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االختصارات
BiH

Bosnia and Herzegovina

البوسنة والهرسك

CAR

Central African Republic

جمهورية أفريقيا الوسطى

CAT

UN) Committee against Torture(

)لجنة مناهضة التعذيب (األمم املتحدة

CEDAW

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

)اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو

CRC

Committee on the Rights of the Child

لجنة حقوق الطفل

DPKO

UN) Department of Peacekeeping Operations(

)إدارة عمليات حفظ السالم (األمم املتحدة

DRC

Democratic Republic of the Congo

جمهورية الكونغو الدميوقراطية

GBVIMS

Gender-Based Violence Information Management System

نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي

HRC

UN) Human Rights Committee(

لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

ICC

International Criminal Court

املحكمة الجنائية الدولية

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICERD

International Convention on the Elimination of all forms of Racial

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

ICESCR

Discrimination
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

ICL

international criminal law

القانون الجنايئ الدويل

ICRC

International Committee of the Red Cross

اللجنة الدولية للصليب األحمر

ICTR

International Criminal Tribunal for Rwanda

املحكمة الجنائية الدولية لرواندا

ICTY

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

IDP

internally displaced person

شخص نازح داخليا

IHL

international humanitarian law

القانون الدويل اإلنساين

IHRL

international human rights law

القانون الدويل لحقوق اإلنسان

IICI

Institute for International Criminal Investigation

معهد التحقيقات الجنائية الدولية

I/NGO

international) non-governmental organisation(

منظمة (دولية) غري حكومية

LGBTI

lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex

ات النوع/ومتغيي
،ات التفضيل الجنيس/ ومزدوجي،ات/املثليني
ّ

MARA

UN Security Council) Monitoring, Analysis and Reporting Arrange�)

)ات صفات الجنسني (مجتمع امليم/ وحاميل،االجتامعي
(مجلس األمن الدويل) الرصد والتحليل وترتيبات اإلبالغ وإعداد

MHPSS

ments on Conflict-Related Sexual Violence
Medical, mental health and psychosocial support

التقارير بشأن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات
الرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي

MRM

UN Security Council) Monitoring and Reporting Mechanism on Grave(

(مجلس األمن الدويل) آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات

NHRI

Violations against Children
national human rights institution

الجسيمة ضد األطفال
مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية

NSAG

non-state armed group

جامعة مسلحة غري تابعة للدولة

OHCHR

Office of the UN High Commissioner for Human Rights

املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان

OPAC

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال

OPCAT

involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to the Convention against Torture

يف النزاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

PSVI

UK government’s) Preventing Sexual Violence Initiative(

(حكومة اململكة املتحدة) مبادرة منع العنف الجنيس

SGM

sexual and gender minority

األقليات الجنسية والجندرية

UDHR

Universal Declaration of Human Rights

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

UNICEF

United Nations Children’s Fund

)صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف

WHO

World Health Organization

منظمة الصحة العاملية
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مرسد املصطلحات
العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يشري إىل االغتصاب واالسرتقاق الجنيس ،والبغاء القرسي ،والحمل القرسي ،واإلجهاض القرسي ،والتعقيم القرسي ،والزواج باإلكراه ،وسائر
أشكال العنف الجنيس ذات الخطورة املامثلة التي ت ُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان والتي لها صلة مبارشة أو غري مبارشة بنزاع من النزاعات .وميكن
أن تتجىل تلك الصلة من أوصاف الجاين ،الذي يكون يف كثري من الحاالت منتسبا إىل جامعة مسلحة إما تابعة لدولة ما أو غري تابعة ألي دولة ،ويشمل ذلك الكيانات
اإلرهابية؛ وميكن أن تتجىل من أوصاف الضحية التي تكون يف كثري من الحاالت عضوا فعليا أو متصورا يف أقلية سياسية أو إثنية أو دينية ،أو التي تستهدف عىل أساس
ميلها الجنيس أو هويتها الجنسانية الفعلية أو املتصورة؛ أو مناخ اإلفالت من العقاب ،الذي يكون مقرتنا عموما بانهيار الدولة وبآثاره العابرة للحدود ،كالترشد أو االتجار
1
باألشخاص ألغراض تتعلق بالعنف أو االستغالل الجنسيني متى ارتكب يف حاالت النزاع.
العنف الجنيس يشمل العنف الجنيس االغتصاب ومحاوالت االغتصاب والتشويه الجنيس والتعقيم القرسي واإلجهاض القرسي والدعارة القرسية واالتجار ألغراض
االستغالل الجنيس واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستغالل األطفال يف البغاء واالستعباد الجنيس والزواج باإلكراه والحمل القرسي والتعري القرسي وفحوصات
العذرية القرسية .يشمل كذلك أفعاال ذات طبيعة جنسية ضد شخص أو أكرث ،أو أفعال تتسبب يف تورط شخص أو أشخاص يف عمل ذي طبيعة جنسية بالقوة أو
التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه ،مثل األفعال الناجمة عن الخوف من العنف أو اإلكراه ،االحتجاز أو االضطهاد النفيس أو إساءة استخدام السلطة ،ضد الضحايا/
2
الناجني أو أشخاص آخرين ،أو عن طريق االستفادة من بيئة قرسية أو عدم قدرة الضحايا/الناجني عىل منح موافقة حقيقية.
االغتصاب هو شكل من أشكال العنف الجنيس ،ويع ّرف مبوجب نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية بأنه يحدث عندما «يعتدي مرتكب الجرمية عىل
جسد شخص بأن يأيت سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جنيس يف أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجرمية أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي عضو آخر من
الجسد يف رشج الضحية أو يف فتحة جهازها التناسيل مهام كان ذلك اإليالج طفيفا .أن يرتكب االعتداء باستعامل القوة أو بالتهديد باستعاملها أو بالقرس ،من قبيل
ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد النفيس أو إساءة استعامل السلطة ،أو باستغالل بيئة قرسية ،أو
3
يرتكب االعتداء عىل شخص يعجز عن التعبري عن حقيقة رضاه».
التعذيب ،ويُع َّرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) بأنه «أي عمل
ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،عىل معلومات أو عىل اعرتاف،
أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب
ألى سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األمل
4
أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».
قوات األمن التابعة للدول ،يستعمل لإلشارة إىل جميع القوات املسلحة الحكومية ،مبا يف ذلك الجهات الفاعلة يف مجال الدفاع الوطني وقوات الدفاع شبه
العسكرية واملدنية والرشطة وحرس الحدود والقوات الرسمية األخرى التي ينظمها القانون .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تتحمل الدول مسؤولية الجامعات املسلحة
املدعومة أو املتحالفة مع القوات املسلحة الحكومية ولكنها غري خاضعة للتنظيم مبوجب القانون أو ليست جزءا رسميا منها ،مثل القوات شبه العسكرية غري
النظامية وميليشيات «الدفاع عن النفس» ،وجامعات املعارضة املسلحة التي تدعمها دولة أجنبية (انظر السؤال .)6
الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،وتشري إىل جامعة مسلحة مختلفة عن قوات أمن الدولة وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها السياسية أو الدينية أو
اإليديولوجية أو غريها .يشمل املصطلح العديد من األنواع املختلفة سواء كانت مجموعات غري منظمة بشكل جيد ،إىل مجموعات ذات تنظيامت فضفاضة إىل
تلك املنظمة بدرجة أكرب و/أو لها هياكل قيادة و/أو مستوى معني من السيطرة اإلقليمية.
الضحية/الناجي(ة) ،وتستعمل يف سياق العمل هذا لتشري إىل أي طفل أو بالغ عاىن من عنف جنيس متصل بالنزاعات بأي شكل كان ،مبا يف ذلك إجباره عىل
مشاهدة عنف جنيس متصل بالنزاعات ضد شخص أو أشخاص آخرين .يستعمل مصطلح «الضحية/الناجي(ة)» ألن األشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنيس قد
يع ّرفون أنفسهم بأنهم ضحايا أو ناجني ،ولكل فرد الحق يف اختيار أنسب لغة للتعبري عن تجربته الخاصة.
األقليات الجنسية والجندرية هو مصطلح شامل يستخدم لإلشارة إىل األفراد الذين ترتبط هويتهم وسلوكهم وانجذاباتهم وتعبريهم ومظهرهم مبصطلحات املثليني/
ومتغيي/ات النوع االجتامعي ،وتشمل أيضا األفراد الذين قد يستخدمون املصطلحات املقبولة محليا لتعريف أنفسهم مع
ات ،ومزدوجي/ات التفضيل الجنيس،
ّ
مجموعة من األقليات الجنسية أو الجندرية .يف سياق القامئة املرجعية هذه ،يستخدم مصطلح «األقليات الجنسية والجندرية» بشكل أسايس لإلشارة إىل الرجال
والفتيان الذين ال تتوافق هويتهم وسلوكهم الجنيس ورغباتهم وتعبرياتهم ومظهرهم مع التوقعات االجتامعية املرتبطة بالجنس والنوع االجتامعي .وهذا يعكس
القضايا التي برزت يف أعامل «أوول رسفايفرز بروجيكت» التي ركزت عىل العنف الجنيس املتصل بالنزاعات املوجه ضد الذكور .ومع ذلك ،ال ينبغي تفسري ذلك
عىل أنه يشري إىل أن اإلناث املثليات وثنائيات الجنس وحامالت صفات الجنسني واملتحوالت جنسيا ليسوا معرضات بنفس القدر للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات
أو أن التدابري ليست رضورية أيضا لضامن حاميتهن ورعايتهن ودعمهن.
التوجه الجنيس والهوية الجندرية يشري امليل الجنيس إىل االنجذاب الجسدي والرومانيس و/أو العاطفي للشخص تجاه اآلخرين 5،يف حني تشري الهوية الجندرية
إىل التجربة الداخلية والفردية لكل شخص التي يشعر بها فيام يتعلق بالنوع االجتامعي ،والتي قد تتوافق أو ال تتوافق مع الجنس املحدد عند الوالدة ،مبا يف ذلك
اإلحساس الشخيص بالجسد (والذي قد يتضمن ،إذا تم اختياره بحرية ،تعديل املظهر الجسدي بالوسائل الطبية أو الجراحية أو غريها من الوسائل) وأشكال التعبري
6
الجندري األخرى ،مبا يف ذلك املالبس والكالم والسلوكيات.
––––––––––

 1.بنــاء عــى التعريــف الــوارد يف تقريــر األمــن العــام عــن العنف الجنيس املتصــل بالنزاعات( )UN Doc. S/2019/280 (2019 ،تقرير األمــن العام عن العنــف الجنيس املتصل
بالنزاعات.)2019 ،
Based on the definition contained in, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Integrating a Gender 2.
 ،Perspective into Human Rights Investigations, 2018انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
 3.نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،الركنان األول والثاين من أركان الجرائم املتعلقة باملادة ()1(7ز)؛ املادتان ()2(8ب)» »22و()2(8ه)».»6
 4.املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب األممية.
 5.انظر See UN, Living Free and Equal: What States Are Doing to Tackle Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual,
 ،)Transgender And Intersex People, 2016, (hereinafter UN, Living Free and Equal, 2016انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
 6.انظر تقرير الخبري املستقل املعني بالحامية من العنف والتمييز عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجنسانية ،)UN Doc. A/73/152 (2018 ،والذي يشري إىل مبادئ يوغياكارتا
حول تطبيق القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بامليول الجنسية والهوية الجنسانية.
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املقدمة والغرض من القامئة املرجعية

انتشار العنف الجنيس ضد النساء والفتيات والعواقب املروعة يف حاالت النزاع املسلح أمر راسخ .عىل الرغم من أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل أكرب بالعنف
الجنيس املتصل بالنزاعات ،إال أن مدى تأثريه عىل الرجال والفتيان أصبح يعرتف به بشكل متزايد .تم توثيق االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس الواقع عىل
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ذكور والذي ارتكبته قوات أمن الدولة أو جامعات مسلحة غري تابعة للدول يف  30دولة مختلفة عىل األقل تأثرت بالرصاع املسلح يف السنوات األخرية.
ميكن أن يكون الرجال والفتيان عرضة للهجامت االنتهازية وكذلك للعنف الجنيس املوجه بهدف معاقبة وإهانة وإرهاب وقمع الضحايا/الناجني ومجتمعاتهم.
هناك عوامل متعددة ميكن أن تزيد من ضعفهم ،مبا يف ذلك االنتامء السيايس ،والدين ،والعرق ،والعمر ،والتوجه الجنيس الفعيل أو املتصور والهوية الجندرية،
والعجز ،والوضع االجتامعي – االقتصادي.
عىل الرغم من أن العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان قد تم توثيقه يف العديد من املواقف املختلفة ،مبا يف ذلك أثناء الهجامت املسلحة وتفتيش املنازل وعند
نقاط التفتيش ،تشري املعلومات املتاحة إىل أن املخاطر تتزايد بشكل كبري يف ظروف معينة .وينطبق ذلك بشكل خاص عندما يُحرم الذكور من حريتهم أو عندما
يكونون مرتبطني بقوات أمن الدولة أو بأفراد جامعات مسلحة غري تابعة للدول أو يكونوا أعضاء فيها .ميكن للنزوح القرسي ،سواء داخل الحدود الوطنية أو عربها،
وكذلك يف حاالت االحتياجات اإلنسانية الشديدة أن يزيد من تعرض الذكور للعنف الجنيس من جانب أطراف النزاع املسلح ،وكذلك من قبل آخرين مبن فيهم
قوات حفظ السالم والعاملني يف املجال اإلنساين وأعضاء جامعات الجرمية املنظمة (مثل مهريب األشخاص) واملهربني وأفراد مجتمع.
ت ُظهر الجهود الجارية لحامية النساء والفتيات من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات أنه ال توجد حلول رسيعة .بدال من ذلك ،تتطلب الوقاية نُ ُهجا متعددة تعالج
األسباب املبارشة والجذرية ،مبا يف ذلك التمييز القائم عىل النوع االجتامعي وعدم املساواة .لينجح ذلك ،يجب أن يكون هناك جهود ناجحة ومتضافرة ومنسقة من
قبل العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية .ومع ذلك ،فإن السلطات الوطنية تتحمل بشكل خاص مسؤوليات احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع
األفراد داخل أراضيها و/أو ضمن واليتها القضائية .لذلك عىل الدول أن تتخذ جميع الخطوات املمكنة للحامية وضامن ردود الفعل املناسبة للعنف الجنيس املتصل
بالنزاعات ،أيا كان مرتكب الجرمية ،وأن تضمن التصدي له.
وضعت أوول رسفايفرز بروجيكت القامئة املرجعية هذه ملنع ومكافحة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان ملساعدة الحكومات واملشاركني يف دعمهم ،ومن بينهم
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم والعمليات امليدانية األخرى؛ وكاالت األمم املتحدة واملكاتب والخرباء ،هيئات املعاهدات
واإلجراءات الخاصة ،واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية لدعم الجهود الوطنية ملنع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الذكور والتصدي له.
تهدف القامئة املرجعية هذه إىل إكامل الجهود املستمرة واملطلوبة بشكل عاجل لحامية النساء والفتيات بشكل أفضل من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات،
والذي ال ينبغي أن تتشتت أو ينتقص منها بسبب جهود حامية اآلخرين املعرضني للخطر .حيث يهدف هذا العمل إىل دعم الجهود املبذولة لضامن حامية الرجال
والفتيان من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يف القانون واملامرسة؛ وأن تعرتف السياسات الوطنية وغريها من التدابري الرامية إىل القضاء عىل هذه االنتهاكات
وتستجيب ملخاطر ومواطن الضعف لدى جميع األشخاص؛ وأن يتمتع جميع الناجني بإمكانية الوصول إىل العدالة مبا يف ذلك التعويضات ،إضافة إىل الرعاية
الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي املتمحور حول الناجني وغريها من االستجابات دون متييز.
تستند القامئة املرجعية إىل أبحاث أوول رسفايفرز بروجيكت حول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان ،مبا يف ذلك البحث امليداين يف أفغانستان
والبوسنة والهرسك وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ورسيالنكا وسوريا ،باإلضافة إىل مراجعات للقوانني الوطنية يف بعض البلدان املتأثرة بالنزاع وخطط العمل
الوطنية املتاحة للجمهور ووثائق السياسات األخرى .كام أنها تعتمد عىل البحوث الثانوية حول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وردود الفعل عليه يف التقارير
وامللخصات واملبادئ التوجيهية والربوتوكوالت وغريها من املنشورات الصادرة عن هيئات األمم املتحدة وآلياتها ووكاالتها وخربائها ،واملحاكم الجنائية الدولية،
واملنظامت غري الحكومية ،واملبادرات مثل مبادرة حكومة اململكة املتحدة ملنع العنف الجنيس واملصادر األكادميية.
متت استشارة خرباء يف حقوق اإلنسان والنزاع املسلح ،وحقوق األشخاص من األقليات الجنسية والجندرية ،والعدالة الجنائية الدولية يف صياغة القامئة املرجعية
(انظر الشكر والتقدير) .باإلضافة إىل ذلك ،متت مراجعة مسودة نسخة من القامئة املرجعية والتعليق عليها من قبل ممثيل اللجنة الدولية للصليب األحمر؛
املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان؛ مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح؛ مكتب املمثل الخاص لألمني
العام لألمم املتحدة املعني بالعنف الجنيس يف حاالت النزاع؛ إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني؛
وفريق خرباء األمم املتحدة املعني بسيادة القانون والعنف الجنيس يف النزاعات .ومع ذلك ،فإن منظمة أوول رسفايفرز بروجيكت هي وحدها املسؤولة عن
املحتوى النهايئ للقامئة املرجعية.

––––––––––

 7.تشمل هذه البلدان أفغانستان ،والبوسنة والهرسك ،وبوروندي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وكولومبيا ،وساحل العاج ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،والسلفادور ،وغواتيامال،
وإندونيسيا/تيمور الرشقية (باإلشارة إىل الحوادث التي تم توثيقها خالل احتالل إندونيسيا لتيمور الرشقية من  1975إىل  ،)1999والعراق ،وإرسائيل ،وليبرييا ،وليبيا ،ومايل ،وميامنار،
والنيجر ،ونيجرييا ،وبريو ،وروسيا االتحادية (الشيشان والقرم) ،ورواندا ،وسرياليون ،والصومال ،وجنوب السودان ،ورسيالنكا ،والسودان (دارفور) ،وسوريا ،وأوغندا ،وأوكرانيا (مبا يف ذلك
جمهورية القرم املتمتعة بالحكم الذايت) ،واليمن .كام تم توثيق حدوث عنف جنيس ضد الرجال والفتيان يف حاالت العنف السيايس أو القمع كام يف األرجنتني وشييل وكينيا وجنوب
إفريقيا وفنزويال .انظر األسئلة ذات الصلة ملصادر املعلومات حول بلدان بعينها.
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شكل القامئة املرجعية

ترتكز القامئة املرجعية عىل  10أسئلة مرتابطة ،يركز كل منها عىل عنرص واحد من عنارص الوقاية أو االستجابة للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات .يركز الجزء األول
من القامئة املرجعية عىل التزامات الدول باتخاذ التدابري القانونية واإلدارية وغريها من التدابري ملنع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وإنهائه:
•السؤال  :1هل توفر األطر الترشيعية الوطنية الحامية القانونية للرجال والفتيان من االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس؟
•السؤال  :2هل يتم تضمني العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف عمليات جمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها؟
•السؤال  :3هل تق ّر خطط واسرتاتيجيات العمل الوطنية بالعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان وتشمل تدابري ملنعه
والتصدي له؟
•السؤال  :4هل يتم تناول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف مبادرات التدريب واإلعالم واالتصال؟
•السؤال  :5هل تحظر السياسات واللوائح الداخلية للجيش والرشطة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان وتعاقب عليه؟
•السؤال  :6هل اتخذت تدابري لحامية الرجال والفتيان من العنف الجنيس من الجامعات املسلحة غري التابعة للدول؟
•السؤال  :7هل العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان مدرج يف اسرتاتيجيات الحامية؟
يغطي الجزء الثاين التزامات العناية الواجبة للدول بالتحقيق يف العنف الجنيس املتصل بالنزاعات واملعاقبة عليه وضامن إحقاقه والوفاء بحق الضحايا/الناجني
بالصحة من خالل توفري الرعاية الصحية وغريها من املساعدات لالستجابة لألرضار البدنية والعقلية وغريها من األرضار الناجمة عن العنف الجنيس.
•السؤال  :8هل توجد قوانني وإجراءات وخربات وقدرات للتحقيق بشكل فعال يف العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان
ومحاكمة مرتكبيه؟
•السؤال  :9هل يتم تناول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف عمليات البحث عن الحقيقة وبرامج التعويض؟
•السؤال  :10هل ميكن للضحايا/الناجني من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات الحصول عىل الرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس
االجتامعي؟
يتم تسليط الضوء عىل بواعث القلق الرئيسية يف كل سؤال مع ملخص للمعايري واالجتهادات القانونية الدولية ذات الصلة .حيثام أمكن ،تم تقديم أمثلة عىل
املامرسات الجيدة أو الواعدة لتوضيح كيفية استجابة الدول ملسألة ما أو إحرازها تقدما يف االستجابة 8.يتبع ذلك اإلجراءات املوىص بها والتي متثل الحد األدىن من
الخطوات التي يجب عىل الدول اتخاذها .ميكن العثور عىل مصادر ملزيد من اإلرشادات التفصيلية يف الحوايش السفلية ،كام تتوفر يف امللحق قامئة غري شاملة من
اإلرشادات حول مواضيع محددة.

حظر العنف الجنيس مبوجب القانون الدويل

يُحظــر االغتصــاب وغــره مــن أشــكال العنــف الجنيس مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنســان والقانون الدويل اإلنســاين .كام ميكن أن يشــكل جرائم حرب
وجرائــم ضــد اإلنســانية وإبــادة جامعية مبوجــب القانون الجنايئ الدويل حــن يتم ارتكاب ركن من أركان أي مــن هذه الجرائم.

تتطلــب املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان من الــدول األطراف فيها اتخاذ تدابــر ملنع االغتصاب وغريه من أشــكال العنف الجنــي والتصدي له .فرست
لجنــة مناهضــة التعذيــب العنــف الجنــي عــى أنه من بــن األفعال املحظورة مبوجــب اتفاقية مناهضــة التعذيب وغريه من رضوب املعاملــة أو العقوبة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة (اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب) .وأكــدت اللجنة أن الذكور يتعرضــون أيضا لبعض االنتهــاكات الجنســية لالتفاقية مثل
االغتصــاب أو العنــف الجنــي واالعتــداء الجنــي 9 .كــا تحظر املادة  7من العهد الــدويل الخاص بالحقــوق املدنية والسياســية التعذيب وغريه من رضوب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة .وقــد فــر هذا من قبــل لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنســان ليشــمل العنف الجنيس يف
النزاعــات املســلحة 10 .يجــب تطبيــق هــذه الحاميــة يف جميع األوقــات وال ميكن االنتقاص منهــا حتى يف حاالت الطوارئ أو النزاعات املســلحة.
متنــح االتفاقيــة املعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييز ضد املرأة (ســيداو) الحامية من العنف الجنــي والقائم عىل النــوع االجتامعي ،مبا يف ذلك عن
طريــق وضــع ضامنــات ضــد العنــف الجنيس الناتج عــن التمييز القائــم عىل النوع االجتامعي 11 .مبوجــب هذه االتفاقية ،يتعــن عىل الدول األطراف ضامن
أمــن الشــخص والحاميــة مــن العنــف أو األذى البــدين ،دون متييز بســبب العرق أو اللون أو األصــل القومي أو اإلثني (املادة ( 5ب)).
يحــق لألطفــال ،الذيــن تــم تعريفهــم كأشــخاص تقل أعامرهم عن  18عامــا ،حامية خاصة ،ويجب عىل الــدول األطراف يف اتفاقية حقــوق الطفل اتخاذ
تدابري لحاميتهم من كافة أشــكال اإلســاءة البدنية أو العقلية ،مبا يف ذلك اإلســاءة الجنســية (املادة  ))1 ( 19وجميع أشــكال االســتغالل واالنتهاك الجنيس
(املــادة  ،)34وكذلــك التعذيــب وغريه من رضوب ســوء املعاملة (املادة ( 37أ)).
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تشــمل املعاهــدات اإلقليميــة املختلفــة لحقــوق اإلنســان أيضــا حظرا للعنــف الجنيس وتطلب من الدول األطــراف اتخاذ اإلجراءات ملنعه .يُحظــر التعذيب
وغــره مــن رضوب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،والتــي ميكن أن تشــمل العنف الجنيس ،مبوجب امليثاق األفريقي لحقوق اإلنســان والشــعوب
(املــادة )5؛ االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان (املادة )5؛ اتفاقيــة البلدان األمريكية ملنــع التعذيب واملعاقبــة عليه (املادة )2؛ وامليثــاق العريب لحقوق
اإلنســان (املــادة  12 .)8يتطلــب امليثــاق األفريقــي لحقوق ورفاهيــة الطفل أيضا تدابــر ترشيعية وإدارية واجتامعيــة وتعليمية محــددة لحامية األطفال من
االعتــداء واالســتغالل الجنيس (املادتان  16و .)27
ينــص القانــون الــدويل اإلنســاين (اتفاقيــات جنيف لعــام  1949والربوتوكوالن اإلضافيان لعام  )1977عىل أحــكام تحظر العنــف الجنيس ،مبا يف ذلك
الحظــر الرصيــح لالغتصــاب .الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين هو أول معاهدة للقانون اإلنســاين الدويل يحظــر فيها االغتصاب رصاحة دون متييــز بني الرجل واملرأة
(املــادة  )2 ( 4هـــ)) .أكــد القانــون الدويل اإلنســاين العريف أن االغتصاب وغريه من أشــكال العنــف الجنيس يف النزاعات املســلحة الدوليــة واملحلية محظور
(القاعــدة  93مــن دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر حول القانون الدويل اإلنســاين العريف) ،وأنه يف املامرســة العملية ،فإن حظر العنــف الجنيس غري
13
متييــزي ،وينطبــق بالتســاوي عىل الرجال والنســاء ،والبالغني واألطفال.
يتــم تعريــف االغتصــاب وغــره مــن أشــكال العنف الجنيس مبوجــب القانون الجنايئ الدويل مبوجــب نظام روما األســايس للمحكمة الجنائيــة الدولية .يُعرتف
رصاحــة باالغتصــاب واالســتعباد الجنــي واإلكــراه عىل البغــاء والحمل القرسي والتعقيــم القرسي وغري ذلك من أشــكال العنف الجنــي باعتبارها جرائم
محــددة ميكــن التحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا كجرائــم حرب (املادتان  )2 ( 8ب  ،22و  )2 ( 8ه  .)6تشــكل هذه أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف
الجنــي ذات الخطــورة املامثلــة ،فضــا عــن االضطهاد عىل أســاس النوع االجتامعــي عند ارتكابه كجزء من هجوم واســع النطــاق أو منهجي موجه ضد أي
ســكان مدنيــن ،جرائــم ضــد اإلنســانية (املادتــان  )1 ( 7ز و  )1 ( 7ح) .قد يشــكل االغتصاب والعنف الجنــي أيضا إبادة جامعية 14 .جميــع هذه الجرائم
(باســتثناء الحمــل القــري) تنطبق عىل جميــع الضحايا/الناجني.

مسؤوليات الجامعات املسلحة غري التابعة للدول مبوجب القانون الدويل
يف حني تتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن حامية حقوق اإلنسان عىل أراضيها وتلتزم باملعاهدات التي هي طرف فيها والقانون الدويل العريف التخاذ جميع
التدابري املمكنة ملنع االنتهاكات ،فإن األطراف غري التابعة للدول يف النزاع املسلح مطالبة أيضا باالمتثال لبعض االلتزامات املنطبقة عليها مبوجب القانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
من املتفق عليه عموما أن القانون الدويل اإلنساين املتعلق بالنزاعات املسلحة غري الدولية ،وخاصة األحكام الواردة يف املادة  3املشرتكة من اتفاقيات جنيف،
والربوتوكول الثاين ،عند االقتضاء ،ينطبق عىل جميع أطراف هذا النزاع مبا يف ذلك الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،وكذلك الحظر عىل االغتصاب وغريه من
أشكال العنف الجنيس مبوجب القانون الدويل اإلنساين العريف 15.هناك أيضا إجامع جديد عىل أن الجامعات املسلحة غري التابعة للدول املنظمة التي متارس قدرا ما
من السيطرة عىل األرايض والسكان داخل تلك املنطقة ميكن أيضا أن تلتزم بالقانون الدويل اإلنساين .وبشكل أعم ،تم دعوة الجامعات املسلحة غري التابعة للدول
إىل احرتام القانون الدويل اإلنساين واتخاذ تدابري إلنهاء جميع أعامل العنف الجنيس 16.إن األفراد من الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،مبا يف ذلك أولئك الذين
17
يف مناصب مسؤوليات القيادة ،هم عرضة للمحاكمة عىل جرائم االغتصاب الدولية وغريها من أشكال العنف الجنيس.

––––––––––
 8.إدراج مثال للمامرسة الجيدة أو الواعدة من بلد معني ال يعني بالرضورة أن القانون أو السياسة أو املامرسة يف تلك الدولة متوافقة متاما مع املعايري الدولية.
 9.لجنة مناهضة التعذيب هي هيئة األمم املتحدة املسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل الدول األطراف .انظر General Comment No. 2 on the
.)Implementation of Article 2 by States Parties, UN Doc. CAT/C/GC/2 (2008
	 10.لجنــة حقــوق اإلنســان هــي هيئــة األمــم املتحــدة املســؤولة عــن مراقبة تنفيــذ العهد الدويل الخــاص بالحقوق املدنية والسياســية مــن قبل الدول األطراف .انظــر مثال مالحظات
لجنــة حقــوق اإلنســان الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الرابع لجمهوريــة الكونغــو الدميقراطية ،)UN Doc. CCPR/C/COD/CO/4، (2017 ،واملالحظــات املتعلقة
بكولومبيــا .)UN Doc. CCPR/C/COL/CO/7، (2016
 11.انظر التوصية العامة رقم  30املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع ،سيداو)2013( ،؛ التوصية العامة رقم  35بشأن العنف
الجنساين ضد املرأة ،الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم  ،١٩سيداو.)2017( ،
	 12.حظر رصيح للعنف الجنيس ضد املرأة يف بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة
واملعاقبة عليه والقضاء عليه .تشمل االختصاص القضايئ للمحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسانRaquel Martín de Mejía v. Peru, Case 10.970, Inter-Am.C.H.R., :
Report No. 5/96 (1996); Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, Inter-Am Ct. H.R. (ser. C) No. 160 (, 25 November 2006); Aydin v.
 ،)Turkey, 25 EHRR 251 (1988); and M.C. v. Bulgaria, ECHR 646 (, 2003ملزيد من التفاصيل ،انظر Patricia Viseur Sellers, The Prosecution
of Sexual Violence in Conflict: the Importance of Human Rights as a Means of Interpretation, 2007, www.un.org/ruleoflaw/files/
.Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence[1].pdf
 13.دراسة اللجنة الدولية الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساين العريف ،القاعدة https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf ،93
Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Judgment, (ICTR-96-4-T), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (1998), 14.
.para. 731
 15.انظر Jann K. Kleffner, “The applicability of international humanitarian law to organized armed groups”, in International Review of
 ،.the Red Cross, Volume 93, No. 882, June 2011انظر أيضا تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافيةhttps:// ،2016 ،
www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions؛ القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة،2011 ،
.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
	 16.انظر عىل سبيل املثال قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة )2015( 2242 ،)2013( 2106 ،)2010( 1960 ،)2009( 1888 ،)2008( 1820 ،و ،)2019( 2467والتي

تقر جميعها أن الدول تتحمل املسؤولية األساسية عن احرتام وضامن حقوق اإلنسان لجميع األشخاص املوجودين عىل أراضيها والخاضعني لواليتها القضائية عىل النحو املنصوص عليه يف
القانون الدويل ،ولكن تعيد وتؤكد أيضا أن أطراف النزاع املسلح تتحمل املسؤولية األساسية عن ضامن حامية املدنيني.
	 17.للمزيد حول التزامات الجامعات املسلحة غري التابعة للدول مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،انظر املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،الحامية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان يف النزاع
املسلح.https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf ،2011 ،
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الجزء األول:
منع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات
ضد الرجال والفتيان
مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،يتعني عىل الدول االمتناع عن انتهاك حقوق اإلنسان ،ويجب عليها أيضا اتخاذ خطوات ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف
ذلك العنف الجنيس ،وحامية األفراد من هذا العنف .تتطلب معاهدات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية
مناهضة التعذيب ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء عىل التمييز العنرصي ،من الدول اتخاذ الخطوات
الترشيعية واإلدارية وغريها من الخطوات الرضورية لضامن تنفيذها الفعال .وقد وضعت هذه االلتزامات يف الفقه القانوين من قبل هيئات معاهدات األمم
املتحدة واإلجراءات الخاصة مع مرور الوقت 18.يقع عىل عاتق الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية (وعىل الجامعات املسلحة غري التابعة
للدول ،والتي ينطبق عليها هذا القانون أيضا – انظر السؤال  ،)6واجب اتخاذ تدابري قانونية وعملية – يف وقت السلم ويف حاالت النزاع املسلح – بهدف ضامن
االمتثال الكامل لهذا القانون.
دعت قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة باألطفال والنزاع املسلح واملرأة ،والسالم واألمن ،مرارا وتكرارا إىل اتخاذ تدابري وقائية من
جانب أطراف النزاعات املسلحة للحامية من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،وقد دعا األمني العام لألمم املتحدة الدول األعضاء يف األمم املتحدة لوضع إجراءات
دستورية وترشيعية ومؤسسية للتصدي الشامل للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ومنع تكراره.
كام شجع مجلس األمن الدويل الدول عىل تبني نهج يركز عىل الناجني والتأكد من اتخاذ «إجراءات غري متيزية ومحددة يف منع هذه األعامل والتصدي لها،
واحرتام حقوق الناجني وإيالء األولوية لتلبية احتياجاتهم ،مبا يف ذلك الفئات الضعيفة بشكل خاص أو املمكن استهدافها عىل وجه التحديد» 19.شدد األمني العام
لألمم املتحدة رصاحة عىل الحاجة إىل االهتامم بفئات محددة من األشخاص ،مبا يف ذلك «األقليات اإلثنية والدينية ،ونساء املناطق الريفية أو النائية ،والسكان
النازحون ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،والذكور الضحايا ،والنساء واألطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة ،والنساء واألطفال الذين أفرج عنهم من رشك األرس ،والزواج
باإلكراه ،واالسرتقاق الجنيس واالتجار باألشخاص من قبل الجامعات املسلحة ،واملثليني واملثليات ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات
20
الجنسني».
يف هذا اإلطار ،تحدد األسئلة السبعة التالية تدابري رئيسية ينبغي للدول اتخاذها ،بدعم من اآلخرين عند الرضورة ،لتعزيز حامية الرجال والفتيان من العنف
الجنيس املتصل بالنزاعات.

––––––––––

	 18.من بني جملة أمور ،لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،20حظر التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة )1992( 7؛ لجنة
حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،31طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد ()2004؛ اتفاقية مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  ،2بشأن تنفيذ
الدول األطراف للامدة )2008( UN Doc. CAT/C/GC/2 ،2؛ سيداو ،التوصية العامة رقم  30املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت النزاع وما بعد
انتهاء النزاع ،2013 ،التوصية العامة رقم  35بشأن العنف الجنساين ضد املرأة ،الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم ١٩؛ اتفاقية حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،13حق الطفل يف
التحرر من جميع أشكال العنف (.)2013
	 19.قرار مجلس األمن الدويل  .)2019( 2467وفقا لتحليل الفقرة ذات الصلة (الفقرة  ،)16فإن اإلشارة إىل « الفئات الضعيفة بشكل خاص أو املمكن استهدافها عىل وجه التحديد
« تشمل ضمنيا األقليات الجنسية والجندرية .انظر London School of Economics and Political Science, Commentary on Security Council
Resolution 2467: Continued State Obligations and Civil Society Action on Sexual Violence in Conflict, 2019, www.lse.ac.uk/
women-peace-security/assets/documents/2019/reports/WPS-Commentary-Report-online.pdf
	 20.تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات( )UN Doc. S/2018/250 (2018 ،املشار إليه فيام بعد باسم تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات.)2018 ،
قائمة مرجعية لمنع ومعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان ALL SURVIVORS PROJECT:
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السؤال  :1هل توفر األطر الترشيعية الوطنية الحامية القانونية للرجال والفتيان من االغتصاب وغريه من
أشكال العنف الجنيس؟
إن القوانني التي ال تحظر االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان ،تحرمهم من الحامية القانونية وتساهم يف إفالت الجناة من العقاب
عىل هذه االنتهاكات .ميكن أن يؤدي عدم االعرتاف يف القانون أيضا إىل تعزيز املواقف االجتامعية األوسع نطاقا التي ال يتم فيها االعرتاف بالضحايا/الناجني من
الذكور وتتفاقم الوصمة التي تحيط بالعنف الجنيس ضد الذكور.
ميكن أن تحرم القوانني غري الشاملة أيضا األقليات الجنسية والجندرية من االعرتاف بهم كضحايا محتملني للعنف الجنيس ،وبالتايل تستبعدهم من الحامية
القانونية والوصول إىل العدالة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تسهم القوانني التمييزية التي تجرم العالقات الجنسية املثلية بالرتايض يف خلق بيئة يزداد فيها خطر
التعرض للعنف الجنيس ضد األقليات الجنسية والجندرية .ميكن أن تؤدي هذه القوانني أيضا إىل تثبيط الكشف عن املعلومات من قبل الناجني من األقليات
الجنسية والجندرية ،وكذلك من جانب الرجال والفتيان الذين يخشون أن يتم وصفهم بأنهم مثليني جنسيا ،وبالتايل تكون مبثابة عائق أمام طلب وتلقي الدعم
21
الطبي وغريه من أشكال الدعم.
حث مجلس األمن الدويل الدول عىل االعرتاف باملساواة يف الحقوق لجميع األفراد املترضرين من العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة يف الترشيعات الوطنية.
كام تطرق أيضا للتأثري الرادع للقوانني الصارمة التي تحمل عقوبات تتفق مع خطورة الجرمية .يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،عىل سبيل املثال ،رغم أنه ال يزال
هناك الكثري من التقدم املطلوب للقضاء عىل العنف الجنيس املتصل بالنزاعات إال أن إعادة التصنيف يف عام  2016لجرائم العنف الجنيس من الجنح أو الجرائم
23
البسيطة إىل الجرائم الجنائية التي ارتكبتها وزارة العدل ،أق ّر برضورة فرض عقوبات أشد كجزء من الجهود املبذولة لردع مثل هذه الجرائم.
22

تسهم زيادة االهتامم مبسألة العنف الجنيس يف حاالت النزاع املسلح ،إىل جانب توافر الدعم الفني وغريه من الدعم املتاح للدول من خالل األمم املتحدة واملنظامت غري
الحكومية الدولية واملحلية وغريهم من الخرباء ،يف اتجاه إيجايب نحو تطوير األطر القانونية الوطنية التي تعكس بشكل أفضل املعايري الدولية وتوفر حامية قانونية أقوى
ضد العنف الجنيس لجميع األشخاص دون متييز .ومع ذلك ،يف العديد من البلدان ،ال يزال االغتصاب والعنف الجنيس املوجه ضد الذكور غري مج َّرم و/أو توجد قوانني
ميكن أن تزيد من تعرض الرجال والفتيان للعنف الجنيس مبن فيهم املنتمني أو الذين يُنظر إليهم عىل أنهم ينتمون إىل األقليات الجنسية والجندرية.

التصديق عىل املعاهدات الدولية واإلقليمية ذات الصلة
كخطوة أوىل ورضورية نحو منع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،يجب عىل الدول التصديق عىل املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان واملعاهدات
اإلقليمية ذات الصلة واتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية .ينبغي إدراج هذه املعاهدات يف القانون املحيل
واإلجراءات الترشيعية واإلدارية أو تنفيذها بطريقة أخرى ،وينبغي اعتامد تدابري مناسبة أخرى لضامن الوصول العادل والفعال والرسيع إىل العدالة عند وقوع
24
االنتهاكات.

هل الدولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية مناهضة التعذيب ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،واتفاقيات جنيف لعام ،1949
وبروتوكوالتها اإلضافية لعام  ،1977ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية وغريها من املعاهدات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؟

ضامن الحامية للرجال والفتيان يف القوانني الوطنية املتعلقة باالغتصاب
يجب أن تكون القوانني الوطنية املتعلقة باالغتصاب شاملة للجنسني 25.يجب أن يتامىش تعريف االغتصاب مع التعاريف والترشيعات املقررة دوليا 26،وينبغي
أن تحمي القوانني من االغتصاب والعنف الجنيس الذي يرتكبه موظفو الدولة أو غريهم ممن يترصفون نيابة عن الدولة ،وكذلك من جانب الجهات الفاعلة غري
الحكومية واألفراد اآلخرين 27.عندما تنطوي أعامل التعذيب عىل االغتصاب ،ينبغي أن يسمح الترشيع باملقاضاة الرتاكمية لجرائم التعذيب واالغتصاب .يشرتط
القانون الدويل اإلنساين والقانون الجنايئ الدويل أيضا عىل الدول تجريم االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس الخطرية كجرائم الحرب عند ارتكابها يف حاالت
28
النزاع املسلح ،وكجرائم ضد اإلنسانية عند ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد املدنيني.
منذ أن وجدت دراسة استقصائية يف  2014لقوانني العقوبات الوطنية أن يف  62دولة تم االعرتاف فقط بالنساء كضحايا لالغتصاب ،قام عدد من الدول بتنقيح
أو تبني ترشيعات إلدراج تعريفات االغتصاب الشاملة للجنسني 29.عىل سبيل املثال ،مبوجب قوانني العقوبات املعدلة يف أفغانستان ورواندا املعتمدة يف عامي
 2017و 2018عىل التوايل ،ميكن ارتكاب االغتصاب من قبل أي «شخص» ضد أي «شخص» آخر .يف كال البلدين ،يتم تعريف االغتصاب اآلن بشكل شامل ،ويتم
تضمني قوائم مفتوحة وغري شاملة ملختلف األشكال والطرق التي ميكن بها تطبيق اإلكراه 30.تعرتف الترشيعات أيضا باالغتصاب (وغريه من أشكال العنف الجنيس)
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باعتباره جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.
عىل الرغم من أن اإلجبار عىل اغتصاب اآلخرين – غالبا من األقارب اإلناث واملعتقلني اآلخرين – هو شــكل شــائع من أشــكال العنف الجنيس يف حاالت النزاع
املســلح ،إال أنــه ال يتــم إدراجــه بوضوح يف تعاريــف االغتصاب مبوجب القانون الجنايئ الدويل .ومع ذلك ،فقد أقرت املحاكــم الدولية وبعض املحاكم الوطنية
بأن األفعال الجنســية القرسية بني الذكور ،مبا يف ذلك مامرســة الجنس عن طريق الفم باإلكراه بني ضحيتني أو أكرث ،تشــكل عنفا جنســيا ،وأن األفراد الذين
أجــروا عــى ارتــكاب الفعــل هم أنفســهم ضحايا للعنف الجنيس 31.تعــرف الترشيعات يف العديد من البلدان أيضا بأنواع املســؤولية الجنائية الفردية التي تنطبق
عــى األشــخاص الذيــن قامــوا باإلكراه أو التحريــض أو تهديد اآلخرين بارتكاب جرمية .ينص قانون العقوبات الرتيك ،عىل ســبيل املثال ،عىل ما ييل« :ال ت ُفرض
أي عقوبة عىل شــخص يرتكب جرمية نتيجة عنف ال يُطاق أو ال مفر منه ،أو تهديد خطري أو تهديد جســيم .يف مثل هذه الحاالت ،يعترب الشــخص املتورط يف
32
العنــف والتهديد هو الجاين».

هل يُج َّرم االغتصاب يف القوانني الوطنية بطريقة شاملة للجنسني ،وهل يتسق تعريف االغتصاب مع املعايري الدولية ويشتمل عىل
مفهوم االغتصاب القرسي؟
هل يعرتف بجرمية االغتصاب يف القانون الوطني باعتبارها جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية وعنرص من جرائم اإلبادة الجامعية؟

ضامن الحامية للرجال والفتيان يف القوانني الوطنية املتعلقة بالعنف الجنيس
باإلضافة إىل االغتصاب ،ميكن أن يعاين الرجال والفتيان من أشكال أخرى متعددة من العنف الجنيس يف حاالت النزاع املسلح ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال
الحرص ،التعقيم القرسي واإلخصاء وغريه من أشكال التشويه األعضاء التناسلية؛ والعنف الجنيس ،مبا يف ذلك الصدمات الحادة ،والصعق الكهربايئ عىل األعضاء
التناسلية والختان القرسي؛ والعري القرسي؛ واالستمناء القرسي وأشكال أخرى من اإلهانة الجنسية؛ واإلكراه عىل االغتصاب والعنف الجنيس ضد اآلخرين مبا يف
ذلك األقارب اإلناث؛ واالستعباد الجنيس والبغاء القرسي 33.لذلك ينبغي أن تتضمن القوانني الوطنية تعاريف موسعة وغري شاملة للعنف الجنيس تكون شاملة
للجنسني.
اعتمدت الدول أساليب مختلفة لتجريم أعامل العنف الجنيس غري االغتصاب .يف بعض الحاالت ،تكون الترشيعات غري دقيقة أو تستخدم مفاهيم/مصطلحات
جندرية منطية مثل «االعتداء عىل الرشف» أو «االعتداء غري الالئق» التي ال تحدد السلوك اإلجرامي بشكل كاف .ومع ذلك ،يتم تعريف جرائم العنف الجنيس يف
أماكن أخرى بشكل أكرث رصاحة .عىل سبيل املثال ،يتضمن القانون الجنايئ يف كولومبيا جرائم العنف الجنيس عىل وجه التحديد يف سياق النزاع املسلح ،مبا يف ذلك
االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس مبا يف ذلك العري القرسي والبغاء القرسي واالستعباد الجنيس واالتجار ألغراض االستغالل الجنيس 34.يتضمن مرشوع
قانون جديد بشأن الجرائم الجنسية يف الصومال مجموعة واسعة من الجرائم الجنسية مبا يف ذلك االعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس واالستعباد الجنيس واالتجار
بالجنس والزواج القرسي واالختطاف ألغراض جنسية ،وكذلك «التسبب» يف قيام شخص ما مبامرسة أنشطة جنسية 35.مبوجب التعديالت التي أُدخلت عىل قانون
العقوبات الرتيك يف عام  ،2014ت ُستخدم اللغة الشاملة للجنسني يف األحكام املتعلقة باالغتصاب واالعتداء الجنيس ،والذي يعرف بأنها انتهاكات «للسالمة جسدية
36
لشخص آخر من خالل أي عمل جنيس».

هل تُع َّرف وتُج َّرم جرائم العنف الجنيس (بخالف االغتصاب) بشكل شامل يف القوانني الوطنية بطريقة شاملة للجنسني؟
هل تشمل القوانني الوطنية جرائم العنف الجنيس التي تشمل ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،التعقيم القرسي (مبا يف ذلك اإلخصاء
وغريه من أشكال تشويه األعضاء التناسلية) ،والعنف التناسيل (مبا يف ذلك الصدمات الحادة ،والصعق الكهربايئ لألعضاء التناسلية،
والختان القرسي) ،والعري القرسي ،واالستمناء القرسي ،وأشكال أخرى من اإلهانة الجنسية ،واالستعباد الجنيس ،والبغاء القرسي ،وغريها من
أشكال العنف الجنيس مامثلة الخطورة؟
هل تعرتف القوانني الوطنية بالعنف الجنيس باعتباره جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية وعنرصا من جرائم اإلبادة الجامعية؟
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إلغاء تجريم العالقات الجنسية املثلية
مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ،يجب عــدم تجريم العالقات الجنســية املثليــة بني البالغــن أو معاقبة مرتكبيهــا .القيام بذلك ينتهــك التزامات الدول
37
مبوجــب القانــون الدويل ،مبا يف ذلــك التزامات حاميــة الخصوصية الفردية وضامن عــدم التمييز.
وقــد حثــت لجنــة حقــوق اإلنســان وغريها من آليات حقوق اإلنســان والخــراء مرارا وتكرارا الدول عىل إصــاح القوانني التي تجرم الســلوك املثيل بالرتايض،
وقــد قــام عــدد كبــر مــن الــدول بذلك عىل مدار العقــود األخرية 38 .ومع ذلك ،فإنه ال يــزال مجرما يف العديد من البلــدان ،وتُفرض عليه عقوبات قاســية ،مبا
39
يف ذلــك الســجن وعقوبة اإلعــدام يف بعض البلدان.
يف البلــدان التــي تجـ ّرم العالقــات الجنســية املثليــة ،يحظــر الترشيع يف بعــض البلدان أعامل جنســية محددة .أما يف بلدان أخرى ،ميكن أن تشــمل األفعال
املحظــورة أفعــاال «عــى خــاف الطبيعــة» أو األفعــال املنافيــة «للحياء» أو غريها مــن املصطلحات الغامضة التي تضع ســلطة تقديرية واســعة يف أيدي
وكاالت إنفــاذ القانــون وســلطات املالحقــة القضائيــة .تنطبــق معظــم القوانني التي تجــرم العالقات الجنســية املثلية عىل الجميــع ،لكن بعضهــا ينطبق فقط
عــى الرجــال أو عــى النســاء 40 .ميكــن لهــذه القوانني ،باإلضافة إىل كونهــا متييزية ،أن تشــجع ضمنيا عىل العنــف وميكن أن تردع الناجني مــن العنف الجنيس
عــن التــاس العدالــة أو الدعــم الطبــي أو غريه خشــية التعرض لالعتقــال واملحاكمة .ينطبق األمر بشــكل خاص عــى الضحايا/الناجني من األقليات الجنســية
والجندريــة ،ولكنــه ينطبــق أيضــا عــى الضحايا/الناجــن الذكور الذين قد يخشــون أن يتــم اعتبارهم مثليني جنســيا ومحاكمتهم عــى هذا النحو.
ميكن أن تشجع القوانني التمييزية األخرى ،مثل الحظر املفروض عىل نرش املعلومات ومناقشة حقوق األقليات الجنسية والجندرية أو القيود عىل مجموعات
األقليات الجنسية والجندرية و/أو أنشطتها ،بيئة تزداد فيها مخاطر التعرض للعنف الجنيس ضد أشخاص من األقليات الجنسية والجندرية أو أولئك الذين يُنظر
إليهم عىل أنهم غري مطابقني ضمن املفاهيم السائدة أو القامئة حول امليول الجنسية والهوية الجندرية .ميكن أن تعرقل هذه القوانني أيضا الجهود املبذولة لتقديم
املساعدة للضحايا/الناجني ،مبا يف ذلك ألنها ميكن أن متنع مقدمي الخدمات ومنظامت املجتمع املدين وغريها من أداء أدوارهم املرشوعة لدعم الضحايا/الناجني
وتعرضهم لخطر التوقيف واالعتقال وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان إذا فعلوا ذلك 41.وعىل العكس من ذلك ،فإن وجود إطار قانوين قوي يحظر التمييز
بشكل رصيح عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية ويوفر اعرتافا قانونيا لجميع األشخاص ميكن أن يسهم يف تهيئة بيئة أفضل للحامية.

هل تُج َّرم العالقات الجنسية املثلية بالرتايض بني البالغني مبوجب القانون الوطني؟
هــل تحظــر القوانــن الوطنيــة التمييــز ضد جميع األشــخاص ،مبا يف ذلك عىل أســاس امليل الجنيس والهويــة الجندرية ،وهل
تحمــي حقــوق األشــخاص مــن األقليــات الجنســية والجندرية ،مبا يف ذلك حقوقهــم وحقوق أولئك الذين يقدمــون لهم الدعم يف
حريــة التعبري وحرية تكويــن الجمعيات؟

إزالة قوانني التقادم والحصانات والعفو عن االغتصاب والعنف الجنيس
ميكن أن تقيد األحكام أو اإلجراءات القانونية األخرى الحامية وتعرقل جهود الضحايا/الناجني من العنف الجنيس يف التامس العدالة .رغم أن قوانني التقادم
والحصانات القانونية والعفو عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل ،مبا يف ذلك العنف الجنيس ،ال تختص بالنوع االجتامعي ،إال أنها تزيل األثر الرادع للقوانني
عن طريق تسهيل إفالت الجناة من العقاب وحرمان الضحايا/الناجني من الحق يف االنتصاف (انظر أيضا السؤالني  8و.)9
مبوجب القانون الدويل ،يجب أال يكون هناك قوانني تقادم لإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وغريها من الجرائم الخطرية مبوجب القانون
الدويل ،مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس .كام ينبغي أال تكون هناك حصانات لالغتصاب وغريه من أعامل العنف الجنيس أو ذريعة تنفيذ
أوامر القيادة التي ميكن أن تحول دون مقاضاتهم 42.كام أن العفو عن هذه الجرائم يتعارض مع التزامات الدول مبوجب مختلف مصادر القانون الدويل ومع
43
سياسات األمم املتحدة.
قامت بعض الدول بتدوين مثل هذه املحظورات يف القانون .عىل سبيل املثال ،ينص القانون الجنايئ لبوروندي عىل أن االغتصاب وجرائم العنف الجنيس األخرى
ال تخضع لقانون التقادم وأن الجناة ال ميكنهم التمتع بالعفو .كام أنه يحدد مسؤولية القيادة وال يسمح التذرع بتنفيذ أوامر القيادة ملنع مقاضاة جرائم االغتصاب
وغريها من أعامل العنف الجنيس 44.مبوجب القانون الجنايئ ملايل ،ال تخضع اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب للتقادم ،ويف بيان مشرتك ملنع
ومعالجة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات املوقع بني حكومة مايل واألمم املتحدة يف مارس/آذار  ،2019التزمت الحكومة بضامن استثناء مرتكبي جرائم العنف
الجنيس من أي عفو يف املستقبل 45.يف كولومبيا ،يستبعد اتفاق السالم املربم يف نوفمرب/ترشين الثاين  2016بني الحكومة والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا
– الجيش الشعبي رصاحة العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية ،مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس .ومبوجب
القانون الجنايئ لكولومبيا ،ال يوجد أيضا قانون للتقادم لإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ،عىل الرغم من تحديد  20عاما للجرائم العادية
46
املتعلقة بالعنف الجنيس.
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هل ميكن مقاضاة االغتصاب وغريه من جرائم العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يف أي وقت دون مواجهة التقادم؟
هل العفو والحصانات محظورة عىل االغتصاب وجرائم العنف الجنيس األخرى املرتبطة بالنزاع؟
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السؤال  :2هل يتم تضمني العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف عمليات جمع
البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها؟
تعد املعلومات املوثوقة حول طبيعة وحجم العنف الجنيس املتصل بالنزاعات رضورية لفهم ماهية األشخاص املعرضني للخطر وسبب تعرضهم له .هناك حاجة
أيضا إىل بيانات عن الحوادث وتحليل األمناط واالتجاهات ليك تبنى إجراءات الحامية عىل معلومات ،ويضمن تقديم الخدمات املناسبة واالستجابات الربامجية
للضحايا/الناجني ،ويتم رصد االستجابة والوفاء بالتزامات اإلبالغ بفعالية مبا يف ذلك لهيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان .ميكن أن يسهم الفهم األعمق للمخاطر
ونقاط الضعف التي توفرها البيانات الشاملة والجيدة يف تبديد األساطري والقوالب النمطية عن العنف الجنيس ،مبا يف ذلك املتعلقة بالذكور ،ومواجهة وصمة العار
والتمييز املرتبطة به.
يف املامرسة العملية ،ال زال اإلبالغ عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات أقل من الواقع ،ال سيام عند ارتكابه ضد الرجال والفتيان .أشار ممثل خاص سابق لألمني
العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والرصاع املسلح يف عام  2017إىل أن هذا النقص يف املعلومات «يعزز التصور بأن آفة العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة
تؤثر بشكل رئييس ،إن مل يكن حرصيا ،عىل النساء والفتيات – مام يعزز وصمة العار ،ومينع الذكور من اإلفصاح عن تجاربهم ،ومينعهم من طلب املساعدة وتلقيها
واملطالبة بالعدالة» 47.عىل الرغم من أنه مل يرش بالتحديد إىل حاالت النزاع املسلح ،إال أن املخاوف التي أثارها الخبري املستقل لألمم املتحدة املعني بالحامية من
العنف والتمييز القامئني عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجنسانية حول االفتقار إىل املعلومات املتعلقة بالواقع املعاش لألقليات الجنسية والجندرية يعني أن
«صناع السياسة يتخذون قراراتهم يف معظم السياقات دون معلومات كافية ،وال يكون لديهم سوى تصورات مسبقة وشخصية أو تحامل األشخاص القريبني منهم»،
48
وهذا ما ينطبق عىل الضحايا/الناجني من األقليات الجنسية والجندرية للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات.
كثريا ما دعت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدول إىل إنشاء أنظمة شاملة لجمع البيانات وأنظمة إدارة املعلومات بشأن العنف الجنيس وتفصيل املعلومات،
مبا يف ذلك حسب العمر والجنس وامليل الجنيس والهوية الجندرية واإلعاقة واملوقع الجغرايف واألصل اإلثني والخلفية االجتامعية االقتصادية 49.كام أوصت أيضا
50
بتزويد الهيئات املؤسسية املسؤولة عن رصد حاالت العنف الجنيس والتحقيق فيها ومالحقتها مبوارد برشية وتقنية ومالية كافية لالضطالع بوالياتها بفعالية.
يف حاالت النزاع املسلح ،دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل جمع بيانات أكرث اتساقا بشأن العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان ،ال سيام يف سياق أوضاع االحتجاز
51
الرسمية وغري الرسمية وارتباطها بالجامعات املسلحة ،فضال عن املراقبة والتحليل واإلبالغ عن العنف الجنيس ضد األفراد من مجتمع امليم.
يف حاالت النزاع املسلح حيث قد ال تكون عمليات جمع البيانات الحكومية موجودة أو ضعيفة ،توجد بنية تحتية دولية لدعم التدخالت ملنع العنف الجنيس
املتصل بالنزاعات والتصدي له .تشمل البنية التحتية ملجلس األمن لألمم املتحدة ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،آلية
الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال ،والتي تسهل عملية جمع البيانات وتحليل الحوادث واألمناط واتجاهات العنف الجنيس املتصل بالنزاعات
لتزويد نظم اإلنذار املبكر واالستجابات الربامجية يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة باملعلومات ،مبا يف ذلك األمور املتعلقة بالعقوبات 52.وقد دعت قرارات
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة تحديدا ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات إىل الرتكيز بصورة أكرث اتساقا عىل الطبيعة
53
الجندرية للعنف الجنيس ضد جميع السكان املترضرين.
تساهم عمليات رصد حقوق اإلنسان والتحقيقات التي تجريها األمم املتحدة ،مبا يف ذلك الحمالت امليدانية ملفوضية حقوق اإلنسان أو لجان التحقيق أو غريها من
بعثات تقيص الحقائق التي تفرضها األمم املتحدة ،والتحقيقات التي تجريها فرق األمم املتحدة لرصد العقوبات 54،يف جمع األدلة املتعلقة بالعنف الجنيس بغرض
املسائلة .يسمح نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،حيثام وجد ،للجهات الفاعلة األممية ويف املجال اإلنساين بجمع وتخزين وتحليل وتبادل
55
الحوادث والبيانات املبلغ عنها بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي .كام يسجل حوادث العنف الجنيس لغايات تقديم الخدمات.
ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملعنيني غري الحكوميني ،مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية والصحفيني ،أن يلعبوا دورا حاسام يف رصد انتهاكات حقوق
اإلنسان مبا يف ذلك العنف الجنيس وتوجيه انتباه الجمهور إليها .للقيام بذلك بفعالية ،يجب أن تكون لديهم القدرة واملهارات الالزمة لجمع واستخدام املعلومات
بأمان ووعي مع احرتام مبادئ الرسية وعدم التمييز واملوافقة املستنرية وحقوق الضحايا/الناجني يف أي وقت ،ومبدأ «عدم اإليذاء» .تتطلب قدرتهم عىل التحقيق
يف العنف الجنيس واإلبالغ عنه ،مبا يف ذلك ضد الرجال والفتيان ،حاميتهم من التخويف أو االعتداء أو املقاضاة ،مبا يف ذلك من جانب أطراف النزاعات املسلحة.

تناول العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يف عمليات جمع البيانات
يف حاالت النزاع املسلح حيث تم التحقيق يف العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان ،غالبا ما ظهر أنه واسع االنتشار .عىل سبيل املثال ،خلصت التحقيقات التي
أجرتها مفوضية حقوق اإلنسان يف انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء النزاع املسلح يف رسيالنكا إىل أن العنف الجنيس كان جزءا من اسرتاتيجية متعمدة من قبل قوات
56.
أمن الدولة ضد املعارضني (الحقيقيني أو املتصورين) ،وأنه من املحتمل تعرض املحتجزين الذكور لالغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس متاما كاملحتجزات
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وثقت األمم املتحدة املئات من حاالت العنف الجنيس ضد الفتيان 57،ووجد مسح سكاين أجري يف عام  2010أن ما يقرب من
ربع ( )٪ 23.6من الرجال يف مناطق محددة متأثرة بالنزاع يف أرايض رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية تعرضوا للعنف الجنيس 58.وجدت لجنة التحقيق الدولية
املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية أن التعذيب ،مبا يف ذلك العنف الجنيس ،قد استخدم ضد اآلالف من األشخاص املحتجزين لدى الدولة ،مبن فيهم
59
الرجال والفتيان ،وأن االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ارتكب ضد الرجال والفتيان من قبل أعضاء جامعات مسلحة غري تابعة للدول.
ال يشري عدم وجود معلومات يف سياق معني بالرضورة إىل عدم وقوع حوادث عنف جنيس ضد الرجال والفتيان ،بل قد تكون مؤرشا عىل وجود حواجز أمام
اإلبالغ .لذلك ،يلزم بذل جهود استباقية لضامن الظروف التي تسمح باإلبالغ اآلمن والرسي عن العنف الجنيس ضد الذكور ،وينبغي تدريب مراقبي ومحققي
حقوق اإلنسان وأن يكون لديهم الكفاءة لتحديد وتسجيل الحوادث بأمان ومراعاة.
ومع ذلك ،فإن الحساسيات املحيطة مبسألة العنف الجنيس تخلق تحديات فريدة للرصد وجمع البيانات واإلبالغ ،ويف حني ينبغي بذل كل الجهود املمكنة للحصول
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عىل املعلومات ذات الصلة ،يجب إعطاء األولوية ملبدأ «عدم اإليذاء» ،وحيثام ينطوي جمع البيانات عىل إجراء املقابالت مع الناجني ،يجب توفري الخدمات
املناسبة التي ميكن إحالتهم إليها للحصول عىل العناية الطبية وغريها من الدعم 60.يجب مراعاة الحساسيات املحددة املتعلقة بالسياق الثقايف والعوامل األخرى مبا
يف ذلك الجنس والنوع االجتامعي والعمر.
بالنســبة لألقليات الجنســية والجندرية ،ميكن أن يكون للقوانني والسياســات واملواقف التمييزية تأثري خاص ،ويجب موازنة فوائد جمع البيانات مع املخاطر ،ال
ســيام يف البلدان التي ت ُجرم عالقات املثليني جنســيا أو حيث تســتخدم قوانني وسياســات أخرى للتمييز ضدهم أو اضطهاد األقليات الجنســية والجندرية .عندما
يتــم جمــع البيانــات املتعلقــة بالعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد األقليات الجنســية والجندرية ،ينبغي االلتزام بنفس املبدأ األســايس املتمثل يف «عدم اإليذاء»
والذي ينطبق عىل أي عملية لجمع البيانات ،فضال عن املبادئ األخرى مبا يف ذلك املشــاركة والحياد والشــفافية ،املوافقة املســتنرية ،تحديد الهوية ،الخصوصية
والرسيــة 61.يف بعــض الحــاالت ،قــد تكون الهيئات األخرى غري مؤسســات إنفاذ القانون (التي قد ال يثق بها الضحايا/الناجون أو قد تكون هي املســؤولة عن
االنتهاكات) ،يف وضع أفضل لرصد حاالت العنف الجنيس مبا يف ذلك ضد أفراد األقليات الجنســية والجندرية ،مثل املؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان أو
منظامت غــر حكومية موثوقة وذات مصداقية.

هل يتم جمع البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس ضد الرجال والفتيان كجزء ال يتجزأ من عمليات الرصد وجمع البيانات وتحليلها
وإعداد التقارير ،وهل تقوم اسرتاتيجيات املراقبة/جمع البيانات مبعالجة املخاطر املحددة املرتبطة بتوثيق العنف الجنيس ضد الذكور
وضد غريهم من الفئات املعرضة للخطر مبا يف ذلك أفراد األقليات الجنسية والجندرية (مثل القوانني والسياسات واملواقف التمييزية)؟
هل يوجد لدى فرق املراقبة والتوثيق ما يكفي من املوظفني واملرتجمني الفوريني من الذكور واإلناث لتلبية رغبات الضحايا/الناجني،
وهل كل من يشارك يف الرصد و/أو التحقيقات مدرب عىل تحديد وتوثيق العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان واألقليات الجنسية
والجندرية بأمان وأخالقية ومراعاة؟
هل هناك آليات قامئة لتسهيل اإلبالغ اآلمن والخاص والرسي عن العنف الجنيس ،وهل هذه اآلليات متاحة لجميع الضحايا/الناجني
مبا يف ذلك الذكور وأفراد األقليات الجنسية والجندرية؟
هي تتوفر خدمات الرعاية والدعم األساسية ومسارات اإلحالة الفعالة والحديثة واآلمنة لتمكن العاملني يف الرصد وتوثيق العنف
الجنيس من توجيه الضحايا/الناجني ،مبا يف ذلك الرجال والفتيان وأفراد األقليات الجنسية والجندرية ،إىل تحديد سبل الوصول إىل
الرعاية الطبية والرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي وغريها من الخدمات؟ (انظر أيضا السؤال .)10

ضامن التنسيق واالتساق يف جمع البيانات وتحليلها ومشاركتها
من املحتمل أن يشارك العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية يف مراقبة وجمع البيانات والتحقيق يف العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .وبالتايل فإن
التنسيق الفعال فيام بينها رضوري لضامن التحليل والتفاهم املشرتك لألمناط والتوجهات ،وبالتايل دعم اسرتاتيجيات وقاية وخطط استجابة أفضل.
تويص اإلرشادات املتعلقة بتنسيق العنف القائم عىل النوع االجتامعي (مبا يف ذلك العنف الجنيس) والوقاية منه واالستجابة له يف حاالت الطوارئ بتقييم
االحتياجات املشرتكة وتحليلها بني الجهات الفاعلة يف مجال منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له من أجل تطوير فهم مشرتك لألسباب الكامنة
وراء الضعف واملخاطر ،ومن أجل تطوير اسرتاتيجيات مشرتكة ملعالجة األسباب الجذرية .كام تؤكد عىل الحاجة إىل تنسيق أوسع مبا يف ذلك مع عمليات حفظ
62
السالم التابعة لألمم املتحدة وغريها من مبادرات العنف الجنيس املرتبطة بالنزاع.
تشتمل املعايري اإلنسانية أيضا معايري أخالقية صارمة يجب اتباعها عند مشاركة البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس والتي يجب إعطاء األولوية فيها للسالمة واألمن
والخصوصية والرسية واملوافقة املستنرية ملن يقدمون املعلومات ،مبا يف ذلك الضحايا/الناجني .ضمن هذه القيود ،تويص املبادئ التوجيهية باملشاركة اآلمنة للبيانات
الكلية التي ال ميكن من خاللها تحديد هوية األشخاص (األرقام واإلحصائيات) مع الجهات الفاعلة املعنية ألغراض دعم تحليل أمناط العنف الجنيس ،وشهادات
63
الناجني غري محددة الهوية لجهود املنارصة.
تشجع توجيهات آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال التنسيق عىل وجه التحديد ،مبا يف ذلك مع مجموعة الحامية اإلنسانية ،واملجموعة
الفرعية ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له والقطاع الصحي ،بغرض تبادل املعلومات واملنارصة بشأن العنف الجنيس واالنتهاكات الجسيمة
األخرى ضد األطفال 64.أدى العمل املنسق إىل نتائج إيجابية ،كام يف جمهورية الكونغو الدميقراطية حيث عزز تدريب الجهات الفاعلة يف مجال الحامية عىل آلية
الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال التعاون بني خرباء الحامية وخرباء حامية األطفال ،ووسع نطاق التغطية الجغرافية لجمع بيانات آلية الرصد
واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال .تم استخدام هذه البيانات لتخطيط آليات الحامية عىل املستوى الوطني ودعم عمل لجنة األمم املتحدة لحقوق
18
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الطفل يف رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عىل املستوى الوطني وغريها .يعود الفضل يف هذا األمر إىل املساهمة يف توقيع خطة عمل مشرتكة يف عام  2012بني
65
حكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية واألمم املتحدة ملنع وإنهاء العنف الجنيس وتجنيد واستخدام األطفال من قبل القوات املسلحة الحكومية.

هل تم وضع آليات ،مبا يف ذلك عند االقتضاء اتفاقيات مشاركة البيانات ،لتسهيل التنسيق ودعم تبادل آمن ورسي للبيانات ألغراض
وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة للوقاية واالستجابة تستند إىل تحليل مشرتك للمخاطر وأمناط وحاالت العنف الجنيس املتصل
بالنزاعات ،مبا يف ذلك العنف ضد الرجال والفتيان؟
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السؤال  :3هل تق ّر خطط واسرتاتيجيات العمل الوطنية بالعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال
والفتيان وتشمل تدابري ملنعه والتصدي له؟
من املعرتف به يف املعايري واالجتهادات الدولية تحبيذ وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها بشكل عام ومعالجة قضايا محددة مبا يف ذلك
العنف الجنيس .دعا إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام  1993الدول إىل وضع خطط عمل وطنية كوسيلة لتحقيق نهج منظم متعدد القطاعات شامل لتخطيط
وتنفيذ حقوق اإلنسان من شأنه أن يساعد عىل ضامن اإلرادة السياسية ،وتنسيق مشاركة األطراف ذات الصلة من أجهزة الدولة وغريها من الجهات الفاعلة غري
66
الحكومية ،وتسخري املوارد املالية وغريها الالزمة لتحقيق نتائج إيجابية.
أوصت هيئات وآليات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة بأن تضع الدول وتنفذ خطط عمل وطنية للتصدي للعنف الجنيس مبا يف ذلك يف حاالت النزاع املسلح،
ويف بعض الحاالت دعت رصاحة إىل وضع مثل هذه الخطط للتصدي للعنف الجنيس ضد الرجال والفتيان 67.كام دعت األمم املتحدة الحكومات الوطنية إىل دمج
68
اإلجراءات للتحقيق يف العنف ومقاضاة مرتكبيه عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية يف خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان.
يف املامرسة العملية ،فإن وضع خطط العمل واالسرتاتيجيات الوطنية األخرى الرامية إىل مكافحة العنف الجنيس غالبا ما يكون مدفوعا بالحاجة إىل تعزيز حامية
النساء والفتيات ،أو يف بعض الحاالت «النساء واألطفال» 69.عندما تشري خطط العمل الوطنية إىل الرجال والفتيان ،فغالبا ما تفعل ذلك من خالل إرشاكهم للنهوض
باملساواة بني الجنسني وإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي .مع أن هذا األمر رضوري جدا ،إال أن الخطط واالسرتاتيجيات التي ال تعرتف بالرجال والفتيان ،أو
الفئات األخرى مثل األقليات الجنسية والجندرية كضحايا محتملني ،وبالتايل ال متثل الصورة الكاملة .عالوة عىل ذلك ،فإن تصوير الرجال والفتيان فقط كمرتكبني
محتملني للعنف يف السياسات واالسرتاتيجيات العامة دون االعرتاف بأنهم قد يكونون أيضا ضحايا/ناجني ميكن أن يسهم يف تعزيز القوالب النمطية الجندرية
ويزيد من حدة الصمت والوصم والعار املرتبط بالعنف الجنيس ضد الذكور.

إرشاك الرجال والفتيان يف وضع خطط العمل الوطنية
خطط العمل الوطنية هي عملية ونتائج عىل حد ســواء ،وســوف تؤثر الطريقة التي يتم بها تطويرها عىل فرص نجاحها .لذا فإن وجود عملية شــاملة لجمع
البيانات والتشــاور والتحليل ،التي تشــمل املجتمع املدين واألشــخاص املترضرين مبا يف ذلك الضحايا/الناجني واملجتمعات ،مهمة لتحديد القضايا التي تهمهم
والردود املناسبة عليها.
باإلضافــة إىل توعيــة النســاء والفتيــات وإدماجهن ،هناك حاجة إىل مبــادرات خاصة بإرشاك املمثلني واملجتمعات املحلية والخــراء املعنيني بالعنف الجنيس ضد
الرجال والفتيان وأفراد األقليات الجنســية والجندرية لدعم جمع البيانات وتحليلها .يجب أيضا تصميم املشــاورات بطريقة تشــجع عىل املشــاركة املبارشة
واآلمنــة والرسيــة للضحايا/الناجــن من الذكور واألقليات الجنســية والجندرية من أجل أن تكون الخطط مســتنرية أيضا بتجاربهــم ،والتي قد تختلف عن تجارب
الضحايا/الناجيات اإلناث.

هل يتم تناول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف عمليات وضع وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية ذات
الصلة ،مبا يف ذلك من خالل مشاورات هادفة مع الضحايا/الناجني الذكور ،وكذلك مع املنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات
الفاعلة من املجتمع املدين املعنية باملنع واالستجابة للعنف الجنيس ضدهم؟

دمج تدابري منع ومعالجة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يف خطط العمل واالسرتاتيجيات الوطنية
ميكن معالجة العنف الجنيس يف واحد أو أكرث من خطط العمل الوطنية املختلفة ،مثل خطط العمل لحقوق اإلنسان ،وخطط العمل الوطنية بشأن العنف الجنيس
و/أو العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وحامية األطفال ،والتعذيب ،و/أو املرأة والسالم واألمن .عندما يتم التصدي للعنف الجنيس ،يجب استخدام تعاريف
جندرية جامعة ،وعىل الرغم من أنه عادة ما يعرتف بأن النساء والفتيات هن األكرث ترضرا ،يجب االعرتاف بأن الرجال والفتيان قد يكونون أيضا ضحايا/ناجني .عىل
سبيل املثال ،تقوم خطة العمل الوطنية للمملكة املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن للفرتة  2022-2018بتوضيح أن النساء والفتيات يشكلن محور الرتكيز
األسايس للخطة ألن عدم املساواة بني الجنسني بشكل منهجي يرض بهن؛ ومع ذلك ،فإنها تشدد أيضا عىل الحاجة إىل العمل مع الرجال والفتيان كدعاة للمساواة
بني الجنسني وكضحايا/ناجني محتملني .تسلط الخطة الضوء عىل مدى تعرض الرجال والفتيان بشكل خاص للعنف الجنيس أثناء االحتجاز وداخل الجامعات
70
املسلحة ،وتؤكد أيضا عىل تعرض األقليات الجنسية والجندرية للتمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
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تختلف التدابري الواردة يف خطط العمل الوطنية ملنع العنف الجنيس والتصدي له وفقا للسياق ،وينبغي استخالصها من تحليل شامل لألمناط ومواطن الضعف
واملخاطر مبا يف ذلك عىل أساس الجنس والنوع االجتامعي .ال تتضمن غالبية خطط العمل الوطنية يف الدول املتأثرة بالرصاع التي تم االطالع عليها إلعداد هذه
القامئة املرجعية أي تدابري تهدف رصاحة إىل منع العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان والحامية منه والتصدي له .أحد االستثناءات القليلة التي وجدناها كانت
خطة العمل الوطنية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف رسيالنكا  .2021-2017تتضمن خطة العمل هذه التزامات مبراجعة التعريف القانوين للتعذيب ليشمل
71
العنف الجنيس ،وإجراء «تحقيق وطني موثوق ضد الجناة عند استخدام العنف الجنيس والتعذيب عىل النساء والرجال املحتجزين».
يف أماكن أخرى ،ال تتضمن خطط العمل إشارة محددة إىل الرجال والفتيان ،ولكنها تتضمن تدابري ميكن أن توفر مجاال لتلبية احتياجاتهم .عىل سبيل املثال،
اتخذ األردن خطوة مهمة إلدراج تدابري محددة يف خطة العمل الوطنية  2021-2018لتفعيل قرار مجلس األمن  1325بشأن املرأة واألمن والسالم لحامية
واالستجابة الحتياجات الناجني من العنف الجنيس من الالجئني املوجودين يف البالد ،مبا يف ذلك عن طريق تحسني وتوسيع نطاق املساعدة القانونية وتوفري الرعاية
الصحية للناجني من العنف الجنيس الذين عانوا يف سياق النزاع املسلح يف سوريا 72.ال تعلم أوول رسفايفرز بروجيكت مدى ترجمة هذا األجندة عىل أرض الواقع
73
لدعم الضحايا/الناجني الذكور.

هــل تعــرف خطــط العمــل الوطنيــة ذات الصلة رصاحة بأن الرجــال والفتيان ميكــن أن يكونــوا ضحايا/ناجني محتملــن للعنف
الجنيس؟
هــل تــم دمــج تدابــر ملنــع العنف الجنيس ضــد الرجال والفتيــان والتصدي له يف خطــط العمل الوطنيــة ذات الصلة ،وهل
تعالــج هــذه الخطــط العوامــل التــي تخلق نقــاط ضعف/مخاطر محــددة للعنف الجنــي املتصل بالنزاعــات للذكور ،مبا يف ذلك
عىل أســاس العمر ،والتوجــه الجنيس ،والهويــة الجندرية؟

اإلشارة إىل االلتزام السيايس مبكافحة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان
يجب تعزيز االسرتاتيجيات والخطط من خالل التزام سيايس رفيع املستوى .الدعم الواضح من كبار القادة ملكافحة العنف الجنيس مهم
لتعبئة العمل البريوقراطي واملوارد إلرسال رسالة مفادها أن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه.
ميكن للحكومات أن تشري إىل االلتزام بإنهاء العنف الجنيس عن طريق االنضامم إىل اإلعالنات الدولية أو غريها من صكوك السياسة
غري امللزمة مثل إعالن االلتزام بإنهاء العنف الجنيس يف النزاعات ،الذي يعرتف رصاحة بأن الرجال والفتيان هم ضحايا للعنف الجنيس
املتصل بالنزاعات ،ويتضمن مجموعة من االلتزامات بإنهاء استخدام االغتصاب والعنف الجنيس يف الحرب من خالل إجراءات عملية عىل
74
الصعيدين الوطني والدويل.
يجب أيضا ترجمة هذه االلتزامات إىل تدابري ملموسة عىل املستوى الوطني .بهذا الخصوص ،شجع مجلس األمن التابع لألمم املتحدة تعيني
جهات تنسيق مدنية وعسكرية ورشطية رفيعة املستوى ،تكون مسؤولة عن التنفيذ العميل لاللتزامات مبنع العنف الجنيس 75.ميكن لجهات
التنسيق هذه أن تلعب دورا محوريا يف تنسيق وضع وتنفيذ االلتزامات وخطط العمل الوطنية وغريها من االسرتاتيجيات ملكافحة العنف
الجنيس ،وينبغي تكليفها بتضمني الرتكيز عىل العنف الجنيس املرتكب ضد الذكور يف عملها.
ميكن أيضا تعزيز االلتزامات من خالل الترصيحات العلنية للزعامء السياسيني الذين يدينون العنف الجنيس ،والذي من خالل تضمني إشارة
رصيحة إىل العنف الجنيس املوجه ضد الذكور وأسبابه وعواقبه ،ميكن أن يساعد عىل توسيع نطاق فهم الناس لهذه القضية ،وتعزيز عدم
التسامح مطلقا والحد من وصمة العار لدى الضحايا/الناجني.
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هــل صادقــت الحكومــة عــى إعــان االلتزام بإنهــاء العنف الجنــي يف النزاعات وغريها مــن االلتزامات الدوليــة أو اإلقليمية ذات
الصلــة بإنهاء العنــف الجنيس املتصــل بالنزاعات؟
هــل عينــت الدولــة جهة تنســيق رفيعة املســتوى مســؤولة عــن قيادة وتنســيق الجهود املبذولة عىل املســتوى الوطنــي ملكافحة
العنــف الجنــي املتصــل بالنزاعــات ،وهل تشــمل والية هذه الجهــة التصدي للعنــف الجنيس ضد الرجــال والفتيان؟
هل عرب كبار القادة السياسيني عالنية عن عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنيس ضد جميع األشخاص مبن فيهم الرجال والفتيان؟

الهوامش
	 66.اعتمد إعالن فيينا من قبل املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان يف  25يونيو/حزيران .1993
	 67.عىل سبيل املثال ،تويص املالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير الدورية  5-3لجمهورية الكونغو الدميقراطية بوضع «خطة عمل وطنية ملكافحة العنف الجنيس وإساءة
معاملة األطفال من قبل املدنيني ويف سياق النزاع املسلح ،لضامن تنفيذ الترشيعات واالسرتاتيجية الوطنية بالكامل» .)UN Doc. CRC/COD/CO/3-5، (2017 .تتضمن توصيات
املراجعة الدورية الشاملة بشأن سانت كيتس ونيفيس «أن تضمن وزارة الشؤون الجنسانية أن تتضمن برامجها ملكافحة العنف املنزيل والجنيس تدابري تستهدف العنف املرتكب ضد
الرجال والفتيان».)UN Doc. A/HRC/31/16 (2015 ،
	.UN, Living Free and Equal, 2016 68.

	 69.تم اعتامد خطط عمل من قبل الدول ملكافحة العنف ضد املرأة عىل نطاق واسع من قبل هيئات املعاهدات مبا يف ذلك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية
مناهضة التعذيب .وهو مطلوب أيضا يف أدوات السياسة مثل منهاج عمل بيجني لعام  1995ويف مختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

	UK, National Action Plan on Women, Peace and Security 2018-2022, www.gov.uk/government/publications/uk-national-action-70.
plan-on-women-peace-and-security-2018-to-2022
Sri Lanka, National Action Plan for the Protection and Promotion of Human Rights 2017-2021, www.mfa.gov.lk/ta/6587-the-71.
/national-action-plan-for-the-protection-and-promotion-of-human-rights-2017-2021
	 72.الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن  1325بشأن املرأة واألمن والسالم https://jordan.unwomen.org/en/digital-library/ ،2021-2018
 .publications/2017/12/jordanian-national-action-planملزيد من التفاصيل حول الخدمات ،مبا يف ذلك دعم حاالت الناجني من العنف الجنيس ،انظر خطة األردن
لالستجابة لألزمة السورية./http://www.jrpsc.org ،2019 ،
 73.انظر ،أوول رسفايفرز بروجيكت ،محط ٌم من الداخل» العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يف سوريا وتركيا 6 ،سبتمرب/أيلول ( 2018املشار إليه فيام بعد باسم محط ٌم من الداخل،
.)2018
 74.تم إطالق اإلعالن يف عام  2013ومتت املصادقة عليه من قبل أكرث من  150دولة .لالطالع عىل النص باللغة اإلنغليزية https://www.gov.uk/government/
.publications/a-declaration-of-commitment-to-end-sexual-violence-in-conflict
 75.قرار مجلس األمن الدويل .)2019( 2467

قائمة مرجعية لمنع ومعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان ALL SURVIVORS PROJECT:

23

24

قائمة مرجعية لمنع ومعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان ALL SURVIVORS PROJECT:

السؤال  :4هل يتم تناول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف مبادرات التدريب
واإلعالم واالتصال؟
لــي تكــون الحاميــة والــرادع القانوين والسياســايت ضــد العنف الجنــي املتصل بالنزاعات فعالــة ،يجب نرشها عىل جميع املســؤولني عــن تنفيذها وإبالغها
إىل الجمهــور العــام .كجــزء مــن التزاماتهــا بتنفيــذ حقوق اإلنســان واملعاهدات اإلنســانية الدولية ،يجب عىل الدول أيضــا توفري تدريب متخصص ومســتمر
للمســؤولني املعنيــن واعتــاد تدابــر تثقيفية( 76 .انظر الســؤال  6عــن التدريب املتعلق بالجامعات املســلحة غــر تابعة للدول).
أوصــت هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة التابعــة لألمم املتحدة بالتدريــب اإللزامي عىل منع العنــف الجنيس والتصدي له ،مبــا يف ذلك ملوظفي
77
إنفــاذ القانــون والقضــاة واملدعــن العامــن واملحامني واملحققــن الجنائيني وموظفي الســجون وموظفي الخدمــات الصحية واألخصائيــن االجتامعيني.
كــا تدعــو قــرارات مجلــس األمــن التابع لألمــم املتحدة الدول إىل توفري التدريــب يف مجال العنف الجنــي والقائم عىل النوع االجتامعــي لقطاع األمن
78
وموظفــي العدالــة وغريهم من املســؤولني املعنيني.
فيــا يتعلــق باألطفــال عــى وجــه الخصوص ،شــددت اتفاقية حقوق الطفل عــى االلتزام بتوفري تدريب عــام ودوري محدد أثناء الخدمــة لحامية األطفال
مــن جميــع أشــكال العنــف ،مبــا يف ذلــك االعتداء الجنيس ،لجميــع املهنيني وغــر املهنيني العاملني مع األطفــال ومن أجلهم 79 .كام تدعو قــرارات مجلس األمن
والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن األطفــال والنزاع املســلح وحامية الطفــل إىل التدريب عىل حقوق الطفــل ألولئك الذين يعملــون مع األطفال ومن
80
أجلهــم .مــن بــن توصيــات أخرى ،دعت القــرارات أيضا إىل إدراج حامية الطفــل كجزء ال يتجزأ من التدريب العســكري.
التزمــت الحكومــات التــي صادقــت عــى إعــان االلتزام بإنهاء العنــف الجنيس يف حاالت النزاع بضــان أن تكون القواعد واإلجــراءات والتدريب يف املجالني
العســكري والرشطــي متســقة مــع القانــون الدويل حتى يتســنى منــع العنف الجنيس يف النزاعات والرد عليه بشــكل أكــر فعالية .التزمت بعــض الحكومات
81
أيضــا بإجــراء التدريــب وتعزيــز قــدرة قطاعي العدالــة واألمن يف االتفاقــات الثنائية مع األمم املتحدة (انظر أيضا الســؤال .)5

دمــج العنــف الجنيس ضد الرجــال والفتيان يف التدريب
إن قلــة الوعــي والخــرات املتخصصــة يف مجــال منــع العنــف الجنيس املتصل بالنزاعــات ضد الرجال والفتيــان والتصدي له تعني أنه مــن املرجح أن يتم
تجاهلــه يف السياســات والخطــط والتدابــر العمليــة الراميــة إىل منع هذا العنف ،وميكن أيضا اســتبعاده مــن الربامج املصممة لالســتجابة له.
يجــب أن يكــون التدريــب املتخصــص واملســتمر املصمم خصيصــا لقطاعات محــددة واحتياجات العمل دوريا لجميع مســؤويل الدولة واملوظفــن املعنيني
والجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة .ميكــن أن يســاعد تحليل االحتياجــات والثغرات التدريبيــة يف تحديد التدريــب املطلوب واألماكن التي تتوفــر فيها املوارد
والخــرات الوطنيــة والدوليــة لتوفــر ذلــك التدريب .عىل ســبيل املثال ،اســتجابة للعثور عىل مــا يكفي األبحاث حــول التحقيق وتوثيــق العنف الجنيس
املتصــل بالنزاعــات ضــد الرجــال والفتيــان يف جميــع أنحاء العــامل واالفتقار إىل موارد تدريب شــاملة ،وضع معهــد التحقيقات الجنائيــة الدولية مبادئ
توجيهيــة وتنفيــذ تدريبــات متخصصــة ملســاعدة املحققــن الجنائيــن الدوليني واملدعــن العامني وضباط الرشطــة الوطنية وموظفي حقوق اإلنســان التابعني
لألمــم املتحــدة واملراســلني املحليــن لحقــوق اإلنســان وغريهم مــن املهنيني ملراقبة وتوثيــق والتحقيق يف العنــف الجنيس والقائم عىل النــوع االجتامعي ضد
82
الرجال والفتيان.
ينبغــي إدراج التدريــب عــى منــع العنــف الجنــي ضد الرجال والفتيــان والتصدي له يف مناهــج التعليم والتدريــب املهني ذات الصلة بحيــث يصبح جزءا
ال يتجــزأ مــن فهــم العنــف الجنــي ،مبا يف ذلك بني الرشطــة والجيش والقضاء ومؤسســات ومنظامت حقوق اإلنســان ،والعاملني يف املجــال الطبي والصحة
العقليــة والعاملــن يف املجــال اإلنســاين وغريهــم مــن املهنيــن ذوي الصلة (انظر أيضا األســئلة  7و 8و .)10ينبغــي تصميم التدريب ملعالجــة وبناء فهم
للروابــط واالختالفــات يف املخاطــر ونقــاط الضعــف ،مبا يف ذلك عىل أســاس العمر وامليل الجنــي والهوية الجندريــة واحتياجات جميــع الضحايا/الناجني،
مبــن فيهــم الرجــال والفتيــان .باإلضافــة إىل توفــر املهارات التقنية وغريهــا من املهارات الرضوريــة ،ينبغي أن يتناول التدريــب املواقف واالفرتاضات حول
املعايــر والقوالــب النمطيــة الجندريــة التــي ميكن أن تــؤدي إىل معاملة متييزيــة للضحايا/الناجني الذكور ومــن األقليات الجنســية والجندرية.
هــل تــم توزيــع األطــر القانونيــة الوطنيــة املتعلقــة بالعنف الجنيس والسياســات الراميــة إىل مكافحته عىل جميع املســؤولني
الحكوميــن /وجميــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغري الحكوميــة األخرى ذات الصلة؟
هــل يتــم تقديــم تدريــب متخصص ومســتمر وشــامل للنوع االجتامعــي حول منع العنــف الجنيس والتصدي لــه لجميع
املســؤولني الحكوميــن املعنيــن وموظفــي ســيادة القانــون وقوات األمن والقضاء ومؤسســات الدولة األخرى التــي تتحمل
مســؤوليات تعزيــز وحاميــة حقوق اإلنســان؟ هل يشــتمل التدريــب عىل وحــدات تفصيلية ملنع العنــف الجنيس ضد الرجــال والفتيان
والتصــدي لــه ونُهــج تراعــي النــوع االجتامعي ملنع ومعالجــة العنف الجنــي املرتبط بالتوجــه الجنيس والهويــة الجندرية؟
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هــل منــع ومكافحــة العنــف الجنــي ضد الرجــال والفتيان مدرج يف مناهــج التعليم/التدريــب والتدريب املهني املســتمر
ملقدمــي خدمــات القانــون والصحــة والخدمات االجتامعيــة والقطاعات املهنيــة األخرى ذات الصلة؟

التصدي للعنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يف مبادرات املعلومات/االتصاالت املتعلقة بحقوق اإلنسان
يتطلب التنفيذ الفعال للقانون والسياسات أيضا وعيا عاما أوسع لوجودها وألدوار ومسؤوليات األفراد يف املساعدة عىل منع العنف الجنيس واالستجابة له بشكل
مناسب .ميكن أن يساعد التواصل العام املصمم بعناية والدقيق واملقدم بحساسية والذي يتضمن معلومات عن حظر العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان
ومعلومات عن الخدمات املتاحة للضحايا/الناجني الذكور واإلناث ،عىل مكافحة املعلومات الخاطئة والخرافات والقوالب النمطية وميكن أن تسهم يف بناء بيئة
حامئية أكرث ،يكون فيها الضحايا/الناجون عىل استعداد لطلب املساعدة.
ميكن تعزيز مبادرات التوعية واالتصال الرسمية من خالل إرشاك القادة املجتمعيني والدينيني .عىل سبيل املثال ،مبناسبة اليوم الدويل للقضاء عىل العنف الجنيس
يف النزاعات يف  19يونيو/حزيران  ،2019أصدر مجلس كنائس جنوب السودان بيانا شجب فيه وصم الناجني من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وحث القادة
السياسيني والعسكريني عىل االلتزام مبنع العنف الجنيس .يعرتف البيان ،الذي يتضمن دعوات لتعزيز الدعم للناجني ،رصاحة بأن الرجال والفتيان هم ضحايا للعنف
83
الجنيس يف سياق النزاع املسلح املستمر يف جنوب السودان.
ميكن ملشاركة الضحايا/الناجني يف أنشطة التوعية ويف تقديم التدريب واملنارصة ،أن تدعم متكني ومساعدة اآلخرين الذين عاشوا تجربة مامثلة .عىل سبيل املثال،
يف أوغنداُ ،وجد أن العمل الجامعي الذي قام به الناجون من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يساعد يف تطوير املرونة والدعم املتبادل 84.كام تم الحديث عن
85
مشاركة الضحايا الذكور يف مثل هذه املبادرات للمساعدة يف كرس املحظورات املتعلقة بالعنف الجنيس ضد الرجال والفتيان.

هــل تــم وضــع اســراتيجيات وحمــات إعالمية وشــاملة للنــوع االجتامعي وتنفيذهــا لضامن أن تكون أشــكال حظر العنف
الجنــي ضــد جميــع األشــخاص معروفة عىل نطاق واســع؛ وأن يتم إبالغ الســكان املترضريــن ،مبن فيهم الرجــال والفتيان،
بحقهــم يف الحاميــة مــن العنــف الجنــي؛ ويف حالــة تأثرهــم بالعنف الجنــي ،فهل يعرفــون كيفية اإلبالغ بأمان ورسيــة والحصول عىل
الدعــم الطبي وغريه؟
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السؤال  :5هل تحظر السياسات واللوائح الداخلية للجيش والرشطة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان
وتعاقب عليه؟
تم توثيق العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان عىل أيدي أفراد قوات أمن الدولة يف عدد كبري من البلدان املتأثرة بالنزاعات أو الخارجة من النزاعات .وتشمل
أفغانستان ،البوسنة والهرسك ،بوروندي ،كولومبيا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،السلفادور ،غواتيامال ،إندونيسيا (تيمور الرشقية) 86،العراق/كردستان العراق،
إرسائيل ،ليبيا ،ميامنار ،بريو ،االتحاد الرويس/الشيشان ،رواندا ،الصومال ،جنوب السودان ،رسيالنكا ،السودان (دارفور) ،سوريا ،أوغندا ،أوكرانيا واليمن 87.كام تعرض
الرجال والفتيان الفارين من النزاع املسلح للعنف الجنيس عىل أيدي عنارص من قوات أمن الدولة ،مبا يف ذلك حرس الحدود ومسؤولو االعتقال يف بلدان العبور
مثل ليبيا وتركيا (انظر أيضا السؤال  88.)7كام تم توثيق حوادث العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان من قبل قوات دولية ضالعة يف عمليات
عسكرية يف الخارج يف بلدان مثل العراق واليمن 89.يف املايض ،كان الفتيان من بني ضحايا العنف الجنيس الذي ارتكبته قوات حفظ السالم يف جمهورية أفريقيا
90
الوسطى وهايتي وسرياليون.
ميكن أن يحدث العنف الجنيس عىل أيدي أفراد قوات أمن الدولة بسبب عدم كفاية التدريب ،والسياسات والقواعد املتساهلة ،واالفتقار إىل االنضباط ،والقيادة
غري الفعالة ،و/أو ضعف السيطرة واإلرشاف .يجب معالجة هذه األمور من خالل سياسات وإجراءات داخلية قوية ،والتدريب املنتظم عىل القانون الدويل اإلنساين،
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،والقوانني الوطنية التي تحظر العنف الجنيس ومتنعه ،والرصد واإلرشاف الفعالني ،واإلنفاذ املتسق للمساءلة .يف السياقات التي
يكون فيها العنف الجنيس هو نتاج اسرتاتيجيات مقصودة ،قد تكون هناك حاجة إىل مزيد من التحول التنظيمي األسايس مبا يف ذلك التدقيق إلزالة جميع األفراد
الذين توجد ضدهم مزاعم موثوق بها بشأن العنف الجنيس .عندما يشتبه بقيام األفراد بارتكاب أعامل عنف جنيس أو األمر بها أو التغايض عنها ،يجب محاكمتهم
وفقا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة( .انظر أيضا السؤال .)8

حظر ومعاقبة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يف أطر السلوك والرقابة الداخلية لقوات األمن
تلتزم قوات أمن الدولة بالتزامات املعاهدات التي تحظر االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس .حددت قرارات مجلس األمن املتتالية الحد األدىن من التدابري
املطلوبة من قوات أمن الدولة وغريها من أطراف النزاع املسلح ملكافحة العنف الجنيس ،مبا يف ذلك إصدار أوامر واضحة من خالل سالسل القيادة؛ حظر العنف
91
الجنيس يف مدونات قواعد السلوك واألدلة امليدانية العسكرية والرشطية أو ما يعادلها؛ تدريب القوات/األفراد؛ التحقيق يف االدعاءات؛ وضامن مساءلة الجناة.
ينبغي لألوامر والتوجيهات واألدلة وغريها من التدابري املامثلة أن تستخدم لغة شاملة للجنسني تحظر بوضوح العنف الجنيس ضد جميع األشخاص ،مبن فيهم
الرجال والفتيان ،والتي ينبغي معالجتها أيضا يف التدريب املستمر.
آليات الرقابة الداخلية والخارجية الفعالة مطلوبة لضامن االمتثال للقوانني والسياسات وللتمسك مبعايري السلوك .تختلف ترتيبات الرقابة ،لكن يجب أن تتضمن
آليات داخلية لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وحلها سواء من الجمهور أو من أفراد قوات األمن .كام ينبغي أن تشمل الرقابة الخارجية من قبل السلطات املدنية
ذات الصلة مبا يف ذلك الوزراء والربملان وكذلك الهيئات أو املؤسسات التي تكون مستقلة عن الحكومة وقوات األمن ،مثل أمناء املظامل أو املؤسسات الوطنية
92
لحقوق اإلنسان التي يتم إنشاؤها وتعمل وفقا للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية.
ينبغي أن يتلقى جميع املشاركني يف الرقابة الداخلية أو الخارجية تدريبا عىل مكافحة العنف الجنيس .يجب أن تتمتع هيئات أو مؤسسات الرصد والرقابة
بالقدرات واملهارات الالزمة للتحقيق يف املزاعم بأمان وحساسية ورسية ،وحامية أصحاب الشكاوى ،وإحالة الضحايا/الناجني إىل الرعاية الصحية وغريها من أشكال
الدعم الرضورية .كام يجب أن تتمتع بسلطة فرض العقوبات و/أو إحالة األفراد املشتبه يف ارتكابهم جرائم إىل سلطات النيابة العامة املختصة واملستقلة.
ميثــل اعتــاد سياســة لحاميــة األطفــال يف النزاعات املســلحة من قبل وزارة الدفاع األفغانية يف عام  2017مثاال عىل أنواع التدابــر التي ميكن اتخاذها لتعزيز
إنفــاذ التزامــات املعاهــدات الدولية املتعلقة بالعنف الجنيس .تحظر هذه السياســة جميع االنتهاكات الجســيمة ضد األطفــال من قبل أفراد الجيش الوطني
األفغــاين ،مبــا يف ذلــك االغتصــاب ومحاوالت االغتصاب والعنف الجنيس .كام يتطلــب من املعاهد التعليمية التابعة للجيــش الوطني األفغاين تطوير وتقديم
التدريــب ألعضائــه ويتضمــن إجـراءات لرصد االدعاءات والتحقيــق فيها ،فضال عن طرق التعاون مع اللجنة الوطنية األفغانية لحقوق اإلنســان وخرباء حامية
الطفل 93.عىل الرغم من أن السياســة ال تشــر رصاحة إىل الفتيان كضحايا محتملني/ناجني للعنف الجنيس ،مام كان ســيكون أفضل ،إال أنه يســتخدم مصطلح
«األطفال» ،وعىل هذا النحو يشــمل الفتيان.

هل تحظر مدونات السلوك العسكرية والرشطية واألدلة امليدانية واللوائح والسياسات األخرى بشكل قاطع العنف الجنيس ضد
جميع األشخاص مبن فيهم الرجال والفتيان؟
هل يتلقى أفراد قوات األمن تدريبات متخصصة ومستمرة حول القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقوانني
الوطنية ،فضال عن سياسات ومعايري السلوك املتعلقة بالعنف الجنيس ،ويتضمن التدريب مناذج مفصلة عن منع العنف الجنيس ضد
الرجال والفتيان والتصدي له؟
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هل توجد آليات رقابة داخلية فعالة تراعي النوع االجتامعي للرصد والتحقيق يف سوء سلوك أفراد قوات األمن مبا يف ذلك حوادث
العنف الجنيس املزعومة ،وهل ميكن ألفراد قوات األمن والناس بشكل عام اإلبالغ عن هذه الحوادث بأمان ورسية؟
هل تخضع قوات أمن الدولة للمراقبة والرقابة الخارجية املستقلة مبا يف ذلك من قبل أمناء املظامل و/أو املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ،وهل تتمتع هذه املؤسسات بالسلطات القانونية والقدرة واملهارات الالزمة لتلقي الشكاوى والتحقيق يف مزاعم العنف
الجنيس املرتكبة ضد جميع األشخاص مبن فيهم الرجال والفتيان؟

التعاون مع األمم املتحدة ملنع وإنهاء العنف الجنيس املتصل بالنزاعات عىل أيدي قوات أمن الدولة
وفقا لقرار مجلس األمن  )2009( 1882بشأن األطفال والنزاع املسلح والقرار  )2010( 1960بشأن املرأة والسالم واألمن ،ت ُنرش قامئة بأطراف النزاع املسلح
املسؤولة عن ارتكاب أعامل العنف الجنيس يف حاالت النزاع املسلح سنويا يف تقارير األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وبشأن
األطفال والنزاعات املسلحة« 94.الفضح والتشهري» هذا هو أداة قوية لتسليط الضوء عىل سلوك قوات أمن الدولة وكذلك الجامعات املسلحة غري التابعة للدول
(راجع السؤال  ،)6وميكن أن يؤدي أيضا إىل عواقب ملموسة مثل العقوبات ومنع املشاركة يف عمليات حفظ السالم.
يؤدي اإلدراج يف القامئة اشرتاط متطلبات من األطراف املدرجة لالنخراط مع األمم املتحدة لالتفاق عىل خطط عمل محددة أو التزامات محددة ملنع العنف
الجنيس .إن عدم اإلبالغ عن العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يعني أن القامئة غالبا ما تكون ناجمة عن أمناط اإلساءة ضد النساء والفتيات التي يتم التحقق
منها عرب آليات املراقبة التابعة لألمم املتحدة .ومع ذلك ،فإن الحصول عىل التزامات واالتفاق عىل تدابري ملنع العنف الجنيس وتنفيذها توفر فرصا مهمة للتصدي
للعنف الجنيس ضد الرجال والفتيان.
حتى اآلن ،تم توقيع بيانات مشرتكة ملنع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات والتصدي له بني األمم املتحدة والحكومات يف جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية
الكونغو الدميقراطية والعراق ومايل وميامنار والصومال وجنوب السودان .مبوجب هذه البيانات ،تم التعهد بااللتزام مبختلف اإلجراءات مثل اإلصالح الترشيعي
والسيايس والتدريب وبناء القدرات يف قطاعي العدالة واألمن؛ ومحاسبة مرتكبي العنف الجنيس؛ وتقديم التعويضات والحصول عىل املساعدة الطبية وغريها من
املساعدات للضحايا/الناجني 95.يف بعض الحاالت ،عىل سبيل املثال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والعراق والصومال وجنوب السودان ،شكلت هذه البيانات
األساس لخطط عمل واسرتاتيجيات وطنية أكرث تفصيال ملكافحة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وأدت إىل اتخاذ تدابري ملموسة ملعالجة املشكلة .ال تشري البيانات
96
املشرتكة بشكل عام إىل الرجال والفتيان بشكل رصيح ،ولكنها تستخدم لغة مثل «الضحايا» أو «الناجني» ،والتي ينبغي فهمها عىل أنها تشملهم.
يف أفغانستان ،عىل الرغم من أن األمني العام لألمم املتحدة مل يدرج قوات األمن الوطنية الرتكابها أعامل عنف جنيس ضد األطفال ،إال أن خطة العمل موقعة
يف عام  2011بني األمم املتحدة والجيش الوطني األفغاين والرشطة الوطنية األفغانية بشأن منع تجنيد األطفال واستغاللهم ،تضمنت مرفقا يشمل تدابري ملنع
االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ضد الفتيات والفتيان 97.كان هذا امللحق هو األساس لتدابري أخرى مبا يف ذلك الحظر واإلجراءات املتخذة ملواجهة
العنف الجنيس ضد األطفال الواردة يف سياسة الجيش الوطني األفغاين لحامية األطفال املشار إليها أعاله .يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يجري تنفيذ خطة
عمل ملنع وإنهاء االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ضد األطفال من قبل القوات املسلحة للكونغو ،ويف جنوب السودان ،التزم جيش التحرير الشعبي
السوداين أيضا مبنع وإنهاء العنف الجنيس ضد األطفال يف خطط العمل املوقعة مع األمم املتحدة 98.بالنسبة لجنوب السودان ،كان هناك حديث عن خطة جديدة
99
قيد التفاوض وقت كتابة هذا التقرير لتشمل فصال فرعيا عن العنف الجنيس وتدابري ملنعه.

هل تشارك الدول املتأثرة بالعنف الجنيس املتصل بالنزاعات بشكل جدي مع األمم املتحدة لتحديد اإلجراءات واملوافقة عليها (مبا يف
ذلك من خالل البيانات املشرتكة بشأن العنف الجنيس يف النزاع و/أو خطط عمل ملنع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال وإنهائها)
والتعاون مع األمم املتحدة والخرباء اآلخرين لتنفيذ االلتزامات الواردة فيها؟
هل تقر البيانات و/أو خطط العمل املتفق عليها بأن الرجال والفتيان قد يكونون أيضا ضحايا ،وتحتوي عىل تدابري ملنع املخاطر
ومواطن ضعفهم واحتياجاتهم املحددة واالستجابة لها؟
هل تقيم آليات الرصد واإلبالغ املسؤولة عن تنفيذ البيانات املشرتكة وخطط العمل التدابري املتخذة والتقدم املحرز نحو منع العنف
الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان؟
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منع العنف الجنيس من قبل قوات األمن الوطنية املشاركة يف عمليات حفظ السالم وغريها من العمليات العسكرية الدولية
تنطبق املعايري الدولية لحقوق اإلنسان عىل العسكريني والرشطة عند الخدمة يف الخارج مبا يف ذلك يف عمليات حفظ السالم أو كجزء من عمليات النرش الدولية
األخرى ،وينطبق القانون الدويل اإلنساين عندما يتم تصنيف قوة حفظ السالم عىل أنها طرف يف النزاع 100.إن قوات حفظ السالم والقوات الدولية ملزمة أيضا
بسياسات وأنظمة األمم املتحدة أو هيئات االنتداب األخرى .تبنت األمم املتحدة «سياسة عدم التسامح مطلقا» مع االستغالل واالعتداء الجنسيني (وهو مصطلح
يشمل االغتصاب والعنف الجنيس وكذلك جميع أشكال االتصال الجنيس مع الفتيات والفتيان دون سن  18عاما) من قبل قوات حفظ السالم ،وأنشأت عمليات
102
لفرضها ومراقبة تنفيذها 101.وباملثل تم تبني سياسات عدم التسامح مطلقا من قبل االتحاد األفريقي واالتحاد األورويب ومنظمة حلف شامل األطليس (الناتو).
يقع جزء كبري من مسؤولية التنفيذ الناجح لهذه السياسات عىل عاتق البلدان املساهمة بالقوات وعنارص الرشطة ،والتي يجب أن تضمن حسن السلوك واالنضباط
واملساءلة لألفراد النظاميني الذين تم نرشهم من قبلهم 103.اعرتفت العديد من الدول مبسؤولياتها من خالل التوقيع عىل االلتزامات السياسية .عىل سبيل املثال،
وقعت أكرث من  100دولة عضو يف األمم املتحدة عىل امليثاق الطوعي لألمم املتحدة ملنع ومعالجة االستغالل واالعتداء الجنسيني 104،وأيدت أكرث من  150دولة
105
إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم والذي يتضمن أيضا تعهدات بتعزيز سلوك األفراد املشاركني يف عمليات حفظ السالم.
مبوجب هذه االلتزامات وسياسات األمم املتحدة األخرى ،تشمل اإلجراءات املطلوبة من الدول فحوصات قبل النرش وإصدار الشهادات بأن األفراد النظاميني مل
يرتكبوا جرائم جنائية أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،أو يُزعم ارتكابهم لها ،مبا يف ذلك العنف الجنيس 106.تتحمل الدول
أيضا مسؤولية توفري التدريب قبل النرش والذي يجب أن يشمل ،من بني أمور أخرى ،االستغالل واالعتداء الجنسيني ،وحقوق اإلنسان ،والعنف الجنيس املتصل
107
بالنزاعات ،وحامية الطفل.
وألن البلدان املساهمة بقوات وأفراد رشطة لألمم املتحدة تحتفظ بسلطة قضائية حرصية عىل أفراد الوحدات الوطنية ،فهي مسؤولة أيضا عن ضامن إجراء
تحقيقات رسيعة وفعالة ومستقلة وحيادية يف مزاعم سوء سلوك مواطنيها .من أجل ضامن املساءلة ،من الرضوري أن يتم تجريم االغتصاب والجرائم الجنسية
األخرى يف القانون الوطني وأن تطبق هذه القوانني خارج الحدود اإلقليمية 108.كام هو الحال يف أي عملية قضائية ،ينبغي إرشاك الضحايا يف صميم التحقيقات،
وينبغي أن تؤكد املالحقات القضائية عىل كرامة الضحايا وشخصيتهم املتأصلة .يجب أن تراعي التحقيقات واملقاضاة النوع االجتامعي والعمر ،ويجب احرتام حق
الضحايا/الناجني يف املشاركة يف اإلجراءات القانونية( .انظر أيضا السؤال .)8
يف املامرسة العملية ،ال تزال هناك فجوة كبرية بني االلتزامات واإلجراءات املتسقة والفعالة الالزمة يف جميع البلدان املساهمة بقوات وبأفراد رشطة لضامن
االمتثال .ال يزال سجل الدول يف مساءلة مرتكبي جرائم العنف الجنيس يف سياق عمليات حفظ السالم غري ٍ
كاف ،وحسب علم أوول رسفايفرز بروجيكت ،مل تتم
مقاضاة أي قضية تنطوي عىل عنف جنيس ضد رجال أو فتية ارتكبها أحد أفراد قوات حفظ السالم حتى اآلن .ومع ذلك ،حققت عدة دول عىل وجه الرسعة يف
قضايا العنف الجنيس ضد النساء والفتيات وقامت مبقاضاة الجناة قضائيا يف املحاكم املحلية ،أو يف بعض الحاالت من خالل العمل يف املحاكم العسكرية يف املوقع
109
أثناء عمليات حفظ السالم ،مام ميكن أن يبني وضوح اإلجراءات ويسمح مبشاركة الضحايا.

هل وقعت الحكومة عىل ميثاق األمم املتحدة الطوعي ملنع االستغالل الجنيس والتصدي له وإعالن االلتزامات املشرتكة بشأن
عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم؟
هل هناك عمليات فرز فعالة قامئة لضامن عدم نرش القوات أو الرشطة كجزء من عمليات حفظ السالم أو غريها من العمليات
الدولية إذا كانت قد ارتكبت ،أو ُيزعم أنها قامت بأعامل عنف جنيس ضد أي شخص ،مبا يف ذلك ضد الرجال والفتيان؟
هل يتلقى األفراد النظاميون تدريبات متخصصة قبل النرش بشأن منع العنف الجنيس والتصدي له ،وهل يشمل التدريب مناذج عن
منع العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان والتصدي له؟
هل تسمح األطر القانونية واإلجرائية الوطنية بالتحقيق خارج البالد يف جرائم العنف الجنيس ومقاضاة مرتكبيها ،مبا يف ذلك من قبل
أفراد الجيش أو الرشطة العاملني يف عمليات حفظ السالم أو غريها من العمليات الدولية؟
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السؤال  :6هل اتخذت تدابري لحامية الرجال والفتيان من العنف الجنيس من الجامعات املسلحة غري
التابعة للدول؟
ثبتت مسؤولية عدة جامعات مسلحة غري تابعة للدول عن جرائم العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة يف جميع أنحاء العامل .من بني البلدان املتأثرة بالرصاع
(يف املايض والحارض) التي تم فيها توثيق حوادث العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان عىل أيدي الجامعات املسلحة غري التابعة للدول :أفغانستان ،جمهورية
أفريقيا الوسطى ،كولومبيا ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،العراق ،ليبيا ،مايل ،النيجر ،نيجرييا ،سرياليون ،الصومال ،جنوب السودان ،سوريا ،أوغندا،
111
واليمن 110.يف بعض الحاالت ،تبني أن الجامعات املسلحة غري التابعة للدول املسؤولة عن مثل هذه األفعال لها صالت مع قوات أمن الدولة أو تعمل نيابة عنها.
كام هو موضح يف القسم الخاص باملعايري الدولية التي تحظر العنف الجنيس أعاله ،فإن الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ملزمة بالقانون الدويل اإلنساين ويف
ظروف معينة مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان .ال مييز مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بني القوات الحكومية وغري الحكومية يف قراراته ،بل يدعو جميع
أطراف النزاع املسلح إىل وقف جميع أعامل العنف الجنيس وااللتزام بتنفيذ التزامات محددة زمنيا مبكافحتها وتنفيذها والسامح بالوصول دون عوائق لرصد
112
وتقديم الخدمات واملساعدة اإلنسانية للضحايا/الناجني يف املناطق الخاضعة لسيطرتهم.
تتحمل الدول أيضا مسؤوليات حامية األفراد من انتهاكات الجامعات املسلحة غري التابعة للدول مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان .قد تكون الدولة مسؤولة عموما عن السلوك غري املرشوع للجهات الفاعلة غري التابعة للدولة إذا فشلت يف مامرسة العناية الواجبة ملنع مثل هذه
األفعال والتحقيق فيها والرد عليها .عىل الرغم من وجود قيود عىل إطار العناية الواجبة خاصة يف حاالت النزاع املسلح ،وال تتحمل الدول عموما املسؤولية عن
األفعال التي ترتكبها الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،إال أن التدابري التي تتخذها الدول ميكنها مع ذلك تعزيز الحامية ضد العنف الجنيس الذي ترتكبه
الجامعات املسلحة غري التابعة للدول 113.يف سياقات معينة ،ميكن أن تكون الدول مسؤولة أيضا عن سلوك الجامعات املسلحة غري التابعة للدول حيث تكون هذه
املجموعات متحالفة مع الدولة أو تعمل نيابة عنها.

دور الدول يف الحامية من العنف الجنيس من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة للدول
تختلف قدرة الدول عىل منع العنف الجنيس من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة للدول وفقا للسياق .كحد أدىن ،يجب عىل الدول تجريم االغتصاب وغريه من
أشكال العنف الجنيس بعبارات شاملة للنوع االجتامعي ،ومن ثم وضع حظر قانوين واضح مع العقوبة املناسبة (انظر السؤال  .)1يجب عليهم كذلك أن يشكلوا
مثاال يحتذى به من خالل ضامن توافق سلوك قوات أمن الدولة بالكامل مع القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان (انظر السؤال  .)5يجب عىل
الدول أيضا أن تضع وتنفذ سياسات أو خطط عمل ملنع العنف الجنيس والتصدي له ،سواء ارتكب الفعل من قبل جهات تابعة للدولة أو غري تابعة للدولة (انظر
السؤال  ،)3ويجب أن تضمن التحقيق يف مزاعم العنف الجنيس ،مبا يف ذلك عندما ترتكبها الجامعات املسلحة غري التابعة للدول عىل وجه الرسعة وبشكل مستقل
114
ونزيه وأن يخضع الجناة للمساءلة (انظر السؤال .)8
ميكن أن تلعب الدول أيضا دورا مهام يف املشاركة املبارشة مع فرق العمل الوطنية أو تسهيل وصول اآلخرين (مبا يف ذلك األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب
األحمر واملنظامت غري الحكومية) ألغراض منع انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم املساعدة اإلنسانية مبا يف ذلك دعم ضحايا/الناجني من العنف الجنيس .وقد
أسفرت النتائج اإليجابية عن السامح بهذا الوصول ،مبا يف ذلك اتفاقيات من قبل الجامعات املسلحة غري تابعة للدول عىل خطط عمل األمم املتحدة أو االلتزامات
الثنائية إلنهاء العنف الجنيس .عىل سبيل املثال ،وقّعت الجامعات املسلحة غري التابعة للدول يف جمهورية أفريقيا الوسطى ومايل خطط عمل مع األمم املتحدة
تشمل منع العنف الجنيس ضد األطفال وإنهائه 115.وقّعت  24جامعة مسلحة غري تابعة للدول يف الهند وإيران وميامنار وسوريا وتركيا صكوك التزام تحظر
116
العنف الجنيس والتمييز بني الجنسني مع منظمة نداء جنيف غري الحكومية التي تتخذ من سويرسا مقرا لها ،وذكرت أنها اتخذت تدابري إلنفاذها.
عندما تترصف جامعة مسلحة بناء عىل تعليامت أو تحت سيطرة دولة أو تترصف مبعرفة الحكومة أو تقبلها ،تتحمل الدولة درجة أكرب من املسؤولية (يف بعض
الحاالت املسؤولية املبارشة) عن أفعالها .قد يتحمل مسؤولو الدولة الذين يدعمون ارتكاب العنف الجنيس من قبل جامعة مسلحة متحالفة مع الدولة مسؤولية
جنائية فردية .ينطبق هذا أيضا عىل الدول واملسؤولني الحكوميني الذين يقدمون الدعم السيايس أو املادي أو غريه من أشكال الدعم للجامعات املسلحة العاملة يف
بلدان أخرى أو التي تستخدمها كقوات تعمل بالنيابة عنها.

هل اتخذت الدولة جميع التدابري املمكنة ملامرسة العناية الواجبة لحامية جميع األشخاص من العنف الجنيس من قبل الجامعات
املسلحة غري التابعة للدول ،مبا يف ذلك عن طريق تحريم العنف الجنيس املرتكب من قبل الجهات الفاعلة غري الحكومية يف القانون
ووضع آليات وإجراءات للتحقيق يف املزاعم ومسألة أفراد الجامعات املسلحة غري التابعة للدول؟
هل تسمح الدولة لألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين باملشاركة مع
فرق العمل الوطنية ملنع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وتقديم املساعدة للضحايا/الناجني؟
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هل يُحظر عىل املسؤولني املدنيني والعسكريني تقديم الدعم العسكري واملايل وغريه من الدعم للجامعات املسلحة غري التابعة للدول
املسؤولة عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،مبا يف ذلك ضد الرجال والفتيان ،وعند وجود مزاعم بتقديم مثل هذا الدعم ،هل يتم
إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وهل تتم محاسبة املسؤولني؟

مسؤولية الجامعات املسلحة غري التابعة للدول عن منع العنف الجنيس من قبل أعضائها
مع األخذ يف االعتبار حظر العنف الجنيس يف القانون الدويل اإلنساين عىل الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،ينبغي ملبادرات التدريب والتواصل من قبل هذه
الجامعات أن تضمن فهام واضحا بأن العنف الجنيس غري قانوين ولن يتم التسامح معه .كام ينبغي إدراج املحظورات يف القواعد الداخلية وغريها من اللوائح
والتوجيهات ووثائق السياسات ذات الصلة ،وينبغي إنشاء عمليات لرصد تنفيذها .عندما يشتبه بقيام أعضاء الجامعات املسلحة غري التابعة للدول بأعامل عنف
جنيس مرتبطة بالنزاع ،يجب إزالتهم من مناصبهم وتطبيق العقوبات املناسبة األخرى التي يتم فرضها وفقا للمعايري الدولية .يجب عىل الجامعات املسلحة غري
التابعة للدول أيضا التعاون مع التحقيقات واملحاكامت املستقلة للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات.
يف واقع الحال ،يختلف سجل الجامعات املسلحة غري التابعة للدول يف منع ومعالجة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .بالنسبة لبعض املجموعات ،مبا فيها تلك
التي يشكل العنف الجنيس جزءا من فكرها وأهدافها اإلسرتاتيجية ،يلزم بذل جهود وطنية ودولية متضافرة ومنسقة ملحاسبة هذه املجموعات وتقديم الدعم
للناجني .ومع ذلك ،فقد اتخذت بعض الجامعات املسلحة غري التابعة للدول تدابري ملنع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات من قبل أعضائها ،مبا يف ذلك ،كام ذكر
أعاله ،من خالل التواصل مع األمم املتحدة وغريها ،وترجمت االلتزامات الالحقة إىل خطوات ملموسة للقضاء عىل هذه املامرسة.
يف مايل ،عىل سبيل املثال ،أصدر ائتالف من الجامعات املسلحة غري التابعة للدول بيان أحادي الجانب بشأن منع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات والتصدي
له ،وقام بتعيني جهات تنسيق بشأن العنف الجنيس .تم الحديث عن تعاونها مع بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف مايل إلعداد وتنفيذ خطة تشمل الوقاية
والحامية واملساءلة وبناء القدرات 117.يف جنوب السودان ،أصدر الرئيس/القائد العام لحركة تحرير السودان/جيش التحرير الشعبي السوداين املعارض أمرا قياديا
يف فرباير/شباط  2019يحظر االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس املتصل بالنزاعات من قبل أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان ويلتزم مبحاسبة من
118
يعصون األمر.

هل اتخذت الجامعات املسلحة غري التابعة للدول تدابري لضامن االمتثال للمعايري الدولية السارية التي تحظر العنف الجنيس من
قبل أعضائها ضد جميع األشخاص ،مبن فيهم الرجال والفتيان ،مبا يف ذلك عن طريق إصدار أوامر عسكرية؛ واعتامد قواعد السلوك
واللوائح الداخلية والتوجيهات وغريها من وثائق السياسة؛ وإجراء التدريب؛ ووضع إجراءات تأديبية فعالة يف حالة عدم االمتثال؟
هل تتعاون الجامعات املسلحة غري التابعة للدول مع منظامت مستقلة ومحايدة (عىل سبيل املثال ،األمم املتحدة واللجنة الدولية
للصليب األحمر واملنظامت غري الحكومية) لدعم ومراقبة امتثالها لاللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان مبا يف ذلك ما يتعلق مبنع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات؟
هل تسمح الجامعات املسلحة غري التابعة للدول بالوصول دون عوائق إىل املساعدات اإلنسانية يف املناطق الخاضعة لسيطرتها ،مبا يف
ذلك ألغراض توفري الرعاية الطبية الطارئة ودعم الرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي للناجني من العنف الجنيس
119
املتصل بالنزاعات؟
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أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي بشأن الجهات املسلحة من غري الدول :حامية الحق يف الحياة.)UN Doc. A/HRC/38/44 (2018 ،
 114.للمزيد ،مبا يف ذلك قامئة االعتبارات لتحديد امتثال الدولة اللتزامات العناية الواجبة ،انظر تقرير املقرر الخاص املعني بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،ومعيار العناية الواجبة كأداة
للقضاء عىل العنف ضد املرأة.)UN Doc. E/CN.4/2006/61 (2006 ،
 115.يف مايل ،وقَّعت الهيئة التنسيقة ( )CMAخطة عمل مع األمم املتحدة ملنع وإنهاء العنف الجنيس وجميع االنتهاكات الجسيمة األخرى ضد األطفال يف مارس/آذار  .2017ويف
جمهورية إفريقيا الوسطى ،قامت الحركة الوطنية ألفريقيا الوسطى ( )MPCوجبهة الشعب من أجل نهضة أفريقيا الوسطى ( )FPRCبتوقيع خطط عمل مع األمم املتحدة يف يونيو/
حزيران  2018ويوليو/متوز  2019عىل التوايل والتي تشمل االلتزامات والتدابري ملنع وإنهاء العنف الجنيس.
	 116.صك االلتزام هو آلية أنشأتها نداء جنيف لتمكني الجامعات املسلحة من غري الدول من االلتزام باحرتام املعايري اإلنسانية املحددة .صك االلتزام املعني بحظر العنف الجنيس يف حاالت

النزاع املسلح والقضاء عىل التمييز بني الجنسني ،يعرتف بأن النساء والرجال والفتيات والفتيان ميكن أن يكونوا مرتكبني وكذلك ضحايا للعنف الجنيس ويتطلب من املوقعني عليه االلتزام
بتنفيذ التدابري مبا يف ذلك حظر ومنع ومعاقبة العنف الجنيس ،ومساعدة ضحايا العنف الجنيس عىل الحصول عىل الرعاية واملساعدة وضامن الرسية وحاميتهم .للمزيد انظر

https://

./www.genevacall.org/what-we-do
	 117.انظر تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات.2019 ،
	 118.تحتفظ أوول رسفايفرز بروجيكت بنسخة من األمر.
	 119.نظرا ألن القامئة املرجعية هذه تستهدف الدول يف املقام األول ،فإن هذه التوصيات تغطي فقط الحد األدىن من التدابري التي ينبغي أن تتخذها الجامعات املسلحة غري الحكومية ملنع
العنف الجنيس من جانب أعضائها والرد عليه ،وينبغي وضع تحليالت وتوصيات أكرث تحديدا بشكل منفصل.
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السؤال  :7هل العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان مدرج يف اسرتاتيجيات الحامية؟
يحدث العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يف العديد من الظروف املختلفة ،ولكن تزيد املخاطر يف بعض الحاالت .كام هو مذكور يف املقدمة ،تشري األبحاث التي
أجرتها أوول رسفايفرز بروجيكت وآخرين إىل أن الرجال والفتيان معرضون بشكل خاص للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات عند حرمانهم من حريتهم ،وعند
انخراطهم يف صفوف القوات املسلحة والجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،وعند النزوح داخليا ،ويف أماكن اللجوء .يف حني يجب أن يؤخذ الرجال والفتيان يف
عني االعتبار عند وضع أي اسرتاتيجية ملكافحة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،ينبغي إيالء اهتامم خاص لهم يف هذه الحاالت.

حامية املحتجزين الذكور من العنف الجنيس
ميكن أن يكون الرجال والفتيان معرضني بشكل خاص لالعتقال واالحتجاز يف حاالت النزاع مبن فيهم املعارضني الحقيقيني أو املتصورين للدولة أو ألنهم أو يفرتض
أن لديهم صالت بجامعات املعارضة املسلحة وقد تعرضوا للعنف الجنيس يف هذه السياقات .كذلك ،يتعرض الرجال والفتيان للعنف الجنيس .ميكن أن يتعرض
األرسى من القوات املعارضة ،مبا يف ذلك الفتيان املحتجزون الرتباطهم الحقيقي أو املزعوم بالجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،للتعذيب أو غريه من رضوب
سوء املعاملة ،مبا يف ذلك العنف الجنيس حيث ال توجد ضامنات كافية لحاميتهم 120.ميكن أن تشكل حاالت االعتقال الجامعي للمدنيني خطرا كبريا لوقوع
العنف الجنيس ،مبا يف ذلك ضد الرجال والفتيان املعتقلني 121،وقد تعرض الالجئون وملتمسو اللجوء من الذكور للعنف الجنيس يف معتقالت املهاجرين يف بعض
123.
البلدان 122.كام تعرض الرجال والفتيان أيضا للعنف الجنيس عندما حرموا من حريتهم من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة للدول
يف هذه الحاالت وغري من حاالت الحرمان من الحرية ،يُستخدم االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس كشكل من أشكال التعذيب النتزاع املعلومات أو
العقاب أو اإلذالل .ميكن استخدامه أيضا لالبتزاز أو القهر أو حتى «الرتفيه» 124.عندما ينترش العنف الجنيس ،مبا يف ذلك أشكال التعذيب الجنيس ،فإنه ميكن أن
يدل عىل وجود سياسات ممنهجة قد تصل إىل حد الجرائم ضد اإلنسانية.
ميكن أيضا أن تزداد املعاملة التمييزية والعنف ضد األشخاص من األقليات الجنسية والجندرية يف سياقات االعتقال ،حيث يكونون أكرث عرضة النتهاكات حقوق
اإلنسان مبا يف ذلك العنف الجنيس .ميكن أن يتقاطع التوجه الجنيس والهوية الجندرية مع الخصائص األخرى وعوامل الضعف ،مثل العمر أو اإلعاقة أو العرق أو
125
األصل اإلثني أو الخلفية الدينية أو الوضع االقتصادي ،مام يزيد من مخاطر التعرض لالحتجاز وسوء املعاملة أثناء االحتجاز.
تتطلب معاهدات حقوق اإلنسان تبني تدابري ترشيعية أو إدارية أو قضائية أو غريها من التدابري ملنع أعامل التعذيب ،كام تتطلب من الدول ضامن ظروف
إنسانية لالحتجاز 126.دعت هيئات مراقبة املعاهدات إىل احتجاز املعتقلني فقط يف أماكن احتجاز معرتف بها رسميا ،وأوصت باعتامد ضامنات إجرائية أخرى للحد
من خطر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .وتشمل هذه الضامنات االحتفاظ بسجل رسمي للمحتجزين والتنفيذ الفعال لحقوقهم ،مبا يف ذلك الحق
يف الحصول عىل املساعدة القانونية والطبية واالتصال بأفراد األرسة 127.تنص هذه التدابري الوقائية وغريها يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد
128
مانديال) عىل تدابري وقائية مفصلة.
وفقا التفاقية حقوق الطفل ،ينبغي تجنب احتجاز الفتيان والفتيات دون سن  18عاما والقيام بذلك فقط كتدبري أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة (املادة 37

(ب)) .عند احتجاز األطفال ،يجب تطبيق املعايري املنصوص عليها يف قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني) لضامن
حامية حقوقهم ورفاههم 129.متاشيا مع قواعد باريس ومبادئها التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة (مبادئ باريس) ،عىل
الدول أال تحتجز أو تحاكم أو تعاقب األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة ملجرد عضويتهم يف هذه القوات أو الجامعات .عندما يُحتجز
األطفال املرتبطون بالقوات أو الجامعات املسلحة ،يجب أوال وقبل كل يشء االعرتاف بهم كضحايا النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،وينبغي إعطاء األولوية
130
لتعافيهم وإعادة إدماجهم.
ينص كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل أنظمة مراقبة ورصد االحتجاز عىل أساس مبدأ أن الزيارات املنتظمة وغري املعلنة ألماكن
االحتجاز ميكن أن تسهم بشكل كبري يف منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة للمحتجزين 131.ينشئ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
نظاما للزيارات املنتظمة إىل األماكن التي يُحرم فيها األشخاص من حريتهم بواسطة اآلليات الوقائية الوطنية ولجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من
132
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (اللجنة الفرعية ملنع التعذيب).
تشرتط قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بالنزاع املسلح الدويل أن تتيح أطراف النزاع للجنة الدولية للصليب األحمر الوصول بانتظام إىل األشخاص املحرومني
من حريتهم مبا يف ذلك التحقق من ظروف االحتجاز .يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،قد تقدم اللجنة الدولية خدماتها إىل أطراف النزاع للتحقق من الظروف
وإعادة التواصل العائيل .ينبغي إيالء االهتامم من خالل آليات الرصد لألشخاص الذين قد يكونون معرضني بشكل خاص للعنف الجنيس يف حاالت االحتجاز ،مبا يف
133
ذلك بسبب العمر والتوجه الجنيس والهوية الجندرية.
تعد حامية حقوق املحتجزين مبا يف ذلك ضد التعذيب/العنف الجنيس تحديا خاصا يف حاالت النزاع املسلح .ومع ذلك ،هناك أمثلة عىل قيام الدول املتأثرة بالرصاع
باتخاذ خطوات أدت إىل تحسينات .عىل سبيل املثال ،يف أفغانستان ،حيث العنف الجنيس من بني أشكال التعذيب املوثقة ضد املعتقلني املحتجزين بتهم تتعلق
باألمن القومي ،نتج عن اتخاذ تدابري وقائية الحد من الحوادث املسجلة ،وإن مل يكن قد تم حتى اآلن القضاء عليها بشكل كامل .ومن بني اإلجراءات املتخذة
اعتامد خطة وطنية للقضاء عىل التعذيب ،واالنضامم إىل الربوتوكول االختياري ،ومراجعة لقانون العقوبات تتضمن اآلن تعريفا للتعذيب يتامىش عىل نطاق
واسع مع اتفاقية مناهضة التعذيب ،وسن قانون ملناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية ،هي هيئة مناهضة التعذيب ،املكلفة بإجراء زيارات مراقبة ملراكز
134
االحتجاز والتحقيق يف مزاعم التعذيب.
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هل تم املصادقة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري؟
هل يتم تجريم التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبوجب القانون الوطني؟
هل توجد ضامنات لالحتجاز ،من تلك الواردة يف قواعد مانديال وقواعد بكني وغريها من املعايري والتوجيهات ذات الصلة ،يف القواعد
واللوائح والسياسات األخرى ويف التدريب املستمر لجميع املسؤولني املعنيني باالحتجاز (مبا يف ذلك املسؤولني عن االعتقال واالحتجاز
واالستجواب والحبس) وتلقي الشكاوى ومراقبة املوظفني؟
هل توجد آليات وإجراءات معمول بها لتمكني املعتقلني من اإلبالغ بأمان ورسية عن حوادث العنف الجنيس دون انتقام ،وللتحقيق
يف الشكاوى بشكل مستقل ونزيه؟
هل أنشأت الدولة آلية وقائية وطنية مستقلة قادرة عىل القيام بزيارات منتظمة وغري معلنة لجميع أماكن االحتجاز ،للتحدث برسية
مع املحتجزين والتي ميكن أن تويص باتخاذ تدابري لتعزيز الحامية ومتابعة التحقيقات يف مزاعم العنف الجنيس؟
هل يتمتع مراقبو حقوق اإلنسان الدوليني املستقلني وخرباء حامية الطفل واللجنة الدولية بوصول منتظم دون عوائق إىل جميع
أماكن االحتجاز ،ويف حال كانت الدولة طرف يف الربوتوكول االختياري ،هل تتعاون بشكل كامل مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،مبا
يف ذلك يف تسهيل زياراتها لألشخاص املحرومني من حريتهم بسبب النزاع املسلح؟

حامية الرجال والفتيان من العنف الجنيس يف القوات املسلحة والجامعات املسلحة
األطفال املرتبطون بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة معرضون بشدة للعنف النفيس والجسدي مبا يف ذلك العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .إن خطر تجنيد
الفتيات واستخدامهن ألغراض جنسية أمر مثبت ،كام هو حال التحديات الهائلة التي تواجهها الفتيات الناجيات يف التعايف وإعادة االندماج يف مجتمعاتهن .مع أن
األمر موثقة بشكل أقل ،إال أنه من املعروف أيضا أن الفتيان املرتبطني بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة يتعرضون لالنتهاكات الجنسية عىل أيدي أفراد من
135
هذه القوات والجامعات ،و/أو أجربوا عىل ارتكاب أعامل عنف جنيس ضد اآلخرين .يف بعض الحاالت ،تم الحديث عن تجنيد الفتيان خصيصا ألغراض جنسية.
تعترب املعلومات املتعلقة بالعنف الجنيس ضد الرجال البالغني داخل البيئة العسكرية محدودة ،لكن الدراسات تشري أيضا إىل أن البيئات العسكرية تعزز ضغوطا
فريدة تسهل العنف الجنيس وأنها منترشة يف بعض القوات املسلحة والجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،مبا يف ذلك ضد األعضاء الذكور 136.يف بعض حاالت
النزاع املسلح ،تعرض الرجال والفتيان للعنف الجنيس للضغط عليهم لالنضامم إىل قوات أمن الدولة أو الجامعات املسلحة غري التابعة للدول أو كشكل من أشكال
137
العقوبة لرفضهم القيام بذلك.
يحق ألفراد القوات املسلحة التمتع بنفس الحقوق والحامية التي يتمتع بها جميع األشخاص اآلخرين ،مع مراعاة بعض القيود التي تفرضها الحياة العسكرية.
ويشمل ذلك الحامية من العنف الجنيس من قبل أفراد من نفس القوة أو املجموعة 138.يجب وضع إجراءات قانونية وإدارية مناسبة لضامن هذه الحامية وأن
يتم التحقيق يف كافة املزاعم بشكل مستقل ونزيه ومحاسبة الجناة .يجب أن يتلقى الناجون أيضا الرعاية الطبية وغريها من الرعاية والدعم الذي يستحقونه
139
والذي يلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
يف حالة الفتيان (والفتيات) ،فإن أكرث أشكال الحامية فعالية ضد العنف الجنيس يف صفوف الجيش هي منع تجنيدهم يف املقام األول .بالنسبة لألطفال املرتبطني
بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة ،يلزم بذل جهود مضنية ومستمرة لضامن تركهم .ترد التزامات الدول يف هذا الصدد يف الربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة التي مبوجبها تم تحديد الحد األدىن لسن التجنيد اإلجباري من قبل القوات املسلحة الحكومية وجميع
أشكال التوظيف (الطوعية واإللزامية) من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة للدول يف  18سنة .توفر مبادئ باريس إرشادات أكرث تفصيال للدول والجهات
140
األخرى املشاركة يف تنفيذ برامج لحامية األطفال من التجنيد العسكري غري القانوين وتسهيل إطالق رساحهم وإعادة إدماجهم.
عىل الرغم من أن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة يسمح بالتجنيد التطوعي من قبل القوات املسلحة
الحكومية من سن  16عاما 141،إال أن حوايل ثلثي الدول التي لديها جيوش قد التزمت بالحد األدىن البالغ  18عاما للتجنيد 142.كام وقّعت قوات األمن يف بعض
الدول املتأثرة بالرصاع خطط عمل مع األمم املتحدة ملنع وإنهاء التجنيد العسكري واستخدام األطفال 143.ضمن هذا اإلطار ،اتخذت العديد من الدول تدابري
ملموسة مبا يف ذلك تجريم تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع ،وإصدار أوامر عسكرية ،وتعزيز عمليات التحقق من السن ،وتعيني أخصائيني يف
حامية الطفل ،والسامح بالوصول املنتظم دون عوائق إىل املعسكرات والقواعد العسكرية لألمم املتحدة أو خرباء حامية الطفل اآلخرين للتحقق من عدم وجود
أطفال .وقّعت املجموعات املسلحة غري تابعة للدول يف العديد من البلدان عىل خطط عمل مع األمم املتحدة إلنهاء التجنيد العسكري واستخدام األطفال أو
144
وقعت وثيقة نداء جنيف من أجل حامية األطفال من آثار النزاع املسلح التي تلتزم فيها بضامن عدم تجنيد األطفال أو استخدامهم يف األعامل العدائية.
40
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مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة ،يتعني عىل الدول أيضا تزويد األطفال املفرج عنهم باملساعدة
املناسبة ليتعافوا جسديا ونفسيا وإلعادة إدماجهم اجتامعيا .تقر مبادئ باريس رصاحة بأن الفتيان والفتيات املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة
من املرجح أن يتعرضوا للعنف الجنيس وتويص بتوفري خدمات الدعم (مبا يف ذلك الدعم الصحي والنفيس واالجتامعي والقانوين) مبا يتامىش مع املبادئ التوجيهية
الدولية لالحرتام والكرامة وعدم التمييز والسالمة واألمن واملصالح الفضىل للناجني/األطفال .يف الواقع ،ال يستفيد العديد من األطفال املرتبطني سابقا بأطراف النزاع
املسلح من أي دعم إلعادة اإلدماج ،مبا يف ذلك الدعم املتخصص طويل األجل الذي يتطلبه الناجون من العنف الجنيس .تشري أبحاث أوول رسفايفرز بروجيكت
أيضا إىل أنه ال يتم االعرتاف دامئا بتعرض الفتيان والفتيات املحتمل للعنف الجنيس يف عمليات إعادة اإلدماج بعد اإلفراج عنهم ،مام يجعل احتامل تلبية
145
احتياجاتهم الطبية والنفسية واالجتامعية وحاميتهم وغريها غري محتمل عىل األرجح.

هل تحظر مدونات السلوك العسكرية واألدلة امليدانية والقواعد واللوائح الداخلية وغريها من وثائق السياسة رصاحة العنف
الجنيس ضد أفراد آخرين من نفس القوة ،مبن فيهم الرجال والفتيان؟
هل الدولة طرف يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاع املسلح؟
هل تم تحديد سن  18عاما يف القانون عىل أنه الحد األدىن لسن التجنيد العسكري ،وهل يج ّرم تجنيد األطفال واستخدامهم عىل نحو
غري قانوين من قبل القوات املسلحة الحكومية والجامعات املسلحة غري التابعة للدول يف القانون الوطني؟
هل قامت قوات أمن الدولة املدرجة يف قامئة األمني العام لألمم املتحدة عىل أنها قامت بتجنيد األطفال أو استخدامهم يف أعامل
القتال ،باالتفاق مع األمم املتحدة عىل خطط عمل وتطبيقها ملنع هذه املامرسة وإنهائها ،وهل تسمح الحكومة بالوصول إىل
الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،مبا يف ذلك من قبل األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر واملنظامت غري الحكومية ألغراض
املوافقة عىل خطط العمل وتنفيذها أو لدعم امتثالها للمعايري الدولية فيام يتعلق بالتجنيد العسكري واستخدام األطفال؟
هل هناك عمليات قامئة لتمكني كل من الفتيان والفتيات املفرج عنهم من قوات أمن الدولة أو الجامعات املسلحة غري التابعة
للدول من الكشف بأمان ورسية عن تجارب العنف الجنيس والوصول إىل وتلقي الرعاية الطبية املناسبة ،والرعاية الصحية العقلية
والدعم النفيس االجتامعي وجميع أشكال الدعم الرضورية األخرى؟

حامية الرجال والفتيان من العنف الجنيس يف حاالت النزوح القرسي
الترشيد القرسي يف حاالت النزاع املسلح هو سبب معرتف به لوقوع العنف الجنيس 146.ومن املعروف جيدا أيضا أن النزوح ،سواء داخل البلدان أو عرب الحدود،
يؤدي إىل تفاقم نقاط الضعف الحالية بشكل كبري ويخلق مخاطر جديدة للعنف الجنيس .هناك مجموعة متزايدة من األدلة تظهر أن الذكور النازحني قرسا
والالجئني وطالبي اللجوء معرضون بشدة للعنف الجنيس مبا يف ذلك يف مخيامت النزوح الداخيل ومخيامت الالجئني يف املجتمعات املضيفة 147،وعند نقاط
التفتيش واملعابر الحدودية 148،ويف حاالت الحرمان من الحرية ،مبا يف ذلك مرافق احتجاز املهاجرين 149.كام تم الحديث عن أمناط من العنف الجنيس ضد
الالجئني وطالبي اللجوء من الذكور ،والتي يرتكبها املهربون واملتاجرون والشبكات اإلجرامية 150.باإلضافة إىل ذلك ،يحدث عنف جنيس ضد الذكور يف بلدان العبور
واللجوء ،مبا يف ذلك يف سياقات العمل وعاملة األطفال واالستغالل الجنيس ألسباب اقتصادية مبا يف ذلك متويل السفر إىل الخارج .األطفال املنفصلون عن ذويهم
151
وغري املصحوبني ،مبن فيهم الفتيان ،معرضون بشكل خاص للعنف الجنيس يف مثل هذه السياقات.
ميكن أن يواجه األشخاص النازحون من األقليات الجنسية والجندرية وصمة عار مزدوجة بسبب التمييز القائم عىل ميلهم الجنيس الفعيل أو املتصور أو هويتهم
152
الجندرية وعىل وضعهم كالجئني أو ملتميس لجوء ،مام يجعلهم عرضة بشكل خاص للعنف واالستغالل الجنسيني يف أوضاع النزوح واللجوء.
يحظــر النــزوح القــري عمومــا مبوجــب القانــون الدويل  153ويطلب من أطراف النزاع املســلح منــع وتجنب الظروف التي قد تؤدي إىل نزوح األشــخاص
– ويشــمل ذلــك منــع العنــف الجنــي املتصــل بالنزاعات 154 .عندما يكون األشــخاص نازحــن داخليا ،يقع عىل عاتق الســلطات الوطنية واجب ومســؤولية
توفــر الحاميــة واملســاعدة اإلنســانية .عندمــا تكون الســلطات غري قادرة عــى الوفاء بهذا االلتــزام بالكامل ،يجب عليها الســاح للوكاالت اإلنســانية املحايدة
155
بالقيــام بذلــك نيابة عنها.
بالنسبة لألشخاص الذين أجربوا عىل الفرار عرب الحدود ،فإن حقهم يف التامس اللجوء هربا من االضطهاد منصوص عليه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وحقوق
الالجئني وحاميتهم منصوص عليها يف االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان 156.خلصت اللجنة التنفيذية التابعة ملفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أنه عند ارتكاب االغتصاب أو غريه من أشكال العنف الجنيس ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السيايس أو
العضوية يف مجموعة اجتامعية معينة ،يعترب اضطهادا مبوجب اتفاقية الالجئني ،وبالتايل يعترب سبب لالعرتاف بصفة الالجئ 157.األشخاص الذين يتم االتجار بهم،
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مبن فيهم أولئك الذين تم االتجار بهم ألغراض جنسية ،قد يكون لديهم أيضا أسباب وجيهة للجوء مبوجب اتفاقية الالجئني ،مثلهم مثل األفراد الذين يتعرضون
158
للعنف الجنيس املرتكب بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية.
شدد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة واألمني العام لألمم املتحدة عىل أن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات قد يشكل شكال من أشكال االضطهاد املرتبط بالنوع
االجتامعي ،وبالتايل يكون مبثابة أساس رشعي للجوء ،وطالب بآليات فحص كافية لتحديد ضحايا العنف الجنيس من ملتميس اللجوء يف وقت مبكر 159.كام دعا
خرباء حقوق اإلنسان التابعون لألمم املتحدة الدول إىل ضامن قبول الخوف من االضطهاد عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري عن الجنس و/أو
160
الخصائص الجنسية كأساس لالعرتاف بوضع الالجئ.
بشكل عام ،ال ينبغي احتجاز ملتميس اللجوء إال كملجأ أخري وألقرص وقت ممكن .ينبغي تجنب احتجاز ملتميس اللجوء من ضحايا/الناجني من العنف الجنيس وأي
161
من أشكال الصدمة أو التعذيب األخرى بشكل كيل ،ألنه ميكن أن يؤثر سلبا عىل صحتهم العقلية ويعرض الناجني ملزيد من املخاطر مبا يف ذلك العنف الجنيس.
بدال من ذلك ،ينبغي توفري مأوى آمن لهم ،والرعاية الطبية املناسبة والدعم النفيس واالجتامعي .ال ينبغي بأي حال من األحوال إعادة طالبي اللجوء أو الالجئني إىل
162
أوضاع يتعرضون فيها لخطر االنتهاكات أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك العنف الجنيس املتصل بالنزاعات.
يعترب األطفال النازحون داخليا والالجئون األطفال وطالبو اللجوء (وخاصة األطفال غري املصحوبني بذويهم) من بني فئات األشخاص الذين يحتاجون إىل مستويات
أعىل من الحامية واملساعدة الخاصة وفقا للمعايري الدولية 163.عىل الرغم من أن الفتيات والفتيان النازحني يواجهون العديد من مخاطر الحامية ذاتها ،إال أنهم
قد يواجهون أيضا تحديات خاصة بجنسهم .عادة ما تولد الظروف املختلفة ،مثل مخيامت الالجئني والبيئات الحرضية ،احتياجات حامية مختلفة 164.ال يتوافق
165
احتجاز األطفال املتصلني بالهجرة ،مبا يف ذلك األطفال الفارين من حاالت النزاع املسلح ،مع املصالح الفضىل للطفل وبالتايل ال ميكن تربيره.

هل الدولة طرف يف اتفاقية الالجئني ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة بحامية األشخاص النازحني داخليا والالجئني
وملتميس اللجوء؟
هل يعترب العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،مبا يف ذلك العنف ضد الرجال والفتيان واألقليات الجنسية والجندرية ،يف القانون
واملامرسة شكال من أشكال االضطهاد الذي قد يكون مبثابة سبب مرشوع للجوء أو الحصول عىل وضع الالجئ؟
هل تقر االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية وغريها من استجابات الوقاية والحامية بأن الرجال والفتيان ميكن أن يكونوا عرضة
للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات وتشمل تدابري محددة للتصدي للمخاطر التي قد يتعرض لها الذكور ومواطن ضعفهم ،مبا يف ذلك
مواطن الضعف الناشئة عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية؟
هل توجد آليات قامئة لضامن أن يعامل ملتمسو اللجوء الذين رمبا عانوا من العنف الجنيس بطرق خاصة تدعم التعرف املبكر
عليهم ،وهل جميع املشاركني يف استقبال ملتميس اللجوء/الالجئني مدربون عىل تسهيل وإدارة الكشف اآلمن والرسي عن تجارب
العنف الجنيس ،مبا يف ذلك من قبل الرجال والفتيان ،وإحالة الضحايا/الناجني إىل الرعاية والدعم املناسبني؟
هل هناك رعاية صحية مناسبة ،ورعاية صحية عقلية ودعم نفيس اجتامعي ،ودعم قانوين وغريه من أشكال الدعم الرضورية
لألشخاص النازحني داخليا والالجئني وملتميس اللجوء الذين نجوا من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات (سواء يف بلدانهم األصلية أو
أثناء العبور أو يف بلدان االستقرار) ،وهل تم تصميم العناية لتلبية االحتياجات املحددة ورغبات جميع الناجني مبن فيهم الرجال والفتيان؟ (انظر
أيضا السؤال ).10
الهوامش
	 120.انظر مثال الحوادث املبلغ عنها يف أفغانستان ،لجنة مناهضة التعذيب ،املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثاين ألفغانستان)UN Doc. CAT/C/AFG/CO/2 (2017 ،؛

UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) and OHCHR, Treatment of Conflict-Related Detainees: Implementation of
Afghanistan’s National Plan on the Elimination of Torture, 2017; and Report of the Secretary-General on children and armed
 .)conflict in Afghanistan, UN Doc. S/2015/336 (2015بوروندي ،تقرير لجنة التحقيق بشأن بوروندي )UN Doc. A/HRC/39/63 (2018 ،وتقرير األمني العام
عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .2019 ،جمهورية الكونغو الدميقراطيةOHCHR, DRC: OHCHR, Report on most serious violations of human rights ،
 .and international humanitarian law between 1993 and 2003 in the Democratic Republic of Congo (DRC October 2010السلفادور،
 .Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), La Tortura Actual en El Salvador, San Salvador, 1986غواتيامالComisión ،
 .para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio, June 1999إندونيسيا (تيمور الرشقية)Chega!” Final Report of“ ،
 .the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR), 2005العراق ،بعثة األمم املتحدة يف العراق مكتب حقوق اإلنسان واملفوضية السامية
لحقوق اإلنسان ،تقرير عن حقوق اإلنسان يف العراق :يوليو/متوز – ديسمرب/كانون األول  ،2012يونيو/حزيران  ،2013وهيومن رايتس ووتش ،عند مفرتق الطرق :حقوق اإلنسان يف
العراق بعد مثاين سنوات من الغزو بقيادة الواليات املتحدة ،فرباير/شباط  .2011العراق (القوات األمريكية) ،تقرير تاغوبا 2004 ،وهيومن رايتس ووتش ،الطريق إىل أبو غريب8 ،
يونيو/حزيران  .2004كردستان العراق ،هيومن رايتس ووتش ،يف قلب اإلعصار :التعذيب عىل يد قوات األمن الكردستانية وإنكارها الحق يف املحاكامت العادلة ،يوليو/متوز .2007
ليبيا ،املفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة يف ليبيا ،تجاوزات خلف القضبان :االحتجاز التعسفي وغري القانوين يف ليبيا ،أبريل/نيسان  .2018إرسائيلB’Tselem ،
and HaMoked, Unprotected: Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem, October 2017 and Public Committee Against
 .Torture in Israel, Ticking Time Bombs: Testimonies of Torture Victims in Israelميامنار :تقرير عن النتائج التفصيلية للبعثة الدولية املستقلة لتقيص
الحقائق يف ميامنار)UN Doc. A/HRC/39/CRP.2 (2018 ،؛ بعثة ميامنار ،العنف الجنيس والجنساين يف ميامنار واألثر الجنساين لنزاعاتها العرقيةUN Doc. A/HRC/42/ ،
)CRP.4 (2019؛ ومنظمة العفو الدولية« ،سوف ندمر كل يشء» :مسؤولية الجيش عن الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية -والية أراكان ،ميامنار .2018 ،البريوFinal report of ،
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Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Sub-section VI, La Tortura y Los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, August
 .2003روسيا.Human Rights Watch, “Welcome to Hell”: Arbitrary Detention, Torture and Extortion in Chechnya, 1 October 2000 ،
الصومالReport of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security Council resolution 2244 (2015), Annex 7.2, UN ،
 .)Doc. S/2016/919 (2016جنوب السودان ،منظمة العفو الدولية« ،ال تبقوا صامتني» :ضحايا العنف الجنيس يف جنوب السودان يطالبون بالعدالة والتعويضات .2017 ،منظمة
العفو الدولية ،السودان (دارفور) ،السودان  -دارفور :االغتصاب سالحا ً يف الحرب :العنف الجنيس والعواقب املرتتبة عليه .2004 ،سوريا ،مجلس حقوق اإلنسان« ،فقدت كرامتي»:
العنف الجنيس والجنساين يف الجمهورية العربية السورية .)UN Doc. A/HRC/37/CRP.3 (2018 ،رسيالنكاUN, Report of the OHCHR Investigation on :
 .)Sri Lanka, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2 (2015أوغنداJustice and Reconciliation Project (JRP), The Beasts at Burcoro: Recounting ،
 .Atrocities by the NRA’s 22nd Battalion in Burcoro Village in April 1991, JRP Field Note XVII, July 2013أوكرانيا وجمهورية القرم املتمتعة
بالحكم الذايت :املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يف أوكرانيا يف الفرتة من  14مارس/آذار  2014إىل  31يناير/كانون الثاين  16 ،2017فرباير/شباط
 2017وتقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل أوكرانيا.)UN Doc. CAT/OP/UKR/1 (2016 ،
اليمن :تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان الذي يحتوي عىل نتائج فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني البارزين)UN Doc. A/HRC/39/43 (2018 ،؛ تقرير مفوض

األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان الذي يحتوي عىل النتائج التي توصل إليها فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني املستقلني البارزين عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن ،مبا يف ذلك
االنتهاكات والتجاوزات منذ أيلول /سبتمرب  ،)UN Doc. A/HRC/42/17 (2019 ،2014والتقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن املنشأ عمال بقرار مجلس األمن 2140
(.)UN Doc. S/2016/73 (2016 ،)2014
 121.انظر مثال البوسنة والهرسك ،التقرير النهايئ للجنة الخرباء املنشأة عمال بقرار مجلس األمن  .)UN Doc. S/1994/674 (1994 ،)1992( 780كام تم الحديث عن العنف الجنيس
ضد املعتقلني يف أيرلندا الشاملية ،انظر Gerry Adams, “I have been in torture photos, too: The Abu Ghraib images are all too familiar to Irish

republicans”, in The Guardian, 5 June 2004 www.theguardian.com/politics/2004/jun/05/northernireland.northernireland
	 122.انظر مثال ليبياUNMIL and OHCHR, Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in ،
 .”Libya, 20 December 2018 and WRC, “More Than One Million Painsاليمن :تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات 2019 ،وتقرير مفوض
األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان الذي يتضمن نتائج فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني البارزين املستقلني.)UN Doc. A/HRC/39/43 (2018 ،
 123.انظر مثال جمهورية أفريقيا الوسطى .”ASP, “I don’t know who can help ،العراق ،تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .2018 ،ليبيا ،تقرير األمني
العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات 2018 ،و .”WRC, “More Than One Million Painsالنيجر .”WRC, “More Than One Million Pains ،أوكرانيا،
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يف أوكرانيا يف الفرتة من  14مارس/آذار  2014إىل  31يناير/كانون الثاين  16 ،2017فرباير/شباط .2017
سرياليون .Witness to the Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Sierra Leone, Volume 3B, 2004 ،سوريا،
مجلس حقوق اإلنسان“ ،فقدت كرامتي” :العنف الجنيس والجنساين يف الجمهورية العربية السورية.)UN Doc. A/HRC/37/CRP.3 (2018 ،
 124.انظر.”WRC, “More Than One Million Pains ،
Association for the Prevention of Torture (APT), Towards the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: A 125.
 ،Monitoring Guide, 2018انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
	 126.املادة  2من اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة  10من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
	 127.انظر اتفاقية مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  2بشأن تنفيذ الدول األطراف للامدة  )2008( 2واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،20املتعلق بحظر
التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية (.)1992
	 128.تم اعتامد قواعد مانديال من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب/كانون األول .2015
	 129.تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة قواعد بكني يف نوفمرب/كانون الثاين  .1985ملزيد من التفاصيل والتوصيات املتعلقة بحرمان األطفال من الحرية ،مبا يف ذلك يف حاالت النزاع
املسلح ،انظر تقرير الخبري املستقل املكلف بإعداد دراسة األمم املتحدة العاملية عن األطفال املحرومني من الحريةUN Doc. A/74/136 (2019)، https://www.ohchr. ،
.org/ar/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx
	 130.تم اعتامد مبادئ باريس يف عام  2007بعد مشاورات عاملية أجرتها اليونيسف ورشكاء حامية الطفل ،انظر امللحق للرابط اإللكرتوين للنص الكامل.
 131.انظرAPT, Detention Monitoring, https://apt.ch/en/detention-monitoring/ and APT, “Yes Torture Prevention Works”: Insights from a ،
 ،global research study on 30 years of torture prevention, September 2016انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
	 132.أُنشئت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لزيارة أماكن االحتجاز وتقديم توصيات وإسداء املشورة للدول بشأن حامية األشخاص
املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .يشرتط الربوتوكول االختياري عىل الدول األطراف أن تنشئ هيئة أو أكرث من
الهيئات الزائرة ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعروفة باسم «اآلليات الوقائية الوطنية».
 133.انظر مثال اتفاقية حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،10حق األطفال يف قضاء األحداثUN Doc. CRC/C/GC/10 (2007)، APT Monitoring Guide, Towards ،
 .the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: A Monitoring Guide, 2018انظر أيضا اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
املبادئ التوجيهية بشأن املادة  14من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .الحق يف الحرية واألمن لألشخاص ذوي اإلعاقة.2015 ،
 134.للمزيد انظرUNAMA, Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody, https://unama.unmissions.org/treatment-conflict- ،
related-detainees-afghan-custody
 135.انظر مثال أفغانستان (قوات أمن الدولة والجامعات املسلحة غري التابعة للدول) :بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة ألفغانستان واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،أفغانستان:
حامية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،التقرير السنوي  ،2017فرباير/شباط 2018؛ بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة ألفغانستان واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،أفغانستان:
حامية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،تقرير منتصف العام  ،2016يوليو/متوز  ،2016وتقرير األمني العام عن األطفال والنزاعات املسلحةUN Doc. A/70/836–S/2016/360،
 .)(2016جمهورية الكونغو الدميقراطية (الجامعات املسلحة غري التابعة للدول) :تقرير األمني العام عن األطفال والنزاعات املسلحة يف جمهورية الكونغو الدميقراطيةUN Doc. ،
 .)S/2018/502 (2018نيجرييا (الجامعات املسلحة غري التابعة للدول) :تقرير األمني العام عن األطفال والرصاع املسلح .2018 ،سوريا (الجامعات املسلحة غري التابعة للدول):
أوول رسفايفرز بروجيكت« ،محط ُم من الداخل» .أوغندا (الجامعات املسلحة غري التابعة للدول)ICC, Situation in Uganda in the Case of the Prosecutor :
V. Dominic Ongwen: Victims’ requests for leave to present evidence and to present victims’ views and concerns in person, 2
 .February 20182018اليمن (الجامعات املسلحة غري التابعة للدول) ،اتفاقية حقوق الطفل ،املالحظات الختامية)UN Doc. CRC/C/OPAC/YEM/CO/1 (2014 ،
وتقرير األمني العام عن األطفال والنزاع املسلح يف اليمن .)UN Doc. S/2013/383 (2013 ،انظر أيضاChild Soldiers International, Why 18 Matters: A ،
Rights-Based Analysis of Child Recruitment, 2018, www.child-soldiers.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=1a608665-f302-4bf49710-580a4ee7892a
	 136.انظر مثال كولومبيا ،حيث أبلغ مركز الذاكرة التاريخية عن وقوع أعامل عنف جنيس ضد الذكور البالغني واملجندين من قبل الجامعات شبه العسكريةGrupo de Memoria ،
 ،Historica, Informe General: Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad, 2012ليبرييا ،وفقا ملسح سكاين ،تحدث ثلث ( )32.6٪املقاتلني
الذكور السابقني عن تعرضهم للعنف الجنيس ،انظرKirsten Johnson et al, “Association of combatant status and sexual violence with health ،
and mental health outcomes in post-conflict Liberia”, JAMA, Vol 300, No.6, 2008, https://jamanetwork.com/journals/jama/
 .fullarticle/182379انظر أيضا Lindsay M. Orchowski et al, “Evaluations of Sexual Assault Prevention Programs in Military Settings: A
/Synthesis of the Research Literature”, Mil Med. 1 March 2018; 183(Suppl 1), www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5991094
	 137.مثال :بوروندي :تقرير التحقيق املستقل بشأن بوروندي الذي تم تنفيذه عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان  .)S-24/1، UN Doc. A/HRC/33/37 (2016جمهورية أفريقيا
الوسطى :التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني بجمهورية أفريقيا الوسطى .UN Doc. S/2017/1023 (2017), annex 4.13 ،البريوCVR, Final Report, Volume VI, :
 .“1.8. La Violencia Contra Los Niños Y Niñas ,” August 2003اليمن :تقرير فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني البارزين ،حالة حقوق اإلنسان يف اليمن ،مبا يف ذلك
االنتهاكات والتجاوزات منذ أيلول/سبتمرب .)UN Doc. A/HRC/42/17 (2014 ،2014
	 138.انظرSituation in the Democratic Republic of the Congo, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, (ICC-01/04-02/06), ICC Trial Chamber ،
VI, Judgment on the appeal of Mr Bosco Ntaganda against the ‘Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of
the Court in respect of Counts 6 and 9’, (15 June 2017); Prosecutor v. Bosco Ntaganda, (ICC-01/04-02/06), ICC Trial Chamber VI,
.Judgment (8 July 2019) 974, 1199
	 139.للمزيد بشأن حامية حقوق أفراد القوات املسلحة ،انظر OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Handbook on Human Rights
and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, 2008, www.osce.org/baku/86122?download=true
	 140.تعرف مبادئ باريس الطفل بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة بـ”أي شخص دون الثامنة عرشة من عمره جند أو استخدم ،حاليا أو يف املايض ،من قبل قوة مسلحة أو جامعة مسلحة ،أيا
كانت املهام التي اضطلع بها ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،األطفال واألوالد والبنات املستخدمون كمحاربني أو طهاة أو حاملني أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنسية .وال
يقصد بها فقط األطفال املشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مبارشة يف أعامل قتالية».
 141.يحدد ميثاق االتحاد األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  18عاما كحد أدىن لجميع أشكال التجنيد العسكري.
	 142.تنص املادة  )2(3من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة“ :تودع كل دولة طرف إعالناً ملزماً بعد التصديق عىل هذا الربوتوكول أو
االنضامم إليه يتضمن الحد األدىن للسن الذي تسمح عنده بالتطوع يف قواتها املسلحة الوطنية ووصفا ً للضامنات التي اعتمدتها ملنع فرض هذا التطوع جربا ً أو قرسا ً».
 143.لقامئة بقوات أمن الدولة التي لديها خطط عمل بشأن منع وإنهاء تجنيد األطفال واستخدامهم قيد التنفيذ حاليا أو التي تم تنفيذها ،انظر https://
/childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans
 144.انظر تقارير األمني العام عن األطفال والنزاع املسلح لالطالع عىل تفاصيل اإلجراءات املتخذة يف بلدان محددة لتنفيذ خطط العمل بشأن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال .ملزيد من
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التفاصيل حول صك التزام نداء جنيف لحامية األطفال من آثار الرصاع املسلح ،انظر #/www.genevacall.org/what-we-do
 145.انظر تقارير أوول رسفايفرز بروجيكت« ،محط ٌم من الداخل» و“.”I don’t know who can help
	 146.انظر مثال تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،2019 ،والذي يشري إىل أن تحليل األمناط  ...يؤكد أن العنف الجنيس ال يزال يستخدم كجزء من اسرتاتيجية الرصاع
األوسع  ...كان يستخدم لتهجري املجتمعات املحلية وطرد «ما يسمى» بالجامعات غري املرغوب بها ،واالستيالء عىل األرايض املتنازع عليها وغريها من املوارد .يربز هذا التقرير والتقارير
السابقة لألمني العام لألمم املتحدة الصلة بني العنف الجنيس واالتجار بالبرش واإلرهاب التي مل يتم تناولها يف القامئة املرجعية هذه.
	 147.انظر مثال ،جمهورية أفريقيا الوسطى :األمم املتحدة ،تقرير االستعراض املستقل عن االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب القوات الدولية لحفظ السالم يف جمهورية أفريقيا
الوسطى« :اتخاذ إجراءات بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيني من قبل قوات حفظ السالم» .)UN Doc. A/71/99 (2016 ،األردنUN Women, Inter-agency :
Assessment: Gender-based Violence and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan with a Focus on Early Marriage,
 ،,2013والذي وجد أن الالجئني السوريني الذين شملهم االستطالع يف األردن يعتربون الفتيان أكرث عرضة لخطر العنف الجنيس من الفتياتhttp://jordan.unwomen.org/en/ ،
 .digital-library/publications/2013/7/gender-based-violence-and-child-protection-among-syrian-refugees-in-jordanلبنانUNHCR, :
 ،“We Keep it in Our Heart”: Sexual violence against men and boys in the Syria Crisis, October 2017والذي يستشهد بتقييم رسيع عام 2013
لالجئني السوريني والفلسطينيني الذكور (الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و )24من سوريا يف لبنان والذي وجد أن  ٪ 10.8قد تعرضوا لحادث إيذاء جنيس أو مضايقة يف األشهر الثالثة
السابقة .https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60864 ،سوريا وتركيا :أوول رسفايفرز بروجيكت« ،محط ٌم من الداخل» .اليمن :تقرير األمني العام عن
العنف الجنيس املتصل بالنزاعات.2019 ،
	 148.انظر مثال”WRC, “More Than One Million Pains ،؛ منظمة العفو الدولية ،رصاع البقاء الالجئون من سوريا يف تركيا ،نوفمرب/ترشين الثاين 2014؛ أوول رسفايفرز
بروجيكت« ،محط ٌم من الداخل».
	 149.انظر املالحظة الهامشية  124أعاله.
	 150.انظر عىل سبيل املثال تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،2019 ،وتقرير مفوض األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن UN Doc.
.)A/HRC/30/31 (2015
 151.انظر مثال”2019WRC, “More Than One Million Pains ،؛ أوول رسفايفرز بروجيكت« ،محط ٌم من الداخل» 2018؛ ;UNHCR, “We Keep it in Our Heart
UNICEF, Neither safe nor sound: Unaccompanied children on the coastline of the English Channel and the North Sea, June 2016,
www.unicef.org.uk/publications/neither-safe-nor-sound/; Reuters, “Migrant children fleeing poverty face labor, sex exploitation in
Italy”, 1 June 2015, www.reuters.com/article/us-italy-child-labour-idUSKBN0OH2YP20150601
	 152.انظر مثال ”2019WRC, “More Than One Million Pains؛ UNHCR, “We Keep it in Our Heart”، Helsinki Citizens’ Assembly and
Organisation for Refuge, Asylum and Migration (ORAM), Unsafe Haven: The Security Challenges Facing Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender Asylum Seekers and Refugees in Turkey, Revised edition June 2011, http://oramrefugee.org/wp-content/
uploads/2016/04/oram-unsafe-haven-2011-web.pdf
 153.ال ينص القانون الدويل اإلنساين عىل استثناء إال إذا كانت هذه التدابري مطلوبة من أجل أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية ملحة .انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر
حول القانون الدويل اإلنساين العريف ،املادة .129
 154.انظر املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة ،واملادة  17من الربوتوكول اإلضايف الثاين ،ودراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساين العريف ،املادة  .129عىل املستوى
اإلقليمي ،انظر اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخليا ً يف أفريقيا (اتفاقية كمباال).
 155.انظر املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن النزوح الداخيل ،والتي تعيد صياغة وتجميع مواد حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ذات الصلة بالنازحني داخليا.
	 156.يف جملة أمور ،يحظر العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التمييز عىل أساس الجنسية واألصل القومي ويضمن الحق يف مستوى معييش الئق ،والحق يف
الصحة ،والحق يف العمل ،والحق يف التعليم والحق يف السكن الالئق .تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب ،التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
يشرتط العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أيضا عىل الدول األطراف ضامن حصول كل شخص تنتهك حقوقه عىل سبل انتصاف فعالة.
	UNHCR, Executive Committee Conclusion, Refugee Protection and Sexual Violence, No. 73 (XLIV), 1993, www.unhcr.org/uk/ 157.
excom/exconc/3ae68c6810/refugee-protection-sexual-violence.html
	 158.انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس ضد الالجئني ،والعائدين ،واألشخاص النازحني داخليا ،مبادئ توجيهية للوقاية واملواجهة،
 ،2003انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
	 159.قرار مجلس األمن  )2019( 2467وتقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات املسلحة.2019 ،
	OHCHR, “UN rights experts urge more protection for LGBTI refugees”, 1 July 2019, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 160.
DisplayNews.aspx?NewsID=24764&LangID=E
 161.انظر مفوضية شؤون الالجئني ،املبادئ التوجيهية لالحتجاز :املبادئ التوجيهية للمعايري والقواعد املطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائلهhttps://www.refworld. ،2012 ،
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574
	 162.املادة  33من اتفاقية الالجئني واملادة  )1( 3من اتفاقية مناهضة التعذيب .باإلضافة إىل ذلك ،أكدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن التزامات عدم اإلعادة القرسية تنشأ
عندما يتعلق األمر بخطر حقيقي يتمثل يف حدوث انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان ولحقوق معينة محمية مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 163.مثال ،املادة  22من اتفاقية حقوق الطفل؛ املادة  23من امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛ واملبدأ  4من املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن النزوح الداخيل.
UNHCR, ExCom Conclusion 107(LVIII)(2007) on Children at Risk, www.unhcr.org/uk/excom/exconc/4717625c2/conclusion- 164.
children-risk.html
 165.انظر اتفاقية حقوق الطفل ،تقرير يوم املناقشة العامة لعام « :2012حقوق جميع األطفال يف سياق الهجرة الدولية» 2012 ،ودراسة األمم املتحدة العاملية بشأن األطفال املحرومني
من حريتهم.2019 ،
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قائمة مرجعية لمنع ومعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان ALL SURVIVORS PROJECT:

الجزء الثاين:
االستجابة للعنف الجنيس املتصل
بالنزاعات ضد الرجال والفتيان
كجزء من التزامات العناية الواجبة ،يجب عىل الدول التحقيق ومعاقبة وضامن االنتصاف بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها موظفو الدولة مبا يف ذلك
أفراد قوات أمن الدولة ،وكذلك االنتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة مبا يف ذلك الجامعات املسلحة غري التابعة للدول .إن حق الضحايا يف االنتصاف الفعال من
166
الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،مكرس أيضا يف القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان،
167
وقد تم توضيحه يف فقه معاهدات األمم املتحدة.
إن نطاق التزامات الدولة منصوص عليه يف قواعد األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والتعويض لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون
الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل (املبادئ األساسية املتعلقة بالحق يف االنتصاف) ،ومجموعة محدثة من مبادئ مكافحة
اإلفالت من العقاب .باإلضافة إىل التدابري الترشيعية واإلدارية وغريها من التدابري ملنع االنتهاكات التي يتناولها الجزء األول من القامئة املرجعية هذه ،تشمل هذه
االلتزامات التحقيق الفعال والرسيع والشامل والنزيه يف املزاعم؛ الحصول عىل العدالة بشكل متسا ٍو وفعال لجميع الضحايا؛ وسبل االنتصاف الفعالة مبا يف ذلك
التعويض الفوري عن األرضار التي لحقت والتي ينبغي أن تشمل التعويض وإعادة التأهيل والرضا وضامنات عدم التكرار.
عندما يكون األطفال ضحايا/ناجني أو شهودا للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،يجب إيالء اعتبار خاص الحتياجاتهم وتجاربهم وحقوقهم اإلضافية يف أي إجراءات
قضائية .يجب أن تدار مشاركة األطفال من ضحايا العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يف املحاكامت الجنائية ،والبحث عن الحقيقة وغريها من عمليات العدالة
168
االنتقالية بعناية بالغة ،مع إعطاء األولوية ملصالحهم الفضىل ،وأخذ أعامرهم وقدراتهم ونضجهم الفكري وتطور قدراتهم بعني االعتبار.
كام تتطلب املبادئ األساسية املتعلقة بالحق يف االنتصاف حصول الناجني من الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل عىل الدعم إلعادة تأهيلهم والتي ينبغي
أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية وكذلك الخدمات القانونية واالجتامعية (املبدأ  .)21برصف النظر عن الحق يف التعويض ،فإن الدول األطراف يف العهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عليها التزامات عامة بتوفري خدمات صحية جيدة ،مبا يف ذلك لجميع الناجني من العنف الجنيس دون متييز.

–––––––––––
	 166.انظر مثال ،املادة  8من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة  2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واملادة  6من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال
التمييز العنرصي ،واملادة  14من اتفاقية مناهضة التعذيب ،واملادة  39من اتفاقية حقوق الطفل ،والصكوك اإلقليمية مثل امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب( ،املادة ،)7
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان (املادة  ،)25واالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية (املادة  .)13ينعكس االلتزام بجرب الرضر يف حالة حدوث انتهاكات
للقانون الدويل اإلنساين ،املادة  1من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف ،والدراسة الدولية للقانون اإلنساين العريف للجنة الدولية للصليب األحمر ،القاعدة  .150كام
يتضمن نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الحق يف تعويض ضحايا الجرائم ضمن اختصاص املحكمة.
	 167.انظر مثال لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،31طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهدUN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،
 .)(2004انظر أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب ،التعليق العام  ،3تنفيذ الدول األطراف للامدة .)UN Doc. CAT/C/GC/3 (2012 ،14
	 168.انظر مثالGuidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, ECOSOC resolution 2005/20, principle ،
8. See also Children and Transitional Justice, Collaboration between the UNICEF Innocenti Research Centre and the Human
Rights Program at Harvard Law School, reports and briefings available at, www.unicef-irc.org/knowledge-pages/Children-and/Transitional-Justice/567
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السؤال  :8هل توجد قوانني وإجراءات وخربات وقدرات للتحقيق بشكل فعال يف العنف الجنيس املتصل
بالنزاعات ضد الرجال والفتيان ومحاكمة مرتكبيه؟
تعد املقاضاة املتسقة والصارمة لجرائم العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة أمرا أساسيا يف الجهود املبذولة ملنع حدوث هذه الجرائم 169.تتحمل الدول التي
وقعت فيها الجرائم املزعومة املسؤولية الرئيسية عن ضامن إجراء تحقيقات رسيعة وشاملة ومستقلة وحيادية وضامن تقديم املسؤولني عنها إىل العدالة وفقا
للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة .ولتحقيق ذلك ،يشجع مجلس األمن التابع لألمم املتحدة الدول املعنية عىل تعزيز سيادة القانون وقدرة أنظمة العدالة عىل
170
معالجة العنف الجنيس يف حاالت النزاع املسلح وما بعد الرصاع كجزء من الجهود األوسع لتعزيز الضامنات املؤسسية ضد اإلفالت من العقاب.
عندما تكون الدول غري قادرة أو غري راغبة يف إجراء تحقيقات ومالحقات فعالة ،يجب عليها أن تتعاون مع املحاكم الدولية التي قد يكون لها والية قضائية أيضا،
أو مع السلطات القضائية يف دول أخرى حيث تتم متابعة حاالت العنف الجنيس املتصل بالنزاعات مبوجب مبدأ الوالية القضائية العاملية 171.ينبغي أن تتخذ
الدول أيضا تدابري فعالة ،مبا يف ذلك اعتامد أو تعديل الترشيعات الداخلية ،الالزمة لتمكني محاكمها من مامرسة الوالية القضائية العاملية عىل جرائم العنف
الجنيس التي ترقى إىل مستوى انتهاكات للقانون الدويل.
عىل الرغم من إحراز بعض التقدم ،مل تحقق العدالة للغالبية العظمى من الضحايا/الناجني من العنف الجنيس يف النزاع املسلح ،وما زالت املالحقة القضائية
للقضايا املتعلقة بالرجال والفتيان نادرة 172.ميكن أن ينجم اإلفالت من العقاب عن قوانني ال تعرتف باالغتصاب أو غريه من أشكال العنف الجنيس ضد الذكور
(انظر السؤال  .)1حتى لو تم االعرتاف بها يف القانون ،ميكن للضحايا/الناجني الذكور مواجهة العديد من العقبات األخرى التي تحول دون الوصول إىل العدالة.
وميكن أن تشمل هذه العقبات عدم وعي موظفي التحقيق والقضاء باحتاملية وجود ذكور كضحايا ،واالفتقار إىل الخربة والقدرات املتخصصة الالزمة للتحقيق
الفعال يف جرائم العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان .ميكن أيضا امتناع الرجال والفتيان عن السعي للحصول عىل تعويض قضايئ ،مبا يف ذلك خوفا من االنتقام
أو وصفهم بأنهم مثليون جنسيا .ميكن أيضا للقوانني والسياسات واملواقف التمييزية ضد األقليات الجنسية والجندرية بني جهات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة
القضائية ،أن تقلل بشدة من وصول الضحايا/الناجني من العنف الجنيس من األقليات الجنسية والجندرية إىل العدالة.

شمول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف اسرتاتيجيات التحقيق واملقاضاة
ما مل يتم تحديد العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان كأولوية يف اسرتاتيجيات التحقيق واملقاضاة ،فمن املرجح أال يالحظه أحد ،وغالبا ما يحث هذا .لذلك يجب
أن يظهر العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان كبند واضح يف االسرتاتيجيات األوسع نطاقا املتعلقة بالعنف الجنيس من خالل التحقيق األويل؛ ويف
تطوير فرضيات القضايا واسرتاتيجيات التحقيق واملقاضاة؛ ويف تحليل أمناط الجرمية؛ ويف فحص الشهود واختيارهم ومقابالتهم؛ ويف مراحل الحكم والتعويض؛ ويف
الطلبات املقدمة بشأن الطعن وحامية الشهود ،مبا يف ذلك بعد انتهاء اإلجراءات.
األمثلة عىل املامرسة الجيدة يف هذا الصدد محدودة ،وإن وجدت فتوجد يف املحاكم الدولية وليس يف املحاكم الوطنية .ومع ذلك ،فإن املؤسسات القضائية الوطنية
يف البوسنة والهرسك ،بناء عىل ما تركته املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،أظهرت التزاما مبعالجة العنف الجنيس الذي حدث خالل النزاع املسلح الذي
اندلع يف الفرتة  1995-1992عقب تفكك االشرتاكية يف جمهورية يوغوسالفيا االتحادية .عىل الرغم من املخاوف بشأن الطريقة التي تتعامل بها محاكم البوسنة
173
والهرسك مع القضايا املتعلقة بالرجال والفتيان ،فقد كانت املحاكامت مهمة لالعرتاف بضحايا العنف الجنيس من الذكور.
تظهر مامرســة واعدة أيضا من املحاكم املختلطة يف كمبوديا وجمهورية أفريقيا الوســطى .يف الســابق ،صدر حكم تاريخي يف عام  2019من قبل الدوائر
االســتثنائية يف محاكم كمبوديا اعرتف بالرجال من بني ضحايا الزواج القرسي والجرائم الجنســية ،وأدان اثنني من قادة الخمري الحمر الســابقني ،بقيامهم
«بأفعال الإنســانية كجرمية ضد اإلنســانية من خالل ســلوك يتســم بالزواج القرسي واالغتصاب يف ســياق الزواج القرسي» 174.يعترب «االغتصاب واالنتهاك
الجنيس واالســتعباد الجنيس» من بني الجرائم الدولية التي تم تحديدها بشــكل رصيح يف اســراتيجية املقاضاة الخاصة باملحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية
أفريقيا الوســطى مع اإلشــارة رصاحة إىل الفتيان والفتيات 175.عىل الرغم من أنه من الســابق ألوانه معرفة إىل أي مدى ســيظهر العنف الجنيس ضد الذكور يف
املحاكامت ،يف إشــارة مشــجعة أشــار املدعي العام الخاص إىل أن اســراتيجية التوعية التي تتبعها املحكمة العليا ســتحاول الوصول إىل الضحايا/الناجني ،مبن فيهم
176
الرجــال والفتيــان ،الذين يرتددون يف اإلفصاح عام حدث.
كام أن تطوير املحكمة الجنائية الدولية السرتاتيجيات وقدرات أكرث شموال للنوع االجتامعي بشأن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،يوفر أيضا منوذجا مفيدا
لعمليات العدالة عىل املستوى الوطني .يف عام  ،2014أطلق مكتب املدعي العام ورقة سياسات بشأن الجرائم الجنسية والجندرية أكدت التزامها مبعالجة
هذه الجرائم ،وقدمت توضيحات بشأن املفاهيم الرئيسية مبا يف ذلك قابليتها للتطبيق عىل الرجال والفتيان ،ووضعت توجيهات بشأن التنفيذ 177.وشملت
التدابري األخرى لتعزيز قدرة املحكمة الجنائية الدولية عىل التحقيق يف حاالت العنف الجنيس ومقاضاة مرتكبيها تعيني خرباء يف الشؤون الجندرية للعمل مع
فرق املحاكمة وداخل مكتب املدعي العام وشعبة التحقيق ،مبا يف ذلك الحاالت التي تنطوي عىل ضحايا/ناجني من الذكور .كام يقدم خبري يف الجرائم الجنسية
178
والجندرية املرتكبة ضد الرجال والفتيان دعام مخصصا لفرق التحقيق واالدعاء بشأن كيفية التعامل بدقة وفعالية مع القضايا الحالية واملستقبلية.

هــل تعالــج اســراتيجيات التحقيــق واملقاضــاة العنف الجنــي املتصل بالنزاعات؟ هــل العنف الجنيس ضد الرجــال والفتيان
معــرف بــه رصاحــة يف مثــل هذه االســراتيجيات ،وهــل يتضمن فهام ملدى تعــرض الذكور للعنف الجنــي مبا يف ذلك دور امليول
الجنســية والهوية الجندرية؟
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ضامن القدرة عىل التحقيق ومقاضاة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان
يزداد االعرتاف بالحاجة إىل قدرات تك ّرس للتحقيق يف جرائم العنف الجنيس ومقاضاة مرتكبيها ،وكذلك أهمية آليات تسهل اإلبالغ اآلمن والرسي عن الحوادث
من جانب الضحايا/الناجني والشهود .ولهذه الغاية ،دعا مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،عند االقتضاء ،وحدات الرشطة املتخصصة واملحاكم إىل معالجة هذه
الجرائم.
تبنت عدة دول هذا النموذج .يف جمهورية أفريقيا الوسطى عىل سبيل املثال ،تم إنشاء وحدة مشرتكة بني الرشطة والدرك ،وهي الوحدة املشرتكة للتدخل الرسيع
والقضاء عىل العنف الجنيس ضد النساء واألطفال ،للتحقيق يف جرائم العنف الجنيس ومقاضاة مرتكبيها وتقديم الدعم للضحايا/الناجني 179.باإلضافة إىل موظفي
إنفاذ القانون ،تقدم الوحدة خدمات قانونية ونفسية واجتامعية وأنشأت أنظمة إحالة إىل املنظامت غري الحكومية الطبية للضحايا/الناجني .وقد راجع مئات
األشخاص الوحدة ،مبا يف ذلك العرشات ممن تعرضوا للعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،مبا يف ذلك بعض الضحايا/الناجني من الرجال والفتيان ،حتى وقت كتابة
180
هذا التقرير.
عندما يكون هناك نقص يف الثقة يف مؤسسات العدالة الجنائية ،فإن الضحايا/الناجني الذين يرغبون يف تجنب االتصال بالرشطة أو غريها من السلطات قد
يلتمسون بالرغم من ذلك الرعاية الطبية أو غريها من أشكال الدعم .اعتمدت بعض الدول مناذج متكاملة يتم فيها توفري الخدمات الطبية والنفسية واالجتامعية
والقانونية يف مكان واحد مثل املستشفى أو العيادة الصحية .ميكّن ذلك الضحايا/الناجني من الوصول إىل الدعم يف حاالت الطوارئ وعىل املدى الطويل يف مكان
واحد ،وكذلك طلب املشورة القانونية والدعم إذا كانوا يرغبون يف رفع دعاوى أمام سلطات التحقيق .عىل الرغم من أن القرار يجب أن يقع عىل عاتق الضحايا/
الناجني فيام إذا كانوا يرغبون يف رفع تقارير إىل هيئات التحقيق ،تشري التجربة يف بعض السياقات إىل أنه يف حالة توفر الخدمات متعددة القطاعات والدعم
181
القانوين يف مكان واحد ،فقد يكونون أكرث استعدادا للقيام بذلك.
إذا كان عىل الناجني/الشهود اإلبالغ ،فإن الخربة املتخصصة املتعلقة بالعنف الجنيس داخل وحدات التحقيق واالدعاء وبني الجهاز القضايئ أمر رضوري لضامن
االستجابات املناسبة .تويص الدروس املستفادة من املحكمة الجنائية الدولية لرواندا الوحدات املتخصصة أو مجموعات العمل لقضايا العنف الجنيس التي تضم
املحققني واملدعني العامني وموظفي دعم الشهود ومقدمي الرعاية الصحية واملستشارين واملرتجمني الفوريني ،بأن يتلقوا جميعا تدريبات حول العنف الجنيس مبا
182
يف ذلك يف التعامل مع حاالت العنف الجنيس ومعاملة الضحايا/الناجني.

هــل يتــم تقديــم تدريــب متخصص ومســتمر لجميــع موظفي العدالــة الجنائية املعنيــن يف التحقيق يف العنــف الجنيس املتصل
بالنزاعــات ،مبا يف ذلك ضد الرجــال والفتيان؟
هــل توجــد آليــات ميكــن الوصــول إليها تكــون آمنة ورسية لتســهيل تقديم التقارير إىل ســلطات التحقيق مــن قبل ضحايا/
الناجــن مــن العنف الجنيس مبا يف ذلك الرجــال والفتيان؟
هــل توجــد قــدرات وخــرات متخصصة داخــل وحدات التحقيق واالدعــاء ،أو ميكن ملوظفــي التحقيق واالدعاء الوصول إىل
الخــرة الالزمــة لضــان عمليــات املســاءلة الفعالــة املتمحورة حول الناجني يف حــاالت العنف الجنيس املتصــل بالنزاعات ،مبا يف
ذلــك الحــاالت التــي تتعلــق بالرجــال والفتيان والقضايا التــي يكون فيها امليــل الجنيس أو الهويــة الجندريــة للضحية/الناجية ذو صلة؟

حامية الضحايا/الناجني الذكور ودعم مشاركتهم يف عمليات العدالة الجنائية
يجب أن يكون رفاه الضحايا/الناجني هو االعتبار الرئييس يف أي عملية مساءلة .يجب أن تستخدم مثل هذه العمليات نهجا يركز عىل الضحايا/الناجني تكون فيه
الخيارات واالحتياجات والحقوق الفردية املستنرية هي املحركات الرئيسية .ينبغي معاملة الضحايا/الناجني بإنسانية واحرتام لكرامتهم وحقوقهم اإلنسانية ،واتخاذ
183
التدابري املناسبة لضامن سالمتهم ورفاههم الجسدي والنفيس وخصوصيتهم ،وكذلك سالمة عائالتهم.
ال تزال املخاوف تثار حول االفتقار العام للتقدم يف توفري الحامية الفعالة للناجني والشهود من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات عىل الصعيد الوطني ،حيث
ميكن للضحايا/الناجني التعرض للتهديدات والتخويف واالنتقام وإعادة الصدمات وكذلك املخاطر الناجمة عن وصمة العار املرتبطة يف كثري من األحيان بهذه
الجرمية 184.يف حني أن هذه املخاوف تنطبق عىل جميع الضحايا/الناجني من العنف الجنيس ،قد يكون لدى الرجال والفتيان أيضا مخاوف إضافية مبا يف ذلك
أن املشاركة يف اإلجراءات القضائية ستقود املسؤولني القضائيني وغريهم إىل التشكيك يف «رجولتهم» .قد يخىش األشخاص من األقليات الجنسية والجندرية أيضا
اإلفصاح عن هوياتهم وغريها من التداعيات السلبية الناشئة عن مشاركتهم يف عمليات العدالة ،مثل النبذاالجتامعي وفقدان العمل ،ويف البلدان التي يتم فيها
تجريم العالقات الجنسية املثلية بالرتايض ،االعتقال واملقاضاة.
إن تحديات الحامية كبرية بشكل خاص يف السياقات الهشة واملعقدة مثل حاالت الرصاع وما بعد الرصاع حيث املوارد والقدرات غالبا ما تكون محدودة .ومع
48
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ذلك ،يلزم اتخاذ ترتيبات خاصة لضامن الحامية وتيسري املشاركة اآلمنة والرسية يف عمليات العدالة الجنائية .يجب أن تعالج التدابري الوقائية مخاطر الرضر الذي
يتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان وأفراد األقليات الجنسية والجندرية بشكل مختلف .ميكن أن تشمل هذه القواعد اإلجرائية لضامن رسية وخصوصية
الضحايا .ينبغي أن تشمل أيضا تدابري لحامية صحتهم العقلية والعاطفية وضامن سالمتهم وأمنهم قبل اإلجراءات القضائية وأثناءها وبعدها .يف جميع الحاالت،
185
تعد مشاركة الضحية/الناجني يف عمليات صنع القرار أمرا بالغ األهمية لضامن احرتام التدابري لرغباتهم واهتامماتهم وأال تؤدي يف النهاية إىل أي رضر.

هــي يوجــد تدابــر فعالة لضامن ســامة ورسية وخصوصيــة وحامية ضحايا وشــهود العنف الجنيس املتصــل بالنزاعات يف
عمليــات املســاءلة ،وهــل تــم النظــر يف التدابري املحددة التــي قد تكون رضورية لحاميــة الضحايا /الناجني الذكــور والضحايا /
الناجــن مــن األقليــات الجنســية والجندرية ،مبا يف ذلــك املخاطر املحتملة الناشــئة عن القوانني والسياســات واملواقــف التمييزية؟
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السؤال  :9هل يتم تناول العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان يف عمليات البحث عن
الحقيقة وبرامج التعويض؟
يف الحاالت التي حدثت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،كام هو الحال يف النزاعات املسلحة ،شددت هيئات وخرباء األمم املتحدة مرارا وتكرارا عىل أهمية
اتباع نهج شامل للعدالة 186.يف قراره لعام  2019بشأن املرأة والسالم واألمن ،دعا مجلس األمن الدويل الدول رصاحة إىل ضامن فرصة املشاركة الكاملة والحقيقية
187
للناجني من العنف الجنيس والجندري يف جميع مراحل عمليات العدالة االنتقالية.
ميكن للتصدي للعنف الجنيس يف عمليات العدالة االنتقالية غري القضائية ،مبا يف ذلك عمليات البحث عن الحقيقة وبرامج التعويض ،أن يكمل ويعزز عمليات
العدالة الجنائية من خالل توفري فهم أوسع وأعمق ملدى االنتهاكات وطبيعتها وأسبابها وعواقبها وزيادة االعرتاف بالضحايا واالستجابات الجندرية للناجني أكرث مام
هو ممكن من خالل املحاكم.
غالبا ما تكون لجان الحقيقة يف وضع جيد لتحديد الطبيعة املنهجية للعنف الجنيس والتمييز الهيكيل الذي مكّنه من الحدوث .ميكن أن يساعد دمج منظور
جندري يف عملهم أيضا يف كرس وصمة العار هذه وتغيري املواقف املجتمعية فيام يتعلق بالعنف الجنيس .ميكن لربامج التعويض التي تراعي الفوارق بني الجنسني
أن تستجيب لألرضار املحددة التي يتعرض لها األفراد املتأثرون ،وأن تستجيب لألولويات واالحتياجات التي قد تختلف وفقا للعديد من العوامل املختلفة مبا يف
188
ذلك العمر والجنس والنوع االجتامعي ،ومعالجة األرضار األوسع نطاقا لعائالت ومجتمعات الضحايا/الناجني.

تناول العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان يف عمليات البحث عن الحقيقة
إن حق الضحايا/الناجني وعائالتهم يف معرفة حقيقة الظروف التي وقعت فيها االنتهاكات برصف النظر عن اإلجراءات القانونية ودور الدولة يف تفعيل «حق
املعرفة» هو من بني املبادئ الواردة يف املجموعة املحدّثة ملبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب 189.إن الحق يف معرفة الحقيقة وأهميتها يف املساهمة يف إنهاء
اإلفالت من العقاب وتعزيز وحامية حقوق اإلنسان معرتف بها يف أماكن أخرى ،مبا يف ذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان التي دعت إىل إنشاء
190
لجان الحقيقة واملصالحة للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
عندمــا تــم تكليــف لجــان الحقيقــة مبعالجة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات أو بتفســر واليتها لتضم العنف الجنيس ،كان الرتكيز يف املقام األول عىل النســاء
والفتيــات .حتــى اآلن ،مل يهتــم الكثــرون بالعنــف الجنيس املوجه ضد الرجــال والفتيان .عندما يتم التطرق له ،غالبا ما يتم تصنيف االغتصاب وغريه من أشــكال
العنف الجنيس ضد الذكور عىل أنه تعذيب أو غريه من أشــكال العنف الجســدي ،بحيث ال يُعرتف بالطبيعة الجنســية لألفعال وال بدافع الجناة والتأثري الكامل
191
عــى الضحايا وأرسهم ومجتمعاتهم.
كام هو الحال مع عمليات العدالة الجنائية ،هناك أيضا تحديات كبرية لضامن مشاركة الضحايا/الناجني من العنف الجنيس يف عمليات البحث عن الحقيقة .وبنفس
الطريقة التي استخدمت بها التدابري الخاصة مثل نرش التوعية واملحققني املدربني خصيصا والجلسات املغلقة مع املفوضني فقط لتشجيع الضحايا/الناجني عىل
اإلدالء بشهادتهم للجان الحقيقة ،ينبغي أيضا النظر فيام إذا كانت هناك حاجة إىل تدابري مشابهة لتسهيل مشاركة الضحايا/الناجني الذكور والفئات األخرى مثل
األقليات الجنسية والجندرية الذين قد يتم استبعادهم.
هناك دالئل إيجابية عىل أن مثل هذه املخاوف يتم معالجتها من قبل لجنة توضيح الحقيقة والتعايش وعدم التكرار الكولومبية .تؤكد املعايري والصالحيات
التوجيهية للجنة وفقا التفاقية السالم لعام  2016بني حكومة كولومبيا والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي ،عىل نهجها الذي يراعي الفوارق
بني الجنسني ودوره يف معالجة الطرق املختلفة التي أثر بها النزاع عىل مختلف األشخاص مبا يف ذلك عىل أساس العمر والنوع االجتامعي 192.عىل الرغم من أن
الوالية ال تشري رصاحة إىل العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ،إال أنها من بني االنتهاكات التي تجري معالجتها ،وتشري تقارير أنشطة التواصل مع اللجنة إىل أنها
تدرس وتتشاور حول كيفية ضامن مشاركة الضحايا/الناجني من الذكور واإلناث 193.تذكر والية اللجنة عىل وجه التحديد «مجتمع امليم» ضمن فئات األشخاص
الذين يجب عىل اللجنة استهدافهم لتوضيح الحقيقة والتعايش وعدم التكرار يف توضيح أثر النزاع .تحقيقا لهذه الغاية ،تم اإلبالغ عن التعاون مع مجموعات
194
مجتمع امليم ،وتم التعرف عىل الضحايا/الناجني من األقليات الجنسية والجندرية يف األنشطة املبكرة من قبل اللجنة.

هــل تتضمــن واليــات لجان وهيئــات تقيص الحقائــق تعاريف لالغتصاب والعنف الجنيس تشــمل النــوع االجتامعي ،وهل
تشــمل سياســاتها وإجراءاتهــا تدابــر لدعــم التحقيق يف العنــف الجنيس املتصــل بالنزاعات ضد جميع األشــخاص املترضرين ،مبن
فيهم الرجــال والفتيان؟
هــل هنــاك اســراتيجيات للتوعيــة وغريها مــن التدابري املعمول بها لتشــجيع ودعم املشــاركة اآلمنة والرسيــة لجميع ضحايا/
الناجــن مــن العنــف الجنــي املتصل بالنزاعات ،مبــا يف ذلك الرجال والفتيــان يف عمليات البحث عــن الحقيقة؟
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هــل تلقــى موظفــو ومندوبــو لجــان الحقيقة ،أو آليــات وعمليات تقــي الحقائق الوطنية األخــرى ذات الصلة ،تدريبات
متخصصــة بشــأن العنــف الجنــي مبــا يف ذلك ضد الرجــال والفتيان ،وهل هم مدربــون عىل إجراء املقابالت بطرق تتســم باألمان
والرسيــة والحساســية تجــاه ضحايــا العنــف الجنيس مــن الضحايا/الناجني من العنــف الجنيس الذكور واإلناث منهــم ،مبا يف ذلك أولئك
الذيــن اسـ ُتهدفوا بســبب ميولهــم الجنســية الفعلية أو املتصورة أو هويتهــم الجندرية؟

ضامن تعويض الذكور الضحايا /الناجني من العنف الجنيس
وفقا للمبادئ األساسية املتعلقة بالحق يف االنتصاف ،عىل الدول تقديم تعويضات عن األفعال أو اإلغفاالت التي ميكن أن تُنسب إليها والتي تشكل انتهاكات
جسيمة للقانون الدويل اإلنساين أو انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان .عندما تكون األطراف من غري الدول مسؤولة عن تعويض الضحية ،ولكنها غري
195
قادرة أو غري راغبة يف الوفاء بالتزاماتها ،يجب عىل الدولة أن تسعى إىل إنشاء برامج وطنية للجرب واملساعدات األخرى.
تحدد املذكرة اإلرشادية لألمني العام لألمم املتحدة بشأن التعويضات عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات مبادئ أساسية لتصميم وتنفيذ برامج تعويضات تراعي
النوع االجتامعي ومصممة خصيصا لألرضار الواقعة والحساسيات والوصامت املرتبطة بالعنف الجنيس واالحتياجات املحددة للضحايا/الناجني من العنف الجنيس.
تدعو املذكرة اإلرشادية برامج التعويض واملحاكم إىل االعرتاف رصاحة بأن الرجال والفتيان الذين يعانون من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يحتاجون أيضا إىل
إعادة التأهيل وأن احتياجاتهم (مثل الصحة والتعليم والسكن) قد تكون مختلفة عن احتياجات النساء والفتيات 196.يجب أخذ اعتبارات مامثلة يف االعتبار فيام
يتعلق باألشخاص من األقليات الجنسية والجندرية.
يف املامرسة العملية ،تظل التعويضات لضحايا العنف الجنيس املتصل بالنزاعات استثناء وما زالت جرائم العنف الجنيس غري مشمولة بشكل روتيني يف برامج
التعويضات 197.عند تقدميها ،ال يزال هناك استبعاد للضحايا/الناجني الذكور إذا كان تعريف الضحايا/الناجني يف الترشيعات أو السياسات ذات الصلة ال يشمل
الجنسني 198.قد ينجم االستبعاد أيضا عن وصمة العار والخزي التي قد متنع الضحايا/الناجني من التسجيل للحصول عىل تعويضات وبالتايل تكشف ما حدث لهم.
199
ميكن أن يحدث أيضا إذا كانت جهود التوعية تويل اهتامما غري كاف ملساعدة الضحايا/الناجني الذكور عىل املطالبة بحقوقهم.
بالنظر إىل أن برامج التعويضات قد تستغرق وقتا طويال يف التصميم والتنفيذ ،ينبغي إتاحة التعويضات املؤقتة لالستجابة إىل الرضر األكرث إلحاحا والفوري الذي
يؤثر عىل ضحايا/الناجني من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .وينبغي أن يشمل ذلك العالج الطبي العاجل ودعم سبل كسب العيش ،وينبغي أن تصمم لتلبية
200
االحتياجات الجندرية والعمرية لجميع األشخاص.
باإلضافة إىل املزيد من الفوائد امللموسة مثل التعويض املايل والرعاية الصحية ،ميكن لالعتذارات الرسمية واالحتفاالت وغريها من التدابري لالعرتاف الرسمي بالذكرى
والضحايا أن تساعد يف إصالح األرضار .ميكن أن تسهم أعامل االعرتاف والتذكري الدقيقة والحساسة املصممة بالتشاور مع الضحايا/الناجني يف التعرف عليهم وتساعد
يف تقليل وصمة العار .تويص املذكرة التوجيهية لألمني العام برضورة بذل املزيد يف هذا املجال فيام يتعلق بالعنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الرجال والفتيان،
201
وكذلك بالنسبة للجامعات التي واجهت التمييز ،مبا يف ذلك عىل أساس ميلها الجنيس الفعيل أو املتصور والهوية الجندرية.

هل التعويضات الشاملة واملتمحورة حول الضحايا/الناجني ،متاحة لجميع الناجني من العنف الجنيس ،مبا يف ذلك الرجال والفتيان؟
ريثام يتم إنشاء برامج تعويضات شاملة ،هل قدمت الدولة تعويضات مؤقتة لالستجابة لألرضار الطبية العاجلة وغريها من األرضار
املبارشة الناجمة عن العنف الجنيس ،مبا يف ذلك بالنسبة للضحايا/الناجني من الذكور؟
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لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام .1988
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السؤال  :10هل ميكن للضحايا/الناجني من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات الحصول عىل الرعاية الصحية
العقلية والدعم النفيس االجتامعي؟

إن الحق يف الصحة لجميع األشخاص منصوص عليه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (املادة  .)25.1تعرتف الدول األطراف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية بحق كل شخص يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،ويُطلب منها اتخاذ خطوات لتهيئة الظروف
لضامن توفري الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض (املادة)  .)12.1حددت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية العنارص املرتابطة
واألساسية للحق يف الصحة ،مبا يف ذلك توفري مرافق وسلع وخدمات رعاية صحية جيدة النوعية بعدد ٍ
كاف داخل البلد ،ويجب أن تكون متاحة جسديا واقتصاديا
للجميع دون متييز ،وتكون مناسبا ثقافيا وتراعي النوع االجتامعي والعمر 202.كام تتناول صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية األخرى التزامات الدولة فيام
203
يتعلق بالحق يف الصحة ،أحيانا بشكل عام وأحيانا فيام يتعلق بفئات محددة من األشخاص مثل النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة.

عادة ما يتعرض الضحايا/الناجني من العنف الجنيس إىل عواقب وخيمة عىل الصحة الجسدية والعقلية وكذلك اآلثار االجتامعية واالقتصادية ،مام يتطلب رعاية
ودعم يف حاالت الطوارئ وعىل املدى الطويل .تحدد الربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة برعاية الناجني من العنف الجنيس الحد األدىن من املعايري
لضامن توافر والوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة والجيدة والرسية والتي تركز عىل الناجني ،مبا يف ذلك الذكور الناجني والناجني من األقليات الجنسية والجندرية،
واالستجابة بشكل مناسب للعوامل األخرى مثل العمر واإلعاقة والثقافة 204.باإلضافة إىل العالج الطبي يف حاالت الطوارئ واإلسعافات األولية النفسية ،ينبغي أن
تكون الخدمات متاحة لجميع الضحايا/الناجني لتوفري الرعاية الصحية الجسدية والعقلية عىل املدى الطويل ،والحامية ،ودعم سبل العيش واملساعدة القانونية.
يف كثري من حاالت النزاع املسلح ،ال تتوفر الرعاية الرسيرية الطارئة والرعاية الصحية وغريها من الخدمات أو يصعب الوصول إليها .ميكن أن ينتج هذا عن
نقص عام يف الخدمات أو انعدام األمن أو املوقع الجغرايف أو التكلفة .كام ميكن أن يتأثر مدى توفر وجودة الرعاية الصحية وغريها من أشكال الدعم وإمكانية
الوصول إليها من قبل الضحايا/الناجني الذكور سلبا إذا مل يتم تصميم الخدمات لتشملهم ،أو إذا مل يكن لدى مقدمي الخدمات التدريب أو الخربة الالزمني لتحديد
واستجابة احتياجاتهم املحددة .ميكن أيضا للمحظورات املجتمعية ،ووصمة العار والشعور بالخزي أن متنع الناجني الذكور من الكشف عن تجاربهم وطلب
املساعدة 205.يواجه الضحايا/الناجون من األقليات الجنسية والجندرية عقبات مامثلة ميكن أن تتفاقم بسبب القوانني التمييزية والسياسات واملامرسات واملواقف
التمييزية ملؤسسات الرعاية الصحية واملوظفني تجاه األشخاص ذوي امليول الجنسية والهويات الجندرية املتنوعة.

التأكد من دعم األطر القانونية والسياساتية لحق الضحايا الذكور/الناجني من العنف الجنيس يف الصحة
مبوجــب القانــون الــدويل ،يتعــن عىل الدول بــذل كل جهد ممكن ،ضمن املوارد املتاحة ،لإلعامل التدريجي بالحــق يف الصحة .عىل الرغم من نقص املوارد أو
القيــود األخــرى ،فــإن بعــض االلتزامــات لها تأثري فوري ويجب تطبيقها حتى يف حاالت النزاع املســلح .ينبغي اعتبار توفري الرعايــة الطبية الطارئة وغريها من
أشــكال الدعــم الحيــوي للناجــن من االغتصاب والعنــف الجنيس املتصلني بالنزاعات من بني األولويات العاجلة يف إعــال الحق يف الصحة 206.كخطوة أوىل ،يجب
عــى الــدول ضــان حــق الضحايا/الناجني يف الصحة بطريقة منصفة وغري متييزية ،وضامن وجود الترشيعات املناســبة ،ووضع اســراتيجيات أو خطط عمل لتعزيز
207
االستجابات الصحية.
ميكن أن تؤثر القوانني أو السياسات التي ال تعرتف بتعرض الذكور للعنف الجنيس بشكل مبارش عىل مدى توفر الرعاية الطبية وغريها من أشكال الدعم للضحايا/
الناجني الذكور ،وينبغي تنقيحها بحيث تكون شاملة للنوع االجتامعي .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن متنع القوانني التمييزية ،مبا يف ذلك القوانني التي تج ّرم املثلية
الجنسية ،الضحايا/الناجني الذكور وأفراد األقليات الجنسية والجندرية من التامس املساعدة وتعيق قدرة الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية عىل االستجابة
الحتياجاتهم (انظر أيضا السؤال  .)1ميكن أن تردع املتطلبات اإللزامية ملقدمي الرعاية الصحية باإلبالغ عن العنف الجنيس إىل الرشطة أو غريها من السلطات
العامة الضحايا/الناجني الذين ال يرغبون يف متابعة اإلجراءات القانونية ،وقد تتعارض أيضا مع مبادئ الرسية وتقرير املصري وميكن أن تزيد من مخاطر التعرض
208
ملزيد من اإليذاء.
كام هو مذكور يف السؤال  ،3تعد خطط العمل الوطنية مهمة لوضع مناهج شاملة ومنسقة ملنع العنف الجنيس والتصدي له ولتخصيص املوارد املالية وغريها من
املوارد املطلوبة .ينبغي أن تشمل الخطط تدابري لضامن توافر الرعاية الطبية وخدمات الصحة اإلنجابية والوصول إليها من قبل جميع الناجني .يجب أن يكون
هناك اعرتاف رصيح بأن الرجال والفتيان وأفراد األقليات الجنسية والجندرية قد يكونون من بني الضحايا/الناجني ،وينبغي أن تتضمن الخطط تطوير خدمات
شاملة ومناسبة طويلة األمد تركز عىل الناجني وتناسب العمر وميكن لجميع الناجني الوصول إليها دون متييز.
يف العديد من حاالت النزاع املسلح ،تتدهور مستويات الرعاية الصحية يف الدولة وغريها من الخدمات ويعتمد الناجون من العنف الجنيس عىل املجتمع اإلنساين
لتقديم الرعاية الطبية وغريها من أشكال الدعم .وفاء بااللتزامات بضامن الحق يف الصحة ،يجب عىل الدول بالتايل تسهيل عمل الجهات الفاعلة اإلنسانية يف توفري
الرعاية والدعم لضحايا العنف الجنيس/الناجني منه .يتعني عىل أطراف النزاع املسلح عىل وجه التحديد مبوجب القانون الدويل اإلنساين حامية املرافق الطبية
والصحية واملوظفني مبا يف ذلك العاملون يف املجال اإلنساين 209.لذلك يجب عىل الدول اتخاذ تدابري وقائية محددة مبا يف ذلك تجريم وإدانة الهجامت عىل املنشآت
الصحية والعامل واعتامد قوانني لحامية العاملني الصحيني من العقاب بسبب تقديم الرعاية الطبية إىل «األعداء» أو «اإلرهابيني» .يجب أن تنص السياسات
والقواعد واللوائح العسكرية والتدريب بوضوح عىل وجوب احرتام الرعاية الصحية يف جميع األوقات ،ويجب اتخاذ جميع التدابري املمكنة لحامية املرافق الصحية
210
والعاملني يف القطاع الصحي وغريهم من العاملني يف املجال اإلنساين من الهجامت التي تشنها أطراف ثالثة.
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هــل متــت إزالــة العوائــق القانونية والسياســاتية التي تحول دون حصــول الضحايا/الناجني من العنــف الجنيس من الذكور
واألقليــات الجنســية والجندريــة عــى الرعاية الطبيــة والرعاية الصحيــة العقلية والدعم النفيس االجتامعــي ،مبا يف ذلك يف القوانني
والسياســات التمييزية؟
هل تتضمن االسرتاتيجيات والخطط ذات الصلة تدابري تهدف إىل ضامن توفري خدمات رعاية طبية شاملة ومجانية ورسية وذات
جودة عالية لجميع الناجني من العنف الجنيس ،مبا يف ذلك الرجال والفتيان ،وبناء املهارات واملعرفة والقدرات بني جميع العاملني يف
مجاالت الصحة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي لالستجابة بشكل مناسب الحتياجات ورغبات جميع الناجني دون متييز؟
هل اتخذت الدولة جميع التدابري القانونية والسياسية والعملية املمكنة لحامية املرافق الصحية والعاملني يف مجال الصحة
واملساعدات اإلنسانية وغريهم من املشاركني يف تقديم الرعاية واملساعدة للضحايا/الناجني من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات؟

ضــان حصــول الضحايا/الناجــن الذكــور من العنــف الجنيس عىل الرعايــة الطبية والرعايــة الصحية العقليــة والدعم النفيس
االجتامعي املناسب
دعت هيئات معاهدات األمم املتحدة الدول ،مبا فيها تلك املتأثرة بالنزاع املسلح ،إىل اتخاذ إجراءات فورية مثل االستثامر يف تدريب موظفي الرعاية الصحية ،ويف
حالة األطفال الضحايا/الناجني من العنف الجنيس (مبا يف ذلك األطفال النازحون داخليا والالجئون وملتمسو اللجوء) توفري الرعاية الطبية الكافية والرعاية الصحية
العقلية والدعم النفيس االجتامعي 211.كام دعا املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية إىل توفري خدمات
212
رسيرية شاملة للناجني من العنف الجنيس.
شدد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل أن الناجني من العنف الجنيس ،مبا يف ذلك الرجال والفتيان ،يجب أن يحصلوا بشكل غري متييزي عىل الخدمات
واالستفادة من برامج اإلغاثة والتعايف ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية والنفسية االجتامعية واملأوى اآلمن ودعم سبل العيش واملساعدة القانونية 213.شدد األمني العام
لألمم املتحدة أيضا عىل الحاجة إىل مساعدة غري متييزية للناجني ،داعيا إىل تقديم مساعدة متعددة القطاعات لجميع الناجني من العنف الجنيس ،مبا يف ذلك
اإلدارة الرسيرية لالغتصاب والخدمات الطبية والنفسية واالجتامعية والقانونية وإىل إيالء اهتامم خاص ليتم تقدميها ملجموعة متنوعة من الضحايا مبا يف ذلك
214
الناجني الذكور ومن األقليات الجنسية والجندرية الذين قد يحتاجون إىل استجابات متخصصة.
يجب أن يتلقى العاملون يف املجال الصحي تدريبا ودعام وإرشافا مستمرين لتعزيز قدرتهم عىل تقديم رعاية جيدة لجميع الناجني بغض النظر عن الجنس أو
امليول الجنسية أو الهوية الجندرية .تويص املبادئ التوجيهية ،حيثام أمكن ،بوجود أخصائيني يف قضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي بني موظفي املرافق
الصحية .عند تصميم وتوفري الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي ،ينبغي أن يكون الضحايا/الناجون ،مبن فيهم الذكور،
من بني الذين تتم استشارتهم ،ويجب تصميم الخدمات لتكون يف متناولهم وتستجيب الحتياجاتهم ورغباتهم .يوىص أيضا بإدراج مسائل العنف الجنيس من بني
أنواع القائم عىل النوع االجتامعي يف أنشطة التوعية والتوعية املجتمعية املتعلقة بالصحة مبا يف ذلك الوقاية ،واإلبالغ عن املخاطر ،واآلثار الصحية ،وفوائد العالج
215
الصحي ،وكيفية للوصول إىل الرعاية.
يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،تم تنفيذ حمالت وبرامج التوعية املجتمعية بهدف تعزيز فهم أنواع مختلفة من العنف ،مبا يف ذلك العنف الجنيس ضد الرجال
والفتيان ،وخلق الوعي بالخدمات والدعم املتاح .وتفيد التقارير أن هذه الحمالت والربامج أدت إىل زيادات كبرية يف مستويات اإلبالغ واستخدام الخدمات من
قبل الناجني من الذكور واإلناث عىل حد سواء .كام تفيد التقارير أن مشاركة قادة املجتمع يف آليات الحامية املجتمعية وتدريبهم قد أسفرت عن نتائج إيجابية
مامثلة يف جمهورية أفريقيا الوسطى .يف هذين البلدين ويف أماكن أخرى ،شدد العاملون يف املجال اإلنساين عىل أهمية تحديد نقاط التدخل لتسهيل الكشف
اآلمن والرسي من قبل الناجني الذكور .ينبغي أن يشمل ذلك املستشفيات واملرافق الصحية األخرى ،ولكن ميكن أن يشمل أيضا املساحات االجتامعية أو املجتمعية
216
األخرى التي يجتمع فيها الرجال والفتيان ،أو عن طريق الزيارات العائلية واملنزلية.
قد يتطلب االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس الخطري ،مبا يف ذلك عندما يصل إىل مستوى التعذيب ،استجابات متخصصة تشمل التخصصات الرسيرية
وغريها من الدعم الطبي والعقيل والنفيس عىل املدى الطويل .نادرا ما يوجد هذا النوع من الدعم املتخصص يف البلدان املتأثرة بالنزاع ،ولكن ينبغي أن يؤخذ يف
االعتبار يف تصميم وتطوير ومتويل الخدمات للضحايا/الناجني من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات .كام ينبغي إتاحة دعم سبل العيش لضامن تلبية االحتياجات
األساسية العاجلة بالنظر إىل اآلثار املدمرة للعنف الجنيس عىل حياة الضحايا/الناجني ،مبا يف ذلك قدرتهم عىل كسب الرزق وعىل إعالة أنفسهم وأرسهم.
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هل الدولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة
بالحق يف الصحة؟
هل الرعاية الطبية والرعاية العقلية والنفسية االجتامعية الطارئة املجانية والرسية التي تركز عىل الناجني واملتوفرة عىل مدار 24
ساعة متاحة لجميع الناجني من العنف الجنيس دون متييز ،وهل املعلومات املتعلقة بكيفية الوصول إىل الخدمات تنرش عىل نطاق
واسع بني جميع املجتمعات املتأثرة؟
هــل خدمــات الرعاية الصحية مصممة لتســهيل الوصول إىل الكشــف اآلمن والرسي من قبل جميــع الضحايا/الناجني من العنف
الجنــي ،مبــا يف ذلــك الرجال والفتيان ،وهــل تم تدريب موظفي الرعاية الصحية عىل توفري الرعايــة الطبية الالزمة وغريها من الدعم
للضحايا/الناجني دون متييز؟
هــل دعــم ســبل العيــش متــاح للناجني من العنــف الجنيس ،مبا يف ذلك الرجــال والفتيان ،ودون متييز عىل أســاس امليل الجنيس
والهويــة الجندرية؟

الهوامش
 204.انظر مثالCaring for Child Survivors of Sexual Abuse, Guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian ،
settings, 2006؛ مرشوع قانون الالجئني واملفوضية السامية لشؤون الالجئني ،العمل مع الرجال والفتيان الناجني من العنف املبني عىل الجنس والجندر يف حاالت النزوح القرسي:
إرشادات يجب معرفتها (2012 ،)4؛ صندوق األمم املتحدة للسكان ،الحد األدىن ملعايري الوقاية واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ2015 ،؛ منظمة
الصحة العاملية ،االستجابة لألطفال واملراهقني الذين تعرضوا لالعتداء الجنيس ،املبادئ التوجيهية الرسيرية ملنظمة الصحة العاملية؛ WHO, Guidelines for medico-legal
 .care for victims of sexual violence 2003انظر امللحق للروابط اإللكرتونية.
 205.انظر تقارير أوول رسفايفرز بروجيكت« ،محط ٌم من الداخل».”I don’t know who can help“ ،
	According to the WHO Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, 2003, this should include: “comprehensive, 206.
gender-sensitive health services in order to cope with the physical and mental health consequences of their experience and to aid
their recovery from an extremely distressing and traumatic event. The types of services that are needed include pregnancy testing,
pregnancy prevention (i.e. emergency contraception), abortion services (where legal), STI testing and/or prophylaxis, treatment of
.”injuries and psychosocial counselling
	 207.للمزيد حول الحق يف الصحة ،انظر مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ،الحق يف الصحة ،صحيفة الوقائع رقم  ،31انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
	 208.للمزيد عن واجب اإلبالغ ،انظرInteragency Gender-based Violence Case Management Guidelines: Providing Care and Case Management ،
 ،Services to Gender-Based Violence Survivors in Humanitarian Settings, 2017انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
	 209.مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،تتمتع املستشفيات واملرافق األخرى املنشأة لألغراض الطبية بحامية خاصة ،ويجب أال تعوق أطراف النزاع املسلح (التابعة الدولة وغري التابعة لها)
تقديم الرعاية ويجب أن توفر املساعدة والحامية الالزمتني للعاملني الطبيني .ملزيد من التفاصيل ،انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،احرتام الرعاية الصحية وحاميتها يف النزاعات
املسلحة ويف الحاالت التي ال يشملها القانون الدويل اإلنساينhttps://www.icrc.org/ar/document/respecting-and-protecting-health-care- ،2012 ،
armed-conflicts-and-situations-not-covered
	 210.تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن التابع لألمم املتحدة قرارات تعزز املعايري ضد الهجامت عىل الخدمات الصحية وتحدد التدابري الوقائية التي يتعني عىل الدول
اتخاذها .انظر عىل سبيل املثال قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  )A / 69 / L.35 (2014وقرار مجلس األمن .)2016( 2286
 211.انظر مثال املالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير الدورية لجمهورية أفريقيا الوسطى)UN Doc. CRC/C/CAF/CO/2 (2017 ،؛ جمهورية الكونغو الدميقراطية،
)UN Doc. CRC/C/COD/CO/3-5 (2017؛ واليمن .)UN Doc. CRC/C/YEM/CO/4 (2014 ،كام قدمت هيئات املعاهدات توصيات خاصة بتوفري الرعاية الطبية

والرعاية الصحية العقلية وغريها من أشكال الدعم للنساء الناجيات من العنف الجنيس ،عىل سبيل املثال اتفاقية مناهضة التعذيب واملالحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الخاص
لبوروندي املطلوب مبوجب املادة  )1( 19برصامة االتفاقية ،)UN Doc. CAT/C/BDI/CO/2/Add.1 (2016 ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،املالحظات
الختامية بشأن التقرير الدوري ملايل.)UN Doc. CEDAW/C/MLI/CO/6-7 (2016 ،
	 212.انظر عىل سبيل املثال تقرير املقررين الخاصني املعني بحق كل شخص يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،واملعني ببيع األطفال واستغاللهم يف البغاء ويف
املواد اإلباحية ويف أشكال الرق املعارصة ،مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه يف زيارتهام املشرتكة لنيجرييا.)UN Doc. A/HRC/32/32/Add.2 (2016 ،
 213.انظر مثال قراري مجلس األمن  )2019( 2467و.)2016( 2331
 214.تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات.2019 ،
 215.انظر ،اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين ،2015 ،انظر امللحق للرابط اإللكرتوين.
	 216.للتفاصيل انظر تقارير أوول رسفايفرز بروجيكت« ،محط ٌم من الداخل».”I don’t know who can help“ ،
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إرشادات إضافية/ مراجع:ملحق
)مواضيع عامة (بالعربية
 املعايري املهنية ألنشطة الحامية التي تضطلع بها الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين ومجال حقوق،اللجنة الدولية للصليب األحمر
https://shop.icrc.org/professional-standards-for- ،2018  الطبعة الثالثة،اإلنسان يف النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى
protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-ofviolence-2545.html?___store=default&_ga=2.100179228.369804266.1571772139-499556585.1566976788

•

https://shop. ،2012 ، الطبعة الثانية، تعزيز حامية املدنيني يف النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف،اللجنة الدولية للصليب األحمر
icrc.org/enhancing-protection-for-civilians-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2682.html

•

)(باإلنغليزية
IASC, Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines: Providing Care and Case Management
Services to Gender-based Violence Survivors in Humanitarian Settings, 2017, www.gbvims.com/wp/wp-content/
uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf

•

Gender-Based Violence AoR, Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies,
/2019, www.hhri.org/publication/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies

•

OHCHR, Living Free and Equal: What States Are Doing to Tackle Violence and Discrimination against
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People, 2016, www.ohchr.org/Documents/Publications/
LivingFreeAndEqual.pdf

•

OHCHR, Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law, 2012,
www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf

•

)الحامية القانونية (بالعربية
https://shop.icrc.org/la-mise-en- ،2015 أيلول/ سبتمرب، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين،اللجنة الدولية للصليب األحمر
oeuvre-du-droit-humanitaire-manuel-version-cederom-2490.html

•

،2015 ، منع االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس أثناء النزاعات املسلحة واملعاقبة الجنائية عليها،اللجنة الدولية للصليب األحمر
https://www.icrc.org/ar/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violenceduring-armed

•

)(باإلنغليزية
OHCHR, International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict, 2011, www.ohchr.org/Documents/
Publications/HR_in_armed_conflict.pdf

•

)الرصد وجمع البيانات والتحقيق واإلبالغ (بالعربية
–  نهج بيانات قائم عىل حقوق اإلنسان، املفوضية السامية لحقوق اإلنسان،مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/ ،2030 عدم إهامل أحد يف خطة التنمية املستدامة لعام
GuidanceNoteonApproachtoData_AR.pdf

•

 الدليل قيد التحديث؛ للدليل.2001 ، دليل التدريب عىل رصد حقوق اإلنسان:7  سلسلة التدريب املهني رقم،مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/ar/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx ،األصيل والفصول املنقحة

•

 توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات والسالمة يف بحث وتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت،منظمة الصحة العاملية
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43709/9789241595681_ara.pdf?sequence=2 ،2007 ،الطوارئ

•
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 جمع البيانات،الخبري املستقل لألمم املتحدة املعني بالحامية من العنف والتمييز القامئني عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجنسانية
UN Doc. A/HRC/41/45، ،وإدارتها كوسيلة لزيادة التوعية مبسألة العنف والتمييز القامئني عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجنسانية
(2019)، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/138/25/pdf/G1913825.pdf?OpenElement

•

)(باإلنغليزية
OHCHR, Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations: Guidance and Practice, 2018, www.
ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf

•

OSRSG CAAC, DPKO and UNICEF, Field Manual: Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave
Violations Against Children in situations of Armed Conflict, 2014, www.mrmtools.org/mrm/files/MRM_Field_5_
June_2014.pdf

•

UK Foreign & Commonwealth Office, International Protocol on the Documentation and Investigation of
Sexual Violence in Conflict: Best Practice on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation of
International Law, Second Edition, 2017, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf

•

IICI, Guidelines for Investigating Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence against Men and Boys,
2016, www.gov.uk/government/publications/guidelines-for-investigating-conflict-related-sexual-and-gender-basedviolence-against-men-and-boys

•

)االسرتاتيجيات (باإلنغليزية/خطط العمل الوطنية
OHCHR, Professional Training Series No. 10: Handbook on National Human Rights Plans of Action, 2002, www.
ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf

•

)سلوك قوات أمن الدولة (باإلنغليزية
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), OSCE and OSCE Office for Democratic
:Institutions and Human Rights, Gender and SSR Guidance Notes

•

Integrating Gender into Oversight of the Security Sector by Ombuds Institutions & National Human Rights
Institutions, 2014, www.dcaf.ch/integrating-gender-oversight-security-sector-ombuds-institutions-national-humanrights-institutions

•

Integrating Gender into Internal Police Oversight, 2014, www.dcaf.ch/integrating-gender-internal-police-oversight

•

Integrating a Gender Perspective into Internal Oversight within Armed Forces, 2012, www.dcaf.ch/integratinggender-perspective-internal-oversight-within-armed-forces

•

)حامية األشخاص املحرومني من حريتهم (بالعربية
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،2015 ،) قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال،مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf

•

،1985 ،) قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني،مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_02.pdf

•

https://shop.icrc.org/prives-de-liberte-2570.html ،2016 ، حامية األشخاص املقيدة حريتهم،اللجنة الدولية للصليب األحمر

•
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)(باإلنغليزية
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Preventing and Addressing Sexual and Gender-based
Violence in Places of Deprivation of Liberty, Standards, Approaches and Examples from the OSCE Region, 2019,
www.osce.org/odihr/427448

•

Association for the Prevention of Torture (APT), “Yes, Torture Prevention Works”: Insights from a global research
study on 30 years of torture prevention, 2016, www.apt.ch/content/files_res/apt-briefing-paper_yes-tortureprevention-works.pdf

•

,APT, Towards the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: A Monitoring Guide, 2018
www.apt.ch/content/files_res/apt_20181204_towards-the-effective-protection-of-lgbti-persons-deprived-of-liberty-amonitoring-guide-final.pdf

•

)حامية األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة (بالعربية
https:// ،2007 ،) قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة (مبادئ باريس،اليونيسف
resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/6095_0.pdf

•

)(باإلنغليزية
Child Soldiers International (CSI), Louder than Words: An agenda for action to end state use of child soldiers, 2012,
www.child-soldiers.org/shop/louder-than-words-1

•

CSI, A Law Unto Themselves? Confronting the recruitment of children by armed groups, 2016, www.child-soldiers.
org/shop/a-law-unto-themselves-confronting-the-recruitment-of-children-by-armed-groups

•

)حامية النازحني والالجئني وطالبي اللجوء (بالعربية
https:// ،2015 ، إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين،اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
/gbvguidelines.org/ar

•

 واألشخاص النازحني، والعائدين، العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس ضد الالجئني،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. ،2003 ، مبادئ توجيهية للوقاية واملواجهة،داخليا
pdf?reldoc=y&docid=5305b5204

•

 العمل مع الرجال والفتيان الناجني من العنف املبني عىل الجنس والجندر يف،مرشوع قانون الالجئني واملفوضية السامية لشؤون الالجئني
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. ،2012 ،)4(  إرشادات يجب معرفتها:حاالت النزوح القرسي
pdf?reldoc=y&docid=509ce48d2

•

 العمل مع األشخاص املثليني والثنائيني ومتحويل الجندر ومزدوجي الجنس يف حاالت،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. ،2011 ،2  إرشادات يجب معرفتها،النزوح قرسي
pdf?reldoc=y&docid=4fd57e702

•

)(باإلنغليزية
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Alone and Unsafe: Children, migration and
sexual and gender-based violence, 2018, www.media.ifrc.org/ifrc/document/alone-unsafe-children-migration-sexual/gender-based-violence

•

Organisation for Refuge, Asylum and Migration (ORAM), Sexual and Gender Minority Refugees: Safe Place
Checklist, 2015, www.oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/05/Safe-Space-Checklist-English-1.pdf

•

ORAM, Sexual and Gender Minorities: What Refugee Professionals Need to Know and Do: A Sampling of
Presentation Slides, 2015, www.oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/05/Sample-Training-Slides-English.pdf

•
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)العدالة واملساءلة (بالعربية
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات
UN Doc. A/Res/60/147، 2005، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ ،الخطرية للقانون اإلنساين الدويل
N05/496/40/pdf/N0549640.pdf?OpenElement

•

UN Doc. ،املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب
E/CN.4/2005/102/Add.1، (2005)، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/98/pdf/G0510898.
pdf?OpenElement

•

https://www. ،2006 ، مبادرات املقاضاة: أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الرصاع،مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsar.pdf

•

https://www.ohchr. ،2006 ، لجان الحقيقة: أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الرصاع،مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsar.pdf

•

https:// ،2008 ، برامج جرب الرضر: أدوات سيادة القانون للدول الخارجة من الرصاعات،مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammes_ar.pdf

•

https://www.ohchr. ،2014 حزيران/ يونيو، التعويضات عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات:املذكرة التوجيهية لألمني العام لألمم املتحدة
org/Documents/Issues/Women/WRGS/PeaceAndSecurity/ReparationsForCRSV_ar.pdf

•

)(باإلنغليزية
OHCHR, Protection of victims of sexual violence: Lessons learned: Workshop report, 2019, www.ohchr.org/
Documents/Issues/Women/WRGS/ReportLessonsLearned.pdf

•

UK Foreign & Commonwealth Office, International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual
Violence in Conflict, Second Edition, 2017, www.assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf

•

ICC, Office of the Prosecutor, Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes, June 2014, www.icc-cpi.int/iccdocs/
otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf

•

ICTR, Prosecution of Sexual Violence: Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual
Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International
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شكر وتقدير
أجرت لوسيا ويذرز البحث للقامئة املرجعية هذه وصاغتها ،وشاركها كل من :فريونيكا بيلينتاين ،ومارتا بوسكيتس ،وتوماسو فالشيتا ،وليو
نوي ،وباتريشيا أوليه تيجريو ،وأندرو بارك ،ولورا باسكويرو ،وكيارا فالنتي .قام توماسو فالشيتا باملراجعات القانونية والسياساتية وقام
أندرو بارك بتقديم التوجيهات واملراجعات حول القضايا املتعلقة باألقليات الجنسية والجندرية.
تتوجه «أوول رسفايفرز بروجيكت» بجزيل الشكر واالمتنان للمراجعني الخارجيني الذين قدموا وقتهم بسخاء لهذا املرشوع وساهموا
مبعلوماتهم وأفكارهم وخرباتهم ،وهم :سارة كوتون ،مستشارة السياسة والشؤون العامة ،اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ جورجينا
ميندوزا سولوريو ،مسؤولة حقوق اإلنسان ،قسم حقوق اإلنسان للمرأة والشؤون الجنسانية ،مكتب مفوض األمم املتحدة السامي
لحقوق اإلنسان؛ مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح؛ مكتب املمثل الخاص لألمني العام
لألمم املتحدة املعني بالعنف الجنيس يف حاالت النزاع؛ إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة؛ ريتشارد سولوم ،كبري موظفي
الرصد واإلدارة القامئة عىل النتائج ،قسم الحامية الدولية ،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ وفريق خرباء األمم املتحدة
املعنيني بسيادة القانون والعنف الجنيس يف النزاعات.
حـ ّررت ســفيا فلــوري القامئــة املرجعيــة ،وترجمتها آية ج ّراح إىل العربية .قدّ م براين ســتوفر الرســوم التوضيحية .كام قدّ مت رشكة
«  »Halographicاملســاعدة يف التصميــم واإلنتــاج ،وطبعت «  »Instantprintالقامئة.
أخريا ،ما كان لهذا املرشوع أن يكن لوال الدعم السخي من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث يف اململكة املتحدة التي مولت البحث
وإنتاج القامئة املرجعية.
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ازداد يف السنوات األخرية االعرتاف مبدى تأثري العنف الجنيس املرتبط بالنزاع الواقع عىل الرجال والفتيان يف الحوادث املوثقة يف ما ال يقل
عن  30دولة مترضرة من النزاع .ميكن أن يكون الرجال والفتيان عرضة للهجامت االنتهازية وللعنف الجنيس املوجه بهدف معاقبة وإهانة
وإرهاب وقمع الضحايا/الناجني ومجتمعاتهم.
تُظهر الجهود الجارية لحامية النساء والفتيات من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات أنه ال توجد حلول رسيعة .بدال من ذلك ،تتطلب
الوقاية نُ ُهجا متعددة تعالج األسباب املبارشة والجذرية ،كام تتطلب تضافر وتنسيق الجهود من قبل العديد من الجهات الفاعلة
الحكومية وغري الحكومية .ومع ذلك ،فإن السلطات الوطنية تتحمل بشكل خاص مسؤوليات احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع األفراد
داخل أراضيها و/أو ضمن واليتها القضائية.
قامت «أوول رسفايفرز بروجيكت» بوضع قامئة مرجعية ملنع ومكافحة العنف الجنيس ضد الرجال والفتيان ملساعدة الحكومات
واملشاركني يف دعمهم (من بينهم املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم والعمليات امليدانية األخرى؛
وكاالت ومكاتب وخرباء وهيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة؛ واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية) لدعم
الجهود الوطنية الرامية إىل منع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات ضد الذكور والتصدي له.
تهدف القامئة املرجعية هذه إىل تكملة الجهود املستمرة واملطلوبة بشكل عاجل لحامية النساء والفتيات بشكل أفضل من العنف الجنيس
املتصل بالنزاع ،والتي ال ينبغي لالهتامم باألشخاص اآلخرين املعرضني للخطر أن ينتقص من أهميتها .بل تهدف هذه القامئة إىل دعم
الجهود الرامية إىل ضامن حامية الجميع من العنف الجنيس املرتبط بالنزاع ومتكني جميع الضحايا/الناجني من الوصول إىل العدالة ،مبا يف
ذلك التعويضات والدعم الطبي والنفيس والرعاية الصحية العقلية والدعم النفيس االجتامعي دون أي متييز.
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