المفوضية السامية لحقوق اإلوسان وحقوق اإلوسان للمرأة والمساواة بيه
الجىسيه

حقوق اإلنسان والمخاوف المرتبطة بالجنسانية
الخاصة بالمرأة في حاالت النزاع وعدم االستقرار
تفاقم النزاعات وحاالت عدم االستقرار أنماط التمٌٌز ضد النساء والفتٌات ،القائمة من قبل،
وتعرضهن إلى تزاٌد حدة مخاطر انتهاكات حقوقهن اإلنسانٌة.
ٌمكن أن ٌسفر النزاع عن قبول مستوٌات أعلى من العنف ضد النساء والفتيات ،بما فً ذلك
عملٌات القتل العشوائً ،والتعذٌب ،والعنف الجنسي ،والزواج القسري .وتتعرض النساء والفتٌات
بصفة رئٌسٌة وعلى نحو متزاٌد لالستهداف باستخدام العنف الجنسً ،بما فً ذلك استخدامه
كؤسلوب من أسالٌب الحرب .وبالرغم من أن النساء والفتٌات ٌتعرَّ ضن بالدرجة األولى عموما ً
للعنف الجنسً ،إال أن الرجال والصبيان وقعوا أٌضا ً ضحاٌا العنف الجنسً ،خصوصا ً فً سٌاقات
االحتجاز.
كما ٌتزاٌد بشدة العنف الجنسً والجنسانً فً المجتمعات الخارجة من حاالت النزاع ،بسبب
االنهٌار العام لسٌادة القانون وتوافر األسلحة الصغٌرة وانهٌار الهٌاكل االجتماعٌة والعائلٌة
و"تطبٌع" العنف الجنسانً كعنصر إضافً للتمٌٌز القائم من قبل .وٌتفاقم أٌضا ً االتجار أثناء حاالت
النزاع وبعد انتهائها ،وذلك بسبب انهٌار الهٌاكل السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وارتفاع
مستوٌات العنف واشتداد النزعة العسكرٌة.
أما عدم تقدٌم الخدمات األساسٌة إلى السكان ،والذي ٌعانٌه السكان أثناء النزاع وحاالت القالقل
وعدم االستقرار ،فٌمكن أن ٌكون له تؤثٌر غٌر متناسب على جماعات محددة من السكان ،بما فً
ذلك النساء والفتٌات ،وغالبا ً ما ٌرتكز مرة أخرى على حاالت من التمٌٌز القائمة من قبل .وٌمكن
أن تواجه الفتٌات عقبة إضافٌة تعترض سبٌل حصولهن على التعليم وذلك ألسباب من بٌنها الخوف
من الهجمات والتهدٌدات المحددة الهدف التً ُتوجه لهن وكذلك المسإولٌات اإلضافٌة المتعلقة بتقدٌم
الرعاٌة والقٌام باألعباء المنزلٌة والتً كثٌراً ما تكون الفتٌات مُلزمات باالضطالع بها .كما ُتجبر
النساء على البحث عن مصادر بدٌلة لكسب الرزق ألن بقاء األسرة أصبح ٌعتمد علٌهن بشدة .
وٌمكن أن ٌتعذر الحصول على الخدمات األساسٌة ،مثل الرعاية الصحية ،بما فٌها خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية ،وتزداد بالتالً إمكانٌة تعرض النساء والفتٌات لتزاٌد خطر الحمل غٌر
المخطط له ،والوفٌات واألمراض النفاسٌة ،واإلصابات الجنسٌة واإلنجابٌة الخطٌرة ،والعدوى
باألمراض المنقولة جنسٌاً ،نتٌجة لعوامل من بٌنها العنف الجنسً المرتبط بالنزاع.

للتشريد الداخلي أبعاد جنسانٌة محددة .والنساء المشردات داخلٌا ً ٌمكن أن ٌتؤثرن تؤثراً غٌر متناسب
من جراء فقدان سبل كسب الرزق أثناء تشرٌدهن .وقد ال ٌكون بمقدورهن ،على سبٌل المثال،
ممارسة سبل كسب رزقهن بسبب فقدان األراضً والمواشً .وفقدان المسكن واألرض ٌمكن أٌضا ً
أن ٌإثر بشكل غٌر متناسب على النساء وذلك ،على سبٌل المثال ،بسبب عدم توافر صكوك ملكٌة.
وتتضمن الشواغل الرئٌسٌة األخرى فً مجال حقوق اإلنسان عدم تكافإ فرص الحصول على
المساعدة والتعلٌم والتدرٌب .وكثٌراً ما ال تتوافر للنساء المشردات داخلٌا ً إمكانٌة الحصول على
خدمات واستجابات مالئمة فً مجال رعاٌة الصحة اإلنجابٌة وٌمكن أن ٌتعرضن للعنف وإساءة
المعاملة واالستغالل الجنسً واالستغالل فً العمل واالتجار باألشخاص والتجنٌد اإلجباري
ستبعد النساء والفتٌات المشردات داخلٌا ً من عملٌات اتخاذ القرارات.
والخطف .وكثٌراً أٌضا ً ما ُت َ
وٌنبغً أال ٌقتصر النظر إلى النساء والفتٌات على أنهن ضحاٌا للنزاع وعدم االستقرار .فقد أ َّدٌن
على مدى التارٌخ ،وال زلن ٌإدٌن ،دوراً كمقاتالت بوصفهن جزءاً من المجتمع المدنً المنظم،
وكمدافعات عن حقوق اإلنسان ،وكؤعضاء فً حركات المقاومة ،وكعناصر فاعلة فً عملٌات بناء
السالم وعملٌات اإلنعاش الرسمٌة وغٌر الرسمٌة على ح ٍّد سواء .وٌمكن اعتبار حاالت وإصالحات
ما بعد النزاع فرصة إلحداث تحول فً الهٌاكل والمعاٌٌر المجتمعٌة القائمة منذ ما قبل نشوب
النزاع بغٌة ضمان زٌادة التمتع بحقوق اإلنسان للمرأة .لكن استبعاد النساء عن الجهود الرامٌة إلى
منع نشوب النزاع وعملٌات االنتقال وإعادة البناء ما بعد النزاع تشكل مسائل مقلقة بالنسبة إلى
المجتمع الدولً .
وفً عام  ،0222اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار  5231بشؤن المرأة والسالم
واألمن ،والذي ٌدعو إلى زٌادة مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنسانً فً كل الجهود التً تبذلها
األمم المتحدة فً سبٌل تحقٌق السالم واألمن (بما فً ذلك مشاركة المرأة فً عملٌات اتخاذ القرار
والسالم والمنظور الجنسانً فً التدرٌب وحفظ السالم وتعمٌم مراعاة المنظور الجنسانً فً نظم
اإلبالغ الخاصة باألمم المتحدة) .ومنذ ذلك الحٌن ،اعتمد مجلس األمن عدداً من القرارات المتعلقة
بالمرأة والسالم واألمن .وفً عام  ،0222اعتمد مجلس األمن القرار  ، (2008)5231وهو أول
قرار مخصص للتصدي للعنف الجنسي في حاالت النزاع .وركزت قرارات المتابعة
الالحقة ، (2010)1960، (2009)1889 ، (2009)1888 ،على منع العنف الجنسً المرتبط
بالنزاع والتصدي له ،وأنشؤت عدداً من اآللٌات التابعة لألمم المتحدة لهذه الغاٌة (تعٌٌن الممثل
الخاص المعنً بالعنف الجنسً فً حاالت النزاع بهدف تؤمٌن الرٌادة وتعزٌز التنسٌق فً ما بٌن
آلٌات األمم المتحدة القائمة ودعم إنهاء العنف الجنسً ضد المرأة بالتعاون مع الحكومات؛ وإنشاء
فرٌق خبراء معنً بسٌادة القانون والعنف الجنسً فً حاالت النزاع ،والذي ٌعمل مع األمم المتحدة
على األرض وٌساعد السلطات الوطنٌة على تعزٌز سٌادة القانون؛ وتعٌٌن وتوظٌف مستشارٌن
لشإون حماٌة المرأة؛ وإنشاء اآللٌات الخاصة بالرصد والتحلٌل واإلبالغ.
وفً قراراته األخٌرة ،أشار مجلس األمن إلى أن أعمال العنف الجنسً والجنسانً ٌمكن أن ُتستخدم
كؤسلوب من أسالٌب اإلرهاب( القرار  3323المعتمد فً عام  )0202وأكد أٌضا ً على الرابط
القائم بٌن االتجار والعنف الجنسً واإلرهاب والجرٌمة المنظمة عبر الحدود الوطنٌة( القرار
 3225المعتمد فً عام .0202
وفً عام  ،0202اعتمدت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة التوصٌة العامة  ،22التً
توفر توجٌهات موثوقة للدول األطراف فً اتفاقٌة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة بشؤن التشرٌعات
والسٌاسات وغٌرها من التدابٌر المناسبة لحماٌة واحترام وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة فً حاالت
النزاع وعدم االستقرار .وفً التوصية العامة رقم  21المتعلقة بالعنف الجنسانً ضد المرأة،
(تحدٌث للتوصٌة العامة رقم  ،)01تذ ِّكر اللجنة بؤن العنف الجنسانً ضد النساء والفتٌات ٌشكل
تمٌٌزاً بموجب االتفاقٌة وبالتالً ٌتضمن التقٌد بكل االلتزامات الناجمة عن األعمال أو اإلغفاالت

سواء من قبل الدول أو الجهات الحكومٌة من جهة ،والجهات الفاعلة من غٌر الدول من جهة
أخرى .وتشكل االتفاقٌة والمعاهدات األخرى لحقوق اإلنسان األساس الوطٌد لتنفٌذ قرارات مجلس
األمن بشؤن المرأة والسالم واألمن بالنظر إلى أن جمٌع الشواغل المعرب عنها فً هذه القرارات
توجد شواغل مناظرة لها ٌجري تناولها فً المواد الموضوعٌة لالتفاقٌة.
وفً  02تموزٌ/ولٌو  ،0202وقع الممثل الخاص لألمٌن العام لألمم المتحدة المعنً بالعنف الجنسً
فً حاالت النزاع ولجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة إطار تعاون ،هو األول من نوعه ،بهدف
إعادة التؤكٌد على االلتزامات المشتركة من أجل تشجٌع وحماٌة حقوق النساء والفتٌات اللواتً
تضرَّ رن بفعل العنف الجنسً المرتبط بالنزاع .وٌهدف إطار التعاون المذكور إلى تعزٌز أوجه
التآزر بٌن دعائم السالم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمٌة .وسٌتم ذلك خصوصا ً من خالل إنشاء
برنامج عمل مشترك؛ ودعم تنفٌذ معاٌٌر حقوق اإلنسان على المستوى الوطنً فً ما ٌتعلق بحماٌة
النساء والفتٌات اللواتً تضرَّ رن بفعل العنف الجنسً؛ والتعاون فً إجراء األبحاث وجمع البٌانات
بغٌة ضمان المساءلة وامتثال الدول األعضاء لاللتزامات بموجب القانون الدولً.

