 

ــا خطــة العمــل الوطنيــة     . والتقليــديني وإنــين أشــجع احلكومــة أيــضا علــى أن تؤيــد وتنفــذ رمسي
  .ملكافحة العنف ضد املرأة

  السوريةاجلمهورية العربية     
وزيـادة املخـاطر   تـشريد الـسكان    إىل   رية العربيـة الـسورية    اجلمهوأدى الرتاع الدائر يف       - ٨٤

 .العنـف اجلنـسي   خماطر وقـوع    مبا يف ذلك    األمنية اليت يتعرض هلا الالجئون واملشردون داخليا،        
هبـا شـركاء األمـم املتحـدة يف املنطقـة لتقيـيم حالـة الالجـئني وتقـدمي                   قام  وخالل العمليات اليت    

غتـصاب أو اخلـوف مـن االغتـصاب علـى يـد رجـال مـسلحني                اال أن   أفراداخلدمات هلم، ذكر    
وكذلك االختطاف من األسباب الرئيسية املؤدية إىل فرار النساء والفتيات من املـدن املتـضررة               

العنــف اجلنــسي أعمــال مــن حتديــد حجــم  ومــع ذلــك، مل تــتمكن األمــم املتحــدة . مــن الــرتاع
فحال انعـدام األمـن وفـرض القيـود الـيت           اجلمهورية العربية السورية، نظـرا السـت      داخل  ونطاقها  

  .حتد من إمكانية الوصول
ــستقلة     و  - ٨٥ ــة امل ــق الدولي ــة التحقي ــةالحظــت جلن ــسورية   املعني ــة ال ــة العربي  ، يفباجلمهوري

 ٢٠١٣فربايــر / شــباط٥و ) A/HRC/21/50 (٢٠١٢أغــسطس / آب١٦املقــدمني يف هــا تقريري
)A/HRC/22/59(  ، خـالل التحقيقـات     تحقق من املعلومات  الدون   حالتحتديات   أهنا واجهت 

مـع ذلـك أشـارت اللجنـة يف التقريـرين      . البلـد متكنـها مـن دخـول      عـدم    عزهتـا إىل   اليت أجرهتـا،  
 أثنـاء  اجلنـسي  العنـف  وقـوع أعمـال  : العنف اجلنسي مها  ب يتعلقان منطني متباينني املذكورين إىل   

ميـة وامليليـشيات التابعـة للحكومـة         القـوات احلكو   بعد تقـدم  تفتيش املنازل وعند نقاط التفتيش      
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ــشبيحة( ــا ) ال ــرى، و ودخوهل ــدن والق ــياق   ارتكــاب جــرائم  يف امل ــذيب يف س ــصاب والتع االغت
 . الرئيــسينياجلنــاةوحــددت اللجنــة أفــراد القــوات احلكوميــة والــشبيحة بوصــفهم    .االحتجــاز

ــم املتحــدة    ــضيف شــركاء األم ــرادأن الناشــطني  وي ــراد أســرهم وكــذلك  وأف ــا أف تلي  أســر مق
  .املعارضة ُيستهدفون على حنو متزايد

، سجلت اللجنة العديد من حوادث      ٢٠١٢يونيه  /فرباير وحزيران /ويف الفترة بني شباط     - ٨٦
، )الالذقية(العنف اجلنسي املرتكبة من قبل اجلنود احلكوميني وعناصر الشبيحة يف محص، واحلفّة   

ويف عــدة حــوادث . اة وإدلــب وحلــب، ويف أمــاكن خمتلفــة يف حمافظــات محــ)دمــشق(والزبــداين 
بشعة، ادعي بأن اجلنود احلكوميني وعناصر الشبيحة دخلـوا املنـازل واغتـصبوا النـساء والفتيـات                 

أرغمـوا رجـاال    على مرأى من أفراد أسرهن الذكور؛ وقاموا أحيانا بقتل الضحايا بعد ذلك كما  
تـوافر أسـباب معقولـة     إىل ةوخلصت اللجنـ . السالحعلى اغتصاب زوجاهتم وبناهتم حتت هتديد      

ترتكـب يف سـياق الـرتاع املـسلح،      تدعو لالعتقاد بأن أعمال العنف اجلنسي من هذا القبيل، اليت 
حـاالت االغتـصاب الـيت وقعـت خـالل           أن وخلـصت اللجنـة أيـضا إىل      . قد تعتـرب جـرائم حـرب      

يونيـه  /حزيـران  ويف احلفّـة يف  ٢٠١٢مـارس  /وآذار فرباير/العمليات العسكرية يف محص يف شباط    
، بوصفها جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان املدنيني، ميكن حماكمـة               ٢٠١٢

  .مرتكبيها باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية
تــشمل االغتــصاب،  جنــسي، عنــف وســجلت اللجنــة أيــضا ورود تقــارير عــن أعمــال  - ٨٧

ويف إطار التعـذيب أو إسـاءة        ىل يف سياق االحتجاز ضد الرجال والفتيان بالدرجة األو        ُترتكب
ــان مــن الــذكور مــن أســرة واحــدة، اعــتقال مــن كــانون الثــاين     . املعاملــة ــاير إىل /وأعطــى اثن ين
 يف مكاتب األمن الـسياسي يف دمـشق، أوصـاف عمـالء املخـابرات الـذين                 ٢٠١٢مارس  /آذار

هم وأبلغ حمتجزون آخرون عـن إرغـامهم علـى خلـع مالبـس     . أرغمومها على اغتصاب بعضهما 
ــراد أســرهم       ــة، أو تلقــيهم هتديــدات بتعريــضهم لالغتــصاب، هــم وأف والبقــاء عــراةً ملــدد طويل

 ومحـاة   ةوأفادت تقارير عن تعـرض نـساء لالغتـصاب يف مراكـز االحتجـاز يف الالذقيـ                . اإلناث
ــارس /آذار( ــا ) ٢٠١٢م ــار(ويف درع ــايو /أي ــساء   ). ٢٠١٢م ــع احلــاالت، اتُّهمــت الن ويف مجي

اعـــات املعاديـــة للحكومـــة، أو املـــشاركة يف االحتجاجـــات، أو بكـــوهنن  بتقـــدمي الـــدعم للجم
أن هـذه    وتبني للجنة . مشاركني يف اجلماعات املسلحة أو يف االحتجاجات        ألشخاص قريبات

األعمال ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق موجه ضد السكان املـدنيني، تنفيـذا لـسياسة           
أعربت جلنة مناهضة التعـذيب يف مالحظاهتـا اخلتاميـة    وعالوة على ذلك،   . منظمة أو تعزيزا هلا   

، عـن شـديد قلقهـا إزاء    ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٩بشأن اجلمهورية العربية السورية، املؤرخـة   
ــون ضــد        ــه املوظفــون العمومي ــذي يرتكب ــرد عــن العنــف اجلنــسي ال التقــارير املستفيــضة الــيت ت

ــال    ــذكور واألطفــ ــزون الــ ــهم احملتجــ ــر(أشــــخاص، منــ ــر الفقــ ــة ) ج (٢٠ة انظــ ــن الوثيقــ مــ
CAT/C/SYR/CO/1/Add.2.(  
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ويساور األمم املتحدة القلق أيضا بشأن االدعاء باختطاف واغتـصاب النـساء والفتيـات                - ٨٨
ــة          ــرب موالي ــيت تعت ــسكنية ال ــاء ال ــرى واألحي ــدن والق ــسلحة يف امل ــات املعارضــة امل ــد مجاع ــى ي عل

ب، منـهم مـن ينتمـي جلماعـات إسـالمية،            إىل أن مقـاتلني أجانـ      التحقيـق وتـشري جلنـة     . للحكومة
تــتمكن األمــم  ومل. انــضموا جلماعــات املعارضــة املــسلحة يف حمافظــات إدلــب والالذقيــة وحلــب

املتحدة من مجع املعلومات عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي، الـذي                     
 ثبـوت ارتكـاب تلـك    حـال  ومـع ذلـك، ففـي   . ترتكبه تلك اجلماعات املسلحة، أو التحقق منـها       

اجلماعــات ألمنــاط العنــف اجلنــسي، مبــا يف ذلــك االغتــصاب، قــد يــؤدي ذلــك إىل إدراج أمســاء    
وقـد التزمـت احلكومـة بتيـسري إجـراء مبعـوثي            . األطراف يف القائمة الواردة يف مرفق هذا التقرير       

  . ٢٠١٣ يف عام السوريةاخلاص لزيارة إىل اجلمهورية العربية 
ــدمو اخلــدمات      وحــددت عمليــ   - ٨٩ ــم املتحــدة ومق ــا شــركاء األم ــيت أجراه ــيم ال ات التقي

، الجئــات مراهقــات ولبنــانالتــابعني هلــا يف املنطقــة، يف بلــدان تــشمل األردن وتركيــا والعــراق 
وشــابات مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية يــشتد تعرضــهن خلطــر التــزويج بــاإلكراه وضــعفهن  

معالوهـا علـى مواردهـا      ختفيف العبء الـذي يـشكله  ذلك بسبب سعي األسر املعيشية إىل  إزاء
ووردت تقارير عن ضحايا اغتـصاب أكـرهن علـى الـزواج مـن بعـض أفـراد                  . املتناقصة بسرعة 

ــة  ــاهتن احملليـ ــرهن أو جمتمعـ ــا      . أسـ ــة فتياهتـ ــبل محايـ ــن سـ ــبيال مـ ــر سـ ــذا األمـ ــر هـ ــرى األسـ وتـ
  .شرفهن وإنقاذ
ضيفة مرهقة اقتـصاديا وتواجـه صـعوبات       وبينما يالحظ مقدمو اخلدمات أن البلدان امل        - ٩٠

من أجل تلبية االحتياجـات اإلنـسانية لالجـئني واالحتياجـات املتعلقـة حبمايتـهم، فهـم يـربزون                   
 نــساء بــأنوقــد أُبلــغ . فجــوة كــبرية توجــد يف تقــدمي خــدمات الــدعم لــضحايا العنــف اجلنــسي

ك، مثـة شـواغل     وعـالوة علـى ذلـ     . مـن احلـصول علـى هـذه اخلـدمات          وفتيات منعتهن أسـرهن   
فمــن املــستبعد أن  .ملــا يكتنفــه ذلــك األمــر مــن خمــاطر تتعلــق مبحــاوالت حتديــد هويــة الــضحايا

 على يـد أفـراد أسـرهن يف جرميـة مـن             قتلنتسعى الضحايا للحصول على الدعم خوفا من أن يُ        
جرائم الشرف، أو لشعورهن بالعار، أو خشيتهن من التعرض لـدورة العنـف اجلنـسي والبـدين                 

بـدأ تقـدمي     ويف وقـت صـياغة هـذا التقريـر،        . من تطليق أزواجهن أو هجراهنم هلـن       تواصلة أو امل
بعض اخلدمات وكانت آليات للتنـسيق قـد أنـشئت للـتمكني مـن تنفيـذ اسـتراتيجيات متعـددة                

  . ملنع العنف اجلنسي والتصدي له، مبا يف ذلك الزواج القسريالقطاعات
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  اليمن    
جلماعــات املـسلحة املتطرفــة، مبـا يف ذلــك أنـصار الــشريعة وهــي    أفـادت التقــارير بـأن ا    -٩١

مجاعــة إســالمية مــسلحة تعتــرب ذات صــلة بتنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة وتعمــل يف    
بطرائـق   حمافظة أبني اجلنوبية ويف أماكن أخرى، ارتكبت طائفة من انتهاكات حقوق اإلنـسان            

وأبلــغ شــركاء األمــم . ذلــكجنــسيا بعــد  غالهلنواســترقاقهن واســت منــها تــزويج البنــات قــسرا 
بلغ عددهن املائة ُزوجـن قـسرا قـادةَ اجلماعـات املـسلحة أو أعـضاَء        املتحدة بأن فتيات يف أبني  

 ُيـدفع ألسـر الفتيـات الـيت     ، دوالر٥ ٠٠٠وأُبلغ بأن مهر العـروس قـد وصـل حـىت مبلـغ            . فيها
).  دوالرا ٢٥ و   ٢٠ يتـراوح بـني      مـا (يتجاوز متوسـط دخلـها الـشهري بـضعة آالف ريـال              ال

ويف حاالت أخرى، أَهدى الفتياِت، كعربون تقدير، إخوُتهن الذين ُسـمح هلـم باالنـضمام إىل                
. وينحدر أغلب الفتيات من مقاطعات يافع ولودر وخنفر يف حمافظة أبـني           . اجلماعات املسلحة 

هاكات لعـدة أسـباب     وحتجم الفتيات وأسرهن عـن اإلبـالغ باالنتـ        . أكثرهن بعد الزواج   ومحل
ــد     ــة علــى ي ــها اخلــشية مــن التعــرض لألعمــال االنتقامي ــاقني   اجلماعــات املــسلحة أعــضاء من الب

  .أبني يف
  العنف اجلنسي يف حاالت ما بعد الرتاع  - باء  

املبـــادرات الـــيت ) الرابـــع، اجلـــزء A/66/657-S/2012/33(ذكـــرُت يف تقريـــري الـــسابق   -٩٢
 الـرتاع والـيت تـسعى للتـصدي للنتـائج املترتبـة علـى العنـف                 اختذت يف عدد من سياقات ما بعد      

تكتنـف متكـني الـضحايا مـن الوصـول إىل            اجلنسي املرتكب يف زمن احلـرب، والتحـديات الـيت         
آخر املـستجدات بـشأن هـذه        أدناهوتتضمن الفقرات الواردة    . العدالة وسبل االنتصاف الفعالة   

   .املبادرات إضافة إىل معلومات أخرى ذات صلة
  

  البوسنة واهلرسك    
يكفل الربنامج املعين بضحايا االغتصاب واالنتهاك اجلنسي والتعذيب يف زمن احلـرب              -٩٣

يف البوسنة واهلرسك تقدمي الدعم القانوين والنفسي للضحايا وتعزيز قدرات مقدمي اخلـدمات             
. وميوتــوفري توعيــة عامــة للجمهــور وإنــشاء الــشراكات بــني القطــاعني احلكــومي وغــري احلكــ  

وبـــذلك يكـــون لـــدى   . ٢٠١٣وســـُيقدم الربنـــامُج إىل جملـــس الـــوزراء لالعتمـــاد يف عـــام      
 ألول مــرة، برنـامج يتــوخى حتقيـق املزيــد مـن االتــساق والفعاليـة يف تقــدمي     ،واهلرسـك  البوسـنة 

ومـع ذلـك، مـا زالـت        . احلكـومي اخلدمات استنادا إىل الشراكة بني القطاعني احلكـومي وغـري           
وانــب منــها اإلطــار القــانوين الــذي ال يتعامــل بــشكل مالئــم مــع مــسألة    هنــاك فجــوات يف ج

  .املساعدة القانونية لضحايا العنف اجلنسي املتصل بالرتاع أو دفع التعويضات هلم
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 إىل  الـسابقة وجهتـها ممـثليت اخلاصـة         الـيت  ٢٠١٢فربايـر   /ووفقا للرسالة املؤرخة شـباط      -٩٤
، أحــث احلكومــة علــى واهلرســكئاســة البوســنة زيليكــو كومــشيتش، الــرئيس الــسابق جمللــس ر

حــصول  تكفــل تــشريعات تــسريع إجــراءات مقاضــاة اجلنــاة يف جــرائم العنــف اجلنــسي، وســن 
ُيعـىن بـدعم الـضحايا     وعلى تعيني كبري مستشارين  مجيع الضحايا على اخلدمات والتعويضات،    

  . خالل مجيع مراحل العملية القانونية
  

  ليربيا    
 مـن بـشأن تـدابري الوقايـة        نامج املشترك بني حكومة ليربيـا واألمـم املتحـدة         يف إطار الرب    - ٩٥

العنف اجلنسي واجلنساين، ُتبذل اجلهود من أجـل حتـسني اهلياكـل املؤسـسية يف جمـال التـصدي                   
ويشمل ذلك اجلهود الرامية إىل حتسني قدرة الشرطة على التنقـل           . هلذا النوع من أنواع العنف    

ووقــع الزعمــاء  . كــذلك إنــشاء صــندوق للتربعــات لــدعم الــضحايا     والتحقيــق واإلبــالغ، و 
الدينيون، بالتعاون مع جملس األديان يف ليربيا، مدونة لقواعـد الـسلوك مـن أجـل محايـة النـساء                    

والتـزم القـادة التقليـديون أيـضا مبنـع أشـكال أخـرى مـن العنـف                  . واألطفال يف جمتمعاهتم احمللية   
  .اجلنسي

ناك عوائق بالغـة األمهيـة منـها مـا يتعلـق بإمكانيـة جلـوء الـضحايا         ومع ذلك، ال تزال ه     - ٩٦
 أطفـال  ضـد  ُترتكب   عنهاومبا أن معظم حاالت العنف اجلنسي املبلغ        . إىل نظام العدالة الرمسي   

دون سن الثانية عشرة، فإنين أحث احلكومة على القيام بعدة أمور منها بـدء إجـراءات خاصـة                  
تيـسري التعامـل مـع األطفـال         يف قطـاع العدالـة واألمـن مـن أجـل          وبناء قدرات اجلهات الفاعلـة      

  .كضحايا وكشهود
  

  ليبيا    
، مل يــصدر عــن احلكومــة ٢٠١١أكتــوبر /منــذ انتــهاء الــرتاع يف ليبيــا يف تــشرين األول  - ٩٧
وباسـتثناء  . القليل من االلتزامات امللموسة بالتصدي ملشكلة العنف اجلنسي املتـصل بـالرتاع            إال

ملعلقــة لــرئيس الــوزراء الــسابق البغــدادي احملمــودي، الــذي تفيــد التقــارير بــأن التــهم  احملاكمــة ا
املوجهــة إليــه تــشمل جــرائم االغتــصاب اجلمــاعي املرتكبــة يف زوارة يف أثنــاء الــرتاع، مل تبــدأ     

. احلكومة التحقيقات أو تضع تشريعات أو سياسـات أو بـرامج أو خـدمات جديـدة للـضحايا                 
كاد تكون معدومـة يظـل عـامال مـن العوامـل الرئيـسية الـيت حتـول دون                   اخلدمات اليت ت   وغياب

وقـد أقـرت وزارة الـشؤون االجتماعيـة بـضرورة تقـدمي مثـل هـذه                 . تقدمي الضحايا لـشكاواهم   
  .اخلدمات لكنها حتتاج إىل الدعم يف هذا الصدد
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ضـد املتـهمني     اليت تنفذ    ةوال يزال القلق يساور األمم املتحدة بسبب األعمال االنتقامي          - ٩٨
وألقـي القـبض علـى العديـد مـن الرجـال يف             . بارتكاب جـرائم العنـف اجلنـسي يف أثنـاء الـرتاع           

تاورغاء بتهمة مـشاركتهم يف أعمـال اغتـصاب أفـادت التقـارير بأهنـا ُنفـذت، حـسبما يـدعى،                
أهنــم تعرضــوا للتعــذيب أو غــريه مــن   ويف بعــض احلــاالت، ُزعــم . بــأمر مــن ســلطات مــصراتة 

ومل ختضع تلك احلاالت للمراجعة مـن       . انتزاع االعترافات منهم   املعاملة من أجل  أشكال سوء   
  . التعسفيز رهن االحتجاالرجالجانب أي سلطة قضائية، وما زال هؤالء 

وأحــث احلكومــة علــى إذكــاء وعــي عامــة اجلمهــور وتــشجيع احلــوار، وعلــى وضــع       - ٩٩
لـسلطات الوطنيـة علـى أن تكفـل         وأحـث أيـضا ا    . استراتيجية شاملة للتـصدي للعنـف اجلنـسي       

تناول العنف املتصل بالرتاع، مبا يف ذلـك دفـع التعويـضات للـضحايا، يف إطـار الواليـة اخلاصـة                 
اء جلنـــة لتقـــصي احلقـــائق إلنـــش ٢٠١٢فربايـــر /بقـــانون العدالـــة االنتقاليـــة الـــصادر يف شـــباط 

  .واملصاحلة
  

  نيبال    
ية املهمة، ومنها إدماج املقاتلني املاويني يف جيش         يعد الوفاُء بعدد من االلتزامات االنتقال      - ١٠٠

ومع ذلك، مـا زال يـساورين القلـق إزاء عمليـة املـساءلة وجـرب الـضرر                  . نيبال، أمرا جديرا بالثناء   
ومن بواعث القلق أيضا أن ُرقي إىل رتـب عليـا           . الالحق بضحايا العنف اجلنسي يف زمن احلرب      

يف ارتكـاب انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان تـشمل العنـف             أفراٌد من قوات األمن متـهمون بـالتورط         
). ٢٠٠٣ وكـــان قائـــدا لكتيبـــة بايرابنـــاث يف عـــام (اجلنـــسي، ومنـــهم العقيـــد راجـــو باســـنيت  

يف حق أيٍ منـهم      ُتقدم وأوضحت احلكومة بأن كبار مسؤويل األمن، ومنهم العقيد باسنيت، مل         
  . ل بالعنف اجلنسيلدى أي سلطة خمتصة يف نيبال ادعاءاٌت بارتكاب جرائم تتص

وعالوة على ذلـك، جتـدر اإلشـارة        . ويذكر أن جلنة احلقيقة واملصاحلة تأجل إنشاؤها       - ١٠١
 ثـة املؤقتـة لـضحايا الـرتاع ُيـستثىن         السياساِت احلكوميـة الراميـة إىل تقـدمي خـدمات اإلغا           إىل أن 

سائل علـى   وإنـين أحـث الـسلطات الوطنيـة علـى معاجلـة هـذه املـ               . منها ضحايا العنف اجلنـسي    
  .سبيل األولوية

  
  سرياليون    

، الــذي يـــفرض ٢٠١٢أغــسطس / آب٢٣يــشكل إقــرار قــانون اجلــرائم اجلنــسية يف   - ١٠٢
حدا أدىن من األحكام الـصارمة على مرتكيب العنف اجلنسي، خطوة هامـة إىل األمـام يف جمـال                  

ون اجلنـسانية  وقـد أصـدرت وزارة الرعايـة االجتماعيـة والـشؤ       . التصدي لإلفالت مـن العقـاب     
نـوفمرب هبـدف تعزيـز      / تشرين الثـاين   ١٩وشؤون الطفل وثيقتني من وثائق السياسات العامة يف         
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خطـة العمـل الوطنيـة يف جمـال العنـف اجلنـساين، وبروتوكـول               : الدعم املتعدد القطاعات، ومهـا    
تـشكيل  وهناك أيضا مشاركة مع الزعماء التقليـديني ل   . اإلحالة الوطين لضحايا العنف اجلنساين    

أفرقــة الــدعم اجملتمعيــة لــضحايا العنــف اجلنــسي، وأُبرمــت كــذلك مــذكرةُ تفــاهم بــني زعمــاء   
القبائل وجلان رعاية األطفال التابعة للحكومة من أجل منع االنتـهاكات ضـد األطفـال، مبـا يف                  

ويف إطار التنفيذ اجلزئي لتوصيات جلنة احلقيقـة واملـصاحلة    . ذلك العنف اجلنسي، والتصدي هلا    
غــري أن . يف ســرياليون، قــدم بعــض التعويــضات لــضحايا العنــف اجلنــسي أثنــاء احلــرب األهليــة 

التحـــدي الرئيـــسي ال يـــزال يتمثـــل يف التنفيـــذ العملـــي للـــسياسات وختـــصيص مـــوارد كافيـــة  
  .لالضطالع باستجابة شاملة

  
  سري النكا    

ن الرتاع، وال سـيما      تقر احلكومة بأن األشخاص الذين يعيشون يف املناطق املتضررة م          - ١٠٣
األرامل وغريهن من النساء ربات األسر املعيشية واألطفـال، هـم أكثـر عرضـة للعنـف اجلنـسي        

وتنـشئ  . من سواهم بالنظر إىل الضرر الطويل األجـل الـذي حلـق بنـسيج محايتـهم االجتماعيـة                  
ــشرطة      ــرأة يف مراكــز ال ــة امل ــة وحــدات خاصــة حلماي ــا ضــابطات شــرطة  (احلكوم ) تعمــل فيه

ــا لتــوفري خــدمات تقــدمي املــشورة   ومر وهنــاك أيــضا . اكــز نــسائية يف خميمــات املــشردين داخلي
ــد يف        ــساين توجـ ــسي واجلنـ ــف اجلنـ ــوادث العنـ ــع حـ ــل مـ ــصة للتعامـ ــساعدة خمصـ ــب مـ مكاتـ

وذكرت احلكومة أن من بـني حـوادث        . املستشفيات يف املقاطعات املتضررة مباشرة من الرتاع      
ــددها    ــها وعـ ــغ عنـ ــسي املبلـ ــرتاع    ٣٧٥العنـــف اجلنـ ــد الـ ــا بعـ ــرتاع ومـ ــرة الـ ــاء فتـ ــة أثنـ  حادثـ

 حالــة إىل أفــراد مــن ١١مل تنــسب ســوى ) ٢٠١٢مــايو / أيــار- ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين كــانون(
بيــد أن األمــم املتحــدة والوكــاالت  . قــوات األمــن وقــد اختــذت ضــدهم اإلجــراءات الـــقانونية 

عر بــالقلق إزاء املــساءلة عــن األخــرى العاملــة يف املنــاطق الــيت انتــهت فيهــا احلــرب ال تــزال تــش 
ــسي         ــداء اجلن ــات واالعت ــساء والفتي ــسي بالن ــسي؛ وحــوادث التحــرش اجلن ــف اجلن جــرائم العن
عليهن؛ وإزاء الوجود العسكري؛ وحمدودية آليـات احلمايـة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك قلـة مالجـئ                    

  .وتتخذ احلكومة خطواٍت ملعاجلة ذلك. النساء ومرافق تقدمي املشورة
ضمن خطة العمل الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان ومحايتـها قـسما يتنـاول               وتت - ١٠٤

وإين أتطلع إىل أن تعجل احلكومة بــتنفيذ هـذه اخلطـة، وال سـيما يف                . التصدي للعنف اجلنسي  
ــيت أطلقــت يف         ــى معاجلــة خطــة العمــل ال ــة عل ــرتاع، وأحــث احلكوم ــضررة مــن ال ــاطق املت املن

ــصاحلة      اســتجابةً لتقر٢٠١٢أغــسطس /آب ــستفادة وامل ــدروس امل ــة بال ــق املعني ــة التحقي ــر جلن ي
أهنا ال تتضمن أي إجراءات توفر على حنو مباشـر سـبل االنتـصاف لـلمتـضررين مـن العنـف             إذ

  .اجلنسي يف زمن احلرب
  



A/67/792 
S/2013/149  
 

13-25942 33 
 

  ليشيت -  تيمور    
، بــدأ الربملــان الــوطين القــراءة النهائيــة لـــلقانون الــذي يــضع   ٢٠١٢فربايــر /يف شــباط - ١٠٥
ا لربنــامجٍ لتعــويض ضــحايا االنتــهاكات الــسابقة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك ضــحايا    إطــار

. االغتصاب واالسترقاق اجلنسي، ومشروع الـقانون ذي الصلة املتعلق بإنـشاء معهـد لــلذاكرة             
وأحث السلطات الوطنية على سن هذا القانون يف أسرع وقـت ممكـن، وهـو مـا مـن شـأنه أن                      

وأود أن أثـين علـى   . ليشيت - نصاف ضحايا العنف اجلنسي يف تيمور     يوفر أول صيغة شاملة إل    
 خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة بــالعنف اجلنـساين           ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩اعتماد جملس الوزراء يف     

الــيت متثــل أول هنــج متعــدد القطاعــات يهــدف إىل منــع هــذا النــوع مــن أنــواع العنــف وتلبيــة      
أشجع احلكومة على ختصيص املـوارد الالزمـة مـن أجـل            و. احتياجات الضحايا ومساءلة اجلناة   

  .تنفيذ اخلطة يف الوقت املناسب
  

  احلاالت األخرى املثرية للقلق  -جيم   
، بـدعم مـن األمـم املتحـدة، بتعـيني           ٢٠١٢فربايـر   /يف غينيا، قامت احلكومة يف شباط      - ١٠٦

كونـاكري الـوطين    فريق من القضاة للتحقيق يف أحداث العنف اجلنسي الـيت وقعـت يف ملعـب                
. ، ومنـــها حـــاالت اغتـــصاب، وحماكمـــة مـــرتكيب هـــذه األحـــداث ٢٠٠٩ســـبتمرب /يف أيلـــول

وُوجهت هتم إىل سـتة مـن ضـباط اجلـيش، منـهم املقـدم موسـى تييغبـورو كامـارا، وهـو وزيـر                         
يعمل حاليا مـديراً للوكالـة الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات واجلرميـة املنظمـة واإلرهـاب، والعقيـد                    

وقــد مثــل .  شــريف ديــايب، وهــو وزيــر ســابق للــصحة، لــدورمها املزعــوم يف احلــادث  عبــد اهللا
وأصـدر الفريـق أيـضا أمـرا بإلقـاء القـبض علـى املـالزم أول                 . الضابطني أمام فريـق القـضاة      كال
واسـتمع  . بكر صديقي دياكييت، الــرئيس الـسابق لــلحرس الرئاسـي، الـذي ال يـزال طليقـا                  أبو

ونظـرا للمنـصب الـذي حيتلـه        .  من الضحايا وممثلـي الرابطـات      ٢٥٠ن  الفريق إىل أقوال أكثر م    
كامارا يف احلكومة ورتبته الرفيعـة يف اجلـيش، مـن املهـم أن تـضمن احلكومـة عـدم التـدخل يف                       
ــةٌ لـــجميع اجلهــات الفاعلــة، ويــشمل ذلــك      ـــحمايةَ مكفول ــة وأن تكــون ال اإلجــراءات القانوني

  .القضاة والشهود والضحايا
 مـن   ٥٠ من ضباط الـشرطة القـضائية و         ١٥٠ الفترة املشمولة بالتقرير، تلقى      وخالل - ١٠٧

الـقضاة وموظفي العدالة وأعضاٌء من اجليش وقوات الـدفاع، تـدريباً يف جمـال حقـوق اإلنـسان                
ملنع العنف اجلنسي والتصدي له يف إطار برنامج غينيا لبنـاء قـدرات اجلهـات الفاعلـة يف قطـاع            

للتعامــل مـع العنـف اجلنـساين كائنــة يف مراكـز الـشرطة والــدرك يف      وأنـشئت وحـدات   . األمـن 
، ىوجـر  .منطقيت كوناكري وكينديا، ويف وزارة الدفاع ووزارة شؤون األمن ومحاية املـدنيني       

وأجـري أيـضا    . بدعم من صندوق بناء السالم، تنقيح مدونة قواعد السلوك للقوات العسكرية          
ــدمي اخلـــدمات  ــدريٌب ملقـ ــ. تـ ــدم إىل احملـ ــه   وقـ ــا إمجاليـ ــاء البلـــد مـ ــع أحنـ ــة يف مجيـ اكم املختلفـ

  .شكوى ضد مرتكيب العنف اجلنسي ٨٣
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ويف كينيــا، تبــذل جهــود كــربى لإلصــالح علــى أســاس توصــيات جلنــة االســتعراض     - ١٠٨
ــات         ــة لالنتخاب ــق يف أعمــال العنــف التالي ــة التحقي ــر وجلن ــة كريغل ــة باســم جلن ــستقلة املعروف امل

ملنــشأة إثــر أحــداث العنــف الــيت أعقبــت االنتخابــات يف الفتــرة    باســم جلنــة واكــي وا  املعروفــة
ــر /ويف شــباط. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ــل      ٢٠١٢فرباي ــةَ عم ــام فرق ــاء الع ــدير االدع ــُب م ، عــني مكت

مشتركة بني عدة وكاالت الستعراض ملفات أعمال العنـف الـيت أعقبـت االنتخابـات وإعـادة                 
 العنــف اجلنــسي واجلنــساين   مــن حــاالت١٥٠وأجــرت فرقــةُ العمــل تقييمــا لعــدد   . دراســتها

وخلصت إىل أن اجلرائم اجلنسية مل ُيبلـغ عنـها علـى الوجـه الـصحيح، وهـو مـا حـرم الـضحايا                  
ــاة   ــه االهتــام إىل اجلن ــق    . مــن فرصــة توجي ــق فيمــا يتعل   لكــن بعــضا مــن الــضباط خــضع للتحقي

 جرميـــة جنـــسية، وقـــد أحيلـــت أمســـاؤهم إىل مـــدير االدعـــاء العـــام الختـــاذ مزيـــد مـــن  ٤٧بــــ 
وإنين أحث السلطات الكينية على كفالة القيام على النحو الواجب بعمليـة دقيقـة              . إلجراءاتا

  .للتحقيق يف قضايا العنف اجلنسي وإحالتها إىل احملاكم
، )٩١-٨٩، الفقــــرات A/66/657-S/2012/33(لقــــد أبــــرزُت، يف تقريــــري الــــسابق  - ١٠٩

يـا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       شواغل تتعلق بادعاءاٍت بوقوع أعمال عنف جنسي ضد رعا        
وبلدان أخـرى ارتكبـت أثنـاء عمليـة طـرد أشـخاص مـن أنغـوال لالشـتباه يف كـوهنم مهـاجرين                   

مــارس /ويف بيــان مــشترك أصــدرته حكومــة أنغــوال مــع األمــم املتحــدة يف آذار  . شــرعيني غــري
تنفيـذها يف   ، التزمت الـحكومة بـسياسة عـدم التـسامح إطالقـا إزاء االعتـداء اجلنـسي و               ٢٠١١

صفوف قوات األمن التابعة هلا، وباختاذ إجراءات لزيـادة التعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة                   
  .واملنظمة الدولية للهجرة من أجل رصد عمليات الطرد وتدريب قوات األمن ذات الصلة

 / تـشرين الثـاين    ٣٠ومتاشيا مع التزامـات حكومـة أنغـوال، تـرأس وزيـر خارجيتـها يف                 - ١١٠
 وفدا إىل مقاطعة لوندا نوريت ميثل اللجنة املشتركة بـني الـوزارات الـيت أنـشئت للتعامـل                   نوفمرب

وشارك يف ذلك أيضا كل من منسق األمـم املتحـدة املقـيم يف أنغـوال، وممثلـي                 . مع هذه املسألة  
. مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واملنظمـة الدوليـة للـهجرة ومنظمـات غـري حكوميـة          

  .مم املتحدة مستشارا لدعم تنفيذ االلتزامات الواردة يف البيان املشتركوأوفدت األ
  

  املساءلة عن جرائم العنف اجلنسي وجرب الضرر الناجم عنها  -ثالثا   
 تظــل احملــاكم الوطنيــة اجلهــة الرئيــسية املختــصة بـمــساءلة األفــراد عــن جــرائم العنــف   - ١١١
قُـدم للمحاكمـة عـدٌد مـن أعـضاء قـوات األمـن              وعلـى النحـو املـبني يف هـذا التقريـر،            . اجلنسي

وينبغـي  . واجلماعات املسلحة الـمسؤولني عن أعمال العنف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب              
  .دعم السلطات الوطنية ملواصلة مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب
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ــال العنــ        - ١١٢ ــة أعم ــى مكافح ــة عل ــاكم املختلط ــة واحمل ــة الدولي ــة اجلنائي ــز العدال ف  وتركي
اجلنــسي، مبــا يف ذلــك االغتــصاب، يف إطــار اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب    

وينبغـي إدراج جـرائم العنـف       . واإلبادة اجلماعية، يشكل عنصرا هاما مكمال للجهـود الوطنيـة         
يوليــه /ويتــبني مــن صــدور أمــر ثــان يف متــوز. اجلنــسي بدايــةً يف اســتراتيجية التحقيــق واحملاكمــة

قــاء القــبض علــى بوســكو نتاغانــدا، الفريــق أول يف القــوات املــسلحة جلمهوريــة          بإل٢٠١٢
الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس األركــان ســابقا بــاملؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب، أن هنــاك   

وتتضمن التـهم اجلديـدة املوجهـة       . حتوال هاما يف معاجلة احملكمة اجلنائية الدولية للعنف اجلنسي        
االغتصاب واالسترقاق اجلنسي اللتني مها من اجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية،          لـنتاغاندا جرمييت   

وجرائَم شن اهلجمات املتعمدة على املدنيني والقتل واالغتصاب واالسترقاق اجلنسي والـسلب            
وعلـى النقـيض مـن ذلـك، اقتـصرت التـهم يف قـضية تومـاس لوبانغـا                   . وهي من جـرائم احلـرب     

م وذلك على الرغم من وجود أدلة وافرة على وقـوع االسـترقاق         على جتنيد األطفال واستغالهل   
وقد أدى استبعاد التهم املتعلقة بـالعنف اجلنـسي إىل تقييـد قـدرة القـضاة              . اجلنسي واالغتصاب 

على حتقيق العدالة للضحايا، وفقا ملا أقرت به القاضية أوديو بينيتـو يف رأيهـا املخـالف للحكـم                   
  .الصادر يف قضية لوبانغا

بيري بيمبا، نائـب الـرئيس الـسابق جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               -  أما حماكمة جان   - ١١٣
وزعيم حركة حترير الكونغو، أمام احملكمة اجلنائية الدوليـة فيمـا يتعلـق باألحـداث الـيت وقعـت                   
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، فهــي قــضية تــشكل اختبــارا حامســـا ملبــدأ مــسؤولية القيــادة عــن  

وقد ُوجهت لـبيمبا رمسيا أربع هتـم       . نسي بوصفه جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية      العنف اجل 
بارتكاب جرائم حرب وهتمتان بارتكاب جرائم ضد اإلنـسانية يـزعم أهنـا وقعـت بـني تـشرين                   

  . يف مجهورية أفريقيا الوسطى٢٠٠٣مارس / وآذار٢٠٠٢أكتوبر /األول
ئية للمحــاكم الكمبوديــة، وهــي حمكمــة  ويف كمبوديــا حيــث توجــد الــدوائر االســتثنا  - ١١٤

 لتقـدمي   ٢٠٠٤خمتلطة لكمبوديـا واألمـم املتحـدة أنـشئت مبوجـب القـانون الكمبـودي يف عـام                   
كبار القادة واألشـخاص الـذين يتحملـون أكـرب قـدر مـن املـسؤولية عـن الفظـائع املرتكبـة بـني                        

الـدوائر يف جـرائم     ، مل تنظـر تلـك       ١٩٧٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٦ إىل   ١٩٧٥أبريل  /نيسان ١٧
ومل تــدمج اجلــرائم اجلنــسية كــذلك يف    . العنــف اجلنــسي، خبــالف مــسألة الــزواج بــاإلكراه     

وتـذهب  . استراتيجيات الطب الشرعي أو التحقيق أو املقاضاة اليت تعتمدها الدوائر االستثنائية          
جهــة ضــد الــدوائر املــذكورة، إىل أن إطارهــا القــانوين مينعهــا مــن التوســع يف نطــاق التــهم املو   

، ٢٠١١ديـسمرب  /ويف كـانون األول   . املتهمني ليشمل جرائم غري تلك الـواردة يف قـرار االهتـام           
كشفت جلـسة ُعقـدت بـشأن العنـف اجلنـسي يف ظـل نظـام اخلمـري احلمـر أن العنـف اجلنـسي                
كان واقعا يوميا بالنسبة ملعظم النساء، وأنه نادرا ما كانت أعمـال العنـف اجلنـسي تعاقَـب بـل           
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الــصادرة عــن قــادة علــى أرفــع ‘‘ سياســة معاملــة العــدو’’ انــت مدعومــة ضــمنيا مبوجــبإهنــا ك
املستويات، وأن الضحايا ال يزلن يـعانني من الصدمات النفسية والتمييز ومن الوصـمة املرتبطـة     

وأكرر النداء الذي وجهته ممثليت اخلاصة السابقة إىل احلكومـة داعيـا إياهـا ألن               . بتلك األعمال 
وثيـــق هـــذه اجلـــرائم ألغـــراض إدراجهـــا يف الـــسجالت التارخييـــة، وإىل الـــدوائر  تكفـــل دقـــة ت

االستثنائية داعيا إياها ألن تنشئ آليات لالعتراف على النحـو املالئـم بـاجلرم املرتكـب يف حـق                   
ضحايا العنف اجلنسي وتقدمي الـتعويضات املناسبة هلن وضمان تقـدمي اجلنـاة يف جـرائم العنـف                 

  .كراه حملاكمات فعالةاجلنسي والزواج باإل
ويتمتع جملس األمن بسلطة فريدة تسمح لـه بــفرض جـزاءات موجهـة، ممـا يزيـد مـن                    - ١١٥

 / كـانون األول   ٣١ويف  . اخلطر احمليق باجلناة ويــشكل بالتـايل جانبـا هامـا مـن جوانـب الـردع                
ــسمرب  ــالقرار      ٢٠١٢دي ــشأة عمــال ب ــن املن ــس األم ــة جمل ــشأن ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣، قامــت جلن ب

مــاري لــوجرييرو  - هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــإدراج اســم املقــدم إيريــك بــاديغي وجــانمج
. مـارس يف قائمـة اللجنـة لألفـراد والكيانـات اخلاضـعة لــلجزاءات              / آذار ٢٣رونيغا من حركـة     

ومســت . وقــد تقــرر إدراجهمــا علــى أســاس تورطهمــا يف انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان 
مـارس يف القائمـة املـذكورة       / آذار ٢٣قراطية لتحريـر روانـدا وحركـة        اللجنة أيضا القوات الدمي   

ــة      الرتكاهبمــا أعمــال عنــف، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي، ضــد الــسكان املــدنيني يف مجهوري
وتأيت هذه اإلجراءات اليت اختذهتا جلنـة جملـس األمـن يف أعقـاب تـسميتها      . الكونغو الدميقراطية 

ــاين ٣٠يف  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة     ال٢٠١٢ن ــادة حرك ــن ق ــنني م ــا  / آذار٢٣ث ــارس الرتكاهبم م
انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان والقــانون الــدويل تــشمل اســتهداف النــساء، وتــسميتها يف 

مـارس سـلطاين ماكينغـا الرتكابـه انتـهاكات      / آذار٢٣نـوفمرب لقائـد حركـة     /تشرين الثاين  ١٣
داف النــساء واألطفــال، جــسيمة للقــانون الــدويل، منــها العنــف اجلنــسي، تنطــوي علــى اســته   

 لنتــابو نتــابريي شــيكا لقيامــه بــالتخطيط لسلــسلة  ٢٠١١ديــسمرب /وتــسميتها يف كــانون األول
 وجــرى خالهلــا اغتــصاب واختطــاف  ٢٠١٠أغــسطس /هجمــات نفــذت يف واليكــايل يف آب

وإنـين أشـجع جلـان اجلـزاءات األخـرى التابعـة جمللـس األمـن،         . أطفال وإصداره األمـر بتنفيـذها   
حسب االقتضاء اللجان اخلاصـة بكـوت ديفـوار والـصومال والـسودان وتنظـيم القاعـدة                 ومنها  

، علـى توجيـه تركيزهـا حنـو         )وال سيما فيما يتعلـق بارتكـاب أعمـال العنـف اجلنـسي يف مـايل               (
وأشجع ممثليت اخلاصة علـى تقـدمي أمسـاء اجلنـاة إىل اللجـان ذات الـصلة                 . جرائم العنف اجلنسي  
  .اجها يف القوائمللنظر يف إمكانية إدر

 ولئن كانت العدالة الدولية ختتص مبساءلة اجلناة، فإهنا ُتعىن بقـدر مماثـل مـن االهتمـام                  - ١١٦
واجلـرب الـذي يــشمل رد       . بإعادة األمل إىل الضحايا وحفظ كرامتهم وجرب الضرر الالحق هبم         

رم، عبــارة عــن احلــق والتعــويض املــايل والترضــية والتأهيــل وتقــدمي الــضمانات بعــدم تكــرار اجلــ
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تدابري هتدف إىل معاجلة الضرر الالحق باألفراد أو أثـر اجلـرائم املرتكبـة ضـدهم أو تـوفري سـبل                     
وجـدير  . واعتماد هنج يتخذ من الضحايا حمور تركيز له أمٌر حيوي         . االنتصاف من جراء ذلك   

اب جـرائم  بالذكر أنه على الرغم من عدم توجيه االهتام للمدعى عليـه يف قـضية لوبانغـا بارتكـ               
عنــف جنــسي، فــإن احلكــم الــصادر يف تلــك القــضية يتــضمن توجيهــاٍت حمــددة بــشأن تقــدمي    

وال حميص، إذا أريد املـضي قـدما علـى هـذا الـدرب، مـن           . التعويضات لضحايا العنف اجلنسي   
تنفيــذ هــذه التوجيهــات بــسبل تــؤدي حتديــداً إىل جــرب األضــرار املباشــرة والطويلــة األجــل الــيت 

  .العنف اجلنسي يف حاالت الرتاعتلحق بضحايا 
  

معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليـل واإلبـالغ              - رابعا  
  )٢٠١٠ (١٩٦٠عمال بقرار جملس األمن 

املتـصل   ال تزال منظومة األمم املتحدة تركز على وضع ترتيبات لرصد العنف اجلنـسي               - ١١٧
 أساسا لإلجراءات القائمـة علـى األدلـة، وذلـك متـشيا مـع               وحتليله واإلبالغ عنه، لتكون   بالرتاع  

التوجيهات املؤقتة اليت صدرت لبعثات حفظ السالم والبعثـات الـسياسية التابعـة لألمـم املتحـدة       
وحتليلــه املتــصل بــالرتاع راعــى عنــد وضــع ترتيبــات رصــد العنــف اجلنــسي يو. وأفرقتــها القطريــة

الصعيد امليداين، مثـل تلـك الـيت    ليات ووعلى صعيد العمالقائمة واإلبالغ عنه، ترتيبات التنسيق     
؛ واألفرقـة العاملـة املعنيـة     اجلنـساين تقوم هبا جمموعـة احلمايـة، واجملموعـة الفرعيـة املعنيـة بـالعنف               

وقـد قامـت   . حبماية املدنيني؛ وآليات رصد االنتهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال واإلبـالغ عنـها       
سان مــؤخرا بوضــع وجتريــب برنــامج لتــدريب العــاملني يف مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــ

جمال حقوق اإلنـسان وغريهـم مـن مـوظفي البعثـات واألفرقـة القطريـة ذات الـصلة علـى رصـد                       
زال التركيــز منــصبا علــى تعزيــز  ومــا. وإجــراء حتقيقــات بــشأنهاملتــصل بــالرتاع العنــف اجلنــسي 

) مبـا يف ذلـك مقـدمو اخلـدمات        (دة اإلنسانية   التعاون بني الكيانات العاملة يف جمال تقدمي املساع       
من ناحيـة أخـرى   حفظ السالم والبعثات السياسية بعثات ، و من ناحيةووكاالت األمم املتحدة  

  .من خالل آليات التنسيق املناسبةوذلك 
ــسياسية، مطلــوب تكــريس قــدرات يف    بعثــات يف إطــار  و- ١١٨ حفــظ الــسالم والبعثــات ال

املــرأة مــن أجــل تيــسري وتنــسيق عمليــة تنفيــذ قــرارات جملــس شــكل مستــشارين لــشؤون محايــة 
ففـــي جنـــوب الـــسودان، أدرج تـــسعة . األمـــن املتعلقـــة بـــالعنف اجلنـــسي يف حـــاالت الـــرتاع 

مستشارين لشؤون محاية املرأة ضمن ميزانية بعثة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان ومت نـشر                   
ة، قدم صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين        ويف مجهورية الكونغو الدميقراطي   . سبعة منهم بالفعل  

املتعدد الشركاء التابع ملبادرة األمم املتحدة متويال خارج امليزانية لإلنفاق على مستـشار واحـد               
لشؤون محاية املرأة معين حبقوق اإلنـسان يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف                     
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كمــا مت ختــصيص أمــوال يف إطــار .  شــهرا١٢ى مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ملــدة تزيــد علــ
ــادرة األمــم املتحــدة لإلنفــاق علــى    ــشر مب ــة    ن ــرأة يف عملي ــة امل ــشؤون محاي ــنني ل ــشارين اث مست

مستـشار واحـد لـشؤون    نـشر  املتحدة يف كوت ديفـوار، ملـدة سـنة واحـدة ؛ فـضال عـن                األمم
وكـان  . هورية أفريقيا الوسـطى   محاية املرأة يف مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مج          

املقصود من التمويل من خالل مبادرة األمم املتحدة هو التحفيز، وبالتـايل فمـن الـضروري أن                 
تــضم بعثــات األمــم املتحــدة وظــائف ملستــشارين لــشؤون محايــة املــرأة يف ميزانياهتــا املقبلــة وأن 

. انيــة واملوافقــة عليهــا تــدعم الــدول األعــضاء مثــل هــذه الوظــائف أثنــاء عمليــة اســتعراض امليز  
وباإلضــافة إىل احلــاالت املــذكورة أعــاله، هنــاك حاجــة ماســة إىل وجــود مستــشارين لــشؤون   

اجلمهوريـة  محاية املرأة ضمن أفرقـة التقيـيم التابعـة لألمـم املتحـدة وضـمن البعثـات املوفـدة إىل                     
  . العربية السورية والصومال وليبيا ومايل

  
ــرباء   -خامسا   ــق اخلـ ــشاركة فريـ ــسي يف   مـ ــانون والعنـــف اجلنـ ــسيادة القـ  املعـــين بـ

  الرتاع  حاالت
إن عـــدم وجـــود مـــا يكفـــي مـــن القـــدرات واخلـــربات الوطنيـــة ملباشـــرة التحقيقـــات   - ١١٩

زال يـشكل عقبـة مـن العقبـات الرئيـسية أمـام كفالـة                العنف اجلنسي مـا   أعمال  واحملاكمات يف   
لبــا إىل انتــشار حــاالت اإلفــالت مــن األمــر الــذي يــؤدي غا.  ذات الــصلةاملــساءلة عــن اجلــرائم

ــاب ــى نطــاق واســع  العق ــى وصــول    عل ــؤثر عل ــن   ضــحايا، وي ــة واألم ــذه اجلــرائم إىل العدال  ه
ــق  وملعاجلــة هــذه املــسائل . والــسالمة ــسيادة القــانون والعنــف اجلنــسي يف   ، ركــز الفري املعــين ب

 تعزيــز يف جهــوده علــى) ٢٠٠٩) (١٨٨٨(حــاالت الــرتاع املنــشأ عمــال بقــرار جملــس األمــن  
قدرات األطراف الوطنية الفعالـة املعنيـة بـسيادة القـانون وحتقيـق العدالـة، يف جمـاالت شـىت مـن               

التحقيقات اجلنائية واملقاضاة، ومجع األدلـة واحلفـاظ عليهـا،          املتعلقة ب بينها اجملاالت املتخصصة    
ون املرافعـات،   والتحقيق واملقاضاة يف نظام العدالـة العـسكرية، وإصـالح القـانون اجلنـائي وقـان               

  .ومحاية الضحايا والشهود واملسؤولني القضائيني
 يعمل الفريق يف إطار برنامج مشترك جديد مدته ثـالث سـنوات، بالتنـسيق مـع إدارة              - ١٢٠

ــم املتحــدة         ــامج األم ــسان وبرن ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــسالم ومفوضــية األم ــات حفــظ ال عملي
ل مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة اإلمنــائي، ويقــدم الــدعم للــسلطات الوطنيــة يف كــ

  .الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان وغينيا وكوت ديفوار وكولومبيا
 اخلاصـة الـسابقة إىل كولومبيـا    يتوشارك الفريق، يف أعقاب الزيارة اليت قامت هبا ممـثل       - ١٢١

ا العنـف   باحتكـام ضـحاي   ” املتعلـق    ٠٣٧، يف اسـتعراض مـشروع القـانون         ٢٠١٢مايو  /يف أيار 
وعلـق الفريـق أيـضا علـى     . “ال سيما يف حال ارتباطـه بالرتاعـات املـسلحة      اجلنسي إىل العدالة،  
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ــدفاع         ــيت وضــعتها وزارة ال ــرتاع ال ــسي يف حــاالت ال ــالعنف اجلن ــة ب ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب
ــدعم الــذي ميكــن تقدميــه إىل مكتــب     . للــشرطة واجلــيش ــار الواجــب أيــضا إىل ال وأوىل االعتب

  .التحقيق واملقاضاة يف جرائم العنف اجلنسيقدرته على عي العام لتعزيز املد
نـوفمرب  /ووفقا للبيان املشترك املوقع بني حكومة غينيا واألمم املتحدة يف تشرين الثاين            - ١٢٢

، يقدم الفريق املساعدة للسلطات الوطنيـة يف جهودهـا الراميـة إىل مباشـرة التحقيقـات                 ٢٠١١
 ٢٠٠٩ســبتمرب / العنــف اجلنــسي الــيت ارتكبــت يف كونــاكري يف أيلــولواحملاكمــات يف قــضايا
ــا ــاد خـــبري لتقـــدمي املـــشورة إىل فريـــق القـــضاة الـــذي    . وحماكمـــة مرتكبيهـ ــام الفريـــق بإيفـ وقـ

  . احلكومة أنشأته
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يقوم الفريق، بالتنـسيق مـع برنـامج األمـم املتحـدة                 - ١٢٣

درة السلطات الوطنية على مباشرة التحقيقات يف جرائم العنف اجلنـسي الـيت             اإلمنائي، بتعزيز ق  
ترتكبـــها القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وقـــوات األمـــن األخـــرى يف         

  ضــابطا٧٦مــا جمموعــه وقــد مت تــدريب .  وحماكمــة مرتكبيهــاالــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة كيفــو
ــة اإل    ــى كيفي ــور، عل ــة أم ــام    عــسكريا، ضــمن مجل ــدعي الع ــالغ عــن احلــاالت إىل مكتــب امل ب

ومت أيــضا تقــدمي الــدعم يف التحقيقــات واحملاكمــات إىل القــضاة العــسكريني وإىل    . العــسكري
احملاكم املتنقلة، بالتنـسيق مـع خاليـا دعـم احملاكمـات يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبعثـة                

وأكمل هـذه اجلهـود   . الكونغو الدميقراطية منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية        
عملية مسح أجراها الفريق لقضايا العنف اجلنسي الكربى الـيت ارتكبـت يف مجهوريـة الكونغـو                 

، واستعرض الفريـق أيـضا مـشروع القـانون املتعلـق بإنـشاء حمكمـة          ٢٠٠٦الدميقراطية منذ عام    
.  وقـدم توصـيات بـشأنه      ١٩٩٠متخصصة ذات والية قضائية علـى اجلـرائم املرتكبـة منـذ عـام               

وسوف يكمل اعتماد هذا القانون اجلهود اجلارية ويساعد يف معاجلـة أوجـه القـصور الـشديدة          
  .يف قدرات السلطات الوطنية

ويف جنوب السودان، يركـز الفريـق يف العـون الـذي يقدمـه علـى املـساعدة يف حتديـد                    - ١٢٤
جلنــسي واالســتراتيجيات الراميــة إىل وتوضــيح أولويــات اإلصــالح التــشريعي املتعلقــة بــالعنف ا

وقــد أجــرى الفريــق . تعزيــز قــدرات قطــاع العدالــة علــى الــصعيد الــوطين وعلــى صــعيد الدولــة
  . تقييما للقدرة الوطنية وجيري حاليا مشاورات بشأن وضع إطار لتقدمي الدعم

وســوف يــستمر الفريــق يف تــشجيع التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، ال ســيما عــن   - ١٢٥
وجيــري حاليــا النظــر يف إجيــاد هــذا التبــادل بــني ســرياليون        . طريــق تــسهيل تبــادل اخلــربات   

وسـيجري تعزيـز هـذا النـهج يف سـياقات أخـرى، مـن بينـها مجهوريـة أفريقيـا                     . ديفوار وكوت
 بـني األمـم   ٢٠١٢ديـسمرب  /تنفيـذ البيـانني املـشتركني املـربمني يف كـانون األول     أثناء الوسطى،  

  . ذا البلد هاملتحدة وحكومة
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ويقـوم أيـضا    . سـتكمال عملـه   قادرين على ا  زال الفريق بصدد وضع قائمة خرباء        وما - ١٢٦
دولية أخرى مثل املرفق االحتياطي احلكومي الـدويل لالسـتجابة الـسريعة            كيانات  بالتنسيق مع   

ــة  ــال العدالـ ــى       ،يف جمـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــسي يف اململكـ ــف اجلنـ ــع العنـ ــادرة منـ  ومبـ
  .الشمالية نداوأيرل

  
  التوصيات  -سادساً  

أدعو مجيع أطراف الرتاعات اليت يوجد من األسـباب مـا يكفـي لالشـتباه يف ارتكاهبـا                   - ١٢٧
أعمــال عنــف جنــسي أو يف مــسؤوليتها عــن هــذه األعمــال إىل الكــف عــن هــذه االنتــهاكات، 

حبيـث تـشمل   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠وقطع التـزامات حمّددة بتوفري احلماية وفقا لقرار جملـس األمـن        
مجلة أمور منها إصدار أوامر واضـحة عـرب التسلـسالت القياديـة حتظـر العنـف اجلنـسي والـنص                     

؛ والتحقيـق يف    )أو مـا يعادهلـا    (على حظر العنف اجلنسي مـن خـالل مـدونات قواعـد الـسلوك               
 االعتداءات املزعومة يف الوقت املناسب ملساءلة اجلنـاة؛ وحتديـد الفئـات األكثـر عرضـة للعنـف                 
ــع         ــال؛ وتعــيني حمــاور رفي ــساء واألطف ــسي وإخــراجهم مــن صــفوف هــؤالء، ال ســيما الن اجلن
املستوى يكـون مـسؤوال عـن ضـمان تنفيـذ االلتزامـات ؛ والتعـاون مـع األمـم املتحـدة وتيـسري                

  .وصوهلا لرصد االمتثال
  :  ويف هذا الصدد، أناشد جملس األمن القيام مبا يلي- ١٢٨

كيب العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع، مبـا يف ذلـك               زيادة الـضغط علـى مـرت        )أ(  
األفــراد واألطــراف والــدول املــذكورة يف تقــاريري، مــن خــالل اختــاذ تــدابري حمــددة األهــداف   
ومتدرجة من جانـب جلـان اجلـزاءات ذات الـصلة، والنظـر يف الوسـائل الـيت ميكـن مـن خالهلـا                        

ينبغــي .  تتــوفر فيهــا جلــان جــزاءاتاختــاذ مثــل هــذه التــدابري يف الــسياقات ذات الــصلة والــيت ال
تطبيق مثل هذه اإلجراءات من جانـب جملـس األمـن علـى األشـخاص الـذين يرتكبـون أعمـال                      

، متـشيا مـع     )بعـدم املنـع أو املعاقبـة      (يصدرون أوامر بشأهنا أو يتغاضون عنـها         عنف جنسي، أو  
سؤولية املباشــرة، أحكــام القــانون اجلنــائي الــدويل فيمــا يتعلــق باألشــخاص الــذين يتحملــون املــ 

  املسؤولية القيادية أو املسؤولية العليا؛ أو
النظر يف وضع آلية مناسـبة أو اختـاذ إجـراء مناسـب مـن جانـب جملـس األمـن                      )ب(  

ــن            ١٩٦٠مــن أجــل الرصــد املنــهجي اللتزامــات أطــراف الــرتاع مبوجــب قــرار جملــس األم
 األمـم املتحـدة املعنيـون مـن         وأشجع اجمللس على دعم اجلهـود الـيت يبـذهلا مـسؤولو           ). ٢٠١٠(

الــدول بغيــة احلــصول علــى مثــل هــذه   أجــل إجــراء حــوارات مــع األطــراف مــن الــدول وغــري  
االلتزامــات، مبــا يف ذلــك املــشاركة، حــسب االقتــضاء، مــع دوائــر األعمــال وأوســاط الــشتات  

   تأثري؛يوالزعماء الدينيني والتقليديني وغريهم ممن ميكن أن ميارسوا أ
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ــصدي للعنــف      اســتخدام  )ج(   ــه مــن أجــل الت ــيت حبوزت ــع الوســائل األخــرى ال  مجي
اجلنسي يف حـاالت الـرتاع، مبـا يف ذلـك اإلحالـة إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وتكليـف جلـان                        
التحقيق الدولية، واإلدانة الصرحية لالنتهاكات يف قراراته والبيانات الرئاسية والبيانـات العامـة،             

ا لزياراتـه امليدانيـة الدوريـة ومـشاوراته مـع اهليئـات اإلقليميـة مثـل                 واعتبار العنف اجلنسي حمـور    
  جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي؛

إدراج العنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع بـشكل منـهجي يف مجيـع القـرارات                    )د(  
القطريــة ذات الــصلة وعنــد اإلذن بواليــات جديــدة لبعثــات حفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية 

) ٢٠١٠ (١٩٦٠خلاصــة وعنــد جتديــدها مــن خــالل إدراج ذات العبــارات الــواردة يف قــراره  ا
الــذي يــدعو، يف مجلــة أمــور، إىل وقــف العنــف اجلنــسي؛ وتنفيــذ ترتيبــات للرصــد والتحليــل     
ــرتاع         ــع أطــراف ال ــة؛ وإجــراء حــوارات م ــى األدل ــالغ كأســاس لإلجــراءات القائمــة عل واإلب

   ونشر مستشارين لشؤون محاية املرأة؛للحصول على التزامات باحلماية؛
مواصلة االهتمام حبالة نشر مستـشارين لـشؤون محايـة املـرأة يف بعثـات األمـم                   )هـ(  

وينبغـي تقيـيم عـدد املستـشارين ومهـامهم          . املتحدة حلفظ الـسالم والبعثـات الـسياسية اخلاصـة         
لـسياسية وعنـد   بشكل منهجي عند التحضري لكل بعثـة مـن بعثـات حفـظ الـسالم أو البعثـات ا          

اســـتعراض واليتـــها، وفقـــا لالختـــصاصات املتفـــق عليهـــا للمستـــشارين، وينبغـــي إدراج هـــذه 
  الوظائف يف جداول مالك موظفي البعثات وامليزانيات يف مجيع احلاالت املثرية للقلق؛

الدعوة إىل بـذل اجلهـود ورصـدها ملعاجلـة الـشواغل املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي                    )و(  
صالح القطاع األمين وترتيباته، مبا يف ذلـك إجـراء حتريـات للتأكـد مـن أن                 يف سياق عمليات إ   

ــسان          ــوق اإلن ــهاكات حق ــن انت ــريه م ــسي وغ ــف جن ــات عن ــوا عملي ــذين ارتكب األشــخاص ال
أصــدروا أوامــر بــشأهنا يــتم اســتبعادهم مــن مجيــع اهليئــات احلكوميــة، مبــا يف ذلــك القــوات     أو

رس الـوطين، وأي آليـات مدنيـة للرقابـة والرصـد؛            املسلحة والشرطة ودوائر االستخبارات واحل    
وتــوفري التــدريب لقــوات األمــن الــوطين، وضــمان مبــدأ عــدم العفــو عــن مــرتكيب االنتــهاكات   
اجلسيمة حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك جرائم العنف اجلنسي؛ وكفالة الوصـول إىل قطـاع األمـن            

ــساء واألطفــال    ــسكانية وخاصــة الن ــشرائح ال ــع ال ــزع  . واســتجابته جلمي ــات ن ويف ســياق عملي
الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، ينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب إىل إنــشاء آليــات حلمايــة  
املدنيني ال سيما النساء واألطفال بالقرب من مواقع اإليـواء املؤقـت، ومثـة شـرط صـارم يتمثـل               

 يف صـفوفها وأن  يف أن حتدد القـوات واجلماعـات املـسلحة مجيـع النـساء واألطفـال املوجـودين            
ويف سياق إصـالح قطـاع العـدل، ينبغـي التركيـز، يف مجلـة أمـور،                 . تقوم بتسرحيهم على الفور   

على تقدمي الدعم إىل السلطات الوطنية يف اإلصـالحات التـشريعية؛ وتـوفري التـدريب والتوعيـة                 
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 يف ذلـك    قضاة الصلح، مبـا   /لشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة    ابشأن العنف اجلنسي لرجال     
وينبغــي أيــضا إيــالء االعتبــار  . تــدريب مزيــد مــن النــساء لاللتحــاق بــسلكي القــضاة واحملــامني  

الواجــــب إىل مالحقــــة جــــرائم العنــــف اجلنــــسي مــــن خــــالل ترتيبــــات العدالــــة االنتقاليــــة، 
  .االقتضاء حسب
ــل دخــول       - ١٢٩ ــة أن تكف ــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليمي ــن وال  أطلــب إىل جملــس األم

ء واملبعــــوثني، املــــشاركني يف عمليــــات الوســــاطة ووقــــف إطــــالق النــــار والــــسالم الوســــطا
والدبلوماســية الوقائيــة، يف حــوار مــع أطــراف الرتاعــات بــشأن العنــف اجلنــسي املتــصل بتلــك    

. الرتاعات، ومعاجلـة اسـتخدام العنـف اجلنـسي كوسـيلة أو تكتيـك للـرتاع يف اتفاقـات الـسالم          
تعريــف األعمــال احملظــورة مبوجــب اتفاقــات وقــف إطــالق   وينبغــي إدراج العنــف اجلنــسي يف 

النار، ورصده كجزء من آليات الرصد لوقف إطالق النار وينبغي أيـضا إدراج هـذه الـشواغل                 
وأشـجع، يف   . كأحكام خاصة يف اتفاقات السالم املتصلة بالترتيبات األمنيـة والعدالـة االنتقاليـة            

وسـطاء املعنـيني مبعاجلـة العنـف اجلنـسي املتـصل       دليـل األمـم املتحـدة لل   ”هذا الصدد، استخدام    
  .“بالرتاعات يف اتفاقات وقف إطالق النار والسالم

  :أشجع الدول األعضاء واجلهات املاحنة واملنظمات اإلقليمية على ما يلي - ١٣٠
كفالة توفري اخلدمات الطبية واملتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية والنفـسية               )أ(  

ها من اخلدمات املتعددة القطاعات للضحايا على سبيل األولويـة، ودعـم تنميـة              والقانونية وغري 
ــة    وتعزيـــز قـــدرات املؤســـسات الوطنيـــة،  ــيما الـــنظم الـــصحية والقـــضائية ونظـــم الرعايـ ال سـ

االجتماعية، فضال عـن شـبكات اجملتمـع املـدين احملليـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة املـستدامة إىل                       
ويلـزم تـوفري املـوارد الكافيـة        . ت الـرتاع ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع          ضحايا العنف اجلنسي يف حاال    

ــة ووكـــاالت      ــسلطات الوطنيـ ــا الـ ــتجابة الـــيت تـــضطلع هبـ ــربامج االسـ ويف الوقـــت املناســـب لـ
املتحدة واملنظمات غري احلكومية، وجمموعات اجملتمع املـدين كجـزء مـن االسـتراتيجيات               األمم

الـرتاع، مـع األخـذ يف االعتبـار أن تـوفري اخلـدمات        الشاملة حملاربـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت           
  يؤدي إىل حتسني املعلومات املتاحة عن العنف اجلنسي؛

كفالة مالءمة املساعدات واخلدمات املتعددة القطاعات لالحتياجات اخلاصـة           )ب(  
 مــن الــربامج املعنيــة بــالعنف  ،يزاا وإن كــان متمــ،للفتيــات والفتيــان باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ 

وينبغــي تــوفري مــوارد كافيــة إلجــراء مزيــد مــن األحبــاث والرصــد واإلبــالغ، ووضــع  نــساين اجل
مبادرات للمنع، وتقدمي خدمات عن جوانب معينة مثل استخدام العنف اجلنسي ضـد الرجـال               

حمنـة الـضحايا الـاليت حيملـن أطفـاال نتيجـة االغتـصاب        ووالفتيان كأسلوب خـاص بالرتاعـات؛      
 قــسري تــزويج كثمــرة لالغتــصاب؛ والعنــف اجلنــسي املتخــذ شــكل واألطفــال الــذين يولــدون

  للطفالت املتضررات بالرتاع؛
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التأكد من أن التعويضات املمنوحـة مـن خـالل اآلليـات القـضائية أو اإلداريـة                   )ج(  
وينبغـي تعزيـز النـهج املتعـددة     . يتم تقدميها وإتاحتها لضحايا العنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع     

التعويــضات كجــزء مــن مبــادرات املرحلــة االنتقاليــة بعــد انتــهاء الرتاعــات،  القطاعــات لتقــدمي 
  وينبغي أن تتلقى برامج التعويضات متويال ثابتا ومستداما؛

باعتبـاره  قبول العنف اجلنسي يف حاالت الـرتاع        يف   الواجب   النظر على النحو    )د(  
يف ركـز الالجــئ،   مــن أشـكال االضــطهاد الـذي يــستوجب اإلقـرار مبــنح املتـضرر منــه م    شـكال 
 يستخدم لتـشريد     العنف اجلنسي   اليت تفيد بأن   سياقاتال يف العديد من     الواردة املعلومات   ضوء

  السكان قسريا؛
تيــسري حتــسني مجــع البيانــات وحتليلــها فيمــا يتعلــق بالــصالت القائمــة بــني            )هـ(  

لعنـف اجلنـسي    االنتشار الواسع النطاق لألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة وا              
املتصل بالرتاعات، واختاذ تدابري فعالة ملراقبة األسلحة على كل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي                 

والدول األعضاء مدعوة ألن تأخذ يف االعتبـار ضـرورة املراعـاة الكاملـة لالعتبـارات                . والدويل
 املتحــدة اجلنــسانية يف ســياق الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك برنــامج عمــل األمــم  

  بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛
االستفادة مـن خـربة فريـق اخلـرباء املعـين بـسيادة القـانون والعنـف اجلنـسي يف                 )و(  

حاالت الرتاع من أجـل تعزيـز سـيادة القـانون وقـدرات نظـم العدالـة املدنيـة والعـسكرية علـى                       
زيــز الــضمانات املؤســسية ضــد  التــصدي للعنــف اجلنــسي، يف إطــار اجلهــود األوســع نطاقــا لتع  

وأحـث اجلهـات املاحنـة علـى كفالـة التمويـل املـستدام هلـذا املـورد القـيم           . اإلفالت من العقـاب  
  .للدول األعضاء

 تتحمــل الــدول األعــضاء املــسؤولية القانونيــة واألخالقيــة األساســية عــن منــع العنــف    - ١٣١
 جمـددا علـى احلاجـة إىل امللكيـة          ولـذلك، فـإنين أؤكـد     . اجلنسي املتصل بالرتاعات والتصدي لـه     

وتقـف األمـم املتحـدة علـى أهبـة االسـتعداد لـدعم              . والقيادة واملسؤولية الوطنية يف هذا الصدد     
  .السلطات الوطنية يف ما تبذله من جهود

  
  القائمة املرفقة  -سابعا   

 يتـــضمن مرفـــق هـــذا التقريـــر، الـــذي يـــستند إىل املعلومـــات املتـــوافرة حاليـــا، قائمـــة  - ١٣٢
باألطراف اليت يوجد من األسباب مـا يكفـي لالشـتباه يف ارتكاهبـا أعمـال االغتـصاب وغريهـا                    
من أشكال العنف اجلنسي بشكل منطي أو إىل مسؤوليتها عن ذلك يف حـاالت الـرتاع املـسلح                  

ومل يكـن مقـصودا أن يتـضمن املرفـق قائمـة شـاملة              . املدرجة على جدول أعمال جملـس األمـن       
  . لكن أن يشمل أمساء من تتوافر عنهم معلومات موثوقة يف الوقت الراهنبأمساء املنتهكني، 
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وإمنـا الغـرض مـن القائمـة هـو          . يتضمن قائمة للبلـدان     وجتدر اإلشارة إىل أن املرفق ال      - ١٣٣
حتديــد أطــراف بعينــها للرتاعــات يوجــد مــن األســباب مــا يكفــي لالشــتباه يف ارتكاهبــا أعمــال   

ويف . عنف اجلنسي بشكل منطـي أو إىل مـسؤوليتها عـن ذلـك            االغتصاب وغريها من أشكال ال    
ــا          ــت فيه ــيت ارتكب ــع أو احلــاالت ال ــط لإلشــارة إىل املواق ــدان فق ــرد أمســاء البل ــصدد، ت ــذا ال ه

  .األطراف املخالفة االنتهاكات املذكورة
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  املرفق
قائمة باألطراف اليت يوجد من األسـباب مـا يكفـي لالشـتباه يف ارتكاهبـا                    

اب وغريهــا مــن أشــكال العنــف اجلنــسي بــشكل منطــي    أعمــال االغتــص
ــرتاع املــسلح املدرجــة علــى       أو إىل مــسؤوليتها عــن ذلــك يف حــاالت ال

  جدول أعمال جملس األمن
  

  أطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
  جيش الرب للمقاومة  - ١
 تجمـع الاملكون من فصائل التجمع الوطين من أجل إنقـاذ كـودرو، و           (ائتالف سيليكا     - ٢

الوطين من أجل العدالة والسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واحتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن            
  ) أجل التجمع، واجلبهة الدميقراطية لشعب أفريقيا الوسطى

  
  أطراف يف كوت ديفوار    

  :اجلماعات املسلحة التالية  - ١
ي، وجبهـة   التحـالف الـوطين لـشعب و      : مجاعات امليليشيا السابقة مبا يف ذلك       )أ(  

ــوطين         ــوار، واالحتــاد ال ــر غــرب كــوت ديف ــة لتحري ــر الغــرب الكــبري، واحلركــة اإليفواري حتري
  للمقاومة يف الغرب الكبري

  القوات املسلحة للقوى اجلديدة سابقا  )ب(  
  قوات الدفاع واألمن اإليفوارية سابقا  )ج(  

  القوات اجلمهورية لكوت ديفوار  - ٢
  

  دميقراطيةأطراف يف مجهورية الكونغو ال    
  : اجلماعات املسلحة التالية  - ١

   سيادةوذيحتالف الوطنيني من أجل كونغو حرة   )أ(  
  اجليش الوطين لتحرير أوغندا/حتالف القوى الدميقراطية  )ب(  
  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا  )ج(  
  قوات الدفاع الكونغولية   )د(  
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  قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري  )هـ(  
  ش الرب للمقاومةجي  )و(  
  ي تشيكا يما - ييمجاعة ما  )ز(  
  ي كيفوافوايما -ي يمجاعة ما  )ح(  
  ي مورغانيما -ي يمجاعة ما  )ط(  
  لومومبا /مبايي سيما -ي يمجاعة ما  )ي(  
  مارس/ آذار٢٣حركة   )ك(  
  مجاعة نياتورا املسلحة  )ل(  
  ائتالف الوطنيني املقاومني الكونغوليني   )م(  
  موتومبوكيمجاعة رايا   )ن(  

  القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  - ٢
  الشرطة الوطنية الكونغولية  - ٣
  

  أطراف يف مايل    
   املغرب اإلسالمي بالدتنظيم القاعدة يف  - ١
  أنصار الدين  - ٢
  احلركة الوطنية لتحرير أزواد  - ٣
  حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا  - ٤
  

   العربية السوريةأطراف يف اجلمهورية    
قـــوات احلكومـــة الـــسورية، مبـــا يف ذلـــك القـــوات املـــسلحة الـــسورية وقـــوات االســـتخبارات  

  ومليشيات الشبيحة
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	1 - هذا التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، مقدَّم عملا بالفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 1960 (2010)، وبيانه الرئاسي (S/PRST/2012/23) الذي طلب فيه مجلس الأمن تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ القرارات 1960 و 1888 (2009) و 1820 (2008)، والتوصية باتخاذ إجراءات ملائمة. ويعرض التقرير معلومات عن أطراف النـزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن هذه الأعمال. ويبرز الإجراءات التي تتخذها الدول التي تعاني من نزاعات وتلك التي تمر في مرحلة ما بعد النزاع وما تواجهه من تحديات في حماية النساء والرجال والأطفال من العنف الجنسي. ويبرز التقرير تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ؛ وتنصيب المستشارين في شؤون حماية المرأة؛ وأنشطة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وجهود منظومة الأمم المتحدة؛ والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة هذه الجريمة الفظيعة. وينبغي قراءة هذا التقرير مقترنا بتقريري السابق، S/2012/33.
	2 - وقد تطلَّب إعداد هذا التقرير إجراء مشاورات مع أعضاء شبكة المنظمات الـ 13، المسماة مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وبعثات الأمم المتحدة الميدانية وأفرقتها القطرية، والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية المعنية. وكانت بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية والأفرقة القطرية هي المصدر الرئيسي للمعلومات المستند إليها في إعداد هذا التقرير.
	3 - وفي 2 أيلول/سبتمبر، تقلدت زينب حواء بنغورا منصب ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، حيث حلت محل مارغريت ولستروم، وتولت رئاسة مبادرة الأمم المتحدة. وسوف تركز السيدة بنغورا على تعزيز المكاسب المحرزة حول خطة النقاط الخمس ذات الأولوية التي حددتها سلفها، ألا وهي: إنهاء الإفلات من العقاب؛ وتمكين النساء المتضررات من الحرب من السعي إلى الإنصاف ونيل حقوقهن؛ وتعزيز الإرادة السياسية اللازمة للمواجهة الشاملة للعنف الجنسي؛ وتنسيق وتصعيد الاستجابة الدولية؛ وتحسين فهم العنف الجنسي بوصفه تكتيكا ونتيجة للحرب. وكأولوية إضافية، سوف تُركِّز ممثلتي الخاصة على تعزيز الملكية والقيادة والمسؤولية الوطنية عن مواجهة العنف الجنسي.
	4 - وفي عام 2012، دعمت مبادرة الأمم المتحدة تعميم التدريب القائم على السيناريوهات لقوات حفظ السلام من أجل تحسين استعدادها التعبوي للاعتراف بالعنف الجنسي ورد الفعل السريع عليه، وجرَّبت مؤشرات إنذار مبكر جديدة ترمي إلى تعزيز الوقاية. ودعمت مبادرة الأمم المتحدة أيضا تنفيذ استراتيجيات شاملة مشتركة بين الحكومات والأمم المتحدة ترمي إلى مكافحة العنف الجنسي في السياقات ذات الصلة. وأصدرت مبادرة الأمم المتحدة عددا من الأدوات لمساعدة جهود بناء القدرات الوطنية، بما في ذلك دراسة عن تعزيز منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، كما أصدرت إحاطات خاصة بالسياسات عن الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية للناجين من العنف الجنسي في البيئات المتضررة من النزاعات. ومن أجل تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على الأرض، التزمت مبادرة الأمم المتحدة بتقديم التمويل التحفيزي لاستشاريين في مجال حماية المرأة في بيئات أساسية. وتدعم هذه الأنشطةَ التبرعات الواردة إلى الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء التابع لمبادرة الأمم المتحدة، والذي يسهم في تحفيز التعاون بين كيانات منظومة الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع. وإنني لأحث المانحين على مواصلة دعم هذا الصندوق الهام.
	ثانيا - الشواغل الجارية والناشئة بشأن العنف الجنسي كقضية هامة للسلام والأمن الدوليين
	5 - يدل العنف الجنسي على الاغتصاب أو الاسترقاق الجنسي أو البغاء القسري أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة من الخطورة، يمارَس ضد النساء أو الرجال أو الأطفال، مما تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع (صلة زمنية أو جغرافية أو سببية). وقد تتضح هذه الصلة بالنزاعات في السمات الشخصية للجاني/للجناة ودوافعه/دوافعهم، والسمات الشخصية للمجني عليه/للمجني عليهم، وظروف الإفلات من العقاب/تفكك الدولة، والأبعاد العابرة للحدود و/أو كونها تنتهك بنود اتفاق ما لوقف إطلاق النار.
	6 - وتبرز الأقسام القطرية من التقرير عدة شواغل ناشئة مثل العنف الجنسي ضد الرجال والأولاد، ومصير الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب، وممارسة الزيجات القسرية من قِبل جماعات مسلحة. ويلفت التقرير الانتباه أيضا إلى الصلة بين العنف الجنسي والاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعية؛ ونزوح السكان المدنيين؛ وعدم كفاية الجهود المبذولة المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.
	7 - وتبرز الخبرات الواردة من جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وكوت ديفوار الارتباط المتبادل بين العنف الجنسي وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني المعيبة. وعلى سبيل المثال، وقعت حوادث عنف جنسي حيثما جرى إعادة نشر أو تجميع قوات أمنية أو مقاتلين سابقين بلا فحص أو تدريب ملائم على مقربة من المراكز المدنية. وثمة حالات شهدت انشقاق جماعات مسلحة عن الجيش الوطني وارتكابها للعنف الجنسي عقب فشل مبادرات تكاملية. ويشكِّل إقصاء بعض الجماعات المسلحة من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان تهديدا كبيرا للمجتمعات المحلية إذ تواصل تلك الجماعات الاضطلاع بأدوار الإدارة الأمنية الفعلية في مناطق تتسم بضعف سلطة الدولة.
	8 - ومن الجلي بشكل متزايد أن العنف الجنسي قد استُخدم للتهجير القسري للسكان، داخليا وعبر الحدود، في أماكن مثل الجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وليبيا ومالي. واستُهدفت النساء والأطفال أثناء الفرار في الطريق إلى المخيمات في الصومال؛ وبعد النزوح داخل وخارج مخيمات ومستوطنات اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن القرى والبلدات المحيطة، مثلما حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وكوت ديفوار وميانمار. ويعيق الوقايةَ والاستجابةَ استمرارُ عدم الأمان، والقيودُ على الوصول، ونقصُ التوثيق عن الناجين، وفجوات التمويل.
	9 - وفي بعض البلدان، تشير المعلومات إلى وجود علاقة تبادلية بين موجات الارتفاع في حوادث العنف الجنسي والنشاط العسكري المرتبط بالاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، استُخدم الاغتصاب من قِبل جماعات مسلحة لمعاقبة المدنيين على منعهم من الصيد غير المشروع والاتجار غير المشروع بالمعادن. وفي كولومبيا، استخدمت الجماعات المسلحة غير القانونية العنف الجنسي بغية التهجير القسري للسكان من المناطق الغنية بالمعادن والزراعة، أو المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للاتجار بالمخدرات. وبالرغم من بعض الجهود التي بذلتها شركات وحكومات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية من أجل تقليص قدرة الجماعات المسلحة على توليد الدخل من المعادن المؤججة للنزاعات، فإنه يتعين على صناع السياسات وقادة الصناعة مضاعفة جهودهم من أجل الرصد الأفضل لعملية الاستخراج غير القانوني.
	10 - وبالرغم من تضرر النساء والفتيات أكثر من غيرهن، فإن الرجال والأولاد هم أيضا ضحايا للعنف الجنسي في حالات النزاع. وقد استُخدم العنف الجنسي ضد الذكور كتكتيك للحرب أو في سياق الاحتجاز أو الاستجواب في حالات مثل أفغانستان وسوريا وليبيا ومالي. وثمة آثار اجتماعية حادة تنجم عن هذا العنف. وتقوم الحاجة إلى المزيد من الرصد والمعلومات بشأن الضحايا من الذكور وأنواع العنف الجنسي التي يتضررون منها، وذلك بغية تصميم المبادرات الوقائية وحملات التوعية والبروتوكولات العلاجية والخدمات المقدمة إلى الناجين.
	11 - وقد جرى توثيق ممارسة الزيجات القسرية والاغتصاب والاسترقاق الجنسي من قِبل مسلحين في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن وجنوب السودان والصومال. ويقوم أطراف النزاعات بالاختطاف القسري للنساء والفتيات كـ ”زوجات“، واغتصابهن واستخدامهن كرقيق جنسي. وبذريعة من الشريعة الإسلامية، يجبر بعض أطراف النزاعات في الصومال ومالي واليمن الأسر والمجتمعات المحلية على إعطاء النساء والفتيات للجماعة في علاقات زواج، حيث يحدث الاغتصاب والاسترقاق الجنسي في هذا السياق. وإضافة إلى ذلك، وكنتيجة للتعرض للاغتصاب أثناء النزاع، ثمة تقارير تفيد عن التزويج القسري للناجيات إما من مقترفي الاغتصاب أو من أفراد من أسرهم. ويؤدي إجبار ضحايا الاغتصاب على التزوج من مقترفي الاغتصاب يجعل منهن ضحايا مرة أخرى، ويفضي إلى إفلات المقترفين من العقاب، ويوجه رسالة مفادها أن العنف الجنسي مقبول اجتماعيا.
	12 - ولا توجد، إن وُجدت، سوى معلومات قليلة بشأن الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب في زمن الحرب، أو أوجه الضعف الفريدة التي يواجهونها، أو خبراتهم اللاحقة. وتشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يربين الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب كثيراً ما يعشن في ظل الفقر المدقع، منبوذات من أقاربهن. ويوصم الأطفال أيضا بالعار ويواجهون الآثار الاجتماعية والنفسية والاجتماعية - الاقتصادية المترتبة على ذلك. وتقوم الحاجة إلى مزيد من المعلومات والبحوث بغية إعداد مبادرات المواجهة. وثمة فجوة مساءلة أيضا حينما يتعلق الأمر بالأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب، إذ أن معاقبة مقترفي الاغتصاب أو الانتصاف منهم نادرا ما يشمل جبر أضرار الضحايا من النساء أو الأطفال المولودين نتيجة لذلك. وتفتقر الفتيات والنساء إلى خدمات الإسقاط الآمن للحمل، ويُجبَرن على الاحتفاظ بالحمل غير المرغوب فيه نتيجة لاغتصاب، أو يخضن عمليات إجهاض خطرة. ولذا، فإنه ينبغي أن يكون الوصول إلى الوسائل العاجلة الآمنة لمنع الحمل وإلى خدمات إسقاط الحمل الناجم عن الاغتصاب مكونا رئيسيا للمواجهة المتعددة القطاعات.
	13 - ويتسم العنف الجنسي بقلة الإبلاغ عنه في جميع الأحوال تقريبا. ويعود ذلك إلى عوامل عدة، من بينها المخاطر والأعمال الانتقامية التي يواجهها الناجون والشهود وموظفو العمل الإنساني والصحفيون حينما يتحدثون؛ وتوفر الحالة المأخوذة من الصومال التي يبرزها هذا التقرير مثالا على ذلك.
	ألف - معلومات عن أطراف النـزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي
	14 - تستند المعلومات المعروضة في القسم التالي إلى حالات سجلتها ووثقتها منظومة الأمم المتحدة، ولذا فهي توفر مؤشرات فقط عن نطاق وحجم وطبيعة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والأطفال والرجال.
	أفغانستان

	15 - وفقاً لشركاء الأمم المتحدة، فإن أنماط العنف الجنسي ضد النساء والفتيات قد اتخذت طابعا جديدا يتأثر بطبيعة النزاع المتواصل في أفغانستان. ويشمل ذلك الاختطاف والاعتداء والاغتصاب والانتهاك الجنسي للنساء والأطفال في المجتمعات المحلية في ظل نفوذ أو سيطرة العناصر المناهضة للحكومة، بما في ذلك طالبان وسائر أمراء الحرب. وثمة معلومات أيضا عن جماعات مسلحة وميليشيات قبلية، استُخدم بعضها كشرطة محلية أفغانية، تعتدي جنسيا على النساء والفتيات.
	16 - ومما يعيق إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن العنف الجنسي وملاحقة مقترفيه وجود مناخ من الإفلات من العقاب، وفجوة في سيادة القانون في مناطق كثيرة، وافتقار إلى الثقة في سلطات إنفاذ القانون، وافتقار إلى الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى المحرمات الثقافية والوصم بالعار. وفي حالات كثيرة، فإن الفتيات والنساء اللاتي يُبلِغن عن وقوعهن ضحايا للعنف الجنسي يجري اتهامهن لاحقا بارتكاب جرائم، ورجمهن علنا أو معاقبتهن. وقد وردت تقارير عن حوادث كهذه من مقاطعات غور وقندُز وسار - إي - بول، وباروان، وغارديز. ويواجه الناجون والمنظمات غير الحكومية التي تساعدهم أعمال انتقامية محتملة. وفي بعض المناطق، يكون المغتصبون المزعومون أو المدانون من القادة الأقوياء أو أعضاء الجماعات المسلحة أو العصابات الإجرامية، أو من ذوي الصلات بهؤلاء، فضلا عن الأفراد المؤثرين الذين يحمونهم من التوقيف والملاحقة. 
	17 - واستمرت الأمم المتحدة في تلقي تقارير عن أولاد ورجال يجري الاعتداء عليهم أو تهديدهم بالعنف الجنسي من قِبَل أعضاء في مديرية الأمن الوطني والشرطة الوطنية الأفغانية أثناء احتجازهم. ووردت تقارير مماثلة من أولاد محتجزين في مراكز إعادة تأهيل الأحداث بتهم تتصل بالأمن الوطني. ويُزعم أن هذه الأعمال تُرتكب أثناء الاستجواب بغية انتزاع اعتراف أو الحصول على معلومات أو تأمين تعاون المحتجزين.
	18 - وثمة تقدم نسبي في تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وفي عدد الملاحقات للمتهمين بارتكاب العنف الجنسي مقارنة بالعام الماضي. وتحت إشراف وزارة شؤون المرأة، تأسست شبكة من مراكز حماية المرأة في 19 من أصل 34 مقاطعة أفغانية من أجل كفالة حصول الناجيات على الخدمات الصحية والقانونية وخدمات إعادة التأهيل. ومع ذلك، فإن عدد الحالات التي جرى تسويتها من خلال العملية القضائية والإدانات باستخدام قانون القضاء على العنف ضد المرأة يظل منخفضا. 
	19 - وينبغي أن تكون حماية المدنيين، بما في ذلك إزاء العنف الجنسي، عنصرا رئيسيا من عناصر الإطار الأمني لكل من المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد المرحلة الانتقالية، إذ يتأهب الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية للاضطلاع بمسؤوليات أكبر عن العمليات الأمنية. ويقتضي ذلك تزويد قوات الأمن الوطني الأفغانية بموارد كافية وتدريبها وتوعيتها لمواجهة العنف الجنسي، امتثالا للدستور الأفغاني وغيره من الأطر التشريعية، مثل قانون القضاء على العنف ضد المرأة.
	جمهورية أفريقيا الوسطى 

	20 - منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما شنت جماعاتٌ مسلحة هجوما ضمن ائتلاف سيليكا المتمرد، المؤلف من فصائل الـتجمع الوطني لإنقاذ البلاد والـتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام في أفريقيا الوسطى واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع والجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى، وردت ادعاءات متعددة بوقوع أعمال عنف جنسي، منها الاغتصاب، ارتُكبت ضد الـمدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة تلك الفصائل. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013، وقعتُ الأطراف اتفاقا لوقف إطلاق النار وإعلانَ مبادئ يتضمنان أحكاما تقضي بـالوقف الفوري للعنف الجنسي، وتنص في تعريف وقف إطلاق النار على أن العنف الجنسي عمل محظور، وتشترط معالجة مسألة العنف الجنسي بوصفها أولوية ملحة في إطار برنامج لتوطيد السلام تـتفق عليه الأطراف.
	21 - وفي شمال وشرق جمهورية أفريقيا الوسطى، وردت تقارير عن وقوع أعمال عنف جنسي، تشمل الاغتصاب، ترتكبها ضد الـنساء والـفتيات جهاتٌ فاعلة مسلحة مثل الـتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع والجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى وحركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة واتحاد القوى الجمهورية إضافة إلى قطاع طرق يعرفون باسم ”زراغينا“. وقد تبين في حزيران/يونيه 2012، عند بدء عملية إعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وقوعَ عدة حالات لفتيات زُوِّجن قسرا إلى أعضاء من الـتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام، وكان التجمع الوطني غير راغب بوجه عام في الإفراج عن الفتيات. وفي الجنوب الشرقي، أفاد ضحايا بقيام جيش الرب للمقاومة باختطاف نساء وفتيات لاستخدامهن كرقيق جنسـي، مع بلوغ إجمالي حالات الاختطاف منذ كانون الثاني/يناير 2012 ما عدده 85 حالة تشمل اختطاف ثماني طفلات. وفي الفترة من 2 إلى 4 شباط/فبراير 2012 دخلت وحدة من القوات التشادية بلدة نديلي وارتكبت أعمال عنف جنسي ضد المدنيين. وأبلغت حالات إلى المدعي العام للبلدة وجرى توثيقها. وأبلغ أيضا عن بعض حوادث للعنف الجنسي ارتكبتها عناصر من قوات الأمن الوطني.
	22 - وقد قامت ممثلتي الخاصة بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 5 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، واجتمعت آنذاك بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الرئيس فرانسوا بوزيزيه وممثلون عن القوات المسلحة والشرطة والجماعات السياسية العسكرية. كما اجتمعت في بانغي وبريا وباوا بممثلين عن الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية وضحايا العنف الجنسي. وقد أدت شدة القيود في مجالي القدرات والأمن إلى إعاقة جهود الرصد والإبلاغ والملاحقات القضائية. وهناك أيضا نقصٌ حاد في الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية الأساسية المقدمة للضحايا.
	23 - وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، وقعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة بيانين يهدفان إلى تعزيز التعاون في مجالات حاسمة بالنسبة لمنع العنف الجنسي وتوفير الخدمات للضحايا (انظر مرفقي الوثيقة S/2013/8). والتزمت الحكومة بجملة أمور منها التحقيق في الوقت المناسب في جرائم العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها. والأولويات الرئيسية في الفترة القادمة تتمثل في إعداد خطة تنفيذية على أساس البيانين المذكورين، والشروع فورا في وضع تدابير للحماية منها مثلا تحديد الضحايا من النساء والفتيات وإطلاق سراحهن من جميع الجماعات المسلحة.
	كولومبيا

	24 - لا يزال العنف الجنسي يُمارس في سياق النزاع المسلح في كولومبيا. ففي المناطق الريفية، أشارت النساء، لا سيما الكولومبيات من أصل أفريقي ومن بنات الشعوب الأصلية، إلى أن العنف الجنسي استخدمته جماعاتٌ مسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة الثورية الكولومبية - جيش الشعب وغيرها من الجماعات المسلحة غير المشروعة التي ظهرت بعد عملية التسريح، لترغم السكان على النزوح من مناطق التعدين أو الزراعة المربحة أو في الـممرات الاستراتيجية للاتجار بـالمخدرات. وتعتبر الحكومة الجماعاتِ المسلحة غير المشروعة عصاباتٍ إجرامية. وقد أشارالضحايا وممثلو الجماعات النسائية إلى أن عددا كبيرا ممن يتعرضون لـلعنف الجنسي أطفال، وأن أعمال العنف هذه تشمل الاختطاف والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والإجهاض القسري. وأشارت جماعات المجتمع المدني أيضا إلى أن حالاتِ الحمل الناجم عن الاغتصاب وأوضاع الأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب مدعاة لشواغل ذات أهمية لم يستجب لها إلا بصورة محدودة.
	25 - وفي تطور لوحظ في الآونة الأخيرة، تبين أن أعضاء الجماعات المسلحة غير المشروعة يقومون في أحياء محددة باستخدام العنف الجنسي ضد أقاربهم أو من تربطهم بهم صلات أسرية أخرى لكي يفرضوا سيطرتهم على أسرهم وأسر مرؤوسيهم. وفي بعض الحالات، كانت النساء اللاتي يرأسن أسرا معيشية يرغمن على تسليم بناتهن لقادة هذه الجماعات غير المشروعة. ونتيجة لذلك، فر النساء والفتيات من الأحياء والمدن التي يعشن بها طلبا للحماية.
	26 - ومن بواعث القلق ما يقوم به أعضاء الجماعات المسلحة غير المشروعة التي ظهرت في مرحلة ما بعد التسريح من استهداف منتظم للقيادات النسائية والناشطات وأسرهن بأعمال العنف الجنسي أو التهديد به. ورغم أن قانون تعويض الضحايا ورد الأراضي إلى أصحابها (الـقانون رقم 1448) الذي دخل حيز النفاذ في10 حزيران/يونيه 2012 نصّ على تقديم تعويضات لضحايا العنف الجنسي. فإن أحكامه لا تشمل الضحايا الذين استهدفتهم جماعات مسلحة غير مشروعة لا تعتبرها الحكومة أطرافا في النزاع وتُنسب إليها معظم حالات العنف الجنسي. ومن ثم، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لكيفية معالجة هذه المسألة من خلال تنفيذ القانون.
	27 - وكانت هناك تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ضد إناث وذكور على حد سواء ونسبت إلى أفراد عسكريين. ففي أيار/مايو، جرى احتجاز صبيين في نقطة تفتيش عسكرية في ميتا حيث تم الاعتداء عليهما جنسيا. وجرى بعد ذلك تهديدهما وإجبارهما على توقيع ورقة تؤكد أنهما تلقيا معاملة حسنة. وفي تموز/يوليه قام أفراد من الجيش باغتصاب امرأة عدة مرات وتهديدها، بينما تعرضت فتاة في الثالثة عشرة من بنات الشعوب الأصلية للاعتداء الجنسي في آب/أغسطس على يد أربعة جنود بالجيش قاموا بـتصويرها. وقد جرى فيما بعد تسريح الجنود الأربعة من الجيش.
	28 - وخلال الزيارة التي قامت بها ممثلتي الخاصة السابقة إلى كولومبيا في أيار/مايو 2012، أعلن نائب الرئيس، انخلينو غارزون، باسم الحكومة، التزاما بتحديد استراتيجيات لتعزيز التعاون التقني بين الحكومة والأمم المتحدة للتصدي للعنف الجنسي في حالات النـزاع في ثلاثة مجالات ذات أولوية هي: مكافحة الإفلات من العقاب؛ ووضع احتياجات الضحايا في قلب الاستراتيجيات والإجراءات؛ وتبادل الخبرات بشأن العنف الجنسي والمبادرات المتخذة لمواجهته. وأكد النائب العام التزامه بمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال التحقيقات والملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال العنف الجنسي، لكنه شدد على وجود قيود في الواقع العملي مثل التراكم الهائل للقضايا المتأخرة. وفي لقاء مع قادة الجيش والشرطة، أٌبلغت ممثلتي الخاصة بـأن قوات الأمن اعتمدت سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء انتهاكات أفرادها لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، كما اعتمدت مدونات لـقواعد السلوك لمنع مثل هذه الانتهاكات.
	29 - وفي 12 أيلول/سبتمبر 2012، قدم رئيس كولومبيا سياسة عامة وطنية للمساواة بين الجنسين، من المنتظر أن تؤدي إلى وضع استراتيجيات في مجالات عدة منها الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وحماية النساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لـلعنف الجنسي.
	30 - وقد وضعت وزارة الصحة برامج لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، إلا أنه توجد صعوبة في إتاحة تلك الخدمات في المناطق الريفية المتضررة من النزاع حيث يوجد معظم ضحايا العنف الجنسي. ومن العقبات الأخرى عدم الدراية بالأمر رقم C-355 لسنة 2006 الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يكفل للضحايا حق الحصول على خدمات الإنهاء الطوعي للحمل الناجم عن الاغتصاب.
	31 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الحكومة، في إطار جهودها الرامية إلى تمكين ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى القضاء والحصول على تعويضات، بعرض عدة مبادرات تشريعية منها تعديلٌ لـلقانون الجنائي. وثمة مبادراتٌ أخرى منها الموافقة في حزيران/يونيه 2012 على إصلاح دستوري يعرف باسم ”الإطار القانوني من أجل السلام“، وهو إصلاح يمكن أن يفضي إلى صدور قرارات عفو بحكم الواقع يستفيد منها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان المزعومون، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن.
	32 - ولا يزال تنفيذ الإطار القانوني القوي وإنفاذ الامتثال لمدونات قواعد السلوك وسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء الانتهاكات من خلال التسلسل القيادي لقوات الأمن من الأولويات الرئيسية في كولومبيا. وتتطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة الحوار بشأن تنفيذ العناصر المقترحة لتعزيز التعاون التقني. ومن الضروري أيضا أن تتناول المفاوضات الجارية بشأن اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار المخاوف المتعلقة بالعنف الجنسي تناولا صريحا. 
	كوت ديفوار

	33 -  على الرغم من تحسن الحالة الأمنية في كوت ديفوار منذ اندلاع الأزمة العنيفة التي تلت الانتخابات، لا تزال بعض الـمناطق، لا سيما المناطق الغربية المتضررة من النزاع، تشهد مصادمات منخفضة حدتها يشارك فيها مسلحون وميليشيات ممن لم يتم حتى الآن نزع سلاحهم. ويحول ذلك دون عودة اللاجئين والمشردين داخليا. وتوفر مناطق الغابات الموجودة على الحدود مع ليبريا غطاءً مواتيا للتحركات غير القانونية عبر الحدود للأسلحة والجماعات المسلحة، بما في ذلك تحركات المقاتلين الأجانب الذين يروعون المدنيين وربما يعملون في قطع الأشجار والتعدين غير المشروعين. ومما يزيد من الشواغل الأمنية وتلك المتعلقة بمسائل الحماية وجود عناصر مسلحة منها أفراد القوات المسلحة الجمهورية لكوت ديفوار والصيادون التقليديون المعروفون باسم ”الدوزو“ في المجتمعات المحلية في جميع أرجاء البلد. وفي هذا السياق، يستمر ارتفاع مخاطر تعرّض النساء والفتيات للعنف الجنسي.
	34 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لوحظ نمط خطير من العنف الجنسي في غرب كوت ديفوار، لا سيما في منطقة دْويكويه، حيث قام رجال مسلحون بمهاجمة المدنيين، وبخاصة النساء والفتيات، عند نقاط التفتيش وخلال دوريات وعمليات سطو مسلح استهدفت قوافل تجارية للمدنيين. ولاحظت الأمم المتحدة أيضا في الفترة بين أيار/مايو وتموز/يوليه 2012 شيوع اتجاه باعث على القلق حيث شهدت منطقتا غيمون وموايان كافالي أعمالَ سطو مسلح يقوم بها مجهولون يرتكبون بعد ذلك عمليات اغتصاب. وقد وقعت عمليات اغتصاب أيضا قبل الهجوم الذي شُنّ على مخيم ناهيبلي للمشردين داخليا. وكانت هذه الهجمات تستهدف بالدرجة الأولى أفراد المجتمعات غير الأصلية. وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012، جرى توثيق 248 حالة اغتصاب، 80 في المائة منها ارتكبه حسب الادعاءات مسلحون، منهم أفراد في القوات المسلحة الجمهورية لكوت ديفوار وعناصر من الميليشيات() ومن صيادي الدوزو. وانطوت عشر حالات على اغتصاب أطفال على أيدي أفراد من القوات المسلحة الجمهورية لكوت ديفوار. وقد أدى بطء عملية نزع السلاح عن مقاتلي الميليشيات السابقين وغيرهم من المقاتلين إلى إغراق المنطقة الغربية وأبيدجان بالأسلحة النارية، مما أسفر عن تفاقم الحالة فيما يتصل بالعنف الجنسي.
	35 - ولا يزال التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب يشكل تحديا. فالنظام القضائي ينظر إليه على أنه نظام بطيء غير مستقل تماما ومـثقل بالقضايا المتراكمة منذ أزمة ما بعد الانتخابات. ويضاف إلى ذلك أن بعض الأحكام القانونية ينطوي على إشكاليات، فالمادة 354 من قانون العقوبات مثلا لا تحدد أركان جريمة الاغتصاب، مما يسفر عن عدم اتساق الأحكام. ومما يزيد من تفاقم الوضع اعتماد المجتمع مواقف لا ترى في الاغتصاب إلا جرما هينا، واشتراط تقديم شهادة طبية في دعاوى الاغتصاب تبلغ تكلفتها 100 دولار.
	36 - وتتخذ الحكومة حاليا، وبدعم من الأمم المتحدة، عددا من الخطوات المهمة للتصدي للعنف الجنسي. ومن أمثلة ذلك إرساؤها استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني وُضعت في صيغتها النهائية في تموز يوليه 2012، وينتظر أن يعتمدها وزير التضامن وشؤون الأسرة والمرأة والطفل بصفة نهائية. وقامت وزارة العدل، بدعم أيضا من الأمم المتحدة، بوضع استراتيجية وطنية تنفذ على مدى ثلاث سنوات لإصلاح قطاع العدالة تتضمن محورا للـتركيز على العنف الجنسي.
	37 - وأعرب كل من وزير الداخلية حامد باكايوكو، والمدير العام للشرطة الوطنية بريدو مبيا، والقائد الأعلى للدرك الفريق أول كواسي جيرفيه لممثلتي الخاصة السابقة عن التزامه بالقيام، وفق سياسة الرئيس الحسن واتارا لمكافحة الإفلات من العقاب، بتنفيذ برامج لـلوقاية وبالتعاون مع القضاء لمحاكمة مرتكبي العنف الجنسي. كما أعرب وزير الداخلية عن التزامه بالعمل مع الأمم المتحدة على وضع مدونات لقواعد السلوك لفائدة قوات الأمن وعلى تعزيز التدريب الرامي إلى منع العنف الجنسي. 
	38 - ويشكل تنفيذ هذه الالتزامات ووضع الاستراتيجيات الـفعالة لـنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني عنصرين حاسمين لمنع وقوع العنف الجنسي، وخاصة في سياق إدماج قوات الميليشيات في القوات المسلحة الجمهورية لكوت ديفوار ومواجهة التحديات المتعلقة بالقيادة والسيطرة. وينبغي أن توضح الحكومة سياستها العامة فيما يتعلق بصيادي الدوزو، في ضوء الـدور الذي يقومون به في مجال إنفاذ الأمن في المنـاطق الغربية وضلوعهم في جرائم العنف الجنسي. ويتعين أيضا إيلاء الاعتبار الواجب لطلبات منظمات المجتمع المدني بإنشاء محكمة وطنية خاصة معنية بالعنف الجنسي.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية

	39 - أسفر تدهور الحالة الأمنية منذ مطلع عام 2012 في مقاطعات أورينتال وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية المتضررة من النزاع، وتزامنه مع ظهور جماعات مسلحة جديدة منها حركة 23 آذار/مارس، وتجدُد أنشطة الجماعات المسلحة مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعتي رايا موتومبوكي ومايي - مايي لومومبا()، عن وقوع العديد من حوادث العنف الجنسي الموثقة وعن تشريد أكثر من 000 500 شخص في كيفو الشمالية. ووقعت أعمال العنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في الأساس، خلال الهجمات التي شُنت على القرى. ولوحظ نمطان رئيسيان، أولـهما استهداف الجماعات المسلحة للمدنيين استهدافا منهجيا بهدف السيطرة على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية (كما يتضح من الهجمات التي شنتها في إيبولو جماعة مايي - مايي مورغان)؛ وثانيهما أن الجماعات المسلحة والعناصر التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تعمد إلى الانتقام من السكان المحليين على نحو يستند في الغالب للأصل العرقي الحقيقي أو المتصور للضحايا، وبهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مفترضة (كما هو الحال في حادث ماسيسي الذي وقع في آب/أغسطس 2012).
	40 - وفي الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2012، وثّقت الأمم المتحدة وقوع 764 شخصا ضحايا لـلعنف الجنسي في سياق النزاع، من بينهم 280 طفلا. ومن هذا العدد الإجمالي، سُجلت 242 حالة في مقاطعة أورينتال، و 278 حالة في كيفو الشمالية، و 244 حالة في كيفو الجنوبية. ونُسبت المسؤولية عما يناهز 50 في المائة تقريبا من الحالات الموثّقة إلى عناصر من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (345 ضحية، من بينها 137 طفلا) وإلى الشرطة الوطنية الكونغولية (30 ضحية، من بينها 20 طفلا)؛ ونُسبت 15 حالة، منها طفل واحد، إلى وكالة الاستخبارات الوطنية. أما الحالات المتبقية وعددها 374 حالة، فنُسبت إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (103 ضحايا، من بينهم 19 طفلا)؛ وجماعة مايي - مايي لومومبا (138 ضحية، من بينها 42 طفلا)؛ وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري (20 ضحية، من بينها 10 أطفال)؛ وقوات الدفاع الكونغولية (16 ضحية)؛ وحركة 23 آذار/مارس (20 ضحية، من بينها 10 أطفال)؛ وجماعة رايا موتومبوكي (28 ضحية، من بينها 23 طفلا)؛ وإلى جماعات مسلحة أخرى (46 ضحية، من بينها 23 طفلا) منها تحالف القوى الديمقراطية المتعاونة مع الجيش الوطني لتحرير أوغندا؛ وجيش الرب للمقاومة؛ وجماعة نياتورا المسلحة؛ والعديد من مليشيات مايي - مايي.
	41 - وفي 24 و 25 حزيران/يونيه 2012، أُفيد بأن ما لا يقل عن 28 امرأة و 23 فتاة تعرضن للاغتصاب في أثناء هجومين على محمية أوكابي للأحياء البرية في إيبولو بإقليم مامباسا (مقاطعة إيتوري) شنهما زهاء 100 عنصر من جماعة مايي - مايي مورغان(). وتلقت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا ادعاءات تفيد بأن الجماعة المسلحة المذكورة اختطفت العديد من النساء والفتيات في إيبولو خلال نفس الحادث لاستخدامهن كرقيق جنسي. والهجومان يشكلان جزءا من استراتيجية اعتمدتها جماعتا مايي - مايي لومومبا ومايي - مايي مورغان من أجل ترويع السكان بهدف السيطرة على الموارد المعدنية التي تزخر بها محمية أوكابي الغنية بالذهب. وقد بُذلت جهود لتوفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي للضحايا في المرافق الصحية الموجودة في مامباسا ومنديما ونينيا. وفي مقاطعة أورينتال أيضا، أفيد بأنه في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر تعرض ما لايقل عن 66 امرأة و 4 أطفال للاغتصاب على أيدي مقاتلين من جماعة مايي - مايي سيمبا/لومومبا في إقليم مامباسا. وأفادت التقارير بأن الضحايا استُهدفن في أثناء هجمات شُنت على بعض القرى لـتعاونها المفترض مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء تنفيذ عمليات ضد جماعة مايي - مايي سيمبا/لومومبا كان الغرض منها طرد المتمردين من منطقة التعدين الواقعة في جنوب مامباسا.
	42 - وفي إقليم واليكالي (كيفو الشمالية)، أُفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها 30 حالة اغتصاب على الأقل، في الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وآذار/مارس 2012 خلال اشتباكات وقعت بين قوات الدفاع الكونغولية (التي كانت تُعرف سابقا باسم المرشدون، والتي يـنتمي أفرادها إلى عرقية الـهوندي وتتلقى دعما من الفريق أول بوسكو نتاغاندا) وائتلاف يضم مقاتلين من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعة مايي - مايي أكيلو، في واليكالي ونتوتو وبرازا. ومن بين الحالات البالغ عددها 30 حالة، نُسبت 21 حالة إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا و 9 حالات إلى قوات الدفاع الكونغولية. وادّعى عدد كبير من الضحايا أنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي.
	43 - وفي إقليم ماسيسي (كيفو الشمالية)، أفادت التقارير بأن خمس نساء وأربع فتيات تعرضن للاغتصاب في 6 آب/أغسطس 2012 بالقرب من قرية كاتويي، خلال هجوم شنه مقاتلون من جماعة رايا موتومبوكي. وارتُكبت جرائم الاغتصاب هذه في إطار سلسلة هجمات ذات دوافع عرقية فيما يبدو استهدفت تشريد المدنيين قسرا. ومن بين الجماعات المدعى بتورطها في تلك الجرائم رايا موتومبوكي (عرقية تمبو) المتحالفة مع مايي - مايي كيفوافوا (عرقية نيانغا) التي تستهدف قرى الهوتو، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا المتحالفة مع مقاتلي نياتورا (عرقية الهوتو) التي تستهدف مجموعة تمبو العرقية. ووصف الشهود وصول عناصر رايا موتومبوكي إلى القرى وإعلانهم أن على جميع الهوتو مغادرتها وعدم العودة إليها. وأبلغ العديد من الشهود أيضا عن حالات جرى فيها تشويه الأعضاء التناسلية لرفات الضحايا الذين قتلوا، منها أربع حالات نزع فيها المقاتلون أجنة من أحشاء نساء حوامل.
	44 - وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أفيد بأن ما لا يقل عن 126 امرأة، من بينهن 24 طفلة، تعرضن للعنف الجنسي على يد جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مينوفا والقرى المحيطة بها في إقليم كاليهي (كيفو الجنوبية). ووقعت معظم الانتهاكات في أثناء انسحاب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من غوما في أعقاب استيلاء جماعة 23 آذار/مارس عليها. وقد أُلقي القبض حتى الآن على 11 عنصرا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزالون في انتظار محاكمتهم، ولكن اثنين منهم فقط وجهت لهما تهمة ارتكاب جرائم اغتصاب. أما المرافق الصحية في مينوفا والقرى المحيطة بها، فهي مجهزة تجهيزا جيدا بالكوادر الطبية المدربّة وبمجموعات الأدوية الواقية من الإصابة بـفيروس نقص المناعة البشرية بعد احتمال التعرض له.
	45 - وسُجلت حالتان مؤكدتان تعرض فيهما رجلان لعنف جنسي؛ إحداهما لرجل اعتقلته الشرطة الوطنية الكونغولية واغتصبه ضابط برتبة رقيب في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عندما كان رهن الاحتجاز، ونُسبت الأخرى إلى مقاتلة يُفترض أنها تنتمي إلى إحدى جماعات مايي - مايي.
	46 - ورغم أن عددا متزايدا من ضحايا العنف الجنسي يتلقى المساعدة المتعددة القطاعات، لا تزال الـصعوبات تكتنف إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على العلاج المجاني بسبب عدة عوامل مترابطة فيما بينها، منها نأي بعض المناطق وانعدام الأمن واستمرار النزاع والخوف من الانتقام. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صدّقت في عام 2012 على بروتوكولات وطنية تتعلق بالمساعدة الطبية والدعم النفسي وتقديم المساعدة القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وهي بروتوكولات تهدف إلى كفالة الحد الأدنى من معايير الجودة في الرعاية المقدمة للضحايا.
	47 - وبذلت الحكومة جهودا لإلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم. ففي الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2012، حُكم بمعاقبة ما لا يقل عن 49 عنصرا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لارتكابهم جرائم ذات صلة بالـعنف الـجنسي، بما فيها الاغتصاب، في المقاطعات المتضررة من النزاع. وفيما يتعلق بالهجوم الذي شُن على إيبولو في حزيران/يونيه 2012 والذي يُنسب إلى عناصر من جماعة مايي - مايي لومومبا، صدر أمر بالقبض على بول سادالا الملقب بـ ”مورغان“، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم عنف جنسي؛ وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حُكم في إقليم مامباسا بالسجن مدى الحياة على مقاتلين ينتميان إلى جماعة مايي - مايي سيمبا بعد توجيه عدة تُهم إليهما، منها الاغتصاب. وفي إقليم لوبيرو (كيفو الشمالية) وبفضل جهود خلايا دعم الملاحقة القضائية التي تساندها الأمم المتحدة، عقدت محاكم متنقلة في بيني وبوتمبو جلسات للنظر في طلبات استئناف أحكام في 14 قضية من قضايا الـعنف الـجنسي كانت معلقة لأكثر من أربع سنوات، وهو مما أفضى إلى تأييد 10 أحكام بالإدانة. وفي إقليم كاباري (كيفو الجنوبية)، اكتمل التحقيق في ادعاءات بارتكاب عناصر من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في عام 2010، جرائم قتل وإعدام بإجراءات موجزة وأعمال نهب واغتصاب جماعي. وقد أُدين ملازم من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وحُكم غيابيا على ثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة.
	48 - ورغم أن الـتقدم المحرز في مساءلة مرتكبي جرائم الاغتصاب الجماعي التي وقعت في واليكالي وبوشاني في عامي 2010 و 2011 كان تقدما محدودا، فإن إلقاء القبض في أيلول/سبتمبر 2012 على الرائد كارانغوا ألفونس موسيماكويلي المدّعى بضلوعه في أعمال عنف جنسي وقعت في واليكالي كان أمرا إيجابيا. ومن المؤسف أن موسيماكويلي توارى عن الأنظار بعد هروب محتجزين هروبا جماعيا من سجن غوما في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. أما النقيب سادوكي كيكوندا ماييلي، الذي اتُهم بارتكاب جرائم الاغتصاب التي وقعت في واليكالي، فقد لقى حتفه في سجن غوما في آب/أغسطس 2012. وفيما يتعلق بضباط الجيش الخمسة المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها أعمال عنف جنسي، الذين كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة عرضها وفدُ مجلس الأمن على الرئيس في أيار/مايو 2009، فقد لقي أحدهم مصرعه، وبُرئت ساحةُ آخر، ولا يزال ضابط ثالث طليقا لا يُعلم مكان وجوده. أما رابع هؤلاء الضباط وهو الفريق أول كاكوافو، فمحاكمته أمام المحكمة العسكرية العليا لا تزال جارية، ولا يزال خامسهم، وهو من ضباط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في انتظار بدء محاكمته. وفي عام 2009، قدم وزير العدل وحقوق الإنسان مشروع قانون لإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العنف الجنسي، ولكن هذا القانون لم يُعرض بعد على البرلمان.
	49 - وتواصل الأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ استراتيجيـتها الـوطنية لمكافحة العنف الجنسي والجنساني. أما فيما يخص إصلاح القطاع الأمني، فقد صدّق وزير الدفاع رسميا، في آب/أغسطس 2012، على كُتيبات تدريب المدربين في مجالي حقوق الإنسان والعنف الجنسي والجنساني، وهو تدريب استفاد منه حتى الآن ما مجموعه 150 ضابطا من ضباط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت الحكومة أن معظم حوادث العنف الجنسي المنسوبة إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ارتكبتها عناصر كانت تنتمي في السابق إلى جماعات مسلحة أُدمجت في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية الكونغولية، وشددت على أهمية إجراءات الفحص والفرز في عمليات الإدماج في الجيش والشرطة. وعلاوة على ذلك، ما دام جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لا يتلقون أجرا منتظما أو كافيا، فمن المرجح أنهم سيعمدون إلى ابتزاز المجتمعات المحلية.
	مالي

	50 - حدثت زيادة في حالات العنف الجنسي المبلغ عنها، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات، بعد أن أفضت الأزمة التي اندلعت في كانون الثاني/يناير 2012 إلى قيام الجماعات المتمردة في آذار/مارس باحتلال المنطقة الشمالية (تمبـوكتو، وغاو، وكيدال، وجزء من موبتي)، وتفاقمت حدة الأزمة من جراء تدفق مقاتلي الطوارق المدججين بالأسلحة عائدين إلى مالي من ليبيا. وفي الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه على وجه الخصوص، استُخدم العنف الجنسي على نطاق واسع وبشكل منهجي لـمعاقبة النساء والفتيات وترهيبهن وإخضاعهن؛ وارتكبت أشكالَ العنف هذه الحركةُ الوطنية لتحرير أزواد بقيادة العقيد السابق في الجيش الليبي، محمد أغ ناجم، وجماعاتٌ إسلامية منها أنصار الدين بقيادة إياد أغ غالي وتنظيمُ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بقيادة الجزائري يحيى أبو الهمام إضافة إلى حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي تتألف من عناصر أجنبية تعمل تحت إمرة الموريتاني حمادة ولد خيرو.
	51 - وأبلغ منذ كانون الثاني/يناير 2012 عما مجموعه 211 حالة من حالات العنف الجنسي (بما في ذلك الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، والتعذيب والعنف الجنسي في أماكن الاحتجاز، والاغتصاب الجماعي، والاختطاف والعنف الجنسي في عمليات تتم جَوْبا على المنازل أو في نقاط التفتيش). وقد رفضت أغلبية النساء والفتيات الإبلاغ خوفا من الانتقام أو من هجر أزواجهن ونبذ المجتمع المحلي لهن. ونظرا لورود تقارير بحدوث انتهاكات جسيمة في الشمال، أذن مجلس حقوق الإنسان بنشر بعثة للأمم المتحدة لتقييم حالة حقوق الإنسان في مالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (انظر A/HRC/22/33).
	52 - وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، استُخدم الاغتصاب كأسلوب من أساليب الحرب مما أسهم في نزوح أعداد هائلة من منطقتي غاو وتمبوكتو وجزء من منطقة موبتي. وتشير روايات الضحايا المشردات من هذه المناطق إلى وجود نمط متكرر لاختطاف النساء والفتيات على أيدي المتمردين واغتصابهن، بما في ذلك اغتصابهن اغتصابا جماعيا. وتتم ممارسة ”التسليم“ باختطاف النساء والفتيات من أحد الأحياء لقضاء الليلة في المعسكرات. وكل ليلة يُطلب من حي مختلف تقديم عدد معين من النساء والفتيات إلى المتمردين. وتشير طبيعة الهجمات وكونها ارتكبت في معسكرات المتمردين وقواعدهم إلى أن قادتهم يتغاضون عن مثل هذه الأعمال. وخلال الفترة من 31 آذار/مارس إلى 15 نيسان/أبريل 2012، بلغ عدد ضحايا العنف الجنسي 50 امرأة وفتاة من تسعة أحياء في غاو وغابيرو. ووصف الضحايا الجناة بـأنهم رجال ذوو بشرة فاتحة يقود بعضهم مركباتٍ تحمل علم الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وفي مدينة ميناكا وهي مدينة خاضعة لـسيطرة الحركة، تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل خمس فتيات وواحدة من كل ست نساء قد تعرضن للاغتصاب. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2012 وحده، سجلت 21 حالة اغتصاب؛ ووصف الضحايا مغتصبيهم في هذه الحالات أيضا بأنهم رجال ذوو بشرة فاتحة. وثمة حالتان من حالات الاغتصاب التي ارتكبها المتمردون التابعون للحركة عُرف أنهما أفضتـا إلى حمل الضحية. 
	53 - واستهدفت الجماعات المتمردة بوجه خاص النساء والفتيات من عرقية الـبيلا. والسكان من عرقية الـبيلا عُدّوا تقليديا عبيدا للطوارق. ويقال إن استرقاق أبناء عرقية البيلا، بما في ذلك استرقاقهم الجنسي لا يزال مستمرا في شمال مالي رغم حظر الحكومة لتلك الممارسة.
	54 - وأُبلغ عن حالات تزويج للنساء والفتيات بالإكراه لأعضاء في جماعات إسلامية متمردة، لا سيما جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وذلك في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعات. ويتعرض الآباء لتهديدات كي يسلموا بناتهم للزواج من أفراد هذه الجماعات، وقد أسفرت تلك الزيجات عن حالات اغتصاب واسترقاق جنسي وأفضت إلى الموت في بعض الحالات. وغالبا ما يجري تزويج هؤلاء النساء والفتيات ثم يتعرضن للاغتصاب مرارا وتكرارا على أيدي عدة رجال في معسكرات المتمردين. وتعمد هذه الجماعات أيضا إلى ضرب النساء وجلدهن ومعاقبتهن لسلوكهن سلوكا يعتبرونه محظورا حسب تفسيرهم للشريعة الإسلامية.
	55 - وجرى الإبلاغ عن وقوع العديد من حالات العنف الجنسي خلال محاولة الانقلاب المضاد التي نفذتها في 30 نيسان/أبريل 2012 كتيبة المظلات المعروفة باسم ”ذوي القبعات الحمراء“ الموالية للرئيس المخلوع أمادو توماني توريه، واستهدفت بها ”ذوي القبعات الخضراء“ الموالين للانقلابيين بقيادة النقيب أمادو سانوغو. وفي تقارير مثبتة، يُدعى أن ”ذوي القبعات الخضراء“ اغتصبوا على سبيل الانتقام الـعشرات من زوجات وبنات ”ذوي القبعات الحمراء“ من كتيبة مظلات جيكوروني - بارا. وهذه الحالات لم تحقق فيها الحكومة بعد. وعلاوة على ذلك، ادّعي أن ”ذوي القبعات الحمراء“ المحتجزين في معسكر كاتي أجبروا على اغتصاب بعضهم البعض بأمر من عناصر من ”ذوي القبعات الخضراء“ كانوا يشرفون على الزنازين.
	56- وفي شمال مالي، لا تزال المساعدات والخدمات الإنسانية المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي مقتصرة على المراكز الحضرية وأطرافها. وخلال الأشهر التي تلت الأزمة، دعمت الأمم المتحدة الحكومة والشركاء الوطنيين في مناطق منها كوليكورو وباماكو وسيغو وموبتي. وجرى إنشاء أو تعزيز أربعة مراكز تقدم الخدمات النفسية - الاجتماعية والقانونية إلى ضحايا العنف الجنسي. ومع ذلك، لم يتمكن إلا القليل من الضحايا من الوصول إلى هذه الخدمات بسبب انعدام الأمن، وسيطرة المسلحين على المستشفيات، والافتقار إلى الموظفين المدربين، وارتفاع تكلفة الخدمات، وضعف سلطة الدولة، والخوف من الانتقام. وقد بثت وسائطُ الإعلام العامة والخاصة رسائل للوقاية من العنف الجنسي والتوعية بشأنه عُممت على الجمهور.
	57 - واتخذت الحكومة عدة تدابير، بما في ذلك إصدار بيانات تدين العنف الجنسي. كما أحالت السلطات الوطنية الوضع في مالي إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر وزير العدل تعميما إداريا على السلطات القضائية مكلفا إياها بإعطاء أولوية لمحاكمة مقترفي جرائم العنف الجنسي المرتكبة في سياق النزاع. وإضافة إلى ذلك، تنفذ وزارة الدفاع، بدعم من الأمم المتحدة، برنامجا مشتركا لبناء قدرات قوات الأمن والمقاتلين السابقين من أجل منع العنف الجنسي وحماية النساء والفتيات منه.
	ميانمار
	58 - بعد عقود من النزاع الدائر في المناطق الحدودية، مضت عملية السلام في ميانمار قدما وتم توقيع عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الحكومة والجماعات المسلحة. وفي ولاية كاتشين، لا تزال الادعاءات بارتكاب أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك حالات اغتصاب ارتكبتها القوات الحكومية، باعثة على القلق. ولا يزال الكثير من الأشخاص مشردين على طول الحدود الجنوبية الشرقية والحدود الشرقية. وقد أدت النزاعات الطائفية التي نشبت في ولاية راخين في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى حالات تشريد جماعي. وفي هذه السياقات، وردت ادعاءات بوقوع حالات عنف جنسي ضد النساء والفتيات ولكن لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة إذ أن الحكومة لم تسمح بالوصول إلى هذه المناطق. وفي ولاية راخين، زاد من تعقد الحالة القيود التي تفرضها المجتمعات المحلية وتعوق تنفيذ العمليات الإنسانية للأمم المتحدة وتقديم المساعدة إلى الضحايا. وعدم القدرة على الوصول إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع مشكلةٌ أثارها مرارا مع الحكومة كبارُ ممثلي الأمم المتحدة. وقد أكدت الحكومة، في شباط/فبراير 2013، أنها ستتيح لـلأمم المتحدة والوكالات الدولية مرة أخرى إمكانية الوصول إلى ولاية كاتشين لتقديم المساعدة الإنسانية هناك.
	59 - ولا تزال قضية سوملوت روي جا بالذات تبعث على القلق، وهي إمرأة يُدعى أن أفرادا عسكريين قاموا باختطافها واغتصابها اغتصابا جماعيا في ولاية كاتـشين في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وكانت ممثلتي الخاصة السابقة قد طلبت من الحكومة التحقيق في الحالة، وحثت على إطلاق سراح سوملوت روي جا والنساء الثلاث الأخريات اللاتي يدعى أنهن أيضا محتجزات وعلى محاسبة الجناة. وأنكرت الحكومة تلقي أي شكاوى من أسر النساء المذكورات، ولكنها أصدرت تعليمات إلى السلطات المختصة لإجراء تحقيق واف واتخاذ إجراءات ضد من يثبت ارتكابهم للجريمة. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2012، رفضت المحكمة العليا أمر إحضار مقدم من زوج الضحية على أساس عدم كفاية الأدلة.
	60 - ويؤدي غياب الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة عن المناطق المثيرة للشواغل إلى إعاقة جهود الرصد والإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي وعرقلة تقديم الخدمات إلى الضحايا. وأكرر ندائي إلى الحكومة أن تسمح بالوصول إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، وأن تتمسك بمبدأ عدم العفو عن جرائم العنف الجنسي، وأن توفر بيئة يمكن فيها معالجة مسائل العنف الجنسي من خلال أنشطة البحث والدعوة والتحاور بشأن السياسات وبناء القدرات الوطنية.
	الصومال
	61 - على الرغم من إحراز تقدم سياسي وتحقيق مكاسب أمنية في الآونة الأخيرة في الصومال، فإن عقودا من النزاع وتفشي العنف وانعدام الأمن ضاعف من أثرها الجفافُ والتشريد الجماعي، جعلت النساء والفتيات معرضات بشدة للعنف الجنسي. ولا يزال ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها باعثا على الانزعاج الشديد. ففي مقديشو والمناطق المحيطة بها، سجل شركاء الأمم المتحدة ومقدمو الخدمات في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أكثرَ من 700 1 حالة من حالات الاغتصاب. وكان الضحايا في ثلث الحوادث المسجلة تقريبا أطفالا، وبعضهم من الفتيان. ويشير التحليل إلى وجود صلة تربط بين الطفرةِ في عدد الحوادث المسجلة بين نيسان/أبريل وتموز/يوليه وتكثيف العمليات العسكرية المنفذة ضد حركة الشباب في محور أفغويي وبلعد قرب مقديشو. وقد تكون الزيادة المسجلة في آب/أغسطس مرتبطة بوجود العناصر المسلحة في مستوطنات المشردين داخليا والمناطق المحيطة بها في الفترة السابقة على اختيار قيادة ما بعد المرحلة الانتقالية.
	62 - ولا تزال أعمال العنف الجنسي ترتكب ضد النساء والفتيات المشردات داخليا في المستوطنات في مقديشو والمناطق المحيطة بها. وفي بعض الحالات، يـتعرض الضحايا لعنف جنسي متكرر ومنهجي. وتفيد التقارير بأن الجناة منهم أفراد من جماعات مسلحة منظمة ومن قوات الأمن الصومالية. وغالبا ما لا يتسنى للضحايا تحديد أي الـجماعات الـمسلحة أو الأفرع الأمنية ينتمي إليها الجناة ، أو يحجمن عن ذلك خشية التعرض للانتقام. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب سهولة الحصول على الأزياء العسكرية في السوق. ويضاف إلى ذلك أن أفراد قوات الأمن الصومالية كثيرا ما يشتغلون في غير أوقات العمل بتقديم الـخدمات الأمنية الـخاصة بسبب ضآلة مرتباتهم أو عدم دفعها بانتظام. وتُنفذ غالبية الهجمات بالأسلحة الآلية، مما يؤكد مجددا توافر الأسلحة على نطاق واسع ويبرز الحاجة الملحة إلى آليات لنزع السلاح ومراقبة الأسلحة.
	63 - واستهدفت أعمال العنف الجنسي أيضا النساءَ والفتيات اللاجئات الفارات من الصومال صوب الحدود وذلك أثناء مرورهن عبر الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيات المتمردة. وتشير التقارير المنقولة عن المشردين داخليا واللاجئين الهاربين من المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب إلى أن الكثير من النساء والفتيات يكرهن على الزواج.
	64 - ولا تزال أعمال العنف الجنسي المبلغ عنها أقل مما يحدث بالفعل، وينتشر الإفلات من العقاب على نطاق واسع. والقدرة على الوصول إلى نظام العدالة الرسمي، لا سيما في المناطق الريفية، قدرةٌ محدودة للغاية. ولا بد من دفع الأموال لأفراد الشرطة وموظفي المحاكم من أجل رفع الدعاوى رسميا والمضي في إجراءاتها. وقانون العقوبات يجرم الاغتصاب، إلا أنه يعتبره جريمة ضد الأخلاق لا ضد المجني عليه. ونتيجة لذلك، لا يثق الكثير من النساء في النظام. ويعتمد معظم الضحايا على آليات العدالة التقليدية بما في ذلك القانون العرفي والشريعة الإسلامية، وغالبا ما لا تدعم تلك الآليات حقوق الضحايا. وهناك تقارير عن حالات جرت تسويتها من خلال الآليات التقليدية واضطرت الضحية إلى الزواج من الجاني. والأمم المتحدة عاكفة على تيسير تقديم الدعم القانوني إلى الضحايا، وهي تتعاون مع الشرطة من أجل تحسين استجابتها بسبل من بينها زيادة عدد ضابطات الشرطة.
	65 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت المحكمة العسكرية النظر في 13 قضية من قضايا العنف الجنسي اتهم فيها أفراد من قوات الأمن الصومالية (قضيتان ضد أفراد من جهاز الأمن الوطني، وقضية واحدة ضد أحد أفراد الشرطة الوطنية الصومالية، وثلاث قضايا ضد أفراد ميليشيات، أما القضايا المتبقية فهي ضد أفراد من الجيش الوطني الصومالي). ولم يُبت بعد في تسع من هذه القضايا؛ وأسفرت ثلاثٌ عن تبرئة المدعى عليهم؛ وانتهت واحدة إلى صدور حكم بالإعدام.
	66 - وتمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إرساء نظم لإحالة الأفراد إلى منشآت لتقديم الدعم النفسي - الاجتماعي الأساسي والخدمات الصحية الأساسية في بعض المناطق. لكن معايير الجودة منخفضة، كما أن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في المناطق الريفية في الصومال محدودة للغاية.
	67 - وقد أنشئت فرقة العمل المعنية بالعنف الجنسي التي أعلن عنها رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية السابقة في كانون الأول/ديسمبر 2011، ولكنها لم تجتمع قط. وإنني أحث السلطات الوطنية على تفعيل هذه الآلية بغية التصدي لـلمشكلة بطريقة شاملة.
	68 - وأدت محاكمة امرأة تعرضت للاغتصاب من جانب أفراد قوات الأمن والحكم عليها في 5 شباط/فبراير 2013 هي والصحفي الذي أجرى معها مقابلة، إلى إثارة شواغل خطيرة تتعلق باستهداف من يقْدِمون على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتبعث برسالة خاطئة إلى مرتكبي العنف الجنسي. وإنني أحث الحكومة على إجراء تحقيق كامل في ادعاءات وقوع أعمال العنف الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها.
	جنوب السودان

	69 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقع العديد من حوادث العنف الجنسي في جنوب السودان في سياق العنف القبلي الذي اندلع في ولاية جونقلي وعملية نزع سلاح المدنيين التي أعقبته. وتشير التقديرات إلى أن عددا يترواح بين 000 6 و 000 8 من الشباب المسلحين معظمهم من مجموعة اللو نوير العرقية، قاموا في كانون الأول/ديسمبر 2011 بشن سلسلة من الهجمات المنتظمة على مدى 12 يوما استهدفت المناطق التي تسكنها مجموعة المورلي العرقية. وفي الفترة الممتدة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 4 شباط/فبراير 2012، شنت مجموعات صغيرة من شباب المورلي المسلحين هجمات انتقامية على مناطق اللو نوير والبور دينكا. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة المئات وتشريد عشرات الآلاف، واختطفت كلتا الجماعتين نساء وأطفالا وكثيرا ما وقعت حوادث عنف جنسي. وأدى اختطاف النساء كوسيلة للزواج دون دفع مهر للعروس إلى اندلاع العنف في ولاية جونقلي. وتُباع النساء والأطفال بأسعار تعادل ما يُدفع لشراء الماشية. ويفضي الاختطاف إلى تزويج الضحية بالإكراه أو إلى جعلها أسيرة للمختطِف، وكلاهما يعتبر اغتصاباً واسترقاقا جنسياً. ومن بين الأطفال المائة وعشرة الذين أعيدوا إلى أسرهم وأهاليهم بدعم من الأمم المتحدة، أفادت 21 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و 17 عاما بأن مختطفيهن اتخذوهن زوجات.
	70 - وللتصدي للعنف القبلي، شنت الحكومة في آذار/مارس 2012 حملة لنزع سلاح المدنيين في ولاية جونقلي. ورغم سيادة الهدوء إلى حد كبير، فقد أبلغ عن وقوع حوادث عنف جنسي نتيجة لوجود 000 15 جندي إضافي من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان و 000 5 فرد من القوات المعاونة لجهاز شرطة جنوب السودان. وجرى توثيق ما مجموعه 14 حالة اغتصاب و 8 محاولات للاغتصاب وقعت بين منتصف آذار/مارس ومنتصف آب/أغسطس 2012 في ولاية جونقلي، منها 12 حالة في محلية بيبور. وكان ست من الضحايا فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما. ونُسبت المسؤولية عن هذه الحالات جميعا حسب الإدعاءات إلى جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد ألقت سلطات جنوب السودان القبض على سبعة من جنود الجيش الشعبي وأدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم الاغتصاب في محليتي بيبور وبور.
	71 - واستهلت وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية العمل في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بالإطار الاستراتيجي الوطني للسياسات الجنسانية، ويعد ذلك تطورا إيجابيا. وجرى تدريب كبار الموظفين الوطنيين المعينين حديثا لرصد أنشطة الجيش الشعبي، وأنشئت وحدة حماية خاصة في مديرية الرعاية الاجتماعية التابعة لجهاز الشرطة الوطنية بجنوب السودان. وتلقى ما يزيد على 200 من العاملين في المجال الصحي في المجتمعات المحلية تدريبا على كيفية التعامل مع حالات الاغتصاب.
	السودان (دارفور)

	72 - في سياق الأزمة في دارفور، تفيد التقارير بأن حوادث العنف الجنسي استهدفت بالدرجة الأولى النساء والفتيات المشردات داخليا اللائي يعشن في المخيمات وما حولها. وتؤدي الاشتباكات التي تندلع بين القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة إلى معاناة السكان المحليين بشكل دوري من انعدام الأمن الذي يسفر بدوره عن تشريد الأهالي من منازلهم وقراهم وتفريق شمل الأسر. ويزيد من انعدام الأمن أيضا انتشار الأسلحة الصغيرة في مخيمات المشردين داخليا والمدن والقرى. ولاحظت الأمم المتحدة عموما أنه كلما وقعت مصادمات مسلحة بين جماعتين أو أكثر، أُبلغ بعد أسبوع واحد أو أسبوعين من شن تلك الهجمات عن وقوع حوادث عنف جنسي.
	73 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور عن وقوع 121 حالة عنف جنسي، من بينها 72 حالة موثقة يبلغ مجموع الضحايا فيها 99 ضحية (52 طفلا، منهم 9 أولاد). وأكثر الجرائم ورودا في التقارير هي: الاغتصاب، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي؛ والاختطاف لأغراض جنسية؛ والاسترقاق الجنسي والإصابات/الاعتداءات المتصلة بالعنف الجنسي؛ ومحاولات الاغتصاب. وسجلت للمرة الأولى حالتان للاسترقاق الجنسي، حيث اختطف أعضاء من الميليشيات العربية طفلين في جنوب دارفور واحتجزوا أحدهما لمدة ثلاثة أعوام والآخر لمدة ثمانية أعوام قبل أن يتمكنا من الفرار. ومن بين حالات العنف الجنسي الموثقة البالغ عددها 72 حالة، اختُطف 13 شخصا وتعرضوا للاعتداء الجنسي. وعدم إمكانية الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة لا يزال باعثا على القلق إذ أنه يعيق قدرة الأمم المتحدة على رصد العنف الجنسي في تلك المناطق والإبلاغ عنه.
	74 - وفي حادثة ذات دلالة وقعت في آب/أغسطس، أدى مقتل معتمد محلية الواحة في مدينة كُتُم بولاية شمال دارفور إلى شن هجمات انتقامية على مخيم كساب للمشردين داخليا أسفرت عن وقوع أكثر من 30 حالة اغتصاب، منها سبع حالات تحققت الأمم المتحدة منها وانطوت على عشر ضحايا (من بينهم ثلاثة أطفال).
	75 - وتشتد المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات خلال موسم الزراعة والحصاد بين حزيران/يونيه وتشرين الثاني/نوفمبر، عندما يقضين وقتا أطول خارج مستوطناتهن وخارج مخيمات المشردين داخليا. وقد أبلغ عما مجموعه 35 حالة اغتصاب، انطوت على مهاجمة النساء والفتيات أثناء عملهن بالزراعة أو جلب الماء أو جمع الحطب أو أثناء عودتهن من الأسواق أو المدارس. وفي 15 حالة تعرضت النساء والفتيات للهجمات أثناء وجودهن داخل منازلهن أو منازل جيرانهن، وذلك استمراراً لاتجاه لوحظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
	76 - ولاحظت الأمم المتحدة انخفاضا طفيفا في عدد حالات العنف الجنسي المبلغ عنها خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنةً بالفترة المشمولة بالاستعراض السابق (كانون الأول/ديسمبر 2010 - أيلول/سبتمبر 2011). بيد أن ذلك لا يعكس بالضرورة انخفاضا في وقوع الانتهاكات. وقد تعزى قلة الإبلاغ بالحالات إلى الخشية من وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب، أو الشعور بالخزي والخوف من الانتقام، أو إلى إنكار وقوع حوادث اغتصاب، أو لجوء العديد من المسؤولين الحكوميين إلى التخويف، أو تعذر الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من النزاع.
	77 - واتُّخذت تدابير لتعزيز الحماية. فقد أُنشئت على سبيل المثال مواقع للأفرقة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في محليات معينة وجرى تسيير عدد أكبر من دوريات الأمم المتحدة (بما في ذلك الدوريات الليلة) في مخيمات المشردين داخليا وحولها، وفي المدن ومنابع المياه، ومواقع جمع الحطب، والأسواق، والمزارع. كما نُشرت مستشارات الشرطة التابعات للأمم المتحدة في مواقع الأفرقة. ومن التدابير الهامة أيضا مبادراتُ الحوار المجتمعي التي نُفذت في ولايات دارفور الأربع، وآليات الحماية المتوافرة على صعيد المجتمعات المحلية مثل مراكز الشرطة المجتمعية التي أنشأها المشردون داخليا في المخيمات. وقد أسفر التواصل مع الزعماء الدينيين عن إعراب الأئمة في جنوب دارفور عن استعدادهم لتأييد الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي والتصدي له، بما في ذلك من خلال إيصال رسائل معينة في خطبة صلاة الجمعة.
	78 - وما زال من الصعب على الضحايا وعلى الأمم المتحدة والسلطات الوطنية التحقق من هوية الجناة المزعومين. فغالبا ما يصف الضحايا هؤلاء الجناة بأنهم ”رجال يرتدون زيا عسكريا“، أو ”رجال مسلحون“ أو ”رجال عرب مسلحون“. وهذه الأوصاف قد تشير إلى جهات فاعلة مختلفة، منها أعضاء الجماعات المسلحة أو العناصر العسكرية أو عناصر الشرطة التابعة للحكومة. ويعني ذلك أن المعلومات غير كافية لكي تحدد بوضوح هوية القوات أو الجماعات المسلحة المنظمة. وثمة مزاعم نمت إلى علم الأمم المتحدة ضمن معلومات تلقتها المنظمة في بعثاتها لتقصي الحقائق تفيد بأن فتيانا تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عاما يرتكبون أعمال العنف الجنسي، ولا يزال هذا الأمر يبعث على القلق البالغ. وقد لوحظ هذا الاتجاه أيضا في تقريري السابق (A/66/657-S/2012/33).
	79 - وفي 13 حالة، تمكن الضحايا من تحديد هوية الجناة المزعومين على نحو واضح من خلال اقتفاء أثرهم حتى قواعد عسكرية معينة أو من خلال التعرف على زيهم النظامي. وشمل الجناة في هذه الحالات أفرادا من أجهزة الأمن الحكومية السودانية، منها على وجه التحديد قوات الاحتياطي المركزي والقوات المسلحة السودانية والشرطة الوطنية.
	80 - وفي عدة حالات من الحالات الثلاث عشرة المذكورة، قامت السلطات السودانية بإجراء تحقيقات ولكنها لم تتخذ أي إجراءات تأديبية تُذكر أو أي تدابير فعالة لمعالجة تلك الحالات من خلال التسلسل الرسمي للقيادة، بل نُقل الجناة المزعومون إلى مراكز عمل أخرى. ومن أصل الحالات الاثنتين والسبعين التي وثقتها الأمم المتحدة، لم يبلغ الضحايا الشرطة الوطنية إلا بعدد 57 حالة. وقد اتُّخذت بعض الإجراءات في 45 حالة، مما أسفر عن القبض على 27 من الجناة وإحالة 9 حالات إلى القضاء الذي أصدر أحكاما بمعاقبة ثلاثة متهمين. وفي 7 حالات، أطلق سراح الجناة المزعومين، وانتهت 3 حالات بالتسوية خارج المحكمة. ولا تزال ظاهرة الإفلات من العقاب تحديا كبيرا، خاصة عندما يكون الجناة المزعومون من الجنود أو من أفراد الشرطة التابعين للحكومة.
	81 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعذر على الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية أو مُنعت من الوصول إلى مواقع الاشتباكات المسلحة كما حدث في أبو دليق في شباط/فبراير وأبو جمرة في آذار/مارس وفي شمال دارفور. وقيَّد ذلك بشدة ما يُقدم للضحايا من خدماتٍ كانت في الأصل محدودة، مما زاد من تردي الأوضاع الناجمة عن طرد مقدمي الخدمات من الجهات غير الحكومية في آذار/مارس 2009.
	82 - وواصلت الحكومة جهودها الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي من خلال الترتيبات المؤسسية. واستمرت في الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وسائر الشركاء، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور. ويشكل أيضا إنشاء وحدات حماية الأسرة والطفل التابعة للشرطة الحكومية في بعض المحليات في دارفور تطورا إيجابيا. ويتواجد مستشارو الشرطة التابعون للأمم المتحدة في نفس المواقع الكائن فيها بعض تلك الوحدات لتوجيه نظرائهم الوطنيين وتقديم الدعم لهم في التصدي للعنف الجنسي. وأكدت الحكومة أيضا التزامها ببروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. وبدعم من الأمم المتحدة، نفذت الحكومة كذلك مبادرة لبناء قدرات أفراد الشرطة والأفراد العسكريين الوطنيين، بمن فيهم موظفو لجان الولايات والمدعون العامون والقضاة، من أجل مواجهة العنف الجنسي.
	83 - ومن الأولويات الرئيسية للمضي قدما في التصدي للعنف الجنسي مواصلةُ تقديم الدعم لمبادرات الحوار المجتمعي، وتعزيز تدابير الحماية المجتمعية، وإشراك الزعماء الدينيين والتقليديين. وإنني أشجع الحكومة أيضا على أن تؤيد وتنفذ رسميا خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
	الجمهورية العربية السورية

	84 - أدى النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية إلى تشريد السكان وزيادة المخاطر الأمنية التي يتعرض لها اللاجئون والمشردون داخليا، بما في ذلك مخاطر وقوع العنف الجنسي. وخلال العمليات التي قام بها شركاء الأمم المتحدة في المنطقة لتقييم حالة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، ذكر أفراد أن الاغتصاب أو الخوف من الاغتصاب على يد رجال مسلحين وكذلك الاختطاف من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فرار النساء والفتيات من المدن المتضررة من النزاع. ومع ذلك، لم تتمكن الأمم المتحدة من تحديد حجم أعمال العنف الجنسي ونطاقها داخل الجمهورية العربية السورية، نظرا لاستفحال انعدام الأمن وفرض القيود التي تحد من إمكانية الوصول.
	85 - ولاحظت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، في تقريريها المقدمين في 16 آب/أغسطس 2012 (A/HRC/21/50) و 5 شباط/فبراير 2013 (A/HRC/22/59)، أنها واجهت تحديات حالت دون التحقق من المعلومات خلال التحقيقات التي أجرتها، عزتها إلى عدم تمكنها من دخول البلد. مع ذلك أشارت اللجنة في التقريرين المذكورين إلى نمطين متباينين يتعلقان بالعنف الجنسي هما: وقوع أعمال العنف الجنسي أثناء تفتيش المنازل وعند نقاط التفتيش بعد تقدم القوات الحكومية والميليشيات التابعة للحكومة (الشبيحة) ودخولها في المدن والقرى، وارتكاب جرائم الاغتصاب والتعذيب في سياق الاحتجاز. وحددت اللجنة أفراد القوات الحكومية والشبيحة بوصفهم الجناة الرئيسيين. ويضيف شركاء الأمم المتحدة أن الناشطين وأفراد أسرهم وكذلك أفراد أسر مقاتلي المعارضة يُستهدفون على نحو متزايد.
	86 - وفي الفترة بين شباط/فبراير وحزيران/يونيه 2012، سجلت اللجنة العديد من حوادث العنف الجنسي المرتكبة من قبل الجنود الحكوميين وعناصر الشبيحة في حمص، والحفّة (اللاذقية)، والزبداني (دمشق)، وفي أماكن مختلفة في محافظات حماة وإدلب وحلب. وفي عدة حوادث بشعة، ادعي بأن الجنود الحكوميين وعناصر الشبيحة دخلوا المنازل واغتصبوا النساء والفتيات على مرأى من أفراد أسرهن الذكور؛ وقاموا أحيانا بقتل الضحايا بعد ذلك كما أرغموا رجالا على اغتصاب زوجاتهم وبناتهم تحت تهديد السلاح. وخلصت اللجنة إلى توافر أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن أعمال العنف الجنسي من هذا القبيل، التي ترتكب في سياق النزاع المسلح، قد تعتبر جرائم حرب. وخلصت اللجنة أيضا إلى أن حالات الاغتصاب التي وقعت خلال العمليات العسكرية في حمص في شباط/فبراير وآذار/مارس 2012 وفي الحفّة في حزيران/يونيه 2012، بوصفها جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، يمكن محاكمة مرتكبيها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
	87 - وسجلت اللجنة أيضا ورود تقارير عن أعمال عنف جنسي، تشمل الاغتصاب، تُرتكب في سياق الاحتجاز ضد الرجال والفتيان بالدرجة الأولى وفي إطار التعذيب أو إساءة المعاملة. وأعطى اثنان من الذكور من أسرة واحدة، اعتقلا من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2012 في مكاتب الأمن السياسي في دمشق، أوصاف عملاء المخابرات الذين أرغموهما على اغتصاب بعضهما. وأبلغ محتجزون آخرون عن إرغامهم على خلع ملابسهم والبقاء عراةً لمدد طويلة، أو تلقيهم تهديدات بتعريضهم للاغتصاب، هم وأفراد أسرهم الإناث. وأفادت تقارير عن تعرض نساء للاغتصاب في مراكز الاحتجاز في اللاذقية وحماة (آذار/مارس 2012) وفي درعا (أيار/مايو 2012). وفي جميع الحالات، اتُّهمت النساء بتقديم الدعم للجماعات المعادية للحكومة، أو المشاركة في الاحتجاجات، أو بكونهن قريبات لأشخاص مشاركين في الجماعات المسلحة أو في الاحتجاجات. وتبين للجنة أن هذه الأعمال ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق موجه ضد السكان المدنيين، تنفيذا لسياسة منظمة أو تعزيزا لها. وعلاوة على ذلك، أعربت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن الجمهورية العربية السورية، المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2012، عن شديد قلقها إزاء التقارير المستفيضة التي ترد عن العنف الجنسي الذي يرتكبه الموظفون العموميون ضد أشخاص، منهم المحتجزون الذكور والأطفال (انظر الفقرة 20 (ج) من الوثيقة CAT/C/SYR/CO/1/Add.2).
	88 - ويساور الأمم المتحدة القلق أيضا بشأن الادعاء باختطاف واغتصاب النساء والفتيات على يد جماعات المعارضة المسلحة في المدن والقرى والأحياء السكنية التي تعتبر موالية للحكومة. وتشير لجنة التحقيق إلى أن مقاتلين أجانب، منهم من ينتمي لجماعات إسلامية، انضموا لجماعات المعارضة المسلحة في محافظات إدلب واللاذقية وحلب. ولم تتمكن الأمم المتحدة من جمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي ترتكبه تلك الجماعات المسلحة، أو التحقق منها. ومع ذلك، ففي حال ثبوت ارتكاب تلك الجماعات لأنماط العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، قد يؤدي ذلك إلى إدراج أسماء الأطراف في القائمة الواردة في مرفق هذا التقرير. وقد التزمت الحكومة بتيسير إجراء مبعوثي الخاص لزيارة إلى الجمهورية العربية السورية في عام 2013. 
	89 - وحددت عمليات التقييم التي أجراها شركاء الأمم المتحدة ومقدمو الخدمات التابعين لها في المنطقة، في بلدان تشمل الأردن وتركيا والعراق ولبنان، لاجئات مراهقات وشابات من الجمهورية العربية السورية يشتد تعرضهن لخطر التزويج بالإكراه وضعفهن إزاء ذلك بسبب سعي الأسر المعيشية إلى تخفيف العبء الذي يشكله معالوها على مواردها المتناقصة بسرعة. ووردت تقارير عن ضحايا اغتصاب أكرهن على الزواج من بعض أفراد أسرهن أو مجتمعاتهن المحلية. وترى الأسر هذا الأمر سبيلا من سبل حماية فتياتها وإنقاذ شرفهن.
	90 - وبينما يلاحظ مقدمو الخدمات أن البلدان المضيفة مرهقة اقتصاديا وتواجه صعوبات من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والاحتياجات المتعلقة بحمايتهم، فهم يبرزون فجوة كبيرة توجد في تقديم خدمات الدعم لضحايا العنف الجنسي. وقد أُبلغ بأن نساء وفتيات منعتهن أسرهن من الحصول على هذه الخدمات. وعلاوة على ذلك، ثمة شواغل تتعلق بمحاولات تحديد هوية الضحايا لما يكتنفه ذلك الأمر من مخاطر. فمن المستبعد أن تسعى الضحايا للحصول على الدعم خوفا من أن يُقتلن على يد أفراد أسرهن في جريمة من جرائم الشرف، أو لشعورهن بالعار، أو خشيتهن من التعرض لدورة العنف الجنسي والبدني المتواصلة أو من تطليق أزواجهن أو هجرانهم لهن. وفي وقت صياغة هذا التقرير، بدأ تقديم بعض الخدمات وكانت آليات للتنسيق قد أنشئت للتمكين من تنفيذ استراتيجيات متعددة القطاعات لمنع العنف الجنسي والتصدي له، بما في ذلك الزواج القسري.
	اليمن

	91- أفادت التقارير بأن الجماعات المسلحة المتطرفة، بما في ذلك أنصار الشريعة وهي جماعة إسلامية مسلحة تعتبر ذات صلة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتعمل في محافظة أبين الجنوبية وفي أماكن أخرى، ارتكبت طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان بطرائق منها تزويج البنات قسرا واسترقاقهن واستغلالهن جنسيا بعد ذلك. وأبلغ شركاء الأمم المتحدة بأن فتيات في أبين بلغ عددهن المائة زُوجن قسرا قادةَ الجماعات المسلحة أو أعضاءَ فيها. وأُبلغ بأن مهر العروس قد وصل حتى مبلغ 000 5 دولار، يُدفع لأسر الفتيات التي لا يتجاوز متوسط دخلها الشهري بضعة آلاف ريال (ما يتراوح بين 20 و 25 دولارا). وفي حالات أخرى، أَهدى الفتياتِ، كعربون تقدير، إخوتُهن الذين سُمح لهم بالانضمام إلى الجماعات المسلحة. وينحدر أغلب الفتيات من مقاطعات يافع ولودر وخنفر في محافظة أبين. وحمل أكثرهن بعد الزواج. وتحجم الفتيات وأسرهن عن الإبلاغ بالانتهاكات لعدة أسباب منها الخشية من التعرض للأعمال الانتقامية على يد أعضاء الجماعات المسلحة الباقين في أبين.
	باء - العنف الجنسي في حالات ما بعد النزاع
	92- ذكرتُ في تقريري السابق (A/66/657-S/2012/33، الجزء الرابع) المبادرات التي اتخذت في عدد من سياقات ما بعد النزاع والتي تسعى للتصدي للنتائج المترتبة على العنف الجنسي المرتكب في زمن الحرب، والتحديات التي تكتنف تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. وتتضمن الفقرات الواردة أدناه آخر المستجدات بشأن هذه المبادرات إضافة إلى معلومات أخرى ذات صلة. 
	البوسنة والهرسك

	93- يكفل البرنامج المعني بضحايا الاغتصاب والانتهاك الجنسي والتعذيب في زمن الحرب في البوسنة والهرسك تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات وتوفير توعية عامة للجمهور وإنشاء الشراكات بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي. وسيُقدم البرنامجُ إلى مجلس الوزراء للاعتماد في عام 2013. وبذلك يكون لدى البوسنة والهرسك، لأول مرة، برنامج يتوخى تحقيق المزيد من الاتساق والفعالية في تقديم الخدمات استنادا إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي. ومع ذلك، ما زالت هناك فجوات في جوانب منها الإطار القانوني الذي لا يتعامل بشكل ملائم مع مسألة المساعدة القانونية لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع أو دفع التعويضات لهم.
	94- ووفقا للرسالة المؤرخة شباط/فبراير 2012 التي وجهتها ممثلتي الخاصة السابقة إلى زيليكو كومشيتش، الرئيس السابق لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أحث الحكومة على تسريع إجراءات مقاضاة الجناة في جرائم العنف الجنسي، وسن تشريعات تكفل حصول جميع الضحايا على الخدمات والتعويضات، وعلى تعيين كبير مستشارين يُعنى بدعم الضحايا خلال جميع مراحل العملية القانونية. 
	ليبريا

	95 - في إطار البرنامج المشترك بين حكومة ليبريا والأمم المتحدة بشأن تدابير الوقاية من العنف الجنسي والجنساني، تُبذل الجهود من أجل تحسين الهياكل المؤسسية في مجال التصدي لهذا النوع من أنواع العنف. ويشمل ذلك الجهود الرامية إلى تحسين قدرة الشرطة على التنقل والتحقيق والإبلاغ، وكذلك إنشاء صندوق للتبرعات لدعم الضحايا. ووقع الزعماء الدينيون، بالتعاون مع مجلس الأديان في ليبريا، مدونة لقواعد السلوك من أجل حماية النساء والأطفال في مجتمعاتهم المحلية. والتزم القادة التقليديون أيضا بمنع أشكال أخرى من العنف الجنسي.
	96 - ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق بالغة الأهمية منها ما يتعلق بإمكانية لجوء الضحايا إلى نظام العدالة الرسمي. وبما أن معظم حالات العنف الجنسي المبلغ عنها تُرتكب ضد أطفال دون سن الثانية عشرة، فإنني أحث الحكومة على القيام بعدة أمور منها بدء إجراءات خاصة وبناء قدرات الجهات الفاعلة في قطاع العدالة والأمن من أجل تيسير التعامل مع الأطفال كضحايا وكشهود.
	ليبيا

	97 - منذ انتهاء النزاع في ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، لم يصدر عن الحكومة إلا القليل من الالتزامات الملموسة بالتصدي لمشكلة العنف الجنسي المتصل بالنزاع. وباستثناء المحاكمة المعلقة لرئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، الذي تفيد التقارير بأن التهم الموجهة إليه تشمل جرائم الاغتصاب الجماعي المرتكبة في زوارة في أثناء النزاع، لم تبدأ الحكومة التحقيقات أو تضع تشريعات أو سياسات أو برامج أو خدمات جديدة للضحايا. وغياب الخدمات التي تكاد تكون معدومة يظل عاملا من العوامل الرئيسية التي تحول دون تقديم الضحايا لشكاواهم. وقد أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة تقديم مثل هذه الخدمات لكنها تحتاج إلى الدعم في هذا الصدد.
	98 - ولا يزال القلق يساور الأمم المتحدة بسبب الأعمال الانتقامية التي تنفذ ضد المتهمين بارتكاب جرائم العنف الجنسي في أثناء النزاع. وألقي القبض على العديد من الرجال في تاورغاء بتهمة مشاركتهم في أعمال اغتصاب أفادت التقارير بأنها نُفذت، حسبما يدعى، بأمر من سلطات مصراتة. وفي بعض الحالات، زُعم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة من أجل انتزاع الاعترافات منهم. ولم تخضع تلك الحالات للمراجعة من جانب أي سلطة قضائية، وما زال هؤلاء الرجال رهن الاحتجاز التعسفي.
	99 - وأحث الحكومة على إذكاء وعي عامة الجمهور وتشجيع الحوار، وعلى وضع استراتيجية شاملة للتصدي للعنف الجنسي. وأحث أيضا السلطات الوطنية على أن تكفل تناول العنف المتصل بالنزاع، بما في ذلك دفع التعويضات للضحايا، في إطار الولاية الخاصة بقانون العدالة الانتقالية الصادر في شباط/فبراير 2012 لإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة.
	نيبال

	100 - يعد الوفاءُ بعدد من الالتزامات الانتقالية المهمة، ومنها إدماج المقاتلين الماويين في جيش نيبال، أمرا جديرا بالثناء. ومع ذلك، ما زال يساورني القلق إزاء عملية المساءلة وجبر الضرر اللاحق بضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب. ومن بواعث القلق أيضا أن رُقي إلى رتب عليا أفرادٌ من قوات الأمن متهمون بالتورط في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل العنف الجنسي، ومنهم العقيد راجو باسنيت (وكان قائدا لكتيبة بايرابناث في عام 2003). وأوضحت الحكومة بأن كبار مسؤولي الأمن، ومنهم العقيد باسنيت، لم تُقدم في حق أيٍ منهم لدى أي سلطة مختصة في نيبال ادعاءاتٌ بارتكاب جرائم تتصل بالعنف الجنسي. 
	101 - ويذكر أن لجنة الحقيقة والمصالحة تأجل إنشاؤها. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السياساتِ الحكومية الرامية إلى تقديم خدمات الإغاثة المؤقتة لضحايا النزاع يُستثنى منها ضحايا العنف الجنسي. وإنني أحث السلطات الوطنية على معالجة هذه المسائل على سبيل الأولوية.
	سيراليون

	102 - يشكل إقرار قانون الجرائم الجنسية في 23 آب/أغسطس 2012، الذي يـفرض حدا أدنى من الأحكام الـصارمة على مرتكبي العنف الجنسي، خطوة هامة إلى الأمام في مجال التصدي للإفلات من العقاب. وقد أصدرت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وثيقتين من وثائق السياسات العامة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بهدف تعزيز الدعم المتعدد القطاعات، وهما: خطة العمل الوطنية في مجال العنف الجنساني، وبروتوكول الإحالة الوطني لضحايا العنف الجنساني. وهناك أيضا مشاركة مع الزعماء التقليديين لتشكيل أفرقة الدعم المجتمعية لضحايا العنف الجنسي، وأُبرمت كذلك مذكرةُ تفاهم بين زعماء القبائل ولجان رعاية الأطفال التابعة للحكومة من أجل منع الانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، والتصدي لها. وفي إطار التنفيذ الجزئي لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، قدم بعض التعويضات لضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب الأهلية. غير أن التحدي الرئيسي لا يزال يتمثل في التنفيذ العملي للسياسات وتخصيص موارد كافية للاضطلاع باستجابة شاملة.
	سري لانكا

	103 - تقر الحكومة بأن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع، ولا سيما الأرامل وغيرهن من النساء ربات الأسر المعيشية والأطفال، هم أكثر عرضة للعنف الجنسي من سواهم بالنظر إلى الضرر الطويل الأجل الذي لحق بنسيج حمايتهم الاجتماعية. وتنشئ الحكومة وحدات خاصة لحماية المرأة في مراكز الشرطة (تعمل فيها ضابطات شرطة) ومراكز نسائية في مخيمات المشردين داخليا لتوفير خدمات تقديم المشورة. وهناك أيضا مكاتب مساعدة مخصصة للتعامل مع حوادث العنف الجنسي والجنساني توجد في المستشفيات في المقاطعات المتضررة مباشرة من النزاع. وذكرت الحكومة أن من بين حوادث العنف الجنسي المبلغ عنها وعددها 375 حادثة أثناء فترة النزاع وما بعد النزاع (كانون الثاني/يناير 2007 - أيار/مايو 2012) لم تنسب سوى 11 حالة إلى أفراد من قوات الأمن وقد اتخذت ضدهم الإجراءات الـقانونية. بيد أن الأمم المتحدة والوكالات الأخرى العاملة في المناطق التي انتهت فيها الحرب لا تزال تشعر بالقلق إزاء المساءلة عن جرائم العنف الجنسي؛ وحوادث التحرش الجنسي بالنساء والفتيات والاعتداء الجنسي عليهن؛ وإزاء الوجود العسكري؛ ومحدودية آليات الحماية الوطنية، بما في ذلك قلة ملاجئ النساء ومرافق تقديم المشورة. وتتخذ الحكومة خطواتٍ لمعالجة ذلك.
	104 - وتتضمن خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحمايتها قسما يتناول التصدي للعنف الجنسي. وإني أتطلع إلى أن تعجل الحكومة بـتنفيذ هذه الخطة، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع، وأحث الحكومة على معالجة خطة العمل التي أطلقت في آب/أغسطس 2012 استجابةً لتقرير لجنة التحقيق المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة إذ أنها لا تتضمن أي إجراءات توفر على نحو مباشر سبل الانتصاف لـلمتضررين من العنف الجنسي في زمن الحرب.
	تيمور - ليشتي

	105 - في شباط/فبراير 2012، بدأ البرلمان الوطني القراءة النهائية لـلقانون الذي يضع إطارا لبرنامجٍ لتعويض ضحايا الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب والاسترقاق الجنسي، ومشروع الـقانون ذي الصلة المتعلق بإنشاء معهد لـلذاكرة. وأحث السلطات الوطنية على سن هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وهو ما من شأنه أن يوفر أول صيغة شاملة لإنصاف ضحايا العنف الجنسي في تيمور - ليشتي. وأود أن أثني على اعتماد مجلس الوزراء في 29 أيار/مايو 2012 خطة العمل الوطنية المتعلقة بـالعنف الجنساني التي تمثل أول نهج متعدد القطاعات يهدف إلى منع هذا النوع من أنواع العنف وتلبية احتياجات الضحايا ومساءلة الجناة. وأشجع الحكومة على تخصيص الموارد اللازمة من أجل تنفيذ الخطة في الوقت المناسب.
	جيم - الحالات الأخرى المثيرة للقلق
	106 - في غينيا، قامت الحكومة في شباط/فبراير 2012، بدعم من الأمم المتحدة، بتعيين فريق من القضاة للتحقيق في أحداث العنف الجنسي التي وقعت في ملعب كوناكري الوطني في أيلول/سبتمبر 2009، ومنها حالات اغتصاب، ومحاكمة مرتكبي هذه الأحداث. ووُجهت تهم إلى ستة من ضباط الجيش، منهم المقدم موسى تييغبورو كامارا، وهو وزير يعمل حاليا مديراً للوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، والعقيد عبد الله شريف ديابي، وهو وزير سابق للصحة، لدورهما المزعوم في الحادث. وقد مثل كلا الضابطين أمام فريق القضاة. وأصدر الفريق أيضا أمرا بإلقاء القبض على الملازم أول أبو بكر صديقي دياكيتي، الـرئيس السابق لـلحرس الرئاسي، الذي لا يزال طليقا. واستمع الفريق إلى أقوال أكثر من 250 من الضحايا وممثلي الرابطات. ونظرا للمنصب الذي يحتله كامارا في الحكومة ورتبته الرفيعة في الجيش، من المهم أن تضمن الحكومة عدم التدخل في الإجراءات القانونية وأن تكون الـحمايةَ مكفولةٌ لـجميع الجهات الفاعلة، ويشمل ذلك القضاة والشهود والضحايا.
	107 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 150 من ضباط الشرطة القضائية و 50 من الـقضاة وموظفي العدالة وأعضاءٌ من الجيش وقوات الدفاع، تدريباً في مجال حقوق الإنسان لمنع العنف الجنسي والتصدي له في إطار برنامج غينيا لبناء قدرات الجهات الفاعلة في قطاع الأمن. وأنشئت وحدات للتعامل مع العنف الجنساني كائنة في مراكز الشرطة والدرك في منطقتي كوناكري وكينديا، وفي وزارة الدفاع ووزارة شؤون الأمن وحماية المدنيين. وجرى، بدعم من صندوق بناء السلام، تنقيح مدونة قواعد السلوك للقوات العسكرية. وأجري أيضا تدريبٌ لمقدمي الخدمات. وقدم إلى المحاكم المختلفة في جميع أنحاء البلد ما إجماليه 83 شكوى ضد مرتكبي العنف الجنسي.
	108 - وفي كينيا، تبذل جهود كبرى للإصلاح على أساس توصيات لجنة الاستعراض المستقلة المعروفة باسم لجنة كريغلر ولجنة التحقيق في أعمال العنف التالية للانتخابات المعروفة باسم لجنة واكي والمنشأة إثر أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007-2008. وفي شباط/فبراير 2012، عين مكتبُ مدير الادعاء العام فرقةَ عمل مشتركة بين عدة وكالات لاستعراض ملفات أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وإعادة دراستها. وأجرت فرقةُ العمل تقييما لعدد 150 من حالات العنف الجنسي والجنساني وخلصت إلى أن الجرائم الجنسية لم يُبلغ عنها على الوجه الصحيح، وهو ما حرم الضحايا من فرصة توجيه الاتهام إلى الجناة. لكن بعضا من الضباط خضع للتحقيق فيما يتعلقبـ 47 جريمة جنسية، وقد أحيلت أسماؤهم إلى مدير الادعاء العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وإنني أحث السلطات الكينية على كفالة القيام على النحو الواجب بعملية دقيقة للتحقيق في قضايا العنف الجنسي وإحالتها إلى المحاكم.
	109 - لقد أبرزتُ، في تقريري السابق (A/66/657-S/2012/33، الفقرات 89-91)، شواغل تتعلق بادعاءاتٍ بوقوع أعمال عنف جنسي ضد رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى ارتكبت أثناء عملية طرد أشخاص من أنغولا للاشتباه في كونهم مهاجرين غير شرعيين. وفي بيان مشترك أصدرته حكومة أنغولا مع الأمم المتحدة في آذار/مارس 2011، التزمت الـحكومة بـسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء الاعتداء الجنسي وتنفيذها في صفوف قوات الأمن التابعة لها، وباتخاذ إجراءات لزيادة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل رصد عمليات الطرد وتدريب قوات الأمن ذات الصلة.
	110 - وتماشيا مع التزامات حكومة أنغولا، ترأس وزير خارجيتها في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر وفدا إلى مقاطعة لوندا نورتي يمثل اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أنشئت للتعامل مع هذه المسألة. وشارك في ذلك أيضا كل من منسق الأمم المتحدة المقيم في أنغولا، وممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات غير حكومية. وأوفدت الأمم المتحدة مستشارا لدعم تنفيذ الالتزامات الواردة في البيان المشترك.
	ثالثا - المساءلة عن جرائم العنف الجنسي وجبر الضرر الناجم عنها
	111 - تظل المحاكم الوطنية الجهة الرئيسية المختصة بـمساءلة الأفراد عن جرائم العنف الجنسي. وعلى النحو المبين في هذا التقرير، قُدم للمحاكمة عددٌ من أعضاء قوات الأمن والجماعات المسلحة الـمسؤولين عن أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وينبغي دعم السلطات الوطنية لمواصلة مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
	112 - وتركيز العدالة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة على مكافحة أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، يشكل عنصرا هاما مكملا للجهود الوطنية. وينبغي إدراج جرائم العنف الجنسي بدايةً في استراتيجية التحقيق والمحاكمة. ويتبين من صدور أمر ثان في تموز/يوليه 2012 بإلقاء القبض على بوسكو نتاغاندا، الفريق أول في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الأركان سابقا بالمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، أن هناك تحولا هاما في معالجة المحكمة الجنائية الدولية للعنف الجنسي. وتتضمن التهم الجديدة الموجهة لـنتاغاندا جريمتي الاغتصاب والاسترقاق الجنسي اللتين هما من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائمَ شن الهجمات المتعمدة على المدنيين والقتل والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والسلب وهي من جرائم الحرب. وعلى النقيض من ذلك، اقتصرت التهم في قضية توماس لوبانغا على تجنيد الأطفال واستغلالهم وذلك على الرغم من وجود أدلة وافرة على وقوع الاسترقاق الجنسي والاغتصاب. وقد أدى استبعاد التهم المتعلقة بالعنف الجنسي إلى تقييد قدرة القضاة على تحقيق العدالة للضحايا، وفقا لما أقرت به القاضية أوديو بينيتو في رأيها المخالف للحكم الصادر في قضية لوبانغا.
	113 - أما محاكمة جان - بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية وزعيم حركة تحرير الكونغو، أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في جمهورية أفريقيا الوسطى، فهي قضية تشكل اختبارا حاسمـا لمبدأ مسؤولية القيادة عن العنف الجنسي بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وقد وُجهت لـبيمبا رسميا أربع تهم بارتكاب جرائم حرب وتهمتان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يزعم أنها وقعت بين تشرين الأول/أكتوبر 2002 وآذار/مارس 2003 في جمهورية أفريقيا الوسطى.
	114 - وفي كمبوديا حيث توجد الدوائر الاستثنائية للمحاكم الكمبودية، وهي محكمة مختلطة لكمبوديا والأمم المتحدة أنشئت بموجب القانون الكمبودي في عام 2004 لتقديم كبار القادة والأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الفظائع المرتكبة بين 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979، لم تنظر تلك الدوائر في جرائم العنف الجنسي، بخلاف مسألة الزواج بالإكراه. ولم تدمج الجرائم الجنسية كذلك في استراتيجيات الطب الشرعي أو التحقيق أو المقاضاة التي تعتمدها الدوائر الاستثنائية. وتذهب الدوائر المذكورة، إلى أن إطارها القانوني يمنعها من التوسع في نطاق التهم الموجهة ضد المتهمين ليشمل جرائم غير تلك الواردة في قرار الاتهام. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، كشفت جلسة عُقدت بشأن العنف الجنسي في ظل نظام الخمير الحمر أن العنف الجنسي كان واقعا يوميا بالنسبة لمعظم النساء، وأنه نادرا ما كانت أعمال العنف الجنسي تعاقَب بل إنها كانت مدعومة ضمنيا بموجب ’’سياسة معاملة العدو‘‘ الصادرة عن قادة على أرفع المستويات، وأن الضحايا لا يزلن يـعانين من الصدمات النفسية والتمييز ومن الوصمة المرتبطة بتلك الأعمال. وأكرر النداء الذي وجهته ممثلتي الخاصة السابقة إلى الحكومة داعيا إياها لأن تكفل دقة توثيق هذه الجرائم لأغراض إدراجها في السجلات التاريخية، وإلى الدوائر الاستثنائية داعيا إياها لأن تنشئ آليات للاعتراف على النحو الملائم بالجرم المرتكب في حق ضحايا العنف الجنسي وتقديم الـتعويضات المناسبة لهن وضمان تقديم الجناة في جرائم العنف الجنسي والزواج بالإكراه لمحاكمات فعالة.
	115 - ويتمتع مجلس الأمن بسلطة فريدة تسمح لـه بـفرض جزاءات موجهة، مما يزيد من الخطر المحيق بالجناة ويـشكل بالتالي جانبا هاما من جوانب الردع. وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012، قامت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بإدراج اسم المقدم إيريك باديغي وجان - ماري لوجيريرو رونيغا من حركة 23 آذار/مارس في قائمة اللجنة للأفراد والكيانات الخاضعة لـلجزاءات. وقد تقرر إدراجهما على أساس تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وسمت اللجنة أيضا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وحركة 23 آذار/مارس في القائمة المذكورة لارتكابهما أعمال عنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن في أعقاب تسميتها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لاثنين من قادة حركة 23 آذار/مارس لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي تشمل استهداف النساء، وتسميتها في 13 تشرين الثاني/نوفمبر لقائد حركة 23 آذار/مارس سلطاني ماكينغا لارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، منها العنف الجنسي، تنطوي على استهداف النساء والأطفال، وتسميتها في كانون الأول/ديسمبر 2011 لنتابو نتابيري شيكا لقيامه بالتخطيط لسلسلة هجمات نفذت في واليكالي في آب/أغسطس 2010 وجرى خلالها اغتصاب واختطاف أطفال وإصداره الأمر بتنفيذها. وإنني أشجع لجان الجزاءات الأخرى التابعة لمجلس الأمن، ومنها حسب الاقتضاء اللجان الخاصة بكوت ديفوار والصومال والسودان وتنظيم القاعدة (ولا سيما فيما يتعلق بارتكاب أعمال العنف الجنسي في مالي)، على توجيه تركيزها نحو جرائم العنف الجنسي. وأشجع ممثلتي الخاصة على تقديم أسماء الجناة إلى اللجان ذات الصلة للنظر في إمكانية إدراجها في القوائم.
	116 - ولئن كانت العدالة الدولية تختص بمساءلة الجناة، فإنها تُعنى بقدر مماثل من الاهتمام بإعادة الأمل إلى الضحايا وحفظ كرامتهم وجبر الضرر اللاحق بهم. والجبر الذي يـشمل رد الحق والتعويض المالي والترضية والتأهيل وتقديم الضمانات بعدم تكرار الجرم، عبارة عن تدابير تهدف إلى معالجة الضرر اللاحق بالأفراد أو أثر الجرائم المرتكبة ضدهم أو توفير سبل الانتصاف من جراء ذلك. واعتماد نهج يتخذ من الضحايا محور تركيز له أمرٌ حيوي. وجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم توجيه الاتهام للمدعى عليه في قضية لوبانغا بارتكاب جرائم عنف جنسي، فإن الحكم الصادر في تلك القضية يتضمن توجيهاتٍ محددة بشأن تقديم التعويضات لضحايا العنف الجنسي. ولا محيص، إذا أريد المضي قدما على هذا الدرب، من تنفيذ هذه التوجيهات بسبل تؤدي تحديداً إلى جبر الأضرار المباشرة والطويلة الأجل التي تلحق بضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع.
	رابعا - معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ عملا بقرار مجلس الأمن 1960 (2010)
	117 - لا تزال منظومة الأمم المتحدة تركز على وضع ترتيبات لرصد العنف الجنسي المتصل بالنزاع وتحليله والإبلاغ عنه، لتكون أساسا للإجراءات القائمة على الأدلة، وذلك تمشيا مع التوجيهات المؤقتة التي صدرت لبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة وأفرقتها القطرية. ويراعى عند وضع ترتيبات رصد العنف الجنسي المتصل بالنزاع وتحليله والإبلاغ عنه، ترتيبات التنسيق القائمة وعلى صعيد العمليات والصعيد الميداني، مثل تلك التي تقوم بها مجموعة الحماية، والمجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني؛ والأفرقة العاملة المعنية بحماية المدنيين؛ وآليات رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والإبلاغ عنها. وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا بوضع وتجريب برنامج لتدريب العاملين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من موظفي البعثات والأفرقة القطرية ذات الصلة على رصد العنف الجنسي المتصل بالنزاع وإجراء تحقيقات بشأنه. وما زال التركيز منصبا على تعزيز التعاون بين الكيانات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية (بما في ذلك مقدمو الخدمات) ووكالات الأمم المتحدة من ناحية، وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية من ناحية أخرى وذلك من خلال آليات التنسيق المناسبة.
	118 - وفي إطار بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية، مطلوب تكريس قدرات في شكل مستشارين لشؤون حماية المرأة من أجل تيسير وتنسيق عملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعنف الجنسي في حالات النزاع. ففي جنوب السودان، أدرج تسعة مستشارين لشؤون حماية المرأة ضمن ميزانية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وتم نشر سبعة منهم بالفعل. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء التابع لمبادرة الأمم المتحدة تمويلا خارج الميزانية للإنفاق على مستشار واحد لشؤون حماية المرأة معني بحقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمدة تزيد على 12 شهرا. كما تم تخصيص أموال في إطار مبادرة الأمم المتحدة للإنفاق على نشر مستشارين اثنين لشؤون حماية المرأة في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لمدة سنة واحدة ؛ فضلا عن نشر مستشار واحد لشؤون حماية المرأة في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان المقصود من التمويل من خلال مبادرة الأمم المتحدة هو التحفيز، وبالتالي فمن الضروري أن تضم بعثات الأمم المتحدة وظائف لمستشارين لشؤون حماية المرأة في ميزانياتها المقبلة وأن تدعم الدول الأعضاء مثل هذه الوظائف أثناء عملية استعراض الميزانية والموافقة عليها. وبالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه، هناك حاجة ماسة إلى وجود مستشارين لشؤون حماية المرأة ضمن أفرقة التقييم التابعة للأمم المتحدة وضمن البعثات الموفدة إلى الجمهورية العربية السورية والصومال وليبيا ومالي. 
	خامسا - مشاركة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع 
	119 - إن عدم وجود ما يكفي من القدرات والخبرات الوطنية لمباشرة التحقيقات والمحاكمات في أعمال العنف الجنسي ما زال يشكل عقبة من العقبات الرئيسية أمام كفالة المساءلة عن الجرائم ذات الصلة. الأمر الذي يؤدي غالبا إلى انتشار حالات الإفلات من العقاب على نطاق واسع، ويؤثر على وصول ضحايا هذه الجرائم إلى العدالة والأمن والسلامة. ولمعالجة هذه المسائل، ركز الفريق المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن (1888) (2009) في جهوده على تعزيز قدرات الأطراف الوطنية الفعالة المعنية بسيادة القانون وتحقيق العدالة، في مجالات شتى من بينها المجالات المتخصصة المتعلقة بالتحقيقات الجنائية والمقاضاة، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، والتحقيق والمقاضاة في نظام العدالة العسكرية، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المرافعات، وحماية الضحايا والشهود والمسؤولين القضائيين.
	120 - يعمل الفريق في إطار برنامج مشترك جديد مدته ثلاث سنوات، بالتنسيق مع إدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقدم الدعم للسلطات الوطنية في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وغينيا وكوت ديفوار وكولومبيا.
	121 - وشارك الفريق، في أعقاب الزيارة التي قامت بها ممثلتي الخاصة السابقة إلى كولومبيا في أيار/مايو 2012، في استعراض مشروع القانون 037 المتعلق ”باحتكام ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة، لا سيما في حال ارتباطه بالنزاعات المسلحة“. وعلق الفريق أيضا على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف الجنسي في حالات النزاع التي وضعتها وزارة الدفاع للشرطة والجيش. وأولى الاعتبار الواجب أيضا إلى الدعم الذي يمكن تقديمه إلى مكتب المدعي العام لتعزيز قدرته على التحقيق والمقاضاة في جرائم العنف الجنسي.
	122 - ووفقا للبيان المشترك الموقع بين حكومة غينيا والأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يقدم الفريق المساعدة للسلطات الوطنية في جهودها الرامية إلى مباشرة التحقيقات والمحاكمات في قضايا العنف الجنسي التي ارتكبت في كوناكري في أيلول/سبتمبر 2009 ومحاكمة مرتكبيها. وقام الفريق بإيفاد خبير لتقديم المشورة إلى فريق القضاة الذي أنشأته الحكومة. 
	123 - وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يقوم الفريق، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتعزيز قدرة السلطات الوطنية على مباشرة التحقيقات في جرائم العنف الجنسي التي ترتكبها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الأمن الأخرى في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومحاكمة مرتكبيها. وقد تم تدريب ما مجموعه 76 ضابطا عسكريا، ضمن جملة أمور، على كيفية الإبلاغ عن الحالات إلى مكتب المدعي العام العسكري. وتم أيضا تقديم الدعم في التحقيقات والمحاكمات إلى القضاة العسكريين وإلى المحاكم المتنقلة، بالتنسيق مع خلايا دعم المحاكمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكمل هذه الجهود عملية مسح أجراها الفريق لقضايا العنف الجنسي الكبرى التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2006، واستعرض الفريق أيضا مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة متخصصة ذات ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة منذ عام 1990 وقدم توصيات بشأنه. وسوف يكمل اعتماد هذا القانون الجهود الجارية ويساعد في معالجة أوجه القصور الشديدة في قدرات السلطات الوطنية.
	124 - وفي جنوب السودان، يركز الفريق في العون الذي يقدمه على المساعدة في تحديد وتوضيح أولويات الإصلاح التشريعي المتعلقة بالعنف الجنسي والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرات قطاع العدالة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الدولة. وقد أجرى الفريق تقييما للقدرة الوطنية ويجري حاليا مشاورات بشأن وضع إطار لتقديم الدعم. 
	125 - وسوف يستمر الفريق في تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، لا سيما عن طريق تسهيل تبادل الخبرات. ويجري حاليا النظر في إيجاد هذا التبادل بين سيراليون وكوت ديفوار. وسيجري تعزيز هذا النهج في سياقات أخرى، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، أثناء تنفيذ البيانين المشتركين المبرمين في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين الأمم المتحدة وحكومة هذا البلد. 
	126 - وما زال الفريق بصدد وضع قائمة خبراء قادرين على استكمال عمله. ويقوم أيضا بالتنسيق مع كيانات دولية أخرى مثل المرفق الاحتياطي الحكومي الدولي للاستجابة السريعة في مجال العدالة، ومبادرة منع العنف الجنسي في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
	سادساً - التوصيات
	127 - أدعو جميع أطراف النزاعات التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال عنف جنسي أو في مسؤوليتها عن هذه الأعمال إلى الكف عن هذه الانتهاكات، وقطع التـزامات محدّدة بتوفير الحماية وفقا لقرار مجلس الأمن 1960 (2010) بحيث تشمل جملة أمور منها إصدار أوامر واضحة عبر التسلسلات القيادية تحظر العنف الجنسي والنص على حظر العنف الجنسي من خلال مدونات قواعد السلوك (أو ما يعادلها)؛ والتحقيق في الاعتداءات المزعومة في الوقت المناسب لمساءلة الجناة؛ وتحديد الفئات الأكثر عرضة للعنف الجنسي وإخراجهم من صفوف هؤلاء، لا سيما النساء والأطفال؛ وتعيين محاور رفيع المستوى يكون مسؤولا عن ضمان تنفيذ الالتزامات ؛ والتعاون مع الأمم المتحدة وتيسير وصولها لرصد الامتثال.
	128 - وفي هذا الصدد، أناشد مجلس الأمن القيام بما يلي: 
	(أ) زيادة الضغط على مرتكبي العنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك الأفراد والأطراف والدول المذكورة في تقاريري، من خلال اتخاذ تدابير محددة الأهداف ومتدرجة من جانب لجان الجزاءات ذات الصلة، والنظر في الوسائل التي يمكن من خلالها اتخاذ مثل هذه التدابير في السياقات ذات الصلة والتي لا تتوفر فيها لجان جزاءات. ينبغي تطبيق مثل هذه الإجراءات من جانب مجلس الأمن على الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف جنسي، أو يصدرون أوامر بشأنها أو يتغاضون عنها (بعدم المنع أو المعاقبة)، تمشيا مع أحكام القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية المباشرة، أو المسؤولية القيادية أو المسؤولية العليا؛
	(ب) النظر في وضع آلية مناسبة أو اتخاذ إجراء مناسب من جانب مجلس الأمن من أجل الرصد المنهجي لالتزامات أطراف النزاع بموجب قرار مجلس الأمن 1960 (2010). وأشجع المجلس على دعم الجهود التي يبذلها مسؤولو الأمم المتحدة المعنيون من أجل إجراء حوارات مع الأطراف من الدول وغير الدول بغية الحصول على مثل هذه الالتزامات، بما في ذلك المشاركة، حسب الاقتضاء، مع دوائر الأعمال وأوساط الشتات والزعماء الدينيين والتقليديين وغيرهم ممن يمكن أن يمارسوا أي تأثير؛
	(ج) استخدام جميع الوسائل الأخرى التي بحوزته من أجل التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتكليف لجان التحقيق الدولية، والإدانة الصريحة للانتهاكات في قراراته والبيانات الرئاسية والبيانات العامة، واعتبار العنف الجنسي محورا لزياراته الميدانية الدورية ومشاوراته مع الهيئات الإقليمية مثل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
	(د) إدراج العنف الجنسي في حالات النزاع بشكل منهجي في جميع القرارات القطرية ذات الصلة وعند الإذن بولايات جديدة لبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة وعند تجديدها من خلال إدراج ذات العبارات الواردة في قراره 1960 (2010) الذي يدعو، في جملة أمور، إلى وقف العنف الجنسي؛ وتنفيذ ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ كأساس للإجراءات القائمة على الأدلة؛ وإجراء حوارات مع أطراف النزاع للحصول على التزامات بالحماية؛ ونشر مستشارين لشؤون حماية المرأة؛
	(هـ) مواصلة الاهتمام بحالة نشر مستشارين لشؤون حماية المرأة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة. وينبغي تقييم عدد المستشارين ومهامهم بشكل منهجي عند التحضير لكل بعثة من بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية وعند استعراض ولايتها، وفقا للاختصاصات المتفق عليها للمستشارين، وينبغي إدراج هذه الوظائف في جداول ملاك موظفي البعثات والميزانيات في جميع الحالات المثيرة للقلق؛
	(و) الدعوة إلى بذل الجهود ورصدها لمعالجة الشواغل المتعلقة بالعنف الجنسي في سياق عمليات إصلاح القطاع الأمني وترتيباته، بما في ذلك إجراء تحريات للتأكد من أن الأشخاص الذين ارتكبوا عمليات عنف جنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان أو أصدروا أوامر بشأنها يتم استبعادهم من جميع الهيئات الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة ودوائر الاستخبارات والحرس الوطني، وأي آليات مدنية للرقابة والرصد؛ وتوفير التدريب لقوات الأمن الوطني، وضمان مبدأ عدم العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم العنف الجنسي؛ وكفالة الوصول إلى قطاع الأمن واستجابته لجميع الشرائح السكانية وخاصة النساء والأطفال. وفي سياق عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب إلى إنشاء آليات لحماية المدنيين لا سيما النساء والأطفال بالقرب من مواقع الإيواء المؤقت، وثمة شرط صارم يتمثل في أن تحدد القوات والجماعات المسلحة جميع النساء والأطفال الموجودين في صفوفها وأن تقوم بتسريحهم على الفور. وفي سياق إصلاح قطاع العدل، ينبغي التركيز، في جملة أمور، على تقديم الدعم إلى السلطات الوطنية في الإصلاحات التشريعية؛ وتوفير التدريب والتوعية بشأن العنف الجنسي لرجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة/قضاة الصلح، بما في ذلك تدريب مزيد من النساء للالتحاق بسلكي القضاة والمحامين. وينبغي أيضا إيلاء الاعتبار الواجب إلى ملاحقة جرائم العنف الجنسي من خلال ترتيبات العدالة الانتقالية، حسب الاقتضاء.
	129 - أطلب إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية أن تكفل دخول الوسطاء والمبعوثين، المشاركين في عمليات الوساطة ووقف إطلاق النار والسلام والدبلوماسية الوقائية، في حوار مع أطراف النزاعات بشأن العنف الجنسي المتصل بتلك النزاعات، ومعالجة استخدام العنف الجنسي كوسيلة أو تكتيك للنزاع في اتفاقات السلام. وينبغي إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، ورصده كجزء من آليات الرصد لوقف إطلاق النار وينبغي أيضا إدراج هذه الشواغل كأحكام خاصة في اتفاقات السلام المتصلة بالترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية. وأشجع، في هذا الصدد، استخدام ”دليل الأمم المتحدة للوسطاء المعنيين بمعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام“.
	130 - أشجع الدول الأعضاء والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية على ما يلي:
	(أ) كفالة توفير الخدمات الطبية والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والنفسية والقانونية وغيرها من الخدمات المتعددة القطاعات للضحايا على سبيل الأولوية، ودعم تنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، لا سيما النظم الصحية والقضائية ونظم الرعاية الاجتماعية، فضلا عن شبكات المجتمع المدني المحلية من أجل تقديم المساعدة المستدامة إلى ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. ويلزم توفير الموارد الكافية وفي الوقت المناسب لبرامج الاستجابة التي تضطلع بها السلطات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات المجتمع المدني كجزء من الاستراتيجيات الشاملة لمحاربة العنف الجنسي في حالات النزاع، مع الأخذ في الاعتبار أن توفير الخدمات يؤدي إلى تحسين المعلومات المتاحة عن العنف الجنسي؛
	(ب) كفالة ملاءمة المساعدات والخدمات المتعددة القطاعات للاحتياجات الخاصة للفتيات والفتيان باعتبارها جزءا لا يتجزأ، وإن كان متمايزا، من البرامج المعنية بالعنف الجنساني وينبغي توفير موارد كافية لإجراء مزيد من الأبحاث والرصد والإبلاغ، ووضع مبادرات للمنع، وتقديم خدمات عن جوانب معينة مثل استخدام العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان كأسلوب خاص بالنزاعات؛ ومحنة الضحايا اللاتي يحملن أطفالا نتيجة الاغتصاب والأطفال الذين يولدون كثمرة للاغتصاب؛ والعنف الجنسي المتخذ شكل تزويج قسري للطفلات المتضررات بالنزاع؛
	(ج) التأكد من أن التعويضات الممنوحة من خلال الآليات القضائية أو الإدارية يتم تقديمها وإتاحتها لضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع. وينبغي تعزيز النهج المتعددة القطاعات لتقديم التعويضات كجزء من مبادرات المرحلة الانتقالية بعد انتهاء النزاعات، وينبغي أن تتلقى برامج التعويضات تمويلا ثابتا ومستداما؛
	(د) النظر على النحو الواجب في قبول العنف الجنسي في حالات النزاع باعتباره شكلا من أشكال الاضطهاد الذي يستوجب الإقرار بمنح المتضرر منه مركز اللاجئ، في ضوء المعلومات الواردة في العديد من السياقات التي تفيد بأن العنف الجنسي يستخدم لتشريد السكان قسريا؛
	(هـ) تيسير تحسين جمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بالصلات القائمة بين الانتشار الواسع النطاق للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، واتخاذ تدابير فعالة لمراقبة الأسلحة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. والدول الأعضاء مدعوة لأن تأخذ في الاعتبار ضرورة المراعاة الكاملة للاعتبارات الجنسانية في سياق الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
	(و) الاستفادة من خبرة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع من أجل تعزيز سيادة القانون وقدرات نظم العدالة المدنية والعسكرية على التصدي للعنف الجنسي، في إطار الجهود الأوسع نطاقا لتعزيز الضمانات المؤسسية ضد الإفلات من العقاب. وأحث الجهات المانحة على كفالة التمويل المستدام لهذا المورد القيم للدول الأعضاء.
	131 - تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية القانونية والأخلاقية الأساسية عن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له. ولذلك، فإنني أؤكد مجددا على الحاجة إلى الملكية والقيادة والمسؤولية الوطنية في هذا الصدد. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الوطنية في ما تبذله من جهود.
	سابعا - القائمة المرفقة
	132 - يتضمن مرفق هذا التقرير، الذي يستند إلى المعلومات المتوافرة حاليا، قائمة بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي بشكل نمطي أو إلى مسؤوليتها عن ذلك في حالات النزاع المسلح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. ولم يكن مقصودا أن يتضمن المرفق قائمة شاملة بأسماء المنتهكين، لكن أن يشمل أسماء من تتوافر عنهم معلومات موثوقة في الوقت الراهن. 
	133 - وتجدر الإشارة إلى أن المرفق لا يتضمن قائمة للبلدان. وإنما الغرض من القائمة هو تحديد أطراف بعينها للنزاعات يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي بشكل نمطي أو إلى مسؤوليتها عن ذلك. وفي هذا الصدد، ترد أسماء البلدان فقط للإشارة إلى المواقع أو الحالات التي ارتكبت فيها الأطراف المخالفة الانتهاكات المذكورة.
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