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 مجلس األمن  الجمعية العامة
 السنة الخامسة والسبعون  الدورة الرابعة والسبعون

   من جدول األعمال 130و  117و  14البنود 
التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسققنان لنتا ا الممتمراا الر يسققية 
وممتمراا النمققققة التق تعنققققداققققا األم  المتاققققدة  ق الميققققدانين 

 االقتصادي واالجتماعق والميادين المتصلة بهما

  

   متابعة نتا ا ممتمر قمة األلفية

المسقققققمولية عققققققن الامايققققققة ومنقققققئ ا بققققققادة الجماعيققققققة وجققققققرا   
 الارب والتطهير العرقق والجرا   ضد ا نسانية

  

   
 إعطاء األولوية لمسألة المنئ وتعزيز االستجابة: المرأة والمسمولية عن الاماية  

  
 تنرير األمين العا   

  
 مندمة  -   أوال  

يأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه العالم أزمة عالمية غير مســـــــــــــبوقة نامـــــــــــــ ة عن جا حة مر   - 1
( التي تفاقم أوجه عدم المسـاواة القا مة بالفعل  م  ما يترت  عى  ذل  من عواق  19-فيروس كورونا )كوفيد

ــال والفتيات ــية التي  ( 1) مدمرة عى  النســ ــاســ ــين هذا جزلر من اليروي الأليكىية األســ ــاواة بين الجنســ . وعدم المســ
(. ول ن كان التركيز ينصــ  عى  التصــدز ل زمة وتبعاتألا  فمن S/2018/250تمــكل أســاس أنماع العني )

المألم أال يغي  عن بالنا الســــكان  في جمي  أنحال العالم الذين ما زالوا يواجألون أاعارا جســــيمة أار   ومنألا  
ال أمــــــكال التصــــــدز اعر الوقوع ضــــــحايا لىجرا م الفييعة. وفي بع  الحاالت  تتفاقم تى  األاعار من جر 

لىجا حة  مما يعر  الســـــكان الضـــــعفال أصـــــو لاعر متزايد. وفي يل ارتفاع مســـــتويات التعصـــــ  وكراهية 
__________ 

ــام فــي  (1)  ــه األمــيــن الــعـــــ ــذز أدلــ  بـــــ ــان الـــــ ــل  9انــيــر أيضـــــــــــــــــــــا الــبــيـــــ ــالــي 2020نــيســـــــــــــــــــــان أبــريـــــ ــاط عــىــ  الــرابــع الــتـــــ    الــمــتـــــ
www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-video-message-women-and-covid-

scroll-down-for-french-version. 

https://undocs.org/ar/S/2018/250
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-video-message-women-and-covid-scroll-down-for-french-version
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-video-message-women-and-covid-scroll-down-for-french-version
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األجـاـن  وتزاـيد وتيرة أعمـال العني  يجـ  عى  الـدول أن تـبذل المزـيد من الجألود لحمـاـية ســــــــــــــكـانألـا ولتعزيز  
ا مؤارا عدد من البىدان  عى  ســبيل المثال  ثقافة التســامو واحترام حقوا اسنســان. فاالحتجاجات التي مــألده

تعكس اسحباع العام إزال العنصــرية والتمييز المنألجيين. ولقد  ن األوان لكي يســد المجتم  الدولي الفجوة بين  
 االلتزام قوال وما يعانيه السكان فعو  حت  يتحقا من  الجرا م الفييعة والوفال بالمسؤولية عن الحماية.

ــتين لىجمعية وأكد باسج - 2 ــتو  لىدورة السـ ــال الدول والحكومات في االجتماع العام الرفي  المسـ ماع رؤسـ
( عى  أن المسـؤولية عن حماية السـكان من اسبادة الجماعية وجرا م 2005العامة )مؤتمر القمة العالمي لعام 

ــانية والتعألير العرقي تق  عى  عاتا كل دولة عى  حدة. وا ــد اسنسـ ــال الحر  والجرا م ضـ تفقت الدول األعضـ
  عى  أن هذه المســــــــــــــؤولية 1 60في الوثيقة الاتامية لمؤتمر القمة العالمي  الواردة في قرار الجمعية العامة 

الضــرورية تســتىزم من  وقوع تى  الجرا م  بما في ذل  التحري  عى  ارتكابألا  عن عريا الوســا ل المو مة و 
(  وأنه تق  عى  عاتقألا مســـــــــؤولية جماعية باســـــــــتادام ما هو مو م من الوســـــــــا ل الدبىوماســـــــــية 138)الفقرة 

واسنســـــانية وغيرها من الوســـــا ل الســـــىمية لىمســـــاعدة في حماية الســـــكان من الجرا م الفييعة  وأن تكون عى  
عن عريا مجىس األمن ووفقا لىميثاا   اســتعداد التااذ إجرال جماعي  في الوقت المناســ  وبعريقة حاســمة 

في حال قصــــــور الوســــــا ل الســــــىمية وعجز الســــــىعات الوعنية البيبن عن حماية ســــــكانألا من اسبادة الجماعية 
(. وقد أ نمــ ت األمم المتحدة  عى  النحو 139وجرا م الحر  والتعألير العرقي والجرا م ضــد اسنســانية )الفقرة  

نقـاذ األجـيال المقبـىة من ويوت الحر   التي )...( جىـبت عى  البمــــــــــــــرـية أحزاـنا إ”المبين في ميـثاقألـا  ابتغـال 
إعادة تأكيد اسيمان بحقوا اسنســــــــان األســــــــاســــــــية وبكرامة اسنســــــــان وقدره وبالمســــــــاواة ”  و  “تفوا الوصــــــــي

 .“الحقوا بين الرجال والنسال وبين األمم كبيرها وصغيرها في

ــة والســـ  - 3 ــنوية الاامسـ ن الذكر  السـ بعين العتماد ميثاا األمم المتحدة  الذز يكرَّس فيه ذل  االلتزام وا 
 308 63الحيوز والدا م  تأتي بعد فترة وجيزة من حىول الذكر  الاامســـــة عمـــــرة التااذ قرار الجمعية العامة 

ر في االلتزام بالوفال بالوعود الواردة فيألما. ويصـــادي هذا بمـــأن المســـؤولية عن الحماية  وتتيو فرصـــة لىتفكي 
عاما عى  اعتماد إعون ومنألاج عمل بيجين والتزاماته فيما يتعىا بتحقيا المســــــــاواة  25العام أيضــــــــا مرور 
بمــــــــــأن المرأة والســــــــــوم واألمن   (2000)  1325عاما عى  اتااذ قرار مجىس األمن  20بين الجنســــــــــين  و 

ــتدامة لعام    دعا مجىس (2000) 1325. ففي القرار  2030وامس ســـــــنوات عى  اعتماد اعة التنمية المســـــ
ي ضـد النسـال والفتيات األمن الدول األعضـال إل  التصـدز لىعني الجنسـي والجنسـاني وغيره من أمـكال العن 

كجزل من الألــدي العــام المتمثــل في إنألــال اسفوت من العقــا  ومحــاكمــة المســــــــــــــؤولين عن ارتكــا  اسبــادة 
ــا ”أن  (2008)  1820الجماعية والجرا م ضـــــــد اسنســـــــانية وجرا م الحر . وأكد المجىس في قراره     االغتصـــــ

أمكال العني الجنسي يمكن أن تمكل جريمة حر  أو جريمة ضد اسنسانية أو فعو منم ا لجريمة  وغيره من
(. وقد أد  تعيين الممثىة الااصــــــــة ل مين العام المعنية بالعني الجنســـــــي 4)الفقرة   “تتعىا باسبادة الجماعية

جنســــــــــــــاني من المســــــــــــــؤولية عن الحماية. إل  زيادة التركيز عى  الجان  ال 2009حاالت النزاع في عام  في
وقرارات مجىس األمن الوحقة بمــــأن المرأة والســــوم واألمن الدول  األعضــــال   (2000) 1325حث القرار   وقد

ــاني في من  نمـــو   دراج منيور جنسـ ــن  القرار وا  ــتويات صـ ــاركة المرأة وتمثيىألا في جمي  مسـ عى  تعزيز ممـ
 النزاعات وتسويتألا وفي إعادة البنال.

ــاركة المرأة عى  نعاا - 4 ــين وممــ ــاواة بين الجنســ ن أهمية المســ منيومة األمم المتحدة قد بدت جىية   وا 
منذ ســـــنوات عديدة  ولكن الصـــــىة بالمســـــؤولية عن الحماية يىت ضـــــمنية أكثر ومركزة في المقام األول عى  
العني الجنســــــــــــــي المتصــــــــــــــل ـبالنزاع. وهـنا  مجـاالت تكـامـل مىحويـة بين كو جـدولي األعمـال  وثمـة مجـال 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/63/308
https://undocs.org/ar/A/RES/63/308
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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في تعزيز من  نمــــــو  النزاعات والجرا م الفييعة منعا مــــــامو  لتجديد االلتزام بألما  وهو ما يمكن أن يســــــاعد
 لىجمي   بحيث ت دع م اعة المن  األوس  نعاقا.

والغر  من هذا التقرير هو تحديد الصــــوت بين تنفيذ المســــؤولية عن الحماية والنألو  بالمســــاواة   - 5
ــوم واألمن  من ج ــين  من جألة  والاعة المتعىقة بالمرأة والســــــــ ــألم ذل  بدوره بين الجنســــــــ ــيســــــــ ألة ثانية. وســــــــ

وينصــــ  التركيز عى  تنفيذ المســــؤولية  تحســــين فألم الديناميات الجنســــانية لىجرا م الفييعة والتصــــدز لألا. في
عن الحماية في إعار الركيزتين األول  والثانية. فأما الركيزة األول   فتمـــــــير إل  مســـــــؤولية الدولة عن حماية 

ت القانونية الدولية القا مة التي تق  عى  عاتا الدول  التي تتحمل أيضــــا ســــكانألا  وهي مســــتمدة من االلتزاما
مســــؤولية بنال القدرة الوعنية عى  الصــــمود والتصــــدز ل ســــبا  الجذرية لىجرا م الفييعة. وأما الركيزة الثانية  

قىيمية والمجتم  فتمـير إل  التزام المجتم  الدولي  بما في ذل  الدول األعضـال والمنيمات اسقىيمية ودون اس
المدني واألمم المتحدة  بمســـاعدة الدول عى  الوفال بتى  المســـؤوليات. ويســـتكمـــي معدبو التقرير الســـبل التي 
يتيو بألا المنيور الجنســـاني ليس فقع فألما أعما ألســـبا  وديناميات الجرا م الفييعة  بل أيضـــا الســـبل التي 

ــاعـد اـلدول والجألـات الفـاعـىة اسقىيمـية  الجألـات الفـاعـىة عى  الوفـال بمســــــــــــــؤوليتألـا عن  وغيرهـا منتجعـىه يســــــــــــ
الحماية أكثر فعالية إذا ما تم تناوله بعريقة أكثر  الحماية. وفي جوهر األمر  ســـــــــيكون تنفيذ المســـــــــؤولية عن

ذا ما أععيت األولوية لمماركة المرأة مماركة مجدية ولحمايتألا وتمتيعألا بحقوقألا في جمي  المراحل.  مموال وا 
  

 المساواة بين الجنسين والمسمولية عن الاماية  -  يا ثان  
ــاواة بين الجنســـين والتمييز يمكنألما  أ   - 6 ــابقة عن المســـؤولية عن الحماية بأن عدم المسـ قرَّ في التقارير السـ

المسؤولية  أن يزيدا من المااعر الكامنة لىعني الجنسي والجنساني. وم دد فيألا أيضا عى  الجان  الجنساني من 
مــايــة. وقــد أمـــــــــــــير في تىــ  التقــارير إل  أن اسبــادة الجمــاعيــة وجرا م الحر  والتعألير العرقي والجرا م عن الح 
ل  A/67/929-S/2013/399اسنســــانية تؤثر عى  النســــال والرجال والفتيات والفتيان بعرا ماتىفة )  ضــــد  (  وا 

  A/63/677النســـــا ية المـــــعبية في إتاحة معىومات مناســـــبة التوقيت وحســـــاســـــة ل نذار المبكر ) دور المنيمات 
ين العوا ي  اول الحوار ب  (  ونزع فتيــل التوترات بين المجتمعــات المحىيــة من A/73/898-S/2019/463 و 
 (A/69/981-S/2015/500 ( ومكـافحـة اعـا  الكراهـية والتحري  عى  العني )A/67/929-S/2013/399  
(. وهنا  أيضــــــــــــا تركيز عى  إدراج مؤمــــــــــــرات جنســــــــــــانية لدعم اسنذار المبكر A/73/898-S/2019/463و  
 (A/67/929-S/2013/399    وA/73/898-S/2019/463 وأهمية تنفيذ تدابير مراعية لىمنيور الجنســـــاني  )

(  وأهمية مراعاة المنيور الجنســــــــاني في اســــــــتراتيجيات المن  A/63/677ط قعاع ي العدل واألمن ) في إصــــــــو 
ــاركة كامىة وعى  قدم الم A/68/947-S/2014/449الوعنية )  ــاركة المرأة ممــ ــأن ممــ ــاواة في عمىيات (  وبمــ ســ

صـــــــــن  القرار وعمىيات الســـــــــوم  ومراعاة وجألات نير النســـــــــال واســـــــــتراتيجيات حمايتألن في تقييمات المااعر  
ــد الثغرات في الوقــايــة من الجرا م الفييعــة )    A/67/929-S/2013/399وتصـــــــــــــميم التــدابير الراميــة إل  ســـــــــــــ

 (. A/72/884-S/2018/525 و   A/71/1016-S/2017/556و    A/69/981-S/2015/500 و 

  2020ومن  الجرا م الفييعة عنصــــر أســــاســــي في إعار األمم المتحدة لحقوا اسنســــان. وفي عام  - 7
عى   “أســـــــم  التعىعات  ندال لىعمل في ســـــــبيل حقوا اسنســـــــان”مـــــــدد األمين العام في موحياته المعنونة 

أعمال ممـــتر   ضـــرورة أن تنف ذ  ثقافة حقوا اسنســـان في جمي  أعمال األمم المتحدة  ودعا إل  وضـــ  جدول 
ن تعب ة البمـــــرية جمعال لمن  الجرا م الفييعة تتعى  ممـــــاركة النســـــال ممـــــاركة مجدية في صـــــن   لىحماية. وا 

 القرار  وأن ت سم   أصواتألن بالكامل  وأن ي ستفاد مما لديألن من قدرات.

https://undocs.org/ar/A/67/929
https://undocs.org/ar/A/63/677
https://undocs.org/ar/A/73/898
https://undocs.org/ar/A/69/981
https://undocs.org/ar/A/67/929
https://undocs.org/ar/A/73/898
https://undocs.org/ar/A/67/929
https://undocs.org/ar/A/73/898
https://undocs.org/ar/A/63/677
https://undocs.org/ar/A/68/947
https://undocs.org/ar/A/67/929
https://undocs.org/ar/A/69/981
https://undocs.org/ar/A/71/1016
https://undocs.org/ar/A/72/884
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ــال بالمســـؤولية عن الحماية هو أوال وقبل كل مـــيل التزام بمن  ما - 8 اعر ارتكا  والتزام الدول األعضـ
ــ   الجرا م الفييعة والتافيي من حدتألا. ويتعى  اتباع نألج منألجي لمن  الجرا م الفييعة إجرال تحىيل ووضـــــــــ
جرالات اســتراتيجية تســتند إل  بيانات مصــنفة حســ   مؤمــرات قوية تراعي االعتبارات الجنســانية  وتاعيعا وا 

امون مفاقمان لاعر الوقوع ضـــــحية لىجرا م نوع الجنس. والتمييز وعدم المســـــاواة عى  أســـــاس نوع الجنس ع
ــرات ونيم اسنذار المبكر  واالعتراي  ــاني في مؤمــــــ الفييعة. ولذل   من المألم تعميم مراعاة المنيور الجنســــــ
بالدور الذز يمكن أن تضــــــــعى  به المرأة في إتاحة المعىومات تحقيقا لألذه الغاية. ويمكن أيضــــــــا أن تســــــــاعد 

ــنفة حســـــ  نوع الجنس في تحديد أعمال االعتدال المؤمـــــرات المراعية لوعتبار  ــانية والبيانات المصـــ ات الجنســـ
وعســــــــكرة المجتمعات  من قبيل اضــــــــعألاد الرجال الرافضــــــــين حمل  الســــــــوط. وقد قامت هي ة األمم المتحدة 
لىمســـــاواة بين الجنســـــين وتمكين المرأة )هي ة األمم المتحدة لىمرأة( بدور را د في العمل عى  وضـــــ  مؤمـــــرات 

ويتضـــــــــــمن دليل بعثات األمم المتحدة . ( 2) مراعية لوعتبارات الجنســـــــــــانية بغية اتباع نألج كىي ل نذار المبكر
  توجيألات بمـأن 2020  الذز ن مـر في عام الميدانية بمـأن من  العني الجنسـي المتصـل بالنزاع والتصـدز له

 اسنذار المبكر بألذا العني ورصده واسبوغ عنه.

ــال والفتيــــات  ويمكن لىتــــداب  - 9 ير التي تتاــــذهــــا المنيمــــات اسقىيميــــة ودون اسقىيميــــة لحمــــايــــة النســـــــــــــــ
  أنمأت رابعة 2010انتألاكات حقوا اسنسان أن تكون فعالة في من  ارتكا  الجرا م الفييعة. وفي عام  من

ــيا لجنتألا المعنية بتعزيز حقوا المرأة والعفل وحمايتألا. وهدي الرابعة هو تحق يا مزيد أمم جنو  مـــــــرا  ســـــ
. وفي عام  ( 3) الفعالية في تنفيذ اتفاقية القضــال عى  جمي  أمــكال التمييز ضــد المرأة واتفاقية حقوا العفل من

  اعتمـدت منيمـة الـدول األمريكيـة اتفـاقيـة البىـدان األمريكيـة لمن  العني ضــــــــــــــد المرأة والمعـاقبـة عىيـه 1994
ــال عىـيه )اتفـاقـية بيىيم دو ـبارا(  ثم اعتمـدت ف   2010 لـية مـتابعـة االتفـاقـية. وفي عـام  2004ي عـام والقضــــــــــــ

أعىن االتحاد األفريقي عقد المرأة األفريقية بألدي النألو  بالمســـــــاواة بين الجنســـــــين وتمكين المرأة. وفي عام 
ــة ل مين العام ل مم 2014 ــ  االتحاد األفريقي واألمم المتحدة إعار التعاون بين مكت  الممثىة الااصــ   وضــ

معنية بالعني الجنســـــــي في حاالت النزاع ومفوضـــــــية االتحاد األفريقي بمـــــــأن من  العني الجنســــــي المتحدة ال
ــنوات  قرر مجىس الســـــــــــوم واألمن التاب  لوتحاد  ــدز له. وبعد امس ســـــــــ المرتبع بالنزاع في أفريقيا والتصـــــــــ

. وفي عام  ( 4) األفريقي تاصـــــية جىســـــة مفتوحة ســـــنوية لمســـــألة العني الجنســـــي المتصـــــل بالنزاع في القارة
ــا 2011 ــافحتألمـ ــة من العني ضــــــــــــــــد النســــــــــــــــال والعني المنزلي ومكـ ــايـ ــة الوقـ ــاقيـ ــا اتفـ ــد مجىس أوروبـ   اعتمـ
اسـعنبول(. وحددت جامعة الدول العربية أيضـا أولوية لحماية النسـال والفتيات تمثىت في وضـ  اعة  )اتفاقية

 وم واألمن  التي اعتمدتألا في أيىول بمـــــــــأن حماية المرأة العربية  الـســــــــ   2030-2015عمىألا التنفيذية لىفترة  
عارا لىتعاون في من  العني الجنســــــــي المتصــــــــل بالنزاع في المنعقة العربية. وجمي  هذه 2015ســــــــبتمبر    وا 

ــجَّ  الدول عى  تقديم مزيد من الدعم  ــر تتعىا بمن  الجرا م الفييعة. وت مـــ ــمن عناصـــ المبادرات اسقىيمية يتضـــ
 ة مراعية لوعتبارات الجنسانية  ابتغال من  تى  الجرا م.لىمضي قدما في وض  أعر إقىيمي 

  

__________ 

-Pablo Castillo Díaz and others, Gender-Responsive Early Warning: Overview and How-to Guide (UNانير   (2) 

Women, October 2012). See also Department of Political Affairs, Guidance for Mediators: Addressing Conflict-

Related Sexual Violence in Ceasefire and Peace Agreements (New York, United Nations, January 2012) . 

 .ASEAN, “Progress report on women’s rights and gender equality” (2016)انير  (3) 

 .https://archives.au.int/handle/123456789/6489انير  (4) 

https://archives.au.int/handle/123456789/6489
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 أثر الجرا   الفظيعة على النساء والفتياا  -  ثالثا  
ــا ر  - 10 ــت  المناعا أهمية ربع جدول أعمال من  الجرا م الفييعة بســــــ ــال من مــــــ لقد أكدت دول أعضــــــ

ـبالمرأة والســــــــــــــوم واألمن. وـقد أدمجـت األمم المتحـدة االلتزامـات واألولوـيات العـالمـية  بمـا فيألـا الاعـة المتعىـقة 
ــال  التي تحتاج بدورها إل  تنفيذه عى  أســـــــــــاس  هذا النألج في العديد من جوان  عمىألا دعما لىدول األعضـــــــــ

 مستمر في جمي  المناعا.

ــوم المرأة وأمنألا في الحاالت التي ترتك  فيألا - 11 ــألة ســـــــ  ويولي مجىس األمن مزيدا من االهتمام لمســـــــ
جرا م فييعة أو تكون ومـيكة الوقوع. وقد اسـتجا  فريا الابرال غير الرسـمي المعني بالمرأة والسـوم واألمن  

ــا ية لتعزيز تحىيل وفألم المجىس لتى  2016الذز أنمــــــــــ  في عام    لندالات منيمات المجتم  المدني النســــــــ
في حاالت قعرية بعينألا. وتزود الممثىة المسـا ل  بما يمـمل األمور المتعىقة بالعني الجنسـي المتصـل بالنزاع 

ــد  ــة لجان الجزالات التابعة لمجىس األمن بالمعىومات بانتيام  بما في ذل  من اول أفرقة الرصـــــــــــ الااصـــــــــــ
وأفرقة الابرال التابعة لتى  الىجان  ابتغال تمـــــــــــــجي  فر  جزالات محددة األهداي عى  األمـــــــــــــااة الذين 

تيات في حاالت النزاع أو يوجألونه. وقد ن مــــــر مســــــتمــــــارون كبار يرتكبون العني الجنســــــي ضــــــد النســــــال والف
لمـــــــــــؤون حماية المرأة في عمىيات األمم المتحدة لىســـــــــــوم في جمألورية أفريقيا الوســـــــــــع  وجمألورية الكونغو 
الديمقراعية وجنو  السودان والسودان )دارفور( والصومال والعراا ومالي لمساعدة العمىيات في تحديد وتقييم 

ــدز لتى  األاعار. وهكذا   أاعار ا ــأن كيفية التصــــ ــورة لألا بمــــ ــل بالنزاع وتقديم الممــــ ــي المتصــــ لعني الجنســــ
ز تقدم في تحســــين التصــــدز الدولي ألاعر األزمات  كثيرا ما ي تعألَّد بالتزامات تنة عى  إعمال  فحيثما ي حر 

 الحماية والاعة المتعىقة بالمرأة والسوم واألمن. المسؤولية عن

 م الفييعة التي تق  ضـــــــــــــمن جدول األعمال المتعىا بالمســـــــــــــؤولية عن الحماية تنعوز عى  والجرا - 12
منيور جنســـــاني ويســـــتتبعألا أثر جنســـــاني. وبموج  نيام روما األســـــاســـــي لىمحكمة الجنا ية الدولية  يمـــــمل 

ــتعباد الجنســــــي  واسكراه عى  البغال   ــانية أفعاال مثل االغتصــــــا   واالســــ والحمل تعريي الجرا م ضــــــد اسنســــ
القســــرز  والتعقيم القســــرز  أو أز مــــكل  ار من أمــــكال العني الجنســــي عى  مثل هذه الدرجة من الاعورة 
مت  ارت ك  في إعار هجوم واسـ  النعاا أو منألجي موجه ضـد أية مجموعة من السـكان المدنيين  وعن عىم 

‘ من 6’ )ه( 2ا م حر  )الفقرة (. وقد تمـــــــكل األفعال نفســـــــألا أيضـــــــا جر 7)ز( من المادة  1بالألجوم )الفقرة 
(. وال ي ذكر االغتصــــــــا  أو العني الجنســــــــي صــــــــراحة بوصــــــــفألما أفعاال منمــــــــ ة في تعريي اسبادة 8المادة 

الجمـاعيـة بموجـ  المـادة الثـانيـة من اتفـاقيـة من  جريمـة اسبـادة الجمـاعيـة والمعـاقبـة عىيألـا. غير أن المحكمـة 
ؤولين عن أعمـال اسـبادة الجمـاعـية وغير ذـل  من االنتألـاكـات الجـنا ـية اـلدولـية لمحـاكمـة األمــــــــــــــاـاة المـســـــــــــــ 

الجسـيمة لىقانون الدولي اسنسـاني المرتكبة في إقىيم رواندا والمواعنين الروانديين المسـؤولين عن أعمال اسبادة 
نون  كا  31كانون الثاني يناير و  1الجماعية وغيرها من االنتألاكات المماثىة في أراضــــــي الدول المجاورة بين 

)المحكمة الجنا ية الدولية لرواندا( اىصت إل  أن االغتصا  والعني الجنسي يمكون   1994األول ديسمبر  
ــتألدفة في حد ذاتألا .  ( 5) أعمال إبادة جماعية مت  ما ارتكبا بنيَّة التدمير  كىيا أو جز يا  لمجموعة معينة مســـــــــــ

ــتنتاج الألام في النألو  بالعدالة فيما ي  ــألم هذا االســــ ــي المرتكبة في حاالت وقد أســــ تعىا بجرا م العني الجنســــ
النزاع. وقتل أعضــــال جماعة ما ليس ســــو  واحدا من أربعة أعمال قد تمــــكل إبادة جماعية بموج  االتفاقية 

__________ 

 .The Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR 96-4-Tر اني (5) 
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.  ( 6) ارتكـبت بنيَـّة تدمير إحد  المجموعات الممــــــــــــــمولة بالحمـاية المســــــــــــــتألـدفة في حد ذاتألـا  كىـيا أو جز ـيا إذا
جماعية األار   إذا ارتكبت بالنيَّة نفســـــــألا  بما في ذل  إلحاا ضـــــــرر جســـــــدز أو عقىي أعمال اسبادة ال أما

ــتألدي من  اسنجا  داال الجماعة  ونقل أعفال الجماعة ع نوة إل  جماعة أار    ــيم  وفر  تدابير تســ جســ
 من غيرها.في حتم ل أن تكون موجألة  أكثر من غيرها  ضد النسال والفتيات  ومن ثمب فألي تحي  باهتمام أقل  

ولم يعد هنا  اوي عى  أن العني الجنســي الواســ  النعاا أو المنألجي قد يمــكل جرا م فييعة. فقد   - 13
أن االغتصــــــــــــــا  وغيره من أمـــــــــــــكـال العني   ( 2008)  1820و  ( 2005)  1612أكـد مجىس األمن في قرارـيه 
تمـــكبل جريمة حر   أو جريمة ضـــد اسنســـانية  أو فعو منمـــ ال لجريمة تتعىا باسبادة ” الجنســـي يمكن أن تمـــكل  

تتحمل الدول  بمـــــكل فردز وبمـــــكل جماعي من اول المجتم  الدولي  مســـــؤولية  منعألا. وال يزال   ( 7) “ الجماعية 
العني الجنســـــــي يمـــــــكل تألديدا ر يســـــــيا لىنســـــــال والفتيات  بمن فيألن النســـــــال العاموت في مجال بنال الســـــــوم  

فيألا جرا م فييعة أو تكون  والمدافعات عن حقوا اسنسان  في حاالت النزاع المسىَّو  وفي الحاالت التي ت رتك  
ومــــــــــيكة الوقوع. وفي العديد من حاالت النزاع  عى  ســــــــــبيل المثال في جمألورية أفريقيا الوســــــــــع  والجمألورية  
العربية الســــــــورية وجمألورية الكونغو الديمقراعية وجنو  الســــــــودان والعراا وميانمار  ي ســــــــتادم العني الجنســــــــي  

ثقت جرا م فييعة من اول ترتيبات الرصــد والتحىيل المتصــل بالنزاع اســتراتيجيةل من اســتراتي  جيات الحر . وقد و 
واسبوغ في عمىيات األمم المتحدة لىسـوم فيما يتعىا بالعني الجنسـي المتصـل بالنزاع  وأبىغت الممثىة الااصـة  

ــا ضـــحايا لتى  الجرا م  ف ن ال  ــال والفتيات  مجىس  األمن عنألا. وعى  الرغم من أن الرجال والفتيان يقعون أيضـ نسـ
ــ . وفي عام  ــكل غير متناســــ ــررن منألا بمــــ انعوت عى   ( 8) حالة   19  أ بىغ مجىس األمن بما عدده 2019يتضــــ

عرفا في نزاعات مســــــــىحة أنماعا من االغتصــــــــا  أو غيره من    50االمــــــــتباه المعقول في ارتكا  ما يزيد عى  
ال اسبوغ عن هذه الجرا م أقل من الوزم أمـــــكال العني الجنســـــي أو تحريضـــــألم عى  ارتكابألا. وم  ذل   ال يز 

 .بسب  الوصم بالعار وبسب  الحواجز االجتماعية والثقافية والاوي من االنتقام 

ــكل   - 14 ــي  الذز يمــ ــتغول الجنســ ــكل ااة لوتجار بألن ألغرا  االســ ــات بمــ ــال والفتيات معرضــ والنســ
يروي معينة  جريمة فييعة. وأكد مجىس  انتألاكا جســــيما لحقوا اسنســــان وجريمة اعيرة يمكن أن تمــــكل  في 

أن بع  الجرا م المرتكبة في سياا االتجار باألمااة قد تمكل جرا م   ( 2016)   2331األمن مجددا في قراره  
ــاللة عن مثل ه  ــمان المســــ ــمة وفورية لضــــ ذه األعمال. وبالتالي ف ن  حر   ودعا الدول إل  اتااذ إجرالات حاســــ

  أبىغت المقررة الااصـــة  2019من  االتجار باألمـــااة الضـــعفال له صـــىة بالمســـؤولية عن الحماية. وفي عام 
المعنية باالتجار باألمـــــااة  ال ســـــيما النســـــال واألعفال  مجىس  األمن بأن النســـــال والفتيات يتضـــــررن بمـــــكل  

حـاالت النزاع ومـا قبىـه ومـا بعـد انتألـا ـه. فألن يمثىن  متنـاســــــــــــــ  بـاالتجـار بـاألمـــــــــــــاـاة  ال ســـــــــــــيمـا في  غير 
ــال  ومحدودية فرة حصــــــــولألن عى  الموارد  ( 9) جمي  ضــــــــحايا ذل  االتجار  الما ة من  في  72 . وتألميش النســــــ

اضــاعألن لوضــ  يعانين فيه من التبعية وانتمــار العني الجنســاني كىألا أمور تفضــي إل  تفاقم اعر   والتعىيم  وا 
 .ألغرا  االستغول الجنسي أو ل كراه عى  الزواج أو عى  البغال أو العمل  تعرضألن لوتجار بألن 

__________ 

 (.124)الفقرة  A/HRC/32/CRP.2( و 4)الفقرة  (2008) 1820قرار مجىس األمن  (6) 

 (7) A/63/677  (.34)الفقرة 

 (8) S/2019/280. 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25278&LangID=Eانير  (9) 
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وفي حاالت النزاع المســــىو والجرا م الفييعة  تتضــــرر النســــال والفتيات أيضــــا بمــــكل غير متناســــ   - 15
يعاني  التمــــريد  الذز قد يمــــكل جريمة حر  أو جريمة ضــــد اسنســــانية بموج  القانون الدولي. وعادة ما  من

الممـــــردون من معدالت وفيات أعى  من الســـــكان غير الممـــــردين ألن حصـــــولألم عى  التغذية والدعم العبي 
غالبا ما يكون محدودا. والممــــردات معرضــــات بمــــكل ااة لىألجمات العنيفة  وال ســــيما العني واالســــتغول 

ــان الواجبة ــانيان  ولوتجار بألن وانتألاكات أبســــــــــــع حقوا اسنســــــــــ ــيان والجنســــــــــ لألن. ومن المفتر    الجنســــــــــ
مايمات الممـــردين وضـــواحيألا المبامـــرة تمـــكل موذات  منة  ولكن هذا ال يكون مضـــمونا دا ما. ويتعين   أن

إدماج اسـتراتيجيات حماية النسـال والفتيات الممـردات  بما في ذل  توفير الرعاية الصـحية الجنسـية واسنجابية 
 الستراتيجيات المتعىقة بمن  الجرا م الفييعة.المنقذة ل رواط  إدماجا كامو في السياسات وا

ــيان   - 16 ــاســــــ ــاللة عن الجرا م الفييعة أمران أســــــ ن مكافحة اسفوت من العقا  وضــــــــمان العدالة والمســــــ وا 
لىنألو  بجـدول األعمـال المتعىا ـبالمســـــــــــــؤولـية عن الحمـاـية. وال تزال هـنا  ثغرات اعيرة في قـدرة اـلدول عى   

ييعة ضـــد النســـال والفتيات أو اســـتعدادها لذل   وفي كثير من األحيان  ال يتم الوفال  مســـاللة مرتكبي الجرا م الف 
ــا أن تبذل المزيد من الجألود لوضــــ  ( 10) بما يىزم من جبر لضــــرر الضــــحايا  ــال أيضــ . ويج  عى  الدول األعضــ

تحقيا الكامل  ل فوت من العقا  عى  الجرا م الاعيرة المرتكبة ضـــد النســـال والفتيات  بما يمـــمل ضـــمان ال  حد 
جمي  حوادث العني الجنســـــــــي وموحقة الضـــــــــالعين فيألا قضـــــــــا يا ومحاكمتألم في محكمة ماتصـــــــــة ووفقا  في 

لىمعايير الدولية؛ وتعديل أو اعتماد تمــــــــــريعات وعنية سدراج الجرا م الدولية فيألا؛ والتصــــــــــديا عى  اتفاقية من  
ســــــاســــــي لروما  وتنفيذهما؛ وتقديم الدعم لىمحاكم الدولية جريمة اسبادة الجماعية والمعاقبة عىيألا وعى  النيام األ 

واسقىيمـية والماتىعـة. وينبغي أن يكون من األولوـيات الممـــــــــــــتركـة تحـدـيد أمـاكن وجود األفراد المتألمين ـبارتكـا   
جرا م فييعة أو التحري  عىيألا  ال ســـــــيما ضـــــــد النســـــــال والفتيات  مألما كان مســـــــتو  هؤالل األفراد  واعتقالألم  

كمتألم. ولضـــــــــــــمـان عـدم التكرار  ينبغي ترقـية األعر القـانونـية التي تمـــــــــــــمـل النعـاا الكـامـل لجرا م العني  ومحـا 
. وت مــجَّ  الدول  ( 11) الجنســاني من اول  ليات العدالة االنتقالية وتعزيز ثقافة احترام حقوا اسنســان الواجبة لىمرأة 

لمســــــــــــــاعـدة التقنـية التي تتيحألـا كـياـنات األمم  القـادرة عى  معـالجـة تـى  األولوـيات عى  عـى  ا  األعضــــــــــــــال غير 
 .المتحدة  بما في ذل  فريا الابرال المعني بسيادة القانون والعني الجنسي في حاالت النزاع 

ويمكن أيضــا ان ت رت ك  الجرا م الفييعة في ســياقات غير مســىحة  وقد يكون العني الجنســاني مؤمــرا   - 17
أنماع التمييز الجنســاني المعردة تفاقما عندما تعاني المرأة من التمييز  عى  اعر التعر  لألا. ويمكن أن تزداد 

. وثمة حاجة  ( 12) عى  أساس االنتمال اسثني  أو العرا  أو االنتمال إل  السكان األصىيين  أو الدين  أو اسعاقة 
 .إل  عكس هذه االتجاهات ومضاعفة الجألود لوض  حد لعدم المساواة والتمييز الجنساني 

ــية دا مة عى  األفراد والمجتمعات  وكثيرا ما تســـــتمر لعقود.   - 18 وتتر  الجرا م الفييعة  ثارا جســـــدية ونفســـ
وجد   وغالبا ما تواجه الضحايا بي ات تتسم بعدم كفاية البن  التحتية العبية وبقىة الدعم المقدَّم لىصحة العقىية  إن 

ــية أصـــــــو. وينبغي أن ت نيَّم الادمات العبية والادمات الن  ــال   -  فســـــ االجتماعية  والتمكين من الىجول إل  القضـــــ
ومن جبر الضــرر  ودعم ســبل العيش أو أز نوع  ار من التداوت وفا نألج يركز عى  الضــحايا. وباسضــافة  

أيضــا األســبا    إل  ذل   ف ن وضــ  تصــور الســتراتيجيات ال تعالج االحتياجات المبامــرة لىضــحايا فحســ   بل 
__________ 

 (10) S/2019/280. 

 (11) S/2019/800  (.65)الفقرة 

لىجنة المعنية بالقضـال عى    19بمـأن العني الجنسـاني ضـد المرأة  التي تسـتكمل التوصـية العامة رقم   35انير التوصـية العامة رقم  (12) 
 (.2)الفقرة  S/2019/280(؛ و 58)الفقرة  A/HRC/26/38(؛ و 12التمييز ضد المرأة )الفقرة 

https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/S/2019/800
https://undocs.org/ar/A/HRC/26/38
https://undocs.org/ar/S/2019/280


 
A/74/964 

S/2020/501 

 

8/15 20-09954 

 

ز ضـــــــد المرأة  هو مفتاط التغيير المســـــــتدام. وغالبا ما تفتقر ضـــــــحايا الجرا م الفييعة إل   الجذرية لىعني والتميي 
سـبل االنتصـاي وجبر الضـرر  وي تر  أحيانا مـأن التداوت والدعم العويىي األجل لجماعات المجتم  المدني   

لىصـحة النسـا ية   “ ميديكا زينيكا ” التي تتول  النسـال والمتعوعون قيادة الكثير منألا. ومن األمثىة عى  ذل  منيمة  
في البوســـنة والألرســـ   التي تقدم دعما اجتماعيا عبيا وماديا مـــامو ءالي النســـال واألعفال الناجين من الحر   

مــــرا  ســــىعات  1995و   1992التي وقعت في ذل  البىد بين عامي  . وســــيكون التاعيع عى  المد  العويل وا 
 .همية لىوصول إل  أكبر عدد ممكن من الناجين الدولة والجألات المانحة أمرا بالغ األ 

  أقرت الدول األعضـــــال بأن حماية ســـــكانألا 2005وفي الوثيقة الاتامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  - 19
ــا من  هذه الجرا م ومن  التحري  عى  ارتكابألا. واعا  الكراهية الذز  ــتتب  أيضــــــــــ من الجرا م الفييعة تســــــــــ

تحري  عى  العني مؤمــرر هام عى  اعر وقوع جرا م فييعة. ويمــمل ذل  يمــكل عنصــرا من عناصــر ال قد
ن أو المفرع في الذكورية. وتصــديا لىمــواغل  نســ  اعا  الكراهية الذز يســتألدي النســال واعا  الكراهية الم ج 
المتزايدة بمــــأن انتمــــار اعا  الكراهية عى  الصــــعيد العالمي  قاد المســــتمــــار الااة ل مين العام المعني 

ن  اسبـادة الجمـاعيـة عمىيـة وضــــــــــــــ  اســــــــــــــتراتيجيـة واعـة عمـل األمم المتحـدة بمـــــــــــــــأن اعـا  الكراهيـة. بم
واالستراتيجية  التي ت نفَّذ حاليا عى  الصعيدين العالمي والقعرز  تتضمن أيضا إمارة إل  ضرورة أن تتواصل 

ز لاعا  الكراهية  م  االعتراي األمم المتحدة م  وســا ع اسعوم الجديدة والتقىيدية باعتبارها أدوات لىتصــد
بأن الفضـــــالات العامة تمـــــمل اءن وســـــا ع التواصـــــل االجتماعي وأنألا ت ســـــتادم لنمـــــر اعا  كراهية يمقت 
النســـــــال ولىتمييز ضـــــــد النســـــــال والفتيات واالعتدال عىيألن. وال ينبغي التقىيل من مـــــــأن دور اءليات المحىية  

ــا ية والزعمال ال بما ــدز فيألا المنيمات النســـــــــــ دينيون  في نزع فتيل التوترات بين المجتمعات المحىية والتصـــــــــــ
 لاعا  الكراهية ومن  التحري  عى  العني. وهي تحتاج إل  دعم كبير  دوليا ووعنيا.

ــال يقعن ضـــــــــحايا لىجرا م الفييعة. غير أن من المألم بنفس القدر أن نفألم   - 20 وكثيرا ما يوثَّا أن النســـــــ
تكون فيألا النسال قد سألَّىن  بفعل منألن  ارتكا  مثل هذه الجرا م أو ارتكبتنألا  عى  نحو أفضل الحاالت التي

ن كان معيم الجناة من الرجال  ف ن عدد النســــــــــــال الضــــــــــــالعات  بأنفســــــــــــألن. فقد أيألرت الدراســــــــــــات أنه  وا 
ــر ( 13) ارتكا  جرا م فييعة أكبر بكثير مما هو مفتر  حت  اءن في ا . واعتبار الجناة عى  أنألم ذكور حصــــــــ
يؤدز إل  تفســــيرات تبســــيعية تســــتند إل  التنميع الجنســــاني التقىيدز. ذل  أن النســــال قد يمــــاركن مبامــــرة  قد
ارتكا  جرا م فييعة بوصـــــــــفألن مقاتوت أو بصـــــــــورة غير مبامـــــــــرة  مثو عن عريا تقديم الدعم العمىي  في
التي تمــــــــــــــكل أســــــــــــــاس ارتكا  هذه العاعفي لىجناة من الذكور أو بالترويج لبع  األفكار وأنواع التمييز  أو

. وتنجم عن ذلـ   ثـار عى  مســـــــــــــــألـة المســـــــــــــــاللـة. فحت  اءن  لم تـ دن المحـاكم الجنـا يـة الـدوليـة ( 14) الجرا م
امرأتين  ممـا يحجـ  األدوار المتعـددة التي تقوم بألـا المرأة في ارتكـا  الجرا م الفييعـة في مــــــــــــــت  أنحـال  إال

الماتىفة التي تقوم بألا المرأة في التمكين الرتكا  تى  الجرا م  وكيفية . ومن المألم دراســــــــــــة األدوار ( 15) العالم
 انعكاس ذل  في استراتيجيات المن  المتعىقة بالمسؤولية عن الحماية.

__________ 

 Alette Smeulers, “Female perpetrators: ordinary and extraordinary women?”, International Criminalانير   (13) 

Law Review, vol. 15, No. 2 (January 2015). 

 ,”Eli Stamnes, “The responsibility to protect: integrating gender perspectives into policies and practicesانير   (14) 

Global Responsibility to Protect, vol. 4, No. 2 (January 2012). 

  أدانت المحكمـة الجـنا ـية الدولـية لرواندا بولين نيراماســــــــــــــوهوكو بتألم الـتبمر الرتـكا  جرا م اسبادة الجـماعـية  واسبادة   2011في عام  (15) 
  أدانت 2003واالغتصـــــا   واالضـــــعألاد  والعني ضـــــد الحياة في مـــــكل أعمال قتل وغير ذل  من األعمال الوإنســـــانية. وفي عام 
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 دور المرأة الايوي  ق مجالق المنئ والاماية  -  رابعا  
لن يتسـن  تعزيز الوقاية المـامىة من الجرا م الفييعة إال إذا مـاركت المرأة عى  قدم المسـاواة وبمـكل مجد   - 21

ــالحة  وبنال   ــاعة  والحماية  والعدالة االنتقالية  والمصــــ ــويتألا  والوســــ ــن  القرار  ومن  نمــــــو  النزاعات وتســــ في صــــ
ت حدَّد  وأن لدور الذز تقوم به المرأة أصـــــو ودعمه  الســـــوم  وســـــا ر العمىيات الســـــياســـــية. ومن المألم أن ي عتر ي با 

 العقبات المستحكمة التي ال تزال تواجألألا. وتقوم منيمات المجتم  المدني بعمل ال يقدر بثمن في هذا الصدد. 

ــددة  - 22 ــا ج المحـ ــات والنتـ ــايير واألولويـ ــة المعـ ــة لمن  الجرا م الفييعـ ــذولـ ــ  أن تعكس الجألود المبـ ويجـ
ــال عى  جمي   (2000)  1325من قرار مجىس األ في ــىة  واتفاقية القضــــــــ وجمي  القرارات الوحقة ذات الصــــــــ

عون ومنألاج عمل بيجين  وعى  النحو الوارد في الغايات المتفرعة عن أهداي  أمـــــكال التمييز ضـــــد المرأة وا 
)الســـــوم والعدل والمؤســـــســـــات   16)المســـــاواة بين الجنســـــين( والألدي  5ألدي  التنمية المســـــتدامة  وال ســـــيما ال

القوـية(. وعى  الرغم من نقة تمثـيل النســــــــــــــال  ـف نألن  في أنحـال كثيرة من العـالم  يـبدين ـقدرات قـيادـية هـا ـىة 
ة تمثيو  هذا الصدد. وال يزال هنا  الكثير مما ينبغي عمىه لمؤازرة هذا العمل. ويج  أن تكون المرأة ممثى في

كامو وعى  قدم المساواة في جمي  جوان  من  الجرا م الفييعة )انير النقاع المبينة أدناه(. وهنا  حاجة إل  
من أهداي التنمية المســــــتدامة  والاعة المتعىقة بالمرأة  16و  5إقامة مــــــراكات متدااىة فيما يتعىا بالألدفين 

جرالات من  التعري العنيي حت     يتنس  الوفال بالمسؤولية عن الحماية.والسوم واألمن  وا 
 

 ا نذار المبكر - ألف 
تضـعى  الجألات الفاعىة المحىية  وال سـيما النسـال  بدور ر يسـي في من  الجرا م الفييعة من اول  - 23

تبادل المعىومات واسنذار المبكر. وتقوم منيمات المجتم  المدني والنامـــــعون في مجال حقوا المرأة برصـــــد 
ا االنتألاكات التي تبىغ درجة الجرا م الفييعة أو التي قد تفضــــــي إليألا  وبتســــــأليل الوصــــــول إل  ســــــبل وتوثي 

ليمــــــتي  عى  ســــــبيل المثال  قامت منيمة بيىون   -االنتصــــــاي القانوني وتقديم الدعم لىضــــــحايا. ففي تيمور 
ــدز من أجل تنبيه  ــبكة ل نذار المبكر والتصــــ ــال مــــ الناس إل  اعر العني غير الحكومية بدور را د في إنمــــ

ســــــب  نعاا المــــــبكة ليمــــــمل أجزال نا ية  تاحة ســــــبل االنتصــــــاي. واول العامين الماضــــــيين  و  ضــــــد المرأة وا 
ليمتي. وفي السنوات المقبىة  ست نم أ أمكال ماتىفة من هذه المنيومة في بىدان أار   وست رب ع  -تيمور  من

 عة.بأعر أوس  نعاقا ل نذار المبكر بالجرا م الفيي 

ــار المقرر  - 24 ن االعتدال عى  المدافعات عن حقوا اسنســــــــــــان ما زال يزداد بوتيرة معردة. وقد أمــــــــــ وا 
ــان في تقريره لعام  ــال غالبا   2019الااة المعني بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوا اسنســــ إل  أن النســــ

نة ومتد ــ  نســ ــافية وماتىفة  تتســــم بكونألا م ج  ااىة وممــــكىة عى  أســــاس التنميع ما يواجألن مااعر وعقبات إضــ
الجنســـــاني المســـــتحكم. فألن يتعرضـــــن لوعتدالات الجســـــدية  والحرمان من العوج العبي  وعمىيات التفتيش 
المألينة  والتألديدات التي تســـــتألدي أســـــرهن ومجتمعاتألن المحىية  والتمـــــألير  والألجمات التي تمـــــنألا وســـــا ع 

عســـــفي  والعني الجنســـــي والجنســـــاني  والقتل. وهن يتعرضـــــن  اسعوم العامة بمـــــأن ميألرهن  واالحتجاز الت 
أيضـــــا لاعر االســـــتبعاد والوصـــــم بالعار من قبل مجتمعاتألن المحىية  ويجدن أنفســـــألن قد وقعن ضـــــحايا مرة 

__________ 

المحكمة الدولية لمحاكمة األمـااة المسـؤولين عن االنتألاكات الجسـيمة لىقانون الدولي ية ليوغوسـوفيا السـابقة  المحكمة الدولية الجنا 
ــابقة منذ عام  ــوفيا السـ ــاني التي ارتكبت في إقىيم يوغوسـ ــيتش بتألمة   1991اسنسـ ــابقة( بيىيانا بوفسـ ــوفيا السـ )المحكمة الدولية ليوغوسـ

 نسانية.االضعألاد باعتباره جريمة ضد اس

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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. والمدافعات عن حقوا اسنســـــــــــــان الواجبة لىمرأة ( 16) أار  إن هن أبىغن عما تعرضـــــــــــــن له من أعمال عني
 يبذلون جألودا لمن  الجرا م الفييعة  ويتعين القيام بالمزيد من العمل لحمايتألن.في مقدمة من  هن
 

 قطاع األمن - باء 
يمكن أن تســـاعد قعاعات المـــرعة والجيش والقضـــال األكثر توازنا بين الجنســـين في تحســـين حماية  - 25

لممثوت في قعاع األمن عى  المدنيين والنألو  باحترام ســيادة القانون. ويمكن أن تســألم زيادة عدد النســال ا
جمي  المســـــتويات  بما في ذل  هي ات الرقابة المدنية  إســـــألاما هاما في من  ارتكا  الجرا م الفييعة. ويمكن  
أن يؤدز توييي النسال في الاع األول لتقديم الادمات )كم رعيات  ومسؤوالت في اسصوحيات  وممثوت 

ويات التأثير عى  الســياســات )كممــربعات وقاضــيات وفي هي ات قانونيات  ومديرات محاكم( وعى  أعى  مســت 
. ويرتبع وجود المـــــــــــــرعيات بزيادة  ( 17) الرقابة المألنية( إل  زيادة مراعاة المنيور الجنســـــــــــــاني في نيم العدالة

ــاد  حيث يتعر  الوج ون والممــــــــردون دااىيا والســــــــكان ( 18) اسبوغ عن العني الجنســــــــي . ففي مــــــــرا تمــــــ
ي والعني الجنسـي والجنسـاني والألجمات التي تمـنألا الجماعات المسـىحة  ن مـرت مـرعيات المحىيون لواتعا

ــتو  الحماية المراعية  ــل وارتقين بمســــ ــكل أفضــــ ــل م  المرأة بمــــ بالزز المدني. وقد أثبتن قدرتألن عى  التواصــــ
جمألورية أفريقيا  . ويمكن لىدول األعضــــال أن تســــاعد األقران في بنال القدرات. وفي ( 19) لوعتبارات الجنســــانية

الوســـع   دربت األمم المتحدة الوحدة الممـــتركة لىتدال الســـري  ومن  العني الجنســـي ضـــد النســـال واألعفال 
مجال التحقيا في جرا م العني الجنســـــي حت  في المناعا النا ية. وفي بانغي  عاصـــــمة ذل  البىد  يقدم  في

 العني الجنسي. واالجتماعي لضحايا - مركز لىمرعة الدعم العبي والنفسي
 

 تسوية النزاعاا وعملياا السال  - جي  
عادة ما تفضـــي عمىيات الســـوم التي تمـــار  فيألا المرأة كمـــريكة عى  قدم المســـاواة إل  نتا ج أكثر  - 26

ل  اتفاقات ســوم أكثر مــموال تعكس مــواغل ومصــالو المجتم  ككل . وتيألر ( 20) اســتدامة في مجال الســوم وا 
العالمية أن إمــرا  النســال في من  نمــو  النزاعات أمر أســاســي لتحقيا ســوم دا م وعادل ومســتدام البيانات 

من اول توســي  نعاا عمىيات الحوار الســياســي والتمكين سســماع أصــواتألن وأاذ أولوياتألن بعين االعتبار.  
ــبة  ــنتين عى  األقل بنسـ ــوم لمدة سـ ــرا  المرأة من احتمال إبرام اتفاا سـ في الما ة. ويزيد احتمال  20ويزيد إمـ

__________ 

 (16) A/HRC/40/60. 

 UN-Women, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on theانير   (17) 

Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, p. 121 (2015); UN-Women, Improving 

Women’s Access to Justice During and After Conflict: Mapping UN Rule of Law Engagement, p. 40 (2016) . 

 UN-Women, Preventing Conflict; Laura Turquet and others, Progress of the World’s Women: In Pursuitانير   (18) 

of Justice 2011–2012, pp. 59–61 (UN-Women, 2011). 

 (19) John Karlsrud and Randi Sohljell, “Gender sensitive protection and the responsibility to protect: lessons 

from Chad”, in Sara E. Davies and others, eds., Responsibility to Protect and Women, Peace and Security, 

pp. 109–110 (The Hague, Brill Nijhoff, 2013). 

 .UN-Women, Preventing Conflict, p. 41انير  (20) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/60
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. وقد عمىت إدارة ( 21) في الما ة  35سـنة بنسـبة  15اسـتمرار االتفاقات التي ت مـر   فيألا المرأة لمدة ال تقل عن 
المـــــؤون الســـــياســـــية وبنال الســـــوم بمـــــكل منألجي عى  التغى  عى  العقبات التي تعتر  الممـــــاركة المجدية 

تبذلألا األمم المتحدة  وذل  مثو من اول ضــــمان الممــــاركة الكامىة لقيادات لىمرأة في جألود الوســــاعة التي 
ــتويات  من الجألود المحىية لمن    ــا ية في عمىيات الســــــــوم عى  جمي  المســــــ ومنيمات المجتم  المدني النســــــ

 نمو  النزاعات إل  مفاوضات السوم الرسمية.

به النســـــــــــال والمنيمات النســـــــــــا ية في دعم وهنا  أمثىة كثيرة عى  الدور المحورز الذز تضـــــــــــعى    - 27
عمىيات الســـــــــــــوم والتوســـــــــــــع في النزاعات التي تؤدز إل  ارتكا  جرا م فييعة أو التي تنعوز عى  إمكانية 
ــتمرة  ــورية  وجألود الدعوة المسـ ــارز لىمرأة السـ ــتمـ ــاورات المنتيمة م  المجىس االسـ ــاعدت الممـ ارتكابألا. فقد سـ

ين العام إل  ســـــــــورية  عى  كفالة حصـــــــــول النســـــــــال  بمن فيألن أعضـــــــــال التي يبذلألا المبعوث الااة ل م
  2016في الما ة في الىجنة الدستورية لىجمألورية العربية السورية. ومنذ عام   28المجىس  عى  تمثيل بنسبة 

ــايا في ذل  البىد   ــأن القضــ ــورة إل  األمم المتحدة بمــ ــدز الممــ ــية التي تســ ــا ية الر يســ يل المجىس اءلية النســ
تقدم توصـــــــــــــيات فيما يتعىا بالوســـــــــــــاعة  وتثير المســـــــــــــا ل غير الموجودة في جدول األعمال  وت عد مواقي و 

يجاد  ســـياســـاتية من منيور جنســـاني. ويقوم المجىس بالدعوة داال البىد إل  العمل عبر الاعوع الســـياســـية وا 
عوا سـراط المحتجزين . وفي الصـومال  لم تمـج  توافا في اءرال حول قضـايا تتراوط بين إيصـال المعونة وا 

  في ســعيألا الدؤو  إل  إرســال الســوم  عى  إمــرا  المرأة في عمىية الســوم فحســ   ( 22) عا مــة حجي عىمي
ــودان من أجل  ــا ي لجنو  السـ ــان الواجبة لىمرأة. وقد لع  التحالي النسـ ــا انتألا  حقوا اسنسـ بل تناولت أيضـ

في جنو  الســودان  دورا بارزا في الدعوة إل  إمــرا  المرأة  الســوم والتنمية  الذز يتألي من منيمات نســا ية
ع لتسـوية النزاع في جمألورية جنو  السـودان  مما أسـفر عن ممـاركة  مندوبة في توقي   25في االتفاا المنمـَّ

. 2020وتعيين امرأة في منصـــــ  نا بة من نوا  الر يس في مـــــباع فبراير  2018االتفاا في أيىول ســـــبتمبر 
  كان ا مس أعضـال الوفود المتفاوضـة نيابة عن الحكومة والقوات المسـىحة 2015ا  بحىول عام وفي كولومبي 

الجيش المـــــــعبي من النســـــــال. ومن النتا ج الر يســـــــية لألذا العدد الكبير من الممـــــــاركات  -الثورية الكولومبية 
الجة بع  توســــــــي  نعاا جدول أعمال المفاوضــــــــات  حيث اســــــــتادمت النســــــــال مقاعدهن عى  العاولة لمع

ــحايا في العدالة  ــررة  بما في ذل  رد األراضـــــــــــي وحا الضـــــــــ ــية لىمجتمعات المحىية المتضـــــــــ الميالم الر يســـــــــ
والتعوي . ونجحن أيضــــا في إدراج أحكام في اتفاا الســــوم النألا ي تتعىا بحقوا النســــال والفتيات والســــكان 

ــول المرأة عى  الممتىكات ــاواة في حصــــــ ــمان المســــــ ــعيا إل  ضــــــ ــىيين  ســــــ في المناعا الريفية  وتعزيز  األصــــــ
ــي  الممــــاركة الســــياســــية لىمرأة  ووضــــ  تدابير لمن  العني الجنســــاني  ورف  العفو عن جرا م العني الجنســ

ــ  130المرتكـبة أثـنال النزاع. ونتيجـة ـلذـل   ـف ن  الواردة في االتـفاا تتعىا  578حكمـا من بين األحكـام الــــــــــــــــــــــــــ
لوية لحقوا المرأة والمثىيات والمثىيين ومزدوجي الميل الجنســــــي بالمســــــا ل الجنســــــانية وتركز عى  إععال األو 

ومغايرز الألوية الجنســـــانية  وممـــــاركتألم في تنفيذ االتفاا  والتصـــــدز لىتمييز البنويي  واألثر غير المتناســــ  
  قدمت بعثة األمم المتحدة لتقديم المســــاعدة إل  العراا 2018لىنزاع عى  تى  الف ات من الســــكان. وفي عام 

الدعم سنمـــــال المجموعة االســـــتمـــــارية النســـــا ية العراقية لتعزيز التمثيل المجدز لىمرأة في القيادة وفي صـــــن  

__________ 

 UN-Women, Preventing Conflict; Laurel Stone, “Quantitative analysis of women’s participation inانير  (21) 

peace processes”, annex II in Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes. 
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القرار وبنال الســــــــوم. وقد اقترحت المجموعة عى  الىجنة البرلمانية المعنية بمراجعة الدســــــــتور إدراج مادة فيه 
قىة  وليس فقع في مجىس النوا   من تضــــــمن تمثيل المرأة في جمي  مســــــتويات الحكم والمؤســــــســــــات المســــــت 

 اول نيام الحصة.

وكما لوحي في تقرير ل مين العام  ف ن جمي  أفرقة الوســاعة التابعة ل مم المتحدة تضــم نســالل  ولكن  - 28
ــاوضــــــــــــــــة  ــة المرأة في الوفود المتفـ ــاركـ ــ  التقرير ولقرار مجىس األمن  . ( 23) يىزم تعزيز ممــــــــــــــ ــذلـ ــة لـ ــابـ واســـــــــــــتجـ

ــتراتيجية رفيعة  ( 2019)  2493 ــوم في التاعيع لعقد اجتماعات اسـ ــية وبنال السـ ــياسـ ــؤون السـ ــرعت إدارة المـ   مـ
ــامىة لىجمي   وفي عقدها  ــميم ودعم عمىيات الســـوم الجامعة المـ ــياقات بعينألا من أجل تصـ ــة بسـ ــتو  ااصـ المسـ

م  مكت  المبعوث الااة ل مين   2020ن هذا النوع ع قد في نيســــــان أبريل بالفعل. وقد أســــــفر أول اجتماع م 
العام إل  اليمن عن وضــ  اعة عمل لزيادة الممــاركة المجدية لىمرأة وصــن  الســوم عى  نحو مراع لوعتبارات 

ات الجنســـــــــانية في اليمن. ويتيو العدد المتزايد من مـــــــــبكات الوســـــــــيعات  بما في ذل  التحالي العالمي لىمـــــــــبك 
اسقىيمية لىنســال الوســيعات  ومــبكة النســال األفريقيات لمن  نمــو  النزاعات والوســاعة  والمــبكة العربية لىنســال 
ــبكة وســـــيعات بىدان المـــــمال   ــبكة الوســـــيعات في منعقة البحر األبي  المتوســـــع  ومـــ وســـــيعات الســـــوم  ومـــ

 سـيا لىنسـال مناصـرات السـوم  يتيو  األوروبي  ومـبكة الوسـيعات في الكومنولث  وسـجل رابعة أمم جنو  مـرا  
 .فرصة لتعزيز نألج متعدد المسارات وينبغي أن تدعمه الدول األعضال والمنيمات اسقىيمية 

 
 عملياا السال  - دال 

ــوم تقوم بألا األمم المتحدة أو تتم من اول ترتيبات إقىيمية  ف ن لألا  - 29 ــوال كانت عمىيات حفي السـ سـ
الســـــكان من الجرا م الفييعة. وتدير إدارة عمىيات الســـــوم ســـــب  عمىيات من هذا القبيل  دورا هاما في حماية  

منوع بألا والية حماية المدنيين تحديدا؛ وأغىبألا له أيضـــــــا واليات أار  ذات صـــــــىة بالحماية  تمـــــــمل األمور 
المرأة في العنصـر المتعىقة بحقوا اسنسـان  والعني الجنسـي المتصـل بالنزاع  وحماية العفل. وتسـألم ممـاركة 

النيامي لبعثات حفي الســـــوم إســـــألاما كبيرا في نجاحألا. وحفية الســـــوم من النســـــال يجىبن مألارات إضـــــافية 
ــتفيد  من اول  ــكان المحىيين فيألا. فالبعثات تســــ ــداقية البعثات وثقة الســــ ــا مصــــ ألفراد البعثات  ويعززن أيضــــ

من معرفتألن باالســتراتيجيات المحىية لىحماية ومن  التواصــل الموجه تحديدا لىنســال في المجتمعات المضــيفة 
. وفي عـدد من الحـاالت  تعمـل مــــــــــــــبكـات حمـاـية المرأة بمــــــــــــــكـل وثيا ( 24) ـقدرتألن عى  القـيام ـباسـنذار المبكر

بعثات حفي السوم من اول إتاحة المعىومات  والمساعدة في تحديد األماكن التي تسيبر البعثات دوريات  م 
الســــكان الضــــعفال  بمن فيألم الممــــردون دااىيا  عى  معىومات عن ســــبل الحصــــول إليألا  وضــــمان حصــــول  

عى  ادمات الحماية. وفي بعثة األمم المتحدة في جنو  الســـــــــودان  أتاحت الوحدة الكينية الممـــــــــكىة أفرادها 
ــال عند ذهابألن لجم  الحع  أو لجى  المياه  مما  من ــرا في بانتيو حماية مادية معززة لىنسـ ــال حصـ قىل النسـ

بمـكل كبير من عدد الألجمات  بما في ذل  االغتصـا  واالغتصـا  الجماعي. وقد ع كس هذا االتجاه عندما  
. ورغم التقدم الممــج  والمســاهمات الكبيرة التي قدمتألا 2016ســحبت كينيا حفية الســوم التابعة لألا في عام 

ن يمـكىن أقىية مىحوية في عمىيات األمم النسـال في عمىيات السـوم في الوفال بالمسـؤولية عن الحماية  ال زل
المتحدة لىسـوم. وينبغي لىبىدان المسـاهمة بقوات وبأفراد مـرعة أن تواصـل العمل م  األمم المتحدة بغية زيادة 

 العدد اسجمالي لىنسال في وحداتألا.
__________ 

 (23) S/2019/800 14  الفقرة. 

 .UN-Women, Preventing Conflict, p. 141انير  (24) 
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 بناء السال  والافاظ عليه - ااء 

مسـاواة بين الجنسـين مسـألتان أسـاسـيتان في صـون إمـرا  المرأة وممـاركتألا بصـورة منألجية وتعزيز ال - 30
ــوم والعمىيات  ــتبعدن من عمىيات الســـــ ــال كثيرا ما ي ســـــ ــتدامة. وعى  الرغم من أن النســـــ ــوم والتنمية المســـــ الســـــ
الســــــياســــــية ويتعرضــــــن ألمــــــكال التألديد والعني الجنســــــانية  فألن يتعاضــــــدن لىعمل باعتبارهن عوامل تغيير   

رات  وعاموت في مجال بنال السـوم. وقد حققن الكثير في بنال السـوم عى  ومحكَّمات  ووسـيعات  ومسـتمـا
الصــعيدين المحىي والوعني. وممــاركتألن في تى  العمىيات  بما فيألا تى  التي تقودها لجنة بنال الســوم  أمر 
ــاواة بين الجنســـــين ــامل لىجمي   وعكس اتجاه أوجه عدم المســـ ــتدام المـــ   حاســـــم لضـــــمان تحقيا الســـــوم المســـ

ومعالجة االحتياجات والمـــــــــــواغل التي تاة المرأة تحديدا. ففي ليبريا  عى  ســـــــــــبيل المثال  كانت النســـــــــــال 
ــمن هياكل بنال الســـــوم  في عىيعة من بذلوا جألودا سنألال الحر  األهىية. ومنذ ذل  الحين  بقين معب ات ضـــ

وتجد لألا حىوال قبل أن تتفاقم. وما زلن  التي تقودها المجتمعات المحىية  والتي تىتقع إمــــــــــارات التنازع المبكرة
منارعات في العمل م  المـــركات والحكومات بمـــأن المســـا ل المتصـــىة باألســـبا  الجذرية لىنزاع  مثل إدارة 
الموارد العبيعية  وبوضــــ  الســــياســــات. وفي الكاميرون  يعمل النســــال والمــــبا  عى  بنال الحوار المجتمعي  

لتماســـــــــ  االجتماعي. وفي إثيوبيا  تســـــــــتادم النســـــــــال العاموت في مجال بنال ونزع فتيل التوترات  وتعزيز ا
الســــــــــــوم منابر الحوار المجتمعي لمعالجة قضــــــــــــايا النزوط بين المجتمعات المضــــــــــــيفة والعا دين. وفي جزر 
سـىيمان  تعمل التجمعات النسـا ية والمـبابية كمنتديات مـامىة لىجمي  يمكن من اولألا التصـدز لتحديات بنال 
ــانية في القعاع العام. وفي  ــجعت الحكومة عى  زيادة التزامألا بتعميم مراعاة االعتبارات الجنسـ ــوم. وقد مـ السـ

ــتان  تعمل الزعيمات الدينيات والحكومات المحىية في  مجتمعا محىيا معا لتعزيز القدرة المحىية   16قيرغيزســـــــــــ
زالة القوال  النمعية بمــــــــــــأن الجماعات عى  الصــــــــــــمود في وجه التعري العنيي. وقد قادوا حمىة إعومية س

الدينية واسثنية وتحســـــــــين العوقة بين الحكومة المحىية والمجتمعات المحىية المعرضـــــــــة لتغذية نزعة التعري 
ــ ت في عام  ــوم والحوار  التي أنمـ ــا ية لىسـ ــبكة النسـ ــ  اءن نعاا المـ بدعم  2015لديألا. وفي بوروندز  يتسـ

الســــــــــــوم لمعالجة النزاعات المحىية والمســــــــــــاهمة في تألي ة بي ة ســــــــــــىمية   من صــــــــــــندوا األمم المتحدة لبنال
ــتو  الوعني  ولديألا أكثر من  من ــتو  المحىي إل  المســــــــ ــع. وقد عقدت أكثر  14 000المســــــــ ــو نمــــــــ عضــــــــ
ــة حوار وعالجت نحو   12 000 من نزاع محىي. وفي جمي  تى  الحاالت  توقي المرأة العني   5 000جىســ

 نمو  النزاعات ووقوع الجرا م الفييعة.وتعزز السوم  وتمن  
 

 العدالة والمساءلة - واو 
ــابقة والحالية  بما في ذل  من اول  - 31 ــاللة وســــبل االنتصــــاي من الجرا م الفييعة الســ إن كفالة المســ

. وبموج  ( 25)  لـيات العـدالة االنتـقالـية وعمىـياتألـا  أمر بالغ األهمـية لعـدم تكرارها ومن  نمــــــــــــــو  نزاعات عنيـفة
نيام روما األســــاســــي  تم تدوين مجموعة من الجرا م الجنســــانية بوصــــفألا جرا م ضــــد اسنســــانية وجرا م حر  

أعوه(  اسـتنادا إل  النيام األسـاسـي لىمحكمة الدولية ليوغوسـوفيا السـابقة والنيام األسـاسـي  12)انير الفقرة  
يين. وقد تســـــن  ذل  إل  حد كبير بفضـــــل جألود الدعوة لىمحكمة الجنا ية الدولية لرواندا واجتألاديألما القضـــــا  

التي قادتألا المجموعة النسـا ية من أجل العدل بين الجنسـين  وهو ا توي أ نمـ  اصـيصـا لضـمان أن يعكس 
نيام روما األسـاسـي القضـايا الجنسـانية. وممـاركة المرأة في عمىية إقامة العدل لتحمل المسـؤولية عن الجرا م 

__________ 

 (25) A/HRC/37/65. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/65
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مـــــــــرا  المرأة األمـــــــــد اعورة بموج   القانون الدولي تيل مألمة ليس فقع لتعزيز المســـــــــاواة بين الجنســـــــــين وا 
مـرا   في صـن  القرار  بل أيضـا ألن وجألات نير المرأة بمـأن قضـايا العدالة تؤاذ في االعتبار تبعا لذل . وا 

مي ألعمال المرأة في عمىيات المســـــــاللة قد ســـــــاعد أيضـــــــا عى  التصـــــــدز لىتنميع وعى  إبراز العاب  اسجرا
بول أكايســو  العمدة الســابا  - العني الجنســي ضــد المرأة في ســياقات النزاع المســىو. ففي قضــية ضــد جان

لمــدينــة تــابــا  بروانــدا  أمــام المحكمــة الجنــا يــة الــدوليــة لروانــدا  أاــذ القــاضــــــــــــــي نــافــانثيم بيوز زمــام المبــادرة 
. وهو ما أفضــ  في نألاية المعاي إل  اســتجوا  إحد  المــاهدات بمــأن ادعالات تعرضــألا لوغتصــا  في

ــكو إبادة جماعية إذا ارتكبا بنية تدمير إحد    ــا  والعني الجنســـي يمكن أن يمـ قرار المحكمة الرا د بأن االغتصـ
الجماعات الممـــــمولة بالحماية  كىيا أو جز يا  في حد ذاتألا. وقد أوجدت هذه القضـــــية ســـــابقة قضـــــا ية حاســـــمة  

لدولية  وفندت االعتقاد الااع  بأن االغتصـا  وغيره من أمـكال العني الجنسـي هي  لسـا ر الواليات القضـا ية ا 
ــا. وفي كوســـــــــــــوفو  ــا مألـ ــل وحت  من غنـ ــة لىحر   بـ ــة المحتومـ ــانويـ ــا 1 176  من بين ( 26) من النواتج الثـ   عىبـ

الحر  الىجنـة الحكوميـة المعنيـة بـاالعتراي بصــــــــــــــفـة الضــــــــــــــحيـة لىنـاجين من العني الجنســــــــــــــي أثنـال  تىقتألـا
ــوفو والتحقا من ذل   اعت ري بــــــــــــــــــ  في ــات.  657كوسـ ــىوا عى  تعويضـ ــحايا لألذا العني وحصـ ــا كضـ ــاصـ مـ
كان لذل  أثر تحويىي عى  العديد من النســال  من حيث تمكين الناجيات واالعتراي بمعاناتألن الماضــية.  وقد

ين بالنزاع م  األمم المتحدة وفي غواتيماال  تعمل الناجيات من العني الجنســـــي واالســـــترقاا العا ىي المتصـــــى
ومؤسـسـات الدولة ومجتمعاتألن المحىية لتنفيذ الحكم الصـادر في قضـية سـيبور زاركو  الذز ألألم اتااذ تدابير  

 .( 27) لجبر الضرر في البىد

ــاة   - 32 ــا ية الدولية. فمن بين القضــــــــ وما زال هنا  عدم تكافؤ بين الجنســــــــــين في المحاكم والألي ات القضــــــــ
ــيات في محكمة العدل   ــيات  بينما توجد ثوث قاضــــــ ــرين في المحكمة الجنا ية الدولية  هنا  ســــــــت قاضــــــ العمــــــ

قاضــية من بين القضــاة الســبعة واألربعين  في حين    16الدولية. وفي المحكمة األوروبية لحقوا اسنســان  هنا  
ســـتة قضـــاة. وفي المحكمة األفريقية أن محكمة البىدان األمريكية لحقوا اسنســـان لديألا قاضـــية واحدة من أصـــل  

لحقوا اسنسـان والمـعو   هنا  سـت قاضـيات من بين القضـاة األحد عمـر. وتمثيل الجنسـين ومراعاة منيورات  
المرأة في المحاكم الدولية أمر أســـاســـي لمســـألتي المـــرعية والتمثيىية. وي م  العديد من هذه المناصـــ  بترمـــيحات  

عمىيــات انتاــا . ومن ثم  فــالــدول مســـــــــــــؤولــة في نألــايــة المعــاي ليس فقع   تقترحألــا الــدول األعضـــــــــــــــال  تىيألــا 
 .ترميو المزيد من المرمحات بل أيضا عن ضمان معالجة وض  المرأة في مألنة القانون  عن 
  

 استنتاجاا  -  خامسا  
بألذا التقرير  نمــيد بالعديد من النســال المــجاعات والبارزات عى  مر التاريا وفي العصــر الحديث   - 33

أســمال بعضــألن موثقة وأســمال أاريات لن توثا أبدا  نســالر غالبن العني والحر  لحماية إاوانألن من البمــر 
ومجتمعات محىية بأســــــــــرها من اسبادة الجماعية والجرا م ضــــــــــد اسنســــــــــانية وجرا م الحر  والتعألير العرقي. 

ــال في الجمعية العامة فرصـــة لتعزيز الم ــاواة بين الجنســـين في ســـاا من   والتقرير يتيو لجمي  الدول األعضـ سـ

__________ 

سوال كانت تمير إل  اسقىيم أو إل  المؤسسات أو إل  السكان    ينبغي أن تفأل م جمي  اسمارات الواردة في هذا التقرير بمأن كوسوفو  (26) 
 ودون المساس بوض  كوسوفو. (1999) 1244في سياا قرار مجىس األمن 

ــا (27)  ــتمدة من تقارير الىجنة. انير أيضــــ  ,Henri Myrttinen and Nicola Popovic, We Were Like Caged Birds  بيانات مســــ

This Gave Us Wings to Fly: A Review of UN-Women Programming on Gender-Sensitive Transitional Justice 

(New York, UN-Women, 2019). 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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الجرا م الفييعة في مراحىألا األول  وتعزيز ممـــــاركة المرأة باعتبار ذل  جزلل أســـــاســـــيا من الوفال بمســـــؤوليتألا  
 حماية السكان من تى  الجرا م. عن

ــميمألن وعن مألارات تىزم   - 34 ــال عن تصـ وفي جمي  أنحال العالم وفي العديد من القعاعات  أبانت النسـ
اث فرا. وم  ذل   فألن يواجألن العقبات في كل اعوة ياعينألا. فالنسـال ما زلن ممثوت تمثيو ناقصـا سحد

وما زل ب قىَّل من مـــــــــــأنألن في صـــــــــــن  القرار الحكومي وفي قعاعي ســـــــــــيادة القانون واألمن؛ وال زلن يواجألن 
ســـالة المعامىة واالســـتغول. ولألذه األســـبا    لم نقتر  بعد  من اتااذ الضـــغوع االجتماعية والوصـــم بالعار وا 

ــعي لتحقيا  ــال عى  التمييز والســ ــد جألودنا لىقضــ ــامىة لىجمي  لمن  الجرا م الفييعة. فىنحمــ إجرالات فعالة ومــ
المســـاواة  وضـــمان مراعاة االعتبارات الجنســـانية في جدول األعمال المتعىا بالمســـؤولية عن الحماية  ولنفعل 

ىة في المن  والحماية. واألمين العام مىتزم بالنألو  بتى  األولويات المزيد لدعم النسـال بوصـفألن عناصـر فاع
داال األمم المتحدة  ويدعو الدول األعضــــال والمنيمات اسقىيمية ودون اسقىيمية إل  االنضــــمام إل  الجألود 

 المبذولة وتنفيذ التوصيات التالية 

م الاعيرة والتصــــــــــــــدز لألـا بموج  تجـدـيد االلتزام بمن  اسـبادة الجمـاعـية وغيرهـا من الجرا   )أ( 
عـادة تـأكيـد الفقرتين    2005من الوثيقـة الاتـاميـة لمؤتمر القمـة العـالمي لعـام  139و  138القـانون الـدولي وا 

 بوسا ل تممل معالجة الجوان  الجنسانية من الحماية كجزل من المسؤولية عن الحماية؛

راكـات المـــــــــــــــامىـة لعـدة قعـاعـات  تعزيز من  الجرا م الفييعـة الجنســـــــــــــــانيـة بتعزيز الـمـــــــــــــ  ) ( 
  والاعـة المتعىقـة بـالمرأة 16و  5ذلـ  مـا يتعىا بـأهـداي التنميـة المســــــــــــــتـدامـة  وال ســــــــــــــيمـا الألـدفـان  في بمـا

 واألمن؛ والسوم

ــبكات المعنية   )ج(  ــتفادة الكامىة من جألات التنســـــــــيا المعنية بالمســـــــــؤولية عن الحماية والمـــــــ االســـــــ
ــات الوعنية واسقىيمية. وعى  وجه  والســـــوم واألمن  بالمرأة  ــياســـ ــانية في الســـ ابتغال تعميم من  الجرا م الفييعة الجنســـ

 التحديد  يمكن أن تكفل جألات التنسيا الوعنية إقامة صىة بين السياسات الجنسانية ومبدأ المسؤولية عن الحماية؛ 

ــ  حد ل فوت من العقا   بما في ذل  عن ا )د(  ــية بذل المزيد من الجألود لوضـ لجرا م الجنسـ
والجنســـــــــانية  بالتصـــــــــديا عى  اتفاقية من  جريمة اسبادة الجماعية والمعاقبة عىيألا ونيام روما األســـــــــاســـــــــي 
ــبل الىجول إل   ــين سـ ــمل الجرا م الفييعة  وبتحسـ ــال  لتمـ ــريعات الوعنية  عند االقتضـ وتنفيذهما  وبتعديل التمـ

 اسقىيمية والدولية لىمساللة عن الجرا م الفييعة؛القضال  وال سيما لىنسال والفتيات  وبدعم اءليات 

دراجألا في األعر الوعنية واسقىيمية ل نذار المبكر بغية  )ه(  وضــــــــــ  مؤمــــــــــرات جنســــــــــانية وا 
تحســـــــــين القدرة عى  رصـــــــــد الحاالت واكتمـــــــــاي األنماع المبكرة لىجرا م والتصـــــــــدز لألا  بما في ذل  الجرا م 

الحاالت  لغاية  تعزيز الدعم المقدم لىمنيمات النسا ية لتقديم معىومات عنالجنسية والجنسانية؛ وتحقيقا لألذه ا
 المتعورة المثيرة لىقىا  تكون حسنة التوقيت ويمكن االستناد إليألا في اتااذ اسجرالات؛

تعزيز وتألي ة البي ات المواتية لمنيمات المجتم  المدني من أجل النألو  بجألود الحماية  )و( 
  ما يتعىا بدعم المســـــاواة بين الجنســـــين وممـــــاركة المرأة عى  قدم المســـــاواة وتوليألا أدوارا والمن   بما في ذل

 قيادية في عمىيات من  الجرا م الفييعة وصن  السوم وبنال السوم؛

ن ومجابألته ومن  التحري  عى  العني  )ز(  نســـــــ  تنفيذ تدابير لىتصـــــــدز لاعا  الكراهية الم ج 
وعنية واسقىيمية والعالمية  بما يتممــــ  م  اســــتراتيجية واعة عمل األمم المتحدة عى  المســــتويات المحىية وال

 بمأن اعا  الكراهية.


