
معلومات عن المكتب
دور المتحدث الرسمي والجهة زاع ب العنف الجنسي في حالت الن ة ب ة الخاصة للمين العام المعني وم مكتب الممثل  يق
دة مم المتح ادرة ال ب مب رأس المكت ات. وت ط بالنزاع ي المرتب ف الجنس ة العن ى مكافح دعوة إل وم بال تي تق ية ال  السياس
.(UN-Action) لمكافحة العنف الجنسي في حالت النزاع

)، وهو قرار في سلسلة قرارات تIسلUم بالثر الضار الذي يحدثه2009 (1888وقد أIنشئ المكتب بقرار مجلس المن   
وUض جهود السلم والمن أن هذه الجريمة تق  العنف الجنسي في حالت النزاع على المجتمعات المحلية، وتعترف ب
ي ف الجنس ى العن دولي إل ع ال رة المجتم ي نظ ر ف U دوث تغي ى ح رارات عل ذه الق دل ه زاع. وت اء الن د انته ر بع  والتعمي
م يعد يIنظر إليه بوصفه أحد منتجات الحرب التي ل يمكن تجنUبها، بل أصبح النزاع، وفي تعامله معه. إذ ل  المرتبط ب
.يIعتبر جريمة يمكن تجنUبها ويعاقب عليها القانون الدولي لحقوق النسان

ل  ان/أبري ي نيس ب2010وف ولت منص ب وت ويد)، المكت تروم (الس ارغوت فالس يدة م ة، الس ل خاص أت أول ممث ، أنش  
.المتحدثة الرسمية باسم المم المتحدة وقامت بالدعوة السياسية في هذه المسألة. وقد حدUدت للمكتب خمس أولويات

، حلUت محلها زينب هوى بانغورا، من سيراليون، كممثلة خاصة للمين العام معنية بالعنف2012وفي أيلول/سبتمبر   
.الجنسي في حالت النزاع، وأضافت أولوية سادسة
:وفيما يلي أولويات المكتب الست

•  وضع حد للفلت من العقاب على العنف الجنسي في حالت النزاع، وذلك بمساعدة السلطات الوطنية على
تعزيز المحاسبة الجنائية والستجابة لحتيتجات الضحايا وتقوية القدرات القضائية؛

•  حماية وتمكين المدنيين الذين يواجهون العنف الجنسي في حالت النزاع، ل سيما النساء والفتيات اللتي
تستهدفن هذه الجريمة بشكل غير متناسب؛

•  تشجيع ملكية البلدان لزمام المور، بتعزيز قدرة حكوماتها على وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة العنف
الجنسي؛

•  زيادة العتراف بالغتصاب بوصفه أسلوبا ونتيجة للحرب، وذلك عن طريق أنشطة التوعية على الصعيدين
الدولي والقطري؛

•  مواءمة استجابات المم المتحدة من خلل مبادرة المم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالت النزاع
(UN-Action) ،  وكالة من وكالت المم المتحدة تقوم بتعزيز البرمجة13وهي شبكة مؤلفة من جهات التنسيق في  

والدعوة بشأن هذه المسألة في جدول أعمال المم المتحدة عموما؛
• .التأكيد على المزيد من الملكية الوطنية

وار، ا، وكوت ديف ا الوسطى، وكولومبي ة أفريقي ة هي: البوسنة والهرسك، وجمهوري دان ذات أولوي ة بل  وللمكتب ثماني
ة دان الثماني ن البل ن أن ستة من بي وب السودان، والسودان. وفي حي ا، وجن ة، ، وليبري ة الكونغو الديمقراطي  وجمهوري
 ذات الولوية موجودة في أفريقيا، فإن هذه المشكلة واسعة النتشار، ومكتب الممثلة الخاصة يعمل على معالجتها في
رق ر)، والش ر الحم ترة الخمي ا ف تي خلفته الت ال ض الح واجه بع زال ت تي ل ت ا ال ي كمبودي ادئ (ف ط اله يا والمحي  آس
.(الوسط (الجمهورية العربية السورية



التوصيات
 أدعو جميع أطراف النزاعات التي يوجد من السباب ما يكفي للشتباه في ارتكابها أعمال عنف جنسي أو في

دة بتوفير الحماية وفقا لقرار مجلس  مسؤوليتها عن هذه العمال إلى الكف عن هذه النتهاكات، وقطع التـزامات محد(
) بحيث تشمل جملة أمور منها إصدار أوامر واضحة عبر التسلسلت القيادية تحظر العنف2010 (1960المن   

 الجنسي والنص على حظر العنف الجنسي من خلل مدونات قواعد السلوك (أو ما يعادلها)؛ والتحقيق في
 العتداءات المزعومة في الوقت المناسب لمساءلة الجناة؛ وتحديد الفئات الكثر عرضة للعنف الجنسي وإخراجهم

 من صفوف هؤلء، ل سيما النساء والطفال؛ وتعيين محاور رفيع المستوى يكون مسؤول عن ضمان تنفيذ
.اللتزامات ؛ والتعاون مع المم المتحدة وتيسير وصولها لرصد المتثال

 :وفي هذا الصدد، أناشد مجلس المن القيام بما يلي

a.  زيادة الضغط على مرتكبي العنف الجنسي في حالت النزاع، بما في ذلك الفراد والطراف والدول
 المذكورة في تقاريري، من خلل اتخاذ تدابير محددة الهداف ومتدرجة من جانب لجان الجزاءات ذات الصلة،

 والنظر في الوسائل التي يمكن من خللها اتخاذ مثل هذه التدابير في السياقات ذات الصلة والتي ل تتوفر فيها لجان
 جزاءات. ينبغي تطبيق مثل هذه الجراءات من جانب مجلس المن على الشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف
 جنسي، أو يصدرون أوامر بشأنها أو يتغاضون عنها (بعدم المنع أو المعاقبة)، تمشيا مع أحكام القانون الجنائي

الدولي فيما يتعلق بالشخاص الذين يتحملون المسؤولية المباشرة، أو المسؤولية القيادية أو المسؤولية العليا؛
b.  النظر في وضع آلية مناسبة أو اتخاذ إجراء مناسب من جانب مجلس المن من أجل الرصد المنهجي

). وأشجع المجلس على دعم الجهود التي2010 (1960للتزامات أطراف النزاع بموجب قرار مجلس المن   
 يبذلها مسؤولو المم المتحدة المعنيون من أجل إجراء حوارات مع الطراف من الدول وغير الدول بغية الحصول

 على مثل هذه اللتزامات، بما في ذلك المشاركة، حسب القتضاء، مع دوائر العمال وأوساط الشتات والزعماء
الدينيين والتقليديين وغيرهم ممن يمكن أن يمارسوا أي تأثير؛

c.  استخدام جميع الوسائل الخرى التي بحوزته من أجل التصدي للعنف الجنسي في حالت النزاع، بما في ذلك
 الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتكليف لجان التحقيق الدولية، والدانة الصريحة للنتهاكات في قراراته

 والبيانات الرئاسية والبيانات العامة، واعتبار العنف الجنسي محورا لزياراته الميدانية الدورية ومشاوراته مع الهيئات
القليمية مثل مجلس السلم والمن التابع للتحاد الفريقي؛

d.  إدراج العنف الجنسي في حالت النزاع بشكل منهجي في جميع القرارات القطرية ذات الصلة وعند الذن
 بوليات جديدة لبعثات حفظ السلم والبعثات السياسية الخاصة وعند تجديدها من خلل إدراج ذات العبارات الواردة

) الذي يدعو، في جملة أمور، إلى وقف العنف الجنسي؛ وتنفيذ ترتيبات للرصد والتحليل2010 (1960في قراره   
 والبلغ كأساس للجراءات القائمة على الدلة؛ وإجراء حوارات مع أطراف النزاع للحصول على التزامات

بالحماية؛ ونشر مستشارين لشؤون حماية المرأة؛
e.  مواصلة الهتمام بحالة نشر مستشارين لشؤون حماية المرأة في بعثات المم المتحدة لحفظ السلم والبعثات

 السياسية الخاصة. وينبغي تقييم عدد المستشارين ومهامهم بشكل منهجي عند التحضير لكل بعثة من بعثات حفظ
 السلم أو البعثات السياسية وعند استعراض وليتها، وفقا للختصاصات المتفق عليها للمستشارين، وينبغي إدراج

هذه الوظائف في جداول ملك موظفي البعثات والميزانيات في جميع الحالت المثيرة للقلق؛
f.  الدعوة إلى بذل الجهود ورصدها لمعالجة الشواغل المتعلقة بالعنف الجنسي في سياق عمليات إصلح القطاع
 المني وترتيباته، بما في ذلك إجراء تحريات للتأكد من أن الشخاص الذين ارتكبوا عمليات عنف جنسي وغيره من

 انتهاكات حقوق النسان أو أصدروا أوامر بشأنها يتم استبعادهم من جميع الهيئات الحكومية، بما في ذلك القوات
 المسلحة والشرطة ودوائر الستخبارات والحرس الوطني، وأي آليات مدنية للرقابة والرصد؛ وتوفير التدريب لقوات

 المن الوطني، وضمان مبدأ عدم العفو عن مرتكبي النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان بما في ذلك جرائم العنف
 الجنسي؛ وكفالة الوصول إلى قطاع المن واستجابته لجميع الشرائح السكانية وخاصة النساء والطفال. وفي سياق

 عمليات نزع السلح والتسريح وإعادة الدماج، ينبغي إيلء العتبار الواجب إلى إنشاء آليات لحماية المدنيين ل
 سيما النساء والطفال بالقرب من مواقع اليواء المؤقت، وثمة شرط صارم يتمثل في أن تحدد القوات والجماعات
 المسلحة جميع النساء والطفال الموجودين في صفوفها وأن تقوم بتسريحهم على الفور. وفي سياق إصلح قطاع
 العدل، ينبغي التركيز، في جملة أمور، على تقديم الدعم إلى السلطات الوطنية في الصلحات التشريعية؛ وتوفير



 التدريب والتوعية بشأن العنف الجنسي لرجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة/قضاة الصلح، بما في ذلك
 تدريب مزيد من النساء لللتحاق بسلكي القضاة والمحامين. وينبغي أيضا إيلء العتبار الواجب إلى ملحقة جرائم

.العنف الجنسي من خلل ترتيبات العدالة النتقالية، حسب القتضاء
 أطلب إلى مجلس المن والدول العضاء والمنظمات القليمية أن تكفل دخول الوسطاء والمبعوثين، المشاركين في

 عمليات الوساطة ووقف إطلق النار والسلم والدبلوماسية الوقائية، في حوار مع أطراف النزاعات بشأن العنف
 الجنسي المتصل بتلك النزاعات، ومعالجة استخدام العنف الجنسي كوسيلة أو تكتيك للنزاع في اتفاقات السلم.

 وينبغي إدراج العنف الجنسي في تعريف العمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلق النار، ورصده كجزء من
 آليات الرصد لوقف إطلق النار وينبغي أيضا إدراج هذه الشواغل كأحكام خاصة في اتفاقات السلم المتصلة

 بالترتيبات المنية والعدالة النتقالية. وأشجع، في هذا الصدد، استخدام “دليل المم المتحدة للوسطاء المعنيين بمعالجة
.“العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلق النار والسلم
:أشجع الدول العضاء والجهات المانحة والمنظمات القليمية على ما يلي

a.  كفالة توفير الخدمات الطبية والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والنفسية والقانونية وغيرها من
 الخدمات المتعددة القطاعات للضحايا على سبيل الولوية، ودعم تنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ل سيما

 النظم الصحية والقضائية ونظم الرعاية الجتماعية، فضل عن شبكات المجتمع المدني المحلية من أجل تقديم
 المساعدة المستدامة إلى ضحايا العنف الجنسي في حالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع. ويلزم توفير الموارد الكافية

 وفي الوقت المناسب لبرامج الستجابة التي تضطلع بها السلطات الوطنية ووكالت المم المتحدة والمنظمات غير
 الحكومية، ومجموعات المجتمع المدني كجزء من الستراتيجيات الشاملة لمحاربة العنف الجنسي في حالت النزاع،

مع الخذ في العتبار أن توفير الخدمات يؤدي إلى تحسين المعلومات المتاحة عن العنف الجنسي؛
b.  كفالة ملءمة المساعدات والخدمات المتعددة القطاعات للحتياجات الخاصة للفتيات والفتيان باعتبارها جزءا

 ل يتجزأ، وإن كان متمايزا، من البرامج المعنية بالعنف الجنساني وينبغي توفير موارد كافية لجراء مزيد من
 البحاث والرصد والبلغ، ووضع مبادرات للمنع، وتقديم خدمات عن جوانب معينة مثل استخدام العنف الجنسي
 ضد الرجال والفتيان كأسلوب خاص بالنزاعات؛ ومحنة الضحايا اللتي يحملن أطفال نتيجة الغتصاب والطفال

الذين يولدون كثمرة للغتصاب؛ والعنف الجنسي المتخذ شكل تزويج قسري للطفلت المتضررات بالنزاع؛
c.  التأكد من أن التعويضات الممنوحة من خلل الليات القضائية أو الدارية يتم تقديمها وإتاحتها لضحايا

 العنف الجنسي في حالت النزاع. وينبغي تعزيز النهج المتعددة القطاعات لتقديم التعويضات كجزء من مبادرات
المرحلة النتقالية بعد انتهاء النزاعات، وينبغي أن تتلقى برامج التعويضات تمويل ثابتا ومستداما؛

d.  النظر على النحو الواجب في قبول العنف الجنسي في حالت النزاع باعتباره شكل من أشكال الضطهاد
 الذي يستوجب القرار بمنح المتضرر منه مركز اللجئ، في ضوء المعلومات الواردة في العديد من السياقات التي

تفيد بأن العنف الجنسي يستخدم لتشريد السكان قسريا؛
e.  تيسير تحسين جمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بالصلت القائمة بين النتشار الواسع النطاق للسلحة

 الصغيرة والسلحة الخفيفة غير المشروعة والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، واتخاذ تدابير فعالة لمراقبة السلحة
 على كل من الصعيد الوطني والقليمي والدولي. والدول العضاء مدعوة لن تأخذ في العتبار ضرورة المراعاة
 الكاملة للعتبارات الجنسانية في سياق الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك برنامج عمل المم المتحدة بشأن

السلحة الصغيرة والسلحة الخفيفة؛
f.  الستفادة من خبرة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالت النزاع من أجل تعزيز
 سيادة القانون وقدرات نظم العدالة المدنية والعسكرية على التصدي للعنف الجنسي، في إطار الجهود الوسع نطاقا

 لتعزيز الضمانات المؤسسية ضد الفلت من العقاب. وأحث الجهات المانحة على كفالة التمويل المستدام لهذا المورد
.القيم للدول العضاء


