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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

       األعمالجدول من ٣٤البند 
          منع نشوب الرتاعات املسلحة

  العنف اجلنسي املرتبط بالرتاعات    
 تقرير األمني العام    

  
 مقدمة  -أوال   

 إىل تـشرين    ٢٠١٠ديـسمرب   /هذا التقرير، الذي يغطي الفترة املمتدة من كـانون األول           - ١
، الـذي   )٢٠١٠ (١٩٦٠ من قرار جملس األمن      ١٨، مقدَّم عمال بالفقرة     ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ القـرار والقـرارين   لـك طلب فيه جملس األمن إيل أن أقدم تقريراً عـن تنفيـذ ذ     
ويعــرض التقريــر آخــر املــستجدات عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ ترتيبــات  ). ٢٠٠٩ (١٨٨٨و 

؛ ويقــدم معلومــات محايــة املــرأةشــؤون  ن يفستــشاري امل وتنــصيبالرصــد والتحليــل واإلبــالغ 
أطراف النـزاعات املسلحة اليت يوجد من األسباب مـا يكفـي لالشـتباه يف ارتكاهبـا أعمـال                   عن

كال العنــف اجلنــسي أو يف مــسؤوليتها عــن هــذه األعمــال؛ ويــربز االغتــصاب أو غــريه مــن أشــ
 املعنيـة بـالعنف      هبـا املمثلـة اخلاصـة      تضـطلع االنتائج الرئيسية للبعثات واألعمال الـسياسية الـيت         

العنـف اجلنـسي يف   و فريق اخلرباء املعين بسيادة القـانون      اضطلع هبا ، و اجلنسي يف حاالت الرتاع   
رات الرئيـسية الـيت اختـذهتا األمـم املتحـدة ملعاجلـة العنـف اجلنـسي                 املباديصف  حاالت الرتاع؛ و  

 حملاربـة هـذه   ةماعيـ اجل  اجلهودالتوصيات اهلادفة إىل تعزيز املرتبط بالرتاعات؛ وحيدد سلسلة من  
 .اجلرمية الفظيعة

 
  

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠ أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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 شـبكة املنظمـات      مـع أعـضاء    تطلَّب إعداد هذا التقريـر إجـراء مـشاورات واسـعة          قد  و  - ٢
 مبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع، وبعثــاتاة املــسم، ١٣ الـــ

. املعنيـة   القطريـة، والـدول األعـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة            تـها  وأفرق امليدانيـة  املتحدة   األمم
فرقـة القطريـة هـي املـصدر     األوكانت بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية و             

 . هذا التقرير إعدادات املستند إليها يفالرئيسي للمعلوم

علــى حــوادث أو أمنــاط العنــف اجلنــسي   )١(ويــدل العنــف اجلنــسي املــرتبط بالرتاعــات   - ٣
، أي االغتــصاب أو االســتعباد )١٩٦٠قــرار جملــس األمــن  وفقــا ل  قائمــةألغــراض اإلدراج يف(

ــسري أو ا    ــل القـ ــسري أو احلمـ ــاء القـ ــسي أو البغـ ــسري، أو أ اجلنـ ــيم القـ ــر  لتعقـ ــكل آخـ ي شـ
، ميــاَرس ضــد النــساء أو الرجــال أشــكال العنــف اجلنــسي علــى هــذه الدرجــة مــن اخلطــورة  مــن
 هذه احلوادث أو األمناط أثناء الرتاعات أو ما بعدها أو يف احلـاالت األخـرى                قعوت. األطفال أو

شـرة  وهلـا أيـضا صـلة مباشـرة أو غـري مبا     ). الصراعات السياسية علـى سـبيل املثـال       (املثرية للقلق   
وباإلضـافة إىل   . أو سببية /أو جغرافية و  /الصراع السياسي ذاته، أي مثة عالقة زمنية و        بالرتاع أو 

ل، تبعــا للظــروف، جــرائم حــرب الــيت ميكــن أن تــشكِّ(الطــابع الــدويل هلــذه اجلــرائم املــشتبه هبــا 
وق اكات اجلــسيمة حلقــجــرائم ضــد اإلنــسانية أو أعمــال إبــادة مجاعيــة أو غريهــا مــن االنتــه  أو

دوافعهـم،  /للجنـاة ودوافعـه  /تتضح الصلة بالرتاعات يف السمات الشخصية للجاين ، قد )اإلنسان
 تفكــك/للمجــين علــيهم، وظــروف اإلفــالت مــن العقــاب /والــسمات الشخــصية للمجــين عليــه 
 .أو كوهنا تنتهك بنود اتفاق ما لوقف إطالق النار/الدولة، واألبعاد العابرة للحدود و

مؤشــراً علــى وضــع آليــة امتثــال جديــدة ُتعــىن    ) ٢٠١٢( ١٩٦٠رار وكــان اختــاذ القــ   - ٤
أُعـدت توجيهـات بـشأن ترتيبـات الرصـد والتحليـل            قـد   و. بالعنف اجلنـسي املـرتبط بالرتاعـات      

التأطري التحليلي واملفاهيمي للعنف اجلنسي املرتبط بالرتاعات بالتعـاون مـع مبـادرة             وواإلبالغ،  
 علـى   ٢٠١١يوليـه   /ي يف حاالت الرتاع، وُعممت يف متوز      األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنس    

 بـشأن العنـف اجلنـسي       ٢٠١٠/٣٠فرق األمم املتحدة امليدانية متشياً مع قـرار جلنـة الـسياسات             
ــاكن    . اعرتيف حــاالت الــ  ــدة أم ــدأ يف ع ــذلك، ب ــاً ل ــاءوتبع ــل    وإرس ــات الرصــد والتحلي  ترتيب

أجـل تفـادي     ظروف اخلاصة بكل بلد مـن     واإلبالغ من خالل هنج يتسم باملرونة ويقوم على ال        
ــشرذم  ــة والتـ ــات     . االزدواجيـ ــع البيانـ ــهجيات مجـ ــشتركة ومنـ ــات املـ ــد املعلومـ ــد قواعـ وتوجـ

_________________ 
 ة عمليـ   توحيـد  ىلإمـم املتحـدة ويهـدف بالدرجـة األوىل           األ تستخدمه منظومة متفق عليه     عملي تعريٌفهذا     )١(  

 مهمـة مجـع املعلومـات       يفوضوح  والغرض منه زيادة ال   . ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ   اإلبالغ عن طريق    
  خمتلـف  بـني  يف مـا  مقارنتـها  كـن بيانـات مي  ب لتزويد جملس األمن واهليئـات العامليـة األخـرى           ها وحتليل هاوتصنيف

  متنوعــة جمموعـة العتمـاد ذه املعلومـات   هــ أن ُيـستند عـن يقـني إىل   ميكــنو.  الـزمن وررمبـ  امليدانيـة و فوظـر ال
 .بواسطة جهات منها جملس األمن،  التصدي هلذا العنفاتءارجإ من
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ل تـشكل حتـديا نظـرا       زاتـ هـي ال    حـاالت العنـف اجلنـسي املرتبطـة بـالرتاع قيـد املناقـشة، و               عن
ذا االنتـهاك،    للطـابع احلـساس هلـ      ونظـراً . اومـسؤولياهت  الختالف واليـات املؤسـسات الـشريكة      

وجتـدر اإلشــارة إىل  . تـزال بعـض التحـديات قائمـة أيـضا يف مجـع املعلومـات والتحقـق منـها          ال
التقرير ليس املقصود منها أن تكـون مؤشـرا علـى طـابع             هذا  حوادث حمددة ورد ذكرها يف       أن

 حتـت وقد مت حىت اآلن توثيق حاالت العنف اجلنـسي املـرتبط بالرتاعـات              . االنتهاكات ونطاقها 
واهلــدف مــن االتفــاق علــى تعريــف  . اينعنــاوين أوســع مثــل حــاالت العنــف اجلنــسي واجلنــس 

ومـن املتوقـع احلـصول علـى        . مشترك للعنف اجلنسي املرتبط بالرتاعـات هـو معاجلـة هـذا األمـر             
مزيد من املعلومات املتسقة عن حوادث العنف اجلنسي املرتبط بالرتاعـات ومرتكبيـه واجتاهاتـه            

  .مة املثرية للقلقاترتيبات يف مجيع الظروف اهلال  هذهنشئتوأمناطه كلما أُ
وتـسلط سلـسلة    .  للعنف اجلنسي   ظرفا خاصا مؤاتيا    الرتاعات املسلحة وعواقبها   يئوهت  - ٥

ية الـيت اختـذها جملـس األمـن خـالل الـسنوات الـثالث املاضـية الـضوء علـى هـذه                       قوالقرارات ال 
ينتـسبون  ي،  عـسكر لغالب رجال يرتدون الـزي ال      وهم يف ا   -الظاهرة اجلديدة وعلى مرتكبيها     

 ا االهتمـام  هـذ ح  تفـ وقـد   . غـري الـدول علـى حـد سـواء         للـدول و  لتابعـة ل  اجلماعات املسلحة ا  إىل  
 جيــب ، لــذااســتراتيجية للوصــول إىل العناصــر الفاعلــة غــري التقليديــة يف جمــال أمــن املــرأة منافــذ 

ــستداميظــل أن ــن ف. ا م ــوات األم ــه اخلــصوص    ق ــى وج ــمعل ــةحب ةكلف ــدنيني،   ماي ــسكان امل ال
 إىل األمــن واالنــضباط واخلدمــة العامــة، ال إىلي عــسكر ال الــزيرمــزيينبغــي أن . همتــصّيدب ال

 ضـحة اولاألوامـر   والتـدريب   ل ون العـسكري   األفـراد  ستجيبويـ . االغتصاب والنهب واإلرهـاب   
 على منـع وردع     واملعي ؤالء أن ينبغي جلميع ه  و. ادةيقوالتدابري التأديبية واملثال الذي وضعته ال     

. العنف اجلنسي وغـريه مـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون الـدويل اإلنـساين وحقـوق اإلنـسان                    
ــدما   إنفــاذبــد علــى وجــه اخلــصوص مــن   الو ــادة بــصرامة عن   الرؤســاءقــاعستي مــسؤولية القي
 .تهم عليهاأو معاقب همومنع االنتهاكات اليت يرتكبها مرؤوس عن

، يـؤثر بـشكل غـري       اسدهل يـ  يتطويلـة الـ   ال ةل الرعـب والـصدم    العنف اجلنسي، وظال  إن    - ٦
 املعلومات احلديثـة تؤكـد أن حالـة الـضحايا مـن الـذكور               غري أن .  النساء والفتيات   يف متناسب

وجيـب  . وحمنة األطفال الذين ولدوا نتيجة االغتـصاب يف زمـن احلـرب، تتطلـب دراسـة أعمـق                 
ها علـى مجيـع املـستويات كجـزء مـن هنـج       فهم هذه املـسألة مـن مجيـع وجهـات النظـر ومعاجلتـ          

 سلطه يـ  الـذي شـف اكالـضوء ال د تـ ينبغـي علـى وجـه اخلـصوص أن مي    و. شـامل حلمايـة املـدنيني   
 لـضمان    وذلـك   االحتجـاز واالسـتجواب،    نـشآت  م الزوايـا ظلمـة يف     ثـر  أك يشملجملس األمن ل  

  .اهعلية عاقبامل إساءة استعمال السلطة، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، و أعمالمنع
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معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ ترتيبـات الرصـد والتحليـل وإعـداد                 -ثانيا   

 )٢٠١٠ (١٩٦٠التقارير وفقاً لقرار جملس األمن 
 املرتبط بالرتاعاتالعنف اجلنسي بشأن طرائق ترتيبات الرصد واإلبالغ والتحليل   -ألف   

املنـهجي للمعلومـات      اجلمع ضمانالغرض من ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ هو          - ٧
 رتكــب املــرتبط بالرتاعــات املاآلنيــة والدقيقــة واملوثــوق هبــا واملوضــوعية بــشأن العنــف اجلنــسي 

 مـن   ٨ مـع الفقـرة      الرجال واألطفال يف مجيع احلاالت املثرية للقلـق، وذلـك متـشياً            و النساء ضد
ــرار  ــ. )٢٠١٠ (١٩٦٠الق ــذه املعلومــات لتــ  وسُت ــاع الشجيستخدم ه ــد مــن األعمــال   مقي  مبزي

ــه املــرتبط بالرتاعــاتالعنــف اجلنــسيالوقــت املناســب ملنــع   يف ترتيبــات ال  وتتــيح. والتــصدي ل
 العنــف اجلنــسي عــناملمارســات اآلمنــة واألخالقيــة جلمــع املعلومــات   ب قيــدفرصــة لتعزيــز التال

طريـق أمـام    أن تـنري ال    ها منـ   املـستقاة   املعلومـات   أن تكـون   وينبغـي . هاوتفعيلـ  املرتبط بالرتاعـات  
ــشطة  ــدعوة االســتراتيجي أن ــة واالســتجابات الرب  ةال ــز الوقاي ــةن، وتعزي ــضحايا  اجمي ــن أجــل ال ،  م

 . استراتيجيات شاملة ملكافحة العنف اجلنسي على املستوى القطريوضعواملسامهة يف 

ين فـ ستتبع ترتيبـات الرصـد والتحليـل واإلبـالغ إنـشاء فريـق عامـل علـى املـستوى ال                   وت  - ٨
ىل اآلليـات القائمـة املـشتركة بـني         إ  أن ينـضاف   نكـ ، مي  املرتبط بالرتاعـات    اجلنسي معين بالعنف 

استعراض املعلومـات ورصـد حـوادث العنـف         بسيقوم الفريق العامل    و. وكاالت األمم املتحدة  
منـــاط، وإعـــداد التقـــارير، وبنـــاء األ، وحتليـــل البيانـــات واالجتاهـــات ومنـــهااجلنــسي والتحقـــق  
ــز   ــالالقــدرات لتعزي ــسيق االلتزامــات مــع أطــراف الــ  ترتيب ــى  . اعرتات وتن ــشديد عل وينبغــي الت

 ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢  جملــس األمــنالتنـسيق مــع آليــة الرصـد واإلبــالغ مبوجــب قـراري   
رصــد واإلبــالغ يف إطــار واليــات  ال وكــذلكبــشأن األطفــال والرتاعــات املــسلحة،  ) ٢٠٠٩(

حقـوق   قـوق اإلنـسان، وعناصـر     األمـم املتحـدة حل    مفوضية  وستتوىل  .  حسب االقتضاء  ،أخرى
 هــا يلإ  أُســندتبعثــات حفــظ الــسالم، وكيانــات األمــم املتحــدة األخــرى الــيت         يفاإلنــسان

قيادي يف مهام الفريق العامـل      الدور  ال ،مةالزلا اتوالقدر تاخلربالديها   و الصالحيات الالزمة 
 .هاتعلق برصد احلوادث والتحقق من يايف م

املـرتبط    العنـف اجلنـسي   بـشأن مـشترك للتـشاور   شاء منتدى ترتيبات أيضا إن  الستتبع  وت  - ٩
 هـول املـصدر   اجمل املتاحة اجملمعة و   توالتحليال ل استعراض ومناقشة املعلومات    من أج  بالرتاعات

 مــن جمموعــة متنوعــة مــن املــصادر، وتقــدمي  واملــستمدةاملــرتبط بالرتاعــات  العنــف اجلنــسيعــن
 تـصدي من أجل الدعوة والعمل ملنـع وال       العليا تحدةمم امل توصيات إىل الفريق العامل وقيادة األ     

 ة ترتيبـات للتـشاور والتنـسيق بـشأن         عديـد  انبالفعـل يف سـياقات بلـد      وتوجـد   . للعنف اجلنسي 
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 املــسؤولية ال اإلنـسانية، مثــل جمموعــة احلمايــة، وجمــ إطــار املــساعدة يف اينقـضايا العنــف اجلنــس 
واألفرقــة املواضــيعية املعنيــة بالــشؤون  ، عيــةاجملموعــة الفر/العامــلالفريــق /اينالعنــف اجلنــس عــن

 ى املـشترك  دتـ ن عقـد امل    الـدعوة إىل   كـن ، مي اًمناسـب و  ممكنـاً  األمـر  وحيثما كـان     لذلك. اجلنسانية
 الفريـق    مـن  شمل املنتـدى املـشترك أعـضاء      يـ قـد   و. ر حتت رعاية هذه الترتيبـات القائمـة       وشاللت

مي لدوليــة واحملليــة، وممــثلني عــن مقــدِّ  ممــثلني مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ا وكــذلكالعامــل، 
 .اخلدمات الصحية، وممثلي احلكومات املعنية

  
 محاية املرأةشؤون  ن يفوستشارامل  - باء  

 ١٩٦٠ مــن القــرار ١٠والفقــرة ) ٢٠٠٨( ١٨٨٨ مــن القــرار ١٢ مــع الفقــرة متــشياً  - ١٠
ارة إد  مــن كــلمحايــة املــرأةشــؤون  ن يفيستــشار املإعــداد اختــصاصات ك يفرت، اشــ)٢٠١٢(

مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،          الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ الـسالم، و       
، وذلـك بالتـشاور مـع أعـضاء     مكتب ممثليت اخلاصة املعنية بالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع          و

علقـة   تنفيذ الواليـة املت يتطلبو .مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع   
مكتـب   كونيسـ لـذا،   .  هنـج ثالثـي األبعـاد       اعتمـاد  املـرتبط بالرتاعـات    العنـف اجلنـسي   مبكافحة  

عمل ي، وسـ  العـام  لألمـني    ة اخلاصـ  ة مكتـب املمثلـ    داخـل  محايـة املـرأة   شؤون   ن يف يستشاراملأحد  
 حقـوق   اصـر نع  ضـمن  لنيماالعـ و نين املعيَّـ  محايـة املـرأة   شـؤون    ن يف يستـشار بتعاون وثيـق مـع امل     

 لــة مكّم هــؤالء املستــشارين أدوارنووســتك.  إيفــادهم متمــا، حيثواملــسائل اجلنــسانيةان اإلنــس
 واملــسائل اجلنــسانية حقــوق اإلنــسان اصــرنع صديتعزيــز تــل ةلوســي تخذُتســ ولبعــضها الــبعض

 .)٢(ة للعنف اجلنسي املرتبط بالرتاعاتعني األخرى املصرناعوال

  لألمـني  ة اخلاصـ  ة مكتـب املمثلـ    ضمن املوجود محاية املرأة شؤون    يف ستشاريقوم امل وس  - ١١
 التنسيق بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة يف األمـم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز                        مبهمة العام

 ة ضـد النـساء والرجـال واألطفـال        كبـ تراعـات امل  رتال ذات الـصلة ب    العنـف اجلنـسي   أعمال  رصد  
 ، حـسب مقتـضى     الـدعم  ستـشار  هـذا امل   يقدموسـ . ا هلـ  صدي والتـ   منـها   والوقايـة   عنها واإلبالغ

ة بـالعنف اجلنـسي     قـ لتع إىل اجلهات الفاعلة لألمـم املتحـدة لتنفيـذ واليـة جملـس األمـن امل                ل،ااحل
 علـى وجـه التحديـد علـى تنفيـذ ترتيبـات الرصـد                املستـشار   دور صبنـ وسي. املرتبط بالرتاعات 

 واملــسامهة ؛الــرتاع اجلهــات املعنيــة يف احلــوار مــع أطــراف  بــني والتنــسيق ؛والتحليــل واإلبــالغ
سياســات األمــم املتحــدة  ة بــالعنف اجلنــسي املــرتبط بالرتاعــات يف قــلعدمــج االعتبــارات املت يف

 .اهتا وتدريباعملياهتو هاوخطط

_________________ 
 .٢٠١١سبتمرب /أيلول، محاية املرأةشؤون  ين يفستشاراملاختصاصات    )٢(  
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دور اء دمنـها أ ملـة أمـور    جب) حقوق اإلنـسان  ( محاية املرأة شؤون    يف ستشاريقوم امل وس  - ١٢
ترتيبــات الرصــد والتحليــل واإلبــالغ، ملعــين بالفريــق العامــل ل وظيفــة الرصــد واإلبــالغ رائــد يف
ــةوتنــسيق لمعلومــات للمــسامهة يف فهــم أمنــاط العنــف   ل إعــداد التقــارير، وإجــراء حتليــل   عملي

 . يف ما بينهاتنسيقالو تعددة التخصصاتاملفرق التحقيق ل يطخطالت، وهاجلنسي واجتاهات

اء دمنــها أملــة أمــور جب) يةاننــس اجلاملــسائل( محايــة املــرأةشــؤون   يفستــشاريقوم املوســ  - ١٣
. التـدريب وبنـاء القـدرات وجوانـب االسـتجابة         و تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين      دور رائد يف  

بعثـات  لتابعـة لل  العناصـر العـسكرية ا    والـشرطة   عناصـر    العمل مع العناصر املدنية و      ذلك ويشمل
نــشطة وإجــراءات   واألات العامــةالعنف اجلنــسي يف الــسياس بــ  املتعلقــةإلدمــاج االهتمامــات 

 ات مجيـع عناصـر البعثـ    أن تتلقـى    علـى   أيـضا  وسيعمل هـذا املستـشار     .وغريهاالتشغيل املوحدة   
حمايـة   لل خطـط  ضـع ويف  ساهم  سي، و التدريب الكايف  املرتبط بالرتاعات  ة بالعنف اجلنسي  عنيامل

 .هاوتنفيذ واستراتيجيات شاملة

 منظومـة األمـم     ستـستعني ،  املـرأة محايـة   شـؤون    ن يف يستـشار ار امل إطـ  حداثتولدى اس   - ١٤
. اينوالعنـف اجلنـس  ية نـسان  اجلاملـسائل  حقـوق اإلنـسان و   املتاحـة يف جمـاالت    اخلربة  بـ املتحدة يف   

 جيمـع بـني    اصـة مـا    اخل سمات الـ   مـن  مهلـ  جمموعـة مـن املستـشارين        إنشاءواهلدف من ذلك هو     
لـب نـشر    وقـد طُ  .  احلماية يف اخلربة/التحليل اجلنساين وحقوق اإلنسان واخلربة األمنية التنفيذية      

 . يف عدد من البعثاتمحاية املرأةشؤون  ن يفيمستشار ةيسمأو ت
  

ــيت يوجــد مــن األســباب         - ثالثا   ــسلحة ال ـــزاعات امل معلومــات عــن أطــراف الن
يكفــي لالشــتباه يف ارتكاهبــا أعمــال االغتــصاب أو غــريه مــن أشــكال  مــا

 العنف اجلنسي
 مــستمرة حيــثظلــت أخـرى  ت مـسلحة جديــدة و اعــانزشـهدت الــسنة املاضـية عــدة     - ١٥

  بــشكل منــهجياهــ موّجيف بعــض احلــاالتكــان  علــى نطــاق واســع، ومنتــشرالعنـف اجلنــسي  
 م وإذالهلــاهم املــدنيني، مــن أجــل معاقبــ  ضــدالقــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة قبــل  مــن

 د أدى وقـ . هدت أيـضا عمليـات اغتـصاب مجاعيـة ضـد النـساء والفتيـات              وشُـ .  أمـواهلم  وتدمري
ــءاقــض النعــداملقــانون والنظــام، والعــام الهنيــار الا اع، واملواقــف واملمارســات رت، واســتمرار ال

 رتكـاب  ا، إىل سـهولة السائدة يف هذه احلاالت إلفالت من العقاب اخة، وثقافة   رسِّتالتمييزية امل 
وة  قـ تتـرك وراءهـا   ها، ولكنـ فحـسب  اايضحلـ دى ا  عواقب مروعـة لـ      ختلِّف هذه اجلرائم اليت ال   

 .تدمر نسيج اجملتمع ككل
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حــاالت العنــف اجلنــسي املــرتبط     غ عــنال يبلَّــغالبــا مــا  يف مجيــع هــذه احلــاالت،   و  - ١٦
 وانعـدام   ، مـن االنتقـام    شيةتمـع، واخلـ    اجمل  يف العـار بوصـم   ال نـها بالرتاعات نتيجة لعوامل عدة، م    

يجة لـضعف إدارة     اإلبالغ نت  عدم جدوى  تربعُيا  م و ، املتاحة  االستجابة خدمات ونقص   ،األمن
ــضالشــؤون  ــسياسي  ءاق ــضغط ال ــاالة وال ــسجِّ  و. ، والالمب ــيت ي ــاج يف احلــاالت ال ــا الن ن ول فيه

ــا     ــا م ــإهنم غالب ــضاياهم، ف ــيق ــسي       ونفعل ــدعم الطــيب والنف ــى ال ــن أجــل احلــصول عل ــك م  ذل
متيـل املمارسـات والقواعـد الثقافيـة أيـضا إىل           و. م العدالة يف املـستقبل    اقُت أن   نيملآاالجتماعي،  

ــة يف بعــض ال   احــتالل موضــع   ــشريعات املكتوب ــى الت ــع عــبء  ظــروفاألســبقية عل ، حيــث يق
.  نظـام العدالـة    فـذمها ني قلمـا  اجلـرب والتعـويض       أن كمـا . املسؤولية واإلثبات على عاتق الضحية    

نظرا لبطء وترية التحقيقات يف معظم أعمال العنف اجلنسي، سواء كـان            ووعالوة على ذلك،    
معظـم مـرتكيب العنــف   فـإن  ادة أو انعـدام اخلـربة والقـدرات واملـوارد،     ذلـك بـسبب انعـدام اإلر   

  . عقاب أيمهلنا يء الاطلق ع األمرقوا ون يفاجلنسي يظل
  

  كولومبيا    
الـذي أصـدرته    ) ٢٠٠٨ (٠٩٢أشارت احملكمة الدسـتورية الكولومبيـة يف األمـر رقـم              - ١٧

ــسيني ممار    ــداء واالســتغالل اجلن ــسي واالعت ــشار،   إىل أن العنــف اجلن ســة شــائعة، وواســعة االنت
اجلماعـات املـسلحة غـري      كل   ترتكبها    الكولوميب ومنهجية، وغري مرئية يف سياق الرتاع املسلح      

وتـشمل اجلـرائم    . املشروعة، ويف حاالت معزولة، يرتكبها أفراد مـن القـوات املـسلحة الوطنيـة             
 الــيت أوردهتــا احملكمــة والظــروف احملــددة الــيت تكتنــف أعمــال العنــف اجلنــسي املرتبطــة بــالرتاع

أعمــال العنــف اجلنــسي يف إطــار العمليــات املــسلحة؛ والعنــف اجلنــسي املمــارس علــى النــساء    
ــساء الــاليت يكــون        ــتم جتنيــدهن قــسرا، والعنــف اجلنــسي املمــارس علــى الن والفتيــات الــاليت ي

لقـسري  أقرباءهن أعضاء يف اجلماعات املسلحة؛ وأعمال التعذيب والتشويه اجلنـسي؛ والبغـاء ا            
ــترقاق اجلنــسي  ــات       . واالس وتتعــرض الفتيــات والنــساء والفتيــات املــشردات، والنــساء والفتي

العنــف  ألصــليني، إىل مــستويات متفاوتــة مــنالكولومبيـات مــن أصــل أفريقــي، ومــن الـسكان ا  
  .إال أن اإلبالغ عن هذه الظاهرة ال يزال قليالً جداً. اجلنسي

كاب أعمال العنف اجلنسي اخلطرية واملتكررة علـى        ومما يثري القلق على حنو خاص ارت        - ١٨
 اجلـيش الـشعيب، وجـيش       - مجاعـات مـسلحة مثـل القـوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة                ييدأ

التحرير الـوطين، واجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة الـيت بـرزت بعـد تـسريح املنظمـات شـبه                 
يطلـب مـن الفتيـات إقامـة عالقـات      و. العسكرية، ضد الفتيات اجملندات فيهـا أو املرتبطـات هبـا        

كمـا يـرغمن علـى      . جنسية مع بالغني وهّن يف سن مبكرة، ويرغمن على اإلجهـاض إذا محلـن             
كمـا يـرتبط    . ، وتـّضر بـصحتهن    غـري مالئمـة   استخدام وسائل منع احلمل الـيت غالبـا مـا تكـون             
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يل الوحيـد   العنف اجلنسي والتشريد القسري بذلك ألن التشريد يصبح يف غالب األحيان الـسب            
ي يـد أ يقعن ضحايا للعنـف اجلنـسي علـى          املتبقي أمام النساء والفتيات يف مناطق معينة لكي ال        

ويف حــني أن الكــثري مــن هــذه اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة متــارس . اجلماعــات املــسلحة
أنشطة إجرامية عامة، تعمل مجاعات أخرى بأسـاليب مـشاهبة لألسـاليب الـيت كانـت متارسـها                  

وتوجد لدى بعض اجلماعات بنيـة عـسكرية وسلـسلة قيـادة            . ظمات شبه العسكرية السابقة   املن
وأظهـرت بعـض هـذه      . متكنها من السيطرة على األراضي وعلى مواصـلة العمليـات العـسكرية           

ــشترك        ــشكل م ــى العمــل ب ــر، ويف بعــض احلــاالت، عل ــى التغّي ــدرهتا عل ــرب . اجلماعــات ق وتعت
  . عبارة عن عصابات إجرامية مجيعاًاجلماعاتاحلكومة أن هذه 

 التقارير عن حاالت من العنف اجلنسي ارتكبها أفراد من قـوات األمـن               بعض وأفادت  - ١٩
 مـثالً،  ٢٠١١سـبتمرب  /فـي أيلـول  ف. ويف معظـم احلـاالت، كانـت الـضحايا فتيـات          . الكولومبية

اخينـا، يف املنـاطق   قوق اإلنسان يف كولومبيا أنه يف واليـة كارت    املعين حب أفاد مكتب أمني املظامل     
 لـو كانـت حـاالت العنـف اجلنـسي          حـىت ”اليت يتواجـد فيهـا عـدد كـبري مـن القـوات املـسلحة                

، فإهنــا تــشكّل [...]النــساء الــيت ترتكبــها قــوات األمــن ال ترقــى إىل اســتراتيجية حــرب     ضــد
امجـة   وأوضـاعها االقتـصادية احملفوفـة باملخـاطر الن    ممة تستفيد من ظروف تبعية املرأة     ممارسة مع 

جـسد   ئدة يف الثقافة احمللية، منها أن     عن عدم توفري احلماية هلا من قبل الدولة، وتقّبل أفكار سا          
قــّر وزارة الــدفاع الكولومبيــة بوجــود عنــف جنــسي  تويف حــني . “ الرجــلميتلكــهاملــرأة شــيء 

ل  تؤكـد أنـه لـيس مـن املمكـن القـول أنـه ميثـ                ايزعم أن أفراداً من قـوات األمـن يرتكبونـه، فإهنـ           
واإلجـراءات املعتمـدة    وتقّر الـوزارة أيـضا باحلاجـة إىل مراجعـة الـنظم             . ممارسة واسعة االنتشار  

عاجلة الشكاوى باعتبارها آلية لإلنذار املبكـر ملنـع وقـوع انتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان                    مل
  .والقانون الدويل اإلنساين

ففــي . لعنــف اجلنــسيوقــد اختــذت حكومــة كولومبيــا عــدة خطــوات إجيابيــة للتــصدي ل  - ٢٠
، ُعينَّـت مستـشارة سـامية للمـساواة بـني اجلنـسني إلسـداء املـشورة للحكومـة                   ٢٠١١يوليه  /متوز

ين أدلـت بـه املستـشارة الـسامية     ويف تـصريح علـ  . بشأن املساواة بني اجلنسني والـسياسات العامـة    
ع أطـراف   سبتمرب، أعربت عن أمهيـة منـع وقـوع جـرائم العنـف اجلنـسي ومقاضـاة مجيـ                  /أيلول يف

 ٢٠١١يونيـه   /كما ميثّل قانون الضحايا وإعادة األراضي الصادر يف حزيران        . الرتاع اليت ترتكبها  
ويقـّر القـانون بـالفروق القائمـة     . بـالرتاع   املـرتبط خطوة هامـة إىل األمـام ملعاجلـة العنـف اجلنـسي           

ت خاصـة،   على أسـاس نـوع اجلـنس وامليـول اجلنـسية ويـنّص علـى تـدابري محايـة حمـددة وإجـراءا                      
كما أنشئت بعض اآلليات لتقدمي املـساعدة واخلـدمات لـضحايا العنـف          . تشمل دفع التعويضات  

  . العنف اجلنسي بضحايااجلنسي وألسرهم، مثل مراكز العناية الشاملة



A/66/657 
S/2012/33  
 

11-65016 9 
 

مــن ف. كمــا تبــذل الــسلطات العــسكرية والقــضائية جهــوداً ترمــي إىل ضــمان املــساءلة   - ٢١
، كرر النائب العـام التزامـه مبكافحـة اإلفـالت           )٢٠١١مايو  / أيار ١٧ (٠٦خالل التوجيه رقم    

ــهالعنــف اجلنــسي، وخاصــة  علــى مــن العقــاب  ــرتاع   حبــق النــساء واألطفــال يف املرتكــب من ال
 ُحكــم علــى ســبعة مــن ضــباط الــشرطة الوطنيــة العتــدائهم  ،٢٠١١مــارس /ويف آذار. املــسلح

ــا ة مــن العمــر يفة عــشر علــى فتــاة مــشردة يف الثالثــ ٢٠٠٩يونيــه /جنــسياً يف حزيــران . بوغوت
الذي يـنص    ،الصادر عن وزير الدفاع   ) ٢٠١٠يوليه  /متوز (١١التوجيه رقم   جيرى استعراض   و

أفراد القوات احلكومية، أثناء ممارسة وظـائفهم، مبنـع ارتكـاب مجيـع أشـكال العنـف       إلزام  على  
عــدم ”اســة سي  مــع تطابقــهوذلــك لكفالــةســيما العنــف اجلنــسي،  ضــد النــساء واألطفــال، ال

لكـن ال تـزال هنـاك حاجـة لوضـع تـدابري هنائيـة لفـرض                 .  العنـف اجلنـسي    مع “ املطلق التسامح
اخلدمــة، والتــدقيق  عزيــز مــسؤولية القيــادة، والفــصل مــن االنــضباط العــسكري، مبــا يف ذلــك ت 

 التحقيقـات القـضائية     وتيسريوإجراءات الرد السريع،    فراد العسكريني،   يف مؤهالت األ  الوقائي  
  .يف ذلك دفع التعويضات اية واحلماية لصاحل الضحايا، مباأديبية، فضال عن تدابري الوقوالت
أبريـل  / يف نيـسان    الصادر عن احملكمة الدسـتورية الكولومبيـة       ٠٩٢ األمر رقم    مبوجبو  - ٢٢

قـضايا    قضية حمددة من   ١٨٣ التحقيقات يف    ، أمرت احملكمة مكتب النائب العام مبتابعة      ٢٠٠٨
 أربـع    مل ُتعرض على احملكمـة سـوى       وحىت اآلن، . املرتكب ضد النساء والفتيات   العنف اجلنسي   

 قـضية حتقـق فيهـا حاليـا         ٧٧يف مجيـع أحنـاء البلـد، ومـن بـني            وعـالوة علـى ذلـك،       . قضايا منها 
أحكــام ســتة  مــذكرة توقيــف، وصــدرت ٤٢الفــروع اإلقليميــة ملكتــب النائــب العــام، صــدرت 

ــصورة منفــصلة، يف إطــار . حــىت اآلن ــا   وب ــشأة يف كولومبي ــة املن ــة االنتقالي ــة العدال ــانون ( آلي الق
ــسالم التاب  )٩٧٥ ــدل وال ــادت وحــدة الع ــه يف   ، أف ــام أن ــب الع ــب النائ ــة ملكت ــوز ٣١ ع ــه /مت يولي

الـنفس الـسابقة، فـإن       أدىل به أفراد ميليشيا الدفاع عن      اعترافا   ٢٦ ٠٢٦، كان من بني     ٢٠١١
 البت يف دعاوى قضائية رفعت ضد بعض أفـراد          وقد بدأ .  منها فقط يتعلق بالعنف اجلنسي     ٥٥

، يف إطـار قـانون      ٢٠٠٦ و   ١٩٩٩ميليشيا الدفاع عـن الـنفس الـيت كانـت تعمـل بـني األعـوام                 
 ٢٠١١وقد اختـذ املـدعي العـام اجلديـد بعـض اخلطـوات اإلجيابيـة خـالل عـام                    . العدالة والسالم 

  مجاعـة  املثـال، اُتهـم أحـد أفـراد    فعلى سـبيل . ملكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اجلنسية    
تعـــذيب  ، مبـــسؤوليته عـــن٢٠١١أغـــسطس /آب  يفشـــبه عـــسكرية يف نورتـــه دي ســـانتاندير

  . امرأة وفتاة واستعبادهن جنسيا٢٥ًيقل عن  ال ما
  

  كوت ديفوار    
شــهدت كــوت ديفــوار زيــادة يف أعمــال االغتــصاب واالغتــصاب اجلمــاعي املوجــه           - ٢٣
حـدث   األخرية اليت أعقبت االنتخابات، ليتكرر على حنو مأساوي مـا     املدنيني خالل األزمة     ضد

ــرة     ــد خــالل الفت ــة يف البل فقــد ارتكبــت جــرائم العنــف   . ٢٠٠٤-٢٠٠٢خــالل احلــرب األهلي
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لـدفاع واألمـن الـسابقة، وعناصـر        ها عناصر مـن قـوات ا       ضمن منواجلنسي مجيع أطراف الرتاع،     
، وأفـراد   القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار        ، وعناصـر مـن    القوات املسلحة للقـوى اجلديـدة      من

احتــاد ، ومــن الــصيادين التقليــديني املعــروفني باســم دوزوس، ومــن أعــضاء   )٣(مجاعــات امليليــشيا
، سواء كانت مرتبطة بائتالف الرئيس السابق لـوران غبـاغبو         الطالب والتالميذ يف كوت ديفوار    

احلـاكم للـرئيس احلـسن واتـارا، جتمـع          التحالف من أجل األغلبية الرئاسـية، أو بـائتالف احلـزب            
دنيني، مـن بينـهم   كما وردت أنباء تفيـد بـأن بعـض املـ    . اهلوفويتيني من أجل الدميقراطية والسالم    

  . سنة، كانوا من بني اجلناة١٥ و ١٢يف بعض احلاالت أطفال تتراوح أعمارهم بني 
 املأل أو أمام أفـراد      علىارتكبها  وكانت هذه األعمال ذات دوافع سياسية أو عرقية، و          - ٢٤

األسرة عناصر مـن اجلماعـات املـسلحة أو امليليـشيات إلذالل الرجـال والنـساء الـذين يعتـربون                    
ــدجان، يف . معارضــني سياســيني  ــانون األول١٨ويف أبي ــسمرب / ك ، تعرضــت ســبع  ٢٠١٠دي

نظمـت   خـالل مظـاهرة      تيني من أجـل الدميقراطيـة والـسالم       ويجتمع اهلوف نساء، اعتقلهن أنصار    
ديسمرب، لالغتصاب اجلماعي مرتني علـي يـد ثالثـة رجـال درك ملـثمني               /كانون األول  ١٦يف  

، اغتـصب شـباب مـسلحون       ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٣ويف  . خالل احتجازهن يف مركز الشرطة    
. املؤيـــدين للتجمـــع يف أبيـــدجان فتـــاة وثالثـــة ذكـــور مـــن زب األغلبيـــة الرئاســـيةتـــابعون حلـــ

التجمــع باغتــصاب ســبعة أطفــال  مــن ان أيــضا، قــام أنــصار أبريــل، يف أبيــدج/نيــسان ١١ ويف
ويزعم أن فتاة توفيـت نتيجـة االغتـصاب بينمـا           .  سنة ١٥و  سنوات   ١٠تتراوح أعمارهم بني    

  .غادر الناجون اآلخرون منازهلم وتواروا عن األنظار
ــضا لــــوحظ و  - ٢٥ ــاالت االغتــــصاب يف غــــرب    أيــ ــاخلطر يف حــ ــذر بــ ــاه ينــ ــود اجتــ وجــ

 علـى أيـدي جمهـولني     على حنو متكـرر حـاالت اغتـصاب مجـاعي           حدثت  ديفوار، حيث    كوت
مـسلحة علـى وسـائل النقـل العامـة          خـالل هجمـات     و تمجاعات امليليشيا أفراد من   يعتقد أهنم   

واستفاد اجلناة من تـدهور الوضـع األمـين، ومـن اهنيـار النظـام القـضائي                 . على منازل خاصة   أو
 سجني يف أحناء البلـد، منـهم        ١٢ ٠٠٠رار حوايل   إىل ف مما أدى   ،  ةاإلصالحياملؤسسات  ونظام  

_________________ 
 عنـــصر جممعـــني ١٥ ٠٠٠ املرتزقـــة حبـــوايلت وعـــدد أفـــراد املليـــشيا ، قُـــدِّر٢٠١١مـــارس /يف هنايـــة آذار   )٣(  

التحـالف الـوطين   ؛ ويجبهة حترير الغـرب الكـبري بقيـادة مـاهو غلـوفي         :  جمموعة، تشمل  ٢٠يقل عن    ال ما يف
ان مونبوهـو جوليـان املعـروف حركيـا باسـم كولومبـو؛ واحلركـة اإليفواريـة لغـرب          ني، بقيادة غو  لشعب وي 

ــا باســم باســتور غــامي؛ وا    وطين للمقاومــة اد الــالحتــكــوت ديفــوار، بقيــادة زيكــي ســيلفان املعــروف حركي
ــرب الكــبري   يف ــل بانــ       الغ ــادة غابريي ــدويكوي بقي ــسم الفرعــي ل ــع الق ــاف، م ــايي أوكت ــادة ي ــوات بقي او؛ وق
شـعب   غـي أوغ؛ واالحتـاد للـدفاع عـن    بقيادة تيهي لوران؛ والقوات اخلاصـة ملكافحـة اإلرهـاب بقيـادة           وي

 بقيـادة تكـوا سـونزاي لوسـيان؛         الوسـطى وي بقيادة غباو أدونيس؛ وحركـة اجلـيش املـستقل ملنطقـة كافـايل               
 بقيـــادة Cossforloواالئـــتالف لتحريـــر الغـــرب الكـــبري، قـــسم تولبلـــو، بقيـــادة اجلنـــرال غبـــويف مارســـيل؛ و 

 . بقيادة كويتشل بولSsanhe Gbanيدعى تيا روبرت؛ و  قس
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ــاودة ارتكــاب     ــون مبع ــسية أشــخاص معروف ــرائم جن ــاين ٤ويف . ج ــانون الث ــاير / ك ، ٢٠١١ين
دسة مـن العمـر، اغتـصابا مجاعيـا       امـرأة، مـن بينـهن طفلـة يف الـسا           ١٧اغتصب ما ال يقـل عـن        

سلحة ينتمــون إىل جمموعــة مؤلفــة مــن عــشرة أفــراد مــن امليليــشيا املــ  علــى أيــدي دويكــوي  يف
ان مونبوهـــو جوليـــان املعـــروف حركيـــا باســـم نيـــ، بقيـــادة غوالتحـــالف الـــوطين لـــشعب وي

فربايـر،  / شـباط  ٧ويف  . وهددت اجلماعة حبرقهن أحياء إذا قاومن عملية االغتـصاب        . كولومبو
تعرضت مخس نساء وفتيـات ينـتمني إىل اجلماعـة اإلثنيـة مـالينكي الغتـصاب مجـاعي مـن قبـل                      

ؤلفــة مــن مثانيــة أفــراد مــن امليليــشيا نــصبوا كمينــا للــسيارة الــيت كــّن يــستقلّنها علــى   جمموعــة م
إال أن املهـامجني مل يغتـصبوا امـرأتني أخـريني تنتميـان إىل       . بـني دويكـوي ومـان     الـرابط   الطريق  

كمـا مت توثيـق حـوادث اغتـصاب ارتكبـها أعـضاء             . ي كانتا تسافران معهن   رياجلماعة اإلثنية غ  
غـرب كـوت ديفـوار، بقيـادة زيكـي سـيلفان املعـروف              تحريـر   حلركـة اإليفواريـة ل    من ميليشيا ا  

بقيــادة يــايي االحتــاد الــوطين للمقاومــة يف الغــرب الكــبري  حركيــا باســم باســتور غــامي؛ ومــن  
ــاف؛ ومــن   ــر الغــرب الكــبري   أوكت ــويف جبهــة حتري ــاهو غل ــادة م ــل شــباط .بقي ــر / ويف أوائ فرباي

امل وفتاة قاصر، على يـد عناصـر   نساء حومن بينهن   اغتصاب تسع نساء وفتيات،    ، مت ٢٠١١
ا دفــع مجيــع الــشابات إىل اهلــرب  ، ممــ)دانــاين(قــوات الــدفاع واألمــن املرابطــة يف بويــابلو   مــن
مـارس قـام    / آذار ١٤ويف  .  ميـتني  مواليـدً القرية، وولـدت بعـض الناجيـات احلوامـل الحقـاً             من

ــوار   أحــد عناصــر   ــوات اجلمهوريــة لكــوت ديف ــشرين مــن العمــر    امــرأة يف ا باغتــصابالق لع
دوكي، كانت حامالً يف شهرها الثامن بينما كانت حتاول الفرار من املدينة مـع عـدد آخـر                   يف

القــوات اجلمهوريــة لو، اغتــصب أحــد عناصــر بيوهاأبريــل يف ديــ/نيــسان ١٣ويف . مــن األهــايل
  .فواريةيحلاكم السابق، اجلبهة الشعبية اإل امرأة مقاتلة من احلزب الكوت ديفوار

، مت توثيــق مــا جمموعــه ٢٠١١ســبتمرب /ينــاير وأيلــول/ويف الفتــرة مــا بــني كــانون الثــاين  - ٢٦
 حالة اغتصاب يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك من خالل اجملموعة الفرعية املعنية بـالعنف                 ٤٧٨

.  حـىت اآلن    شخـصاً فقـط ومل تـصدر يف حقهـم أيـة أحكـام              ١٣إال أنـه مل يعتقـل إال        . اجلنساين
 مـن قـانون العقوبـات       ٣٥٤األحكام التمييزية اليت تتضمنها التشريعات الوطنيـة، مثـل املـادة             إن

اليت ال حتدد العناصر املكونة جلرمية االغتصاب، تؤدي إىل إصدار أحكام وقرارات غري متناسـقة               
ض ويف غالـب األحيـان يـتم إعـادة تـصنيف هتـم االغتـصاب بأهنـا تعـري                  . انتهاكاً للقانون الـدويل   

. ، وهي تنطوي على فترة أقصر بكثري مـن الوقـت للتحقيـق ومجـع األدلـة                )هتك العرض (فاضح  
ــصاحلة    ومتثّـــل  ــائق واملـ ــصي احلقـ ــوار وتقـ ــة احلـ ــي      جلنـ ــوم رئاسـ ــب مرسـ ــشئت مبوجـ ــيت أنـ الـ

ديفـوار وحماربـة      إعادة بناء الثقـة بـني سـكان كـوت          يف، خطوة هامة    ٢٠١١يوليه  /متوز ١٣ يف
وخـالل الزيـارة الـيت قامـت هبـا          . رائم العنـف اجلنـسي املـرتبط بـالرتاع        اإلنسانية، مبا يف ذلـك جـ      



A/66/657
S/2012/33

 

12 11-65016 
 

شــارل ، تعهــد رئــيس اللجنــة، ٢٠١١نــوفمرب /وار يف تــشرين الثــاينممــثليت اخلاصــة لكــوت ديفــ 
  .كونان باين، بأن دفع التعويضات للضحايا سيشكل جزءا ال يتجزأ من والية اللجنة

  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية    

ــاعي،        جــرت   - ٢٧ ــصاب اجلم ــات االغت ــن عملي ــسلة م ــت سل ــسي، مشل ــف جن ــال عن أعم
كيفــو الــشمالية واجلنوبيــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة خــالل الفتــرة املــشمولة    يف

ويف حــوادث عــدة، يبــدو أن مجاعــات مــسلحة أو عناصــر مــن القــوات املــسلحة         . بــالتقرير
مليـــات االغتـــصاب اجلمـــاعي انتقامـــاً جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة هـــي الـــيت ارتكبـــت ع

وُيلجـأ أيـضاً إىل أعمـال العنـف اجلنـسي كوسـيلة            . “العـدو ”السكان لتعاوهنم املزعوم مـع       من
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ويف  . السيطرة السياسية أو االقتصادية على السكان      لفرض

ة واحـدة، يف بوشـاين    امـرأة وفتـا  ٤٦، ُزعم أن مـا ال يقـل عـن          ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ١ و
تبـّين  تعرضن لالغتصاب على أيدي رجال مسلحني       ) ماسيسي، كيفو الشمالية  (وكاالمباهريو  

يـشا، اللـذين    غالقوات املسلحة اليت يقودها العقيد تشوما بالوميـسا والعقيـد مو          من   عناصر   أهنم
. “معاديـة ”لقوات  رمبا تصرفا على هذا النحو انتقاماً من السكان املدنيني بسبب ما ُعّد دعماً              

، يف إقلـيم فيـزي      ٢٠١١ ينـاير :انون الثـاين  ك ٢ و ١، يف الليلة الفاصلة بني      حادث منفصل ويف  
املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب ســابقاً      (، اغتــصبت عناصــر متكاملــة   )كيفــو اجلنوبيــة (

سلحة بقيادة املقدم كابييب موتواري مـن قطـاع القـوات املـ           ) واملقاومون الوطنيون الكونغوليون  
 امرأة يف مـا ُيعتقـد أنـه أيـضاً انتقـام مـن الـسكان املـدنيني إثـر مقتـل                       ٥٠، أكثر من    ٤٣السابق  

ــذا القطــاع      ــسلحة ينتمــي إىل ه ــوات امل ــن عناصــر الق ــصر م ــوم . عن ــر/ شــباط٢١ويف ي  ،فرباي
ــى      ــة العــسكرية يف بركــة عل ــوات   ١١حكمــت حمكمــة كيفــو اجلنوبي ــصراً مــن عناصــر الق  عن

املقدم موتواري، بتهمـة ارتكـاب جـرائم ضـد اإلنـسانية، مـن بينـها جـرائم                  املسلحة، من بينهم    
إقليم بـ ويف كيكـوزي    . ينـاير يف قريـة فيـزي      / كانون الثـاين   ٢  و ١اغتصاب، ارتكبت يف يومي     

، ُزعم أن عناصر من القوات اجلمهوريـة االحتاديـة بقيـادة الرائـد روبنغـو             )كيفو اجلنوبية (أوفريا  
ا نياموسـارابا الـذي انـضم حـديثاً إىل القـوات املـسلحة، اغتـصبوا                جون روغـاتني والرائـد شـاك      

 شخـــصاً، ٨٠يونيـــه، زعـــم أن /ويف حزيـــران. نـــساء وهنبـــوا مركـــزاً صـــحياً وعـــدة منـــازل ٩
اقترفتـها  أخـرى    طفالً ورجـالً، وقعـوا ضـحايا اغتـصاب وأعمـال عنـف جنـسي                 ١٢بينهم   من

يادة الـذي يقـوده اجلنـرال جانفييـه         عناصر تابعة للتحالف الوطين من أجل كونغو حـر وذي سـ           
ومت كذلك توثيـق    ). كيفو الشمالية (كارايري يف موتونغو والقرى احمليطة هبا يف إقليم واليكايل          

يونيــه /ويف شــهر حزيــران. عمليــات هنــب واســعة النطــاق وانتــهاكات أخــرى حلقــوق اإلنــسان
ريـة الكونغـو الدميقراطيـة      أيضاً، تلقـت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهو                



A/66/657 
S/2012/33  
 

11-65016 13 
 

تقارير تفيـد بوقـوع عمليـات اغتـصاب وهنـب يـزعم أن عناصـر مـن القـوات املـسلحة                      ) البعثة(
يونيـه  / حزيران ١٢  و ٩بني  يف الفترة ما بني     بقيادة العقيد كيفارو نريغييه كاريبوشي ارتكبتها       

املنطقـة،  مت إيفادمها إىل     حتقيق   إثر بعثيت وووفقاً للبعثة،   . يف ناكيليه واملناطق احمليطة هبا يف فيزي      
ومــع ذلــك، فقــد ثبــت وقــوع . كــان مــن العــسري التأكــد مــن نطــاق هــذه احلــوادث وحجمهــا 

ــسي    ــسان، مشلــت العنــف اجلن ــهاكات حلقــوق اإلن ــالعنف    . انت ــة ب وتعمــل ممــثليت اخلاصــة املعني
غـري  اجلنسي يف حـاالت الـرتاع بـشكل وثيـق مـع البعثـة ووكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات                       

وال يزال التحقيق القضائي الـذي جيريـه املـدعي العـام العـسكري              . احلكومية ملتابعة هذه املسألة   
 العقيد كيفارو قائداً لفـوج      ُعيِّنأكتوبر،  / تشرين األول  ١٢يف كيفو اجلنوبية مستمراً؛ ويف يوم       

 ).كيفو اجلنوبية(يمريا ل يف ١١١القوات املسلحة 

ب اجلماعي والنـهب الـيت ارتكبتـها مجاعـات مـاي مـاي              ويف أعقاب عمليات االغتصا     - ٢٨
يف واليكـايل بـني     ) القـوات الدميقراطيـة   (شيكا وعناصر من القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا           

، والــــيت مت خالهلــــا اغتــــصاب مــــا ال يقــــل     ٢٠١٠أغــــسطس / آب٢ يوليــــه و/ متــــوز٣٠
ي شــيكا رهــن  مــاييلي مــن مجاعــة مــاي مــا“املقــدم” قريــة، ظــل ١٣أشــخاص يف  ٣٠٣ عــن

وأصـدرت سـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          . االحتجاز، رغم أن حماكمتـه مل تبـدأ بعـد         
 إيفاريـست صـديكي   “املقـدم ”شـيكا نتـابريي نفـسه، إضـافة إىل          “العقيد”أوامر بالقبض على    

 سـريافني ليـونزو، وكنيتـه كـارانغوا مـن القـوات الدميقراطيـة، ويـزعم                 “النقيب” كرتيغوهريا و 
سـبتمرب، سـجلت اللجنـة     / أيلول ١٥ويف  .  أن مجيعهم شاركوا يف اهلجوم وما زالوا فارين        أيضاً

 شـيكا النتخابـات اجلمعيـة الوطنيـة، الـيت بـدأت             “العقيـد ”الوطنية املستقلة لالنتخابات ترشح     
، واصلت مجاعات ماي مـاي شـيكا هجماهتـا          غضون ذلك ويف  . نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٨يوم  

، ٢٠١٠أغــسطس /يوليــه وآب/يف شــهري متــوزالــيت وقعــت األحــداث وعقــب . يف واليكــايل
 مـن ضـباط الـشرطة املدنيـة         ١٠٠دعمت األمـم املتحـدة، مـن خـالل اسـتجابة متكاملـة، نـشر                

 إجـراء وسهلت عمليات النشر عودة السكان احمللـيني إىل قـراهم و          . الوطنية يف املنطقة املتضررة   
 منوذجـاً إجيابيـاً     ميثّـل وهـذا   . جنائيـة يف احلـادث     سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية حتقيقات    

 .عن قوات األمن احمللية اليت وظفت من أجل توفري احلماية للضحايا ولشهود العنف اجلنسي

 حالـة مــن حـاالت العنــف اجلنـسي الــيت    ٦٢٥وقـد وثقـت األمــم املتحـدة مــا جمموعـه       - ٢٩
 مـن احلـاالت املرتكبـة       ٦٠٢وهـي متثـل     ارتكبتها أطراف الرتاع طيلة الفترة املشمولة بـالتقرير،         

 يف املقاطعــات املتــضررة مــن الــرتاع الــصبية حالــة ضــد الرجــال و٢٣ ضــد النــساء والفتيــات و
، واملقاطعـة الـشرقية     ) حالة ١٦٧(، وكيفو اجلنوبية    ) حالة ٢٩٩(كيفو الشمالية   : الثالث وهي 

 مخـسة    حـاالت  ينـها مـن ب  ( حالة   ١٥١سبت  ، نُ ٦٠٢ احلاالت الـ     هذه ومن بني ).  حالة ١٥٩(
 ،إىل جـيش الـرب للمقاومـة      )  طفـالً  ٢٦تشمل  ( حالة   ٣٤ ، إىل القوات الدميقراطية، و    )أطفال
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ــة  ١٢٦ و ــها  (حال ــة )  طفــال٢٤ًمــن بين ــدةإىل مجاعــات مــسلحة كونغولي ، وباخلــصوص  عدي
القوات اجلمهورية االحتادية، والتحالف الوطين من أجـل كونغـو حـر وذي سـيادة، ومجاعـات                 

 يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، مبا يف ذلـك مـاي مـاي شـيكا وائـتالف الـوطنيني         ماي ماي 
ومما يـدعو إىل القلـق بـشكل خـاص أن مـا يقـرب مـن نـصف احلـاالت                     . املقاومني الكونغوليني 

، ) طفـالً  ٦٦  رجـال و   ٣ حالـة، منـها      ٢٦١( ُيعزى إىل عناصـر مـن القـوات املـسلحة            ٦٢٥ الـ
ورمبـا ُيفـّسر ذلـك جزئيـاً بـأن          ).  طفـالً  ١٣ حالة، مـن بينـها       ٤١(ة  والشرطة الوطنية الكونغولي  

رصد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمـن الـوطين أيـسر مـن رصـد انتـهاكات                   
 .اجلماعات املسلحة حبكم سهولة الوصول إليها

ف هنـب  وكثرياً ما يهاجم مقاتلو جيش الرب للمقاومة يف املقاطعة الشرقية القرى هبـد         - ٣٠
ــضاً الختطــاف الرجــال واألطفــال لتــسخريهم يف نقــل       اإلمــدادات لتمــوين اجلماعــة ولكــن أي

وتتعــرض معظــم الفتيــات والنــساء املختطفــات إىل االســتعباد اجلنــسي أثنــاء . البــضائع املــسروقة
ومت اإلبـالغ   . احتجازهن، ومن بينهن من يرغمن على الزواج من قادة جـيش الـرب للمقاومـة              

صاب فرديـة ارتكبتـها عناصـر مـن قـوات األمـن الـوطين واجلماعـات املـسلحة               عن حـاالت اغتـ    
ويّدعى وقوع حاالت عنف جنسي ارتكبتـها عناصـر         . ذاهبني إىل حقوهلم  كانوا  مزارعني   ضد

ــسكان     ــزاز اإلمــدادات مــن ال ــد ابت ــدوريات أو عن ــاء ال التقــدم احملــدود  و. القــوات املــسلحة أثن
تتــسم باملهنيــة، وعــدم انتظــام دفــع املرتبــات، وضــعف إنــشاء قــوات أمــن ختــضع للمــساءلة و يف

ساهم يف استمرار انتـهاكات حقـوق        يُ أمور هااجليش الكونغويل كل  والتحكم يف   قيادة  هيكل ال 
 .اإلنسان، مبا يف ذلك العنف اجلنسي

تعـددة القطاعـات لالسـتراتيجية      املوتشري البيانات املسجلة عن طريـق عنـصر املـساعدة             - ٣١
 ضـحية مـن ضـحايا العنـف         ٣ ٥٢٧إىل أن    ،ي اجلنـس  التحيـز ية بالعنف القائم على     الوطنية املعن 

ــسي  ــهم  (اجلن ــن بين ــال٧٢٣ًم ــشمالية؛ و )  طف ــو ال ــال١ً ٠١٥(ضــحية  ٤ ٣٧٩ يف كيف )  طف
 خـالل   ضـحية يف إيتـوري تلقـوا دعمـاً طبيـاً ونفـسياً واجتماعيـاً               ١ ٦٢٨ كيفو اجلنوبيـة، و    يف

وال ميثـل عـدد األشـخاص       . ٢٠١١أغـسطس   / إىل آب  ٢٠١٠أكتوبر  / من تشرين األول   الفترة
 خالل الفتـرة املـشمولة     املوثقةساعدة عدد احلاالت اجلديدة من العنف اجلنسي        املالذين يتلقون   
وذلك ألن بعض الـضحايا حيـصلون علـى اخلـدمات فقـط عنـدما تبـدأ معانـاهتم                   . بالتقرير نفسه 

 املـساعدة النفـسية االجتماعيـة       من مشاكل صحية، يف حـني يـسعى آخـرون إىل احلـصول علـى              
ويعسر كذلك، يف سـياق فتـرة مـا بعـد الـرتاع،             . بعد أشهر أو حىت سنوات من وقوع احلادث       

يف املناطق اليت خيـضع فيهـا عـدد كـبري مـن املـسلحني إىل التـسريح، تـبني املـدنيني مـن املقـاتلني                          
نيني بـدالً مـن رجـال     مـد وصـف ولذا ميكن للـضحايا املـدنيني يف كـثري مـن األحيـان           . السابقني

 .الذين اعتدوا عليهمهم يرتدون الزي العسكري باعتبارهم 
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ــة، بــدعم           - ٣٢ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــيت تبــذهلا حكوم ــة ال ــود املكثف ــم اجله ورغ
اجملتمع الـدويل، مبـا يف ذلـك البعثـة، العتقـال مـرتكيب العنـف اجلنـسي وحماكمتـهم، مل تـتم                        من

ل العنف اجلنسي اليت ارتكبتها اجلماعات املـسلحة وعناصـر القـوات            متابعة عدد كبري من أعما    
ومل يــتم التحقيــق يف بعــض احلــاالت األخــرى، أو إذا مت ذلــك،   . املــسلحة بالوســائل القــضائية 

وحـىت عنـدما يـتم تقـدمي اجلنـاة          . يف اجلنـاة  الـصادرة    حماكمات، أو ال تنفذ األحكام       ُتجرى فال
عقوبة أقل مـن احلـد األدىن املنـصوص         ب حيكم القضاة  فغالباً ما    للمحاكمة وتقع إدانتهم قضائياً،   

 بـه كبـار     يتمتـع ومما يدعو إىل القلق بشكل خاص اإلفالت من العقاب الذي           . عليه يف القانون  
فعلـى سـبيل    . الضباط املسؤولون عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي                

ــو جـــرائم   ــزال مرتكبـ ــال، ال يـ ــاء الـــيت  غتـــصاباالاملثـ . وقعـــت يف كيكـــوزي وبوشـــاين طلقـ
 مـاييلي مل تبـدأ بعـُد رغـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البعثـة                  “املقـدم ”يؤسف له أيضاً أن حماكمة       ومما

 .وغريها من الشركاء لدعم اإلجراءات القضائية

، أجريــت ٢٠١١أغــسطس / وآب٢٠١٠ديــسمرب /بــني كــانون األوليف الفتــرة مــا و  - ٣٣
كيانـات أخـرى     البعثـة و   مبـساعدة مـن   عناصر من قوات األمـن الـوطين        حماكمة ل  ٢٥٠أكثر من   

ونتيجـة لـذلك،   . ألمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل عقـد جلـسات اسـتماع متنقلـة                 ل تابعة
ــة    ١٥٠حكــم علــى أكثــر مــن   ــة الوطني  عنــصراً مــن عناصــر القــوات املــسلحة والــشرطة املدني

ــا مـــن أعمـــال العنـــف   مهبارتكـــال ــرائم اغتـــصاب وغريهـ ــافة إىل ذلـــك، . اجلنـــسي جـ وباإلضـ
أدانت حمكمة بوكافو العـسكرية، يف حماكمـة تارخييـة، حمـاربني       ٢٠١١أغسطس  /آب ١٦ يفو

روانــديني مــن القــوات الدميقراطيــة اهتمــا بارتكــاب جــرائم ضــد اإلنــسانية، مــن بينــها جــرائم     
 يــهيون/مــن حزيــرانخــالل الفتــرة اغتــصاب، اقترفــت ضــد الــسكان يف كــالونغي وبونيــاكريي  

 .٢٠٠٧يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٦

رحـت لتعزيـز قـدرة نظـام        وقد أنشأت البعثة أربع من مخس خاليـا دعـم احملاكمـات اقتُ              - ٣٤
اإلنـسانية،    جرائم حرب وجرائم ضـد يف ما ُيرتكب من العدالة الكونغويل على إجراء حتقيقات      

بعـة للبعثـة برناجمـاً تـدريبياً        ونظمـت وحـدة تطـوير قطـاع األمـن التا          . مبا يف ذلك العنف اجلنسي    
لــضباط اجلــيش الكونغــويل يف املقاطعــة الــشرقية وكيفــو اجلنوبيــة ليــصبحوا مــدربني يف جمــاالت  

ــدويل     ــساين ال ــسان، والقــانون اإلن ــة األطفــال، وحقــوق اإلن ــسي، ومحاي ــزال  وال. العنــف اجلن ت
 مـن   شرقياجلـزء الـ   طنيـة، يف    مبادرات مماثلة قيد التنفيذ، من بينها مبادرة مع الـشرطة املدنيـة الو            

 بصفة خاصة على التعامل مع الضحايا والـشهود يف حـاالت العنـف اجلنـسي          حيث تركّز  البالد
مجهوريــة  ويف كلتــا احلــالتني، ستــصبح وحــدات التــدريب املعــدة معيــاراً وطنيــاً يف  . واجلنــساين

  .اجلنسي واجلنساينالكونغو الدميقراطية لتدريب قوات األمن الوطين وتوعيتهم يف جمال العنف 
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  ليبيا    

ــا بــني شــباط       - ٣٥ ــرة م ــا يف الفت ــذي دارت رحــاه يف ليبي ــرتاع ال ــشرين  /خــالل ال ــر وت فرباي
، وردت أنباء عن ادعـاءات تتعلـق بأعمـال عنـف جنـسي ارتكبـها طرفـا                  ٢٠١١أكتوبر  /األول
نتـهاكات   جملس حقوق اإلنسان بـالتحقيق يف اال       هاكلفيت  وقد خلُصت جلنة التحقيق ال    . الرتاع

يونيــه /املزعومــة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان يف ليبيــا، يف تقريرهــا الــصادر يف حزيــران       
ــ معلومــات كــاف   مــن ورد مــا، إىل أن٢٠١١ ــد مــن التحقيقــات للتأكــد   سوِّلي غ إجــراء مزي

وهبدف التحقق من النطاق واحلجم الفعلـيني للعنـف اجلنـسي           . مدى انتشار العنف اجلنسي    من
اع يف ليبيـــا، شـــرعت األمـــم املتحـــدة يف التحقيـــق يف تلـــك االنتـــهاكات ومجـــع املـــرتبط بـــالرت

  .معلومات عنها وحتليلها
ــساء          - ٣٦ ــة الرصــد أن الن ــن عملي ــة األوىل م ــن املرحل ــشفّة م ــة املست ــائج األولي وتؤكــد النت

فقــد ورد . والرجـال تعرضـوا علــى حـد ســواء لالغتـصاب وغـريه مــن أشـكال العنــف اجلنـسي       
فن من منازهلن أو من سياراهتن أو من الشارع واغُتصنب يف أماكن غـري معروفـة                نساء اخُتط  أن

وأفــادت التقــارير . لــدى الــضحايا، يف حــني اغُتــصب رجــال يف الــسجون وأمــاكن االحتجــاز  
. خدم كشكل من أشكال العقاب ضد من متردوا على نظام القـذايف الـسابق        االغتصاب استُ  أن

جبـال  ( مـدن الزاويـة وزوارة وأجـدابيا ومـصراته ولغزايـة      وُزعم بأن االغتصاب كان سـائدا يف      
ومـع ذلـك، فمـن الـسابق ألوانـه          . اليت كانت حماصرة من قبـل قـوات القـذايف الـسابقة           ) نفوسة

ــا إذا كانــ   ــة م ــر       تمعرف ــد تلقــت أوام ــه ق ــسابق وأتباع ــذايف ال ــة لنظــام الق ــوات األمــن التابع  ق
 علــى ســبيل املثــال، تاالاحلــ  إحــدى ويف.باغتــصاب الرجــال والنــساء واألطفــال أثنــاء الــرتاع 

ة بـين وليـد علـى أيـدي رجـال مـسلحني             مدينـ  عاما يف مناسـبتني يف       ٢٣صبت امرأة عمرها    اغُت
ــة أخــرى. حامــل يف شــهرها اخلــامس ن وهــي اآل؛كــانوا يرتــدون الــزي العــسكري   ، ويف حال

 هبـا علـى     واقـ إىل غرفـة اسـتجواب، وأل     ادوهـا   ثالثة رجال اقت    عاما أن  ٣٤ذكرت امرأة عمرها    
 . قـوات القـذايف  مـن  دافرم أ وقالت إهن هم  ى هويت تعرفت عل وقد  . وها واغتصب وهااألرض وضرب 

 يـبلغن عـن ذلـك      هن مل  العديد من النساء اللوايت تعرضـن لالغتـصاب ولكنـ          بوجود ادعت   كما
ــد مــن  . العــارنوصــمأن ي يةخــش ــ هــذاتفــاقم وممــا يزي  إىل ع الــضحايا والــشهود دف الوضــع وي

  . للعنف اجلنسيىتصدتلدولة ل عدم وجود هياكل  صمتهماإلمعان يف
 مـارس /آذار بـني    وا خـالل الفتـرة مـا       واحتجـز  ي عليهم القـبض   قأُلرجال الذين   أفاد ال و  - ٣٧
 يف ســـجن بوســـليم ومرافـــق االحتجـــاز مثـــل مركـــز صـــالح الـــدين  ٢٠١١يونيـــه /حزيـــرانو

لكتيبـة  وا،  يف بومجيـل  داخلي  مركز األمـن الـ    و،  مبعيتيقةمركز االحتجاز   ولالستجواب اجلنائي،   
ــ مشــهاداهتأفــادوا يف غريــان،  يف عــسكريةال أهنم تعرضــوا للتعــذيب وســوء املعاملــة، وكــذلك  ب
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الغتـصاب، مبـا يف ذلـك    لالعتداءات جنـسية وهتديـدات باالغتـصاب ضـدهم وضـد أسـرهم، و         
ية،  الكهربائيـة يف أعـضائهم التناسـل       تاصدملـ وا،  كييتاومـ تأ سـطة سـالح   ابو اً شـرجي  ماغتصاهب
لقـذايف،  لتابعة ل السابقة ا  مناألقوات  أفراد من    يامقم على أيدي    هتاعورض على   امحاأل وسكب

 رجـال األمـن     وانعـ أ مـن كتيبـة صـبحان يف غريـان و          دافـر  مدير سجن أبـو سـليم وأ       نهميب نمو
ــ . همدم اعتــراف يف حــال عــكمــا هــددوا بالقتــل. وضــ احلــرس الــشعيب، منــصور دئــقاون لابعالت
كــون ن ي أاواألطفــال احملتجــزين، ومل يــستبعد والنــساء بعــض رجــال وجــود  ال هــؤالءالحــظو

  .نسياجلعتداء الغتصاب والاليضا أ هؤالء قد تعرضوا
ن حاليـا رهـن   يوجـدو  ةأيضا أفراد من قوات القـذايف الـسابق       أفاد   منفصل،   ويف حادث   - ٣٨
املـة النتـزاع    للتعـذيب وسـوء املع     وا تعرضـ   بـأهنم  نطقـة تـاجوراء،   مب،  حفـرة  يف سـجن     زاجتحاال

 االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف           هـا ، مبـا في   بارتكاهبـا اعترافات عن جرائم كانوا متهمني      
، ذكـر   تاالاحلـ   إحدى يفو. الغتصاب من رؤسائهم  با أوامر   وا تلق  أهنم  ينكرون  وهم .اجلنسي

 أعــضائه يفكــان معــصوب العيــنني ومكبــل اليــدين وتعــرض لــصدمات كهربائيــة    جــز إنــه تاحمل
أكـد رئـيس مركـز    و. الـب  احلكـيم احل يب الثـوار التابعـة أل     ية على أيدي أفـراد مـن قـوات        التناسل
 انتجــز حمعــضاء النظــام الــسابقأ اثــنني مــن أن يف تــاجوراء هموإصــالح لــسجناءاتأهيــل إعــادة 

  . خالل الرتاعه االغتصاب اليت ارتكبت يف منطقة مصرات أعمالحاليا بتهم
  

 ميامنار    

 األمـم املتحـدة، إىل استـشراء      أشـارت إليهـا     تـشمل معلومـات    ،تعلومـا بعـض امل  تشري    - ٣٩
) يتـش و اتامتـاد (ارتكاب جرائم االغتصاب على أيدي عناصر مـن القـوات املـسلحة احلكوميـة              

ــة  يف ــة اإلثني ــاطق احلدودي ــا اجلــيش  املن ــشر فيه ــيت ينت ــار  ال ويف كــثري . ، ال ســيما يف شــرق ميامن
ويتغاضــى عنــه بـل  ع بــشكل أكثـر مــن عرضــي  جــرائم االغتــصاب تقـ ُيـدعى أن  احلــاالت،  مـن 

 .القادة العسكريون

  الـدائر  اإلثنيـة والـرتاع املـسلح     يـة نـاطق احلدود  املوتفيد التقارير بأن اسـتمرار التـوتر يف           - ٤٠
انتــهاكات خطـــرية حلقـــوق   يف حـــدوث انببستــ ي نزااليـــاجلماعـــات اإلثنيــة املـــسلحة ال   مــع 

 إىل  التقـارير بعـض   وتـشري   . والعنـف اجلنـسي   اإلنسان، تشمل هجمـات ضـد الـسكان املـدنيني           
 تعرضـن لعمليـات اغتـصاب ُيـدعى          امـرأة وفتـاة مـن مجيـع أحنـاء واليـة كاتـشني              ٣٢حوايل   أن
ــاداو   أن ــةالقـــوات املـــسلحة(تـــشي عناصـــر مـــن تامتـ ــا بـــني  ) احلكوميـ ــها يف الفتـــرة مـ  ارتكبتـ

ــران ــه وآب/حزي ــع حــاالت اغ   .٢٠١١أغــسطس /يوني ــوع أرب ــة بوق ــادت احلكوم ــصاب  وأف ت
، وقالـت إن إجـراءات عقابيـة      ٢٠١١والية شان وحالة واحدة يف واليـة كاتـشيس يف عـام              يف

 .قد اُتخذت يف حق اجلناة
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وقد أقّرت احلكومة اجلديدة مبا كـان خلمـسة عقـود مـن الـرتاع املـسلح مـن تـأثري سـليب                         - ٤١
 .ومحايتها ن مبعاجلة شكاواها، وكذلك بتعزيز حقوق اإلنساتعهدتاألقليات اإلثنية و يف
  

 الصومال    

تتـهمهم  ) حركـة الـشباب   (وردت تقارير عديدة عن مقاتلي حركة الشباب اجملاهدين           - ٤٢
وأفـادت  . بارتكاب العنف اجلنسي، مبا يف ذلك إرغام النساء على الـزواج واالسـتعباد اجلنـسي         

قـد اختـاروهن   التقارير أنه يقع إيقاف النساء عند نقاط التفتيش وإبالغهن بـأن بعـض املقـاتلني         
 .ويف األعم األغلب متتثل األسر خوفاً من االنتقام. للزواج

 عـدد   وردومنذ تدفق املشردين اجلـاري علـى مقديـشو، والـذي زادتـه اجملاعـة تفاقمـاً،                    - ٤٣
وغالبية الضحايا هـم مـن النـساء والفتيـات الـاليت يعـشن       . كبري من التقارير عن العنف اجلنسي 

. اً يف مقديشو، بعـد أن وصـل معظمهـن مـن مـنطقيت بـاي وبـاكول         يف خميمات املشردين داخلي   
وتكشف الشهادات اليت مجعت من الناجيات أن معظـم النـساء يتعرضـن للعنـف، مبـا يف ذلـك                    

رتكـب هـذا العنـف    تو. أعمال متعددة من العنف اجلنسي، يف الليل أثنـاء نـومهن يف أكـواخهن          
وعادة ما تكون الـضحايا غـري   . العسكريجمموعات من الرجال املسلحني الذين يرتدون الزي  

فعلـى سـبيل املثـال، يرتـدي عناصـر امليليـشيات الـذين              . قادرات على حتديد هوية مـن هـامجهن       
خيضعون إلمرة مفوضي املقاطعات أو اإلدارات اإلقليمية نفـس النـوع مـن الـزي الـذي ترتديـه                   

ارير بأنـه نظـراً لعـدم وجـود         وعـالوة علـى ذلـك، تفيـد التقـ         . قوات احلكومة االحتادية االنتقالية   
 القـوات املـسلحة والـشرطة بأسـلحتهم،         أفـراد مستودعات لألسـلحة أو لـسوء إدارهتـا، حيـتفظ           

. مــرّخص هلــم محلــهاخــارج أوقــات اخلدمــة، ونتيجــة لــذلك ميكــن أن يــستخدمها أفــراد غــري   
 اسـتراتيجية    احلكومة االحتادية االنتقالية بإنشاء فرقة عمل مع األمم املتحدة لوضع          تعهدت وقد

 .ملنع ظاهرة العنف اجلنسي والتصدي هلا

وأدى أيـــًضا التـــأثري املـــشترك للجفـــاف والـــرتاع إىل نـــزوح الـــسكان مـــن الـــصومال     - ٤٤
وتفيد التقارير بأن املشردات من النـساء والفتيـات تعرضـن           . ٢٠١١النصف األول من عام      يف

لطـرق أو رجـال حيملـون بنـادق         العتداءات جنسية وهتديدات بالعنف اجلنسي من قبل قطـاع ا         
ويف كـثري مـن األحيـان، تـورط     . أثناء عبورهن وعنـد وصـوهلن إىل خميمـات الالجـئني يف كينيـا         

عدة أشخاص يف هذه اهلجمـات علـى نـساء وفتيـات تـذكر التقـارير أهنـن تعرضـن لالغتـصاب              
كـانون  مـن     املمتـدة  خـالل الفتـرة   و. االغتصاب اجلماعي، وغالباً على مـرأى مـن أزواجهـن          أو

 حالـة مـن حـاالت العنـف اجلنـسي بـني       ١٣٦، مت توثيـق  ٢٠١١يونيـه  /يناير إىل حزيـران   /الثاين
الالجــئني الــذين وصــلوا حــديثاً إىل خمــيمني مــن خميمــات الالجــئني الثالثــة الواقعــة يف داداب،     

 .ويعتقد أن عدد احلاالت الفعلية أعلى بكثري من تلك اليت ورد ذكرها يف التقارير. كينيا يف
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والنــساء والفتيــات الــاليت شــردن مــن جنــوب وســط الــصومال يف الــسنوات األخــرية      - ٤٥
، يتعرضـن  “بونتالنـد ”بسبب استمرار القتال، والاليت يعـشن يف خميمـات املـشردين داخليـاً يف               

وانعدام األمن والوضع االجتماعي املتـدين حبكـم االنتمـاء        .  بالرتاع املرتبطنسي  اجللعنف  أيضا ل 
 اإلثنية، وعدم التمتع حبماية العـشرية، كلـها عوامـل جتعـل تعرضـهن خلطـر العنـف               إىل األقليات 

. علـى الـسواء     مثلـهن  نومـشرد واجلنسي مستمراً، وهو عنف ميارسه أفراد من اجملتمع املضيف          
ويتم اغتصاب النساء ليالً حني يكن يف أكواخهن؛ أو عند سعيهن للقيام بواجبـاهتن مثـل مجـع                  

ــاء أ  ــازل  احلطــب أو جلــب امل ــسوق أو للعمــل كخادمــات يف املن ــذهاب إىل ال بــني  ومــن. و ال
، مل تصل ولـو حالـة واحـدة منـها إىل مرحلـة      ٢٠٠٩ على الشرطة يف عام    ُعرضتحالة   ١٥٠

، يظـل هـذا     “بونتالنـد ”ورغـم تعهـدات سـلطات       . ٢٠١٠فربايـر   / شهر شباط  غايةاحلكم إىل   
  .الوضع املزمن إىل حد كبري دون حل

  
 جنوب السودان    

جح وحتقيق استقالل معترف به دوليـا خـالل الفتـرة املـشمولة             اعلى الرغم من استفتاء ن      - ٤٦
جـونقلي  واليـة   أعـايل النيـل و    واليـة   سـيما يف      ال ،بالتقرير، فقد عاىن جنوب السودان من العنف      

ــسي املــرتب      الوحــدةواليــة و ــف اجلن ــ ط، الــيت شــهدت حــاالت مــن العن  إبــداء وميكــن .الرتاعب
أوال، وقعـت حـاالت مـن العنـف اجلنـسي داخـل           : أساس البيانات املتاحـة حاليـا     مالحظتني على   

معسكرات اجليش الشعيب لتحرير السودان ويف املناطق احمليطة هبا، وأبلغ عنها عنـد بقـاء القـوات           
؛ ثانيا، وقعت أعمال عنـف جنـسي       نزاع فعلي  ملدة معينة دون االشتباك يف        ما املسلحة يف منطقة  
  . اجليش الشعيب لتحرير السودان ضد مجاعات امليليشيات هبايت قامخالل العمليات ال

ثكنــات  أو  معــسكراتبــالقرب مــن وأبلــغ العديــد مــن اجملتمعــات احملليــة الــيت تــسكن   - ٤٧
سيما االغتـصاب، ارتكبـها جنـود        عنف جنسي، ال   عن أعمال يب لتحرير السودان    اجليش الشع 

لتحريـر   أن اجلـيش الـشعيب       رىجملتمعات بأهنـا تـ    وأفادت هذه ا  . جليش الشعيب لتحرير السودان   ا
 أي عقـاب وأهنـم يف الكـثري مـن األحيـان             اخلوف مـن  السودان يقوم بعملياته يف مناطقهم دون       

ــداءات أو الت     ــذه االعت ــن ه ــة أنفــسهم م ــستطيعون محاي ــصاف ال ي ــق   . مــاس اإلن ــثري القل ــا ي ومم
ــإجراء حتقيقــ       أن ــانون مل يقومــوا يف كــل مــرة ب ــوظفي انفــاذ الق ــاملة يف االنتــهاكات  م ات ش

ومــن دواعــي القلــق أيــضا أنــه كلمــا حاولــت   .  اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان املنــسوبة إىل
 قيـادة  تتعاون معهـا  الالسلطات املدنية مالحقة األشخاص الضالعني يف جرائم العنف اجلنسي،        

  .اجليش الشعيب لتحرير السودان
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جنــوب لتحريــر الــسودان وجــيش حتريــر   بــني اجلــيش الــشعيب  الــرتاع املــسلحوخــالل   - ٤٨
 )٤(حتـت القيـادة العامـة لبيتـر غادتـديت      كانـت آنـذاك     متمردة  السودان، وهو مجاعة ميليشيات     

عـن حـاالت اغتـصاب ارتكبـها     أبلـغ  ،  ٢٠١١مـايو   / يف أيـار   ،)والية الوحـدة  (يف مقاطعة ميوم    
عناصـر تابعـة   دي عامـا علـى أيـ    ١٥عمـر  تبلـغ مـن ال   كانـت    اغتصاب فتاة    هاومن. كال الطرفني 

 مبقاطعــة ميــوم، واختطــاف ثــالث فتيــات ٢٠١١مــايو / يف أيــار الــسودانجنــوبحتريــر  جلــيش
ا  علـــى أيـــدي مجاعـــة امليليـــشات ذاهتـــ نواغتـــصاهب ) ســـنة١٧  و١٦  و١٦أعمـــارهن  تبلـــغ(
  .مقاطعة أبيمنوم يف
ــهاوأبلــغ أيــضا عــن حــاالت اغتــصاب     - ٤٩ ــاء الــشعيب ليش  اجلــارتكب ــسودان أثن ــر ال  تحري

االشتباكات بـني اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان والقـوات التابعـة لقائـد امليليـشيات املتمـردة                     
ــور  ــة فاجنــاك يف أواخــر        . جــورج أث ــل يف مقاطع ــى األق ــوع مخــس حــاالت عل ــن وق ــغ ع وأبل

 اليت قام هبا اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، وهـي              “عملية بفلو ”، أثناء   ٢٠١١فرباير  /شباط
 هـذه    مـن  ومثة أدلـة تـشري إىل أن عناصـر         .ور خارج والية جونقلي الشمالية     لدفع قوات أث   محلة

  . مؤيدة ألثورتعتربهاالعملية كانت موجهة حنو اجملتمعات احمللية اليت 
تتــراوح أعمــارهن بـــني   (، أبلــغ عـــن اغتــصاب أربــع فتيـــات    ٢٠١١مــايو  /ويف أيــار   - ٥٠
  علـى أيـدي  -  جنوب السودان يف طريقهن للعودة من مشال السودان إىل-)  عاما١٥ و ١١

  .أفراد من ميليشيا املسريية هامجو على القطار الذي كان يقلهن يف مشال حبر الغزال
. وما زال جيش الرب للمقاومـة يرتكـب أعمـال العنـف اجلنـسي يف جنـوب الـسودان                    - ٥١

 امـــرأتني يف مقاطعـــة تـــامبورا، بواليـــة غـــرب  ، أبلـــغ عـــن اختطـــاف٢٠١١مـــايو /ففـــي أيـــار
 سنة علـى أيـدي   ١٦ تبلغ من العمرئية، على يد جيش الرب للمقاومة، واختطاف فتاة         االستوا

بيـد أنــه  . عناصـر يـشتبه يف أهنــا تابعـة جلـيش الــرب يف مقاطعـة راجـا بواليــة غـرب حبـر الغــزال        
  .يتسن إجراء مزيد من التحقيقات يف حاالت االختطاف هذه مل

: مؤسسات ضـعيفة للغايـة    ولديه  رب  من عقود من احل   خيرج   جنوب السودان    قد بدأ و  - ٥٢
االجتماعيـة، ويـستخدم عـدد قليـل         مـدربون لتقـدمي اخلـدمات         موظفـون  فال يكاد يوجد هنـاك    

األخصائيني الصحيني على مـستوى اجملتمعـات احملليـة، ويفتقـر أفـراد الـشرطة إىل التـدريب                   من
ــة ةالــصح(للتحقيــق يف حــاالت العنــف اجلنــسي، وتعــاين مجيــع القطاعــات     واملعــدات  والرعاي

_________________ 
ت عـا وف مجايف صـف بـشكل واضـح    التسلـسل القيـادي والـسيطرة       بشكل دقيق    ددحي يف الكثري من األحيان ال       )٤(  

 ةامليليشيات املتمردة يف جنوب السودان، حيث يتمتع العديد مـن قـواد الدرجـة الثانيـة بقـدر كـبري مـن الـسيطر                       
الـسودان، فمـن الـالزم      جنـوب    قائـد جـيش حتريـر         بصفته ورغم أن غاتديت قدم نفسه    . على الوحدات الفردية  

  .ال اجلنودإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد املسؤولية القانونية عن أعم
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بيــد أنــه جيــري إحــراز تقــدم،  . مــن الــضعف والتمويــل النــاقص )  والعدالــةالنفــسية االجتماعيــة
 املـساعدين ذلك املوافقة علـى إجـراء تـشغيلي وطـين موحـد للعنـف اجلنـساين، وتـدريب                    يف مبا

وتركـز اجلهـود    .  القدرات األساسـية داخـل الـشرطة ملعاجلـة هـذه احلـاالت             وإجياداالجتماعيني  
لتـدريب ووضـع نظـم لـدعم النـاجني        تقودها احلكومـة فيمـا يتعلـق بـالعنف اجلنـسي علـى ا              اليت
هــذا العنــف وإحالتــهم، رغــم مــا هنالــك مــن حتــديات يف التــصدي للعنــف اجلنــسي الــذي   مــن

القـضية  ترتكبه قوات األمن، ومحـل قيـادة اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان علـى معاجلـة هـذه                      
  .خالل التسلسل القيادي من
  

 )دارفور(السودان     

 موجــة مــن حــوادث العنــف اجلنــسي   هنــاكخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كانــت   - ٥٣
بني القوات املـسلحة الـسودانية وخمتلـف احلركـات          اليت دارت   أعقاب االشتباكات املسلحة     يف

 مـين /بني القوات املسلحة السودانية وجيش حتريـر الـسودان        اليت دارت   االشتباكات  و. املسلحة
ــسود     ــسودانية واحلركــة ال ــسلحة ال ــوات امل ــني الق ــاوي وب ــساواة،   مين ــدل وامل ــن أجــل الع انية م

ــانون األول   يف ــن ك ــرة م ــسمرب /الفت ــر / إىل أواخــر شــباط ٢٠١٠دي ــتنئناف ٢٠١١فرباي ؛ واس
 إىل تـشرد أعـداد       كلـها  أدت مـايو، /أيار ١أبريل إىل   /نيسان ١٠األعمال العدائية يف الفترة من      

وسـاهم تعزيـز    .  يف شرق وجنوب دارفـور وزيـادة ضـعف النـساء والفتيـات             كبرية من السكان  
منــها خميمــات املــشردين داخليــا،   وانتــشار األســلحة الــصغرية، يف أمــاكن  البلــداتالقــوات يف 

غتـصاب  الغتـصاب وحماولـة ا    الووردت تقـارير عـن حـاالت ا       . حالة انعـدام األمـن الـسائدة       يف
. والفتيات يف كـل واحـدة مـن واليـات دارفـور الـثالث              ضد النساء    ةرتكبملواالعتداء اجلنسي ا  

حـوادث  هنـاك   غـري أن    . وأبلغ عن مقتل ست نساء أثناء عمليات اغتـصاب وحماولـة اغتـصاب            
ــة، ال  ــة تـــشري إىل أن القـــوات احلكوميـ ــا   موثقـ ــيما القـــوات املـــسلحة الـــسودانية وعمالؤهـ سـ

يؤيـــدن جـــيش حتريـــر املزعومـــون، اســـتهدفت املـــشردين مـــن اإلنـــاث اللـــوايت يتـــصور أهنـــن   
مـــين مينـــاوي أو احلركـــة الـــسودانية مـــن أجـــل العـــدل واملـــساواة أو جـــيش حتريـــر  /الـــسودان
 اتفـاق   علـى ويشكل توقيع احلكومة السودانية وحركة التحرير والعدالـة   . عبد الواحد /السودان

 خطـوة إىل األمـام   ٢٠١١يوليـه  /متـوز  ١٤اعتماد وثيقة الدوحة إلحالل الـسالم يف دارفـور يف    
وتــدعو األمــم املتحــدة احلركــات غــري املوقعــة لالتفــاق إىل وقــف األعمــال   . يف عمليــة الــسالم

  .العدائية واالنضمام إىل مفاوضات السالم
ــجل   - ٥٤ ــافة إىل ذلـــك، سـ ــاد األفريقـــي و وإضـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــدة األمـــمت العمليـ  املتحـ
 العنـف اجلنـسي املبلـغ     مـن حـاالت  ٦٦ خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير مـا جمموعـه         دارفور يف

طفـال، ويف معظـم هـذه        ٤٣ ضحية، كلها من املشردين داخليا، من بينهم         ١١١ عنها تتعلق بـ  
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هوية األشخاص الذين نـسبت      ايا والشهود من تقدمي معلومات عن     احلوادث، مل يتمكن الضح   
 حـددت و. “العـسكري  الـزي    يرتـدون رجـال   ”إليهم هـذه احلـوادث والـذين وصـفوهم بـأهنم            

قـــوات احلكومـــة كـــأفراد تـــابعني ل يف املائـــة مـــن احلـــاالت املعتـــدين علـــيهم  ١٧يا يف الـــضحا
ــة والقــوات املــسلحة الــسودانية    الــسودانية، وعلــى وجــه التحديــد  ــة املركزي الــشرطة االحتياطي

 تقــارير تثبــت ارتكــاب أفــراد  ومل تــرد. )٥(“حــرس الغابــات” وشــرطة احلكومــة الــسودانية و 
بيد أنه ما دام يتعذر على العملية املختلطـة الوصـول           .  جنسي احلركات املسلحة حوادث عنف   

إىل بعض املناطق اليت تسيطر عليها احلركات املـسلحة، فلـيس هنـاك أي معلومـات عـن نطـاق                    
  .املناطق  يف تلك املرتكبالعنف اجلنسي

ـــ ٣٥ الــشرطة احلكوميــة عــن  مت إبــالغو  - ٥٥  الــيت أشــارت إليهــا  ٦٦  مــن بــني احلــاالت ال
 حكمـت ويف حالة واحـدة،     . ٣٥  من احلاالت الـ   ٢٦؛ وبدأت التحقيقات يف     املختلطة لعمليةا

تبلــغ  طفلــة شــرطة بالــسجن ملــدة مخــس ســنوات الغتــصاب   ضــابطحمكمــة االســتئناف علــى  
سـنوات، رغـم أن حمكمـة زالنجـي العامـة رفـضت القـضية يف البدايـة بـسبب                    ثـالث    العمـر  من

  .ت احلكوميةاحلصانة القانونية اليت تتمتع بعض القوا
ــة         - ٥٦ ــسي بوضــع خطــة عمــل وطني ــسودان تعــاجل حــاالت العنــف اجلن ــة ال ــدأت حكوم وب

 وحــدات ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة علــى   احلكومــةأنــشأتفقــد . ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة
 جلــان تابعــة للدولــة معنيــة مبكافحــة العنــف ضــد املــرأة  مثــةو. الــصعيد الــوطين ويف ســبع واليــات

  بالـسهر علـى     مكلفـة  كـل واحـدة منـها     و. حـدة مـن واليـات دارفـور الـثالث         والطفل يف كـل وا    
التـدريب املـستمر للجهـات      تـوفري   إبالغ شرطة حكومة السودان عـن احلـاالت والتحقيـق فيهـا و            

وبدعم مـن األمـم املتحـدة، بـدأ تـوفري تـدريب             . املعنية بإنفاذ القانون واجلهات القضائية الرئيسية     
ــارغــري أن تنــاوهبم أ. حكومــة الــسودان علــى أســاليب التحقيــق   ألفــراد شــرطة  املــستوىعــايل  ث

وجيـري أيـضا بـذل جهـود        . دارفـور حمققي الشرطة املدربني يف     حتديات أمام االحتفاظ مبالك من      
 وكــذلكوزارات حكوميــة حمــددة واملــدعني العــامني وأعــضاء اهليئــة القــضائية،  لــقــدرات اللبنــاء 

لكفالة عدم رفض قـضايا العنـف اجلنـسي لعـدم           غري الرمسية   ة  التقليديولعاملني يف احملاكم الريفية     ل
  .بناء على مسألة من مسائل القانون، وإتاحة الدعم النفسي للضحايا دون متييز كفاية األدلة أو

 بالرتاعـات جلميـع الوحـدات    املـرتبط ويوفر تدريب داخل البعثـة علـى العنـف اجلنـسي             - ٥٧
إىل العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم   العــسكرية ووحــدات الــشرطة الوافــدة حــديثا   

وإضافة إىل ذلك، تعمل وحدة القضايا اجلنسانية بكامل طاقتها مـع هيكـل           . املتحدة يف دارفور  
 األفرقـة ومراكـز الـشرطة       قواعـد  ومت نـشر مزيـد مـن أفـراد الـشرطة اإلنـاث يف                ،شرطة العمليـة  

_________________ 
 .حياء الربية إشارة إىل شرطة محاية األهعتقد أنُييف ما  “حرس الغابات”ناجون إىل ال أشار   )٥(  
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ــا  ــة يف خميمـــات املـــشردين داخليـ ــسودان   عز لت وذلـــك،اجملتمعيـ ــة الـ ــرطة حكومـ ــود شـ ــز جهـ يـ
وســاعدت الــدوريات املنتظمــة الــيت . بالرتاعــاتاملــرتبط  اجلنــسي  العنــفالتــصدي حلــوادث يف

  ومرافقــة املــشردين ،تقــوم هبــا العمليــة يف املواقــع الــيت يوجــد فيهــا خمفــر عــسكري للعمليــة         
ن انتـشار حـاالت      يف احلد م   ،مع احلطب واملياه واحلشائش   قيامهم جب النساء واألطفال أثناء     من

  .عةاالعنف اجلنسي يف هذه املناطق، وخاصة خالل موسم الزر
  

انتـهاء   يف حاالت ما بعد      ات بالرتاع املرتبطمعلومات عن العنف اجلنسي       -رابعا   
   وغريها من احلاالت املثرية للقلقالرتاع

  الرتاع ءعد انتهابما   يف حاالتالعنف اجلنسي  -ألف   
  ى وتشادمجهورية أفريقيا الوسط    

 من الصراع، عقب توقيـع     بدأ خيرج مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     كال من   رغم أن     - ٥٨
لعنـف  احـوادث  بوقـوع  زالـت التقـارير تفيـد      اتفاقات للسالم وإجراء انتخابات تـشريعية، فمـا       

يف هـذه األوضـاع     اجلنـسي   لعنـف   اومرتكبـو   .  ضد النساء واألطفـال    ات بالرتاع املرتبطاجلنسي  
. لجماعـات املـسلحة ضـالعة فيهـا أيـضا         ل عناصر حالية وسابقة     وإن كانت مدنيون،   هم أساسا 

 التقدم احملدود احملرز حىت اآلن يف عمليات نزع الـسالح           من شأن ويف مجهورية أفريقيا وتشاد،     
 انعـدام والتسريح وإعادة اإلدماج، وإصالح القطاع األمين، واستمرار وجود أفراد مسلحني، و          

ــلطة الدولـــة يف ب ــذين البلـــدين،  سـ ــة اإلفـــالت  املـــسامهة عـــض املنـــاطق مـــن هـ ــاء ثقافـ يف إرسـ
 تفاقما تدفق الالجئني العائدين واملشردين داخليـا وانعـدام تـدابري      الوضعومما يزيد   . العقاب من

  .محاية تكفل فصل ضحايا العنف اجلنسي عن املعتدين عليهم املعروفني داخل اجملتمع احمللي
ــة أفريقيــ   - ٥٩ ــسالم    ا الوســطي، كــان ويف مجهوري ــة وال ــوطنيني مــن أجــل العدال  ،حتــالف ال

،  وشـرقها  د الذين يقومون بعملياهتم يف مشال البال      “زاراغيناس”وقطاع الطرق املعروفني باسم     
،  الــضحايا ويف اجلنــوب الــشرقي، أفــادت العديــد مــن    . ضــالعني يف جــرائم العنــف اجلنــسي   

األسـر، بقيـام     ت أحيانـا بعـد سـنوات مـن        ومعظمهن من املراهقـات، اللـوايت متكـنن مـن اإلفـال           
وقالــت فتــاة .  والفتيــات لغــرض االســترقاق اجلنــسيجــيش الــرب للمقاومــة باختطــاف النــساء

املتحـدة إهنـا      لألمـم  ٢٠١٠ ديـسمرب /مراهقة هربت من جيش الرب للمقاومة يف كانون األول        
 ،لدميقراطيــةمجهوريــة الكونغــو ا  يف، قــرب دونغــو٢٠١٠أكتــوبر /اختطفــت يف تــشرين األول

 وهناك حالة موثقة أخـرى تتعلـق بفتـاة تبلـغ مـن العمـر        . نقلت إىل مجهورية أفريقيا الوسطى     مث
.  بعد سـنتني مـن األسـر   ٢٠١١ يناير/سنة فرت من جيش الرب للمقاومة يف كانون الثاين       ١٦

 عاملتـضررة مـن الـرتا     وأثار عدم توافر معلومات موثقة عن العنف اجلنسي، وخاصة يف املنـاطق             
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 لـضحايا والنـاجني  ا خطـرية بـشأن إمكانيـة تعقـب        مـسائل املسلح يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى        
  . هلموالتدخل وتقدمي الدعم

وتــصديا لإلفــالت مــن العقــاب يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، صــدر مبوجــب مرســوم      - ٦٠
نف اجلنـسي،  ويعترف القانون بـالع . ٢٠١٠يناير /رئاسي قانون العقوبات املنقح يف كانون الثاين   

وقامت احلكومة أيضا، بالتشاور مـع األطـراف املعنيـة، بتنقـيح            . ذلك االغتصاب، كجرمية   يف مبا
. قانوهنا الساري بشأن محاية النساء من العنف لتعزيز األحكـام املتعلقـة مبكافحـة العنـف اجلنـسي         

  .٢٠١٢ومن املتوقع أن تقوم اجلمعية الوطنية باستعراض القانون املنقح خالل عام 
ــشاد   - ٦١ ــا يف ت ــساين      أُ، فقــدأم دخلــت حتــسينات كــبرية فيمــا يتعلــق بالطــابع املــدين واإلن

 الـذي ملخيمات الالجئني واملشردين داخليا، مما أسفر عن خفض عدد حاالت العنـف اجلنـسي         
 املـرتبط زالـت تفيـد حبـاالت مـن العنـف       بيد أن التقـارير مـا  . يرتكبه الرجال يف هذه املخيمات   

 اغتـصاب الجئـة يف كـانون    واثالثة جنود سـودانيني حـاول  يزعم أن لى سبيل املثال،   فع. بالرتاع
قـاموا  ينايريف خميم أور كاسوين؛ ويزعم أن ثالثة جنود تـابعني للجـيش الـوطين التـشادي                /الثاين

فربايــر؛ وأبلــغ عــن اغتــصاب فتــاة تبلــغ مــن العمــر   /باغتــصاب مجــاعي لفتــاة تــشادية يف شــباط 
ارس، ارتكبه أيضا ثالثة مـن أفـراد اجلـيش الـوطين التـشادي أثنـاء مهمـة                  م/ آذار ٤عاما يف    ١٦

تـزال احلـصانة الـيت تتمتـع هبـا القـوات املـسلحة مـصدر                 وال.  قوز بيـضه   لرتع السالح يف مدينة   
  .قلق كبري

  
  نيبال    

ــي،        - ٦٢ ــسان يف املاضـ ــوق اإلنـ ــهاكات احلقـ ــق بانتـ ــا يتعلـ ــاب فيمـ ــن العقـ ــالت مـ إن اإلفـ
اجلنسي، أثنـاء الـرتاع املـسلح، يـشكل عـامال هامـا يقـوض االنتعـاش املبكـر                    العنف   ذلك يف مبا

فقـد ارتكـب كـل مـن قـوات األمـن واملقـاتلني املـاويني العنـف اجلنـسي                    . وبناء السالم يف نيبال   
اســتمرار إىل  عــدم احملاسـبة حــىت اآلن علـى هــذه اجلـرائم    أدىو.  الــذي دار بينـهما اعرتأثنـاء الـ  

  .الرتاعما بعد مرحلة يف العنف اجلنسي 
ــشرين        - ٦٣ ــؤرخ تـ ــشامل املـ ــسالم الـ ــاق الـ ــواردة يف اتفـ ــات الـ ــن االلتزمـ ــرغم مـ ــى الـ  وعلـ
لتصدي النتهاكات حقوق اإلنـسان ووضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب،               با ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين
التعويـضات  دفـع  العـدل و إقامة  وائق احلقتقصيمواصلة ممانعة يف   احلكومات املتعاقبة     كانت فقد

ذلــك االغتــصاب، مــستبعدين  يف بــالرتاع، مبــااملــرتبط وكــان ضــحايا العنــف اجلنــسي . ياللــضحا
ــابعبرنــامج اإلغاثــة املؤقــت  مــن ــة   . لحكومــةل  الت ومل يــتم بعــد إنــشاء اآلليــتني الرئيــسيتني للعدال

ــا يف ا   ــصوص عليهم ــة املن ــة      الاالنتقالي ــة املعني ــصاحلة واللجن ــائق وامل ــصي احلق ــة تق ــاق، أي جلن تف
التوصـل إىل   ومت. بـشأن هـذه املـسألة خـالل األشـهر األخـرية          ن، رغم إحراز تقدم كبري    باملفقودي
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توافق اآلراء لدى املشرعني الذين يعملـون علـى مـشاريع القـوانني الـيت تقـضي بعـدم مـنح العفـو                       
تطــورا هامــا، هــذا األمــر ويــشكل .  جــرائم االغتــصاب ملــرتكيبالعــام أو اخلــاص علــى اإلطــالق

  .برنامج اإلغاثة املؤقت دم االعتراف بضحايا العنف اجلنسي يفبالنظر خاصة إىل ع
مـشكلة،    يـثري  ة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم    وعدم التحقيق يف أعمال العنف اجلنسي وحماكمـ         - ٦٤

 هتمة ارتكاب فعـل إجرامـي حـىت يف حالـة تـسجيل شـكوى لـدى                  هموجه إىل معظم  ُتحيث مل   
نعــدام احلــق ال أيـضا، نتيجــة اف القــانوين  يف التمــاس االنتــص عمومـا  الــضحاياددرويتــ. الـشرطة 

ية هـذه   متكن فيها النظام مـن تـسو       حلاالت   جيابيةاإلمثلة  األ و ،السرية، وآليات دعم الضحايا    يف
ترقيـة بعـض األشـخاص الـذين تنـسب إلـيهم اجلـرائم         ومما يثري مزيدا مـن القلـق أنـه مت      . القضايا

. ع مبهــام يف جمــال حفــظ الــسالم مســح هلــم باالضــطال تعيينــهم يف مناصــب حكوميــة عليــا أو و
ويقتــضي الفــصل املتعلــق باالغتــصاب  . لالنتــصافســعيهم  ضحايا عــدة عراقيــل يفالــويواجــه 

 تـوفري أدلـة علـى        فإنـه يـتعني عليهـا       سنة، ١٦ ه إذا كان عمر الضحية يفوق      أن القانون املدين  يف
لالزمـة لرفـع الـشكاوى    وإضافة إىل ذلك، فإن قانون التقادم الـذي حيـدد املـدة ا   . تهاعدم موافق 

قلمـا ُيبلـغ   رميـة  جب  املتعلقـة االتاحلـ يومـا يعرقـل أيـضا اإلبـالغ عـن       ٣٥يف  املتعلقة باالغتـصاب    
ورغــم إصــدار احملكمــة العليــا أوامــر باســتعراض  .  إمكانيــة جنــاح احملاكمــة مــن، ممــا يقلــلعنــها

  . حىت اآلنالتشريعات السارية، فلم حيرز أي تقدم
  

  سري النكا    
أعقــاب انتــهاء النـــزاع يف ســري النكــا، أُعــرب عــن القلــق إزاء تعــرض النــساء          يف   - ٦٥

وباإلضــافة إىل . والفتيــات للعنــف اجلنــسي يف املنــاطق الــيت كانــت يف الــسابق مــسرحا للنـــزاع  
ــإن ارتفــاع    مــشرديناالنتقــال الواســع النطــاق لل   مــن خميمــات املــشردين يف مزرعــة مينيــك، ف

ب إيـالءه اهتمامـا فائقـا، نظـرا إىل أن آالف النـساء اآلن               مستوى عسكرة منـاطق العـودة يتطلـ       
وال تنفك املخاوف املتصلة بـذلك تثـار بـشكل دائـم،            . يتكفلن بأمور األسرة املعيشية مبفردهن    

وجـود عـدد    عـن احلكومـة  أعلنـت  وقـد  . حكومـة سـري النكـا   أثـريت مـع   مبا يف ذلك خماوف  
  .كبري من أرامل احلرب يف مشال البلد وشرقه

كومــة احل، اعترفــت ٢٠١٢ووفقــا ملــا أبرزتــه خطــة الدولــة املــشتركة للمــساعدة لعــام    - ٦٦
بأمهية التصدي للعنف اجلنسي يف سياق تلبيتها لالحتياجات اإلنسانية يف منـاطق العـودة تلـك،         

كومــة مبعاجلــة املخــاوف  احل عهــدويــشكل ت. يف إطــار شــراكة مــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني  
 ساهميــ ميكــن أن ا أساســي إجــراءســري النكــا بعــد انتــهاء النـــزاع يفاملتعلقــة بــالعنف اجلنــسي 

  . مسامهة إجيابية يف حتقيق املصاحلة يف البلدتنفيذه بشكل فعال
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  ليشيت -   وتيمور، وليربيا،البوسنة واهلرسك، وسرياليون    

 وقتنـا   يفسجلةاليـة مـن العنـف اجلنـسي املـ       ميكن، إىل حد مـا، أن تعـزى املـستويات الع            - ٦٧
ففـي  . احلاضر إىل النـزاعات أو إىل ما خلفته تلـك النــزاعات مـن إرث يف هـذه البلـدان األربعـة                

ليربيا، على وجه اخلصوص، اختذ العنف اجلنسي املرتكب بعد احلرب خـصائص جديـدة متثلـت      
وقـــد عـــاىن آالف النـــساء . يف االغتـــصاب اجلمـــاعي واالنتـــهاكات اجلنـــسية لـــصغار األطفـــال

اء هذه اجلرائم وما زالوا يعانون من آثارهـا، مبـا يف ذلـك الـصدمات النفـسية        من جر ) والرجال(
ويعـيش النـاجون يف عـذاب دائـم بـسبب مـصادفتهم             .  بالعـار  والعوز واعـتالل الـصحة والوصـم      

االعتقـــال  وقـــد أدى اهنيـــار األســـر، بـــسبب تعـــرض الرجـــال للقتـــل أو. باســـتمرار ملغتـــصبيهم
ـــزاع، إىل تعـــر  أو ـــ التـــشريد خـــالل النـ ساء وأطفـــاهلن خلطـــر كـــبري يتمثـــل  ض العديـــد مـــن الن
ويبـدو أيـضا أن العنـف الـذي سـاد خـالل احلـرب               . استغالهلن واالجتار هبن ألغراض اجلـنس      يف

  يتجلـــى يف زيـــادة عـــدد حـــاالت العنـــف العـــائلي وارتفـــاع شـــدهتا يف البوســـنة واهلرســـك         
مـن النـساء ضـحايا      ليـشيت، علـى وجـه اخلـصوص، يقـع كـثري              - ففـي تيمـور   . ليـشيت  - وتيمور

لــسلوكيات عنيفــة رمبــا ارتبطــت بتجــارب ســببت صــدمة عاشــها خــالل النـــزاع أفــراد أســرهم    
وباإلضافة إىل اإلفالت من العقاب عن هذه اجلرائم اليت ارتكبت خالل النـزاع، توجد             . الذكور

  .النـزاعحتديات مستمرة لكفالة مساَءلة َمْن ُيزعم ارتكاهبم جرائم العنف اجلنسي بعد انتهاء 
لدوافع املؤدية إىل ارتفاع معدالت العنف اجلنسي يف هـذه          افهم  وليس من املهم زيادة       - ٦٨

 فهم الطريقة الـيت يعيـق هبـا العنـف اجلنـسي إحـالل الـسالم بـشكل                    أيضا ، بل  فحسب احلاالت
ــادرات املتخــذة ملعاجلــة  . كامــل يف اجملتمعــات اخلارجــة مــن النـــزاع    وتــبني الفقــرات التاليــة املب

حــاالت العنــف اجلنــسي الــيت ارتكبــت يف أثنــاء النـــزاعات، وكــذلك بعــض الثغــرات املتبقيــة،    
  .وخاصة الثغرات القائمة يف جمالَي مساَءلة اجلناة ودفع تعويضات للناجيات

ــار          - ٦٩ ــسنوات األخــرية لتحــسني اإلط ــة يف ال ــا خطــوات هام ــة ليربي ــد اختــذت حكوم فق
وممـا يكتـسي أمهيـة خاصـة يف هـذا اجملـال اعتمـاد               . اجلنـسي املعياري والتشريعي املتعلق بالعنف     

ما ُسـّمي بقـانون االغتـصاب، الـذي     ( اليت أُدخلت على قانون العقوبات ٢٠٠٥تعديالت عام   
، وقـانون   )غلّظ العقوبات على جرائم االغتـصاب اجلمـاعي ووضـع أحكامـا أقـسى متعلقـة هبـا                 

ــام    ــسية لع ــه احمل  ٢٠٠٨اجلــرائم اجلن ــشئت مبوجب ــذي أن ــة  ، ال ــة اجلنائي ــاء”كم ــة “ه  يف مقاطع
ــدائرة           ــة الـ ــع حمكمـ ــسية تتبـ ــرائم اجلنـ ــعب للجـ ــشاء ُشـ ــى إنـ ــّص علـ ــذي نـ ــسّريادو، والـ مونتـ

مقاطعة من املقاطعات اليت متنح اختصاصا حـصريا حملـاكم الـدائرة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم               كل يف
وث تطـور   وعلـى الـرغم مـن حـد       . اجلنسية، وإنـشاء وحـدة جـرائم العنـف اجلنـسي واجلنـساين            

عاقَـب  تمثل يف اعتبار االغتصاب جرمية ال جيـوز فيهـا اإلفـراج بكفالـة عـن مرتكبيهـا ويُ                  يإجيايب  
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 أعــوام، فقــد حــال ذلــك دون أن ترفــع النــساء دعــاوى  ١٠ملــدة ال تقــل عــن بالــسجن عليهــا 
قضائية على أفراد األسرة الذين قد يكن معتمدات عليهم اقتصاديا، وعلى جريان يف جمتمعـات               

ولـذلك، تـشيع تـسوية قـضايا االغتـصاب فيمـا بـني          . ية تعترب تلك العقوبة مفرطة يف قسوهتا      حمل
ــة إىل    . العــائالت خــارج احملكمــة  ــة ســري اإلجــراءات اجلنائي ويــؤدي أيــضا جهــل الــضحايا بآلي

يـث تفهـم الـضحية خطـأ أن القـضية           إسقاط الدعاوى بعد احلـبس االحتيـاطي للمـشتبه فيـه، ح           
ى ذلك، فعلـى النحـو الـذي أظهرتـه عمليـة تتبـع أجرهتـا األمـم املتحـدة                    وعالوة عل . أُغلقت قد

ــسان  ــل /فيمــا بــني ني ــارس / وآذار٢٠١٠أبري ــة    ٢٠١١م ــدرة نظــام العدال ــة ق ــؤّد حمدودي ، مل ت
 حالــة علــى احملكمــة مــن أصــل     ٣٨ اجلنائيــة، وخاصــة خــارج العاصــمة، ســوى إىل عــرض     

ـــ   ١٧وانتــهت . حــاالت ٩٠٣ ومل تنظــر . ار أحكــام باإلدانــة بإصــد٣٨قــضية مــن القــضايا ال
، املخصصة لقضايا العنف اجلنسي، سوى يف عـدد حمـدود مـن القـضايا               “هاء”احملكمة اجلنائية   
، أقــرت الــسلطة التــشريعية ٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول. ٢٠٠٩فربايــر /شــباط منــذ إنــشائها يف

ويتـضمن  . يع عليه  مجهورية ليربيا للتوق   ةالقانون الوطين لألطفال، وهو حاليا على مكتب رئيس       
  .هذا القانون أحكاما خاصة حلماية األطفال من االعتداء واالستغالل اجلنسيني

ففـي  . واختذت حكومة سرياليون أيضا عدة خطـوات هامـة للتـصدي للعنـف اجلنـسي                - ٧٠
 يف فريتــاون “حمــاكم الــسبت”، أُنــشئت حمــاكم اســتثنائية معروفــة باســم ٢٠١١فربايــر /شــباط

وقد عقدت احملاكم، على مستوى القضاة وعلـى مـستوى احملكمـة            . تراكمةللبت يف القضايا امل   
وتعمــل حاليــا .  يف املائــة مــن القــضايا املتراكمــة٧٣العليــا علــى الــسواء، جلــسات اســتماع لـــ  

وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل على إدخال تعديالت هنائية علـى             
 بغية مواءمـة القـوانني الثالثـة املتناقـضة أحيانـا واملتعلقـة بـالعنف                مشروع قانون اجلرائم اجلنسية   

  .اجلنسي يف البلد
 يف شـرطة سـرياليون،      ٢٠٠١ وحـدات دعـم األسـرة، الـيت أُنـشئت يف عـام               أُسند إىل و  - ٧١

 أن تلـك  غـري .  املرتكب ضد النـساء واألطفـال  دور رائد يف التحقيق يف حاالت العنف اجلنسي  
 ونرصوتــي  كــثري مــن النــاس  زاليــإذ ال . اجــه العديــد مــن التحــديات   و ت ال تــزالالوحــدات

ويبدو أن املؤسسات األمنية والقـضائية غـري        . االغتصاب هو مشكلة اجتماعية وليس جرمية      أن
عــدم رغبــة الــضحايا   ، ممــا يــؤدي إىل  ف، وإجراءاهتــا بطيئــة مباليــة، وأن اللجــوء إليهــا مكلِّــ   

 إىل ذلك، فـإن وحـدات دعـم األسـرة غـري جمهَّـزة               وباإلضافة. عرض قضاياهن على الشرطة    يف
 علـى التنقـل   هتاقـدر ل عدم عوجي.  العنف اجلنسي املبلّغ عنها    مبا يكفي للتعامل مع كثرة حاالت     

 أدلــة ملموســة يف حــاالت  مــن الــصعب مجــعواالفتقــار إىل القــدرات يف جمــال الطــب الــشرعي
ــصاب، و ــى  االغت ــة  القــبض عل ــاطق النائي ــشتبه هبــم يف املن وال يوجــد ســوى طبيــب واحــد   . امل

ممــن مقاطعــة مــن املقاطعــات االثــنيت عــشرة   كــل للمنطقــة الغربيــة بأكملــها وطبيــب واحــد يف 
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وعــادة مــا حتــول . ميكنــهم إجــراء الفحــوص الطبيــة الالزمــة إلثبــات حــدوث االعتــداء اجلنــسي
ألمـر  اللجـوء إىل القـضاء، وتـؤدي يف هنايـة ا          إمكانيـة   ضرورة دفع تكاليف هذه الفحوص دون       

  . ثقافة اإلفالت من العقاببثإىل 
 مــن الناجيــات مــن العنــف اجلنــسي بــني ٣ ٦٠٢ذلــك، مل يكــن ســوى عــالوة علــى و  - ٧٢

 اللــوايت ســجلتهن مديريــة التعويــضات التابعــة للجنــة ٣٢ ١١٠ضــحايا احلــرب البــالغ عــددهن 
فتــاة  امــرأة و٢٥٠ ٠٠٠غــري أن التقــديرات تــشري إىل تعــرض    . الوطنيــة للعمــل االجتمــاعي  

يـوحي بـأن عـددا كـبريا          ممـا  ،لالغتصاب وألشكال أخـرى مـن العنـف اجلنـسي خـالل النــزاع             
  .ضحايا العنف اجلنسي مل يسجَّل قط من
فيما خيص االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان املنطويـة علـى         وليشيت،   - ويف تيمور   - ٧٣

 للبعثـتني  سيمة التابعـة  اجلـرائم اجلـ  اتوحـد ، قدمت   ١٩٩٩العنف اجلنسي اليت ارتكبت يف عام       
ليشيت مثاين لوائح اهتام بقـضايا اغتـصاب         - يف تيمور  املتكاملة    بعثة األمم املتحدة   السابقتني عن 

وحــىت تارخيــه، .  ضــحية٢٢  جانيــا مزعومــا و٢٢واغتــصاب كجــرائم ضــد اإلنــسانية، مشلــت 
قـضية   واحـد، ويف  زعـومني، وُبّرئـت سـاحة        جانيـا امل   ٢٢ الــ  تصدر أحكام إال على اثنني من      مل

واختـتم فريـق    . عدم اختصاصها يف البـت يف تلـك القـضية         بحمكمة مقاطعة ديلي    قضت  واحدة،  
ليــشيت حتقيقاتــه  - يف تيمــور املتكاملــةالتحقيـق يف اجلــرائم اجلــسيمة التــابع لبعثــة األمـم املتحــدة   

ــسية باعتبار  ١٦ يف ــضايا اجلــرائم اجلن ــسانية ارتكبــت يف   قــضية مــن ق عــام  هــا جــرائم ضــد اإلن
  .ضحية ١٤لتحقيق يف ست قضايا أخرى تشمل وجيري حاليا ا.  ضحية٢٠، ومشلت ١٩٩٩
، ٢٠١٠سـبتمرب   /ليشيت، يف أيلـول    - ذلك، أقّر الربملان الوطين يف تيمور     عالوة على   و  - ٧٤
العامة مشروَعي قـانونني إلنـشاء معهـد للـذاكرة ووضـع اإلطـار لربنـامج تعويـضات                  القراءة  يف  

. كات الـسابقة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك االغتـصاب واالسـترقاق اجلنـسي                 لضحايا االنتها 
  .وعندما ُتسن تلك القوانني اجلديدة، ستشكل أول منوذج شامل إلنصاف للضحايا

ويف البوســنة واهلرســك، ال يــزال عــدد قــضايا اجلــرائم الــيت ارتكبــت يف زمــن احلــرب،   - ٧٥
. فيهـا الـسلطات حـىت حينـه، منخفـضا للغايـة           يف ذلك قضايا العنف اجلنسي الـيت حاكمـت           مبا

ويوجـد نقـص   . جرائم احلـرب  مرتكيب  وال تزال احملاكم احمللية تواجه عقبات كأداء يف مالحقة          
يف التحقيقات اجملراة مع املسؤولني عـن تلـك اجلـرائم، وغالبـا مـا خيلـى سـبيل املتـهمني أو أهنـم            

مـن بينـها حـاالت فـرار ألشـخاص          وقد ُسجلت حاالت فرار مفـضوحة،       . يتمكنون من الفرار  
ووفقـا ملعلومـات املـدعي العـام واحملـاكم يف البوسـنة واهلرسـك، جيـري                 . قد أدينوا أو احُتجـزوا    

 قـضية مـن قـضايا العنـف اجلنـسي           ١٧٤ البت يف مـا جمموعـه        ٢٠١١يونيه  /اعتبارا من حزيران  
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ــة      ــد أصــدرت احملــاكم الوطني ـــزاع؛ وق ــة، وجــر  ١٢املرتبطــة بالن ــا باإلدان ت حماكمــات  حكم
  .ليوغوسالفيا السابقةقضية يف احملكمة اجلنائية الدولية  ١٨ يف
ويعاين اإلطار القانوين أيضا من ثغرة واضحة قد تؤدي إىل اإلفالت من العقـاب علـى                  - ٧٦

إذ ال يتفـق تعريـف جـرائم احلـرب للعنـف      . جرائم العنف اجلنسي اليت ارتكبـت خـالل النــزاع         
مــع املعــايري الدوليــة  ) ١٧٣  و١٧٢املادتــان ( للبوســنة واهلرســك اجلنــسي يف القــانون اجلنــائي 

واالجتهادات القضائية للمحاكم الدولية، حيث يعترب استخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها              
  .الوسيلة الوحيدة املتاحة إلثبات أن األفعال اجلنسية مل تتم بالتراضي

النـزاع، مل توضع حىت حينه اسـتراتيجية        عاما على هناية     ١٦وبعد انقضاء ما يزيد على        - ٧٧
وطنية للتعويض، تشمل ضحايا االغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى اللـوايت ُتـرد إلـيهن              
ــرد االعتبــار لكرامتــهن ومسعتــهن، وتقــدَّم هلــن     حقــوقهن وخيــضعن للتأهيــل ويــنلن الترضــية، وُي

ــويض       ــن التع ــي م ــا يكف ــى م ــسرعة عل ــدم التكــرار، وحيــصلن ب ــادلضــمانات بع وال حيــّق .  الع
شـكل مـن أشـكال     للناجيات يف كـثري مـن األحيـان سـوى احلـصول علـى معـاش للعجـز، وهـو                  

الوحيـد الـذي يعتـرف       واحتـاد البوسـنة واهلرسـك هـو       . الرعاية االجتماعيـة، بـدال مـن التعـويض        
ريــة صربــسكا تعتــرب أن الــضحايا  بــضحايا االغتــصاب ضــحايا احلــرب، يف حــني ال تــزال مجهو 

ــغ     فقــط مــ  هــّن ــسبة للعجــز اجلــسدي تبل ــات ن ــى إثب ــدرة   يف ٦٠ن يقــدرن عل ــة وعــدم الق املائ
ــن ــل ع ــوق ضــحايا      . العم ــدان حق ــط إىل فق ــؤدي فق ــضارب ال ي ــذا الت ــاليت  وه ــصاب ال االغت
انــتقلن مـن كيــان إىل   يـتلقني املــساعدة االجتماعيـة بـسبب وضــعهن كـضحايا للحـرب إذا      كـن 

  .رهن اليت أخرجن منها قبل النـزاعالكيان اآلخر؛ بل يثنيهن عن العودة إىل ديا
وتقوم حاليا وزارة حقوق اإلنسان والالجـئني يف البوسـنة واهلرسـك بوضـع اسـتراتيجية                 - ٧٨

وستعاجل االسـتراتيجية أول    . شاملة للنهوض حبقوق الناجيات من العنف اجلنسي املرتبط بالنـزاع        
  .ممكن الرجال إىل أقصى حدومع ذلك، سُتستكشف خيارات إلدماج . ما تعاجل قضايا املرأة

  
  العنف اجلنسي يف سياق االنتخابات والصراعات السياسية والقالقل املدنية  - باء  

إن حــاالت االضــطرابات أو القالقــل املدنيــة والــسياسية، مبــا يف ذلــك العنــف الــسابق     - ٧٩
أغــراض لالنتخابــات والتــايل هلــا، حيــث تــشري التقــارير إىل أن العنــف اجلنــسي اســُتغلّ خلدمــة   
 ١٩٦٠سياســـية والســـتهداف املعارضـــني، تكتـــسي أمهيـــة لغـــرض اإلبـــالغ مبوجـــب القـــرار   

ــسياسي      . )٢٠١٠( ــتعني رصــد العنــف اجلنــسي املــستخَدم كجــزء مــن ممارســات القمــع ال وي
ــف       ــه عن ــياقا ميكــن أن حيــدث في ــا وس ــدا أمني ــاره هتدي ــرائم    باعتب ــة اجل ــى إىل مرتب ــسي يرق  جن

  .ـزاع حمتملاإلنسانية، ونتيجةً حلالة ن ضد
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  مصر    

يف إطــار موجــة االنتفاضــات الــيت اجتاحــت املنطقــة، كانــت االنتفاضــة الــشعبية الــيت       - ٨٠
، ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١١ ينـاير و  / كانون الثاين  ٢٥اندلعت يف مصر يف الفترة الواقعة ما بني         

 أساسا، محلة احتجاجـات مدنيـة سـلمية تـضمنت سلـسلة مـن املظـاهرات واملـسريات وأعمـال                   
حيث طالب املاليني من احملتجني، رجاال ونـساء مـن شـىت            . العصيان املدين، وإضرابات عمالية   

ورغـم الطـابع    . حسين مبارك الرئيس  اخللفيات االجتماعية واالقتصادية والدينية، بإسقاط نظام       
وخــالل الفتــرة . الــسلمي الغالــب علــى األحــداث، فإهنــا مل ختــلُ مــن وقــوع اشــتباكات عنيفــة  

، تعـرض   عنـدما تنحـى الـرئيس   ٢٠١١فرباير / شباط١١  إىليناير/ كانون الثاين ٢٥ن  املمتدة م 
علـى أيـدي رجـال       لـضرب واالعتـداء اللفظـي واجلـسدي واالعتقـال         انساء ورجال للتعـذيب و    

الـشرطة والعنـف اجلنــسي واالعتـداء اجلنـسي يف أقــسام الـشرطة واألمـن، وعلــى أيـدي عمــالء        
  .ترهيب املتظاهرين ووسائط اإلعالممزعومني للنظام وأفراد مأجورين ل

 امـرأة خـالل مظـاهرة سـلمية     ١٨، اعتقـل اجلـيش املـصري     ٢٠١١مارس  / آذار ٩ويف    - ٨١
وُزعــم أن ســبع عــشرة منــهن ُنقلــن إىل ســجن عــسكري يف هايكــستب،    . يف ميــدان التحريــر

ــددت    ــة وُه ــارات العذري ــهن  ”حيــث تعرضــن الختب ــها من  بأهنــا ســتتهم  “مــن مل تثبــت عذريت
مجيعــــا أمــــام حمكمــــة عــــسكرية قــــد مــــثلن  ١٧النــــساء الـــــ بــــأن وأفيــــد . رســــة البغــــاءمبما
ــهن يف أُفــرج مــارس، و/آذار ١١ يف ــد . مــارس/ آذار١٣عن ــوأفي أن اجمللــس األعلــى للقــوات  ب

  .املسلحة اعترف يف وقت الحق بإجراء اختبارات العذرية على متظاهرات
نـسي واالعتـداء اجلنـسي أثنـاء قيـام         ويف أعقاب زيادة اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف اجل             - ٨٢

) ١١/٢٠١١(الثورة وبعـدها بوقـت قـصري، أصـدر اجمللـس األعلـى للقـوات املـسلحة مرسـوما                
 يقــضي باالستعاضــة عــن بعــض أحكــام قــانون العقوبــات املــصري  ٢٠١١أبريــل / نيــسان١ يف
 .بتعديالت تشدِّد العقوبة على جرائم التحـرش اجلنـسي واخلطـف واالغتـصاب            ) ٥٨/١٩٣٧(

ــة والقاضــي بوقــف         ــة جمللــس الدول ــة التابع ــه احملكمــة اإلداري ــذي اختذت ــرار األخــري ال ــل الق وميث
. اختبــارات العذريــة الــيت ُتجــرى علــى النــساء احملتجــزات يف الــسجون العــسكرية خطــوة هامــة

أشار اجمللـس األعلـى يف هـذا الـصدد إىل أن جنـديا واحـدا سـيمثُل أمـام حمكمـة عـسكرية                         وقد
  . باحلياء العام وانتهاك اإلجراءات العسكريةبتهمة اإلخالل
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  كينيا وغينيا    

 وغينيــا يف عــام ٢٠٠٧ام إثــر أعمــال العنــف الــيت أعقبــت االنتخابــات يف كينيــا يف عــ   - ٨٣
حتقيقات عن طابع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت            جلان حتقيق وطنية ودولية      ت، أجر ٢٠٠٩

أوال، وجـود   . يقـات وجـود عـدة اجتاهـات فيهـا         وأثبتت نتائج تلـك التحق    . وقعت وعن نطاقها  
وثانيـا،  . صلة واضحة بني االنتخابات وارتكاب أعمال العنف من أجل حتقيق أهداف سياسية           

الرجـال واألطفـال، مـن بينـها     النـساء و ارتكاب أعمال العنف اجلنسي علـى نطـاق واسـع ضـد             
ستهدف معاقبـة الـضحايا   االغتصاب اجلماعي والتشويه ذو الطابع اجلنسي، يبدو أهنـا كانـت تـ          

ــسياسية  ــاءاهتم الـ ــى انتمـ ــضحايا نتيجـــ   . علـ ــن الـ ــد مـ ــات العديـ ــا، مـ ــت  وثالثـ ــابات جنمـ ة إصـ
  .اعتداءات جنسية وحشية عن
وأُفيـد  . في غينيا، وبعد عامني على حـدوث أعمـال العنـف، فلـم ُيـدن أي مـن اجلنـاة                   ف  - ٨٤

أســفر عــن اعتقــال ثالثــة  ، قــد ٢٠١٠بــأن عمــل جلنــة القــضاة املــستقلة، الــيت أُنــشئت يف عــام   
ومما يثري القلق بدرجـة أكـرب تعـيني الـرئيس ألفـا كونـدي للمقـدم كلـود بيفـي وزيـرا                       . أشخاص

لألمــن الرئاســي واملقــدم موســى تييغبــورو كامــارا مــديرا للوكالــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات    
لك، وكــذ. ٢٠٠٩ ســبتمرب/واجلرميــة املنظمــة واإلرهــاب، وكالمهــا متــورط يف أحــداث أيلــول  

، إجازة إداريـة ريثمـا تقـوم     تلك عنفالُيمنح جنود وضباط، معروفون مبشاركتهم يف أعمال         مل
 املعنيــة بــالعنف ة اخلاصــيتوخــالل زيــارة ممــثل. القيــادات العــسكرية بــالتحقيق يف أمــر تــورطهم 

ــة وا اجلنـــسي يف حـــاالت الـــرتاع  ــدرت احلكومـ ــا، أصـ ــا مـــشتركا   إىل غينيـ ــدة بيانـ ألمـــم املتحـ
التزامهـا بتنفيـذ توصـيات جلنـة التحقيـق            عـن   احلكومـة  نوفمرب أعربـت فيـه    /ن الثاين تشري ٢٢ يف

، وأعربــت احلكومــة )S/2009/693انظــر  (٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٨الدوليــة املتعلقــة حبــوادث 
ــسي ورحبــت        ــضا عــن التزامهــا بوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب يف حــوادث العنــف اجلن أي

ــق خــرباء ا    ــن فري ــة م ــساعدة املقدم ــسيادة القــ   بامل ــين ب ــم املتحــدة املع ــسي انون وألم ــف اجلن  العن
  .املزعومة ، من أجل تعزيز قدرة هيئة القضاة املعينني حملاكمة مرتكيب اجلرائمحاالت الرتاع يف
 حالـة، رغـم أن األعـداد الدقيقـة قـدرت      ١ ٥٠٠ ُوثـق مـا جمموعـه        فقـد  يف كينيـا،  أما    - ٨٥

ن احلاالت ومقتل الكثري من ضـحايا االغتـصاب         ذلك نظرا لعدم اإلبالغ عن كثري م       بأكثر من 
وكـان بـني اجلنـاة املزعـومني قـوات األمـن الكينيـة، مبـن فيهـا أفـراد مـن وحـدة اخلدمـة                         . الحقا

ويف غينيــا، وقعــت . العامــة وأفــراد مــن القــوات املــسلحة والــشرطة، وأفــراد مــن قــوات األمــن  
تها قوات احلـرس الرئاسـي       ضحايا ألعمال عنف جنسي ارتكب     ،نساء، مبن فيهن طفالت    ١٠٩

، واألجهــزة اخلاصــة املــسؤولة عــن مكافحــة االجتــار   )“القبعــات احلمــر”الــيت تعــرف باســم  (
  .باملخدرات واجلرمية املنظمة، والشرطة الوطنية واجليش وامليليشيات
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وجيـري حاليـا    . وقد مضى على ارتكاب تلك اجلرائم يف كينيا أكثر من ثالث سـنوات              - ٨٦
شريعية وإدارية هامة؛ حيث ستخضع أول جمموعـة مـن القـوانني لإلجـراءات              تنفيذ إصالحات ت  

أغـسطس  / اعتمـاد الدسـتور اجلديـد يف آب       عقب، و )٦(٢٠١١أغسطس  /الربملانية يف أواخر آب   
 جلـسات االسـتماع بـشأن إثبـات الـُتهم يف قـضية               يف احملكمة اجلنائيـة الدوليـة      وانتهت. ٢٠١٠

، ثـاورا، وأوهـورو مويغـاي كينياتـا، وحممـد حـسني علـي           فرانسيس كريميي مو    ضد املدعي العام 
بيــد أن إجــراء حماكمــات وطنيــة ذات مــصداقية ســيكون  . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٥ يف

اكمات الدولية وتوسيع نطـاق املـساءلة عـن أعمـال العنـف الـيت أعقبـت                احملضروريا الستكمال   
ــات ــنعم بالــسلم، ولكــن يُ  . االنتخاب ــا ت ــزال كيني ــسياسي  وعمومــا، ال ت توقــع أن يبقــى املنــاخ ال

ولــذلك، ُتطــرح  . ٢٠١٢مــشحونا فيمــا يتجــه البلــد إىل االنتخابــات العامــة املقبلــة يف عــام        
مبادرات للرصد املستمر وبناء السالم يف البؤر الساخنة اليت شهدت وقوع أعمال عنـف عرقـي              

  .السكان ذات دوافع سياسية، نظرا الحتمال تكرار أعمال العنف وتشريد
  

   العربية السوريةاجلمهورية    
 االحتجاجـات الواسـعة النطـاق املناهـضة        علـى العنيـف    السلطات السورية     رد يف ضوء   - ٨٧

ــسان يف      ــوق اإلن ــة حق ــدهور اخلطــري يف حال ــة والت ــبالد للحكوم ــصف آذار ال ــذ منت ــارس /من م
 احلقـائق بتكليـف مـن جملـس         ي، أوفدت املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان بعثـة لتقـص             ٢٠١١

وتبـع  . قوق اإلنسان للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان           ح
مكلفـة أيـضا مـن قبـل جملـس حقـوق اإلنـسان، أصـدرت                مـستقلة   ذلك إيفاد جلنة حتقيق دولية      

ــاين ٢٣ يف )A/HRC/5-17/2/Add.1 (تقريرهــا ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــة   . ن ــسمح لبعث ويف حــني مل ُي
، فقـد قامتـا بـإجراء        العربية السورية  اجلمهورية لجنة التحقيق بالدخول إىل   ل التقصي احلقائق و  

ــه     ــا جمموع ــت م ــابالت مشل ــى ٢٢٣ و ١٨٠مق ــشهود،     شخــصا عل ــضحايا وال ــن ال ــوايل م  الت
بينهم مدنيون وأفراد منشقون عن قوات اجليش وقوى األمن، وتـسلمتا عـددا مـن التقـارير          من

ــسان     ــوق اإلن ــة حلق ــهاكات مزعوم ــشعــن انت ــذيب   مل ت ــصاب والتع ــسي واالغت ــداء اجلن االعت
 التعـذيب   قـوات اجلـيش وقـوى األمـن يف سـوريا مارسـت             جلنـة التحقيـق أن    وأفـادت   . اجلنسي

 اجلوية القوات خمابرات لفرع التابعة االحتجاز مرافقالــذكور يف  اجلنــسي علــى احملتجــزين مــن 
عــسكرية واألمــن يف دمــشق، واالســتخبارات العــسكرية يف جــسر الــشغور، واالســتخبارات ال  

وأفـاد  .  التابعـة لالسـتخبارات يف طرطـوس       الحتجـاز إدلب والالذقية، ويف مرافـق ا      السياسي يف 
ووردت شـهادات   . عدة حمتجزين أهنم تعرضـوا هـم وأسـرهم لتهديـدات متكـررة باالغتـصاب              

_________________ 
 قانون اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان، وقانون جلنة إقامة العدل، وقانون اللجنة             ، فيما تشمله،   تشمل  )٦(  

 . وقانون األحزاب السياسية، وقانون االنتخاباتالوطنية للشؤون اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني،
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من عدة رجال أفادوا فيها أهنم تعرضوا لالغتصاب شرجيا باهلراوات وأهنم كانوا شهودا علـى               
 منـشقون مـن قـوات       وضـح وأ.  عامـا  ١٥ عامـا و     ١١صاب فتيـان تراوحـت أعمـارهم بـني          اغت

اجليش ومن قوى األمن للجنة التحقيق أهنم كانوا موجودين يف أماكن احتجـاز تعرضـت فيهـا                 
  .نساء لالعتداء اجلنسي؛ إال أن اللجنة مل تتلق أدلة كافية على ذلك

ربية السورية، فقد ارتكب أفـراد اجملموعـات   ووفقا ملا أفادت به حكومة اجلمهورية الع   - ٨٨
على النـساء   املسلحة عددا من االنتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ممارسة العنف اجلنسي             

نـوفمرب، قـام أفـراد إحـدى        / يف تـشرين الثـاين     ،وقد ورد أنه يف حادث وقع يف محص       . والفتيات
ــة كانــ    ــها  تاجملموعــات املــسلحة بنــصب كمــني حلافل ــى متن ــاة١٣ عل ــد أن.  فت ــات  وأُفي الفتي

  . ثالث منهن يف وقت الحقتتعرضن لالغتصاب وقُتل
  

  العنف اجلنسي يف حاالت أخرى مثرية للقلق  - جيم  
عـن أعمـال العنـف     املتحـدة  األمـم  اليت أعـدهتا   تتوىل ممثليت اخلاصة أيضا متابعة التقارير       - ٨٩

يف إطــار ) بلــدان أخــرىو (قراطيــة الدميكونغــوال  مجهوريــةكبــت ضــد مــواطيناجلنــسي الــيت ارُت
 يــةأنغــوال إىل مجهور  يف)٧(عمليــات طــرد املهــاجرين املــشتبه يف وجــودهم بــصورة غــري شــرعية 

وقامــت ممــثليت اخلاصــة . الكونغــو الدميقراطيــة، ممــا ُيــشكِّل شــاغال يف مــا يتعلــق مبــسألة احلمايــة
 علــى هة إىل لونــدا نورِتــتبعتــها بزيــارأبزيــارة كامــاكو علــى اجلانــب الكونغــويل مــن احلــدود، و

وهـي تعتمـد    . عنـف جنـسي   أعمال  اجلانب األنغويل وذلك من أجل النظر يف مزاعم بارتكاب          
هنجا عمليـا وتعاونيـا يهـدف إىل معاجلـة هـذه الـشواغل املتعلقـة مبـسألة احلمايـة مـع الـسلطات                        

  .يةنغولاأل وليةالكونغو
هـاجرين غـري الـشرعيني، تـشعر األمـم          ورغم اإلقرار باحلق السيادي ألنغوال يف طرد امل         - ٩٠

املتحدة بقلق خاص إزاء التقارير الواردة عـن ادعـاءات بانتـهاك حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                     
 دارتكاب العنف اجلنسي خاصة ضد النساء والفتيات، أثناء عمليات الطرد الـيت يقـوم هبـا أفـرا                  

ل خــاص مــن املنــاطق  لــوحظ أن عمليــات الطــرد تــتم بــشك وقــد. مــن قــوات األمــن األنغوليــة
 مـن ضـعف يف الـسيطرة علـى احلـدود، وخـصوصا مـن                يناملنخفضة الكثافـة الـسكانية الـيت تعـا        

ــدا نورِتــ  ــة كاســاي ال    هلون ــوال، إىل مقاطع ــات املنتجــة للمــاس يف أنغ ــة، كــربى املقاطع  يف غربي
 ةإلنـساني  ا  اإلغاثـة  وتشري البيانات الـيت مجعهـا الـشركاء يف جمـال          . مجهورية الكونغو الدميقراطية  

، إىل أن مـا يقـرب   ٢٠١١أكتـوبر  /ينـاير إىل منتـصف تـشرين األول   /يف الفترة من كانون الثاين   

_________________ 
 أنــه يوجــد بــني املطــرودين وضــحايا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان مواطنــون     إىل، مــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة  )٧(  

 . العيش والعمل يف أنغوال هلميون حيملون وثائق قانونية ُتخولكونغوليون وهم مهاجرون شرع
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، مبـن  ) حالـة ٧١ ٨٧٩من جممـوع حـاالت الطـرد البـالغ عـددها      ( شخصا طردوا ٣ ٧٦٨من  
يف ذلك االغتصاب على أيـدي        مبا ، طفال، تعرضوا ملختلف أشكال العنف اجلنسي      ٩٩٨فيهم  

  .السلطات األنغولية تؤكد أهنا ليست على علم هبذه املعلوماتغري أن . نغوليةقوات األمن األ
، صـدر عـن أنغــوال   ٢٠١١مــارس / أنغـوال يف آذار  يفوبعـد انتـهاء بعثـة ممــثليت اخلاصـة      - ٩١

واألمــم املتحــدة بيــانٌ مــشترك التزمــت فيــه احلكومــة األنغوليــة مبنــع العنــف اجلنــسي والتحقيــق   
ــة  يف ــهاكات املزعوم ــا     االنت ــة مرتكبيه ــا، ومعاقب ــوق هب ــات موث ــى أســاس معلوم ــاوو.  عل ت فق

تيسري عمل بعثات التقييم التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة                على  أيضا  احلكومة  
مراكـز  دخول   بـ   يف هـذه البعثـات      ملوظفي األمم املتحدة    وإتاحة السبل  إىل املناطق املثرية للقلق،   

بــة عمليــات الطــرد والترحيــل املنظمــة الــيت تقــوم هبــا الــسلطات  راقمب  والــسماح هلــماالحتجــاز،
ــة ــولويف أي. األنغولي ــة  ىل، أد٢٠١١ ســبتمرب/ل ــر الداخلي ــان عب وزي ــينبي ــة   ل ــرام كرام  عــن احت

ورحبـت  . االت ضـعف مثـل أولئـك الـذين ُيحتجـزون قبـل الطـرد              الـذين ميـرون حبـ     األشخاص  
حدة لتعزيـز قـدرة فريـق األمـم املتحـدة القطـري             احلكومة األنغولية باجلهود اليت تبذهلا األمم املت      

، ٢٠١١مـايو   /وإضـافة إىل ذلـك، ويف أيـار       . شتركوالسلطات األنغولية ملراقبـة تنفيـذ البيـان املـ         
سنَّت حكومة أنغوال قانونني ُيرسخان ضمانات قانونية حلماية األجانـب وشـرعت يف إصـالح              

  .ااهلجرة واألجانب هبدف حتسني جودة خدماهتدائرة 
  

  الشواغل األخرى  - خامسا 
العنـف  ارتكـاب   بـشأن املـزاعم الـواردة يف التقـارير الـسابقة عـن              قلقـي   أعربُت عـن    لقد    - ٩٢

 املعنيـــة بـــالعنف اجلنـــسي  اخلاصـــةةمثلـــاملفقـــد تلقـــى مكتـــب . االحتجـــازظـــروف اجلنـــسي يف 
ــرتاع  يف ــها   حــاالت ال ــارير عــن أعمــال عنــف جنــسي يرتكب ــشرطة   تق ــراد مــن العــاملني يف ال   أف
 احلدوديــة املعــابرإطــار االحتجــاز و ن ضــد الرجــال والنــساء واألطفــال يف اجلــيش أو الــسجو أو

وتشري املعلومات إىل تعرُّض احملتجزين للتهديد باالغتـصاب        . وذلك يف العديد من حاالت الرتاع     
ــسي ضــدهم أو    ــيش    ضــد وأشــكال أخــرى مــن العنــف اجلن ــسي، وتفت ــداء اجلن أســرهم، واالعت

ــهم ــار    األشـــخاص بتعريتـ ــهاك اجلنـــسي يف إطـ ــاالت، االنتـ ــسرية، ويف بعـــض احلـ ــة القـ ، والتعريـ
أجـل انتـزاع االعترافـات أو احلـصول علـى       وُيـزعم أن هـذه االنتـهاكات ُتنفـذ مـن          . تجواباالس

وهـذه األفعـال حمظـورة مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل              . معلومات أو تأمني تعـاون احملتجـزين      
ــدويل حلقــوق اإلنــسان   ــانون ال ــسلطات القائمــة باالحتجــاز واجــب     .والق ــى كاهــل ال  ويقــع عل

ــة معاملــة مجيــع األشــخاص اخلاضــعني    عمالتحقيــق يف مجيــع مــزا   ممارســة العنــف اجلنــسي وكفال
 اخلاصة مبواصـلة مراقبـة الـسلطات الوطنيـة ذات     ةمثلاملوسيقوم مكتب   . لسيطرهتا معاملة إنسانية  

  .تنشأ ماالصلة والتعامل معها ملعاجلة هذه االدعاءات حيث
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  السياسيةأنشطتها بعثات املمثلة اخلاصة لألمني العام و  - سادسا 

ال تزال الزيارات اليت تقوم هبا ممثليت اخلاصة إىل منـاطق احلـاالت املـثرية للقلـق تـشكل                     - ٩٣
حمنــة تــسليط مزيــد مــن الــضوء علــى عنــصرا أساســيا يف اســتراتيجية املكتــب للــدعوة مــن أجــل 

قامـت ممـثليت اخلاصـة    قـد  و. بـالرتاع املـرتبط   العنـف اجلنـسي      ضـحايا  الالنساء والرجال واألطف  
مجهوريـــة الكونغـــو :  ميدانيـــة أثنـــاء الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير إىل كـــل مـــن زيـــاراتخبمـــس 

، وغينيــا وســرياليون )٢٠١١مــارس /يف آذار(، وأنغــوال )٢٠١١فربايــر /يف شــباط(الدميقراطيــة 
وأثناء هـذه الزيـارات، تعهـدت احلكومـات         ). ٢٠١١ نوفمرب/يف تشرين الثاين  (وكوت ديفوار   

املعنية بعدد من االلتزامات، تتعلق بـشكل خـاص مبعاجلـة اإلفـالت مـن العقـاب علـى ارتكـاب                     
ممـثليت اخلاصـة أيـضا مـع هيئـات          عملـت   و. نسي وتدريب أفـراد قـوات األمـن       اجلعنف  الجرائم  

 إىل تعــيني منــسقني رفيعــي املــستوى لــدعوةلإقليميــة، مثــل االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب 
ــسي      ــف اجلن ــارات العن ــاج اعتب ــسري إدم ــضطلعون بتي ــرتبط ي ــة    امل ــة ثابت ــالرتاع بوصــفها أولوي ب

  . وعملياهتاسياسات اهليئات املعنية يف
ــت و  - ٩٤ ــاون بــشكل وثيــق   مــن ضــمن أولوياهتــا العمــل    ممــثليت اخلاصــة أيــضا   جعل والتع
 املدين و املنظمات غري احلكومية، حيـث تـضطلع هـذه     املنظمات النسائية ومنظمات اجملتمع    مع

ــسي        ــصدي للعنــف اجلن ــة الت ــشكيل عملي ــه يف ت ــدور ال غــىن عن ــرتبط املنظمــات ب ــالرتاعامل . ب
األنـشطة اهلامـة علـى أرض الواقـع،         إجيـاد    بتعزيـز الـوعي وااللتـزام، و       اتقامت هذه املنظم   فقد

رير هامــة زادت املعرفــة هبــذه املــسألة، وســاعدت يف تعزيــز املعــايري الدوليــة، وقامــت بنــشر تقــا 
وتبادلــت املعلومــات األساســية، وشــكَّلت حتالفــات فعالــة بــشأن خمتلــف املبــادرات، ومارســت  

  . الرجال والنساء واألطفال من ويالت العنف اجلنسييةضغطا على أطراف الرتاعات حلما
  

  حاالت الرتاع ي يفالعنف اجلنس وفريق اخلرباء املعين بسيادة القانونأنشطة   - سابعا  
، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ مــن قــرار جملــس األمــن    ٨أُنــشئ فريــق اخلــرباء مبوجــب الفقــرة       - ٩٥

 حيــث تتكــون نواتــه  ٢٠١١مــايو عــام /وأصــبح يعمــل بــشكل كامــل يف منتــصف شــهر أيــار  
اجلوهرية من قائد للفريق يكون مقره مكتب ممثليت اخلاصة وأعـضاء مـن إدارة عمليـات حفـظ                  

وسُيـستكمل قـوام الفريـق      .  وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        نق اإلنـسا  السالم ومفوضية حقو  
  .يف املستقبل بقائمة من اخلرباء جيري إعدادها حاليا

ــاملي         - ٩٦ ــصعيد الع ــذلك الرصــد علــى ال ــه، فهــو يواصــل ب ــق بواليت ــضطلع الفري ــدما ي وعن
 حـاالت   للوقوف على احلاالت اليت تشكل مصدر قلق خاص فيمـا يتـصل بـالعنف اجلنـسي يف                

، على النحـو الـذي جـرى حتديـده بالتنـسيق مـع مكتـب املمثلـة اخلاصـة ومبـادرة                   املسلح الرتاع
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. ، وقـد بـدأ يف إعـداد ملفـات البلـدان          الـرتاع  حـاالت    األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف     
فربايـر  /يف شـباط (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     مـن  وقام الفريـق حـىت اآلن بزيـارات إىل كـل      

يونيـه  /نيف حزيـرا  (، وجنـوب الـسودان      )٢٠١١مايو  /أبريل وأيار /يف نيسان (، وليربيا   )٢٠١١
  ).٢٠١١نوفمرب /يف تشرين الثاين(، وغينيا وسرياليون وكوت ديفوار )٢٠١١

 عرفــة التــدابري الالزمـــة  راطيــة، أجــرى الفريــق تقييمــا مل    ويف مجهوريــة الكونغــو الدميق    - ٩٧
األمم املتحدة على أرض الواقـع وتعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا              ستكمال العمل الذي تضطلع به      ال

وقـد أبـرز التقيـيم احلاجـة        . العنـف اجلنـسي   جـرائم   احلكومة ملكافحة اإلفالت من العقاب على       
ــات آمنــة ومــستقرة داخــل القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة         ودإىل وجــ  بيئ

تعزيـز قـدرات    جلنـسي؛ و  عـن حـاالت العنـف ا      والشرطة الوطنية الكونغولية مـن أجـل اإلبـالغ          
العــسكري علــى القيــام بــإجراء حتقيقــات مبــا يف ذلــك القــدرات يف جمــاالت مجــع القــضاء نظــام 

. محايــة الــشهود والــضحايا والنــاجنيو ، واملالحقــة القــضائية الفعالــة؛يتــهااألدلــة وختزينــها ومحا
سـيادة   قـسم   مبـادرتني بالتعـاون مـع   واستنادا إىل ما توصل إليه هذا التقييم، قـام الفريـق بطـرح       

ــة الكونغــو الدميقراطيــة      ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوري القــانون يف بعث
وبرنــامج مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  األمــم املتحــدة املــشترك حلقــوق اإلنــسان يف  مكتــبو

عدة يف عمــل نظــام القــضاء وســيوفر الفريــق خــرباء استــشاريني للمــسا. األمــم املتحــدة اإلمنــائي
العسكري الكونغويل عن طريق خاليا دعم احملاكمات اليت أنشأهتا بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة                 

ــة الك   ــق االســتقرار يف مجهوري ــولتحقي ــةونغ ــد    .  الدميقراطي ــى حتدي ــؤالء اخلــرباء عل وســريكز ه
ومجــع املعلومــات التــراكم القــائم للقــضايا املتــأخرة الــيت مل ُيبــت فيهــا وكيفيــة الــتخلص منــه؛    

املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي ومعاجلتــها وإدارهتــا؛ والتحقيــق يف أخطــر جــرائم العنــف اجلنــسي          
  .وحماكمة مرتكبيها

ويف املبــادرة الثانيــة، يعمــل الفريــق مــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة والكيانــات    - ٩٨
ة مدنيــة معينــة حــديثا  قاضــي٢٥الوطنيــة املعنيــة علــى أرض الواقــع، ملــساعدة احلكومــة يف نــشر 

النيابـة  مكاتـب  قامت األمم املتحدة بتدريبهن يف جمال مكافحة العنف اجلنسي لكـى يعملـن يف       
وسيـشكل هـؤالء القاضـيات،      .  الـبالد   يف شـرق    يف اهليئـات القـضائية الرئيـسية املوجـودة         العامة
بـإجراءات التحقيـق    يتلقينه من دعم الفريق، خاليا ملكافحة العنف اجلنسي وسيتولني القيـام             مبا

  .واملالحقة القضائية يف حاالت العنف اجلنسي يف إطار النظام القضائي املدين
ــع        - ٩٩ ــد مواق ــا بتحدي ــق حالي ــادرتني، يقــوم الفري ــى هــاتني املب ــاء عل ــسيا ٣٠وبن ــا رئي   حادث

، )٢٠١١-٢٠٠٦( السلطة التشريعية احلاليـة  عهد  انطوت على أعمال عنف جنسي ووقعت يف        
يف التحقيقـات واملالحقـات القـضائية        لنظـام القـضائي الـوطين     الـذي أحـرزه ا    التقـدم   وذلك لتتبـع    
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ــز املــساع  ــق يف املــستقبل إىل نظــ    دةوتركي  العــسكري واملــدين القــضاء  يما الــيت ســيقدمها الفري
  .يتعلق هبذه احلوادث ما يف

انـات األمـم     مع كي   بالتشاور  الثغرات الرئيسية  عرفةويف ليربيا، أجرى الفريق تقييما مل       - ١٠٠
وقد أيـدت احلكومـة بـشكل كامـل جمـاالت      . املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدين وحكومة ليربيا   

وتشمل هـذه اجملـاالت     . ٢٠١٢ امأوائل ع  الدعم اليت اقترح الفريق تقدميها، وسيتم تنفيذها يف       
 قـــانون اســـتعراض و،وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة إلصـــدار األحكـــام يف جـــرائم العنـــف اجلنـــسي 

تعزيـز قـدرة الـسلك      و ، وكفالـة تكاملـه مـع قـانون الطفـل          ) أعاله ٦٩انظر الفقرة    (االغتصاب
 الليربيـة وحمـاكم الـدوائر القـضائية ووحـدة           لوطنيةالقضائي بإدماج اخلربات التقنية يف الشرطة ا      

  .جرائم العنف اجلنسي واجلنساين
ــسودان       - ١٠١ ــة جنــوب ال ــق إىل مجهوري ــام هبــا الفري ــيت ق ــارة ال ــه  وأســفرت الزي  عــن متكين
تقدمي مسامهات إىل احلكومة بشأن مشروع الدستور االنتقايل للتأكد من أنه يرسي قاعـدة               من

متينة للوقاية من العنف اجلنسي والتصدي له، ويقوم على شرعة حقـوق اإلنـسان، مبـا تنطـوي                  
، قـام  وأثنـاء الزيـارة   . مـشاركة املـرأة   و وعـدم التمييـز واملـساءلة،        املـساواة عليه من مـسائل مثـل       

القـضاء  الفريق أيضا بتحديد اجملاالت األولية للتركيز عليهـا ويقتـرح حاليـا إجـراء تقيـيم لنظـام                  
  .لكي ُيسترشد به يف توجيه عملية التخطيط للحصول على املساعدة مستقبال

  
مبــادرات األمــم املتحــدة الرئيــسية الراميــة إىل التــصدي للعنــف اجلنــسي    - ثامنا  

  اتبالرتاعاملرتبط 
  اتبالرتاعاملرتبط التدريب على مكافحة العنف اجلنسي   - ألف  

ــدة    - ١٠٢ ــم املتحـ ــشور األمـ ــتنادا إىل منـ ــون اسـ ــسي  ” املعنـ ــصدي للعنـــف اجلنـ ــرتبط التـ املـ
، تعاونـت  ٢٠١٠يونيـه   /، الصادر يف حزيران   “جرد حتليلي ملمارسات حفظ السالم    : اتبالرتاع

الم حتــت رعايــة مبــادرة األمــم املتحــدة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وإدارة عمليــات حفــظ الــس 
ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، لوضع وحدات تدريبيـة قائمـة علـى الـسيناريوهات،        

وجيـري  . الستخدامها يف مرحلة ما قبل النشر للتدريب على منع العنف اجلنسي املتصل بـالرتاع             
 املراكــز اإلقليميــة لتــدريب حاليــا جتريــب الوحــدات يف عــدد مــن البلــدان املــسامهة بقــوات ويف 

املـشاركني إجـراء تقيـيم حلـاالت افتراضـية، يكـون فيهـا الـسكان                مـن تقتـضي   و. سالمحفظة الـ  
تعرضـوا لـه بالفعـل، مث صـياغة مـسارات مناسـبة              قـد   معرضني خلطر العنـف اجلنـسي أو       احملليون

 الوحــدات وســُتدمج بعــض هــذه. باكوقواعــد االشــتالبعثــة اخلاصــة هبــا  للعمــل يف إطــار واليــة 
 اليت اضطلعت بوضعها إدارتـا عمليـات حفـظ الـسالم والـدعم امليـداين،                التدريبية،الوحدات   يف
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وقــام مكتــب ممــثليت . للتــدريب علــى محايــة املــدنيني يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم  
اخلاصة أيضا بوضع وحدات للتدريب علـى محايـة املـدنيني ومكافحـة العنـف اجلنـسي بالتعـاون                   

نـان الـدويل    ع املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، حتـت رعايـة مركـز كـويف                مشـركاء آخـرين لألمـ     مع  
  .للتدريب على حفظ السالم

ــشرطة األمــم    ٢٠١١وإضــافة إىل ذلــك، مت يف عــام    - ١٠٣ ــدرييب موحــد ل ــهاج ت  وضــع من
حــاالت اجلنــساين ومنــع ارتكــاب أي منــهما يف  واملتحــدة بــشأن التحقيــق يف العنــف اجلنــسي  

 رائماجلـ  لتحقيـق يف  ل وحـدة للتـدريب علـى املهـارات التقنيـة            ١١ويتضمن هذا املنـهاج     . الرتاع
  .املتصلة بالعنف اجلنسي واجلنساين مبا يف ذلك التدريب على عدة سيناريوهات

  
  وضع مؤشرات لإلنذار املبكر  - باء  

ــا  اتبالرتاعــاملــرتبط ظــل العنــف اجلنــسي    - ١٠٤   لفتــرة طويلــة عــصيا علــى الكــشف وغائب
، اضطلعت مبادرة األمم املتحدة ملكافحـة العنـف        بناء على ذلك  و. حتليل الرتاعات السائدة   عن

 اخلاصـة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع          ةلـ مثاملاجلنسي يف حـاالت الـرتاع ومكتـب         
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظومة األمـم املتحـدة علـى نطـاق أوسـع بوضـع إطـار ملؤشـرات                     

واهلـدف منـها هـو دمـج هـذا التحليـل            . اتبالرتاعـ املـرتبط   كر خاصة بـالعنف اجلنـسي       إنذار مب 
ما هو قائم وما قد ينـشأ مـن نظـم اإلنـذار املبكـر والوقايـة هبـدف تيـسري عمليـات التـصدي               يف

  .السريع للعنف اجلنسي
  

 يف اتفاقـــات وقـــف إطـــالق النـــار  اتبالرتاعـــاملـــرتبط لعنـــف اجلنـــسي معاجلـــة ا  - جيم  
  السالم واتفاقات

حىت اآلن، ليس هناك سوى بـضعة اتفاقـات لوقـف إطـالق النـار أو لتحقيـق الـسالم              - ١٠٥
وميكـن اسـتخدام العنـف اجلنـسي،        . اتبالرتاعـ املـرتبط   تتضمن أحكاما تتعلق بـالعنف اجلنـسي        

مل يتم التصدي له، وسـيلة ملواصـلة أعمـال احلـرب خـارج نطـاق االتفاقـات وخـارج إطـار                       إن
 مـن االنتقـام واالقتـصاص،     الـدخول يف دوامـة    قـد يتـسبب يف     الـذي اقبـة، األمـر     مهمة فـرق املر   

ؤدي ومع ذلك، ميكـن أن يـ  . هاويهدد بتقويض الثقة يف االتفاقات بل ويف عملية الوساطة نفس       
إىل زيـادة فـرص دميومـة الـسالم عـن طريـق هتدئـة املخـاوف األمنيـة            فيها  إدراج العنف اجلنسي    

  .طرافة والثقة يف ما بني األوحتسني الشفافية واملساءل
بـالرتاع قـد وقـع بالفعـل، جيـب      املـرتبط  ويف احلاالت اليت يكون فيها العنف اجلنـسي      - ١٠٦

ــيت تــرد         ــارير ال ــيم التق ــسعي هبمــة إىل تقي ــة هلــم ال ــة التابع علــى وســطاء األمــم املتحــدة واألفرق
.  إهنائهــا فــوراوقــوع أعمــال عنــف مــن هــذا القبيــل وإشــراك األطــراف يف مناقــشة كيفيــة  عــن
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 إطالق النار أو لتحقيق السالم تتوسط فيه األمـم املتحـدة أن يتـضمن             لوقفبد ألي اتفاق     وال
العنف اجلنسي باعتباره فعال حمظورا يف تعريف وقف إطالق النار، ويف أحكـام مهمـة املراقبـة،                 

  .مبا يف ذلك ضمن املرفقات ذات الصلة
،  أداة مـن أدوات احلـرب  لرتاع بوصـفه أسـلوبا أو  وعند استخدام العنف اجلنسي يف ا     - ١٠٧

وجيـب علـى    . االعتـراف بـه يف األحكـام املتعلقـة بالترتيبـات األمنيـة، حـسبما ينطبـق                 مـن  بد ال
وسطاء األمم املتحدة أيضا كفالـة حظـر العفـو عـن مـرتكيب اجلـرائم مبوجـب القـانون الـدويل،                      

هيئـات  جراء احملاكمات ودفع التعويـضات و      االنتقالية، وخباصة إ   لعدالةوإدراج ترتيبات حتقيق ا   
  .تقصي احلقائق

ــسألة   ومــن أجــل    - ١٠٨ ــذه امل ــار     معاجلــة ه ــات وقــف إطــالق الن ــى حنــو أمشــل يف اتفاق عل
واتفاقات السالم، قامت إدارة الشؤون السياسية، بالتعـاون الوثيـق مـع منظومـة األمـم املتحـدة                  

ــارزين وخــرباء وســاطة، بإصــدار دليــل توجيهــا      بــشأن للوســطاءت األمــم املتحــدةووســطاء ب
 يف اتفاقـات وقـف إطـالق النـار واتفاقـات            اتاعـ بالرتاملـرتبط   لعنـف اجلنـسي     ا معاجلة موضـوع  

ــسالم ــدليل توجيهــات       . ال ــضمنها ال ــيت يت ــة ال ــة واالســتراتيجيات العملي ــادئ املعياري ــوفر املب وت
املـــرتبط نـــسي للممــثلني اخلاصـــني واملبعـــوثني والوســطاء تكفـــل أن يـــتم التــصدي للعنـــف اجل   

  .إحالل السالمو اطة يف إطار اجلهود الدبلوماسية الوقائية وعمليات الوساتبالرتاع
  

  االستراتيجيات الشاملة حملاربة العنف اجلنسي  - دال  
   اســتحدثت منظومــة األمــم املتحــدة، مــن خــالل االســتراتيجية الــشاملة حملاربــة العنــف- ١٠٩

، منتـدى لتنـسيق     ٢٠٠٩أبريل  /ية، اليت أطلقت يف نيسان    اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراط    
العمليات يقـدم مـوارد وخـدمات خمصـصة مـن أجـل حماربـة العنـف اجلنـسي املـرتبط بالرتاعـات             

االسـتراتيجية   واالستراتيجية الـشاملة مترسـخة كلـها يف       . شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية    يف
. ٢٠٠٩نـوفمرب  /الـيت أطلقـت يف تـشرين الثـاين    الوطنية للحكومة يف ما يتعلق بالعنف اجلنـسي،        

طـة تثبيـت    خل الـدعم الـدويل   ومت تقدمي التمويل من أجل تنفيذ االستراتيجية باألساس من خـالل            
 الـبالد، الـيت اعتمـدهتا     يف شـرق   املـسلح   من الرتاع   اخلارجة االستقرار وإعادة اإلعمار يف املناطق    

أويلـي العليـا   ( الـدعم يف املقاطعـة الـشرقية    زيـادة توسـيع    هـو  ٢٠١٢عـام    واهلدف يف . احلكومة
ــسفلى ــة،     )وال ــه الوصــول إىل املواقــع املعني ، ومانييمــا، ومشــال كاتانغــا، بالقــدر الــذي يــسمح ب

 مليـون   ٣٣ حاليـا    ٢٠١٢-٢٠١٠ويبلغ جمموع األموال املخصصة للفتـرة       . واملوارد والقدرات 
 التـابع ملرفـق     ئماين املتعـدد املـاحنني    الصندوق االسـت   ماليني دوالر تأيت من خالل       ٩دوالر، منها   

وكالــة التنميــة الدوليــة   مليــون دوالر مــن ٢٤متويــل االســتقرار واإلنعــاش ومبلــغ إضــايف قــدره  
  .التزامات ثنائية باالستراتيجيةشكل  يف التابعة للواليات املتحدة
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طـة  العمليـة املختل يف الـسودان، قامـت   و، )٢٠١٠( ١٩٣٥ ووفقا لقرار جملس األمن      - ١١٠
 مبناقـشة مشلـت البعثـة كلـها حـول نطـاق وأهـداف               لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور      

وسـتفيد توصـيات    . اجلنـساين والتـصدي لـه يف دارفـور        نع العنف اجلنـسي و    ململة   شا استراتيجية
ا وفقـ لعمليـة املختلطـة     ل  يف وضع الصيغة النهائية لالستراتيجية الشاملة      اهذه العملية واستنتاجاهت  

  .لواليتها ودون املساس باملسؤولية السيادية حلكومة السودان على محاية مدنييها
ــة ويف كــوت ديفــوار، طلبــت   - ١١١ فريــق األمــم  األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار و عملي

املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي        مبـادرة األمـم      دعمـا اسـتراتيجيا مـن خـالل          املتحدة القطـري  
 ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى إعـادة تنـشيط             لطفـل رة واملـرأة وا   أجل مـساعدة وزارة األسـ      من

  .االستراتيجية الوطنية بشأن العنف اجلنسي واجلنساين
  

  سبل التمويل الربامج و القائمة والفرص املتاحة أمامتحدياتال  - هاء  
ج فعالة للتصدي للعنف اجلنسي املـرتبط        وتفعيل ُنهُ   املبذولة الستحداث  هوداجل  تؤكد    - ١١٢

بالرتاعات على احلاجة إىل هنج متعـدد القطاعـات يتـصدى لإلفـالت مـن العقـاب املنتـشر الـذي              
يــؤجج هــذا العنــف، ويــشجع علــى إصــالح القطــاع األمــين، وحيــسن آليــات الوقايــة واحلمايــة،  

ومن بني القيود الرئيسية الـيت تالحظهـا بعثـات        . لناجنيلالوقت ذاته اخلدمات املقدمة      ويعزز يف 
حكومـات هـشة،     غـري آمنـة مـع      حدة هنـاك، باإلضـافة إىل حتـديات العمـل يف ظـروف            األمم املت 

الـضروري   ومـن . فجوات التمويل اهلائلة هلذه الربامج وضـعف هياكـل التنـسيق بـني الوكـاالت              
للغاية أيضا وضع طرائق برجمة تردم اهلوة بني اجلهود اإلنسانية وجهـود بنـاء الـسالم مـن جهـة،                    

  .أخرى، من أجل كفالة استمرار التمويلوبرجمة التنمية من جهة 
 والتنميــة املكثفــة واملتواصــلة للقــدرات مطلوبــة داخــل قطاعــات الــصحة، والرفــاه          - ١١٣

.  بالرتاعـات  املـرتبط االجتماعي، والعـدل، واألمـن مـن أجـل التـصدي بفعاليـة للعنـف اجلنـسي                  
ل تعزيـز كـل مـن التـدريب         العاملي من أجـ   د هامة على املستويني امليداين و     وينبغي استثمار موار  

قبل اخلدمة أو أثناء القيام هبا، ووضع جمموعات مرجعية خاصة بسياقات حمددة ومواد الـدعوة               
 وينبغي أيضا استحداث قوائم بأمسـاء خـرباء ميكـن         . وتقدمي اإلحاطة يف داخل البلد ذات الصلة      

وينبغـي  . لـى حنـو مفـرط    بسهولة من أجل الزيادة يف جمموع اخلربة املتوفرة واحملدودة ع        إيفادهم
ل ة األخرى على حنو اسـتباقي مـن أجـ         يويأيضا إشراك قوات حفظ السالم واجلهات األمنية احل       

  . العمل بأنظمة اإلنذار املبكرتفعيل استراتيجيات احلماية وبدء
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تشجيع التخطيط وبناء القدرات وتنسيق الربامج علـى املـدى          ل  املتاحة فرصال  وتشمل    - ١١٤
  مثـل طريقـة متويـل       املـاحنني  ة املتعـدد  ة االستئماني اديقلصناألموال من خالل آليات     الطويل مجع ا  

 الـيت تـدعم االسـتراتيجية الـشاملة حملاربـة العنـف       االسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن واالسـتقرار     
ويـدعو كـذلك التقريـر عـن مـشاركة املـرأة يف بنـاء               . مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      اجلنسي يف 

 يف املائـــــة علـــــى األقـــــل ١٥ختـــــصيص إىل ) A/65/354-S/2010/466( ٢٠١٠ام الـــــسالم لعـــــ
األموال اليت تديرها األمم املتحدة ملشاريع بناء السالم لفترة ما بعـد الـرتاع مـن أجـل الـدفع                     من

 احتياجـات املـرأة اخلاصـة يف سـياقات بنـاء الـسالم،              ة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة وتلبيـة        باملساوا
مبـادرة األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـف      وهتـدف  .  العنف اجلنسي والتـصدي لـه      واليت تشمل منع  

 إىل القيام باستعراض ملبادرات بنـاء القـدرات بغـرض الزيـادة يف التـدريب ودعـم وضـع                    اجلنسي
  .قوائم مستشارين يف شؤون محاية املرأة

  
  التوصيات  - تاسعا  

قيقـة وحمـددة زمنيـا بوقـف مجيـع          قطـع تعهـدات د       أدعو مجيع األطـراف يف الـرتاع إىل         - ١١٥
وجيـب أن تـشمل هـذه التعهـدات إصـدار      . أعمال العنف اجلنسي، وتقدمي مرتكبيهـا إىل العدالـة    

 من أجل حظـر العنـف اجلنـسي؛       أوامر واضحة من خالل التسلسل القيادي ويف قواعد السلوك          
ها؛ وتعـيني حمـاور   والتحقيق يف الوقت املناسب يف االنتهاكات املزعومة من أجل مساءلة مرتكبي  

  .القوات املسلحة أو اجلماعة املسلحة املسؤولة عن تنفيذ هذه االلتزامات رفيع املستوى، يف
  :  وأحث جملس األمن على ما يلي- ١١٦

 بالرتاعـات، مبـا يف ذلـك         املـرتبط  زيادة الـضغط علـى مـرتكيب العنـف اجلنـسي            )أ(  
ات ذات الـصلة    زاءل اعتمـاد جلـان اجلـ       التقريـر، مـن خـال      ان يف هذ  واألفراد واألطراف املذكور  

أو إجــراء مالئــم مــن أجــل تــدابري حمــددة األهــداف ومتدرجــة، والنظــر يف وضــع آليــة مناســبة  ب
   برصد تنفيذ األطراف اللتزاماهتا؛ مجلة أمور،القيام، يف
ــه    )ب(   ــع الوســائل املتاحــة ل ــرتبطعاجلــة مــسألة العنــف اجلنــسي   ملاســتخدام مجي   امل
، لدولية، وتكليف جلان حتقيـق دوليـة    ذلك إحالة القضايا إىل احملكمة اجلنائية ا       ، مبا يف  بالرتاعات
 بعبــارات صــرحية يف القــرارات والبيانــات الرئاســية والبيانــات العامــة،  هــذه االنتــهاكاتوإدانــة

  ركيز لزيارته امليدانية الدورية؛وإدراج هذه املسألة كموضوع ت
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ــتظم يف األذون  ط املــرتباإلشــارة إىل العنــف اجلنــسي   )ج(    بالرتاعــات علــى حنــو من
ة سياسية اخلاصة، مبـا يف ذلـك اإلشـار    جتديد واليات بعثات حفظ السالم والبعثات ال       قراراتو

 األطـراف يف الـرتاع       حـوار مـع    ات الرصـد والتحليـل واإلبـالغ، وإقامـة        املتسقة إىل تنفيـذ ترتيبـ     
  مقتريف هذا اجلرم؛اجلنسي ومساءلة أجل احلصول على التزامات مبنع العنف  من

محايـة املـرأة يف بعثـات األمـم         يف شـؤون    واصلة الدعوة إىل نـشر مستـشارين        م  )د(  
  تنفيــذ القــرارات منــهافــظ الــسالم وبعثاهتــا الــسياسية اخلاصــة لتنــسيق مجلــة أمــور،  حلاملتحــدة 
.  بالرتاعــات، وإبقــاء موضــوع النــشر قيــد نظــر اجمللــس املــرتبط بــشأن العنــف اجلنــسيالــصادرة

وارد املوجــودة  املــ ضــمنمحايــة املــرأة مــنيف شــؤون حتديــد مستــشارين   أمكــن،مــام، حيثويــت
وحيـث تكـون هـذه املـوارد        . بعثات األمم املتحدة حلفظ الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية اخلاصـة            يف

  . الوظائفحمدودة، يطلب إىل الدول األعضاء كفالة توفري أموال من أجل استحداث هذه
  :عضاء واملاحنني واملنظمات اإلقليمية على ما يلي  وأشجع الدول األ- ١١٧

ضمان تـوافر اخلـدمات الطبيـة والنفـسية والقانونيـة وغريهـا للنـاجني، وكـذلك                   )أ(  
ــصاف  ــضات واإلن ــرامج      . التعوي ــن أجــل ب ــة يف وقــت مناســب م ــة ومقدم ــوارد كافي وُتطلــب م

غري احلكوميـة ومجاعـات   االستجابة من السلطات الوطنية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات         
 بالرتاعــات، اجملتمــع املــدين كجــزء مــن االســتراتيجيات الــشاملة حملاربــة العنــف اجلنــسي املــرتبط   

  ؛مالحظة أن حتسن املعلومات عن العنف اجلنسي مرتبط بتقدمي اخلدمات للناجني مع
  جملـس األمـن    االعتماد على خربة فريق خرباء األمم املتحدة املنشأ عمال بقرار           )ب(  
 املدين والعـسكري علـى   قضاء ال نظاميمن أجل تعزيز سيادة القانون وقدرة  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨

الـضمانات املؤسـسية ضـد اإلفـالت         التصدي للعنف اجلنسي، كجـزء مـن جهـود أكـرب لتقويـة            
  ويل املستدام هلذه األداة القّيمة؛وأحث املاحنني على ضمان التم. العقاب من

ــسي   )ج(   ــصدي للعنــف اجلن ــرتالت ــات   بط امل ــادرات وترتيب  بالرتاعــات يف ســياق مب
إصــالح القطــاع األمــين، مبــا يف ذلــك تــدريب وبنــاء قــدرات العناصــر الفاعلــة يف جمــال األمــن    

ــوطين؛ و ــدابري لالـ ــاذ تـ ــةاختـ ــتبعادكفالـ ـــ   اسـ ــوا العنـــف اجلن ــذين اقترفـ ــروا  أولئـــك الـ سي أو أمـ
سلحة، والـشرطة، ومـصاحل     مبا يف ذلك القـوات املـ       ،مجيع فروع احلكومة   تغاضوا عنه من   أو به

  آلليات املدنية لإلشراف والسيطرة؛االستخبارات، واحلرس الوطين، ومن ا
كفالة تناول مسألة العنف اجلنسي املرتبط بالرتاعات من قبل وسـطاء ومبعـوثي               )د(  

األمم املتحدة وغريها يف جهود الدبلوماسية الوقائية، وعمليات الوساطة والـسالم، باالسـتناد إىل    
اتفاقـات   بـشأن معاجلـة العنـف اجلنـسي املـرتبط بالرتاعـات يف            للوسـطاء   جيهات األمم املتحدة    تو

وجيب على الوسطاء التحاور مع أطراف الرتاع بـشأن هـذه املـسألة             . وقف إطالق النار والسالم   
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 األعمـال احملظـورة مبوجـب اتفاقـات وقـف إطـالق       يكفلوا إدراج العنف اجلنسي يف تعريـف    وأن  
يــة والعدالــة إعــداد اتفاقــات الــسالم، وخاصــة يف األحكــام املتعلقــة بالترتيبــات األمن  النــار ولــدى

  االنتقالية والتعويض؛
 املـرتبط كفالة أن تتصدى املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للعنـف اجلنـسي              )هـ(  

 بالرتاعات يف أنـشطتها اخلاصـة بالـدعوة، وسياسـاهتا، وبراجمهـا، وأنـشطتها اخلاصـة بالوسـاطة،           
وقـد يـشمل هـذا األمـر تعـيني جهـات اتـصال        . وااللتزامات املتعلقة حبفظ السالم وبناء الـسالم     

 ؛ وتـوفري التـدريب     عمليـة  مبـادئ توجيهيـة    مبعوثني رفيعي املـستوى داخـل أماناهتـا؛ ووضـع          أو
 أنظمـة الرصـد واإلبـالغ؛ وإقامـة آليـات اسـتعراض             شاءنإالشرطة؛ و أفراد   العسكريني و  لألفراد

 وينبغـي . من أجل تقييم التقدم احملرز على الصعيد الـوطين يف التـصدي للعنـف اجلنـسي               األقران  
  رات؛األمور اجلنسانية يف مجيع هذه املباديف  نساء خبريات وخرباء إشراك

الرتاعــات مــن رة تــضراعتمــاد نظــم إنــذار مبكــر وطنيــة وإقليميــة يف املنــاطق امل  )و(  
صـــة بـــالعنف اجلنـــسي الوشـــيك أو اجلـــاري  اتكـــون مواكبـــة ملخـــاطر وعالمـــات اإلنـــذار اخل 

إلنـذار املبكـر   ل املتحـدة  األمـم مؤشـرات    مـصفوفة املتصاعد، باالستناد حـسب االقتـضاء إىل       أو
  ؛ بالرتاعات املرتبطلعنف اجلنسيبشأن ا

 بالرتاعــات واملــبين علــى    املــرتبطإدمــاج التــدريب املتعلــق بــالعنف اجلنــسي      )ز(  
شـــرطة، بـــأفراد قبـــل النـــشر للبلـــدان املـــسامهة بقـــوات والـــسيناريوهات يف منـــاهج التـــدريب 

  .باالعتماد على قرارات األمم املتحدة يف هذا الصدد
  

  ة املرفقةالقائم  - عاشرا  
ــر   حيتــوي مرفــق - ١١٨ ــا، علــى قائمــة     هــذا التقري ــستند إىل املعلومــات املتاحــة حالي ــذي ي ، ال

ــيت   ــاألطراف ال ــتباه     ب ــي لالش ــا يكف ــن األســباب م ــها ترتكــب أمناطــ  يف أن يوجــد م  اعناصــر من
 يف حـاالت الـرتاع       أو هي مسؤولة عـن ذلـك        أخرى من العنف اجلنسي    غتصاب وأشكاال الا من

ونظرا ملـستوى اإلبـالغ احلـايل، ال يهـدف املرفـق       . املسلح الواردة يف جدول أعمال جملس األمن      
يضم أولئك الذين تضمن أمساء مرتكيب االنتهاكات، بل ت  قائمة شاملةيف هذه املرحلة ألن يكون

 وضـع الرصـد والتحليـل واإلبـالغ،        ز تقـدم يف   رحـ ومبـا أنـه يُ    . تتوافر بشأهنم معلومات موثوق هبا    
  .من املتوقع مجع معلومات أكثر اتساقا عن مرتكيب العنف اجلنسي املرتبط بالرتاعاتف

 وائمقـ ال  مـن  فـالغرض .يف حـد ذاهتـا   ا بلـدان  يتـضمن  النبغي اإلشـارة إىل أن املرفـق       وي  - ١١٩
ا ارتكاهبـا أمناطـ     يوجـد مـن األسـباب مـا يكفـي لالشـتباه يف              يف الرتاع   بعينها حتديد أطراف  هو
ذلـك الـصدد،     ويف. هامـسؤوليتها عنـ    أو يف     أشكال العنف اجلنـسي    غريها من غتصاب و ال ا من
  فيهــا األطــرافتكــبإلشــارة إىل األمــاكن أو احلــاالت الــيت ترلذكر أمســاء البلــدان ســوى ال ُتــ
  .ةذكور امل االنتهاكاتفةاملخال
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  املرفق

  
ــراف الـــيت      ــة األطـ ــي  قائمـ ــا يكفـ ــباب مـ ــن األسـ ــد مـ ــتباه يف  يوجـ ــارتكا لالشـ ــهبـ  اا أمناطـ

 يف حــاالت هامـسؤوليتها عنـ  أو يف أشــكال العنـف اجلنـسي   غريهـا مـن   غتـصاب و الا  مـن 
  الرتاع املسلح الواردة يف جدول أعمال جملس األمن

  
 يف املرفـق األول لتقريـر األمـني العـام            هـذا الطـرف مـذكور      إىل أن (*) تشري النجمـة    : ملحوظة

ــاره يرتكــب) A/65/820-S/2011/250 (عــن األطفــال والــرتاع املــسلح  غــريه غتــصاب وال اباعتب
  .ضد األطفالأشكال العنف اجلنسي  من
  

  األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
  *جيش الرب للمقاومة

  
  األطراف يف كوت ديفوار    

  : امليليشيات املسلحة يف كوت ديفوار، مبا يف ذلكمجاعات  - ١
  التحالف الوطين لشعب وي  )أ(  
  جبهة حترير الغرب الكبري  )ب(  
  احلركة اإليفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار  )ج(  
  االحتاد الوطين للمقاومة يف الغرب الكبري  )د(  

  القوات املسلحة للقوى اجلديدة السابقة  - ٢
  ن اإليفوارية السابقةقوات الدفاع واألم  - ٣
  القوات اجلمهورية لكوت ديفوار  - ٤
  

  األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
   سيادةحتالف الوطنيني من أجل كونغو حر وذي  - ١
ــا يف ذلـــك القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقرا   - ٢ ندجمـــة املعناصـــر الطيـــة، مبـ
فاع عـن الـشعب، الـذي كـان يقـوده           ر الوطين للـد    املؤمت  من بينها  مجاعات مسلحة متنوعة،   من
  *السابق لوران نكوندا وكذلك عناصر يقودها حاليا بوسكو نتاغاندا يف
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  *القوات الدميقراطية لتحرير رواندا  - ٣
  *اجلبهة الشعبية من أجل العدالة يف الكونغو/قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري  - ٤
  *جيش الرب للمقاومة  - ٥
  : ماي يف مشال وجنوب كيفو، مبا يف ذلك-ماي مجاعات   - ٦

  ماي تشيكا - مجاعة ماي  )أ(  
  *ائتالف الوطنيني املقاومني الكونغوليني  )ب(  

  
  األطراف يف جنوب السودان    

  جيش الرب للمقاومة
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	*  أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 20 كانون الثاني/يناير 2012.
	1 - هذا التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011، مقدَّم عملا بالفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 1960 (2010)، الذي طلب فيه مجلس الأمن إلي أن أقدم تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار والقرارين 1820 (2008) و 1888 (2009). ويعرض التقرير آخر المستجدات عن التقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ وتنصيب المستشارين في شؤون حماية المرأة؛ ويقدم 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 النتائج الرئيسية للبعثات والأعمال السياسية التي اضطلعت بها الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، واضطلع بها فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع؛ ويصف المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات؛ ويحدد سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الجماعية لمحاربة هذه الجريمة الفظيعة.
	2 - وقد تطلَّب إعداد هذا التقرير إجراء مشاورات واسعة 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 - ويدل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات() على حوادث أو أنماط العنف الجنسي (لأغراض الإدراج في قائمة وفقا لقرار مجلس الأمن 1960)، أي الاغتصاب أو الاستعباد 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. وتقع هذه الحوادث أو الأنماط أثناء النزاعات أو ما بعدها أو في الحالات الأخرى المثيرة للقلق (الصراعات السياسية على سبيل المثال). ولها أيضا صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع أو الصراع السياسي ذاته، أي ثمة علاقة زمنية و/أو جغرافية و/أو سببية. وبالإضافة إلى الطابع الدولي لهذه الجرائم المشتبه بها (التي يمكن أن تشكِّل، تبعا للظروف، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان)، قد تتضح 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.
	4 - وكان اتخاذ القرار 1960 (2012) مؤشراً على وضع آلية امتثال جديدة تُعنى بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وقد أُعدت توجيهات بشأن ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ، والتأطير التحليلي والمفاهيمي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بالتعاون مع مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وعُممت في تموز/يوليه 2011 على فرق الأمم المتحدة الميدانية تمشياً مع قرار لجنة السياسات 2010/30 بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع. وتبعاً لذلك، بدأ في عدة أماكن وإرساء ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ من خلال نهج يتسم بالمرونة ويقوم على الظروف الخاصة بكل بلد من أجل تفادي الازدواجية والتشرذم. وتوجد قواعد المعلومات المشتركة ومنهجيات جمع البيانات عن حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع قيد المناقشة، وهي لا تزال تشكل تحديا نظرا لاختلاف ولايات المؤسسات الشريكة ومسؤولياتها. ونظراً للطابع الحساس لهذا الانتهاك، لا تزال بعض التحديات قائمة أيضا في جمع المعلومات والتحقق منها. وتجدر الإشارة إلى أن حوادث محددة ورد ذكرها في هذا التقرير ليس المقصود منها أن تكون مؤشرا على طابع الانتهاكات ونطاقها. وقد تم حتى الآن توثيق حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تحت عناوين أوسع مثل حالات العنف الجنسي والجنساني. والهدف من الاتفاق على تعريف مشترك للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هو معالجة هذا الأمر. ومن المتوقع الحصول على مزيد من المعلومات المتسقة عن حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومرتكبيه واتجاهاته وأنماطه كلما أُنشئت هذه الترتيبات في جميع الظروف الهامة المثيرة للقلق.
	5 - وتهيئ النزاعات المسلحة وعواقبها ظرفا خاصا مؤاتيا للعنف الجنسي. وتسلط سلسلة القرارات القوية التي اتخذها مجلس الأمن خلال السنوات الثلاث الماضية الضوء على هذه الظاهرة الجديدة وعلى مرتكبيها - وهم في الغالب رجال يرتدون الزي العسكري، ينتسبون إلى الجماعات المسلحة التابعة للدول ولغير الدول على حد سواء. وقد فتح هذا الاهتمام منافذ استراتيجية للوصول إلى العناصر الفاعلة غير التقليدية في مجال أمن المرأة، لذا يجب أن يظل مستداما. فقوات الأمن على وجه الخصوص مكلفة بحماية السكان المدنيين، لا بتصيّدهم. ينبغي أن يرمز الزي العسكري إلى الأمن والانضباط والخدمة العامة، لا إلى الاغتصاب والنهب والإرهاب. ويستجيب الأفراد العسكريون للتدريب والأوامر الواضحة والتدابير التأديبية والمثال الذي وضعته القيادة. وينبغي لجميع هؤلاء أن يعملوا على منع وردع العنف الجنسي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ولا بد على وجه الخصوص من إنفاذ مسؤولية القيادة بصرامة عندما يتقاعس الرؤساء عن منع الانتهاكات التي يرتكبها مرؤوسوهم أو معاقبتهم عليها.
	6 - إن العنف الجنسي، وظلال الرعب والصدمة الطويلة التي يسدلها، يؤثر بشكل غير متناسب في النساء والفتيات. غير أن المعلومات الحديثة تؤكد أن حالة الضحايا من الذكور ومحنة الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب، تتطلب دراسة أعمق. ويجب فهم هذه المسألة من جميع وجهات النظر ومعالجتها على جميع المستويات كجزء من نهج شامل لحماية المدنيين. وينبغي على وجه الخصوص أن يمتد الضوء الكاشف الذي يسلطه مجلس الأمن ليشمل أكثر الزوايا ظلمة في منشآت الاحتجاز والاستجواب، وذلك لضمان منع أعمال إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والمعاقبة عليها.
	ثانيا - معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل وإعداد التقارير وفقاً لقرار مجلس الأمن 1960 (2010)
	ألف - طرائق ترتيبات الرصد والإبلاغ والتحليل بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
	7 - الغرض من ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ هو ضمان الجمع المنهجي للمعلومات الآنية والدقيقة والموثوق بها والموضوعية بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المرتكب ضد النساء والرجال والأطفال في جميع الحالات المثيرة للقلق، وذلك تمشياً مع الفقرة 8 من القرار 1960 (2010). وستُستخدم هذه المعلومات لتشجيع القيام بمزيد من الأعمال في الوقت المناسب لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له. وتتيح الترتيبات الفرصة لتعزيز التقيد بالممارسات الآمنة والأخلاقية لجمع المعلومات عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتفعيلها. وينبغي أن تكون المعلومات المستقاة منها أن تنير الطريق أمام أنشطة الدعوة الاستراتيجية، وتعزيز الوقاية والاستجابات البرنامجية من أجل الضحايا، والمساهمة في وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف الجنسي على المستوى القطري.
	8 - وتستتبع ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ إنشاء فريق عامل على المستوى الفني معني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، يمكن أن ينضاف إلى الآليات القائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة. وسيقوم الفريق العامل باستعراض المعلومات ورصد حوادث العنف الجنسي والتحقق منها، وتحليل البيانات والاتجاهات والأنماط، وإعداد التقارير، وبناء القدرات لتعزيز الترتيبات وتنسيق الالتزامات مع أطراف النزاع. وينبغي التشديد على التنسيق مع آلية الرصد والإبلاغ بموجب قراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وكذلك الرصد والإبلاغ في إطار ولايات أخرى، حسب الاقتضاء. وستتولى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعناصر حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى التي أُسندت إليها الصلاحيات اللازمة ولديها الخبرات والقدرات اللازمة، الدور القيادي في مهام الفريق العامل في ما يتعلق برصد الحوادث والتحقق منها.
	9 - وتستتبع الترتيبات أيضا إنشاء منتدى مشترك للتشاور بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من أجل استعراض ومناقشة المعلومات والتحليلات المتاحة المجمعة والمجهول المصدر عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والمستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر، وتقديم توصيات إلى الفريق العامل وقيادة الأمم المتحدة العليا من أجل الدعوة والعمل لمنع والتصدي للعنف الجنسي. وتوجد بالفعل في سياقات بلدان عديدة ترتيبات للتشاور والتنسيق بشأن قضايا العنف الجنساني في إطار المساعدة الإنسانية، مثل مجموعة الحماية، ومجال المسؤولية عن العنف الجنساني/الفريق العامل/المجموعة الفرعية، والأفرقة المواضيعية المعنية بالشؤون الجنسانية. لذلك وحيثما كان الأمر ممكناً ومناسباً، يمكن الدعوة إلى عقد المنتدى المشترك للتشاور تحت رعاية هذه الترتيبات القائمة. وقد يشمل المنتدى المشترك أعضاء من الفريق العامل، وكذلك ممثلين من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وممثلين عن مقدِّمي الخدمات الصحية، وممثلي الحكومات المعنية.
	باء - المستشارون في شؤون حماية المرأة
	10 - تمشياً مع الفقرة 12 من القرار 1888 (2008) والفقرة 10 من القرار 1960 (2012)، اشترك في إعداد اختصاصات المستشارين في شؤون حماية المرأة كل من إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بالتشاور مع أعضاء مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. ويتطلب تنفيذ الولاية المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات اعتماد نهج ثلاثي الأبعاد. لذا، سيكون مكتب أحد المستشارين في شؤون حماية المرأة داخل مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام، وسيعمل بتعاون وثيق مع المستشارين في شؤون حماية المرأة المعيَّنين والعاملين ضمن عناصر حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية، حيثما تم إيفادهم. وستكون أدوار هؤلاء المستشارين مكمّلة لبعضها البعض وستُتخذ وسيلة لتعزيز تصدي عناصر حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية والعناصر الأخرى المعنية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات().
	11 - وسيقوم المستشار في شؤون حماية المرأة الموجود ضمن مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام بمهمة التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الأمم المتحدة من أجل تعزيز رصد أعمال العنف الجنسي ذات الصلة بالنزاعات المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال والإبلاغ عنها والوقاية منها والتصدي لها. وسيقدم هذا المستشار الدعم، حسب مقتضى الحال، إلى الجهات الفاعلة للأمم المتحدة لتنفيذ ولاية مجلس الأمن المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وسينصب دور المستشار على وجه التحديد على تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ؛ والتنسيق بين الجهات المعنية في الحوار مع أطراف النزاع؛ والمساهمة في دمج الاعتبارات المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في سياسات الأمم المتحدة وخططها وعملياتها وتدريباتها.
	12 - وسيقوم المستشار في شؤون حماية المرأة (حقوق الإنسان) بجملة أمور منها أداء دور رائد في وظيفة الرصد والإبلاغ للفريق العامل المعني بترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ، وتنسيق عملية إعداد التقارير، وإجراء تحليل للمعلومات للمساهمة في فهم أنماط العنف الجنسي واتجاهاته، والتخطيط لفرق التحقيق المتعددة التخصصات والتنسيق في ما بينها.
	13 - وسيقوم المستشار في شؤون حماية المرأة (المسائل الجنسانية) بجملة أمور منها أداء دور رائد في تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتدريب وبناء القدرات وجوانب الاستجابة. ويشمل ذلك العمل مع العناصر المدنية وعناصر الشرطة والعناصر العسكرية التابعة للبعثات لإدماج الاهتمامات المتعلقة بالعنف الجنسي في السياسات العامة والأنشطة وإجراءات التشغيل الموحدة وغيرها. وسيعمل هذا المستشار أيضا على أن تتلقى جميع عناصر البعثات المعنية بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التدريب الكافي، وسيساهم في وضع خطط للحماية واستراتيجيات شاملة وتنفيذها.
	14 - ولدى استحداث إطار المستشارين في شؤون حماية المرأة، ستستعين منظومة الأمم المتحدة في بالخبرة المتاحة في مجالات حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية والعنف الجنساني. والهدف من ذلك هو إنشاء مجموعة من المستشارين لهم من السمات الخاصة ما يجمع بين التحليل الجنساني وحقوق الإنسان والخبرة الأمنية التنفيذية/الخبرة في الحماية. وقد طُلب نشر أو تسمية مستشارين في شؤون حماية المرأة في عدد من البعثات.
	ثالثا - معلومات عن أطراف النـزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي
	15 - شهدت السنة الماضية عدة نزاعات مسلحة جديدة وظلت أخرى مستمرة حيث العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع، وكان في بعض الحالات موجّها بشكل منهجي من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة ضد المدنيين، من أجل معاقباهم وإذلالهم وتدمير أموالهم. وشُهدت أيضا عمليات اغتصاب جماعية ضد النساء والفتيات. وقد أدى الانهيار العام للقانون والنظام، وانعدام القضاء، واستمرار النزاع، والمواقف والممارسات التمييزية المترسِّخة، وثقافة الإفلات من العقاب السائدة في هذه الحالات، إلى سهولة ارتكاب هذه الجرائم التي لا تخلِّف عواقب مروعة لدى الضحايا فحسب، ولكنها تترك وراءها قوة تدمر نسيج المجتمع ككل.
	16 - وفي جميع هذه الحالات، غالبا ما لا يبلَّغ عن حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات نتيجة لعوامل عدة، منها الوصم بالعار في المجتمع، والخشية من الانتقام، وانعدام الأمن، ونقص خدمات الاستجابة المتاحة، وما يُعتبر عدم جدوى الإبلاغ نتيجة لضعف إدارة شؤون القضاء، واللامبالاة والضغط السياسي. وفي الحالات التي يسجِّل فيها الناجون قضاياهم، فإنهم غالبا ما يفعلون ذلك من أجل الحصول على الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي، آملين أن تُقام العدالة في المستقبل. وتميل الممارسات والقواعد الثقافية أيضا إلى احتلال موضع الأسبقية على التشريعات المكتوبة في بعض الظروف، حيث يقع عبء المسؤولية والإثبات على عاتق الضحية. كما أن الجبر والتعويض قلما ينفذهما نظام العدالة. وعلاوة على ذلك، ونظرا لبطء وتيرة التحقيقات في معظم أعمال العنف الجنسي، سواء كان ذلك بسبب انعدام الإرادة أو انعدام الخبرة والقدرات والموارد، فإن معظم مرتكبي العنف الجنسي يظلون في واقع الأمر طلقاء لا ينالهم أي عقاب.
	كولومبيا

	17 - أشارت المحكمة الدستورية الكولومبية في الأمر رقم 092 (2008) الذي أصدرته إلى أن العنف الجنسي والاعتداء والاستغلال الجنسيين ممارسة شائعة، وواسعة الانتشار، ومنهجية، وغير مرئية في سياق النزاع المسلح الكولومبي ترتكبها كل الجماعات المسلحة غير المشروعة، وفي حالات معزولة، يرتكبها أفراد من القوات المسلحة الوطنية. وتشمل الجرائم والظروف المحددة التي تكتنف أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع التي أوردتها المحكمة أعمال العنف الجنسي في إطار العمليات المسلحة؛ والعنف الجنسي الممارس على النساء والفتيات اللاتي يتم تجنيدهن قسرا، والعنف الجنسي الممارس على النساء اللاتي يكون أقرباءهن أعضاء في الجماعات المسلحة؛ وأعمال التعذيب والتشويه الجنسي؛ والبغاء القسري والاسترقاق الجنسي. وتتعرض الفتيات والنساء والفتيات المشردات، والنساء والفتيات الكولومبيات من أصل أفريقي، ومن السكان الأصليين، إلى مستويات متفاوتة من العنف الجنسي. إلا أن الإبلاغ عن هذه الظاهرة لا يزال قليلاً جداً.
	18 - ومما يثير القلق على نحو خاص ارتكاب أعمال العنف الجنسي الخطيرة والمتكررة على أيدي جماعات مسلحة مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، وجيش التحرير الوطني، والجماعات المسلحة غير المشروعة التي برزت بعد تسريح المنظمات شبه العسكرية، ضد الفتيات المجندات فيها أو المرتبطات بها. ويطلب من الفتيات إقامة علاقات جنسية مع بالغين وهنّ في سن مبكرة، ويرغمن على الإجهاض إذا حملن. كما يرغمن على استخدام وسائل منع الحمل التي غالبا ما تكون غير ملائمة، وتضّر بصحتهن. كما يرتبط العنف الجنسي والتشريد القسري بذلك لأن التشريد يصبح في غالب الأحيان السبيل الوحيد المتبقي أمام النساء والفتيات في مناطق معينة لكي لا يقعن ضحايا للعنف الجنسي على أيدي الجماعات المسلحة. وفي حين أن الكثير من هذه الجماعات المسلحة غير المشروعة تمارس أنشطة إجرامية عامة، تعمل جماعات أخرى بأساليب مشابهة للأساليب التي كانت تمارسها المنظمات شبه العسكرية السابقة. وتوجد لدى بعض الجماعات بنية عسكرية وسلسلة قيادة تمكنها من السيطرة على الأراضي وعلى مواصلة العمليات العسكرية. وأظهرت بعض هذه الجماعات قدرتها على التغيّر، وفي بعض الحالات، على العمل بشكل مشترك. وتعتبر الحكومة أن هذه الجماعات جميعاً عبارة عن عصابات إجرامية.
	19 - وأفادت بعض التقارير عن حالات من العنف الجنسي ارتكبها أفراد من قوات الأمن الكولومبية. وفي معظم الحالات، كانت الضحايا فتيات. ففي أيلول/سبتمبر 2011 مثلاً، أفاد مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في كولومبيا أنه في ولاية كارتاخينا، في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من القوات المسلحة ”حتى لو كانت حالات العنف الجنسي ضد النساء التي ترتكبها قوات الأمن لا ترقى إلى استراتيجية حرب [...]، فإنها تشكّل ممارسة معممة تستفيد من ظروف تبعية المرأة وأوضاعها الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر الناجمة عن عدم توفير الحماية لها من قبل الدولة، وتقبّل أفكار سائدة في الثقافة المحلية، منها أن جسد المرأة شيء يمتلكه الرجل“. وفي حين تقرّ وزارة الدفاع الكولومبية بوجود عنف جنسي يزعم أن أفراداً من قوات الأمن يرتكبونه، فإنها تؤكد أنه ليس من الممكن القول أنه يمثل ممارسة واسعة الانتشار. وتقرّ الوزارة أيضا بالحاجة إلى مراجعة النظم والإجراءات المعتمدة لمعالجة الشكاوى باعتبارها آلية للإنذار المبكر لمنع وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
	20 - وقد اتخذت حكومة كولومبيا عدة خطوات إيجابية للتصدي للعنف الجنسي. ففي تموز/يوليه 2011، عُينَّت مستشارة سامية للمساواة بين الجنسين لإسداء المشورة للحكومة بشأن المساواة بين الجنسين والسياسات العامة. وفي تصريح علني أدلت به المستشارة السامية في أيلول/سبتمبر، أعربت عن أهمية منع وقوع جرائم العنف الجنسي ومقاضاة جميع أطراف النزاع التي ترتكبها. كما يمثّل قانون الضحايا وإعادة الأراضي الصادر في حزيران/يونيه 2011 خطوة هامة إلى الأمام لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويقرّ القانون بالفروق القائمة على أساس نوع الجنس والميول الجنسية وينصّ على تدابير حماية محددة وإجراءات خاصة، تشمل دفع التعويضات. كما أنشئت بعض الآليات لتقديم المساعدة والخدمات لضحايا العنف الجنسي ولأسرهم، مثل مراكز العناية الشاملة بضحايا العنف الجنسي.
	21 - كما تبذل السلطات العسكرية والقضائية جهوداً ترمي إلى ضمان المساءلة. فمن خلال التوجيه رقم 06 (17 أيار/مايو 2011)، كرر النائب العام التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي، وخاصة المرتكب منه بحق النساء والأطفال في النزاع المسلح. وفي آذار/مارس 2011، حُكم على سبعة من ضباط الشرطة الوطنية لاعتدائهم جنسياً في حزيران/يونيه 2009 على فتاة مشردة في الثالثة عشرة من العمر في بوغوتا. ويجرى استعراض التوجيه رقم 11 (تموز/يوليه 2010) الصادر عن وزير الدفاع، الذي ينص على إلزام أفراد القوات الحكومية، أثناء ممارسة وظائفهم، بمنع ارتكاب جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، لا سيما العنف الجنسي، وذلك لكفالة تطابقه مع سياسة ”عدم التسامح المطلق“ مع العنف الجنسي. لكن لا تزال هناك حاجة لوضع تدابير نهائية لفرض الانضباط العسكري، بما في ذلك تعزيز مسؤولية القيادة، والفصل من الخدمة، والتدقيق الوقائي في مؤهلات الأفراد العسكريين، وإجراءات الرد السريع، وتيسير التحقيقات القضائية والتأديبية، فضلا عن تدابير الوقاية والحماية لصالح الضحايا، بما في ذلك دفع التعويضات.
	22 - وبموجب الأمر رقم 092 الصادر عن المحكمة الدستورية الكولومبية في نيسان/أبريل 2008، أمرت المحكمة مكتب النائب العام بمتابعة التحقيقات في 183 قضية محددة من قضايا العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات. وحتى الآن، لم تُعرض على المحكمة سوى أربع قضايا منها. علاوة على ذلك، وفي جميع أنحاء البلد، ومن بين 77 قضية تحقق فيها حاليا الفروع الإقليمية لمكتب النائب العام، صدرت 42 مذكرة توقيف، وصدرت ستة أحكام حتى الآن. وبصورة منفصلة، في إطار آلية العدالة الانتقالية المنشأة في كولومبيا (القانون 975)، أفادت وحدة العدل والسلام التابعة لمكتب النائب العام أنه في 31 تموز/يوليه 2011، كان من بين 026 26 اعترافا أدلى به أفراد ميليشيا الدفاع عن النفس السابقة، فإن 55 منها فقط يتعلق بالعنف الجنسي. وقد بدأ البت في دعاوى قضائية رفعت ضد بعض أفراد ميليشيا الدفاع عن النفس التي كانت تعمل بين الأعوام 1999 و 2006، في إطار قانون العدالة والسلام. وقد اتخذ المدعي العام الجديد بعض الخطوات الإيجابية خلال عام 2011 لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية. فعلى سبيل المثال، اتُهم أحد أفراد جماعة شبه عسكرية في نورته دي سانتاندير في آب/أغسطس 2011، بمسؤوليته عن تعذيب ما لا يقل عن 25 امرأة وفتاة واستعبادهن جنسياً.
	كوت ديفوار

	23 - شهدت كوت ديفوار زيادة في أعمال الاغتصاب والاغتصاب الجماعي الموجه ضد المدنيين خلال الأزمة الأخيرة التي أعقبت الانتخابات، ليتكرر على نحو مأساوي ما حدث خلال الحرب الأهلية في البلد خلال الفترة 2002-2004. فقد ارتكبت جرائم العنف الجنسي جميع أطراف النزاع، ومن ضمنها عناصر من قوات الدفاع والأمن السابقة، وعناصر من القوات المسلحة للقوى الجديدة، وعناصر من القوات الجمهورية لكوت ديفوار، وأفراد جماعات الميليشيا()، ومن الصيادين التقليديين المعروفين باسم دوزوس، ومن أعضاء اتحاد الطلاب والتلاميذ في كوت ديفوار، سواء كانت مرتبطة بائتلاف الرئيس السابق لوران غباغبو التحالف من أجل الأغلبية الرئاسية، أو بائتلاف الحزب الحاكم للرئيس الحسن واتارا، تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام. كما وردت أنباء تفيد بأن بعض المدنيين، من بينهم في بعض الحالات أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة، كانوا من بين الجناة.
	24 - وكانت هذه الأعمال ذات دوافع سياسية أو عرقية، وارتكبها على الملأ أو أمام أفراد الأسرة عناصر من الجماعات المسلحة أو الميليشيات لإذلال الرجال والنساء الذين يعتبرون معارضين سياسيين. وفي أبيدجان، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2010، تعرضت سبع نساء، اعتقلهن أنصار تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام خلال مظاهرة نظمت في 16 كانون الأول/ديسمبر، للاغتصاب الجماعي مرتين علي يد ثلاثة رجال درك ملثمين خلال احتجازهن في مركز الشرطة. وفي 3 نيسان/أبريل 2011، اغتصب شباب مسلحون تابعون لحزب الأغلبية الرئاسية فتاة وثلاثة ذكور من المؤيدين للتجمع في أبيدجان. وفي 11 نيسان/أبريل، في أبيدجان أيضا، قام أنصار من التجمع باغتصاب سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 15 سنة. ويزعم أن فتاة توفيت نتيجة الاغتصاب بينما غادر الناجون الآخرون منازلهم وتواروا عن الأنظار.
	25 - ولوحظ أيضا وجود اتجاه ينذر بالخطر في حالات الاغتصاب في غرب كوت ديفوار، حيث حدثت على نحو متكرر حالات اغتصاب جماعي على أيدي مجهولين يعتقد أنهم أفراد من جماعات الميليشيات وخلال هجمات مسلحة على وسائل النقل العامة أو على منازل خاصة. واستفاد الجناة من تدهور الوضع الأمني، ومن انهيار النظام القضائي ونظام المؤسسات الإصلاحية، مما أدى إلى فرار حوالي 000 12 سجين في أنحاء البلد، منهم أشخاص معروفون بمعاودة ارتكاب جرائم جنسية. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011، اغتصب ما لا يقل عن 17 امرأة، من بينهن طفلة في السادسة من العمر، اغتصابا جماعيا في دويكوي على أيدي مجموعة مؤلفة من عشرة أفراد من الميليشيا المسلحة ينتمون إلى التحالف الوطني لشعب وي، بقيادة غونيان مونبوهو جوليان المعروف حركيا باسم كولومبو. وهددت الجماعة بحرقهن أحياء إذا قاومن عملية الاغتصاب. وفي 7 شباط/فبراير، تعرضت خمس نساء وفتيات ينتمين إلى الجماعة الإثنية مالينكي لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة مؤلفة من ثمانية أفراد من الميليشيا نصبوا كمينا للسيارة التي كنّ يستقلنّها على الطريق الرابط بين دويكوي ومان. إلا أن المهاجمين لم يغتصبوا امرأتين أخريين تنتميان إلى الجماعة الإثنية غيري كانتا تسافران معهن. كما تم توثيق حوادث اغتصاب ارتكبها أعضاء من ميليشيا الحركة الإيفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار، بقيادة زيكي سيلفان المعروف حركيا باسم باستور غامي؛ ومن الاتحاد الوطني للمقاومة في الغرب الكبير بقيادة يايي أوكتاف؛ ومن جبهة تحرير الغرب الكبير بقيادة ماهو غلوفي. وفي أوائل شباط/فبراير 2011، تم اغتصاب تسع نساء وفتيات، من بينهن نساء حوامل وفتاة قاصر، على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن المرابطة في بويابلو (داناني)، مما دفع جميع الشابات إلى الهرب من القرية، وولدت بعض الناجيات الحوامل لاحقاً مواليدً ميتين. وفي 14 آذار/مارس قام أحد عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار باغتصاب امرأة في العشرين من العمر في دوكي، كانت حاملاً في شهرها الثامن بينما كانت تحاول الفرار من المدينة مع عدد آخر من الأهالي. وفي 13 نيسان/أبريل في دياهويبلو، اغتصب أحد عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار امرأة مقاتلة من الحزب الحاكم السابق، الجبهة الشعبية الإيفوارية.
	26 - وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2011، تم توثيق ما مجموعه 478 حالة اغتصاب في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال المجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني. إلا أنه لم يعتقل إلا 13 شخصاً فقط ولم تصدر في حقهم أية أحكام حتى الآن. إن الأحكام التمييزية التي تتضمنها التشريعات الوطنية، مثل المادة 354 من قانون العقوبات التي لا تحدد العناصر المكونة لجريمة الاغتصاب، تؤدي إلى إصدار أحكام وقرارات غير متناسقة انتهاكاً للقانون الدولي. وفي غالب الأحيان يتم إعادة تصنيف تهم الاغتصاب بأنها تعريض فاضح (هتك العرض)، وهي تنطوي على فترة أقصر بكثير من الوقت للتحقيق وجمع الأدلة. وتمثّل لجنة الحوار وتقصي الحقائق والمصالحة التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي في 13 تموز/يوليه 2011، خطوة هامة في إعادة بناء الثقة بين سكان كوت ديفوار ومحاربة الإنسانية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وخلال الزيارة التي قامت بها ممثلتي الخاصة لكوت ديفوار في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تعهد رئيس اللجنة، شارل كونان باني، بأن دفع التعويضات للضحايا سيشكل جزءا لا يتجزأ من ولاية اللجنة.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية

	27 - جرت أعمال عنف جنسي، شملت سلسلة من عمليات الاغتصاب الجماعي، في كيفو الشمالية والجنوبية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حوادث عدة، يبدو أن جماعات مسلحة أو عناصر من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية هي التي ارتكبت عمليات الاغتصاب الجماعي انتقاماً من السكان لتعاونهم المزعوم مع ”العدو“. ويُلجأ أيضاً إلى أعمال العنف الجنسي كوسيلة لفرض السيطرة السياسية أو الاقتصادية على السكان. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 1 كانون الثاني/يناير 2011، زُعم أن ما لا يقل عن 46 امرأة وفتاة واحدة، في بوشاني وكالامباهيرو (ماسيسي، كيفو الشمالية) تعرضن للاغتصاب على أيدي رجال مسلحين تبيّن أنهم عناصر من القوات المسلحة التي يقودها العقيد تشوما بالوميسا والعقيد موغيشا، اللذين ربما تصرفا على هذا النحو انتقاماً من السكان المدنيين بسبب ما عُدّ دعماً لقوات ”معادية“. وفي حادث منفصل، في الليلة الفاصلة بين 1 و 2 كانون الثاني:يناير 2011، في إقليم فيزي (كيفو الجنوبية)، اغتصبت عناصر متكاملة (المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب سابقاً والمقاومون الوطنيون الكونغوليون) بقيادة المقدم كابيبي موتواري من قطاع القوات المسلحة السابق 43، أكثر من 50 امرأة في ما يُعتقد أنه أيضاً انتقام من السكان المدنيين إثر مقتل عنصر من عناصر القوات المسلحة ينتمي إلى هذا القطاع. وفي يوم 21 شباط/فبراير، حكمت محكمة كيفو الجنوبية العسكرية في بركة على 11 عنصراً من عناصر القوات المسلحة، من بينهم المقدم موتواري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم اغتصاب، ارتكبت في يومي 1 و 2 كانون الثاني/يناير في قرية فيزي. وفي كيكوزي بإقليم أوفيرا (كيفو الجنوبية)، زُعم أن عناصر من القوات الجمهورية الاتحادية بقيادة الرائد روبنغو جون روغاتين والرائد شاكا نياموسارابا الذي انضم حديثاً إلى القوات المسلحة، اغتصبوا 9 نساء ونهبوا مركزاً صحياً وعدة منازل. وفي حزيران/يونيه، زعم أن 80 شخصاً، من بينهم 12 طفلاً ورجلاً، وقعوا ضحايا اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى اقترفتها عناصر تابعة للتحالف الوطني من أجل كونغو حر وذي سيادة الذي يقوده الجنرال جانفييه كارايري في موتونغو والقرى المحيطة بها في إقليم واليكالي (كيفو الشمالية). وتم كذلك توثيق عمليات نهب واسعة النطاق وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وفي شهر حزيران/يونيه أيضاً، تلقت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (البعثة) تقارير تفيد بوقوع عمليات اغتصاب ونهب يزعم أن عناصر من القوات المسلحة بقيادة العقيد كيفارو نيرغييه كاريبوشي ارتكبتها في الفترة ما بين بين 9 و 12 حزيران/يونيه في ناكيليه والمناطق المحيطة بها في فيزي. ووفقاً للبعثة، وإثر بعثتي تحقيق تم إيفادهما إلى المنطقة، كان من العسير التأكد من نطاق هذه الحوادث وحجمها. ومع ذلك، فقد ثبت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت العنف الجنسي. وتعمل ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بشكل وثيق مع البعثة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمتابعة هذه المسألة. ولا يزال التحقيق القضائي الذي يجريه المدعي العام العسكري في كيفو الجنوبية مستمراً؛ وفي يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، عُيِّن العقيد كيفارو قائداً لفوج القوات المسلحة 111 في ليميرا (كيفو الجنوبية).
	28 - وفي أعقاب عمليات الاغتصاب الجماعي والنهب التي ارتكبتها جماعات ماي ماي شيكا وعناصر من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (القوات الديمقراطية) في واليكالي بين 30 تموز/يوليه و 2 آب/أغسطس 2010، والتي تم خلالها اغتصاب ما لا يقل عن 303 أشخاص في 13 قرية، ظل ”المقدم“ ماييلي من جماعة ماي ماي شيكا رهن الاحتجاز، رغم أن محاكمته لم تبدأ بعد. وأصدرت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أوامر بالقبض على ”العقيد“شيكا نتابيري نفسه، إضافة إلى ”المقدم“ إيفاريست صديكي كنزيغوهيرا و ”النقيب“ سيرافين ليونزو، وكنيته كارانغوا من القوات الديمقراطية، ويزعم أيضاً أن جميعهم شاركوا في الهجوم وما زالوا فارين. وفي 15 أيلول/سبتمبر، سجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشح ”العقيد“ شيكا لانتخابات الجمعية الوطنية، التي بدأت يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي غضون ذلك، واصلت جماعات ماي ماي شيكا هجماتها في واليكالي. وعقب الأحداث التي وقعت في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010، دعمت الأمم المتحدة، من خلال استجابة متكاملة، نشر 100 من ضباط الشرطة المدنية الوطنية في المنطقة المتضررة. وسهلت عمليات النشر عودة السكان المحليين إلى قراهم وإجراء سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقات جنائية في الحادث. وهذا يمثّل نموذجاً إيجابياً عن قوات الأمن المحلية التي وظفت من أجل توفير الحماية للضحايا ولشهود العنف الجنسي.
	29 - وقد وثقت الأمم المتحدة ما مجموعه 625 حالة من حالات العنف الجنسي التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الفترة المشمولة بالتقرير، وهي تمثل 602 من الحالات المرتكبة ضد النساء والفتيات و 23 حالة ضد الرجال والصبية في المقاطعات المتضررة من النزاع الثلاث وهي: كيفو الشمالية (299 حالة)، وكيفو الجنوبية (167 حالة)، والمقاطعة الشرقية (159 حالة). ومن بين هذه الحالات الـ 602، نُسبت 151 حالة (من بينها حالات خمسة أطفال)، إلى القوات الديمقراطية، و 34 حالة (تشمل 26 طفلاً) إلى جيش الرب للمقاومة، و 126 حالة (من بينها 24 طفلاً) إلى جماعات مسلحة كونغولية عديدة، وبالخصوص القوات الجمهورية الاتحادية، والتحالف الوطني من أجل كونغو حر وذي سيادة، وجماعات ماي ماي في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، بما في ذلك ماي ماي شيكا وائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين. ومما يدعو إلى القلق بشكل خاص أن ما يقرب من نصف الحالات الـ 625 يُعزى إلى عناصر من القوات المسلحة (261 حالة، منها 3 رجال و 66 طفلاً)، والشرطة الوطنية الكونغولية (41 حالة، من بينها 13 طفلاً). وربما يُفسّر ذلك جزئياً بأن رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الوطني أيسر من رصد انتهاكات الجماعات المسلحة بحكم سهولة الوصول إليها.
	30 - وكثيراً ما يهاجم مقاتلو جيش الرب للمقاومة في المقاطعة الشرقية القرى بهدف نهب الإمدادات لتموين الجماعة ولكن أيضاً لاختطاف الرجال والأطفال لتسخيرهم في نقل البضائع المسروقة. وتتعرض معظم الفتيات والنساء المختطفات إلى الاستعباد الجنسي أثناء احتجازهن، ومن بينهن من يرغمن على الزواج من قادة جيش الرب للمقاومة. وتم الإبلاغ عن حالات اغتصاب فردية ارتكبتها عناصر من قوات الأمن الوطني والجماعات المسلحة ضد مزارعين كانوا ذاهبين إلى حقولهم. ويدّعى وقوع حالات عنف جنسي ارتكبتها عناصر القوات المسلحة أثناء الدوريات أو عند ابتزاز الإمدادات من السكان. والتقدم المحدود في إنشاء قوات أمن تخضع للمساءلة وتتسم بالمهنية، وعدم انتظام دفع المرتبات، وضعف هيكل القيادة والتحكم في الجيش الكونغولي كلها أمور يُساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.
	31 - وتشير البيانات المسجلة عن طريق عنصر المساعدة المتعددة القطاعات للاستراتيجية الوطنية المعنية بالعنف القائم على التحيز الجنسي، إلى أن 527 3 ضحية من ضحايا العنف الجنسي (من بينهم 723 طفلاً) في كيفو الشمالية؛ و 379 4 ضحية (015 1 طفلاً) في كيفو الجنوبية، و 628 1 ضحية في إيتوري تلقوا دعماً طبياً ونفسياً واجتماعياً خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى آب/أغسطس 2011. ولا يمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة عدد الحالات الجديدة من العنف الجنسي الموثقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير نفسه. وذلك لأن بعض الضحايا يحصلون على الخدمات فقط عندما تبدأ معاناتهم من مشاكل صحية، في حين يسعى آخرون إلى الحصول على المساعدة النفسية الاجتماعية بعد أشهر أو حتى سنوات من وقوع الحادث. ويعسر كذلك، في سياق فترة ما بعد النزاع، في المناطق التي يخضع فيها عدد كبير من المسلحين إلى التسريح، تبين المدنيين من المقاتلين السابقين. ولذا يمكن للضحايا المدنيين في كثير من الأحيان وصف مدنيين بدلاً من رجال يرتدون الزي العسكري باعتبارهم هم الذين اعتدوا عليهم.
	32 - ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك البعثة، لاعتقال مرتكبي العنف الجنسي ومحاكمتهم، لم تتم متابعة عدد كبير من أعمال العنف الجنسي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة وعناصر القوات المسلحة بالوسائل القضائية. ولم يتم التحقيق في بعض الحالات الأخرى، أو إذا تم ذلك، فلا تُجرى محاكمات، أو لا تنفذ الأحكام الصادرة في الجناة. وحتى عندما يتم تقديم الجناة للمحاكمة وتقع إدانتهم قضائياً، فغالباً ما يحكم القضاة بعقوبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون. ومما يدعو إلى القلق بشكل خاص الإفلات من العقاب الذي يتمتع به كبار الضباط المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. فعلى سبيل المثال، لا يزال مرتكبو جرائم الاغتصاب التي وقعت في كيكوزي وبوشاني طلقاء. ومما يؤسف له أيضاً أن محاكمة ”المقدم“ ماييلي لم تبدأ بعدُ رغم الجهود التي تبذلها البعثة وغيرها من الشركاء لدعم الإجراءات القضائية.
	33 - وفي الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2010 وآب/أغسطس 2011، أجريت أكثر من 250 محاكمة لعناصر من قوات الأمن الوطني بمساعدة من البعثة وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد جلسات استماع متنقلة. ونتيجة لذلك، حكم على أكثر من 150 عنصراً من عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية الوطنية لارتكابهم جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، وفي 16 آب/أغسطس 2011 أدانت محكمة بوكافو العسكرية، في محاكمة تاريخية، محاربين روانديين من القوات الديمقراطية اتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم اغتصاب، اقترفت ضد السكان في كالونغي وبونياكيري خلال الفترة من حزيران/يونيه 2006 إلى كانون الثاني/يناير 2007.
	34 - وقد أنشأت البعثة أربع من خمس خلايا دعم المحاكمات اقتُرحت لتعزيز قدرة نظام العدالة الكونغولي على إجراء تحقيقات في ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي. ونظمت وحدة تطوير قطاع الأمن التابعة للبعثة برنامجاً تدريبياً لضباط الجيش الكونغولي في المقاطعة الشرقية وكيفو الجنوبية ليصبحوا مدربين في مجالات العنف الجنسي، وحماية الأطفال، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. ولا تزال مبادرات مماثلة قيد التنفيذ، من بينها مبادرة مع الشرطة المدنية الوطنية، في الجزء الشرقي من البلاد حيث تركّز بصفة خاصة على التعامل مع الضحايا والشهود في حالات العنف الجنسي والجنساني. وفي كلتا الحالتين، ستصبح وحدات التدريب المعدة معياراً وطنياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتدريب قوات الأمن الوطني وتوعيتهم في مجال العنف الجنسي والجنساني.
	ليبيا

	35 - خلال النزاع الذي دارت رحاه في ليبيا في الفترة ما بين شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر 2011، وردت أنباء عن ادعاءات تتعلق بأعمال عنف جنسي ارتكبها طرفا النزاع. وقد خلُصت لجنة التحقيق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، في تقريرها الصادر في حزيران/يونيه 2011، إلى أن ما ورد من معلومات كاف ليسوِّغ إجراء مزيد من التحقيقات للتأكد من مدى انتشار العنف الجنسي. وبهدف التحقق من النطاق والحجم الفعليين للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في ليبيا، شرعت الأمم المتحدة في التحقيق في تلك الانتهاكات وجمع معلومات عنها وتحليلها.
	36 - وتؤكد النتائج الأولية المستشفّة من المرحلة الأولى من عملية الرصد أن النساء والرجال تعرضوا على حد سواء للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. فقد ورد أن نساء اختُطفن من منازلهن أو من سياراتهن أو من الشارع واغتُصبن في أماكن غير معروفة لدى الضحايا، في حين اغتُصب رجال في السجون وأماكن الاحتجاز. وأفادت التقارير أن الاغتصاب استُخدم كشكل من أشكال العقاب ضد من تمردوا على نظام القذافي السابق. وزُعم بأن الاغتصاب كان سائدا في مدن الزاوية وزوارة وأجدابيا ومصراته ولغزاية (جبال نفوسة) التي كانت محاصرة من قبل قوات القذافي السابقة. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت قوات الأمن التابعة لنظام القذافي السابق وأتباعه قد تلقت أوامر باغتصاب الرجال والنساء والأطفال أثناء النزاع. وفي إحدى الحالات على سبيل المثال، اغتُصبت امرأة عمرها 23 عاما في مناسبتين في مدينة بني وليد على أيدي رجال مسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري؛ وهي الآن حامل في شهرها الخامس. وفي حالة أخرى، ذكرت امرأة عمرها 34 عاما أن ثلاثة رجال اقتادوها إلى غرفة استجواب، وألقوا بها على الأرض وضربوها واغتصبوها. وقد تعرفت على هويتهم وقالت إنهم أفراد من قوات القذافي. كما ادعت بوجود العديد من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب ولكنهن لم يبلغن عن ذلك خشية أن يوصمن العار. ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع ويدفع الضحايا والشهود إلى الإمعان في صمتهم عدم وجود هياكل للدولة تتصدى للعنف الجنسي.
	37 - وأفاد الرجال الذين أُلقي عليهم القبض واحتجزوا خلال الفترة ما بين آذار/مارس وحزيران/يونيه 2011 في سجن بوسليم ومرافق الاحتجاز مثل مركز صلاح الدين للاستجواب الجنائي، ومركز الاحتجاز بمعيتيقة، ومركز الأمن الداخلي في بوجميل، والكتيبة العسكرية في غريان، أفادوا في شهاداتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب ضدهم وضد أسرهم، وللاغتصاب، بما في ذلك اغتصابهم شرجياً بواسطة سلاح أتوماتيكي، والصدمات الكهربائية في أعضائهم التناسلية، وسكب الأحماض على عوراتهم على أيدي قيام أفراد من قوات الأمن السابقة التابعة للقذافي، ومن بينهم مدير سجن أبو سليم وأفراد من كتيبة صبحان في غريان وأعوان رجال الأمن التابعون لقائد الحرس الشعبي، منصور ضو. كما هددوا بالقتل في حال عدم اعترافهم. ولاحظ هؤلاء الرجال وجود بعض النساء والأطفال المحتجزين، ولم يستبعدوا أن يكون هؤلاء قد تعرضوا أيضا للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
	38 - وفي حادث منفصل، أفاد أيضا أفراد من قوات القذافي السابقة يوجدون حاليا رهن الاحتجاز في سجن حفرة، بمنطقة تاجوراء، بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات عن جرائم كانوا متهمين بارتكابها، بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وهم ينكرون أنهم تلقوا أوامر بالاغتصاب من رؤسائهم. وفي إحدى الحالات، ذكر المحتجز إنه كان معصوب العينين ومكبل اليدين وتعرض لصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية على أيدي أفراد من قوات الثوار التابعة لأبي الحكيم الحالب. وأكد رئيس مركز إعادة تأهيل السجناء وإصلاحهم في تاجوراء أن اثنين من أعضاء النظام السابق محتجزان حاليا بتهم أعمال الاغتصاب التي ارتكبت في منطقة مصراته خلال النزاع.
	ميانمار

	39 - تشير بعض المعلومات، تشمل معلومات أشارت إليها الأمم المتحدة، إلى استشراء ارتكاب جرائم الاغتصاب على أيدي عناصر من القوات المسلحة الحكومية (تاتماداو تشي) في المناطق الحدودية الإثنية التي ينتشر فيها الجيش، لا سيما في شرق ميانمار. وفي كثير من الحالات، يُدعى أن جرائم الاغتصاب تقع بشكل أكثر من عرضي بل ويتغاضى عنه القادة العسكريون.
	40 - وتفيد التقارير بأن استمرار التوتر في المناطق الحدودية الإثنية والنزاع المسلح الدائر مع الجماعات الإثنية المسلحة لا يزالان يتسببان في حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل هجمات ضد السكان المدنيين والعنف الجنسي. وتشير بعض التقارير إلى أن حوالي 32 امرأة وفتاة من جميع أنحاء ولاية كاتشين تعرضن لعمليات اغتصاب يُدعى أن عناصر من تاتماداو تشي (القوات المسلحة الحكومية) ارتكبتها في الفترة ما بين حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2011. وأفادت الحكومة بوقوع أربع حالات اغتصاب في ولاية شان وحالة واحدة في ولاية كاتشيس في عام 2011، وقالت إن إجراءات عقابية قد اتُخذت في حق الجناة.
	41 - وقد أقرّت الحكومة الجديدة بما كان لخمسة عقود من النزاع المسلح من تأثير سلبي في الأقليات الإثنية وتعهدت بمعالجة شكاواها، وكذلك بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
	الصومال

	42 - وردت تقارير عديدة عن مقاتلي حركة الشباب المجاهدين (حركة الشباب) تتهمهم بارتكاب العنف الجنسي، بما في ذلك إرغام النساء على الزواج والاستعباد الجنسي. وأفادت التقارير أنه يقع إيقاف النساء عند نقاط التفتيش وإبلاغهن بأن بعض المقاتلين قد اختاروهن للزواج. وفي الأعم الأغلب تمتثل الأسر خوفاً من الانتقام.
	43 - ومنذ تدفق المشردين الجاري على مقديشو، والذي زادته المجاعة تفاقماً، ورد عدد كبير من التقارير عن العنف الجنسي. وغالبية الضحايا هم من النساء والفتيات اللاتي يعشن في مخيمات المشردين داخلياً في مقديشو، بعد أن وصل معظمهن من منطقتي باي وباكول. وتكشف الشهادات التي جمعت من الناجيات أن معظم النساء يتعرضن للعنف، بما في ذلك أعمال متعددة من العنف الجنسي، في الليل أثناء نومهن في أكواخهن. وترتكب هذا العنف مجموعات من الرجال المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري. وعادة ما تكون الضحايا غير قادرات على تحديد هوية من هاجمهن. فعلى سبيل المثال، يرتدي عناصر الميليشيات الذين يخضعون لإمرة مفوضي المقاطعات أو الإدارات الإقليمية نفس النوع من الزي الذي ترتديه قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية. وعلاوة على ذلك، تفيد التقارير بأنه نظراً لعدم وجود مستودعات للأسلحة أو لسوء إدارتها، يحتفظ أفراد القوات المسلحة والشرطة بأسلحتهم، خارج أوقات الخدمة، ونتيجة لذلك يمكن أن يستخدمها أفراد غير مرخّص لهم حملها. وقد تعهدت الحكومة الاتحادية الانتقالية بإنشاء فرقة عمل مع الأمم المتحدة لوضع استراتيجية لمنع ظاهرة العنف الجنسي والتصدي لها.
	44 - وأدى أيضًا التأثير المشترك للجفاف والنزاع إلى نزوح السكان من الصومال في النصف الأول من عام 2011. وتفيد التقارير بأن المشردات من النساء والفتيات تعرضن لاعتداءات جنسية وتهديدات بالعنف الجنسي من قبل قطاع الطرق أو رجال يحملون بنادق أثناء عبورهن وعند وصولهن إلى مخيمات اللاجئين في كينيا. وفي كثير من الأحيان، تورط عدة أشخاص في هذه الهجمات على نساء وفتيات تذكر التقارير أنهن تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، وغالباً على مرأى من أزواجهن. وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2011، تم توثيق 136 حالة من حالات العنف الجنسي بين اللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى مخيمين من مخيمات اللاجئين الثلاثة الواقعة في داداب، في كينيا. ويعتقد أن عدد الحالات الفعلية أعلى بكثير من تلك التي ورد ذكرها في التقارير.
	45 - والنساء والفتيات اللاتي شردن من جنوب وسط الصومال في السنوات الأخيرة بسبب استمرار القتال، واللاتي يعشن في مخيمات المشردين داخلياً في ”بونتلاند“، يتعرضن أيضا للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وانعدام الأمن والوضع الاجتماعي المتدني بحكم الانتماء إلى الأقليات الإثنية، وعدم التمتع بحماية العشيرة، كلها عوامل تجعل تعرضهن لخطر العنف الجنسي مستمراً، وهو عنف يمارسه أفراد من المجتمع المضيف ومشردون مثلهن على السواء. ويتم اغتصاب النساء ليلاً حين يكن في أكواخهن؛ أو عند سعيهن للقيام بواجباتهن مثل جمع الحطب أو جلب الماء أو الذهاب إلى السوق أو للعمل كخادمات في المنازل. ومن بين 150 حالة عُرضت على الشرطة في عام 2009، لم تصل ولو حالة واحدة منها إلى مرحلة الحكم إلى غاية شهر شباط/فبراير 2010. ورغم تعهدات سلطات ”بونتلاند“، يظل هذا الوضع المزمن إلى حد كبير دون حل.
	جنوب السودان

	46 - على الرغم من استفتاء ناجح وتحقيق استقلال معترف به دوليا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد عانى جنوب السودان من العنف، لا سيما في ولاية أعالي النيل وولاية جونقلي وولاية الوحدة، التي شهدت حالات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويمكن إبداء ملاحظتين على أساس البيانات المتاحة حاليا: أولا، وقعت حالات من العنف الجنسي داخل معسكرات الجيش الشعبي لتحرير السودان وفي المناطق المحيطة بها، وأبلغ عنها عند بقاء القوات المسلحة في منطقة ما لمدة معينة دون الاشتباك في نزاع فعلي؛ ثانيا، وقعت أعمال عنف جنسي خلال العمليات التي قام بها الجيش الشعبي لتحرير السودان ضد جماعات الميليشيات.
	47 - وأبلغ العديد من المجتمعات المحلية التي تسكن بالقرب من معسكرات أو ثكنات الجيش الشعبي لتحرير السودان عن أعمال عنف جنسي، لا سيما الاغتصاب، ارتكبها جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأفادت هذه المجتمعات بأنها ترى أن الجيش الشعبي لتحرير السودان يقوم بعملياته في مناطقهم دون الخوف من أي عقاب وأنهم في الكثير من الأحيان لا يستطيعون حماية أنفسهم من هذه الاعتداءات أو التماس الإنصاف. ومما يثير القلق أن موظفي انفاذ القانون لم يقوموا في كل مرة بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المنسوبة إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومن دواعي القلق أيضا أنه كلما حاولت السلطات المدنية ملاحقة الأشخاص الضالعين في جرائم العنف الجنسي، لا تتعاون معها قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.
	48 - وخلال النزاع المسلح بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وجيش تحرير جنوب السودان، وهو جماعة ميليشيات متمردة كانت آنذاك تحت القيادة العامة لبيتر غادتديت() في مقاطعة ميوم (ولاية الوحدة)، في أيار/مايو 2011، أبلغ عن حالات اغتصاب ارتكبها كلا الطرفين. ومنها اغتصاب فتاة كانت تبلغ من العمر 15 عاما على أيدي عناصر تابعة لجيش تحرير جنوب السودان في أيار/مايو 2011 بمقاطعة ميوم، واختطاف ثلاث فتيات (تبلغ أعمارهن 16 و 16 و 17 سنة) واغتصابهن على أيدي جماعة الميليشات ذاتها في مقاطعة أبيمنوم.
	49 - وأبلغ أيضا عن حالات اغتصاب ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان أثناء الاشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات التابعة لقائد الميليشيات المتمردة جورج أثور. وأبلغ عن وقوع خمس حالات على الأقل في مقاطعة فانجاك في أواخر شباط/فبراير 2011، أثناء ”عملية بفلو“ التي قام بها الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهي حملة لدفع قوات أثور خارج ولاية جونقلي الشمالية. وثمة أدلة تشير إلى أن عناصر من هذه العملية كانت موجهة نحو المجتمعات المحلية التي تعتبرها مؤيدة لأثور.
	50 - وفي أيار/مايو 2011، أبلغ عن اغتصاب أربع فتيات (تتراوح أعمارهن بين 11 و 15 عاما) - في طريقهن للعودة من شمال السودان إلى جنوب السودان - على أيدي أفراد من ميليشيا المسيرية هاجمو على القطار الذي كان يقلهن في شمال بحر الغزال.
	51 - وما زال جيش الرب للمقاومة يرتكب أعمال العنف الجنسي في جنوب السودان. ففي أيار/مايو 2011، أبلغ عن اختطاف امرأتين في مقاطعة تامبورا، بولاية غرب الاستوائية، على يد جيش الرب للمقاومة، واختطاف فتاة تبلغ من العمر 16 سنة على أيدي عناصر يشتبه في أنها تابعة لجيش الرب في مقاطعة راجا بولاية غرب بحر الغزال. بيد أنه لم يتسن إجراء مزيد من التحقيقات في حالات الاختطاف هذه.
	52 - وقد بدأ جنوب السودان يخرج من عقود من الحرب ولديه مؤسسات ضعيفة للغاية: فلا يكاد يوجد هناك موظفون مدربون لتقديم الخدمات الاجتماعية، ويستخدم عدد قليل من الأخصائيين الصحيين على مستوى المجتمعات المحلية، ويفتقر أفراد الشرطة إلى التدريب والمعدات للتحقيق في حالات العنف الجنسي، وتعاني جميع القطاعات (الصحة والرعاية النفسية الاجتماعية والعدالة) من الضعف والتمويل الناقص. بيد أنه يجري إحراز تقدم، بما في ذلك الموافقة على إجراء تشغيلي وطني موحد للعنف الجنساني، وتدريب المساعدين الاجتماعيين وإيجاد القدرات الأساسية داخل الشرطة لمعالجة هذه الحالات. وتركز الجهود التي تقودها الحكومة فيما يتعلق بالعنف الجنسي على التدريب ووضع نظم لدعم الناجين من هذا العنف وإحالتهم، رغم ما هنالك من تحديات في التصدي للعنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن، وحمل قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان على معالجة هذه القضية من خلال التسلسل القيادي.
	السودان (دارفور)

	53 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت هناك موجة من حوادث العنف الجنسي في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي دارت بين القوات المسلحة السودانية ومختلف الحركات المسلحة. والاشتباكات التي دارت بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان/مني ميناوي وبين القوات المسلحة السودانية والحركة السودانية من أجل العدل والمساواة، في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى أواخر شباط/فبراير 2011؛ واستنئناف الأعمال العدائية في الفترة من 10 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو، أدت كلها إلى تشرد أعداد كبيرة من السكان في شرق وجنوب دارفور وزيادة ضعف النساء والفتيات. وساهم تعزيز القوات في البلدات وانتشار الأسلحة الصغيرة، في أماكن منها مخيمات المشردين داخليا، في حالة انعدام الأمن السائدة. ووردت تقارير عن حالات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات في كل واحدة من ولايات دارفور الثلاث. وأبلغ عن مقتل ست نساء أثناء عمليات اغتصاب ومحاولة اغتصاب. غير أن هناك حوادث موثقة تشير إلى أن القوات الحكومية، لا سيما القوات المسلحة السودانية وعملاؤها المزعومون، استهدفت المشردين من الإناث اللواتي يتصور أنهن يؤيدن جيش تحرير السودان/مني ميناوي أو الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة أو جيش تحرير السودان/عبد الواحد. ويشكل توقيع الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور في 14 تموز/يوليه 2011 خطوة إلى الأمام في عملية السلام. وتدعو الأمم المتحدة الحركات غير الموقعة للاتفاق إلى وقف الأعمال العدائية والانضمام إلى مفاوضات السلام.
	54 - وإضافة إلى ذلك، سجلت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما مجموعه 66 من حالات العنف الجنسي المبلغ عنها تتعلق بـ 111 ضحية، كلها من المشردين داخليا، من بينهم 43 طفلا، وفي معظم هذه الحوادث، لم يتمكن الضحايا والشهود من تقديم معلومات عن هوية الأشخاص الذين نسبت إليهم هذه الحوادث والذين وصفوهم بأنهم ”رجال يرتدون الزي العسكري“. وحددت الضحايا في 17 في المائة من الحالات المعتدين عليهم كأفراد تابعين لقوات الحكومة السودانية، وعلى وجه التحديد الشرطة الاحتياطية المركزية والقوات المسلحة السودانية وشرطة الحكومة السودانية و ”حرس الغابات“(). ولم ترد تقارير تثبت ارتكاب أفراد الحركات المسلحة حوادث عنف جنسي. بيد أنه ما دام يتعذر على العملية المختلطة الوصول إلى بعض المناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة، فليس هناك أي معلومات عن نطاق العنف الجنسي المرتكب في تلك المناطق.
	55 - وتم إبلاغ الشرطة الحكومية عن 35 من بين الحالات الـ 66 التي أشارت إليها العملية المختلطة؛ وبدأت التحقيقات في 26 من الحالات الـ 35. وفي حالة واحدة، حكمت محكمة الاستئناف على ضابط شرطة بالسجن لمدة خمس سنوات لاغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، رغم أن محكمة زالنجي العامة رفضت القضية في البداية بسبب الحصانة القانونية التي تتمتع بعض القوات الحكومية.
	56 - وبدأت حكومة السودان تعالج حالات العنف الجنسي بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. فقد أنشأت الحكومة وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة على الصعيد الوطني وفي سبع ولايات. وثمة لجان تابعة للدولة معنية بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل في كل واحدة من ولايات دارفور الثلاث. وكل واحدة منها مكلفة بالسهر على إبلاغ شرطة حكومة السودان عن الحالات والتحقيق فيها وتوفير التدريب المستمر للجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات القضائية الرئيسية. وبدعم من الأمم المتحدة، بدأ توفير تدريب عالي المستوى لأفراد شرطة حكومة السودان على أساليب التحقيق. غير أن تناوبهم أثار تحديات أمام الاحتفاظ بملاك من محققي الشرطة المدربين في دارفور. ويجري أيضا بذل جهود لبناء القدرات لوزارات حكومية محددة والمدعين العامين وأعضاء الهيئة القضائية، وكذلك للعاملين في المحاكم الريفية والتقليدية غير الرسمية لكفالة عدم رفض قضايا العنف الجنسي لعدم كفاية الأدلة أو بناء على مسألة من مسائل القانون، وإتاحة الدعم النفسي للضحايا دون تمييز.
	57 - ويوفر تدريب داخل البعثة على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لجميع الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة الوافدة حديثا إلى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وإضافة إلى ذلك، تعمل وحدة القضايا الجنسانية بكامل طاقتها مع هيكل شرطة العملية، وتم نشر مزيد من أفراد الشرطة الإناث في قواعد الأفرقة ومراكز الشرطة المجتمعية في مخيمات المشردين داخليا، وذلك لتعزيز جهود شرطة حكومة السودان في التصدي لحوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وساعدت الدوريات المنتظمة التي تقوم بها العملية في المواقع التي يوجد فيها مخفر عسكري للعملية، ومرافقة المشردين من النساء والأطفال أثناء قيامهم بجمع الحطب والمياه والحشائش، في الحد من انتشار حالات العنف الجنسي في هذه المناطق، وخاصة خلال موسم الزراعة.
	رابعا - معلومات عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في حالات ما بعد انتهاء النزاع وغيرها من الحالات المثيرة للقلق
	ألف - العنف الجنسي في حالات ما بعد انتهاء النزاع
	جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

	58 - رغم أن كلا من جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بدأ يخرج من الصراع، عقب توقيع اتفاقات للسلام وإجراء انتخابات تشريعية، فما زالت التقارير تفيد بوقوع حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ضد النساء والأطفال. ومرتكبو العنف الجنسي في هذه الأوضاع هم أساسا مدنيون، وإن كانت عناصر حالية وسابقة للجماعات المسلحة ضالعة فيها أيضا. وفي جمهورية أفريقيا وتشاد، من شأن التقدم المحدود المحرز حتى الآن في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني، واستمرار وجود أفراد مسلحين، وانعدام سلطة الدولة في بعض المناطق من هذين البلدين، المساهمة في إرساء ثقافة الإفلات من العقاب. ومما يزيد الوضع تفاقما تدفق اللاجئين العائدين والمشردين داخليا وانعدام تدابير حماية تكفل فصل ضحايا العنف الجنسي عن المعتدين عليهم المعروفين داخل المجتمع المحلي.
	59 - وفي جمهورية أفريقيا الوسطي، كان تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام، وقطاع الطرق المعروفين باسم ”زاراغيناس“ الذين يقومون بعملياتهم في شمال البلاد وشرقها، ضالعين في جرائم العنف الجنسي. وفي الجنوب الشرقي، أفادت العديد من الضحايا، ومعظمهن من المراهقات، اللواتي تمكنن من الإفلات أحيانا بعد سنوات من الأسر، بقيام جيش الرب للمقاومة باختطاف النساء والفتيات لغرض الاسترقاق الجنسي. وقالت فتاة مراهقة هربت من جيش الرب للمقاومة في كانون الأول/ديسمبر 2010 للأمم المتحدة إنها اختطفت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 قرب دونغو، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم نقلت إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وهناك حالة موثقة أخرى تتعلق بفتاة تبلغ من العمر 16 سنة فرت من جيش الرب للمقاومة في كانون الثاني/يناير 2011 بعد سنتين من الأسر. وأثار عدم توافر معلومات موثقة عن العنف الجنسي، وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى مسائل خطيرة بشأن إمكانية تعقب الضحايا والناجين والتدخل وتقديم الدعم لهم.
	60 - وتصديا للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى، صدر بموجب مرسوم رئاسي قانون العقوبات المنقح في كانون الثاني/يناير 2010. ويعترف القانون بالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، كجريمة. وقامت الحكومة أيضا، بالتشاور مع الأطراف المعنية، بتنقيح قانونها الساري بشأن حماية النساء من العنف لتعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي. ومن المتوقع أن تقوم الجمعية الوطنية باستعراض القانون المنقح خلال عام 2012.
	61 - أما في تشاد، فقد أُدخلت تحسينات كبيرة فيما يتعلق بالطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين والمشردين داخليا، مما أسفر عن خفض عدد حالات العنف الجنسي الذي يرتكبه الرجال في هذه المخيمات. بيد أن التقارير ما زالت تفيد بحالات من العنف المرتبط بالنزاع. فعلى سبيل المثال، يزعم أن ثلاثة جنود سودانيين حاولوا اغتصاب لاجئة في كانون الثاني/ينايرفي مخيم أور كاسوني؛ ويزعم أن ثلاثة جنود تابعين للجيش الوطني التشادي قاموا باغتصاب جماعي لفتاة تشادية في شباط/فبراير؛ وأبلغ عن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في 4 آذار/مارس، ارتكبه أيضا ثلاثة من أفراد الجيش الوطني التشادي أثناء مهمة لنزع السلاح في مدينة قوز بيضه. ولا تزال الحصانة التي تتمتع بها القوات المسلحة مصدر قلق كبير.
	نيبال

	62 - إن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء النزاع المسلح، يشكل عاملا هاما يقوض الانتعاش المبكر وبناء السلام في نيبال. فقد ارتكب كل من قوات الأمن والمقاتلين الماويين العنف الجنسي أثناء النزاع الذي دار بينهما. وأدى عدم المحاسبة حتى الآن على هذه الجرائم إلى استمرار العنف الجنسي في مرحلة ما بعد النزاع.
	63 - وعلى الرغم من الالتزمات الواردة في اتفاق السلام الشامل المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب، فقد كانت الحكومات المتعاقبة ممانعة في مواصلة تقصي الحقائق وإقامة العدل ودفع التعويضات للضحايا. وكان ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب، مستبعدين من برنامج الإغاثة المؤقت التابع للحكومة. ولم يتم بعد إنشاء الآليتين الرئيسيتين للعدالة الانتقالية المنصوص عليهما في الاتفاق، أي لجنة تقصي الحقائق والمصالحة واللجنة المعنية بالمفقودين، رغم إحراز تقدم كبير بشأن هذه المسألة خلال الأشهر الأخيرة. وتم التوصل إلى توافق الآراء لدى المشرعين الذين يعملون على مشاريع القوانين التي تقضي بعدم منح العفو العام أو الخاص على الإطلاق لمرتكبي جرائم الاغتصاب. ويشكل هذا الأمر تطورا هاما، بالنظر خاصة إلى عدم الاعتراف بضحايا العنف الجنسي في برنامج الإغاثة المؤقت.
	64 - وعدم التحقيق في أعمال العنف الجنسي ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم يثير مشكلة، حيث لم تُوجه إلى معظمهم تهمة ارتكاب فعل إجرامي حتى في حالة تسجيل شكوى لدى الشرطة. ويتردد الضحايا عموما في التماس الانتصاف القانوني أيضا، نتيجة لانعدام الحق في السرية، وآليات دعم الضحايا، والأمثلة الإيجابية لحالات تمكن فيها النظام من تسوية هذه القضايا. ومما يثير مزيدا من القلق أنه تم ترقية بعض الأشخاص الذين تنسب إليهم الجرائم وتعيينهم في مناصب حكومية عليا أو سمح لهم بالاضطلاع بمهام في مجال حفظ السلام. ويواجه الضحايا عدة عراقيل في سعيهم للانتصاف. ويقتضي الفصل المتعلق بالاغتصاب في القانون المدني أنه إذا كان عمر الضحية يفوق 16 سنة، فإنه يتعين عليها توفير أدلة على عدم موافقتها. وإضافة إلى ذلك، فإن قانون التقادم الذي يحدد المدة اللازمة لرفع الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب في 35 يوما يعرقل أيضا الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بجريمة قلما يُبلغ عنها، مما يقلل من إمكانية نجاح المحاكمة. ورغم إصدار المحكمة العليا أوامر باستعراض التشريعات السارية، فلم يحرز أي تقدم حتى الآن.
	سري لانكا

	65 - في أعقاب انتهاء النـزاع في سري لانكا، أُعرب عن القلق إزاء تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي في المناطق التي كانت في السابق مسرحا للنـزاع. وبالإضافة إلى الانتقال الواسع النطاق للمشردين من مخيمات المشردين في مزرعة مينيك، فإن ارتفاع مستوى عسكرة مناطق العودة يتطلب إيلاءه اهتماما فائقا، نظرا إلى أن آلاف النساء الآن يتكفلن بأمور الأسرة المعيشية بمفردهن. ولا تنفك المخاوف المتصلة بذلك تثار بشكل دائم، بما في ذلك مخاوف أثيرت مع حكومة سري لانكا. وقد أعلنت الحكومة عن وجود عدد كبير من أرامل الحرب في شمال البلد وشرقه.
	66 - ووفقا لما أبرزته خطة الدولة المشتركة للمساعدة لعام 2012، اعترفت الحكومة بأهمية التصدي للعنف الجنسي في سياق تلبيتها للاحتياجات الإنسانية في مناطق العودة تلك، في إطار شراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين. ويشكل تعهد الحكومة بمعالجة المخاوف المتعلقة بالعنف الجنسي في سري لانكا بعد انتهاء النـزاع إجراء أساسيا يمكن أن يساهم تنفيذه بشكل فعال مساهمة إيجابية في تحقيق المصالحة في البلد.
	البوسنة والهرسك، وسيراليون، وليبريا، وتيمور - ليشتي

	67 - يمكن، إلى حد ما، أن تعزى المستويات العالية من العنف الجنسي المسجلة في وقتنا الحاضر إلى النـزاعات أو إلى ما خلفته تلك النـزاعات من إرث في هذه البلدان الأربعة. ففي ليبريا، على وجه الخصوص، اتخذ العنف الجنسي المرتكب بعد الحرب خصائص جديدة تمثلت في الاغتصاب الجماعي والانتهاكات الجنسية لصغار الأطفال. وقد عانى آلاف النساء (والرجال) من جراء هذه الجرائم وما زالوا يعانون من آثارها، بما في ذلك الصدمات النفسية والعوز واعتلال الصحة والوصم بالعار. ويعيش الناجون في عذاب دائم بسبب مصادفتهم باستمرار لمغتصبيهم. وقد أدى انهيار الأسر، بسبب تعرض الرجال للقتل أو الاعتقال أو التشريد خلال النـزاع، إلى تعرض العديد من النساء وأطفالهن لخطر كبير يتمثل في استغلالهن والاتجار بهن لأغراض الجنس. ويبدو أيضا أن العنف الذي ساد خلال الحرب يتجلى في زيادة عدد حالات العنف العائلي وارتفاع شدتها في البوسنة والهرسكوتيمور - ليشتي. ففي تيمور - ليشتي، على وجه الخصوص، يقع كثير من النساء ضحايا لسلوكيات عنيفة ربما ارتبطت بتجارب سببت صدمة عاشها خلال النـزاع أفراد أسرهم الذكور. وبالإضافة إلى الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم التي ارتكبت خلال النـزاع، توجد تحديات مستمرة لكفالة مساءَلة مَنْ يُزعم ارتكابهم جرائم العنف الجنسي بعد انتهاء النـزاع.
	68 - وليس من المهم زيادة فهم الدوافع المؤدية إلى ارتفاع معدلات العنف الجنسي في هذه الحالات فحسب، بل أيضا فهم الطريقة التي يعيق بها العنف الجنسي إحلال السلام بشكل كامل في المجتمعات الخارجة من النـزاع. وتبين الفقرات التالية المبادرات المتخذة لمعالجة حالات العنف الجنسي التي ارتكبت في أثناء النـزاعات، وكذلك بعض الثغرات المتبقية، وخاصة الثغرات القائمة في مجالَي مساءَلة الجناة ودفع تعويضات للناجيات.
	69 - فقد اتخذت حكومة ليبريا خطوات هامة في السنوات الأخيرة لتحسين الإطار المعياري والتشريعي المتعلق بالعنف الجنسي. ومما يكتسي أهمية خاصة في هذا المجال اعتماد تعديلات عام 2005 التي أُدخلت على قانون العقوبات (ما سُمّي بقانون الاغتصاب، الذي غلّظ العقوبات على جرائم الاغتصاب الجماعي ووضع أحكاما أقسى متعلقة بها)، وقانون الجرائم الجنسية لعام 2008، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية ”هاء“ في مقاطعة مونتسيرّادو، والذي نصّ على إنشاء شُعب للجرائم الجنسية تتبع محكمة الدائرة في كل مقاطعة من المقاطعات التي تمنح اختصاصا حصريا لمحاكم الدائرة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، وإنشاء وحدة جرائم العنف الجنسي والجنساني. وعلى الرغم من حدوث تطور إيجابي يتمثل في اعتبار الاغتصاب جريمة لا يجوز فيها الإفراج بكفالة عن مرتكبيها ويُعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 10 أعوام، فقد حال ذلك دون أن ترفع النساء دعاوى قضائية على أفراد الأسرة الذين قد يكن معتمدات عليهم اقتصاديا، وعلى جيران في مجتمعات محلية تعتبر تلك العقوبة مفرطة في قسوتها. ولذلك، تشيع تسوية قضايا الاغتصاب فيما بين العائلات خارج المحكمة. ويؤدي أيضا جهل الضحايا بآلية سير الإجراءات الجنائية إلى إسقاط الدعاوى بعد الحبس الاحتياطي للمشتبه فيه، حيث تفهم الضحية خطأ أن القضية قد أُغلقت. وعلاوة على ذلك، فعلى النحو الذي أظهرته عملية تتبع أجرتها الأمم المتحدة فيما بين نيسان/أبريل 2010 وآذار/مارس 2011، لم تؤدّ محدودية قدرة نظام العدالة الجنائية، وخاصة خارج العاصمة، سوى إلى عرض 38 حالة على المحكمة من أصل 903 حالات. وانتهت 17 قضية من القضايا الـ 38 بإصدار أحكام بالإدانة. ولم تنظر المحكمة الجنائية ”هاء“، المخصصة لقضايا العنف الجنسي، سوى في عدد محدود من القضايا منذ إنشائها في شباط/فبراير 2009. وفي أيلول/سبتمبر 2011، أقرت السلطة التشريعية القانون الوطني للأطفال، وهو حاليا على مكتب رئيسة جمهورية ليبريا للتوقيع عليه. ويتضمن هذا القانون أحكاما خاصة لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين.
	70 - واتخذت حكومة سيراليون أيضا عدة خطوات هامة للتصدي للعنف الجنسي. ففي شباط/فبراير 2011، أُنشئت محاكم استثنائية معروفة باسم ”محاكم السبت“ في فريتاون للبت في القضايا المتراكمة. وقد عقدت المحاكم، على مستوى القضاة وعلى مستوى المحكمة العليا على السواء، جلسات استماع لـ 73 في المائة من القضايا المتراكمة. وتعمل حاليا وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل على إدخال تعديلات نهائية على مشروع قانون الجرائم الجنسية بغية مواءمة القوانين الثلاثة المتناقضة أحيانا والمتعلقة بالعنف الجنسي في البلد.
	71 - وأُسند إلى وحدات دعم الأسرة، التي أُنشئت في عام 2001 في شرطة سيراليون، دور رائد في التحقيق في حالات العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والأطفال. غير أن تلك الوحدات لا تزال تواجه العديد من التحديات. إذ لا يزال كثير من الناس يتصورون أن الاغتصاب هو مشكلة اجتماعية وليس جريمة. ويبدو أن المؤسسات الأمنية والقضائية غير مبالية، وأن اللجوء إليها مكلِّف، وإجراءاتها بطيئة، مما يؤدي إلى عدم رغبة الضحايا في عرض قضاياهن على الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وحدات دعم الأسرة غير مجهَّزة بما يكفي للتعامل مع كثرة حالات العنف الجنسي المبلّغ عنها. ويجعل عدم قدرتها على التنقل والافتقار إلى القدرات في مجال الطب الشرعي من الصعب جمع أدلة ملموسة في حالات الاغتصاب، والقبض على المشتبه بهم في المناطق النائية. ولا يوجد سوى طبيب واحد للمنطقة الغربية بأكملها وطبيب واحد في كل مقاطعة من المقاطعات الاثنتي عشرة ممن يمكنهم إجراء الفحوص الطبية اللازمة لإثبات حدوث الاعتداء الجنسي. وعادة ما تحول ضرورة دفع تكاليف هذه الفحوص دون إمكانية اللجوء إلى القضاء، وتؤدي في نهاية الأمر إلى بث ثقافة الإفلات من العقاب.
	72 - وعلاوة على ذلك، لم يكن سوى 602 3 من الناجيات من العنف الجنسي بين ضحايا الحرب البالغ عددهن 110 32 اللواتي سجلتهن مديرية التعويضات التابعة للجنة الوطنية للعمل الاجتماعي. غير أن التقديرات تشير إلى تعرض 000 250 امرأة وفتاة للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي خلال النـزاع، مما يوحي بأن عددا كبيرا من ضحايا العنف الجنسي لم يسجَّل قط.
	73 - وفي تيمور - ليشتي، وفيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنطوية على العنف الجنسي التي ارتكبت في عام 1999، قدمت وحدات الجرائم الجسيمة التابعة للبعثتين السابقتين عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي ثماني لوائح اتهام بقضايا اغتصاب واغتصاب كجرائم ضد الإنسانية، شملت 22 جانيا مزعوما و 22 ضحية. وحتى تاريخه، لم تصدر أحكام إلا على اثنين من الـ 22 جانيا المزعومين، وبُرّئت ساحة واحد، وفي قضية واحدة، قضت محكمة مقاطعة ديلي بعدم اختصاصها في البت في تلك القضية. واختتم فريق التحقيق في الجرائم الجسيمة التابع لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي تحقيقاته في 16 قضية من قضايا الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في عام 1999، وشملت 20 ضحية. ويجري حاليا التحقيق في ست قضايا أخرى تشمل 14 ضحية.
	74 - وعلاوة على ذلك، أقرّ البرلمان الوطني في تيمور - ليشتي، في أيلول/سبتمبر 2010، في القراءة العامة مشروعَي قانونين لإنشاء معهد للذاكرة ووضع الإطار لبرنامج تعويضات لضحايا الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب والاسترقاق الجنسي. وعندما تُسن تلك القوانين الجديدة، ستشكل أول نموذج شامل لإنصاف للضحايا.
	75 - وفي البوسنة والهرسك، لا يزال عدد قضايا الجرائم التي ارتكبت في زمن الحرب، بما في ذلك قضايا العنف الجنسي التي حاكمت فيها السلطات حتى حينه، منخفضا للغاية. ولا تزال المحاكم المحلية تواجه عقبات كأداء في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. ويوجد نقص في التحقيقات المجراة مع المسؤولين عن تلك الجرائم، وغالبا ما يخلى سبيل المتهمين أو أنهم يتمكنون من الفرار. وقد سُجلت حالات فرار مفضوحة، من بينها حالات فرار لأشخاص قد أدينوا أو احتُجزوا. ووفقا لمعلومات المدعي العام والمحاكم في البوسنة والهرسك، يجري اعتبارا من حزيران/يونيه 2011 البت في ما مجموعه 174 قضية من قضايا العنف الجنسي المرتبطة بالنـزاع؛ وقد أصدرت المحاكم الوطنية 12 حكما بالإدانة، وجرت محاكمات في 18 قضية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
	76 - ويعاني الإطار القانوني أيضا من ثغرة واضحة قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت خلال النـزاع. إذ لا يتفق تعريف جرائم الحرب للعنف الجنسي في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (المادتان 172 و 173) مع المعايير الدولية والاجتهادات القضائية للمحاكم الدولية، حيث يعتبر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها الوسيلة الوحيدة المتاحة لإثبات أن الأفعال الجنسية لم تتم بالتراضي.
	77 - وبعد انقضاء ما يزيد على 16 عاما على نهاية النـزاع، لم توضع حتى حينه استراتيجية وطنية للتعويض، تشمل ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى اللواتي تُرد إليهن حقوقهن ويخضعن للتأهيل وينلن الترضية، ويُرد الاعتبار لكرامتهن وسمعتهن، وتقدَّم لهن ضمانات بعدم التكرار، ويحصلن بسرعة على ما يكفي من التعويض العادل. ولا يحقّ للناجيات في كثير من الأحيان سوى الحصول على معاش للعجز، وهو شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية، بدلا من التعويض. واتحاد البوسنة والهرسك هو الوحيد الذي يعترف بضحايا الاغتصاب ضحايا الحرب، في حين لا تزال جمهورية صربسكا تعتبر أن الضحايا هنّ فقط من يقدرن على إثبات نسبة للعجز الجسدي تبلغ 60 في المائة وعدم القدرة عن العمل. وهذا التضارب لا يؤدي فقط إلى فقدان حقوق ضحايا الاغتصاب اللاتي كن يتلقين المساعدة الاجتماعية بسبب وضعهن كضحايا للحرب إذا انتقلن من كيان إلى الكيان الآخر؛ بل يثنيهن عن العودة إلى ديارهن التي أخرجن منها قبل النـزاع.
	78 - وتقوم حاليا وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بحقوق الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنـزاع. وستعالج الاستراتيجية أول ما تعالج قضايا المرأة. ومع ذلك، ستُستكشف خيارات لإدماج الرجال إلى أقصى حد ممكن.
	باء - العنف الجنسي في سياق الانتخابات والصراعات السياسية والقلاقل المدنية
	79 - إن حالات الاضطرابات أو القلاقل المدنية والسياسية، بما في ذلك العنف السابق للانتخابات والتالي لها، حيث تشير التقارير إلى أن العنف الجنسي استُغلّ لخدمة أغراض سياسية ولاستهداف المعارضين، تكتسي أهمية لغرض الإبلاغ بموجب القرار 1960 (2010). ويتعين رصد العنف الجنسي المستخدَم كجزء من ممارسات القمع السياسي باعتباره تهديدا أمنيا وسياقا يمكن أن يحدث فيه عنف جنسي يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، ونتيجةً لحالة نـزاع محتمل.
	مصر

	80 - في إطار موجة الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة، كانت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مصر في الفترة الواقعة ما بين 25 كانون الثاني/يناير و 11 شباط/فبراير 2011، أساسا، حملة احتجاجات مدنية سلمية تضمنت سلسلة من المظاهرات والمسيرات وأعمال العصيان المدني، وإضرابات عمالية. حيث طالب الملايين من المحتجين، رجالا ونساء من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والدينية، بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. ورغم الطابع السلمي الغالب على الأحداث، فإنها لم تخلُ من وقوع اشتباكات عنيفة. وخلال الفترة الممتدة من 25 كانون الثاني/يناير إلى 11 شباط/فبراير 2011 عندما تنحى الرئيس، تعرض نساء ورجال للتعذيب والضرب والاعتداء اللفظي والجسدي والاعتقال على أيدي رجال الشرطة والعنف الجنسي والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة والأمن، وعلى أيدي عملاء مزعومين للنظام وأفراد مأجورين لترهيب المتظاهرين ووسائط الإعلام.
	81 - وفي 9 آذار/مارس 2011، اعتقل الجيش المصري 18 امرأة خلال مظاهرة سلمية في ميدان التحرير. وزُعم أن سبع عشرة منهن نُقلن إلى سجن عسكري في هايكستب، حيث تعرضن لاختبارات العذرية وهُددت ”من لم تثبت عذريتها منهن“ بأنها ستتهم بممارسة البغاء. وأفيد بأن النساء الـ 17 قد مثلن جميعا أمام محكمة عسكرية في 11 آذار/مارس، وأُفرج عنهن في 13 آذار/مارس. وأفيد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترف في وقت لاحق بإجراء اختبارات العذرية على متظاهرات.
	82 - وفي أعقاب زيادة الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي والاعتداء الجنسي أثناء قيام الثورة وبعدها بوقت قصير، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما (11/2011) في 1 نيسان/أبريل 2011 يقضي بالاستعاضة عن بعض أحكام قانون العقوبات المصري (58/1937) بتعديلات تشدِّد العقوبة على جرائم التحرش الجنسي والخطف والاغتصاب. ويمثل القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة والقاضي بوقف اختبارات العذرية التي تُجرى على النساء المحتجزات في السجون العسكرية خطوة هامة. وقد أشار المجلس الأعلى في هذا الصدد إلى أن جنديا واحدا سيمثُل أمام محكمة عسكرية بتهمة الإخلال بالحياء العام وانتهاك الإجراءات العسكرية.
	غينيا وكينيا

	83 - إثر أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا في عام 2007 وغينيا في عام 2009، أجرت لجان تحقيق وطنية ودولية تحقيقات عن طابع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وعن نطاقها. وأثبتت نتائج تلك التحقيقات وجود عدة اتجاهات فيها. أولا، وجود صلة واضحة بين الانتخابات وارتكاب أعمال العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية. وثانيا، ارتكاب أعمال العنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والرجال والأطفال، من بينها الاغتصاب الجماعي والتشويه ذو الطابع الجنسي، يبدو أنها كانت تستهدف معاقبة الضحايا على انتماءاتهم السياسية. وثالثا، مات العديد من الضحايا نتيجة إصابات نجمت عن اعتداءات جنسية وحشية.
	84 - ففي غينيا، وبعد عامين على حدوث أعمال العنف، فلم يُدن أي من الجناة. وأُفيد بأن عمل لجنة القضاة المستقلة، التي أُنشئت في عام 2010، قد أسفر عن اعتقال ثلاثة أشخاص. ومما يثير القلق بدرجة أكبر تعيين الرئيس ألفا كوندي للمقدم كلود بيفي وزيرا للأمن الرئاسي والمقدم موسى تييغبورو كامارا مديرا للوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، وكلاهما متورط في أحداث أيلول/سبتمبر 2009. وكذلك، لم يُمنح جنود وضباط، معروفون بمشاركتهم في أعمال العنف تلك، إجازة إدارية ريثما تقوم القيادات العسكرية بالتحقيق في أمر تورطهم. وخلال زيارة ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى غينيا، أصدرت الحكومة والأمم المتحدة بيانا مشتركا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر أعربت فيه الحكومة عن التزامها بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية المتعلقة بحوادث 28 أيلول/سبتمبر 2009 (انظر S/2009/693)، وأعربت الحكومة أيضا عن التزامها بوضع حد للإفلات من العقاب في حوادث العنف الجنسي ورحبت بالمساعدة المقدمة من فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، من أجل تعزيز قدرة هيئة القضاة المعينين لمحاكمة مرتكبي الجرائم المزعومة.
	85 - أما في كينيا، فقد وُثق ما مجموعه 500 1 حالة، رغم أن الأعداد الدقيقة قدرت بأكثر من ذلك نظرا لعدم الإبلاغ عن كثير من الحالات ومقتل الكثير من ضحايا الاغتصاب لاحقا. وكان بين الجناة المزعومين قوات الأمن الكينية، بمن فيها أفراد من وحدة الخدمة العامة وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، وأفراد من قوات الأمن. وفي غينيا، وقعت 109 نساء، بمن فيهن طفلات، ضحايا لأعمال عنف جنسي ارتكبتها قوات الحرس الرئاسي (التي تعرف باسم ”القبعات الحمر“)، والأجهزة الخاصة المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، والشرطة الوطنية والجيش والميليشيات.
	86 - وقد مضى على ارتكاب تلك الجرائم في كينيا أكثر من ثلاث سنوات. ويجري حاليا تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية هامة؛ حيث ستخضع أول مجموعة من القوانين للإجراءات البرلمانية في أواخر آب/أغسطس 2011()، وعقب اعتماد الدستور الجديد في آب/أغسطس 2010. وانتهت في المحكمة الجنائية الدولية جلسات الاستماع بشأن إثبات التُهم في قضية المدعي العام ضد فرانسيس كيريمي موثاورا، وأوهورو مويغاي كينياتا، ومحمد حسين علي، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011. بيد أن إجراء محاكمات وطنية ذات مصداقية سيكون ضروريا لاستكمال المحاكمات الدولية وتوسيع نطاق المساءلة عن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وعموما، لا تزال كينيا تنعم بالسلم، ولكن يُتوقع أن يبقى المناخ السياسي مشحونا فيما يتجه البلد إلى الانتخابات العامة المقبلة في عام 2012. ولذلك، تُطرح مبادرات للرصد المستمر وبناء السلام في البؤر الساخنة التي شهدت وقوع أعمال عنف عرقي ذات دوافع سياسية، نظرا لاحتمال تكرار أعمال العنف وتشريد السكان.
	الجمهورية العربية السورية

	87 - في ضوء رد السلطات السورية العنيف على الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة والتدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، أوفدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتبع ذلك إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة أيضا من قبل مجلس حقوق الإنسان، أصدرت تقريرها (A/HRC/5-17/2/Add.1) في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي حين لم يُسمح لبعثة تقصي الحقائق ولا للجنة التحقيق بالدخول إلى الجمهورية العربية السورية، فقد قامتا بإجراء مقابلات شملت ما مجموعه 180 و 223 شخصا على التوالي من الضحايا والشهود، من بينهم مدنيون وأفراد منشقون عن قوات الجيش وقوى الأمن، وتسلمتا عددا من التقارير عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان تشمل الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتعذيب الجنسي. وأفادت لجنة التحقيق أن قوات الجيش وقوى الأمن في سوريا مارست التعذيب الجنسي على المحتجزين من الذكور في ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺮﻉ ﳐﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ في دمشق، والاستخبارات العسكرية في جسر الشغور، والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي في إدلب واللاذقية، وفي مرافق الاحتجاز التابعة للاستخبارات في طرطوس. وأفاد عدة محتجزين أنهم تعرضوا هم وأسرهم لتهديدات متكررة بالاغتصاب. ووردت شهادات من عدة رجال أفادوا فيها أنهم تعرضوا للاغتصاب شرجيا بالهراوات وأنهم كانوا شهودا على اغتصاب فتيان تراوحت أعمارهم بين 11 عاما و 15 عاما. وأوضح منشقون من قوات الجيش ومن قوى الأمن للجنة التحقيق أنهم كانوا موجودين في أماكن احتجاز تعرضت فيها نساء للاعتداء الجنسي؛ إلا أن اللجنة لم تتلق أدلة كافية على ذلك.
	88 - ووفقا لما أفادت به حكومة الجمهورية العربية السورية، فقد ارتكب أفراد المجموعات المسلحة عددا من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي على النساء والفتيات. وقد ورد أنه في حادث وقع في حمص، في تشرين الثاني/نوفمبر، قام أفراد إحدى المجموعات المسلحة بنصب كمين لحافلة كانت على متنها 13 فتاة. وأُفيد أن الفتيات تعرضن للاغتصاب وقُتلت ثلاث منهن في وقت لاحق.
	جيم - العنف الجنسي في حالات أخرى مثيرة للقلق
	89 - تتولى ممثلتي الخاصة أيضا متابعة التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة عن أعمال العنف الجنسي التي ارتُكبت ضد مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (وبلدان أخرى) في إطار عمليات طرد المهاجرين المشتبه في وجودهم بصورة غير شرعية() في أنغولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يُشكِّل شاغلا في ما يتعلق بمسألة الحماية. وقامت ممثلتي الخاصة بزيارة كاماكو على الجانب الكونغولي من الحدود، وأتبعتها بزيارة إلى لوندا نورتِه على الجانب الأنغولي وذلك من أجل النظر في مزاعم بارتكاب أعمال عنف جنسي. وهي تعتمد نهجا عمليا وتعاونيا يهدف إلى معالجة هذه الشواغل المتعلقة بمسألة الحماية مع السلطات الكونغولية والأنغولية.
	90 - ورغم الإقرار بالحق السيادي لأنغولا في طرد المهاجرين غير الشرعيين، تشعر الأمم المتحدة بقلق خاص إزاء التقارير الواردة عن ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ارتكاب العنف الجنسي خاصة ضد النساء والفتيات، أثناء عمليات الطرد التي يقوم بها أفراد من قوات الأمن الأنغولية. وقد لوحظ أن عمليات الطرد تتم بشكل خاص من المناطق المنخفضة الكثافة السكانية التي تعاني من ضعف في السيطرة على الحدود، وخصوصا من لوندا نورتِه، كبرى المقاطعات المنتجة للماس في أنغولا، إلى مقاطعة كاساي الغربية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشير البيانات التي جمعها الشركاء في مجال الإغاثة الإنسانية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى أن ما يقرب من 768 3 شخصا طردوا (من مجموع حالات الطرد البالغ عددها 879 71 حالة)، بمن فيهم 998 طفلا، تعرضوا لمختلف أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب على أيدي قوات الأمن الأنغولية. غير أن السلطات الأنغولية تؤكد أنها ليست على علم بهذه المعلومات.
	91 - وبعد انتهاء بعثة ممثلتي الخاصة في أنغولا في آذار/مارس 2011، صدر عن أنغولا والأمم المتحدة بيانٌ مشترك التزمت فيه الحكومة الأنغولية بمنع العنف الجنسي والتحقيق في الانتهاكات المزعومة على أساس معلومات موثوق بها، ومعاقبة مرتكبيها. ووافقت الحكومة أيضا على تيسير عمل بعثات التقييم التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة إلى المناطق المثيرة للقلق، وإتاحة السبل لموظفي الأمم المتحدة في هذه البعثات بدخول مراكز الاحتجاز، والسماح لهم بمراقبة عمليات الطرد والترحيل المنظمة التي تقوم بها السلطات الأنغولية. وفي أيلول/سبتمبر 2011، أدلى وزير الداخلية ببيان علني عن احترام كرامة الأشخاص الذين يمرون بحالات ضعف مثل أولئك الذين يُحتجزون قبل الطرد. ورحبت الحكومة الأنغولية بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز قدرة فريق الأمم المتحدة القطري والسلطات الأنغولية لمراقبة تنفيذ البيان المشترك. وإضافة إلى ذلك، وفي أيار/مايو 2011، سنَّت حكومة أنغولا قانونين يُرسخان ضمانات قانونية لحماية الأجانب وشرعت في إصلاح دائرة الهجرة والأجانب بهدف تحسين جودة خدماتها.
	خامسا - الشواغل الأخرى
	92 - لقد أعربتُ عن قلقي بشأن المزاعم الواردة في التقارير السابقة عن ارتكاب العنف الجنسي في ظروف الاحتجاز. فقد تلقى مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع تقارير عن أعمال عنف جنسي يرتكبها أفراد من العاملين في الشرطة أو الجيش أو السجون ضد الرجال والنساء والأطفال في إطار الاحتجاز والمعابر الحدودية وذلك في العديد من حالات النزاع. وتشير المعلومات إلى تعرُّض المحتجزين للتهديد بالاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضدهم أو ضد أسرهم، والاعتداء الجنسي، وتفتيش الأشخاص بتعريتهم، والتعرية القسرية، وفي بعض الحالات، الانتهاك الجنسي في إطار الاستجواب. ويُزعم أن هذه الانتهاكات تُنفذ من أجل انتزاع الاعترافات أو الحصول على معلومات أو تأمين تعاون المحتجزين. وهذه الأفعال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويقع على كاهل السلطات القائمة بالاحتجاز واجب التحقيق في جميع مزاعم ممارسة العنف الجنسي وكفالة معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها معاملة إنسانية. وسيقوم مكتب الممثلة الخاصة بمواصلة مراقبة السلطات الوطنية ذات الصلة والتعامل معها لمعالجة هذه الادعاءات حيثما تنشأ.
	سادسا - بعثات الممثلة الخاصة للأمين العام وأنشطتها السياسية
	93 - لا تزال الزيارات التي تقوم بها ممثلتي الخاصة إلى مناطق الحالات المثيرة للقلق تشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية المكتب للدعوة من أجل تسليط مزيد من الضوء على محنة النساء والرجال والأطفال ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وقد قامت ممثلتي الخاصة بخمس زيارات ميدانية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير إلى كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية (في شباط/فبراير 2011)، وأنغولا (في آذار/مارس 2011)، وغينيا وسيراليون وكوت ديفوار (في تشرين الثاني/نوفمبر 2011). وأثناء هذه الزيارات، تعهدت الحكومات المعنية بعدد من الالتزامات، تتعلق بشكل خاص بمعالجة الإفلات من العقاب على ارتكاب جرائم العنف الجنسي وتدريب أفراد قوات الأمن. وعملت ممثلتي الخاصة أيضا مع هيئات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للدعوة إلى تعيين منسقين رفيعي المستوى يضطلعون بتيسير إدماج اعتبارات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بوصفها أولوية ثابتة في سياسات الهيئات المعنية وعملياتها.
	94 - وجعلت ممثلتي الخاصة أيضا من ضمن أولوياتها العمل والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية، حيث تضطلع هذه المنظمات بدور لا غنى عنه في تشكيل عملية التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. فقد قامت هذه المنظمات بتعزيز الوعي والالتزام، وإيجاد الأنشطة الهامة على أرض الواقع، وساعدت في تعزيز المعايير الدولية، وقامت بنشر تقارير هامة زادت المعرفة بهذه المسألة، وتبادلت المعلومات الأساسية، وشكَّلت تحالفات فعالة بشأن مختلف المبادرات، ومارست ضغطا على أطراف النزاعات لحماية الرجال والنساء والأطفال من ويلات العنف الجنسي.
	سابعا - أنشطة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع
	95 - أُنشئ فريق الخبراء بموجب الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1888 (2009)، وأصبح يعمل بشكل كامل في منتصف شهر أيار/مايو عام 2011 حيث تتكون نواته الجوهرية من قائد للفريق يكون مقره مكتب ممثلتي الخاصة وأعضاء من إدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيُستكمل قوام الفريق في المستقبل بقائمة من الخبراء يجري إعدادها حاليا.
	96 - وعندما يضطلع الفريق بولايته، فهو يواصل بذلك الرصد على الصعيد العالمي للوقوف على الحالات التي تشكل مصدر قلق خاص فيما يتصل بالعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، على النحو الذي جرى تحديده بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وقد بدأ في إعداد ملفات البلدان. وقام الفريق حتى الآن بزيارات إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية (في شباط/فبراير 2011)، وليبريا (في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2011)، وجنوب السودان (في حزيران/يونيه 2011)، وغينيا وسيراليون وكوت ديفوار (في تشرين الثاني/نوفمبر 2011).
	97 - وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أجرى الفريق تقييما لمعرفة التدابير اللازمة لاستكمال العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة على أرض الواقع وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي. وقد أبرز التقييم الحاجة إلى وجود بيئات آمنة ومستقرة داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية الكونغولية من أجل الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي؛ وتعزيز قدرات نظام القضاء العسكري على القيام بإجراء تحقيقات بما في ذلك القدرات في مجالات جمع الأدلة وتخزينها وحمايتها؛ والملاحقة القضائية الفعالة، وحماية الشهود والضحايا والناجين. واستنادا إلى ما توصل إليه هذا التقييم، قام الفريق بطرح مبادرتين بالتعاون مع قسم سيادة القانون في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيوفر الفريق خبراء استشاريين للمساعدة في عمل نظام القضاء العسكري الكونغولي عن طريق خلايا دعم المحاكمات التي أنشأتها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيركز هؤلاء الخبراء على تحديد التراكم القائم للقضايا المتأخرة التي لم يُبت فيها وكيفية التخلص منه؛ وجمع المعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي ومعالجتها وإدارتها؛ والتحقيق في أخطر جرائم العنف الجنسي ومحاكمة مرتكبيها.
	98 - وفي المبادرة الثانية، يعمل الفريق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والكيانات الوطنية المعنية على أرض الواقع، لمساعدة الحكومة في نشر 25 قاضية مدنية معينة حديثا قامت الأمم المتحدة بتدريبهن في مجال مكافحة العنف الجنسي لكى يعملن في مكاتب النيابة العامة في الهيئات القضائية الرئيسية الموجودة في شرق البلاد. وسيشكل هؤلاء القاضيات، بما يتلقينه من دعم الفريق، خلايا لمكافحة العنف الجنسي وسيتولين القيام بإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في حالات العنف الجنسي في إطار النظام القضائي المدني.
	99 - وبناء على هاتين المبادرتين، يقوم الفريق حاليا بتحديد مواقع 30 حادثا رئيسيا انطوت على أعمال عنف جنسي ووقعت في عهد السلطة التشريعية الحالية (2006-2011)، وذلك لتتبع التقدم الذي أحرزه النظام القضائي الوطني في التحقيقات والملاحقات القضائية وتركيز المساعدة التي سيقدمها الفريق في المستقبل إلى نظامي القضاء العسكري والمدني في ما يتعلق بهذه الحوادث.
	100 -  وفي ليبريا، أجرى الفريق تقييما لمعرفة الثغرات الرئيسية بالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني وحكومة ليبريا. وقد أيدت الحكومة بشكل كامل مجالات الدعم التي اقترح الفريق تقديمها، وسيتم تنفيذها في أوائل عام 2012. وتشمل هذه المجالات وضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام في جرائم العنف الجنسي، واستعراض قانون الاغتصاب (انظر الفقرة 69 أعلاه) وكفالة تكامله مع قانون الطفل، وتعزيز قدرة السلك القضائي بإدماج الخبرات التقنية في الشرطة الوطنية الليبرية ومحاكم الدوائر القضائية ووحدة جرائم العنف الجنسي والجنساني.
	101 -  وأسفرت الزيارة التي قام بها الفريق إلى جمهورية جنوب السودان عن تمكينه من تقديم مساهمات إلى الحكومة بشأن مشروع الدستور الانتقالي للتأكد من أنه يرسي قاعدة متينة للوقاية من العنف الجنسي والتصدي له، ويقوم على شرعة حقوق الإنسان، بما تنطوي عليه من مسائل مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة، ومشاركة المرأة. وأثناء الزيارة، قام الفريق أيضا بتحديد المجالات الأولية للتركيز عليها ويقترح حاليا إجراء تقييم لنظام القضاء لكي يُسترشد به في توجيه عملية التخطيط للحصول على المساعدة مستقبلا.
	ثامنا - مبادرات الأمم المتحدة الرئيسية الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
	ألف - التدريب على مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
	102 -  استنادا إلى منشور الأمم المتحدة المعنون ”التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات: جرد تحليلي لممارسات حفظ السلام“، الصادر في حزيران/يونيه 2010، تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة عمليات حفظ السلام تحت رعاية مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، لوضع وحدات تدريبية قائمة على السيناريوهات، لاستخدامها في مرحلة ما قبل النشر للتدريب على منع العنف الجنسي المتصل بالنزاع. ويجري حاليا تجريب الوحدات في عدد من البلدان المساهمة بقوات وفي المراكز الإقليمية لتدريب حفظة السلام. وتقتضي من المشاركين إجراء تقييم لحالات افتراضية، يكون فيها السكان المحليون معرضين لخطر العنف الجنسي أو قد تعرضوا له بالفعل، ثم صياغة مسارات مناسبة للعمل في إطار ولاية البعثة الخاصة بها وقواعد الاشتباك. وستُدمج بعض هذه الوحدات في الوحدات التدريبية، التي اضطلعت بوضعها إدارتا عمليات حفظ السلام والدعم الميداني، للتدريب على حماية المدنيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وقام مكتب ممثلتي الخاصة أيضا بوضع وحدات للتدريب على حماية المدنيين ومكافحة العنف الجنسي بالتعاون مع شركاء آخرين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تحت رعاية مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام.
	103 -  وإضافة إلى ذلك، تم في عام 2011 وضع منهاج تدريبي موحد لشرطة الأمم المتحدة بشأن التحقيق في العنف الجنسي والجنساني ومنع ارتكاب أي منهما في حالات النزاع. ويتضمن هذا المنهاج 11 وحدة للتدريب على المهارات التقنية للتحقيق في الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي والجنساني بما في ذلك التدريب على عدة سيناريوهات.
	باء - وضع مؤشرات للإنذار المبكر
	104 -  ظل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لفترة طويلة عصيا على الكشف وغائبا عن تحليل النزاعات السائدة. وبناء على ذلك، اضطلعت مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع ومكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظومة الأمم المتحدة على نطاق أوسع بوضع إطار لمؤشرات إنذار مبكر خاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. والهدف منها هو دمج هذا التحليل في ما هو قائم وما قد ينشأ من نظم الإنذار المبكر والوقاية بهدف تيسير عمليات التصدي السريع للعنف الجنسي.
	جيم - معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام
	105 -  حتى الآن، ليس هناك سوى بضعة اتفاقات لوقف إطلاق النار أو لتحقيق السلام تتضمن أحكاما تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. ويمكن استخدام العنف الجنسي، إن لم يتم التصدي له، وسيلة لمواصلة أعمال الحرب خارج نطاق الاتفاقات وخارج إطار مهمة فرق المراقبة، الأمر الذي قد يتسبب في الدخول في دوامة من الانتقام والاقتصاص، ويهدد بتقويض الثقة في الاتفاقات بل وفي عملية الوساطة نفسها. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إدراج العنف الجنسي فيها إلى زيادة فرص ديمومة السلام عن طريق تهدئة المخاوف الأمنية وتحسين الشفافية والمساءلة والثقة في ما بين الأطراف.
	106 -  وفي الحالات التي يكون فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قد وقع بالفعل، يجب على وسطاء الأمم المتحدة والأفرقة التابعة لهم السعي بهمة إلى تقييم التقارير التي ترد عن وقوع أعمال عنف من هذا القبيل وإشراك الأطراف في مناقشة كيفية إنهائها فورا. ولا بد لأي اتفاق لوقف إطلاق النار أو لتحقيق السلام تتوسط فيه الأمم المتحدة أن يتضمن العنف الجنسي باعتباره فعلا محظورا في تعريف وقف إطلاق النار، وفي أحكام مهمة المراقبة، بما في ذلك ضمن المرفقات ذات الصلة.
	107 -  وعند استخدام العنف الجنسي في النزاع بوصفه أسلوبا أو أداة من أدوات الحرب، لا بد من الاعتراف به في الأحكام المتعلقة بالترتيبات الأمنية، حسبما ينطبق. ويجب على وسطاء الأمم المتحدة أيضا كفالة حظر العفو عن مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي، وإدراج ترتيبات تحقيق العدالة الانتقالية، وبخاصة إجراء المحاكمات ودفع التعويضات وهيئات تقصي الحقائق.
	108 -  ومن أجل معالجة هذه المسألة على نحو أشمل في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام، قامت إدارة الشؤون السياسية، بالتعاون الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة ووسطاء بارزين وخبراء وساطة، بإصدار دليل توجيهات الأمم المتحدة للوسطاء بشأن معالجة موضوع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام. وتوفر المبادئ المعيارية والاستراتيجيات العملية التي يتضمنها الدليل توجيهات للممثلين الخاصين والمبعوثين والوسطاء تكفل أن يتم التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في إطار الجهود الدبلوماسية الوقائية وعمليات الوساطة وإحلال السلام.
	دال - الاستراتيجيات الشاملة لمحاربة العنف الجنسي
	109 -  استحدثت منظومة الأمم المتحدة، من خلال الاستراتيجية الشاملة لمحاربة العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أطلقت في نيسان/أبريل 2009، منتدى لتنسيق العمليات يقدم موارد وخدمات مخصصة من أجل محاربة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. والاستراتيجية الشاملة مترسخة كلها في الاستراتيجية الوطنية للحكومة في ما يتعلق بالعنف الجنسي، التي أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتم تقديم التمويل من أجل تنفيذ الاستراتيجية بالأساس من خلال الدعم الدولي لخطة تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق الخارجة من النزاع المسلح في شرق البلاد، التي اعتمدتها الحكومة. والهدف في عام 2012 هو زيادة توسيع الدعم في المقاطعة الشرقية (أويلي العليا والسفلى)، ومانييما، وشمال كاتانغا، بالقدر الذي يسمح به الوصول إلى المواقع المعنية، والموارد والقدرات. ويبلغ مجموع الأموال المخصصة للفترة 2010-2012 حاليا 33 مليون دولار، منها 9 ملايين دولار تأتي من خلال الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع لمرفق تمويل الاستقرار والإنعاش ومبلغ إضافي قدره 24 مليون دولار من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في شكل التزامات ثنائية بالاستراتيجية.
	110 -  ووفقا لقرار مجلس الأمن 1935 (2010)، وفي السودان، قامت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بمناقشة شملت البعثة كلها حول نطاق وأهداف استراتيجية شاملة لمنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي له في دارفور. وستفيد توصيات هذه العملية واستنتاجاتها في وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية الشاملة للعملية المختلطة وفقا لولايتها ودون المساس بالمسؤولية السيادية لحكومة السودان على حماية مدنييها.
	111 -  وفي كوت ديفوار، طلبت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري دعما استراتيجيا من خلال مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي من أجل مساعدة وزارة الأسرة والمرأة والطفل ومنظومة الأمم المتحدة على إعادة تنشيط الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف الجنسي والجنساني.
	هاء - التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام البرامج وسبل التمويل
	112 -  تؤكد الجهود المبذولة لاستحداث وتفعيل نُهُج فعالة للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على الحاجة إلى نهج متعدد القطاعات يتصدى للإفلات من العقاب المنتشر الذي يؤجج هذا العنف، ويشجع على إصلاح القطاع الأمني، ويحسن آليات الوقاية والحماية، ويعزز في الوقت ذاته الخدمات المقدمة للناجين. ومن بين القيود الرئيسية التي تلاحظها بعثات الأمم المتحدة هناك، بالإضافة إلى تحديات العمل في ظروف غير آمنة مع حكومات هشة، فجوات التمويل الهائلة لهذه البرامج وضعف هياكل التنسيق بين الوكالات. ومن الضروري للغاية أيضا وضع طرائق برمجة تردم الهوة بين الجهود الإنسانية وجهود بناء السلام من جهة، وبرمجة التنمية من جهة أخرى، من أجل كفالة استمرار التمويل.
	113 -  والتنمية المكثفة والمتواصلة للقدرات مطلوبة داخل قطاعات الصحة، والرفاه الاجتماعي، والعدل، والأمن من أجل التصدي بفعالية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وينبغي استثمار موارد هامة على المستويين الميداني والعالمي من أجل تعزيز كل من التدريب قبل الخدمة أو أثناء القيام بها، ووضع مجموعات مرجعية خاصة بسياقات محددة ومواد الدعوة وتقديم الإحاطة في داخل البلد ذات الصلة. وينبغي أيضا استحداث قوائم بأسماء خبراء يمكن إيفادهم بسهولة من أجل الزيادة في مجموع الخبرة المتوفرة والمحدودة على نحو مفرط. وينبغي أيضا إشراك قوات حفظ السلام والجهات الأمنية الحيوية الأخرى على نحو استباقي من أجل تفعيل استراتيجيات الحماية وبدء العمل بأنظمة الإنذار المبكر.
	114 -  وتشمل الفرص المتاحة لتشجيع التخطيط وبناء القدرات وتنسيق البرامج على المدى الطويل جمع الأموال من خلال آليات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين مثل طريقة تمويل الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار التي تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحاربة العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويدعو كذلك التقرير عن مشاركة المرأة في بناء السلام لعام 2010 (A/65/354-S/2010/466) إلى تخصيص 15 في المائة على الأقل من الأموال التي تديرها الأمم المتحدة لمشاريع بناء السلام لفترة ما بعد النزاع من أجل الدفع بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبية احتياجات المرأة الخاصة في سياقات بناء السلام، والتي تشمل منع العنف الجنسي والتصدي له. وتهدف مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي إلى القيام باستعراض لمبادرات بناء القدرات بغرض الزيادة في التدريب ودعم وضع قوائم مستشارين في شؤون حماية المرأة.
	تاسعا - التوصيات
	115 -  أدعو جميع الأطراف في النزاع إلى قطع تعهدات دقيقة ومحددة زمنيا بوقف جميع أعمال العنف الجنسي، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. ويجب أن تشمل هذه التعهدات إصدار أوامر واضحة من خلال التسلسل القيادي وفي قواعد السلوك من أجل حظر العنف الجنسي؛ والتحقيق في الوقت المناسب في الانتهاكات المزعومة من أجل مساءلة مرتكبيها؛ وتعيين محاور رفيع المستوى، في القوات المسلحة أو الجماعة المسلحة المسؤولة عن تنفيذ هذه الالتزامات.
	116 -  وأحث مجلس الأمن على ما يلي:
	(أ) زيادة الضغط على مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما في ذلك الأفراد والأطراف المذكورون في هذا التقرير، من خلال اعتماد لجان الجزاءات ذات الصلة بتدابير محددة الأهداف ومتدرجة، والنظر في وضع آلية مناسبة أو إجراء ملائم من أجل القيام، في جملة أمور، برصد تنفيذ الأطراف لالتزاماتها؛
	(ب) استخدام جميع الوسائل المتاحة له لمعالجة مسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما في ذلك إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتكليف لجان تحقيق دولية، وإدانة هذه الانتهاكات بعبارات صريحة في القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات العامة، وإدراج هذه المسألة كموضوع تركيز لزيارته الميدانية الدورية؛
	(ج) الإشارة إلى العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نحو منتظم في الأذون وقرارات تجديد ولايات بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، بما في ذلك الإشارة المتسقة إلى تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ، وإقامة حوار مع الأطراف في النزاع من أجل الحصول على التزامات بمنع العنف الجنسي ومساءلة مقترفي هذا الجرم؛
	(د) مواصلة الدعوة إلى نشر مستشارين في شؤون حماية المرأة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية الخاصة لتنسيق جملة أمور، منها تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وإبقاء موضوع النشر قيد نظر المجلس. ويتم، حيثما أمكن، تحديد مستشارين في شؤون حماية المرأة من ضمن الموارد الموجودة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية الخاصة. وحيث تكون هذه الموارد محدودة، يطلب إلى الدول الأعضاء كفالة توفير أموال من أجل استحداث هذه الوظائف.
	117 -  وأشجع الدول الأعضاء والمانحين والمنظمات الإقليمية على ما يلي:
	(أ) ضمان توافر الخدمات الطبية والنفسية والقانونية وغيرها للناجين، وكذلك التعويضات والإنصاف. وتُطلب موارد كافية ومقدمة في وقت مناسب من أجل برامج الاستجابة من السلطات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني كجزء من الاستراتيجيات الشاملة لمحاربة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، مع ملاحظة أن تحسن المعلومات عن العنف الجنسي مرتبط بتقديم الخدمات للناجين؛
	(ب) الاعتماد على خبرة فريق خبراء الأمم المتحدة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1888 (2009) من أجل تعزيز سيادة القانون وقدرة نظامي القضاء المدني والعسكري على التصدي للعنف الجنسي، كجزء من جهود أكبر لتقوية الضمانات المؤسسية ضد الإفلات من العقاب. وأحث المانحين على ضمان التمويل المستدام لهذه الأداة القيّمة؛
	(ج) التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في سياق مبادرات وترتيبات إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك تدريب وبناء قدرات العناصر الفاعلة في مجال الأمن الوطني؛ واتخاذ تدابير لكفالة استبعاد أولئك الذين اقترفوا العنف الجنسي أو أمروا به أو تغاضوا عنه من جميع فروع الحكومة، بما في ذلك القوات المسلحة، والشرطة، ومصالح الاستخبارات، والحرس الوطني، ومن الآليات المدنية للإشراف والسيطرة؛
	(د) كفالة تناول مسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من قبل وسطاء ومبعوثي الأمم المتحدة وغيرها في جهود الدبلوماسية الوقائية، وعمليات الوساطة والسلام، بالاستناد إلى توجيهات الأمم المتحدة للوسطاء بشأن معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام. ويجب على الوسطاء التحاور مع أطراف النزاع بشأن هذه المسألة وأن يكفلوا إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار ولدى إعداد اتفاقات السلام، وخاصة في الأحكام المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية والتعويض؛
	(هـ) كفالة أن تتصدى المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في أنشطتها الخاصة بالدعوة، وسياساتها، وبرامجها، وأنشطتها الخاصة بالوساطة، والالتزامات المتعلقة بحفظ السلام وبناء السلام. وقد يشمل هذا الأمر تعيين جهات اتصال أو مبعوثين رفيعي المستوى داخل أماناتها؛ ووضع مبادئ توجيهية عملية؛ وتوفير التدريب للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة؛ وإنشاء أنظمة الرصد والإبلاغ؛ وإقامة آليات استعراض الأقران من أجل تقييم التقدم المحرز على الصعيد الوطني في التصدي للعنف الجنسي. وينبغي إشراك نساء خبيرات وخبراء في الأمور الجنسانية في جميع هذه المبادرات؛
	(و) اعتماد نظم إنذار مبكر وطنية وإقليمية في المناطق المتضررة من النزاعات تكون مواكبة لمخاطر وعلامات الإنذار الخاصة بالعنف الجنسي الوشيك أو الجاري أو المتصاعد، بالاستناد حسب الاقتضاء إلى مصفوفة مؤشرات الأمم المتحدة للإنذار المبكر بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات؛
	(ز) إدماج التدريب المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والمبني على السيناريوهات في مناهج التدريب قبل النشر للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، بالاعتماد على قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
	عاشرا - القائمة المرفقة
	118 -  يحتوي مرفق هذا التقرير، الذي يستند إلى المعلومات المتاحة حاليا، على قائمة بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في أن عناصر منها ترتكب أنماطا من الاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي أو هي مسؤولة عن ذلك في حالات النزاع المسلح الواردة في جدول أعمال مجلس الأمن. ونظرا لمستوى الإبلاغ الحالي، لا يهدف المرفق في هذه المرحلة لأن يكون قائمة شاملة تتضمن أسماء مرتكبي الانتهاكات، بل يضم أولئك الذين تتوافر بشأنهم معلومات موثوق بها. وبما أنه يُحرز تقدم في وضع الرصد والتحليل والإبلاغ، فمن المتوقع جمع معلومات أكثر اتساقا عن مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
	119 -  وينبغي الإشارة إلى أن المرفق لا يتضمن بلدانا في حد ذاتها. فالغرض من القوائم هو تحديد أطراف بعينها في النزاع يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عنها. وفي ذلك الصدد، لا تُذكر أسماء البلدان سوى للإشارة إلى الأماكن أو الحالات التي ترتكب فيها الأطراف المخالفة الانتهاكات المذكورة.
	المرفق
	قائمة الأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عنها في حالات النزاع المسلح الواردة في جدول أعمال مجلس الأمن

	ملحوظة: تشير النجمة (*) إلى أن هذا الطرف مذكور في المرفق الأول لتقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح (A/65/820-S/2011/250) باعتباره يرتكب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال.
	الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى

	جيش الرب للمقاومة*
	الأطراف في كوت ديفوار

	1 - جماعات الميليشيات المسلحة في كوت ديفوار، بما في ذلك:
	(أ) التحالف الوطني لشعب وي
	(ب) جبهة تحرير الغرب الكبير
	(ج) الحركة الإيفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار
	(د) الاتحاد الوطني للمقاومة في الغرب الكبير
	2 - القوات المسلحة للقوى الجديدة السابقة
	3 - قوات الدفاع والأمن الإيفوارية السابقة
	4 - القوات الجمهورية لكوت ديفوار
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