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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال

المصطلحات الرئيسية

االجتمـاعي  الجنس/النـوع  نـوع  مصطلـح  يشـ�ي 
عـىل  المبنيـة  واألدوار  والصفـات  الهويـات  إل 
بنـوع  يتعلـق  فيمـا  لألشـخاص  اجتمـاعي  أسـاس 
ي االجتماعيـة والثقافيـة المرتبطـة 

جنسـهم والمعـا�ن
باالختالفات البيولوجية القائمة عىل نوع الجنس. 
وتختلـف داللـة هـذه الهويـات والصفـات واألدوار 
المجتمعـات  ن  بـ�ي اجتمـاعي  أسـاس  عـىل  المبنيـة 
مـر  وعـىل  والمجموعـات  المحليـة  والمجتمعـات 
 مـا يـؤدي ذلـك إل عالقـات هرميـة 

ً
ا الزمـن. وكثـ�ي

ئ للسـلطة  ن المـرأة والرجـل والتوزيـــــع غـ�ي المتـكا�ن بـ�ي
النسـاء  الرجـال وحرمـان  تفضيـل  والحقـوق، وإل 
ويتأثـر  المجتمـع.  أفـراد  جميـع  عـىل  ذلـك  ويؤثـر 
التحديد االجتماعي لوضع المرأة والرجل بالعوامل 
واالجتماعيـة  والثقافيـة  واالقتصاديـة  السياسـية 
)ويسـتخدم  والبيئيـة.  واإليديولوجيـة  والدينيـة 
المطبوعـة  هـذه  ي 

�ن الجنـس«  »نـوع  مصطلـح 
.)» االجتمـاعي »النـوع  لمصطلـح  كمـرادف 

عـى  القائـم  /التحليل  ي
الجنسـا�ن التحليـل  يعـد 

النـوع  عـى  القائـم  الجنس/التحليـل  نـوع 
إدراك  ي 

�ن للمسـاعدة  أساسـية  أداة  االجتمـاعي 
اإلنسـان  حقـوق  النتهـاكات  ي 

الجنسـا�ن الطابـع 
الخـاص  هـا  تأث�ي ذلـك  ي 

�ن بمـا  وإبرازهـا،  وفهمهـا 
هم، فضاًل عن  والمتباين عىل النساء والرجال وغ�ي
انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة عىل نوع الجنس 
المثليـات  التحديـد  وجـه  عـىل  تسـتهدف  ي  والـ�ت
ومغايـري  الجنـسي  الميـل  ي  ومـزدو�ب ن  والمثليـ�ي
 . ن الجنسـ�ي صفـات  وحامـىلي  الجنسـانية  الهويـة 
ي تحديـد 

ي �ن
الجنسـا�ن التحليـل  ويمكـن أن يسـاعد 

االختالفـات بشـأن التمتـع بجميـع حقـوق اإلنسـان 
الحيـاة.  مجـاالت  جميـع  ي 

�ن األساسـية  والحريـات 
عـىل  الوقـوف  إل  ي 

الجنسـا�ن التحليـل  يسـى  كمـا 
 - االجتماعيـة  السـياقات  ضمـن  القـوة  عالقـات 
الثقافيـة واالقتصاديـة والسياسـية والبيئيـة األوسـع 
ن وعـدم المسـاواة.  لفهـم األسـباب الجذريـة للتميـ�ي
 ال يتجزأ من النهج 

ً
ي جزءا

ويشكل التحليل الجنسا�ن

للمـرء  يسـمح  ممـا  اإلنسـان،1  حقـوق  عـىل  القائـم 
ي تؤثر بها الجنسانية  بمشاهدة الطرق العديدة ال�ت
إلدمـاج  انطـالق  وكنقطـة  اإلنسـان.  حقـوق  عـىل 
ح تطبيـق تدابـ�ي  ، يمكـن أن يقـ�ت ي

المنظـور الجنسـا�ن
المعايـ�ي  ن  بـ�ي الجنسـانية  الفجـوة  سـد  شـأنها  مـن 
اإلنسـان  حقـوق  وحالـة  اإلنسـان  لحقـوق  الدوليـة 
مصطلـح  )ويسـتخدم  الواقـع.  أرض  عـىل  اليوميـة 
ي هـذه المطبوعـة كمـرادف 

« �ن ي
»التحليـل الجنسـا�ن

الجنـس«  نـوع  عـىل  القائـم  »التحليـل  لمصطلـ�ي 
.)» االجتمـاعي النـوع  عـىل  القائـم  و»التحليـل 

أو  استبعاد  أو  ن  تمي�ي أي  ي 
الجنسا�ن ن  التمي�ي يشمل 

تقييد بسبب نوع الجنس يكون أثره أو الهدف منه 
اف بحقوق اإلنسان والحريات  إعاقة أو إبطال االع�ت
ن  األساسية أو التمتع بها أو ممارستها. ويحدث التمي�ي
ة  ي المعاملة مبا�ش

المبا�ش عندما يستند االختالف �ن
الفرد  خصائص  عىل   

ً
ح�ا القائمة  الفروق  عىل 

يرها  ي ال يمكن ت�ب المتعلقة بجنسه ونوع جنسه، وال�ت
عىل أسس موضوعية ومعقولة )عىل سبيل المثال، 
ي تستبعد النساء من العمل كقاضيات(.  ن ال�ت القوان�ي
القانون  يبدو  عندما  المبا�ش  غ�ي  ن  التمي�ي ويحدث 
ولكن   

ً
محايدا الممارسة  أو  نامج  ال�ب أو  السياسة  أو 

ي غ�ي متناسب عىل  تأث�ي سل�ب تب عليه  تطبيقه ي�ت
 ، ي ي تستث�ن النساء أو الرجال )مثاًل، خطط التقاعد ال�ت
، ومعظمهم  ي

ن بدوام جز�ئ عىل سبيل المثال، العامل�ي
من النساء(. 

ي هو العنف الموجه نحو شخص أو 
العنف الجنسا�ن

الذي يؤثر عليه بشكل غ�ي متناسب بسبب نوع جنسه 
ي 

أو جنسه. ويتخذ هذا العنف أشكااًل متعددة، بما �ن
المحتمل  أو  المقصود  اإلغفاالت  أو  األفعال  ذلك 
المعاناة  أو  األذى  أو  الوفاة  إل  تؤدي  أو  تسبب  أن 
أو  االقتصادية،  أو  النفسية  أو  الجنسية  أو  البدنية 
التهديد بمثل هذه األفعال، أو المضايقة، أو اإلكراه أو 

الدولية  المعاي�ي  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  يدمج   1
ن  لحقوق اإلنسان ومبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمي�ي
ي جميع برامج التنمية. لمزيد من المعلومات ير�ب االطالع 

�ن
عىل بواية النهج القائم عىل حقوق اإلنسان ومفوضية األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، أسئلة شائعة حول الحق 
وجنيف،  )نيويورك   37 رقم  الوقائع  صحيفة  التنمية،  ي 

�ن
2016(، الصفحة 10.

http://hrbaportal.org
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet37_RtD_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet37_RtD_AR.pdf
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ي من الحرية.2 وتشمل األمثلة عىل 
الحرمان التعس�ن

 ، لي
ن الم�ن ، واالتجار، والعنف  الجنسي العنف  ذلك، 

واالستخدام  بالمهر،  المرتبط  والعنف  ب،  وال�ن
الق�ي أو اإلجباري لوسائل منع الحمل، والعنف 
الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي المثليات  ضد 
صفات  وحامىلي  الجنسانية  الهوية  ومغايري 
، وقتل النساء، ووأد البنات، والممارسات  ن الجنس�ي

الضارة وأشكال معينة من الرق والعبودية. 

عى  المساواة  الجنسانية/  المساواة  تش�ي 
النوع  أساس  عى  الجنس/المساواة  نوع  أساس 
والفرص  والمسؤوليات  الحقوق  إل  االجتماعي 
أو  جنسهم  عن  النظر  بغض  لألفراد  المتساوية 
النساء  أن  المساواة  ي  تع�ن وال  الجنسانية.  هوياتهم 
أن  ي  تع�ن ولكنها   ، ن متشابه�ي سيصبحون  والرجال 
حقوقهم ومسؤولياتهم وفرصهم لن تعتمد عىل ما 
 أم خارج تلك الفئات 

ً
 أم إناثا

ً
إذا كانوا يولدون ذكورا

عىل  الفعلية،  أو  الموضوعية  والمساواة  الثنائية. 
أشكال  جميع  القضاء عىل  اتفاقية  ي 

�ن المقر  النحو 
ي ضمان معاملة النساء عىل  ن ضد المرأة، ال تع�ن التمي�ي
ي جميع الظروف. وبداًل 

نحو يطابق معاملة الرجال �ن
من ذلك، تقر االتفاقية بأن المعاملة غ�ي المتطابقة 
بيولوجية  اختالفات  إل   

ً
استنادا والرجال،  للنساء 

ن  ي ب�ي
واختالفات مبنية عىل أساس اجتماعي وثقا�ن

ي ظروف معينة لتحقيق 
النساء والرجال، مطلوبة �ن

 إل ذلك عىل أنه 
ً
تكافؤ الفرص والنتائج. ويشار أحيانا

ي أو تداب�ي مؤقتة.3 )ويستخدم مصطلح  عمل إيجا�ب
ي هذه المطبوعة كمرادف 

»المساواة الجنسانية« �ن
الجنس«  نوع  أساس  عىل  »المساواة  لمصطل�ي 

.)» و»المساواة عىل أساس النوع االجتماعي

 
ً
وُمعاشا  

ً
عميقا  

ً
شعورا الجنسانية  الهوية  تعكس 

يتوافق  ال  أو  يتوافق  قد  والذي  المرء،  جنس  بنوع 
ويشمل  الوالدة.  عند  إليه  سند 

ُ
أ الذي  الجنس  مع 

عن  أخرى  ات  وتعب�ي بالجسم  الشخصي  الشعور 
والسلوكيات.  والكالم  المالبس  مثل  الجنسانية، 
مصطلح  ويعت�ب  جنسانية.  هوية  لديه  شخص  كل 
مصطلح  »المغاير«  أو  الجنسية«  الهوية  »مغاير 

التوصية العامة رقم 35 )2017( للجنة المعنية بالقضاء   2
ن ضد المرأة. عىل التمي�ي

التوصية العامة رقم 28 )2010( للجنة المعنية بالقضاء   3
ن ضد المرأة، الفقرة 22. عىل التمي�ي

جامع لألشخاص الذين لديهم مجموعة واسعة من 
الجنسانية والذين ال يشعرون  ات  والتعب�ي الهويات 
سند إليهم عند الوالدة. 

ُ
بأنهم ينتمون للجنس الذي أ

ويمكن للشخص مغاير الهوية الجنسية أن يصنف 
ي ذلك رجل 

ي هويات جنسانية مختلفة، بما �ن
نفسه �ن

ت هويتها الجنسية،  غ�ي هوية الجنسية، أو امرأة غ�ي
الهويات  ي ذلك 

�ن بما  وذلك وفق ضوابط محددة، 
ي يطلق عليها عدد من المسميات من  غ�ي الثنائية ال�ت
الروح«.  ي 

و»ثنا�ئ  » ن و»الفعافاف�ي »الهيجرا«،  بينها 
يطلق  المعيارية  الجنسانية  الهوية  ذوي  ومصطلح 
إل  ينتمون  بأنهم  يشعرون  الذين  األشخاص  عىل 

سند إليهم عند الوالدة.4 
ُ
الجنس الذي أ

نوع  منظور  /إدماج  ي
الجنسا�ن المنظور  إدماج 

الجنس/إدماج منظور النوع االجتماعي )يشار إليه 
« و بـ »تعميم منظور  ي

 بـ »تعميم المنظور الجنسا�ن
ً
أيضا

 )» نوع الجنس« وبـ »تعميم منظور النوع االجتماعي
تبة عىل النساء والرجال  هو عملية تقييم اآلثار الم�ت
والهويات الجنسانية األخرى ألي عمل مخطط له، 
امج،  ال�ب أو  السياسات  أو  يعات  الت�ش ذلك  ي 

�ن بما 
المستويات.  جميع  وعىل  المجاالت  جميع  ي 

�ن
أنه يش�ي فقط إل رصد   ما ُيساء فهمه عىل 

ً
وغالبا

العنف  أو رصد  اإلنسان  المرأة بحقوق  تمتع  مدى 
ي 

الجنسا�ن المنظور  إدماج  ويتضمن   . ي
الجنسا�ن

تحلياًل  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  التحقيقات  ي 
�ن

وجهات  تشمل  ي  ال�ت لالنتهاكات  الجنسانية  لألبعاد 
ن  والمثلي�ي المثليات  ذلك  ي 

�ن بما  شخص،  نظر كل 
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ومزدو�ب
حقوق  انتهاكات  وآثار   ، ن الجنس�ي صفات  وحامىلي 
ي يمكن أن  اإلنسان عىل جميع األفراد والسكان، وال�ت
 ما 

ً
ا تختلف باختالف جنسهم ونوع جنسهم. وكث�ي

النساء  نظر  أن وجهات  التأكد من  ن عىل  ك�ي ال�ت يتّم 
ن   ب�ي

ً
تنعكس، حيث أن النساء والفتيات هن عموما

، ويمكن أن ُتحجب وجهات 
ً
الفئات األك�ث تهميشا

ويعت�ب   . ي
الجنسا�ن غ�ي  التحليل  خالل  من  نظرهن 

اتيجية  االس�ت من   
ً
جزءا ي 

الجنسا�ن المنظور  إدماج 
العالمية لألمم المتحدة لتعزيز المساواة الجنسانية. 

ير�ب االطالع عىل األمم المتحدة/مفوضية األمم المتحدة   4
السامية لحقوق اإلنسان، العيش بحرية ومساواة: ما الذي 
المثليات  ضد  ن  والتمي�ي العنف  لمعالجة  الدول  به  تقوم 
الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي

ن )نيويورك، 2016(. الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال

 » ي
الجنسا�ن المنظور  »إدماج  مصطلح  )يستخدم 

التالية:  للمصطلحات  المطبوعة كمرادف  هذه  ي 
�ن

منظور  و»إدماج  الجنس«  نوع  منظور  »إدماج 
 » ي

الجنسا�ن المنظور  و»تعميم   » االجتماعي النوع 
منظور  و»تعميم  الجنس«  نوع  منظور  و»تعميم 

.)» النوع االجتماعي

االعتبارات  /مراعاة  ي
الجنسا�ن الجانب  مراعاة 

الجنس/مراعاة  اعتبارات نوع  الجنسانية/مراعاة 
 
ً
مراعيا المرء  كون  االجتماعي  النوع  اعتبارات 

ي أو الت�ف بطريقة تراعي الجانب 
للجانب الجنسا�ن

ية  ن مة وغ�ي تمي�ي ي استخدام لغة مح�ت ي يع�ن
الجنسا�ن

ن االعتبار مختلف مواقف واحتياجات  ي ع�ي
واألخذ �ن

هم، من أجل التأكد من  وسمات النساء والرجال وغ�ي
م حقوق  امج تح�ت أن السلوكيات أو العقليات أو ال�ب
مصطلح  )يستخدم  األشخاص.  لجميع  اإلنسان 
المطبوعة  هذه  ي 

�ن  » ي
الجنسا�ن الجانب  »مراعاة 

كمرادف للمصطلحات التالية: »مراعاة االعتبارات 
الجنس«  نوع  اعتبارات  »مراعاة  الجنسانية« 

.)» و»مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي

النمطية  الجنسانية/الصورة  النمطية  الصورة 
للنوع االجتماعي  النمطية  الجنس/الصورة  لنوع 
أو  سمات  حول  مسبق  تصور  أو  عامة  رؤية  هي 
خصائص ما يجب أن تمتلكه النساء وما يجب أن 
بها  يقوم  أن  يجب  ي  ال�ت األدوار  أو  الرجال،  يمتلكه 
»الصورة  مصطلح  )يستخدم  والنساء.5  الرجال 
كمرادف  المطبوعة  هذه  ي 

�ن الجنسانية«  النمطية 
الجنس«  لنوع  النمطية  »الصورة  لمصطل�ي 

.)» و»الصورة النمطية للنوع االجتماعي

والمواقف  السلوكيات  هي  الضارة  الممارسات 
ن وعادة  ي تستند إل التمي�ي والممارسات المستمرة ال�ت
ما يتم التذّرع بالعادات والقيم والممارسات والتقاليد 
وبشكل  يرها.  لت�ب الدينية  أو  الثقافية   - االجتماعية 
التأث�ي بشكل  ، تميل الممارسات الضارة إل  أساسي
 ما تتجىل 

ً
غ�ي متناسب عىل النساء والفتيات وغالبا

. وتحول الممارسات  ي
ي أشكال من العنف الجنسا�ن

�ن

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  عىل  االطالع  ير�ب   5
الجنسانية/التنميط  النمطية  القوالب  اإلنسان،  لحقوق 

 . ي
الجنسا�ن

اف بحقوق اإلنسان والتمتع بها  الضارة دون االع�ت
 ما يرتكبها أفراد عاديون.6

ً
وممارستها، وغالبا

البيولوجية  السمات  مجموع  هو  الجنس 
ي تحدد عادة الرجال والنساء، مثل  يولوجية ال�ت ن والف�ي
واألنماط  الهرمونية،  كيبة  وال�ت التناسلية،  األعضاء 
العضالت  وتوزيــــع  الشعر،  نمو  وأنماط  الصبغية، 
. وتش�ي  العظمي الجسم والهيكل  والدهون، وشكل 
هم«   إل »النساء والرجال وغ�ي

ً
هذه المطبوعة غالبا

ن التحديدات الذاتية للهوية الجنسية الثنائية  لتضم�ي
وغ�ي الثنائية.

ي   للجنس هي البيانات ال�ت
ً
البيانات المصنفة طبقا

يخص  فيما  منفصل  بشكل  وعرضها  جمعها  يتّم 
هذه  وتسهم  والفتيان.  والرجال  والفتيات  النساء 
لألدوار  دقة  أك�ث  صورة  إظهار  خالل  من  البيانات 
للنساء  العامة  والظروف  الحقيقية  واألوضاع 
المجتمع، عىل  من جوانب  جانب  ي كل 

�ن والرجال 
والكتابة،  القراءة  معرفة  معدالت  المثال  سبيل 
والعمالة،  األعمال،  وملكية  التعليم،  ومستويات 
 ، ي

واألرا�ن المنازل  وملكية   ، ن والمعال�ي واألجور، 
 
ً
أيضا المهم  ومن  والديون.  واالئتمان  والقروض 
لألفراد  اإلنسان  حقوق  حالة  عن  البيانات  تقديم 
بأنهم  أو ال يشعرون  الذين ال يستخدمون  اآلخرين 
ن ضمن الفئات ذات الهوية الثنائية للجنس أو  ممثل�ي

الفئات ذات الهوية الثانية لنوع الجنس.

إل  الشخص  انجذاب  إل  الجنسي  الميل  يش�ي 
فرد  ولكل   .

ً
شعوريا و/أو   

ً
عاطفيا  ،

ً
جسديا اآلخرين 

أفراد  إل   
ً
جنسيا يون  الغ�ي ينجذب   . الجنسي ميله 

جنسهم.  نوع  عن  يختلف  الذي  الجنس  نوع  من 
وينجذب المثليون والمثليات إل أفراد من نفس نوع 
جنسهم. وينجذب مزدوجو الميل الجنسي إل أفراد 
من نفس نوع الجنس أو نوع جنس مختلف. وهناك 
 مصطلحات ومفاهيم أخرى ذات صلة بالميل 

ً
أيضا

ي هذه القائمة.7
الجنسي غ�ي مدرجة �ن

كة رقم 31 )2014( للجنة المعنية  التوصية العامة المش�ت  6
مع  اكة  بال�ش الصادرة  المرأة،  ضد  ن  التمي�ي عىل  بالقضاء 
 18 رقم  العام  التعليق  باعتبارها  الطفل،  حقوق  لجنة 

)2014( للجنة حقوق الطفل.
األمم  ومساواة،  بحرية  العيش  عىل   

ً
أيضا االطالع  ير�ب   7

لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  المتحدة/مفوضية 
اإلنسان )2016(.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
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العنف  أشكال  من  شكل  هو  الجنسي  العنف 
الطبيعة  ذات  األفعال  يشمل  وهو   . ي

الجنسا�ن
الجنسية ضد شخص أو أك�ث أو إرغام ذلك الشخص 
أو أولئك األشخاص عىل ممارسة فعل ذي طبيعة 
جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد بها أو بالق�، 
ذلك  تعرض  من  الخوف  عن  ينجم  ما  قبيل  من 
أو  للعنف  الغ�ي  أو  األشخاص  أولئك  أو  الشخص 
إساءة  أو  النفسي  االضطهاد  أو  االحتجاز  أو  اإلكراه 
استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة ق�ية أو عجز 
حقيقة  عن  التعب�ي  عن  األشخاص  أو  الشخص 
رضاهم.8 وتشمل أشكال العنف الجنسي االغتصاب، 
، والتعقيم  الجنسي ومحاولة االغتصاب، والتشويه 
الق�ي،  والبغاء  الق�ي،  واإلجهاض  الق�ي، 

أركان  الدولية،  الجنائية  المحكمة  عىل  االطالع  ير�ب   8
الجرائم، المادة 7 )1( )ز(6-.

واستغالل   ، الجنسي االستغالل  ألغراض  واالتجار 
األطفال،  وبغاء  اإلباحية،  المواد  ي 

�ن األطفال 
والحمل  الق�ي،  والزواج   ، الجنسي واالستعباد 
الق�ي، والتعري الق�ي، واختبار البكارة الق�ي. 
والعنف  الجنسي  »العنف  مصطلح  ويستخدم 
ن العنف الجنسي  ن ب�ي القائم عىل نوع الجنس« للتمي�ي
ي  وال�ت  ، جنسي بطابع  تتسم  ال  ي  ال�ت والت�فات 
»العنف  األوسع  المصطلح  ي 

�ن  
ً
أيضا تضمينها  يتّم 

« الوارد أعاله. )تستخدم هذه المطبوعة  ي
الجنسا�ن

عىل  القائم  والعنف  الجنسي  »العنف  مصطلح 
الجنسي  الجنس« كمرادف لمصطلح »العنف  نوع 

.)» والعنف القائم عىل النوع االجتماعي
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال

المقدمة

خلفية
 من 

ً
 أساسيا

ً
يشكل رصد حقوق اإلنسان والتحقيقات المتعلقة بحقوق اإلنسان جانبا

استجابة األمم المتحدة النتهاكات حقوق اإلنسان، وتحديد أسباب الشواغل المتعلقة 
من  المزيد  ارتكاب  وردع  المساءلة  وتعزيز  الممكنة،  الحلول  اإلنسان ووضع  بحقوق 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

ي تضطلع بها مفوضية   من والية الحماية ال�ت
ً
 أساسيا

ً
وتعد وظائف الرصد والتحقيق جانبا

األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وهي وظيفة معظم المكاتب الميدانية لحقوق 
ي إطار 

المفوضية أو ووحدات حقوق اإلنسان �ن ي أنشئت بموجب والية  ال�ت اإلنسان 
ف عليها  ي ت�ش ي يتم تأسيسها بموجب تكليف من مجلس األمن وال�ت عمليات السالم ال�ت
المفوضية وتديرها وتدعمها.9 كما تقوم بهذه المهام لجان التحقيق، وبعثات تقصي 
ها من هيئات التحقيق.10 وُتعد لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق  الحقائق أو غ�ي
هيئات مؤقتة ذات طبيعة غ�ي قضائية، أنشأتها الهيئات الحكومية الدولية،11 أو األمين 
العام لألمم المتحدة، أو مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وتتول مهمة 
ي االدعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون 

التحقيق �ن
توصيات  وتقديم  االقتضاء،  حسب   ، الدولي ي 

الجنا�ئ والقانون  أو   ، ي
اإلنسا�ن الدولي 

 إل النتائج الوقائعية والقانونية. كما تقوم آليات 
ً
التخاذ إجراءات تصحيحية استنادا

تحقيقات  بإجراء  المعاهدات،  هيئات  بعض  مثل  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  األمم 
ي المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، 

كجزء من واليتها عىل النحو المنصوص عليه �ن
ات لها أساس قوي عىل وجود  وذلك إذا ما تلقت معلومات موثوقة تحتوي عىل مؤ�ش
ة أو منهجية.12 كما تقوم اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان التابعة للجنة  انتهاكات خط�ي
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أو لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بمهام 
ي 

الرصد والتحقيق. وتقوم بعض المنظمات غ�ي الحكومية أو هيئات المجتمع المد�ن
بإجراء تحقيقات ورصد انتهاكات وتحاوزات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.

ي إعمال جميع 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان مكلفة بالمساهمة �ن

ن عىل أساس الجنس كمبدأ أساسي  ي ذلك عدم التمي�ي
حقوق اإلنسان لجميع الناس، بما �ن

سياستها   2011 عام  ي 
�ن المفوضية  اعتمدت  األساس،  هذا  وعىل  اإلنسان.  لحقوق 

ي تهدف بها  ي توفر توجيهات داخلية بشأن الكيفية ال�ت الخاصة بالمساواة الجنسانية، ال�ت
ي جميع مراحل صياغة السياسات 

ي وحقوق اإلنسان للمرأة �ن
إل إدماج المنظور الجنسا�ن

دليل رصد حقوق اإلنسان )2011(، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، التصدير،   9
 .III الصفحة

ستش�ي هذه المطبوعة إل لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق باعتبارهما مصطلحات عامة، �ني   10

ورة محددة بدقة بهذه المصطلحات،  ن تجدر اإلشارة إل أن بعض هيئات التحقيق ليست بال�ن ح�ي
ف بشكل عام بوظائف تحقيق مماثلة.

ّ
فيما تكل

يمكن أن يشمل ذلك مجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة.  11

ير�ب االطالع نظام تقديم البالغات إل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان.  12

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRIntro-12pp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRIntro-12pp.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
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ي الرصد والتحقيق.13 
ي سياق عملها �ن

ي ذلك �ن
امج وتنفيذ األنشطة، بما �ن ووضع ال�ب

 من لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق أن تكرس 
ً
وعالوة عىل ذلك، ُيطلب أيضا

ي تقاريرها وتوصياتها، 
 للقضايا الجنسانية واآلثار الجنسانية لالنتهاكات �ن

ً
 خاصا

ً
اهتماما

ي قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 25/23. وقد سعت 
عىل النحو المنصوص عليه �ن

ي 
ي �ن

ايدة إل إدماج المنظور الجنسا�ن ن لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق بصورة م�ت
عملها. وعىل وجه الخصوص، ومنذ عام 2009، كان المحققون-ات/المستشارون-
 
ً
ي المسائل الجنسانية بشأن العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس جزءا

ات �ن
ي دعم 

من أمانات لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق، وتمثلت مهمتهم بوضوح �ن
المعنية.14  التحقيق/بعثات تقصي الحقائق  ي عمل لجان 

ي �ن
المنظور الجنسا�ن إدماج 

لجان  جميع  حصول  »بضمان  المتحدة  لألمم  العام  ن  األم�ي م  ن ال�ت  ،2011 عام  وفي 
ي أنشأتها األمم المتحدة... عىل دراية مكرسة  التحقيق وهيئات التحقيق ذات الصلة ال�ت
 ، ي العنف الجنسي

ي مجال التحقيق �ن
ي المسائل الجنسانية واكتساب قدرات محددة �ن

�ن
باالعتماد عىل دعم هيئة األمم المتحدة للمرأة« )S/2011/598، الفقرة 69(.

؟ ي
لماذا يجب إدماج المنظور الجنسا�ن

ي أو عدم 
ن الجنسا�ن تب عىل عدم الوعي بالمعاي�ي المحددة المتعلقة بالتمي�ي يمكن أن ي�ت

لحقوق  ة  خط�ي تجاوزات  أو  انتهاكات  تجاهل  ي 
بشكل كا�ن ي 

الجنسا�ن بالتحليل  القيام 
بالنساء  الخاصة  المعاي�ي  معرفة  عدم  يؤدي  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان. 
امات الجهات  ن ي عن ال�ت

المحتجزات أو ضحايا العنف الجنسي من الذكور إل التغا�ن
ائح من المجتمع. المسؤولة المحددة15 وأن ال يتم رصد انتهاكات عانت منها �ش

ي تناول 
ي أن يعزز التحقيقات والتقارير من خالل المساهمة �ن

يمكن للتحليل الجنسا�ن
ي عىل حقوق اإلنسان الذي يمكن أن تحدثه بعض حاالت حقوق اإلنسان  التأث�ي السل�ب
ي ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان، 

، بما �ن ن أو األزمات عىل أشخاص مختلف�ي
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ن ومزدو�ب باإلضافة إل المثليات والمثلي�ي
ن أو األشخاص ذوي الهويات الجنسانية غ�ي الثنائية. ومن ثم،  وحامىلي صفات الجنس�ي
ن تصميم التوصيات  ي تحس�ي

ي أن يساهم �ن
يمكن للتحليل الذي يراعي الجانب الجنسا�ن

والتصدي لالنتهاكات.

 أو الوقوف 
ً
ي التنبيه النتهاكات قد تقع الحقا

ي �ن
ن الجنسا�ن ويمكن أن يسهم تحليل التمي�ي

ن  عىل األثر المضاعف لالنتهاكات عىل بعض السكان. عىل سبيل المثال، يمكن للتمي�ي
ي األمور المتعلقة بالجنسية أن يؤدي بشكل غ�ي متناسب إل انعدام الجنسية بالنسبة 

�ن

يرجع االطالع عىل سياسة المساواة الجنسانية، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان   13

.)2011(
تعمل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان منذ عام 2009 بشكل وثيق مع هيئة األمم   14

المتحدة للمرأة من أجل تزويد معظم لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق بمحقق/مستشار واحد 
ي المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم 

ي المسائل الجنسانية للمساعدة �ن
عىل األقل �ن

ي مجال العدالة - هيئة 
كة لالستجابة ال�يعة �ن اء مش�ت عىل نوع الجنس، يتّم اختياره من قائمة خ�ب

األمم المتحدة للمرأة. 
امات دولية �ني مجال حقوق  يش�ي مصطلح »الجهة المسؤولة« إل الجهات الفاعلة ال�تي لها ال�تن  15

الجهات  ام حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها. ويش�ي عادة إل  أو تتحمل مسؤولية اح�ت اإلنسان 
 اعتبار األطراف الفاعلة غ�ي الرسمية جهات مسؤولة.

ً
ي الدولة، ولكن يمكن أيضا

الرسمية �ن

https://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/genderequalitypolicy_september2011.pdf
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال

دة 
ّ
ي الوصول إل الموارد الطبيعية أو المول

ن �ن للنساء وأطفالهن، ويمكن أن يؤدي التمي�ي
د واألعمال العدائية المسلحة تجاه النساء والفتيات. ّ للدخل إل مضاعفة آثار الت�ش

ن  ات النساء أو المثليات والمثلي�ي ي إل حجب خ�ب
 ما يؤدي غياب التحليل الجنسا�ن

ً
وغالبا

أو  ن  الجنس�ي صفات  وحامىلي  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ب
التقليل من حاالت وقوعهم كضحايا، مما يؤدي إل إدامة رواية تقلل من مكانة النساء 
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ن ومزدو�ب والفتيات أو المثليات والمثلي�ي

. ن وحامىلي صفات الجنس�ي

موضوع هذه المطبوعة
ي جميع أعمال 

ي �ن
تقدم هذه المطبوعة توجيهات عملية بشأن دمج المنظور الجنسا�ن

هيئات التحقيق، من مرحلة التخطيط إل إجراء التحقيقات وإعداد التقرير وعرض 
نتائجه. وتهدف عىل وجه التحديد إل تعزيز محتوى تقارير حقوق اإلنسان من أجل 
ن أنها تش�ي  ي ح�ي

وصف التجارب المختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان بدقة. و�ن
إل طرق لتحليل العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس، فإنها ال تنوي تقديم 
والعنف  الجنسي  العنف  ي 

�ن للتحقيق  المطّبقة  المنهجيات  حول  مفصلة  إرشادات 
القائم عىل نوع الجنس.16

الجمهور المستهدف
المتحدة  األمم  موظفو/ات  يستخدمها  أن  هو  المطبوعة  هذه  من  الرئيسي  الغرض 
ي ذلك لجان 

لحقوق اإلنسان، ال سيما أولئك الذين يؤدون/يؤدين مهام التحقيق، بما �ن
التحقيق/بعثات تقصي الحقائق. كما يمكن أن تكون أك�ث صلة بالموضوع بشكل أعم 
بها  تقوم  ي  ال�ت عنها  واإلبالغ  وتحليلها  اإلنسان  حقوق  رصد  لجهود  مرجىي  كمصدر 
المكاتب الميدانية لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أو وحدات حقوق 
ف المفوضية عىل هذه  ي ينشئها مجلس األمن وت�ش ي إطار عمليات السالم ال�ت

اإلنسان �ن
المكاتب والوحدات وتديرها وتدعمها. كما يمكن أن تستفيد كيانات الدول واآلليات 
اإلقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ولجان التحقيق الوطنية ومنظمات 
ي هذه المطبوعة بشأن كيفية إدماج 

ها من التوجيهات الواردة �ن ي وغ�ي
المجتمع المد�ن

ي رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتجاوزاتها والتحقيق فيها. 
ي �ن

المنظور الجنسا�ن

للحصول عىل إرشادات بشأن التحقيقات الجنائية الدولية بشأن العنف الجنسي، ير�ب االطالع   16

وتوكول الدولي لتوثيق  عىل Sara Ferro Ribeiro وDanaé van der Straten Ponthoz، ال�ب
وزارة  المتحدة،  المملكة  )لندن،  الثانية  الطبعة  فيه،  والتحقيق  اع  ن ال�ن ي حاالت 

�ن الجنسي  العنف 
الخارجية والكومنولث، 2017(. للحصول عىل إرشادات حول الجرائم الجنسية والجرائم القائمة 
»ورقة  العام،  المدعي  مكتب  الدولية،  الجنائية  المحكمة  عىل  االطالع  ير�ب  الجنس،  نوع  عىل 
للحصول  )الهاي، 2014(.  الجنس«  نوع  القائمة عىل  والجرائم  الجنسية  الجرائم  سياسة حول 
ي العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان، ير�ب االطالع عىل معهد 

عىل إرشادات بشأن التحقيق �ن
ي العنف الجنسي والعنف القائم عىل 

التحقيقات الجنائية الدولية، المبادئ التوجيهية للتحقيق �ن
 عىل مفوضية 

ً
اع ضد الرجال والفتيان )الهاي، 2016(. ير�ب االطالع أيضا ن نوع الجنس المرتبط بال�ن

عن  واإلبالغ  والتحليل  التوثيق  بشأن  توجيهية  مذكرة  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم 
.)

ً
العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس )ستصدر قريبا
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كيفية استخدام هذه المطبوعة
بحقوق  المتعلقة  للتحقيقات  األساسية  األربــع  المراحل  هيكل  المطبوعة  هذه  تتبع 
اإلنسان: اإلعداد والتحقيق والتوثيق وجمع المعلومات؛ تقييم وتحليل المعلومات؛ 
، تتضمن فصاًل عن عرض التقرير. وقد أدرجت أطر تحتوي عىل 

ً
ا وإعداد التقرير. وأخ�ي

أمثلة مأخوذة من تقارير األمم المتحدة، وال سيما تقارير لجان التحقيق/بعثات تقصي 
ي يجب االنتباه  ، والقضايا الخاصة ال�ت ي

الحقائق، واألدوات العملية للتحليل الجنسا�ن
ي مختلف 

ي �ن
إليها. وُيختتم كل فصل بقائمة مرجعية لتسهيل إدماج المنظور الجنسا�ن

ي هذه المطبوعة شاملة أو 
احات المقدمة �ن مراحل التحقيق. وال ُيقصد أن تكون االق�ت

قابلة للتطبيق عىل جميع الحاالت.

السامية لحقوق  المتحدة  األمم  الراهنة لمفوضية  التوجيهات  المطبوعة  تكمل هذه 
هذا  قراءة  ي 

وينبىن بشأنها.  التحقيقات  وإجراء  اإلنسان  حقوق  رصد  بشأن  اإلنسان 
ي رصد حقوق اإلنسان(17 

ي �ن
ان مع الفصل 15 )إدماج المنظور الجنسا�ن الفصل باالق�ت

والفصل 28 )رصد وحماية حقوق اإلنسان للمرأة(18 من دليل رصد حقوق اإلنسان. 
ي 

للمرأة �ن ي وحقوق اإلنسان 
المنظور الجنسا�ن وتوضح هذه الفصول تفاصيل إدماج 

ان مع التوجيهات والممارسات   قراءة هذه المطبوعة باالق�ت
ً
ي أيضا

عملية الرصد. وينبىن
لجان  بشأن  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  دليل  ي 

�ن وردت  ي  ال�ت
التحقيق/بعثات تقصي الحقائق.19

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، دليل رصد حقوق اإلنسان )2011(، الفصل 15:   17

ي رصد حقوق اإلنسان.
ي �ن

إدماج المنظور الجنسا�ن
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، دليل رصد حقوق اإلنسان )2018(، الفصل 28:   18

رصد وحماية حقوق اإلنسان للمرأة. 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق المعنية بالقانون   19

: توجيهات وممارسات )نيويورك وجنيف، 2015(. ي
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسا�ن

كتابة 
اإلعدادالتقارير

التحليل 
ي
الجنسا�ن

جمع 
المعلومات

 وضع منهجيات 
 وأدوات تراعي

 الجانب  
ي
الجنسا�ن

 جمع وتنظيم 
 البيانات بطريقة 
 تراعي الجانب 

ي
الجنسا�ن

 تحليل البيانات
 باستخدام مناهج

 تراعي الجانب 
ي
الجنسا�ن

ي 
 إدماج المنظور الجنسا�ن

ي جميع مراحل التقرير 
 �ن

 باعتماد صياغة 
 تراعي الجانب 

ي
الجنسا�ن

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter15-20pp.pdf
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter28_MonitoringAndProtecting.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
1

الرئيسية  المسائل  بعض  ي 
�ن التالية  األقسام  ستنظر 

الحرجة  المرحلة  خالل  ي 
الجنسا�ن بالجانب  المتصلة 

اوح من اختيار فريق  ي ت�ت للتحض�ي إلجراء تحقيق، وال�ت
اتيجيات مناسبة لتعزيز   إل اعتماد اس�ت

ً
متوازن جنسانيا

 . ي
معرفة الفريق بشأن إدماج المنظور الجنسا�ن

 اختيار الفريقألف

ي لجان 
اء �ن /ات والخ�ب ن عادة ما يكون اختيار المفوض�ي

التحقيق/بعثات تقصي الحقائق من صالحيات رئيس 
المتحدة  األمم  مفوضية  أو  اإلنسان  حقوق  مجلس 
ن العام لألمم المتحدة،  السامية لحقوق اإلنسان أو األم�ي
ن  بتعي�ي منتظمة  بصورة   ،2009 عام  منذ  قاموا  وقد 
ة عىل األقل لكل لجنة تحقيق/ مفوضة واحدة/خب�ي

ن العام  بعثة تقصي حقائق. وتقوم المفوضية أو األم�ي
ن  التابع�ي اإلنسان  حقوق  شؤون  /ات  ي

موظ�ن باختيار 
يشكلون  الذين  أولئك  ذلك  ي 

�ن بما  المتحدة،  لألمم 
أمانات لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق.

ي القضايا الجنسانية 
ة �ن ي والخ�ب

ويعت�ب التوازن الجنسا�ن
اختيار  لدى  االعتبار  ي 

�ن تؤخذ  معاي�ي  عدة  ن  ب�ي من 

إل  وباإلضافة  اإلنسان.  حقوق  شؤون  /ات  ي
موظ�ن

تشتمل  أن  ي 
ينبىن المختارين/ات،  /ات  ن الموظف�ي

إل  التحقيق،  لهيئات  الميدان  ي 
�ن ة  المنت�ش األفرقة 

حقوق  شؤون  /ات  ي
موظ�ن عىل  ممكن،  حد  أقص 

اإلنسان من اإلناث والذكور عىل حد سواء. وعالوة 
عىل ذلك، عند اتخاذ القرار بشأن من سيقوم بإجراء 
التأث�ي  فهم  المهم  من  معينة،  )مقابالت(  مقابلة 
أو  المصدر  أو  الضحية  عىل  المختلف  المحتمل 
امرأة.  أو  رجل  ِقبل  من  مقابلتهم  تّمت  إذا  الشاهد 
والحساسيات  الجنسانية  الديناميات  مراعاة  ي 

وينبىن
الثقافية عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

عندما يكون المحققون/المستشارون/ المحققات/
العنف  بشأن  الجنسانية  المسائل  ي 

�ن المستشارات 
الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس )يشار إليهم 
ي المسائل 

فيما بعد بـ »المستشارين/ المستشارات �ن
 من الفريق لدعم جهود المراقبة 

ً
الجنسانية«( جزءا

ي الوقت المناسب 
أو التحقيق، فإن إدماجهم/هن �ن

ي 
�ن الفعالة  لمساهمتهم/هن  المفتاح  الفريق هو  ي 

�ن
 ، ي منذ بداية مرحلة التحض�ي

إدماج المنظور الجنسا�ن
والتحقيق  الرصد  ة  لف�ت البقاء  عليهم/هن  ي 

وينبىن
لمواصلة أداء مهامهم/هن.

اإلعداد1
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والنساء  الرجال  من  ن  فوري�ي ن  جم�ي م�ت إعداد  إن 
الضحايا  يشعر  أن  لضمان   ،

ً
أيضا حاسم  أمر  هو 

عن  للكشف  الكافية  بالراحة  والشهود  والمصادر 
جمة فورية. ويمكن  جم فوري أو م�ت المعلومات لم�ت
ي 

�ن  
ً
رئيسيا  

ً
دورا ن  يلعبوا/يلع�ب أن  /ات  ن جم�ي للم�ت

مرحلة جمع المعلومات وأن يدعموا/يدعمن وضع 
ي بحيث 

م�د للمصطلحات يراعي الجانب الجنسا�ن
ي 

ينبىن وال  المقابالت.  إجراء  أثناء  ي 
�ن عليه  يعتمد 

و  ن  الفوري�ي ن  جم�ي الم�ت إحاطة  إل  الحاجة  إغفال 
بما  الموضوعية،  بالجوانب  الفوريات  جمات  الم�ت
المهم  ومن   . ي

الجنسا�ن بالعنف  يتعلق  ما  ذلك  ي 
�ن

جمة  الفوري/الم�ت جم  الم�ت كان  إذا  ما  تقييم   
ً
أيضا

التعامل مع معلومات حساسة/ يمكنه/ها  الفورية 
/ترجمة  ي تفس�ي

 /ًة �ن
ً
مزعجة و/أو إذا كان/ت مرتاحا

ي تنقلها الضحية إل المحقق/ة،  جميع التفاصيل ال�ت
20. ي

ن الجنسا�ن لتجنب أن يؤدي ذلك إل التح�ي

 عىل مفوضية األمم المتحدة السامية 
ً
ير�ب االطالع أيضا  20

 ،)2011( اإلنسان  حقوق  رصد  دليل  اإلنسان،  لحقوق 
الفصل 11: المقابالت، الصفحتان 11 و22 والفصل 28: 

رصد وحماية حقوق اإلنسان للمرأة.

ي المسائل الجنسانية
وظائف المستشارين/ات �ن

ي لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق عىل 
ي المسائل الجنسانية �ن

تشمل وظائف المستشارين/ المستشارات �ن
: األقل ما يىلي

، وتقديم مدخالت لخطة 	  ي
ي تحليل والية لجنة التحقيق/بعثة تقصي الحقائق من منظور جنسا�ن

المساهمة �ن
، وضمان أن يكون جميع أعضاء الفريق عىل  ي

ي ذلك أساليب التحقيق المراعية للجانب الجنسا�ن
التحقيق، بما �ن

ي تؤثر عىل مجموعات  علم باألبعاد الجنسانية النتهاكات حقوق اإلنسان المعرضة للخطر وكذلك القضايا ال�ت
اح منهجيات للتحقيق فيها؛ مختلفة من النساء والفتيات واق�ت

ة بوالية 	  إجراء البحوث وجمع المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان للمرأة والمسائل الجنسانية المتصلة مبا�ش
ي ذلك العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس وانتهاكات 

لجنة التحقيق/بعثة تقصي الحقائق، بما �ن
الحقوق المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية للمرأة؛

ي إجراء المقابالت وأنشطة جمع المعلومات، من أجل توثيق وتحليل العنف الجنسي 	 
إجراء و/أو المساعدة �ن

ي كل 
�ن المرأة  ضد  والعنف  والفتيان،  الرجال  وضد  والفتيات،  النساء  ضد  الجنس  نوع  عىل  القائم  والعنف 

ورية لحماية الضحايا والشهود  من األماكن الخاصة والعامة، ضمن أمور أخرى، وضمان تنفيذ التداب�ي ال�ن
والمصادر، بمن فيهم الضحايا والناجون من العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس؛

تقديم المشورة وبناء قدرات لجنة التحقيق/بعثة تقصي الحقائق لضمان أن يكون جميع أعضاء األمانة عىل 	 
والفتيات  النساء  ضد  المرتكبة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ي 

�ن والتحقيق  البحوث  إلجراء  السبل  بأفضل  وعي 
ي ذلك العنف الجنسي 

وتحليلها واإلبالغ عنها، ومن بينها العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس، بما �ن
والعنف القائم عىل نوع الجنس ضد الرجال والفتيان، وفهم اآلثار الجنسانية النتهاكات القانون الدولي لحقوق 

؛ ي
اإلنسان والقانون الدولي اإلنسا�ن

مراعية 	  األمنية  تيبات  ال�ت تكون  أن  لضمان  الحقائق  تقصي  التحقيق/بعثة  لجنة  قدرة  وبناء  المشورة  تقديم 
ي الحسبان القضايا الجنسانية الثقافية والسياقية؛

ي وتأخذ �ن
للجانب الجنسا�ن

دعم وضع ترتيبات إلحالة الضحايا إل مقدمي الخدمات، وخاصة لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم عىل 	 
نوع الجنس، وضمان أن الفريق عىل بينة بهذه المسارات ويحيل الضحايا بشكل مناسب إل مقدمي الخدمات. إن 

 لذلك؛
ً
متابعة ورصد الوصول إل الخدمات ونوعيتها من شأنه أن يسمح بمراجعة ترتيبات اإلحالة وفقا

، بحيث يتم إدماج ودعم إدماج المنظور 	  ي
ي صياغة الوثيقة المتعلقة بنتائج التحقيق والتقرير النها�ئ

المساهمة �ن
المثال حول  أقسام محددة )عىل سبيل  . ويشمل ذلك صياغة  ي

الجنسا�ن للجانب  المراعية  ي واللغة 
الجنسا�ن

نوع  عىل  القائم  والعنف  الجنسي  من العنف  والتأكد  للمرأة(  اإلنسان  أو حقوق  الجنس 
بانتهاكات  الصلة  ذات  الحقائق  تحليل  .أن  ي

حقوق اإلنسان يعكس البعد الجنسا�ن

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter11-MHRM.pdf
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
1

 تخطيط التحقيقباء

بداية  ي 
�ن الرئيسية  القضايا  من  عدد  معالجة  ي 

ينبىن
التحقيق:

تفس�ي والية ونطاق التحقيقات
ولجان  التحقيقات  أفرقة  تناقش  أن  ي 

ينبىن أواًل، 
إدماج  كيفية  الحقائق  تقصي  التحقيق/بعثات 
واليتهم  ضوء  ي 

�ن عملهم  ي 
�ن ي 

الجنسا�ن المنظور 
ومهمتهم. وعادًة ما تكون الواليات واسعة ومعّرفة 
بناء  و/أو  الزمنية،  و/أو  الجغرافية  النظر  من وجهة 
ي تفس�ي 

عىل الموضوع و/أو الجهات الفاعلة. وينبىن
الواليات عىل أنها تمتد إل جميع الشواغل الجنسانية 
. ويستند  ي

ي ذلك العنف الجنسا�ن
ذات الصلة، بما �ن

 ، ي القانون الدولي
ن �ن ذلك إل المبدأ العام لعدم التمي�ي

 
ً
 بالنسبة لوالية مجلس حقوق اإلنسان، ووفقا

ً
وأيضا

ي قرار المجلس رقم 25/23، الفقرة 17.
لما ورد �ن

التحقيق/بعثة  لجنة  لعمل  التحض�ي  مرحلة  وتعد 
تقصي الحقائق الوقت المناسب لتبديد المخاوف 
ي يحتمل أن يتعرض لها التحقيق  المتعلقة بالقيود ال�ت
عن  الناجم  ي 

الجنسا�ن الجانب  مراعاة  يخص  فيما 
صياغة الوالية وتفس�ي نطاق تحليل حقوق اإلنسان 
ي 

وينبىن للتحقيق.  الجغرافية  والحدود  الوقت  أو 
ي تفس�ي الوالية، ومناقشة 

ي �ن
دمج التحليل الجنسا�ن

ي هذا الصدد منذ البداية.
اتيجيات �ن االس�ت

ي جميع التحقيقات المتعلقة بحقوق اإلنسان 
وتعا�ن

ما  ذلك  ي 
�ن بما  والحدود،  والتحديات  القيود  من 

يتعلق بالوقت المحدود والموارد المحدودة وقضايا 
/ ن والموظف�ي والمصادر  والشهود  الضحايا  حماية 

البيئة  تطرحها  ي  ال�ت التحديات  عن  فضاًل  ات، 
الثقافية والسياسية. وللكث�ي من هذه األسباب، قد 
ن فريق التحقيق من تغطية جميع مجاالت 

ّ
ال يتمك

ي إطار الوالية ويجب 
ي يمكن أن تندرج �ن االهتمام ال�ت

األولويات.  تحديد  عملية  بإجراء  بالتالي  يقوم  أن 
ويعت�ب تفس�ي الوالية وتعريف نطاق التحقيق بشكل 
ي هذه المرحلة 

ي أمر حاسم �ن
يراعي الجانب الجنسا�ن

التحقيقات  نتائج  تعكس  أن  لضمان  رة 
ّ
المبك

ي لحالة حقوق اإلنسان 
بشكل كامل البعد الجنسا�ن

ي تؤثر  واالنتهاكات وال تستبعد الشواغل الرئيسية ال�ت
بشكل خاص أو بشكل مختلف عىل األشخاص من 

. ن جنس أو نوع جنس مع�ي

بحيث  التحقيقات  نطاق  تضييق  يؤدي  أن  يمكن 
ن من انتهاكات حقوق  تقت� عىل ما يخص نوع مع�ي
اإلنسان إل حجب تجربة النساء والفتيات، ال سيما 
فيها  يمارسون  الرجال  أن  يبدو  ي  ال�ت السياقات  ي 

�ن
ي 

. عىل سبيل المثال، �ن حقوق معينة بشكل أساسي
ي 

يمارسون حقهم �ن الذين  أغلب  السياقات،  بعض 
حرية التعب�ي والتجمع هم من الرجال وقد يكونون 
ونتيجة  المظاهرات.  ي 

�ن للمشاركة  عرضة  أك�ث 
لذلك، إذا ركزت التحقيقات فقط عىل توثيق قمع 
ن سوف يحجب   ك�ي المظاهرات السلمية، فإن هذا ال�ت
ي هذا السياق. 

الدور الذي تلعبه النساء وتجاربــهن �ن
ويمكن أن يشمل ذلك أشكااًل أخرى من تعب�ي المرأة 
تبة عليها بسبب قمع أو  أو مشاركتها، والعواقب الم�ت
ي لشواغل 

الجنسا�ن البعد  أو  الذكور  أقاربــها  احتجاز 
ي اندالع 

ي ربما تكون قد تسببت �ن حقوق اإلنسان ال�ت
ي المقام األول. وبالمثل، يمكن أن تؤثر 

المظاهرات �ن
. فعىل  ي

األولويات الجغرافية عىل التحليل الجنسا�ن
 ما يشكلن 

ً
ي غالبا

سبيل المثال، النساء والفتيات اللوا�ت
ن بطريقة مختلفة  دين، يخت�ب ّ غالبية السكان الم�ش
التمتع  الداخىلي عىل  د  ّ الت�ش متناسبة عواقب  وغ�ي 
يشمل  أن  ويمكن  بهن.  الخاصة  اإلنسان  بحقوق 
ذلك  ي 

�ن بما  الصحة  ي 
�ن بالحق  التمتع  عدم  ذلك 

واإلنجابية،  الجنسية  بالصحة  المتعلقة  الحقوق 
والتعرض  التعليم،  ي 

�ن الحق  أو  الغذاء  ي 
�ن الحق  أو 

 و/أو مخيمات 
ً
دين داخليا ّ ي مخيمات الم�ش

للعنف �ن
ي مثل هذه 

. و�ن ي ذلك العنف الجنسي
، بما �ن ن الالجئ�ي

ي 
الجغرا�ن النطاق  من  الحد  يؤدي  قد  السياقات، 

ي  ال�ت األحداث  مع  فقط  التعامل  إل  للتحقيقات 
تب عليه عدم  ن مما ي�ت ي منطقة أو بلد مع�ي

وقعت �ن
المخيمات.  ي مثل هذه 

توثيق حالة من يعيشون �ن
عىل  المتباينة  العواقب  حجب  عنه  ينجم  ما  وهو 
ي  ال�ت اإلنسان  حقوق  النتهاكات  والفتيات  النساء 
ي أن 

، ينبىن
ً
ي نزوحهن. وعندما يكون ممكنا

تسببت �ن
أو   

ً
محدودة جغرافيا أنها  يبدو  ي  ال�ت الواليات  ُتف�َّ 

 عىل نطاق واسع بما يسمح بتوثيق جميع 
ً
موضوعيا

ي ذلك العواقب الناجمة عىل النساء 
االنتهاكات، بما �ن

والفتيات والرجال والفتيان عىل وجه التحديد.
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مثال
، ف�ت إحدى اللجان  ي

فيما يتعلق بنطاقها الجغرا�ن
ُترتكب  ي  ال�ت المزعومة  االنتهاكات  لتشمل  واليتها 
ي الدولة المعنية. وشمل ذلك انتهاكات 

خارج أرا�ن
بالالجئات  االتجار  مثل  اإلنسان،  لحقوق  ة  خط�ي
ن منه،   والبغاء الق�ي الذي تعان�ي

ً
ويجهن ق�ا ن ل�ت

الحدود  عن  خارجة  أعمال  عىل  انطوى  والذي 
وتداعيات  نتيجة  كانت  و/أو  للدولة  اإلقليمية 
ي 

�ن وقعت  ي  ال�ت اإلنسان  حقوق  النتهاكات  ة  مبا�ش
ي الدولة. )A/HRC/25/CRP.1، الفقرة 19(

أرا�ن

ي المعمول به
اإلطار القانو�ن

ي أن تش�ي التحقيقات إل جميع المعاي�ي القانونية 
ينبىن

ي ذلك فروع القانون الدولي الثالث 
المنطبقة، بما �ن

اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون   - العالقة  ذات 
العتبة  ، حيث جرى بلوغ  ي

الدولي اإلنسا�ن والقانون 
 ، الدولي ي 

الجنا�ئ والقانون  المسلح،  اع  ن لل�ن القانونية 
التحقيق.21  قيد  الوضع  عىل  ذلك  ينطبق  عندما 
التحقيق/بعثات  لجان  تف�  راسخة،  وكممارسة 
منهم  ي 

تقتصن واليتهم  إذا كانت  ما  الحقائق  تقصي 
ي انتهاكات القانون الدولي لحقوق 

التحقيق فقط �ن
اإلنسان أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
. وقد ُيطلب منهم رصاحة  ي

والقانون الدولي اإلنسا�ن
ي الدولي عند وقوع جرائم 

اإلشارة إل القانون الجنا�ئ
ي الحالة قيد التحقيق.

دولية ترتكب �ن

من  كاًل  التحقيق  فريق  أعمال  تشمل  أن  ي 
وينبىن

الحماية العامة والخاصة للنساء والفتيات بموجب 
النظم القانونية الدولية المنطبقة. وتندرج الحماية 

 ،
َ
قد تكون هناك فروع أخرى للقانون الدولي ذات صلة أيضا  21

. شددت اللجنة المعنية بالقضاء  ن مثل القانون الدولي لالجئ�ي
ي توصيتها العامة رقم 30 )2013(، 

ن ضد المرأة �ن عىل التمي�ي
 
ً
 مسلحا

ً
ي جميع حاالت األزمات، سواء كانت نزاعا

عىل أنه »�ن
، أو حالة من حاالت الطوارئ 

ً
 دوليا

ً
 مسلحا

ً
غ�ي دولي أو نزاعا

ة  ها من الحاالت المث�ي ، أو غ�ي ي العامة، أو حالة احتالل أجن�ب
ي الدولي 

َفل حقوق المرأة من خالل نظام للقانو�ن
ْ
للقلق، ُتك

يتكون من أوجه حماية تكاملية بموجب االتفاقية والقانون 
 .)19 )الفقرة   ». الدولي ي 

الجنا�ئ والقانون  ي 
اإلنسا�ن الدولي 

 عىل الحماية القانونية الدولية لحقوق 
ً
ير�ب االطالع أيضا

المتحدة، رقم  المسلح )منشورات األمم  اع  ن ال�ن ي 
اإلنسان �ن

المبيع E.11.XIV.3(، الصفحة 8.

ي 
ي جملة أمور، �ن

ي تتمتع بها النساء والفتيات، �ن ال�ت
المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان، وبالتحديد 
ضد  ن  التمي�ي أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  ي 

�ن
�ني  عليها  المنصوص  األحكام  �ني  وكذلك  المرأة،22 
ن 
التمي�ي عدم  ويعت�ب   23. ي

اإلنسا�ن الدولي  القانون 
ن النساء والرجال من المبادئ األساسية  والمساواة ب�ي
لقانون حقوق اإلنسان. ويحظر كل من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
المساواة  ويضمنان  الجنس  أساس  عىل  ن  التمي�ي
ي يقر بها  ي التمتع بالحقوق ال�ت

ن المرأة والرجل �ن ب�ي
، عند القيام بالتحقيق 

ً
ي النظر أيضا

العهدين. وينبىن
ي األطر 

وتحليل البيانات، كلما اقتصن األمر ذلك، �ن
الدولية مثل قرارات مجلس األمن المتعلقة بشكل 
خاص بالمرأة والسالم واألمن24 وتوصيات اآلليات 
اإلنسان،  )مجلس حقوق  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
المعاهدات( واآلليات  الخاصة وهيئات  اإلجراءات 
التحقيق عىل  فريق  يكون  أن  ن  يتع�يّ اإلقليمية. كما 
المحددة  واإلرشادات  والقواعد  بالمعاي�ي  دراية 
قواعد  مثل  والفتيات،  النساء  عىل  تنطبق  ي  ال�ت
غ�ي  والتداب�ي  السجينات  لمعاملة  المتحدة  األمم 

االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(.

اإلنسان  حقوق  هي  المرأة  حقوق  عىل  االطالع  ير�ب   22

)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع E.14.XIV.5(، وال 
سيما الفصل الخامس، القسمان دال وواو. ير�ب االطالع 
 عىل هيئة األمم المتحدة للمرأة، القواعد والمعاي�ي 

ً
أيضا

 عىل 
ً
العالمية: إنهاء العنف ضد المرأة، ير�ب االطالع أيضا

ي هذا القسم )1، باء(.
المراجع �ن

لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل اللجنة الدولية   23

للمرأة  والمحددة  العامة  الحماية  األحمر،  للصليب 
مقدمة  عىل  لالطالع   . ي

اإلنسا�ن الدولي  القانون  بموجب 
ي والمراجع، ير�ب االطالع، 

لمصادر القانون الدولي اإلنسا�ن
عىل سبيل المثال، عىل الحماية القانونية الدولية لحقوق 
اع المسلح )منشورات األمم المتحدة، رقم  ن ي ال�ن

اإلنسان �ن
.)E.11.XIV.3 المبيع

ير�ب االطالع عىل قرارات مجلس األمن 1325 )2000(،   24

 ،)2009(  1888  ،)2008(  1820  ،)2000(  1327
 ،)2013(  2106  ،)2010(  1960  ،)2009(  1889
 .)2016( و2331   )2015(  2242  ،)2013(  2122
المختارة  األمن  مجلس  ووثائق  قرارات  عىل  لالطالع 
عىل  االطالع  ير�ب  واألمن،  والسالم  بالمرأة  المتعلقة 
https://www.securitycouncilreport.org/un-

.documents/women-peace-and-security

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards
https://www.icrc.org/en/document/general-specific-protection-women
https://www.icrc.org/en/document/general-specific-protection-women
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security


18

ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
1

وضع األسس لمنهجية تراعي الجانب 
ي 

الجنسا�ن
ي 

�ن بالتحقيق  القائمون/ات  يهدف  أن  يجب 
أي  من  التحقق  إل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
معلومة من خالل الحصول عىل معلومات مؤيدة 
آخرين.25  ن  وموثوق�ي ن  مستقل�ي مصدرين  من 
 
ً
خصوصا  ،

ً
دائما  

ً
ممكنا يكون  ال  قد  ذلك  أن  إال 

االنتهاكات  ببعض  العار  وصمة  تلحق  عندما 
ويتعرض الضحايا لمخاطر تهميشهم/هن من ِقبل 
مجتمعاتهم/هن المحلية لفضح ما عانوه/عانينه، 
 
ً
أو عندما ُترتكب أشكال معينة من االنتهاكات بعيدا
قد  الحاالت،  هذه  مثل  ي 

و�ن الشهود.  ن  أع�ي عن 
من جميع  للتحقق  موحدة  تطبيق طريقة  يؤدي 
ي 

االنتهاكات دون اتباع نهج يراعي الجانب الجنسا�ن
غ�ي  االنتهاك  أشكال  بعض  اعتبار  أو  تجاهل  إل 
مؤكدة. وقد أخذت بعض لجان التحقيق/بعثات 
ي االعتبار العوامل المتباينة، بما 

تقصي الحقائق �ن
وط التحقق،  ي ذلك الجنسانية، عند تحديد �ش

�ن
 . الجنسي والعنف  التعذيب  حاالت  ي 

�ن سيما  ال 
إذا  ما  حالة  من  التحقق  يحدث  قد   ، وبالتالي
مصدر  من  ومتسقة  متماسكة  شهادة  تطابقت 
أساسي واحد )مثل الضحية أو الشاهد( مع نمط 

من الحاالت المماثلة.

أمثلة

تقصي  التحقيق/بعثات  لجان  بعض  قدمت 
والمعاي�ي  للطرق  مفصل  ح  �ش الحقائق 
A/HRC/25/( التحقق  ي 

�ن استخدمتها  ي  ال�ت
بعض  قدم  فيما   ،)78-63 الفقرات   ،CRP.1
استيفاء  كيفية  عن   

ً
محددا تحلياًل  اللجان 

 . الجنسي بالعنف  يتعلق  فيما  التحقق  معاي�ي 
العنف  ألعمال  بالنسبة  المثال،  سبيل  »عىل 
الصعب  من  يكون  قد  التعذيب،  أو  الجنسي 

لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل مفوضية األمم   25

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، لجان التحقيق وبعثات 
تقصي الحقائق المعنية بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
: توجيهات وممارسات )2015(،  ي

والقانون الدولي اإلنسا�ن
الصفحتان 60-59.

الضحايا بمصدر مستقل  تأكيد مزاعم  للغاية 
آخر، خاصة إذا لم يكن لدى الضحية إمكانية 
مثل  ي 

و�ن الطبية.  المساعدة  عىل  الحصول 
هذه الحاالت، يمكن التحقق من خالل تقييم 
ومحاولة  ومصداقيته  الضحية  بيان  تفاصيل 
المعلومات  مع  يتماسش  كان  إذا  ما  تحديد 
إذا كانت  ما  العام وإثبات  المجال  ي 

المتاحة �ن
األفعال تكشف عن أنماط تتطابق مع حاالت 
A/HRC/36/CRP.1/( أخرى.«  مماثلة 

Rev.1، الفقرة 28(26

التوجيهات والممارسات الجيدة  ي 
النظر �ن ي 

ينبىن
مع  الثقة  وبناء  المقابالت  إجراء  لدى  المتاحة 
 ، ي

الجنسا�ن العنف  ضحايا  فيهم  بمن  الضحايا، 
ي 

�ن ومناقشتها  سواء،  حد  عىل  واإلناث  الذكور 
ي بذل كل الجهود 

ن ينبىن ي ح�ي
بداية التحقيق. و�ن

الممكنة للحصول عىل المعلومات ذات الصلة، 
»عدم  ن  التالي�ي المبدأين  ام  باح�ت االهتمام  ي 

ينبىن
لصدمات  التعرض  و»تجنب  ر«  ب�ن التسبب 
ثانية«.27 فعندما تكون المقابالت مع األشخاص 
ي عىل فرق التحقيق 

الذين تعرضوا لصدمات، ينبىن
الصدمات  وإدارة  لتقييم  السبل  أفضل  مناقشة 
ي المقابالت. ويشمل جزء مهم من هذا تحديد 

�ن
/ مقدمي إل  الضحايا  إلحالة  مناسبة  ترتيبات 
/ ي

موظ�ن جميع  لدى  أن  وضمان  الخدمات  ات 
ات شؤون حقوق اإلنسان الذين يجرون/يجرين 
قبل  الصلة  ذات  الالزمة  المعلومات  المقابالت 
مع  مقابالت  إلجراء  الميدان  ي 

�ن هم/هن  ن�ش
/ات. ن الضحايا المحتمل�ي

 عىل نا�ني بيالي، مفوضة سامية سابقة 
ً
ير�ب االطالع أيضا  26

حقوق  »تحقيقات  المتحدة،  باألمم  اإلنسان  لحقوق 
ي معهد الدراسات 

لقيت �ن
ُ
ة أ اإلنسان ومنهجيتها«، محارصن

 Emilyو 2010؛  اير  شباط/ف�ب  24 ي 
�ن جنيف،  العليا، 

Kenney تطوير منهجية جنسانية للجان األمم المتحدة 
للتحقيق«، القانون الدولي والسياسة، المجلد 26، رقم 2 

)2013(، الصفحة 631. 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، دليل  مفوضية األمم   27

رصد حقوق اإلنسان )2011(، الفصل 15.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
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التحقيق  ظروف  مع  المنهجية  تكييف  ي 
وينبىن

عىل  التغلب  كيفية  بشأن  اتيجيات  اس�ت ن  وتضم�ي
ي مرحلة جمع المعلومات.28 

التحديات المحتملة �ن
إذا كان  ما  ي 

�ن الفريق  ينظر  المثال، قد  فعىل سبيل 
أو  بالشهود  أو  بالضحايا  االتصال  المستحسن  من 
ة، سواء كانوا من اإلناث أو الذكور، أو  بالمصادر مبا�ش
أنهم قد يتعرضون لالنتقام أو الوصم داخل مجتمعهم 
استكشاف  ي 

وينبىن  . ن المحقق�ي مع  تفاعلهم  نتيجة 
الحلول الممكنة، مثل االتصال بالمنظمات المحلية 
مع  تعمل  ي  ال�ت المنظمات  ذلك  ي 

�ن بما  الموثوقة، 
ي  المرأة أو حقوق المرأة أو القضايا الجنسانية، وال�ت
ي تيس�ي الوصول إل 

تكون عىل استعداد للمساعدة �ن
الضحايا والشهود والمصادر.

اختيار  ي 
�ن  

ً
أيضا  

ً
حاسما ي 

الجنسا�ن التحليل  ويعت�ب 
الذين سيتّم إجراء مقابالت معهم/هن،  األشخاص 
ي ذلك الضحايا والشهود والمصادر األخرى مثل 

بما �ن
مقدمي الخدمات وممثىلي الحكومة وممثىلي منظمات 
ي أن يشمل اختيار األشخاص 

؛ وينبىن ي
المجتمع المد�ن

الذين سُتجرى معهم/هن المقابالت، قدر اإلمكان، 
التمثيل المتساوي حسب الجنس ونوع الجنس.

محتوى  ي 
�ن ي 

الجنسا�ن المنظور  إدماج  ويجب 
ي 

يتّم تطويرها �ن ي  ال�ت اتيجية اإلعالم والتواصل  اس�ت
اتيجية. وعىل  بداية التحقيق وعند عرض هذه االس�ت
سبيل المثال، يمكن تحقيق ذلك من خالل ضمان 
أن يكون أعضاء فرق التحقيق من اإلناث والذكور، 
ات، عىل  اء/الخب�ي /ات أو الخ�ب ن بما فيهم المفوض�ي
ي تفاعلهم/هن 

نفس القدر من الوضوح والنشاط �ن
الرفيعة  المحادثات  ي 

�ن وكذلك  اإلعالم  وسائل  مع 
المستوى، وأن يتّم إدماج النتائج المتعلقة بالمسائل 
األولويات  ضمن  المقدمة  العروض  ي 

�ن الجنسانية 
المفوضة  فقط  تقوم  وأال  األساسية،  والنتائج 
الموظفات  أو  ات(  )الخب�ي ة  )المفوضات(/الخب�ي
بالتعامل مع المسائل المتعلقة بالقضايا الجنسانية. 
بشأن  المتعلقة  للمعلومات  العام  الن�ش  أن  كما 
ي 

�ن بما  الحقائق،  تقصي  التحقيق/بعثة  لجنة  والية 
ي 

�ن  
ً
أيضا يسهم  التحقيقات،  نطاق  توضيح  ذلك 

A/HRC/32/ عىل  المثال  سبيل  عىل  االطالع  ير�ب   28

ي هذه 
 �ن

ً
 عىل ما يرد الحقا

ً
CRP.1، الفقرات 19-30. وأيضا

أثناء جمع  التحديات  التغلب عىل  2، جيم،  المطبوعة، 
المعلومات.

ي سيشملها  توضيح طبيعة االعتبارات الجنسانية ال�ت
التحقيق منذ البداية.

 فهم السياق ووضع جيم
خطة التحقيق

السامية  المتحدة  األمم  دليل مفوضية  ي 
�ن ورد  كما 

لحقوق اإلنسان بشأن رصد حقوق اإلنسان، تحتاج 
أفرقة التحقيق من أجل وضع منهجية تراعي الجانب 
لكيفية  عمىلي  فهم  إل  مناسب،  بشكل  ي 

الجنسا�ن
واالقتصادية  والمدنية  القانونية  األوضاع  تأث�ي 
مختلف  عىل  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية 
ي حدثت  ال�ت الحالة  أو  المنطقة  أو  البلد  ي 

�ن السكان 
فيها المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان.29 
يتعلق  فيما  السابق  للوضع  االهتمام  إيالء  ي 

وينبىن
ي 

�ن ن  المهمش�ي لألشخاص  اإلنسان  حقوق  بحالة 
ن  ي ذلك النساء والفتيات، والمهمش�ي

المجتمع، بما �ن
الدينية  والهويات  الجنسية،  الميول  أساس  عىل 
والطبقة،  الجنسية،  والهوية  والعرقية  واإلثنية 
ن أو  ها، مثل الالجئ�ي ، واإلعاقة وغ�ي واألصل القومي
ن عن حقوق  ، فضاًل عن المدافع�ي

ً
دين داخليا ّ الم�ش

ي أن تضع أفرقة التحقيق 
. وينبىن ن اإلنسان والصحفي�ي

 
ً
ي اعتبارها أن الهويات يمكن أن تتشابك، بل غالبا

�ن
ما تتشابك، مما يؤدي إل استهداف بعض األفراد 

والسكان بشكل خاص ومختلف بأعمال العنف.

تأخذ  فعالة  تحقيق  وخطة  منهجية  وضع  ويجب 
تأث�ي  لكيفية  تقييم  وتتضمن  ي 

الجنسا�ن بالجانب 
األوضاع القانونية والمدنية واالقتصادية والسياسية 
البلد أو الحالة المعنية،  ي 

والثقافية واالجتماعية، �ن
يؤدي  مما  مختلف،  بشكل  والرجال  النساء  عىل 
اختالف تجاربــهم. وكما نوقش بمزيد من التفصيل 
ي النظر 

ي القسم الثالث من هذه المطبوعة، ينبىن
�ن

ي السياق األوسع ألية 
ي �ن

ن والعنف الجنسا�ن إل التمي�ي
أوجه تتعلق بعدم المساواة.

اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية   29

جمع   :7 الفصل   ،)2011( اإلنسان  حقوق  رصد  دليل 
المعلومات المتعلقة بالسياق. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter07-24pp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter07-24pp.pdf
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إدمـــاج المنظـــور ال
1

مثال 

الجنس  »ممارسة  أن  إل  التقارير  أحد  أشار 
حيث   ...

ً
أيضا ان  منت�ش والبغاء  تجارية  ألغراض 

للرجال  مبا�ش  ق�  دون  أنفسهن  النساء  يقدم 
لتجنب  أو  السفر،  أو  المال،  أو  الطعام،  مقابل 
األنشطة، مدفوعة  أخرى. هذه  أو عقوبة  غرامة 
قيد  عىل  البقاء  إل  الضعفاء  األشخاص  بحاجة 
ي 

الحياة، وتعد نتيجة للمشاكل الهيكلية المتمثلة �ن
المشاكل  وهذه   . ي

الجنسا�ن ن  والتمي�ي الغذاء  نقص 
ي 

�ن تساهم  رئيسية  عوامل   
ً
أيضا هي  الهيكلية 

A/( »ارتفاع مستويات االتجار بالنساء والفتيات
HRC/25/CRP.1، الفقرة 320(.

: لفهم السياق، قد يختار الفريق القيام بما يىلي
للنساء 	  استعراض خريطة حالة حقوق اإلنسان 

ي البلد من خالل إجراء مسح 
هم �ن والرجال وغ�ي

المواد المتاحة من المصادر المفتوحة والحصول 
القانونية  التحديات  عن  عامة  لمحة  عىل 
واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية 
هم. مع  ي يواجهها كل من النساء والرجال وغ�ي ال�ت
ن المتقاطع  إيالء االهتمام لألشكال القائمة للتمي�ي
والميل  القومي  واألصل  اإلثنية  أساس  عىل 
ها  وغ�ي والطبقة  الجنسانية  والهوية  الجنسي 
للجهات  األوضاع. كما يجب وضع خارطة  من 
الفاعلة/الجناة ذوي الصلة وأدوارهم وسلطتهم/

نفوذهم واحتياجاتهم ومصالحهم؛
رصيحة 	  ية  ن تمي�ي أحكام  أو  معاي�ي  أي  استعراض 

ي 
�ن موجودة  ة  مبا�ش غ�ي  أو  ة  مبا�ش ضمنية،  أو 

الرسمية  والسياسيات  ن  القوان�ي أو  الدستور 
الحواجز  وكذلك  الحماية،  فثغرات  والعرفية. 
تحول  ي  ال�ت واالقتصادية  واالجتماعية  القانونية 
تأث�ي  الواقع  ي 

�ن لها  العدالة،  إل  الوصول  دون 
ن  يتع�يّ ي  ال�ت والرجال  النساء  تجارب  عىل  مبا�ش 
االستعراض  نتائج  تستند  أن  ويجب  تحليلها.30 

للحصول عىل مواد إضافية عن وصول المرأة إل العدالة   30

ي سياق 
والعنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس �ن

العدالة االنتقالية، ير�ب االطالع عىل A/HRC/27/21؛ 
والتوصية العامة رقم 33 )2015( للجنة المعنية بالقضاء 

ن ضد المرأة. عىل التمي�ي

ي كما يجب ضمان أن 
عىل تحليل لإلطار القانو�ن

ي التقرير 
ن �ن ي القوان�ي

تتّم مناقشة أوجه القصور �ن
وتوصياته؛

ي قد تشكل عوائق أمام 	  تحديد ثغرات الحماية ال�ت
اإلبالغ عن بعض االنتهاكات. عىل سبيل المثال، 
تجريم  المقاضاة بسبب  الخوف من  قد يحول 
الشذوذ الجنسي أو العالقات الجنسية المثلية أو 
تجريم الزنا دون اإلبالغ عن االغتصاب من ِقبل 
ن من الذكور واإلناث عىل حد  الضحايا والناج�ي

سواء؛ 
آلليات 	  القطرية  والتقارير  التوصيات  مراجعة 

اللجنة  مثل:  الصلة  ذات  اإلنسان  حقوق 
)لجنة  المرأة  ن ضد  التمي�ي بالقضاء عىل  المعنية 
سيداو(؛31 واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 
مناهضة  ولجنة  والثقافية؛  واالجتماعية 
اإلنسان؛  بحقوق  المعنية  واللجنة  التعذيب؛ 
ولجنة حقوق الطفل؛ واإلجراءات الخاصة، عىل 
ي بمسألة  سبيل المثال، المقرر/ة الخاص المع�ن
المرأة وأسبابه وعواقبه؛ والمقرر/ة  العنف ضد 
سيما  ال  باألشخاص،  باالتجار  ي  المع�ن الخاص 
ي  المع�ن الخاص  والمقرر/ة  واألطفال؛  النساء 
والفريق  ؛ 

ً
داخليا دين  ّ للم�ش اإلنسان  بحقوق 

ي 
�ن المرأة  ضد  ن  التمي�ي بمسألة  ي  المع�ن العامل 

القانون والممارسة؛ وكذلك المعلومات المقدمة 
من المكاتب الميدانية لمفوضية األمم المتحدة 
ي 

السامية لحقوق اإلنسان، والمستشارين/ات �ن
األمم  وكيانات  ووكاالت  الجنسانية،  المسائل 
ها من  المتحدة، والمنظمات غ�ي الحكومية وغ�ي

المصادر.

عىل  بالقضاء  المعنية  للجنة  المقدمة  القطرية  التقارير   31

https:// التالي  الرابط  ي 
�ن متوفرة  المرأة  ضد  ن  التمي�ي

tb internet .o hchr.o rg /_ l ayo uts/15/
TreatyBodyExternal/Countries.aspx

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
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أداة عملية رقم 1

عملية رسم الخريطة الجنسانية )مثال(

االنتهاكات 
المزعومة:

هجمات عشوائية 
ن  عىل المدني�ي

واألهداف المدنية

الوقت:

3 آب/أغسطس - 
15 أيلول/سبتم�ب 

2015

الموقع:

X المنطقة

 : ي
الجا�ن

غ�ي معروف

ات الجنسانية التأث�ي
تلوا/ُجرحوا خالل الهجمات عىل 	 

ُ
عدد غ�ي متناسب من النساء واألطفال ق

ي السكنية بسبب األدوار الجنسانية القائمة حيث ترتكز مهام النساء 
المبا�ن

األطفال  رعاية  مسؤولية  ويتحملن  لي 
ن الم�ن المجال  عىل  األول  المقام  ي 

�ن
والشيوخ

د  ظروف مزدحمة، عدم وجود نظام  التعرض للعنف الجنسي	  ّ الت�ش
النفسي عىل 	  والضغط  المسؤوليات  زيادة    لي 

ن الم�ن الوقود  إل  االفتقار 
من  ي  ال�ت األعمال  عىل  لذلك  ي  السل�ب لألثر   

ً
نظرا د  ّ اع/الت�ش ن ال�ن أثناء  النساء 

المعتاد تحميل مسؤولية إنجازها عىل عاتق اإلناث )الطبخ، وما إل ذلك(
الغذاء 	  توزيــــع  اإلنسانية؛  المساعدات  إل  الوصول  ي 

�ن المساواة  عدم 
والخدمات عىل »رؤساء األ� المعيشية«

قيود عىل تسجيل الممتلكات واألصول األخرى والحصول أو الوصول إليها 	 
ي ذلك »مرتبات األرامل«(  التبعية المالية

)بما �ن
هن الفقر عىل 	  ها من االنتهاكات  يج�ب التعرض للممارسات الضارة وغ�ي

الزواج من أجل األمن المالي

ي القابل للتطبيق
إطار القانون الدولي اإلنسا�ن

ي وقت الحرب	 
ن �ن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدني�ي

ي األول التفاقيات جنيف، المادة 51 )4( بشأن الهجمات العشوائية	 
وتوكول اإلضا�ن ال�ب

إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان القابل للتطبيق
ن ضد المرأة، والمادتان 11 	  ن ضد المرأة، المادة 1 بشأن التمي�ي اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ي العمل
و13 بشأن الحق �ن

ي المساواة مع 	 
ن ضد المرأة، المادة 15 بشأن حق المرأة �ن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

الرجل أمام القانون وفيما يخص األهلية القانونية؛ والمادتان 15 )2( و16 )1( )ح( بشأن المساواة 
ي إدارة الممتلكات

ي الحقوق �ن
�ن
ي حرية التنقل	 

ن ضد المرأة، المادة 15 )4( بشأن الحق �ن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
ي 	 

ن ضد المرأة، المادة 16 )1( )أ( و)ب( بشأن حق المرأة �ن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
حرية اختيار الزوج وأن يكون الزواج برضاها الحر والكامل

ي 	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادتان 2 و12 بشأن الحق �ن

الغذاء والرعاية الصحية
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
1

بشـــأن دال الفريـــق  تدريب/إحاطـــة 
ي
إدمـــاج المنظـــور الجنســــــــــــــــــــــــــــا�ن

التحقيق  فريق  أعضاء/عضوات  جميع  يتحمل 
عملهم.  ي 

�ن ي 
الجنسا�ن المنظور  دمج  مسؤولية 

 عىل اكتشاف 
ً
وري تدريبهم جميعا ولذلك، من ال�ن

تخصصهم  مجال  ي 
�ن الجنسانية  واآلثار  الشواغل 

عل  الفریق  تدریب  أّن  إذا  إليهم.  الموكلة  والمهام 
جمع  أجل  من  التوثیق  وتقنیات  ممارسات  تطبیق 
 ، ي

الجنسا�ن للجانب  المراعية  والبیانات  المعلومات 
احتمال  وخفض  ي 

الجنسا�ن التحلیل  جودة  سیعزز 
إغفال المحققین لمعلومات قيمة بهذا الشأن. ويجب 
ي 

الجنسا�ن األثر  تحديد  التدريب كيفية  يتضمن  أن 
وكيفية  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  عىل  تب  الم�ت
، بما  ي

ن من العنف الجنسا�ن مقابلة الضحايا والناج�ي
، وكيفية إعداد تقرير يعّمم  ي ذلك العنف الجنسي

�ن
القضايا الجنسانية. 

/ات شؤون حقوق  ي
موظ�ن يكون جميع  أن  ي 

وينبىن
جاهزين/ بالتحقيق  يقومون/يقمن  الذين  اإلنسان 

الضحايا  /ات عىل إجراء مقابالت مع  ن ات ومدرب�ي
ح�ت  وذلك   ، ي

الجنسا�ن العنف  من  /ات  ن والناج�ي
ي 

�ن مستشار/ة  دعم  عىل  الفريق  يعتمد  عندما 
ألنه  بشكل خاص  مهم  وهذا  الجنسانية.  المسائل 
إذا كان  ما  معرفة   

ً
دائما الممكن  من  يكون  ال  قد 

ي 
�ن بما  الجنس،  نوع  ي عىل  المب�ن العنف  سيتّم ذكر 

ي 
ي سياق المقابالت. كما ينبىن

، �ن ذلك العنف الجنسي
إحالة  حول  جلسة  التدريب  جلسات  تتضمن  أن 

الخدمات، ال سيما  الشهود إل مقدمي  أو  الضحايا 
الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية، كجزء من 

وظائف فريق التحقيق بشأن توف�ي الحماية.

المسائل  ي 
�ن المستشارون/ات  طور/ت  وقد 

الجنسانية الذين يدعمون هيئات التحقيق أساليب 
بما  برمته،  التحقيق  فريق  قدرات  لتعزيز  مختلفة 
والموظفون-ات  اء  المفوضون-ات/الخ�ب ذلك  ي 

�ن
جمون-ات الفوريون-ات. ويمكن للمستشارين- والم�ت

يكونون/يكن  عندما  الجنسانية،  المسائل  ي 
�ن ات 

ملخصات  يضعوا/يضعن  أن  الفريق،  من   
ً
جزءا

بشأن الجوانب المختلفة المتعلقة بإدماج المنظور 
ي ذلك المفاهيم الجنسانية الرئيسية 

، بما �ن ي
الجنسا�ن

 ،) ي
الجنسا�ن والعنف  المبا�ش  غ�ي  ن  التمي�ي )مثل 

للمرأة والرجل  الوضع االجتماعي  ونظرة عامة عىل 
للتحليل  ومقدمة  التحقيق  قيد  البلد/المنطقة  ي 

�ن
إدماج  لتعزيز  أخرى  طريقة  وهناك   . ي

الجنسا�ن
ي تنظيم 

ي عمل الفريق تتمثل �ن
ي �ن

المنظور الجنسا�ن
دورات تدريبية. وقد أعدت بعض لجان التحقيق/
بعثات تقصي الحقائق جلسات إحاطة مواضيعية 
من  بدعم  األمانة،  /ات  ي

لموظ�ن تدريبية  دورات  أو 
الجنسانية  والشؤون  للمرأة  اإلنسان  حقوق  قسم 
لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  ي 

�ن
اإلنسان.32 ويمكن أن تجمع جلسات التدريب بين 
ن  وب�ي ي 

الجنسا�ن العنف  حول  النظرية  المعلومات 
ن  التمارين العملية. وتهدف هذه الجلسات إل تمك�ي
انتهاكات  تحديد  عىل  القدرة  من  فيها  ن  المشارك�ي
 لإلطار الدولي 

ً
حقوق المرأة واآلثار الجنسانية وفقا

ذي الصلة وذلك باستخدام مختلف السيناريوهات 
ي التدريب.

النظرية �ن

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، حقوق   32

اإلنسان للمرأة والمساواة الجنسانية.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
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قائمة مرجعية هاء

ية قائمة مرجعية للمرحلة التحض�ي
ذلك،  ; ي 

�ن بما  الفریق،  أعضاء  اختیار  أثناء  الجنسانیة  والخبرة  ي 
الجنسا�ن التوازن  وجود  من   تأكد/ي 

/ات شؤون حقوق اإلنسان الذين  ي
ات وموظ�ن ، المفوضین-ات/الخبراء-الخب�ي

ً
عندما یکون ذلك مناسبا

ي وإعداد التقرير. تأكد/ي من أن المستشارين/ات 
یقومون/يقمن بوظائف التحقیق والتحلیل القانو�ن

ي المسائل الجنسانية ينضمون/ينضممن إل التحقيق من البداية.
�ن
ي البلد وكون نظرة عامة  ;

استعرض/ي حالة حقوق اإلنسان المتباينة للنساء والفتيات والرجال والفتيان �ن
ن  عن التحديات القانونية واالقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية. انتبه/انتبهي إل أشكال التمي�ي
ها من  المتقاطعة القائمة عىل اإلثنية واألصل القومي والميل الجنسي والهوية الجنسانية والطبقة وغ�ي
األوضاع. استعرض/ي الجهات الفاعلة/الجناة المعنيون-ات وأدوارهم/هن، وسلطتهم-هن/نفوذهم-
أو عوائق تحول  الحماية وأي مخاطر  ي 

الثغرات �ن هن، واحتياجاتهم/هن ومصالحهم/هن. حدد/ي 
ي يمكن أن تكون مختلفة بالنسبة للنساء أو الرجال أو األطفال  دون اإلبالغ عن انتهاكات محددة، وال�ت

. ن ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي ن ومزدو�ب أو المثليات والمثلي�ي
ي انتهاكات حقوق  ;

ي قد تظهر عند التحقيق �ن عند وضع منهجية، يجب مراعاة العقبات المحتملة ال�ت
ي الميل الجنسي ومغايري  ن ومزدو�ب اإلنسان الخاصة بالمرأة أو االنتهاكات المرتكبة ضد المثليات والمثلي�ي
العقبات،  لهذه  الجنسانية  اآلثار  مراعاة  يجب  وكذلك  ن  الجنس�ي صفات  وحامىلي  الجنسانية  الهوية 

ي الفريق للتغلب عىل هذه العقبات.
اتيجيات الممكنة �ن ناقش/ي االس�ت

 عىل الظروف، يمكن  ;
ً
ي خطة التحقيق والبعثات الميدانية. واعتمادا

تأكد/ي من إدماج المسائل الجنسانية �ن
وضع خطة تحقيق منفصلة إلدماج المسائل الجنسانية. حدد/ي القضايا الرئيسية المتعلقة بالمسائل 

ن التحقيق فيها ومنهجية جمع المعلومات ذات الصلة بذلك. ي يتع�يّ الجنسانية ال�ت
حدد/ي المصادر المحتملة للمعلومات، مثل الضحايا أو الشهود، ونشطاء حقوق اإلنسان، ومجموعات  ;

ي  ن ومزدو�ب ي تعمل مع النساء، وحقوق اإلنسان للمرأة، والمثليات والمثلي�ي ي ال�ت
وشبكات المجتمع المد�ن

ن و/أو القضايا الجنسانية، فضاًل عن  الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي
ن ومقدمي الخدمات، وقادة المجتمع المحىلي  ن الميداني�ي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والعامل�ي
. حدد/ي الوسطاء  ي

والسلطات، الذين يمكنهم تقديم معلومات ذات صلة تتضمن الجانب الجنسا�ن
ي جهة  /انش�ئ ئ ي التعرف عىل الضحايا والشهود والمصادر. أنسش

ن الذين يمكنهم أن يساعدوا �ن المحتمل�ي
رة من أجل تمكينهم من التنظيم والمساعدة بأك�ب قدر ممكن من الكفاءة.

ّ
ي مرحلة مبك

اتصال �ن
ي المتعلقة بالتحقيق.  ;

ي عملية تحديد األولويات وحدد أولويات اإلدماج الجنسا�ن
ي �ن

أدرج/ي تحليل جنسا�ن
ن ذات  كاء المعني�ي ها من ال�ش ويمكن أن تكون مدخالت مجموعات حقوق اإلنسان المحلية للمرأة وغ�ي

قيمة من حيث تحديد األولويات.
√ قم/قومي بإعداد مذكرات إحاطة بهدف مساعدة جميع أعضاء الفريق عىل إدماج المسائل الجنسانية  ;

فيها. ويمكن  التحقيق  ي سيتّم  ال�ت المحتملة  القضايا  الضوء عىل  تسليط  التحقيق مع  بنجاح خالل 
ي مرحلة 

ي التقرير �ن
استخدام أجزاء من مذكرات اإلحاطة ومواد المعلومات األساسية المذكورة أعاله �ن

الحقة.
/ات، بما  ; ن ي لجميع الموظف�ي

تأكد/ي من تنظيم جلسة تدريبية حول التحقيق المراعي للجانب الجنسا�ن
ن  ي النتهاكات حقوق اإلنسان، وإجراء مقابالت مع الضحايا والناج�ي

ي ذلك تحديد وتوثيق التأث�ي الجنسا�ن
�ن

تيبات القائمة إلحالة الضحايا إل مقدمي الخدمات وإدماج المنظور  ، واستخدام ال�ت ي
من العنف الجنسا�ن

ي التقارير.
ي �ن

الجنسا�ن
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
2

التحقيق وجمع المعلومات 

جمع  ي 
ينبىن والتحقيق،  التوثيق  مرحلة  خالل 

المعلومات من مجموعة واسعة من المصادر للسماح 
بإجراء تحليل شامل لالنتهاكات أو التجاوزات واآلثار 
ي منها كل من النساء 

ي يعا�ن الجنسانية المحتملة ال�ت
ن  والتمي�ي العنف  أشكال  وكشف  هم،  وغ�ي والرجال 
المصادر  ي 

�ن النظر  فإن  ذلك  عن  وفضاًل  السابقة. 
المختلفة للمعلومات يكون مفيد للتحقيق، سيوفر 
هذا الفصل إرشادات بشأن جمع وتنظيم البيانات 
إل  باإلضافة  الجنسانية،  بالمسائل  المتعلقة 
ي قد  اتيجيات للتغلب عىل بعض التحديات ال�ت اس�ت

تطرح نفسها خالل عملية جمع المعلومات. 

جمع المعلومات ومواردهاألف

المصادر  تشمل  قد  والسياق،  الوالية  عىل   
ً
اعتمادا

الضحايا،  )مثل  أولية  مصادر  للمعلومات  الرئيسية 
/ات شؤون  ي

ة لموظ�ن والشهود، والمالحظات المبا�ش

ي وقعت فيها األحداث  ي المواقع ال�ت
حقوق اإلنسان �ن

ثانوية  ومصادر   ) ن المزعوم�ي الجناة  وت�يحات 
اإلعالم،  ووسائط  ة،  المبا�ش غ�ي  الشهادات  )مثل 
المتحدة،  األمم  من كيانات  المقدمة  والمعلومات 
والجهات   ، ي

اإلنسا�ن المجال  ي 
�ن الفاعلة  والجهات 

والشهادات  والتقارير   ، ي
المد�ن المجتمع  ي 

�ن الفاعلة 
ي المعلومات 

(. وتأ�ت عي الطبية أو الخاصة بالطب ال�ش
والوثائق  الشفوية  الشهادات  مختلفة:  بأشكال 
والمالحظات  الفوتوغرافية  والصور  الفيديو  ومواد 
وجه  وعىل  الصناعية.33  األقمار  وصور  الشخصية 
حقوق  شؤون  /ات  ي

موظ�ن عىل  ي 
ينبىن الخصوص، 

ي  اإلنسان تحديد مصادر المعلومات األك�ث صلة وال�ت
وقد   . ي

الجنسا�ن التحليل  ي 
�ن تساهم  أن  شأنها  من 

: تشمل هذه المصادر، عىل سبيل المثال، عىل ما يىلي
ي 	 

الجنسا�ن للعنف  ممارسات  أي  وشهود  ضحايا 
أن  يجب  الجنسانية. كما  االنتهاكات  من  ه  وغ�ي
انتهاكات  ي 

بالتحقيق �ن القائمون/ات  يضع/تضع 
األسئلة  طرح  اعتبارهم/عن  ي 

�ن اإلنسان  حقوق 

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  عىل  االطالع  ير�ب   33

لحقوق اإلنسان، لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق 
المعنية بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

: توجيهات وممارسات، )2015(، الصفحة 42. ي
اإلنسا�ن

التحقيق2

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_AR.pdf
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ه من االنتهاكات  ي وغ�ي
ذات الصلة بالعنف الجسا�ن

ي جميع المقابالت )ليس فقط خالل 
الجنسانية �ن

ي أو الشهود 
المقابالت مع ضحايا العنف الجنسا�ن

النساء  عىل  طرحها  ي 
�ن يقت�وا  أن  أو  عليه، 

المعلومات  بجمع  لهم/هن  يسمح  مما  فقط(، 
اإلنسان  حقوق  النتهاكات  المتباين  التأث�ي  حول 

عىل النساء، والفتيات، والرجال والفتيان.
والنشطاء 	  والممثلون/الممثالت  ات  اء/الخب�ي الخ�ب

الدوليون/ات  أو  المحليون/ات  /الناشطات 
ي 

�ن اإلنسان  وحقوق  المرأة  بحقوق  المعنيون/ات 
منظمات  ممثلو/ممثالت  ذلك  ي 

�ن بما  الميدان، 
/ات بحالة حقوق اإلنسان  ن ي المهتم�ي

المجتمع المد�ن
ن  والمثلي�ي والمثليات  والفتيات  بالنساء  الخاصة 
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ومزدو�ب
/ات  ، فضاًل عن مقدمي ن الجنس�ي وحامىلي صفات 
/ات الرعاية الطبية الذين/ الخدمات، مثل مقدمي
والفتيات  النساء  يستهدفون/يستهدفن  ي 

اللوا�ت
ي 

اإلنسا�ن المجال  ي 
�ن /ات  ن والموظف�ي والقابالت 

/ات،  ن /ات االجتماعي�ي ن ف�ي وحقوق اإلنسان والم�ش
والفتيات،  النساء  مع  /ات  ن العامل�ي ذلك  ي 

�ن بما 
هم. وإل جانب أنه قد يمكنهم تقديم تقرير  وغ�ي
قد  التحقيق،  قيد  لألحداث  بهم/هن  خاص 
التحقيق  لمساعدة  مستعدين/ات  يكونون/يكن 
من خالل توف�ي الوثائق والتقارير والمعلومات ذات 
الميدان كما يمكنهم/ن  ي تم جمعها من  ال�ت الصلة 
أن يكونوا/يكن بمثابة وسطاء/وسيطات لالتصال 

بالضحايا أو الشهود اآلخرين أو المصادر األخرى.
واإلحصاءات 	  الرسمية  التقارير  تكون  قد 

األمم  كيانات  تعدها  ي  ال�ت والبيانات  والتقارير 
المتحدة والجهات الفاعلة اإلنسانية والمجتمع 
عي  ال�ش الطب  وتقارير  الطبية  والتقارير  ي 

المد�ن
للمعلومات  قيمة  مصادر  كلها  والفيديوهات 
ذلك  ي 

�ن بما  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  لتوثيق 
والعنف  للمرأة؛  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
حقوق  النتهاكات  المتباين  واألثر   ، ي

الجنسا�ن
اإلنسان عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان. 
ن أن العديد من هذه الوثائق يتّم جمعها  ي ح�ي

و�ن
، قد تظهر وثائق إضافية أو  ي مرحلة التحض�ي

�ن
التفاعل مع مختلف  تصبح معروفة من خالل 
عندما  المحىلي  المستوى  عىل  الفاعلة  الجهات 

. ي
ي تراعي الجانب الجنسا�ن يتّم طرح األسئلة ال�ت

ر« »عدم التسبب ب�ن
ر« إجراء تقييم  ام مبدأ »عدم التسبب ب�ن يتطلب اح�ت
ي  مناسب للديناميكيات الجنسانية والمعاي�ي الثقافية ال�ت
قد تؤدي إل تعرض الضحايا والشهود لمزيد من األذى، 
ي ذلك التعرض لصدمة جديدة أو الوصم والعنف 

بما �ن
/ات أو عائالت  ن والتهميش عىل أيدي الجناة المزعوم�ي
ي الوقت نفسه، من المهم عدم 

ومجتمعات الضحايا. و�ن
ظروفها  أو  الضحية  احتياجات  حول  اضات  اف�ت وضع 
ي 

ينب�ن ال  المثال،  سبيل  عىل  النمطية.  اآلراء  عىل  بناًء 
اض أن جميع ضحايا العنف الجنسي سيجدون/ االف�ت
إذا  ء صادم.  ي

تهم/هن �ش إعادة �د خ�ب عملية  يجدن 
أن  الواقع  ي 

�ن يمكن  جيد،  بشكل  اتهم/هن  أن �د خ�ب
ي تمكينهم/هن. 

يساعدهم/هن عىل الشفاء ويساهم �ن
الشهود، 	  أو  الضحايا  أحد  مع  مقابلة  إجراء  قبل 

ي 
 مع شخص يمكن أن يكون مصدوما/َة أو �ن

ً
وخاصة

/ات شؤون حقوق  ي
حالة ضعف، يجب عىل موظ�ن

ي االعتبار، عىل سبيل المثال:
اإلنسان األخذ �ن

ألفعال 	  يتعرض/تتعرض  قد  الضحية  كان  إذا  ما 
ي 

انتقامية أو تهميش أو وصمة عار أو عنف، بما �ن
 ، ذلك عىل أيدي أ�ته/ها أو مجتمعه/ها المحىلي

بسبب االتصال بفريق التحقيق و/أو إبالغه؛
ما هي الوقائع المهمة المتعلقة بالحالة وما إذا كان 	 

الضحية أو الشاهد يمكن أن يوفر/توفر المعلومات 
الالزمة؛

ما إذا كان الضحية أو الشاهد قد أدل/أدلت بالفعل 	 
تابعة  أخرى  وكالة/وكاالت  إل  ذلك  ي 

�ن بما  ببيان، 
من  كان  إذا  ما  تقييم  أجل  من  المتحدة،  لألمم 
وري أن نطلب منه/منها إعادة �د األحداث  ال�ن

المؤلمة مرة أخرى؛
ما إذا كان المحقق/ة يعرف/تعرف كيف يستجيب/	 

الشاهد/ أو  للضحية  مناسب  بشكل  تستجيب 
الشاهدة إذا أصيب/أصيبت بمكروب، وما إذا كان 
تيبات اإلحالة إل الخدمات  المحقق/ة عىل دراية ب�ت

االستشارية والخدمات األخرى34.

مفوضية  عىل  االطالع  ير�ب  المعلومات،  من  لمزيد   34

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، لجان التحقيق وبعثات 
تقصي الحقائق المعنية بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
: توجيهات وممارسات )2015(،   ي

والقانون الدولي اإلنسا�ن
الصفحة 33 وما يليها.
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
2

قد يكون المسؤولون/ات الحكوميون/ات  وأعضاء 	 
/عضوات الجماعات المسلحة، أو المسؤولون/

العضوات  األعضاء/  /ات  السابقون  ات 
ي الجماعات المسلحة، إن أمكن 

السابقون/ ات �ن
وحيث يمكن الحد من المخاطر األمنية بشكل 
كاف، عىل استعداد إلجراء مقابالت معهم/هن.

 جمع البيانات المصنفة باء
 للجنس والعمر

ً
طبقا

عىل  ينبىني   35، ي
الذا�ت التعريف  مبادئ  ام  اح�ت مع 

/ات السىي للحصول عىل بيانات مصّنفة.  ن المحقق�ي
، يجب تصنيف المعلومات حول االنتهاكات  وكحد أد�ن
)مثل القتل خارج نطاق القضاء، واالختفاء الق�ي، 
 ، ي

والتعذيب، والحرمان من الحرية، والعنف الجنسا�ن
وما إل ذلك( حسب الجنس والعمر، وحيثما أمكن، 
 
ً
أساسيا ذلك  وُيعت�ب  آخر.  وضع  أي  أساس  عىل 
الجنسانية النتهاكات حقوق  الخصوصيات  لتحديد 
للتجربة  دقيق  وصف  تقديم  إل  باإلضافة  اإلنسان 
الخاصة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان وتحديد 
ية المحتملة )عىل  ن الممارسات أو االستهدافات التمي�ي
سبيل المثال عىل أساس اإلثنية، أو الدين، أو االنتماء 
، أو العجز، وما إل ذلك(.  ، أو الميل الجنسي السياسي
وحيث   ،

ً
دائما متاحة  المصّنفة  البيانات  تكون  وال 

ي 
ي التقرير. و�ن

ي توضيح ذلك �ن
ال تكون متاحة، ينبىن

مثل هذه الحاالت، يمكن استخدام البيانات الواردة 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  بيانات  قاعدة  ي 

�ن
ي قدمتها منظمات  لحقوق اإلنسان أو التقديرات ال�ت
اإلشارة  يطة  ات، �ش المحلية كمؤ�ش اإلنسان  حقوق 

ي التقرير.
إل ذلك بشكل مناسب �ن

حالة  أو  لالنتهاكات  المتباين  التأث�ي  توثيق  أجل  ومن 
ألفرقة  ي 

ينبىن والفتيات،  النساء  عىل  اإلنسان  حقوق 
 أن تسى إل التماس المعلومات والبيانات 

ً
التحقيق أيضا

ي ذلك حسب الوقت/السنة، 
المصّنفة وجمعها، بما �ن

ينص مبدأ التحديد الذا�تي للهوية عىل أن الشخص الذي   35

ينتمي إل مجموعة أو مجموعات من األقليات له الحق 
ي لهويته بشأن ما إذا كان ينتمي إليها أم ال. 

ي التحديد الذا�ت
�ن

لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل اإلعالن الخاص 
ن إل أقليات قومية أو إثنية وإل  بحقوق األشخاص المنتم�ي

أقليات دينية ولغوية، المادة 3.

للسماح بإجراء تحليل مقارن للتأث�ي المحتمل أو تفاقم 
ن الموجودة أصاًل. أشكال العنف والتمي�ي

مثال

حسب  المصّنفة  البيانات  جمع  أهمية  تجلت 
ي مرض إيبوال، الذي أثر بشكل 

الجنس خالل تفسش
غ�ي متناسب عىل النساء واألطفال، حيث بلغت 
غ عنها حوالي 

ّ
ن الحاالت المبل نسبة النساء من ب�ي

الضوء  ي 
الجنسا�ن التحليل  المائة. ويسلط  ي 

�ن  75
ي زيادة نسبة النساء 

عىل دور سبل انتقال العدوى �ن
 ما تكون النساء 

ً
ن ضحايا مرض إيبوال: إذ غالبا ب�ي

الجسدية  السوائل  مع  اتصال  عىل  والفتيات 
ن ألنهن عادة ما تقدمن الرعاية  لألشخاص المصاب�ي
تكون  أن  المرجح  ومن  المر�ن  األ�ة  ألفراد 
الخطوط  ي 

�ن الصحية  الرعاية  مجال  ي 
�ن عامالت 

موظفات  أو  قابالت(  أو  )ممرضات  األمامية 
عامالت  )مثل  الصحية  المرافق  ي 

�ن خدمات 
 
ً
ا النظافة، أو عامالت الغسيل، وما إل ذلك(. وكث�ي

ما ُتكلف النساء عادًة بإعداد الجثث للدفن، مما 
يمكن  كما  بالمرض.  المبا�ش  لالتصال  يعرضهن 
االتصال  خالل  من  بالمرض  تصاب  أن  للمرأة 
اإليبوال،  من  تعافوا  الذين  الرجال  مع  الجنسي 
ي السائل المنوي لمدة تصل 

وس �ن حيث يب�ت الف�ي
ي هذا الصدد، من 

إل سبعة أسابيع بعد الشفاء. و�ن
 ما ال يكن 

ً
ي االعتبار أن النساء غالبا

المهم األخذ �ن
ي وضع يسمح لهن برفض ممارسة الجنس - بما 

�ن
ي إطار الزواج - والتفاوض عىل استخدام 

ي ذلك �ن
�ن

ي الذكري. وبالطبع فإن اإليبوال ال يستهدف 
الوا�ت

النساء؛ ومع ذلك، يكشف التحليل البسيط التأث�ي 
عىل  الجنسانية  األدوار  تحدثه  أن  يمكن  الذي 

ي الحياة.
 بالحق األساسي �ن

ً
حقوق المرأة، بدءا

التغلب عى التحديات أثناء جيم
جمع المعلومات

يشكل جمع المعلومات عن االنتهاكات أو التجاوزات  
ي تؤثر بشكل غ�ي متناسب  الموجهة لشخص ما أو ال�ت
ي 

و�ن  .
ً
ا  كب�ي

ً
تحديا أو جنسه  نوع جنسه  بسبب  عليه 

الضحايا،  يواجهه  قد  الذي  المستمر  ن  التمي�ي ظل 
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/ ن المحقق�ي ي عىل 
ينبىن العقاب  من  اإلفالت  وشيوع 

جمات الفوريات بذل  /الم�ت ن ن الفوري�ي جم�ي ات والم�ت
معظم  ي 

ف�ن الضحايا.  ثقة  لكسب  الجهد  من  مزيد 
 
ً
 ما يكون من غ�ي المقبول اجتماعيا

ً
المجتمعات، غالبا

ن  والمثلي�ي والمثليات  للنساء  المنظم  القمع  مناقشة 
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ومزدو�ب
ن أو بعض االنتهاكات السائدة،  وحامىلي صفات الجنس�ي
، إل جانب عدم وجود  . وبالتالي مثل العنف الجنسي
معلومات موثوقة، قد يواجه فريق التحقيق صعوبة 
ي تحديد مكان وقوع هذه االنتهاكات وإيجاد ضحايا 

�ن
أو شهود مستعدين لإلدالء بشهاداتهم.

فرق  عىل  يجب  التحديات،  هذه  عىل  وللتغلب 
حول  شاملة  استعراض  عملية  إجراء  التحقيق 
معلومات  توفر  أن  يمكن  ي  ال�ت المحتملة  المصادر 
وري  ال�ن من  يكون  ما   

ً
وغالبا  .

ً
جنسانيا محددة 

ي 
االعتماد عىل الوسطاء الذين يمكنهم المساعدة �ن

التعرف عىل هؤالء األشخاص، بمن فيهم الضحايا، أو 
ي قد تكون مصادر جيدة للمعلومات.  المنظمات ال�ت
ي الوصول 

 �ن
ً
 حاسما

ً
كما يمكن للوسطاء أن يلعبوا دورا

إل الضحايا وإجراء أول اتصال معهم لتقييم مدى 
تكون  أن  ي 

وينبىن مقابلة معهم.  استعدادهم إلجراء 
ي الوصول إل أنواع مختلفة 

أفرقة التحقيق سباقة �ن
اختيار  أن  من  التأكد  مع  والوسطاء،  المصادر  من 
ي إل جمع المعلومات عن 

المصادر والوسطاء يفصن
ومن  الجنسانية.  والمسائل  للمرأة  اإلنسان  حقوق 
ر، عند تحديد المصادر، عدم االعتماد 

ّ
المهم التذك

/ات الخدمات الذين  بشدة عىل الكيانات أو مقدمي
من  فقط  واحدة  يحة  �ش يستهدفون/يستهدفن 
النفسية  الخدمات  إن  المثال،  السكان. عىل سبيل 
فقط  والفتيات  النساء  تستهدف  ي  ال�ت االجتماعية 
ي  ليست مصادر جيدة للمعلومات عن الصدمة ال�ت

ي منها الرجال أو الفتيان.
يعا�ن

)مثل  متنوعة  وألسباب  السياقات،  بعض  ي 
و�ن

يكون  قد  الوصمة(،  أو  الصدمة  أو  البعد  أو  األمن 
المستصوب،  غ�ي  أو  المستحيل،  أو  الصعب  من 
يتطلب  وبينما  الشهود.  أو  الضحايا  بعض  مقابلة 
ي كث�ي من األحيان 

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان �ن
ن عىل قيد الحياة  إجراء مقابالت مع الضحايا الباق�ي
ي 

ي الحرص عىل التفك�ي �ن
ين، ينبىن والشهود المبا�ش

مصادر المعلومات المتاحة األخرى والوصول إليها. 
المقابالت  تفادي إجراء  ي 

 �ن
ً
أيضا وقد يساهم ذلك 

عند  خاص  بشكل  مهم  أمر  وهو  ورية،  ال�ن غ�ي 
ن بصدمات نفسية. التعامل مع األشخاص المصاب�ي

غ�ي  لية  ن م�ن بمهام  والفتيات  النساء  ُتكلف  ما   
ً
ا وكث�ي

، وجمع المياه والخشب  ي ذلك الطهي
متناسبة، بما �ن

 من 
ً
ورعاية األطفال والشيوخ، األمر الذي يحد غالبا

من حرية  ويحد  االجتماعات  ي 
�ن للمشاركة  توافرهن 

النساء  إضافية مشاركة  تمنع عقبات  حركتهن. وقد 
وإجراء  لاللتقاء  استعدادهن  أو  وقدراتهن  والفتيات 
ي أن تكون فرق التحقيق عىل دراية 

المقابالت. وينبىن
ي السياق الذي تعمل فيه وأن 

بحالة النساء والفتيات �ن
التداب�ي الالزمة لتعظيم مشاركتهن عن طريق  تتخذ 
تنظيم  ذلك  يشمل  وقد  عقبات.  أي  من  التخفيف 
 لجداول زمنية خاصة تسهل مشاركة 

ً
مقابالت وفقا

لألطفال،  بديلة  رعاية  وترتيب  والفتيات  النساء 
ي إمكانية إجراء المقابالت عن ُبعد من خالل 

والنظر �ن
ي شهادات مكتوبة، عند 

طرق االتصال اآلمنة، أو تل�ت
ي أن تكون مبادرات التوعية مراعية 

االقتضاء. كما ينبىن
والفتيات  النساء  إدراك  لضمان  ي 

الجنسا�ن للجانب 
ي الوقت المناسب، وإمكانية حضورهن وتوف�ي 

لها، �ن
التسهيالت لتمكينهن من تقديم شهادتهن.

ي 
�ن والفتيات  النساء  أن  التجربة  كشفت  وقد 

ما   
ً
غالبا القوية  األبوية  الثقافة  ذات  المجتمعات 

بالنسبة  ثانوية  أنها  ن أنفسهن وتجاربــهن عىل  يعت�ب
شهاداتهن  تركز  ما   

ً
غالبا لذلك،  ونتيجة  لآلخرين. 

و/ الذكور  أقاربــهن  تجربة  عىل  األول  المقام  ي 
�ن

شؤون  موظفو/ات  يدرك  أن  ويجب  األطفال.  أو 
ذلك  المقابالت  يجرون  الذين  اإلنسان  حقوق 
المتابعة عىل  أسئلة  تركز  أن  ويجب عليهم ضمان 
تجربة النساء. وقد يساهم تخصيص »أيام خاصة« 
هن للمعلومات  ي تسهيل مشاركتهن وتوف�ي

للنساء �ن
المتعلقة بتجربتهن الخاصة.

تقصي  التحقيق/بعثات  لجان  بعض  نظمت  وقد 
الحقائق جلسات استماع عامة لزيادة التوعية بأعمالها 
 
ً
مزيدا تتطلب  ي  ال�ت المعلومات  واستكمال  وإبرازها، 
من التحقق، وتحديد مصادر جديدة للمعلومات و/

مثل  األولوية،  إعطائها  أو  المواضيع  بعض  أو طرح 
لمستشاري/ات  ويمكن  المرأة.  حقوق  انتهاكات 
ي 

 �ن
ً
 أساسيا

ً
ن دورا المسائل الجنسانية أن يلعبوا/يلع�ب

ي جلسات استماع 
إعداد الضحايا والشهود للحديث �ن

اء وموظفو/ /ات والخ�ب ن ي توعية المفوض�ي
عامة و�ن

ات شؤون حقوق اإلنسان حول أفضل طريقة لطرح 
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ي النظر فيما 
األسئلة حول القضايا الجنسانية. وينبىن

ض  إذا كانت جلسات االستماع العلنية يمكن أن تعرِّ
الضحايا لمزيد من الوصم أو العنف.

ن  ن األبوي والتمي�ي ي أن التمي�ي
ثمة تحٍد آخر يتمثل �ن

/ ن ن لدرجة أن المحقق�ي ي قد يكونان متأصل�ي
الجنسا�ن

ي إدراك الشواغل 
ات أنفسهم/هن يفشلون/يفشلن �ن

إذا  المثال،  سبيل  عىل  اإلنسان.  بحقوق  المتعلقة 
ارتفع معدل وفيات األمهات، قد يعت�ب الفريق هذه 
اع  ن لل�ن ة  مبا�ش نتيجة  من كونها  بداًل  مؤلمة  حقيقة 
ن محتملة - حيث قد تكون الجهات  أو مسألة تمي�ي
ي توف�ي إمكانية الوصول إل 

المسؤولة فشلت مثاًل �ن
خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية المطلوبة. ونتيجة 
ي اإلدراك لدى فريق التحقيق، 

لمثل هذا القصور �ن
ي 

قد تفشل التحقيقات وعملية توثيق االنتهاكات �ن
الالزمة  الصلة  ذات  العنارص  جميع  بإدراج  القيام 
ي أهمية تدريب 

. ومن هنا تأ�ت ي
إلجراء تحليل جنسا�ن

وتحليل  جمع  عمليات  إجراء  عىل  التحقيق  فريق 
. ي

للمعلومات المراعية للجانب الجنسا�ن

أمثلة
أوضح أحد التقارير أن » اللجنة وجدت أن النساء 
 عىل 

ً
ي التقدم والتكلم خوفا

 �ن
ً
بشكل عام أك�ث ترددا

وعدم  عائالتهن،  وسالمة  الشخصية  سالمتهن 
توفر الوقت، وضعف قدرتهن عىل الوصول إل 
االهتمام  بعدم  واعتقادهن  المقابالت،  مواقع 
عنها...  اإلفصاح  ي 

�ن العام  وترددهن  بتجاربــهن 
ي 

�ن األك�ب  التحدي  يكمن  بعيد،  حد  إل  أنه  بيد 
ي خوفهن عىل سالمة عائالتهن، 

مقابلة النساء �ن
ي 

حيث تعتقدن أن السلطات تراقب سلوكياتهن �ن
الخفاء وتشعرن بالرعب من أن يعلم أي شخص 
A/HRC/29/( اللجنة«.  مع  حديثهن  عن 

CRP.1، الفقرة 46(

ي اإلطار 
ي تقرير آخر »أدركت اللجنة أنه �ن

وورد �ن
ي الذي تنظر فيه النساء ألنفسهن وتجاربــهن 

الثقا�ن
من  سيكون  الرجال،  من  أهمية  أقل  أنهن  عىل 
المهم أن ُتخصص أيام للنساء. والحظت اللجنة 
بالتحقيق،  قيامها  مرحلة  نهاية  اب  اق�ت مع  أنه 
ومع تزايد الثقة بعملها، أبدت العديد من النساء 
بسبب  ولكن  المقابالت،  إلجراء  استعدادهن 
ذلك  يكن  لم  للجنة،  المضغوط  ي  الزم�ن الجدول 

«. )A/HRC/29/CRP.1، الفقرة 47(
ً
ممكنا

انتهاكات حقوق  معلومات حول  ب جمع 
ّ
يتطل قد 

الميل  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي المثليات  ضد  اإلنسان 
وحامىلي  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنسي 
خاصة.  تحديات  مع  التعامل  ن  الجنس�ي صفات 
المصلحة  وأصحاب  المتحدة  األمم  قت 

َّ
وث وقد 

الدولة  ي 
�ن الرسمية  الجهات  قامت  اآلخرين كيف 

اع  ن ال�ن أوضاع  ي 
�ن الرسمية  غ�ي  الفاعلة  األطراف  أو 

الجنسي  ميلهم  أساس  عىل  أشخاص  باستهداف 
بما  المتصورة،  أو  الفعلية  الجنسانية  هويتهم  أو 
الجنسانية  المعاي�ي  ينتهكون  العتبارهم  ذلك  ي 

�ن
المثليات  إهمال  يتّم  ما   

ً
غالبا ذلك،  الراسخة. ومع 

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية  ن ومزدو�ب والمثلي�ي
سياقات  ي 

�ن ن  الجنس�ي صفات  وحامىلي  الجنسانية 
ي يتعرضون  اع وال يتّم اإلبالغ عن االنتهاكات ال�ت ن ال�ن
لها بصورة كافية. يجب بذل الجهود للبحث بنشاط 
ي 

عن معلومات بشأن وضع هؤالء األشخاص، بما �ن
ي تحمي حقوقهم، مع  ذلك من خالل المنظمات ال�ت
. وتوجد  ن ضمان ال�ية وسالمة األشخاص المعني�ي
 حول وضع حامىلي صفات 

ً
معلومات محدودة حاليا

يواجهون  قد  والذين  اع،  ن ال�ن أوضاع  ي 
�ن ن  الجنس�ي

مخاطر ضعف إضافية.36

أمثلة
ي أحد التقارير أنه »وُعذب رجال واغُتصبوا 

ورد �ن
بسبب   ... ي 

�ن الحكومية  التفتيش  نقاط  عند 
رجال  ب  رصن عام 2011،  ي 

ف�ن  . الجنسي ميلهم 
الكهربائية  بالكابالت  ن  مثلي�ي اسة ستة  األمن ب�ش
 ،A/HRC/25/65( باالغتصاب.«  وهددوهم 

الفقرة 67(

األول/أكتوبر  ين  ي ت�ش
آخر »و�ن تقرير  ي 

�ن ورد  كما 
 بسبب 

ً
2013، اعُتقل رجل يبلغ من العمر 26 عاما

... وعلقوه من ذراعيه إل  به  ، ورصن الجنسي ميله 
السقف.« )A/HRC/25/65، الفقرة 70(.

ير�ب االطالع عىل Nishin Nathwani، حماية األشخاص   36

المتنوعة:  الجنسانية  والهويات  الجنسية  التوجهات  ذوي 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  عن جهود  عالمي  تقرير 
ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي المثليات  لحماية  ن  الالجئ�ي لشؤون 
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات 
ن )جنيف، مفوضية  ن من ملتمسي اللجوء والالجئ�ي الجنس�ي

.)2015 ، ن األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئ�ي

http://www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf
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جمع المعلومات

أن هناك  إال  للظروف،   
ً
تبعا تختلف  المعلومات  لجمع  المستخدمة  المناسبة  األساليب  أن  ن  ي ح�ي

�ن
كة تنشأ فيما يتعلق بتحديد الضحايا أو الشهود واالتصال بهم، والحصول عىل البيانات  تحديات مش�ت
ي أساليب مختلفة لضمان تمثيل 

والتخطيط للبعثات الميدانية. وقد يحتاج فريق التحقيق إل النظر �ن
ووضع  المحتملة  التحديات  دراسة  الفريق  يختار  وقد  المساواة.  قدم  والرجال عىل  النساء  أصوات 

ي األمثلة أدناه.
اتيجيات مناسبة لجمع المعلومات، كما هو موضح �ن اس�ت

التحديات
مـــــع 	  والعالقـــــة  الثقـــــة  بنـــــاء 

لمحليـــــة  ا ت  لمجتمعـــــا ا
لشـــــهود  ا و  أ يـــــا  لضحا وا
عـــــدم  ظـــــل  ي 

�ن  ، ن المحتملـــــ�ي
كفايـــــة الوقـــــت المتـــــاح لتواجـــــد 
األرض عـــــىل  التحقيـــــق  فريـــــق 

فـــــادات 	  إ عـــــىل  الحصـــــول 
لشـــــهود  وا يـــــا  الضحا مـــــن 
ي 

�ن الذكـــــور،  أو  اإلنـــــاث  مـــــن 
ظـــــل خوفهـــــم مـــــن االنتقـــــام، 
 ، منيـــــة أل ا غل  ا لشـــــو ا و
وافتقارهـــــن للوقـــــت بســـــبب 
و/ ليـــــة  ن الم�ن المســـــؤوليات 

أو عـــــدم اتخاذهـــــن لقرارتهـــــم 
مســـــتقل بشـــــكل 

يـــــا 	  الضحا هويـــــة  تحديـــــد 
ن  لمحتملـــــ�ي ا لشـــــهود  ا و  أ
 
ً
نظـــــرا معهـــــم،  والتواصـــــل 

الديناميـــــات  تطرحـــــه  لمـــــا 
مـــــن  ئمـــــة  لقا ا الجنســـــانية 

ت ا تعقيـــــد

حة اتيجيات المق�ت االس�ت
ي 

�ن بالرغبة  وإبالغهم  ممكن  وقت  أقرب  ي 
�ن بالوسطاء  االتصال   

األخصائيون/ات  الوسطاء  يشمل  )قد  والرجال  النساء  مع  التحدث 
المستشفيات  ي 

�ن العمل  وأطقم  والناشطون/ات  االجتماعيون/ات 
والصحفيون/ات عىل سبيل المثال(

 ، ي
 جمع مدخالت من المنظمات المحلية وشبكات المجتمع المد�ن

دراية  عىل  هم  ممن  ها  غ�ي أو  النسائية  المجموعات  ذلك  ي 
�ن بما 

قد  ي  ال�ت الحماية  وقضايا  الثقافية  والجوانب  الجنسانية  بالشواغل 
تكون ذات صلة بعملية جمع المعلومات

والشبكات  المنظمات  خالل  من  الشهود  أو  بالضحايا  االتصال   
بالمرأة  الخاصة  اإلنسان  حقوق  منظمات  ذلك  ي 

�ن بما  المحلية، 
ومغايري  الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي المثليات  وشبكات 
ي تتمتع بالثقة داخل  ن ال�ت الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي

المجتمعات المحلية
ي بدائل المقابالت الشخصية مع الضحايا، مثل المقابالت 

 النظر �ن
االقتضاء،  عند  أو  المكتوبة،  البيانات  أو  الخدمات،  /ات  مقدمي مع 
نت ها من سبل إجراء مقابالت آمنة ع�ب اإلن�ت المقابالت الهاتفية أو غ�ي

اتيجيات جمع المعلومات لدى الفريق إذا لزم األمر.   تكييف اس�ت
المثال،  سبيل  عىل  المناسب،  من  يكون  قد  الحاالت،  بعض  ي 

و�ن
الزعماء  أو  المرأة،  عائلة  ي 

�ن الذكور  األعضاء  أحد  مع  أواًل  التحدث 
، من أجل توضيح أسباب المقابلة. ن الديني�ي

 من قبل، لالستفادة منها 
ً
ي حققت نجاحا

اتيجيات ال�ت فيما يىي عدد من االس�ت
تخصيص »يوم للنساء فقط« أثناء البعثة الميدانية - تم تخصيص يوم للنساء تحديدًا لتمكينهن من 

التعب�ي عن آرائهن وتوثيق تجاربــهن بشكل أفضل )A/HRC/29/CRP.1، الفقرة 47(
ي جمع شهادات خطية من مجموعة من 

االتصال بالشبكات والمجموعات النسائية لطلب مساعدتها �ن
النساء )A/HRC/29/CRP.4، الفقرة 12(

ي 
تعزيز مشاركة النساء بتيس�ي قدرتهن عىل اصطحاب أطفالهن معهن. ويمكن للنساء األخريات اللوا�ت
.)A/HRC/36/CRP.1/Rev.1( ستتّم مقابلتهن االعتناء باألطفال أثناء إجراء مقابالت مع أمهاتهن

ي يواجهونها، عىل سبيل  تعديل المنهجية لمراعاة احتياجات النساء من الضحايا والشهود والتعامل مع القيود ال�ت
المثال من خالل إجراء مقابالت هاتفية مع النساء بعد ساعات العمل )A/HRC/29/CRP.1، الفقرة 47(
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، دال ي
ي العنف الجنسا�ن

 التحقيق �ن
ي ذلك العنف الجنسي

بما �ن

، هو  ي ذلك العنف الجنسي
، بما �ن ي

العنف الجنسا�ن
انتهاك لعدد من حقوق اإلنسان )مثاًل انتهاك الحق 
ي التحرر من التعذيب 

ي السالمة الجسدية، والحق �ن
�ن

أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أو 
ي 

ي التحرر من العبودية، والحق �ن
المهينة، والحق �ن

( ويمكن أن يرتكبه مجموعة  ن المساواة وعدم التمي�ي
الرسمية  الجهات  ذلك  ي 

�ن بما  الجناة،  من  متنوعة 
واألفراد.  الرسمية  غ�ي  الفاعلة  واألطراف  للدولة 
ي 

�ن اماتها  ن ال�ت تنتهك  الدولة  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
ي االستجابة بشكل 

مجال حقوق اإلنسان إذا فشلت �ن
، إذ أن عليها الوفاء بواجب  ي

مناسب للعنف الجنسا�ن
، وتقديم  ي

بذل العناية الواجبة لمنع العنف الجنسا�ن
عىل  الضحايا  حصول  وضمان  العدالة  إل  الجناة 
بشكل  ار  األرصن وج�ب  وفعالة  مالئمة  انتصاف  سبل 
ي ذلك ما يتعلق بأفعال أو إغفاالت من 

كامل، بما �ن
جانب الجهات الرسمية للدولة و/أو األطراف الفاعلة 

غ�ي الرسمية و/أو األفراد. 

ي ظروف 
م به اآلن أنه �ن

ّ
وباإلضافة إل ذلك، من المسل

الرسمية  غ�ي  الفاعلة  لألطراف   
ً
أيضا يمكن  معينة، 

)مثاًل الجماعات المسلحة( أن تكون ملزمة بإعمال 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ويمكن أن تتحمل، 
ام حقوق اإلنسان  امات باح�ت ن طواعية أو غ�ي ذلك، ال�ت
الجنسا�ني  العنف  ويتخذ  وإعمالها.37  وحمايتها 
واالتجار،   ، الجنسي العنف  ويشمل  متعددة  أشكااًل 
ب والزواج الق�ي، والعنف  ، وال�ن لي

ن والعنف الم�ن
أو  الق�ي  واالستخدام  المهر  عىل  خالف  نتيجة 
ووأد  اإلناث  وقتل  الحمل،  منع  لوسائل  اإلجباري 
من  معينة  وأشكال  الضارة،  والممارسات  البنات، 
الرق والعبودية. وهذه األفعال  باإلضافة إل كونها 
ي العديد من النظم 

انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم �ن
فيه،  الذي تحدث  للسياق   

ً
تبعا الوطنية،  القانونية 

ي و/
اإلنسا�ن الدولي  للقانون   

ً
انتهاكا أن تشكل  يمكن 

المسلح  اع  ال�نن �ني  اإلنسان  لحقوق  الدولية  القانونية  الحماية   37

 ،)E.11.XIV.3 المبيع  رقم  المتحدة،  األمم  )منشورات 
 عىل التوصية العامة 

ً
الصفحات 23 27-. ير�ب االطالع أيضا

ن ضد المرأة. رقم 35 )2017( للجنة المعنية بالقضاء عىل التمي�ي

فعل  أو  اإلنسانية  ضد  جريمة  أو  حرب،  جريمة  أو 
ي 

تأسيسي لإلبادة الجماعية بموجب القانون الجنا�ئ
. الدولي

وح�ت أثناء وقت السلم، قد تكون هناك أوجه قصور 
. وهو ما قد  ي

ي تداب�ي الدولة بشأن العنف الجنسا�ن
�ن

اع، حيث يزداد  ن اع وما بعد ال�ن ن ي حاالت ال�ن
يتفاقم �ن

، عىل أيدي مسؤولي  ي
احتمال وقوع العنف الجنسا�ن

بسبب  واألفراد،  المسلحة  والجماعات  الدولة، 
االنهيار العام للقانون والنظام، ومناخ العنف العام، 

ن عوامل أخرى. وزيادة توافر األسلحة، من ب�ي

وتحليل  بجمع  التحقيق  فريق  يقوم   أن  ي 
وينبىن

الدول  امات  ن الل�ت الواسع  النطاق  عن  المعلومات 
اع  ن ي حاالت ال�ن

، ال سيما �ن ي
المتعلقة بالعنف الجنسا�ن

اع.38 وهذا يشمل: ن وما بعد ال�ن
ي وسياسي يراعي 	 

دراسة ما إذا كان هناك إطار قانو�ن
ي ويمتثل لحقوق اإلنسان؛

المنظور الجنسا�ن
لتحديد 	  قائمة  ر 

ّ
مبك إنذار  أنظمة  أي  تحديد 

االنتهاكات المحتملة والوشيكة و/أو المستمرة؛39
أو 	  لمنع  الدولة  اتخذتها  ي  ال�ت التداب�ي  تحديد 

ي من ِقبل 
مكافحة جميع أشكال العنف الجنسا�ن

الجهات الرسمية للدولة واألطراف الفاعلة غ�ي 
طة  و�ش الوطنية  القوات  تدريب  مثل  الرسمية، 
ي 

�ن الفاعلة  والجهات  الهجرة  ومسؤولي  الحدود 
ي عىل كيفية تحديد حاالت العنف 

المجال اإلنسا�ن
؛ ي

ي وحماية األفراد من العنف الجنسا�ن
الجنسا�ن

جميع 	  لمنع  اتخاذها  تّم  ي  ال�ت التداب�ي  تحديد 
العنف  ذلك  ي 

�ن بما   ، ي
الجنسا�ن العنف  أشكال 

)مثاًل  الدولة  مسؤولي  أيدي  عىل   ، الجنسي
طة(، أو الجماعات المسلحة، إلخ،  الجيش، ال�ش
ذلك  ي 

�ن بما  عليها،  والمعاقبة  فيها  والتحقيق 

المعنية  للجنة   )2013(  30 رقم  العامة  التوصية  توفر   38

تفصياًل  أك�ث  إرشادات  المرأة  ضد  ن  التمي�ي عىل  بالقضاء 
امات. وتتضمن التوصية العامة رقم  ن حول ماهية تلك االل�ت

ي هذا الصدد.
35 )2017( إرشادات واسعة �ن

للعنف  ر 
ّ
المبك اإلنذار  ات  لمؤ�ش أمثلة  عىل  للحصول   39

اعات، ير�ب االطالع عىل المصفوفة  ن الجنسي المرتبط بال�ن
ات المتعلقة باإلنذار المبكر بشأن العنف  الخاصة بالمؤ�ش
ي وضعتها شبكة عمل األمم المتحدة لمكافحة  الجنسي ال�ت

اع المسلح. ن ي ال�ن
العنف الجنسي �ن

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MatrixEarlyWarningIndicatorsCSV_UNAction2011.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MatrixEarlyWarningIndicatorsCSV_UNAction2011.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MatrixEarlyWarningIndicatorsCSV_UNAction2011.pdf
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إصدار األوامر ومدونات السلوك وآليات اإلبالغ 
وتنفيذ اإلجراءات التأديبية. مراجعة الت�يحات 
ام  ن العلنية للقادة لتحديد ما إذا كانت تمتثل لالل�ت
وعدم  ي 

الجنسا�ن العنف  أنواع  جميع  بإدانة 
القوالب  يديم  الذي  ن  المه�ي ال�د  استخدام 
عن  تتغا�ن  ي  ال�ت الضارة  الجنسانية  النمطية 

العنف، أو ح�ت تحّرض عليه؛
غ عنها 	 

ّ
ي ما إذا كانت الجرائم المبل

إجراء تحقيقات �ن
والتجاوزات  باالنتهاكات  المتعلقة  واالدعاءات 
مرتكبيها  ومقاضاة  فيها  التحقيق  يجري 
ومعاقبتهم وما إذا تّم بالفعل اتخاذ تداب�ي فعالة 

ي لحقت بالضحايا؛ ار ال�ت لج�ب األرصن
فيما 	  العقاب  من  إفالت  هناك  إذا كان  ما  دراسة 

أسباب  فهم  ومحاولة  ي 
الجنسا�ن بالعنف  يتعلق 

أو  اإلرادة  إل  االفتقار  إل  ذلك  يرجع  وقد  ذلك. 
ية الالزمة لقيام النظام  نقص الموارد والقدرات الب�ش
ي بمعالجة االدعاءات ذات الصلة، أو عدم 

القضا�ئ
ي هذه الجرائم من  استقالل القضاء أو حماية مرتك�ب
الجهات  إدراك  نقص  أو  الدولة،  مؤسسات  ِقبل 
المسؤولة، أو انتشار القوالب النمطية الجنسانية 
ل من أهمية 

ّ
ي تقل واألعراف المجتمعية واألبوية ال�ت

ي 
الجنسا�ن والعنف  النساء  ضد  المرتكبة  الجرائم 

. كما يمكن أن يرجع محدودية قيام الضحايا 
ً
عموما

له بسبب خوفهم/ باإلبالغ عما تعرضوا/تعرضن 
 ، ي

ي التعامل مع النظام القضا�ئ
هن وترددهم/هن �ن

الدعم  أو  الحماية  لتقديم  تداب�ي  وجود  عدم  أو 
، أو حواجز تعيق من إمكانية الوصول، أو  النفسي

محدودية الوعي بآليات الشكوى المتاحة؛
النظر فيما إذا كان المسؤولون/ات المعنيون/ات 	 

المدعون/المدعيات  ذلك  ي 
�ن بما  العدل،  بإقامة 

طة  وال�ش والمحامون/ات  العامون/العامات 
المحيطة  الحساسيات  يفهمون  والقضاة، 
المثليات  حقوق  أو  المرأة  حقوق  بانتهاكات 
ومغايري  الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي
 . ن الجنس�ي صفات  وحامىلي  الجنسانية  الهوية 
الممارسات  استخدام  ي 

ينبىن المثال،  سبيل  عىل 
استخدام  )مثاًل  ي 

الجنسا�ن للجانب  المراعية 
طة، واختيار وقت ومكان المقابلة  ضابطات ال�ش
ح�ت ال يتم تعريض النساء للخطر، وما إل ذلك( 
 . ي

الجنسا�ن بالعنف  المتعلقة  التحقيقات  ي 
�ن

متاحة  القانونية  المساعدة  تكون  أن  ويجب 

 ، ي
ن من العنف الجنسا�ن ومتي�ة للضحايا والناج�ي

ن إل الفئات  وخاصة ألولئك الذين ينتمون/ينتم�ي
ي أن يتمكن الضحايا 

المحرومة من السكان. وينبىن
للتأكد من  الضمانات  إل  الوصول  والشهود من 
حمايتهم/هن عند التعامل مع اآلليات القضائية، 
الزجرية  واألوامر  الحماية  أوامر  ذلك  ي 

�ن بما 
أن  ي 

ينبىن ذلك. كما  إل  وما  ال�ية،  وضمانات 
ي  الط�ب الكافية والعالج  المعلومات  يحصلوا عىل 
؛ الشامل والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي

دراسة ما إذا كانت هناك أي جهود لزيادة الوعي 	 
ر.40  ال�ن ج�ب  ي 

�ن حقهم  بشأن  الضحايا  ن  ب�ي
ويمكن للدولة، عىل سبيل المثال، وضع برامج 
من  ن  والناج�ي الضحايا  ومساعدة  ر  ال�ن لج�ب 
لج�ب  برنامج  ئ  أنسش وحيثما   . ي

الجنسا�ن العنف 
الدولة  إذا كانت  ما  ي 

�ن فيما  النظر  ي 
ينبىن ر،  ال�ن

قد استشارت الضحايا عىل نحو كاٍف وعىل نطاق 
امج؛ 41 واسع عند إنشاء هذه ال�ب

بديلة 	  عمليات  هناك  كانت  إذا  فيما  التحقيق 
ن ضد النساء  لتسوية المنازعات المتعلقة بالتمي�ي
ينص عليها القانون أو الممارسات العرفية المحلية. 
العدالة  أنظمة  م  ن تل�ت ال  قد  المثال،  سبيل  عىل 
العرفية  أو  التقليدية  األنظمة  مثل  الرسمية  غ�ي 
لحقوق  الدولية  بالمعاي�ي  الدينية  أو  القبلية  أو 
ضمان  أمام  عقبة  تشكل  قد  حيث  اإلنسان، 
ن من العنف  الحماية واالنصاف للضحايا والناج�ي
. وباإلضافة إل ذلك، قد يواجه الضحايا  ي

الجنسا�ن
 من عائالتهن ومجتمعهن 

ً
/ات ضغوطا ن والناج�ي

. ي
لقبول تسوية خارج المحكمة مع الجا�ن

جمع  عند  نفسها  تطرح  خاصة  تحديات  هناك 
العنف  ولعواقب   . الجنسي العنف  عن  معلومات 
/ ن والناج�ي الضحايا  األمد عىل  آثار طويلة  الجنسي 

ي 
�ن يستمرون/يستمرن  ما   

ً
غالبا ي 

الذين/اللوا�ت ات، 
المعاناة من الصدمات الطبية والجسدية والنفسية 

ر،  لمزيد من اإلرشادات الشاملة حول االنصاف وج�ب ال�ن  40

ير�ب االطالع عىل التوصية العامة رقم 33 )2015( للجنة 
ن ضد المرأة. المعنية بالقضاء عىل التمي�ي

لالطالع عىل التوجيه المتعلق بالسياسة العامة والعمليات بشأن   41

المذكرة  االطالع عىل  ير�ب  ر،  ال�ن مبادرات ج�ب  اك/دعم  إ�ش
ر بشأن العنف  ن العام لألمم المتحدة: ج�ب ال�ن التوجيهية لألم�ي

اعات، حزيران/يونيو 2014. ن الجنسي المتصل بال�ن
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
2

للعنف.  واالقتصادية  االجتماعية  والعواقب 
المرتبطة  العار  وصمة  فإن  ذلك،  إل  وباإلضافة 
أمام  الحواجز  من   

ً
مزيدا تخلق  الجنسي  بالعنف 

/ات الذين يتحدثون/يتحدثن عن  ن الضحايا والناج�ي
العار  وصمة  تقف  حيث  له،  تعرضوا/تعرضن  ما 
ي  ي الدعم الط�ب

تلك حائاًل أمام سىي الضحايا إل تل�ت
ذلك  ي 

�ن بما  بحقوقهم/هن،  والمطالبة  والنفسي 
ن يستمر تأثر  ي ح�ي

انصافهم/هن. وعالوة عىل ذلك، �ن
 ، الجنسي بالعنف  أساسي  بشكل  والفتيات  النساء 
فقد  المجتمع،  ي 

�ن للقوة  الهيكىلي  االختالل  بسبب 
ايد أن العنف الجنسي  ن أصبح من الواضح بشكل م�ت

 عىل الرجال والفتيان، مع وجود القوالب 
ً
يؤثر أيضا

لإليذاء  تعرضهم  وراء  الكامنة  الجنسانية  النمطية 
ي المجتمعات ذات الثقافة األبوية القوية، 

. و�ن
ً
أيضا

أهمية،  أقل  والفتيات  النساء  تجارب  تعت�ب  قد 
الذكور  الضحايا  ضد  الجنسي  العنف  يشكل  وقد 
وصمة عار شديدة. وكث�ي من هؤالء  الضحايا الذين 
ن عدم التقدم والتكلم يفعلون/ن ذلك  يختارون/يخ�ت
 من العار والوصمة واالنتقام من أنفسهم/هن 

ً
خوفا

وعائالتهم/هن وفقدان الخصوصية و/أو المحاكمة 
المحتملة، عىل سبيل المثال حيث يتّم تجريم الزنا 

أو العالقات الجنسية المثلية.

أداة عملية رقم 3

أشياء يجب مراعاتها قبل/أثناء المقابالت

ي یمکن أن 	 
ال�ت التحیزات الشخصية  ي ذلك 

ن وقوالب نمطیة جنسانیة محتملة، بما �ن ي أي تح�ي
فكر/ي �ن

ي یمکن أن تزید من احتمال تجاھل المعلومات الهامة. فعىل  ي عملیة التحقیق أو تؤثر عليها وال�ت
تتدخل �ن

وعة الشائعة، أنه ال يمكن أن يقع الرجال أو النساء المسنات  اضات غ�ي الم�ش ن االف�ت سبيل المثال، من ب�ي
اض شائع آخر هو أن ضحايا العنف الجنسي قد عانوا فقط من هذا  . وهناك اف�ت ضحايا للعنف الجنسي

النوع من العنف، وال يمكن اعتبارهم مصادر جيدة لمعلومات تتعلق بأنواع أخرى من االنتهاكات.
جم 	  جمة فورية أو م�ت امنح/ي الضحايا والشهود فرصة اختيار التحدث إل محققة أو محقق و/أو م�ت

اضات بشأن ما تفضله الضحية. فوري؛ وتجنب وضع اف�ت
ي مرحلة الحقة 	 

اسمح/ي للقصة أن تتكشف بشكل طبيىي وأن تستخدم الضحية كلماتها الخاصة. �ن
ي تحتاج إل توضيح. يجب أن تدرك   وقم بالعودة إل النقاط ال�ت

ً
من المقابلة، رّتب أحداث القصة زمنيا

أنه إذا كان الشخص الذي تجري معه المقابلة قد عا�ن من صدمة، فقد يؤثر ذلك عىل قدرته عىل 
. ي

، اسأل عن العنف الجنسا�ن
ً
إعادة �د األحداث بصورة مّتسقة أو كاملة. إذا كان األمر مناسبا

/ه إل �د الضحية أو الشاهد/ة. وقد تكون هناك انتهاكات/تجارب أخرى ذات صلة 	  ً
ي منتبها

ابق/اب�تَ
 للمقابلة. عىل سبيل المثال، قد يظهر خالل المقابلة أن المصدر 

ً
ي كانت أساسا باإلضافة إل تلك ال�ت

/ة منه. ي ي و/أونا�ب
ضحية للعنف الجنسا�ن

المستخدمة 	  الغامضة  ات  والتعب�ي اللغة  مثل  بالمقابلة،  المتعلقة  بالتحديات  دراية  عىل  ي 
كن/كو�ن

ي قد  ، باإلضافة إل المحرمات الثقافية ال�ت ي ذلك العنف الجنسي
، بما �ن ي

لإلشارة إل العنف الجنسا�ن
 ألي معلومات يتّم تقديمها خالل 

ً
جم/ة. كن حساسا تؤثر عىل كل من الضحية أو الشاهد/ة والم�ت

ي تستخدمها الضحية  ي ال�د والتعاب�ي الملّطفة ال�ت
المقابلة تش�ي إل ذلك، مثل الفجوات الموجودة �ن
ي مروا بها. أو الشاهد/ة عند اإلشارة إل التجربة ال�ت
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أمثلة
أبلغت عدة لجان تحقيق/بعثات تقصي حقائق 
ي يواجهها الضحايا والناجون/ عن الصعوبات ال�ت

ذلك  ي 
�ن بما  حدث،  عما  الكشف  ي 

�ن الناجيات 
، وكذلك  وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي
جانب  من  ورفضهم/هن  االنتقام  من  الخوف 
مجتمعاتهم/هن  أو  أ�هم/هن  أو  كائهم/هن  �ش
النظر عن  الذي يمكن أن يسود بغض  المحلية 
جنس الضحية. كما أوضح أحد التقارير أن تأييد 
 ، ن ي ذلك الزعماء الديني�ي

، بما �ن المجتمع المحىلي
من  الناجيات  والفتيات  النساء  أيدوا  الذين 
مفادها  رسالة  بذلك  ن  موجه�ي  ، الجنسي العنف 
ن إل المجتمع المحىلي  أن هؤالء الناجيات ينتم�ي
الذي يتقبلهن، شكل عامل بالغ األهمية بالنسبة 
وقبول  الشفاء  عملية  لبدء  والناجيات  للضحايا 
أنه  ن  ي ح�ي

التحدث والكشف عما معاناتهن. »�ن
ي السابق، فقد وفر هذا التأييد 

كان يتّم نبذهن �ن
وجات  ن الم�ت غ�ي  ُيمكن   

ً
وضعا للناجيات  ي  الدي�ن

منع   : العالمي العمل  مبادئ  عىل   
ً
أيضا االطالع  ير�ب   42

المتصل  الجنسي  بالعنف  المرتبطة  الوصمة  ومعالجة 
وشؤون  الخارجية  وزارة  المتحدة  )المملكة  اع  ن بال�ن

.)2017 ، الكومنولث ومبادرة منع العنف الجنسي

وصمة العار
 
ً
وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي مبنية اجتماعيا

وتؤدي  المساواة.  وعدم  الهيمنة  حول   
ً
وثقافيا

الجنسي  العنف  لضحايا  االجتماعي  االستبعاد  إل 
أنهم  عىل  إليهم  ُينظر  الذين  )أو  منه  /ات  ن والناج�ي
الوصمة  تنطوي  تفاقمه.  أو  ي عنه 

التغا�ن أو  كذلك( 
عىل معاقبة أو وضع اللوم عىل األفراد أو المجموعات 
أو المجتمعات المحلية بشأن جلب العار أو »تجاوز« 

معاي�ي مجتمعهم/هن المحىلي أو المجتمع ككل.42

اإلطار  داخل  وج  ن ت�ت أن  عودتهن  عند  منهن 
، ومن  ي الدي�ن

المرجح أن تح�ن بتقبل وتأييد أزواجهن وأ�هن 
 )79 الفقرة   ،A/HRC/32/CRP.2(  الموّسعة.« 
كما أبلغت لجنة تحقيق دولية أخرى عن الوصمة 
الرجال  الجنسي ضد  بالعنف  المرتبطة  الخاصة 
حياتهم  عىل  االنتهاكات  أثرت  وكيف  والفتيان 
إبالغهم  والعقلية، وأعاقت  الجسدية  وصحتهم 
ي ذلك ما 

بما �ن لها،  ي تعرضوا  ال�ت االنتهاكات  عن 
 
ً
ي غالبا يتعلق بالحصول عىل الخدمات الطبية ال�ت
ما ال يتّم تكييفها مع الرجال والفتيان. »كان من 
النادر أن يحصل الضحايا الذين قابلتهم اللجنة 
نقص  بسبب   ، المن�ن ي 

�ن الطبية  الرعاية  عىل 
المعلومات، أو الخوف من الوصم أو بسبب عدم 
، وال  ن تكييف الخدمات المجانية المقدمة لالجئ�ي
 
ً
سيما لضحايا العنف الجنسي من الذكور. وغالبا

ما شعر هؤالء بالخجل من السىي للحصول عىل 
للنساء.  عام  بشكل  ُتمنح  ي  وال�ت الطبية  الرعاية 
وشهد رجل بأن صدمته الناجمة عن االغتصاب 
قيامه  أمام   

ً
عائقا شكل  ما  وهو  ة  كب�ي كانت 

الذي كان  الطبيب  إل  األمر  هذا  عن  بالحديث 
A/HRC/36/CRP.1/(.»آخر أمر  من  يعالجه 

Rev.1، الفقرة 498(

دد ضحايا العنف الجنسي والناجون منه   ما ي�ت
ً
ا وكث�ي

ي الكشف عما تعرضوا له بهذا الشأن 
من الذكور �ن

وقد  القضائية.  والمالحقة  الوصم  خطر  بسبب 
القانونية  الحماية  إل  المحلية  يعات  الت�ش تفتقر 
لضحايا العنف الجنسي من الذكور بسبب تعاريف 
جنسانية لالغتصاب تستبعد اغتصاب الذكور. كما 
الرجال  ن  ب�ي الجنسي  الجماع  يجرم  قد  يــــع  الت�ش أن 
 . ي

التواف�ت وغ�ي  ي 
التواف�ت الجماع  ن  ب�ي ن  التمي�ي دون 

ي  وباإلضافة إل ذلك، فإن أنواع العنف الجنسي ال�ت
العنف ضد  أنواع  عن  تختلف  الرجال  لها  يتعرض 
أو  عنها  اإلبالغ  يتّم  ال  ما   

ً
ا وكث�ي والفتيات،  النساء 
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اف بها بشكل كاٍف.43 وقد ال يكون المحققون  االع�ت
عىل دراية بالوصمة المتعلقة بالعنف الجنسي ضد 
جمع  عن  يتغاضون  قد  وبالتالي  والفتيان،  الرجال 
ي 

مثل هذه المعلومات من المصادر و/أو يفشلون �ن
الجنسي  العنف  بأن  محتملة  إشارات  عن  البحث 
استخدام  يمكن  المثال،  سبيل  عىل  حدث.  قد 
التعذيب وسوء  الجنسي كشكل من أشكال  العنف 
ي االحتجاز، ولكن قد ال يتّم اإلبالغ عنه 

المعاملة �ن
ن أنفسهم  عىل هذا النحو من ِقبل الضحايا والناج�ي
ي أهمية التدريب 

. ومن هنا تأ�ت ن ومن ِقبل المحقق�ي
المتعلقة  التقنيات  )مثل  محددة  منهجيات  واتباع 
وجمع  الوسطاء/المصادر  واختيار  بالمقابالت، 
هذه  عن  الكشف  إل  ي 

يفصن مما  المعلومات( 
والتوثيق  ن  والناج�ي الضحايا  المعلومات من جانب 

ي لهذه األشكال من العنف.44
الكا�ن

ير�ب االطالع عىل تقرير مكتب الممثلة الخاصة لألمين   43

اع، حول ورشة  ن ي حاالت ال�ن
العام بشأن العنف الجنسي �ن

والفتيان  الرجال  ضد  الجنسي  بالعنف  المعنية  العمل 
  ،2013 تموز/يوليو   26-25 نيويورك،  اع،  ن ال�ن حاالت  ي 

�ن
جملة  ي 

�ن واألوالد،  الرجال  ضد  الجنسي  العنف  ويشمل 
ي أو الفموي، بما  �ب أمور، االغتصاب، مثل االغتصاب ال�ش
، وإجبار الرجال عىل اغتصاب  ي ذلك االغتصاب الجماعي

�ن
آخرين أو االغتصاب باستخدام األشياء؛ وأشكال مختلفة 
وإجبار  التناسلية؛  األعضاء  معاملة  وسوء  التعذيب  من 
أو أي شكل آخر  ي االغتصاب 

المساعدة �ن الضحية عىل 
قاق  من أشكال العنف الجنسي ضد أفراد أ�هم؛ واالس�ت
؛ والختان الق�ي واإلخصاء وغ�ي ذلك من أشكال  الجنسي

تشويه األعضاء التناسلية.
األمم  مفوضية  �ني  الصلة  ذا  القسم  عىل  االطالع  ير�ب   44

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، مذكرة توجيهية بشأن 
والعنف  الجنسي  العنف  عن  واإلبالغ  والتحليل  التوثيق 

.)
ً
القائم عىل نوع الجنس )ستصدر قريبا

ي العنف الجنسي 
 التحقيق �ن

ضد الرجال والفتيان

مجموعة  الجنائية  للتحقيقات  الدولي  المعهد  ن�ش 
الجنسي  العنف  ي 

�ن للتحقيق  التوجيهية  المبادئ  من 
اع  ن بال�ن المتصل  الجنس  نوع  عىل  القائم  والعنف 
المبادئ  هذه  ُصممت  وقد  والفتيان.45  الرجال  ضد 
ن  ن والمراقب�ي ن والمراسل�ي التوجيهية لمساعدة المحقق�ي
ي رصد 

�ن اإلنسان  الجنائية وحقوق  العدالة  ي مجال 
�ن

وتوثيقه  والفتيان  الرجال  ضد  الجنسي  العنف 
والتحقيق فيه عىل نحو كامل وسليم، والذي قد ير�ت 
اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  مستوى  إل 
االنتهاكات  من  ها  وغ�ي الجماعية  اإلبادة  وجرائم 
ي 

الجنا�ئ والقانون  ي 
اإلنسا�ن الدولي  للقانون  الصارخة 

الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
وتغطي اإلرشادات المجاالت التالية:

اتيجية 	  واالس�ت والمؤسسية  القانونية  األطر 
والسياساتية واإلجرائية والمالية العامة

سياسة التحقيق	 
تكوين وعمل المؤسسات ذات الصلة	 
/ات	  ن بناء القدرات وزيادة وعي الموظف�ي
التحقيق: البحوث األولية	 
تخطيط التحقيق: اعتبارات عامة	 
التحليل المتعمق لمرحلة ما قبل الن�ش	 
خطة جمع المعلومات واألدلة	 
فريق التحقيق	 
إل 	  اإلحالة  وسبل  والمخاطر،  التهديدات  تقييم 

مقدمي الخدمات
اتيجيات وتقنيات وممارسات المقابالت	  اس�ت
عي	  التحقيقات الطبية وتحقيقات الطب ال�ش
التقاط المعلومات واألدلة وتخزينها وإدارتها و�يتها 	 

والكشف عنها
تحليل المعلومات واألدلة	 
اإلبالغ والعالقات العامة والتوعية وأنشطة الدعوة	 
انية	  ن وضع الم�ي
اإلنصاف	 

توجيهية  مبادئ  الجنائية،  للتحقيقات  الدولي  المعهد   45

ي العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس 
للتحقيق �ن

اعات ضد الرجال والفتيان )الهاي، 2016(. ن المرتبط بال�ن

http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1460041836.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1460041836.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1460041836.pdf
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أمثلة

أنه »أفادت عدة شهادات  التقارير  أحد  أوضح 
ن  المعتقل�ي عىل  الجنسي  التعذيب  ممارسة  عن 
من الذكور. ومن الممارسات المعتادة أن الرجال 
ون عىل خلع مالبسهم والبقاء عراة. وأفاد  ُيج�ب
حاالت  عن  ن  السابق�ي ن  المعتقل�ي من  العديد 
ب عىل األعضاء التناسلية، وممارسة الجنس  رصن
 عن طريق الفم، والصعق بالكهرباء والحرق 

ً
ق�ا

ي مرافق االحتجاز، ... 
ج �ن ي فتحة ال�ش

بالسجائر �ن
، باالغتصاب 

ً
 وتكرارا

ً
، مرارا ن وُهدد عدة معتقل�ي

وبناتهم  زوجاتهم  وباغتصاب  عائالتهم  أمام 
.« )A/HRC/S-17/2/Add.1، الفقرة 66(  أيضاً

بأن  البعثة  ت  خ�ب
ُ
»وأ أنه  آخر  تقرير  ي 

�ن وورد 
أرغموا  معسكر...  عن  ن  المسؤول�ي ن  العسكري�ي
ممارسة  عىل  فيه  المحتجزين  الجنود  بعض 
الجنس فيما بينهم بينما كان سجانوهم يصورون 
العساكر  هؤالء  أن  ويبدو  للتسلية.  المشهد 
نفسهم ضغطوا بسجائر مشتعلة عىل مختلف 
 ،A/HRC/22/33( ضحاياهم.«  جسم  أجزاء 

الفقرة 51(.

تنظيم المعلوماتهاء

يجب أن تحتفظ فرق التحقيق بسجالت لمقابالتها 
بيانات  قاعدة  ي 

�ن والمعلومات  الوثائق  من  ها  وغ�ي
وعمليات  الحاالت  تصنيف  ي 

�ن وتساعد  تسمح 
مثل  االنتهاك،  نوع  حسب  ذلك  ي 

�ن بما  البحث، 
، وكذلك حسب الجنس والعمر.  ي

االنتهاك الجنسا�ن
ي تسمح بتمثيل الطابع  وتحّسن قواعد البيانات ال�ت
بشأنها  التحقيق  يجري  ي  ال�ت لالنتهاكات  ي 

الجنسا�ن
ي والقيام بذلك 

من القدرة عىل إجراء تحليل جنسا�ن
ي حالة لجان 

بكفاءة. ويكتسي ذلك أهمية خاصة �ن
أن  إل  بالنظر  الحقائق  تقصي  التحقيق/بعثات 

ي العادة 
ة �ن المدة المتاحة إلنجاز المهام تكون قص�ي

تنقيح  تسهل  أدوات  إل  حاجة  هناك  يكون  كما 
ة من المقابالت والمعلومات والبيانات  كميات كب�ي
وال  الصلة،  ذوي  الفريق  أعضاء  جميع  جانب  من 
والتحليل  ي 

الجنسا�ن التحليل  عن  ن  المسؤول�ي سيما 
ي وإعداد التقارير. وإذا تّم إدخال المعلومات 

القانو�ن
عىل  وبمثابرة،  صحيح  بشكل  البيانات  قاعدة  ي 

�ن
سبيل المثال إذا ما أدخلت المعلومات ذات الصلة 
ي  ي بما فيها تلك ال�ت ي بشكل منه�ب

بالجانب الجنسا�ن
فئات  إداخالها  ي 

�ن واعتمدت  المقابالت  من  تنشأ 
 ، ي

مراعية لتنظيم المعلومات تراعي الجانب الجنسا�ن
ي 

و�ن ة  مبا�ش بطريقة  الفريق  ُيمكن  أن  لهذا  فيمكن 
الوقت المناسب من الوصول إل المعلومات الهامة 
ي وكذلك الحصول عىل نظرة 

إلجراء تحليل جنسا�ن
ذلك  يسّهل  وقد  لألحداث.  مفّصل  و�د  عامة 
 جمع البيانات المصّنفة المتعلقة بكل انتهاك/

ً
أيضا

لطبيعة  أوضح  بفهم  يسمح  مما  حادثة/نمط، 
ها عىل النساء أو  ونطاق االنتهاكات/التجاوزات وتأث�ي

الفتيات أو الرجال أو الفتيان.

لتسهيل  البيانات  قواعد  وظائف  تصميم  ي 
ينبىن

ي ذلك، 
، بما �ن ي

القيام بتحليل يراعي الجانب الجنسا�ن
الجنسانية  الفئات  تعدد  مراعاة  المثال،  سبيل  عىل 
ن  لتمك�ي العالمات،  لوضع  خيارات  هناك  يكون  وأن 
 
ً
المصنفة طبقا البيانات  المستخدم/ة من استخراج 

الكلمات  عن  البحث  واستخدام  والعمر،  للجنس 
واألنماط  األحداث  عىل  الضوء  وتسليط  الرئيسية 
ي تدريب جميع أعضاء 

والحوادث الجنسانية. وينبىن
بما  البيانات،  قاعدة  استخدام  عىل  التحقيق  فرق 
واستخالصها  المعلومات  إدخال  كيفية  ذلك  ي 

�ن
المستشارون/ يدعم  وعندما   . ي

جنسا�ن منظور  من 
التنسيق  يكون  الفريق،  الجنسانية  المسائل  ي 

�ن ات 
، حيث يمكنهم/هن تسهيل 

ً
 حاسما

ً
معهم/معهن أمرا

مراجعة الحاالت ومتابعة حوادث محددة، باإلضافة 
إل التحليل، وتقديم المشورة ألعضاء الفريق اآلخرين 
ي 

عند ظهور شواغل جنسانية، إذا قد ال يظهر ذلك �ن
لتكييف  تكون هناك حاجة  أن  و/أو  األولي  التحليل 

المنهجية للحصول عىل المعلومات ذات الصلة.
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قائمة مرجعيةواو

قائمة مرجعية للتحقيق وجمع المعلومات
ين،  ; ي ذلك الضحايا والشهود المبا�ش

حدد/ي مجموعة واسعة من المصادر المحتملة للمعلومات، بما �ن
اء  ، والخ�ب ي

وكذلك المصادر الثانوية أو الوسطاء، مثل كيانات األمم المتحدة، ومجموعات المجتمع المد�ن
ي أن تشمل هذه - بقدر 

ي لعينة المصادر المختارة. وينبىن
، مع إيالء اهتمام خاص للتنوع الجنسا�ن ن والناشط�ي

ئ للرجال والنساء. اإلمكان - التمثيل المتكا�ن

تأكد/ي من تنسيق التحقيق وتعاونه مع كيانات األمم المتحدة ذات الصلة وكذلك منظمات حقوق  ;
ي الميل الجنسي  ن ومزدو�ب اإلنسان الدولية والمحلية، ومنظمات حقوق المرأة وحقوق المثليات والمثلي�ي
حقوق  ومنظمات  والمجموعات،  والشبكات   ، ن الجنس�ي صفات  وحامىلي  الجنسانية  الهوية  ومغايري 
، من أجل الحصول  ي

ي المجال اإلنسا�ن
ن �ن ي تمثل الضحايا ومقدمي الرعاية الصحية والعامل�ي اإلنسان ال�ت

ي ذلك )وليس فقط( العنف الجنسي والعنف القائم 
عىل معلومات حول حقوق اإلنسان للمرأة، بما �ن

إل عدم  االنتباه بشكل خاص  والشهود. يجب  بالضحايا  اتصل/ي  ورة،  ال�ن الجنس، وعند  نوع  عىل 
ي وضع 

الذين يكونون �ن الثانوية  ي ذلك الضحايا والشهود( والمصادر 
إغفال الوسطاء والمصادر )بما �ن

أفضل لتقديم معلومات حول حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة أو الجوانب الجنسانية النتهاكات حقوق 
، فضاًل  ن ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي ن ومزدو�ب المثليات والمثلي�ي

ي المجتمع.
ن ومكانة النساء والفتيات �ن ن الجنس�ي عن المساواة ب�ي

أصوات  ; )ألن  وإسماع صوتها  المرأة  تحول دون مشاركة  أو  تمنع  قد  ي  ال�ت السائدة  التحديات  حدد/ي 
ن  اتيجيات محددة للتصدي لهذه التحديات، لتمك�ي (. ضع اس�ت

ً
الرجال عادة ما تكون ممثلة تمثياًل زائدا

ي تكون المرأة قد عانت منها أو بشأن التأث�ي  وتسهيل الكشف عن المعلومات المتعلقة باالنتهاكات ال�ت
كه/تركته األحداث أو ال�اعات أو األزمات الخاصة عىل النساء والفتيات. وقد تتضمن  المتباين الذي ت�ت
ي ذلك تخصيص أيام للنساء فقط، وتداب�ي 

اتيجيات المحددة تنظيم جلسات استماع عامة، بما �ن االس�ت
ي تسّهل تفاعلهن )عىل سبيل المثال بعد  أخرى تشجع مشاركة المرأة، مثل الجداول الزمنية المعدلة ال�ت
اح إمكانية إجراء المقابالت  ي االعتبار خيارات رعاية األطفال، واق�ت

ساعات العمل/النشاط(، مع األخذ �ن
ها من أجل الوصول  ي إيالء اهتمام خاص فيما يتعلق بالوصول إل المعلومات ون�ش

عن بعد، إلخ. وينبىن
ي الميل  ن ومزدو�ب ي ذلك النساء، والمثليات والمثلي�ي

، بما �ن ن إل مجموعة واسعة من السكان المستهدف�ي
. ن هم من السكان المهمش�ي ن وغ�ي الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي

األثر  ; وتكشف  توضح  أن  يمكن  أسئلة جنسانية  فيها طرح  يتّم  بطريقة  المقابالت  إجراء  من  تأكد/ي 
المختلف النتهاكات حقوق اإلنسان عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان. تأكد/ي من أن المعلومات 
 ،  إل توثيق انتهاك حقوق النساء والفتيات، بخالف ما يتعلق بالعنف الجنسي

ً
ي تّم جمعها تهدف أيضا ال�ت

وتوثيق التأث�ي المتباين لالنتهاكات عليهّن.

والمهارات  ; الكفاءات  لديهم  اإلنسان  حقوق  شؤون  /ات  ي
موظ�ن جميع  أن  لضمان  التداب�ي  اتخذ/ي 

بشكل  للفريق  الدعم/التدريب  تقديم  تأكد/ي من   . ي
الجنسا�ن العنف  التحقيقات حول  الالزمة إلجراء 

منتظم حول كيفية القيام بذلك وتمكنهم من تسجيل المقابالت وجمع الوثائق عىل أفضل نحو ممكن. 
ي من ِقبل مسؤولي الدولة، والجماعات المسلحة غ�ي 

ي األشكال المختلفة من العنف الجنسا�ن
حقق �ن
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، عالج/ي جميع أشكال 
ً
هم من األطراف الفاعلة غ�ي الرسمية. وإذا كان ذلك مناسبا  التابعة للدولة وغ�ي

ي ذلك، عىل سبيل المثال، االتجار، ممارسة الجنس 
العنف الجنسي السائدة، وليس فقط االغتصاب، بما �ن

ي 
ألغراض تجارية، واإلجبار عىل تبادل الخدمات الجنسية مقابل المال أو المأوى أو الغذاء أو البضائع �ن

الق�ي.  والزواج  األطفال  وزاج  مثل  الضارة  والممارسات  د،  ّ الت�ش مواطن  أو  اإلنسانية  األزمات  سياق 
ي 

بما �ن اع وبعده،  ن ال�ن أثناء  ي 
الجنسا�ن للعنف   

ً
السكانية األك�ث عرضة الفئات   لبعض 

ً
 خاصا

ً
اهتماما أولي 

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ن ومزدو�ب ن والمثليات والمثلي�ي  والالجئ�ي
ً
دين داخليا ّ ذلك الم�ش

ي 
ن عن حقوق اإلنسان واإلناث/الذكور الذين يشاركون بشكل مبا�ش �ن ن والمدافع�ي وحامىلي صفات الجنس�ي

ن من الحرية من ِقبل الجهات الرسمية للدولة واألطراف  ن واألشخاص المحروم�ي اع واألفراد العسكري�ي ن ال�ن
الفاعلة غ�ي الرسمية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، واأل� المعيشية 

ي ترأسها نساء ونساء الشعوب األصلية. ال�ت

. ويشمل ذلك معلومات  ; ن ي بيانات مفصلة عن الضحايا والشهود والجناة المزعوم�ي اجمع/ي بشكل منه�ب
عن الجنس والعمر، باإلضافة إل معلومات مفصلة عن الطائفة أو اإلثنية أو األقلية القومية أو الدينية أو 
ي توثيق 

 �ن
ً
ها من األقليات، وهويات الضحايا وأولئك الذين ُيعتقد أنهم مسؤولون. وسيكون هذا مفيدا غ�ي

 للعنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس أو لالنتهاكات األخرى.
ً
ما إذا كان السكان المعينون هدفا

 للجنس والعمر،  ;
ً
عّدل/ي المنهجية وقاعدة البيانات للسماح بجمع وتحليل بيانات مصنفة، ال سيما طبقا

ن المتقاطعة. تأكد/ي من تدريب  وكذلك حسب معاي�ي أخرى يمكن أن توفر معلومات عن أشكال التمي�ي
ي قاعدة 

/ات شؤون حقوق اإلنسان الذين يجرون التحقيقات عىل تنظيم وإدخال المعلومات �ن ي
موظ�ن

ي الحسبان، وتصنيف البيانات حسب 
ي بشكل مناسب وتأخذها �ن

ي تراعي الجانب الجنسا�ن البيانات ال�ت
كافة المعاي�ي ذات الصلة.

. قم  ; ي
ايدة أو المختلفة لالنتقام من النساء والفتيات وضحايا العنف الجنسا�ن ن ف/ي بالمخاطر الم�ت اع�ت

اتيجيات ح�ت يتمكن الضحايا والشهود والمصادر من اإلبالغ بحرية وأمان عن  بتقييم للمخاطر وضع اس�ت
ي للقيام 

، وبشكل يمنحهن الوقت الكا�ن ي
ي ذلك العنف الجنسا�ن

أي انتهاك لحقوق النساء والفتيات، بما �ن
ي للضحايا والشهود 

بذلك. قم/قومي بإيالء اهتمام خاص لتداب�ي األمن والحماية المراعية للجانب الجنسا�ن
ي ذلك التداب�ي 

والمصادر عند تطبيق منهجية مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بما �ن
المو� بها للحفاظ عىل �ية هوية الضحايا والشهود ومنع األعمال االنتقامية ضدهم.

ي قد تؤدي إل إهمالهم لمعلومات  ; ات والقوالب النمطية ال�ت ن ن أعضاء الفريق، والتح�ي ّ ادرك/ي أوجه تح�ي
، عىل سبيل المثال عن طريق عدم طرح األسئلة ذات الصلة، مما يؤثر عىل  ي

مهمة مراعية للجانب اإلنسا�ن
ات فكرة خاطئة مفادها أن ضحايا العنف الجنسي  ن جمع المعلومات والتوثيق. وقد تتضمن هذه التح�ي

ليس لديهم معلومات يمكنهم أن يدلوا بها لفريق التحقيق بشأن األنواع األخرى من االنتهاكات.

ي ترتكبها الجهات الرسمية للدولة واألطراف  ; يجب أن تجمع التحقيقات المعلومات وتوثق االنتهاكات ال�ت
اماتها بشأن التحقيق  ن  جمع المعلومات بشأن مدى وفاء الدولة بال�ت

ً
الفاعلة غ�ي الرسمية، كما يجب أيضا

ي تطبيق 
ينبىن بالضحايا. وعند االقتضاء،  ي لحقت  ال�ت ار  الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم وج�ب األرصن مع 

ي سياق مبادرات العدالة االنتقالية.
ي بشأن التداب�ي المتخذة �ن

تحليل يراعي الجانب الجنسا�ن
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تحليل المعلومات

للبيانات  ي 
الجنسا�ن التحليل  يتضمن  أن  ي 

ينبىن
مختلف   : يىلي ما  تحليل   ، أد�ن والمعلومات، كحد 
ي ومدى تفاقم أشكال 

ن والعنف الجنسا�ن أشكال التمي�ي
ي 

ي الموجودة من قبل والقائمة، بما �ن
ن الجنسا�ن التمي�ي

؛ والتأث�ي  ن ذلك األشكال المتقاطعة المحتملة للتمي�ي
النساء  عىل  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  المتباين 
ن  ب�ي والعالقة  هم؛  والفتيان وغ�ي والرجال  والفتيات 
تجاوزات  أو  انتهاكات  من  ه  وغ�ي ي 

الجنسا�ن العنف 
حقوق اإلنسان.

ألف

سلسلة  ي 
�ن والعنف  ن  التمي�ي

ن  للتمي�ي یمکن  مستمرة: کیف 
النساء  يعّرض  أن  ي 

الجنسا�ن
ن  والفتیات والمثليات والمثلي�ي
الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ج
الجنسانية  الهوية  ومغايري 
ن  الجنس�ي صفات  وحامىي 

النتهاكات محددة

المساواة  وعدم  ي 
الجنسا�ن ن  التمي�ي يؤثر  أن  يمكن 

 عىل األبعاد االقتصادية 
ً
الجنسانية الموجودين مسبقا

واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لتجارب 
ي ظل نزاع/أزمة ما، كما أن انتهاكات 

النساء والرجال �ن
النساء  أثر متباين عىل  لها  حقوق اإلنسان قد يكون 
المعلومات  وستكون  والفتيان.  والرجال  والفتيات 
ي مرحلة اإلعداد من أجل 

ي تّم جمعها �ن السياقية ال�ت
ضد  ن  للتمي�ي األساسية  والمظاهر  األسباب  فهم 
ي الميل الجنسي  ن ومزدو�ب النساء والمثليات والمثلي�ي
ن  ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي
الصلة عىل  التداعيات ذات  فهم وتحليل  ي 

�ن مفيدة 
ي يجب توثيقها وتحليلها. انتهاكات حقوق اإلنسان ال�ت

التحليل3
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أمثلة
األبوية  المواقف  »تستمر  التقارير  أحد  ي 

�ن ورد 
وقد  المرأة...  ضد  والعنف  الراسخة  التقليدية 
عىل  صارخة  ية  ن تمي�ي  

ً
قيودا الدولة  فرضت 

ي محاولة للحفاظ عىل الصورة النمطية 
النساء �ن

وينت�ش  وبرئ.  طاهر  للمرأة... ككائن  الجنسانية 
العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس 
A/( ».ي جميع المجاالت االجتماعية

ضد المرأة �ن
HRC/25/CRP.1، الفقرة 351(

المجتمع ال يزال يتسم  إن  وأشار تقرير آخر إل 
القائم  ن  التمي�ي مظاهر  وبانتشار  الرجل  بهيمنة 
عىل أساس نوع الجنس. وباإلضافة إل المعاي�ي 
ي الثقافة... والقوالب النمطية 

ية الراسخة �ن ن التمي�ي
ي المجتمع ككل، فإن 

ي األ�ة و�ن
عن دور المرأة �ن

ن ضد  ي حد ذاته يكشف عن تمي�ي
إنفاذ القانون �ن

المرأة.«. )A/HRC/17/44، الفقرة 23(.

»الوجود  أن  إل  اللجان  إحدى  تقرير  أشار  كما 
ة  اليومي للنساء والفتيات محكوم بإمالءات العش�ي
وأم  كزوجة  والمسؤوليات  والواجبات  واأل�ة 
ي هذا المجتمع األبوي يتّم 

وابنة. إن وضع المرأة �ن
»ثروة  الزواج،  طريق  عن  حد كب�ي  إل  تحديده 
ي تحصل عليها أ�تها لدى زواجها  العروس« ال�ت
 ]...[ اإلطار.  هذا  داخل  اإلنجاب  عىل  وقدرتها 
النساء ضعيفات عندما يموت الزوج. ويتّم تحديد 
اث وتوزيــــع الممتلكات من ِقبل أقرباء الزوج،  الم�ي
يكون  ال  عندما  سيما  ال  الحاالت،  من  ي كث�ي 

و�ن
زوجها  ممتلكات  من  ترث  ال  فإنها  أبناء،  للمرأة 
تعدد  حالة  ي 

�ن النساء  تواجه  كما   ]...[  . المتو�ن
الزوج،  يموت  عندما  أخرى  صعوبات  الزوجات 
وأك�ث من ذلك إذا كانت الزوجة من جماعة إثنية 
مختلفة عن جماعة زوجها وأ�ته الممتدة. حيث 
ال تواجه فقط خطر فقدان الممتلكات وحرمانها 
 فقدان الوصاية و/أو الوصول 

ً
اث، بل أيضا من الم�ي

 ]...[ الزوج.  أ�ة  مغادرة  اختارت  إذا  أطفالها  إل 
ي تنطوي عىل االغتصاب، عادة ما  ي الحاالت ال�ت

و�ن
تمىلي التقاليد واألعراف عىل مرتكب الجريمة، إذا 
، الزواج من الضحية كتعويض للعائلة 

ً
كان معروفا

وجة.  ن م�ت الضحية  كانت  إذا  تعويض  تقديم  أو 
هائلة  قيمة  والثقافية  التقليدية  القواعد  وتضع 
النساء  وتواجه  المرأة.  ونقاء  عذرية  عىل  وأهمية 

ي يتعرضن لالغتصاب وصمة العار 
والفتيات اللوا�ت

A/HRC/37/(  ». معروفاً األمر  يصبح  أن  بمجرد 
CRP.2، الفقرات 177-164(

للجنة   )2013(  30 رقم  العامة  التوصية  وتش�ي 
ن ضد المرأة إل أن »تؤدي  المعنية بالقضاء عىل التمي�ي
 ، ن ن الجنس�ي النـزاعات إل تفاقم التفاوتات القائمة ب�ي
مما يزيد بدرجة عالية من خطر تعرض المرأة لمختلف 
الجهات  قبل  من  سواء  ي 

الجنسا�ن العنف  أشكال 
الفاعلة الحكومية أو الجهات من غ�ي الدول.«46 كما 
العدالة  إل  المرأة  بوصول  المرتبطة  التحديات  أن 
 ما يستمر ذلك خالل 

ً
اع وأثنائه، وغالبا ن تتفاقم قبل ال�ن

اع.47 ن ة ما بعد ال�ن ف�ت

وقد أظهرت التجربة أن هذا هو الحال بشكل خاص عندما 
أهملت الدول اتخاذ تداب�ي خالل وقت السلم من أجل:

التغلب عىل اختالل توازن القوى وعدم المساواة عىل 	 
ن ضد النساء والفتيات؛ أساس األدوار الجنسانية والتمي�ي

النساء 	  فيها  تحصل  مواتية  بيئة  وجود  ضمان 
والفتيات عىل حقوق اإلنسان الخاصة بهن دون 
والتعليم  بالعمالة  يتعلق  ما  ذلك  ي 

�ن بما   ، ن تمي�ي
والصحة )مثل الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية 
والموارد  ي 

األرا�ن عىل  والحصول  واإلنجابية(، 
الجمعيات  وتكوين  التعب�ي  وحرية  الطبيعية 
الشخصية  قدراتهن  تطوير  وإمكانية  والتجمع، 
دون  واالختيار  المهنية  حياتهن  ومتابعة  بحرية، 
النمطية  الصور  تفرضها  ي  ال�ت للقيود  الخضوع 

ات؛ ن واألدوار الجنسانية الصارمة والتح�ي
اإلنسان 	  حقوق  انتهاكات  عن  المساءلة  ضمان 

. ي
ي ذلك العنف الجنسا�ن

للمرأة، بما �ن

: ي إيالء االهتمام لما يىلي
وبناء عىل ذلك، ينبىن

التوصية العامة رقم 30 )2013( للجنة المعنية بالقضاء   46

ن ضد المرأة، الفقرة 34. للمزيد من اإلرشادات،  عىل التمي�ي
 Catherine و   Aisling Swaine عىل  االطالع  ير�ب 
O’Rourke، دليل حول التوصية العامة رقم 30 )2013( 
وقرارات  المرأة  ن ضد  التمي�ي بالقضاء عىل  المعنية  للجنة 
مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن )نيويورك، هيئة 

األمم المتحدة للمرأة، 2015(.
التوصية العامة رقم 30 )2013( للجنة المعنية بالقضاء   47

ن ضد المرأة، الفقرة 74. عىل التمي�ي
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أو 	  سياسات  و/أو  يعات  ت�ش بشأن  ات  تغي�ي أي 
قد  اع/األزمة،  ن ال�ن أثناء  الدولة  جانب  من  ممارسات 
تب عليها مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة،  ي�ت
، عىل سبيل المثال،  ي

ي ذلك زيادة العنف الجنسا�ن
بما �ن

ي تعزز الممارسات القبلية  يعات ال�ت ي الت�ش
ات �ن التغي�ي

والدينية بهدف كسب دعم مجموعات معينة؛
القادة 	  دور السلطات والجماعات المسلحة و/أو 

تفاقم  ي 
�ن المحلية  المجتمعات  وقادة  ن  الديني�ي

ي 
�ن المرأة  وتبعية  الجنسانية  النمطية  القوالب 

المجتمع، عىل سبيل المثال بفرض قواعد سلوك 
قواعد  أو  النساء  عىل  رصامة(  أشد  )أو  صارمة 
ي يتم تقديمها  ي ذلك تلك القواعد ال�ت

اللباس، بما �ن
ضة لهن؛ عىل أنها فرضت لتوف�ي »حماية« مف�ت

الميل 	  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي المثليات  وضع  كون 
وحامىلي  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنسي 
ن يصبح موضع للمزيد من الضعف  صفات الجنس�ي
اع  ن ال�ن ي سياقات 

ن �ن العنف والتمي�ي وتفاقم أشكال 
الخاصة  التجمعات  مثل  اإلنسانية،  األزمات  أو 
، ألن تداب�ي الحماية والخدمات 

ً
دين داخليا ّ بالم�ش

ي معالجة أوضاعهم.48
 ما تفشل �ن

ً
القائمة غالبا

أمثلة
ي أحد البلدان أدى 

أوضح أحد التقارير أن ال�اع �ن
ن ضد النساء والمزيد من السيطرة  إل زيادة التمي�ي
ي شمال 

عىل حياتهن - فالحركة النسائية مقيدة �ن
ي تغطية 

البلد. »ُتفرض قواعد لباس صارمة تقتصن
الفتيات )منذ سن الخامسة( والنساء من الرأس 
المدن  تربط  ي  ال�ت الحافالت  ي 

و�ن  . ن القدم�ي إل 
 ستار للفصل 

ً
الرئيسية، ُيستعمل من اآلن فصاعدا

الفتيان  يرفع  أن  ويجب  والرجال.  النساء  ن  ب�ي
. ولم يعد من حق  ن والرجال �اويلهم ح�ت الكعب�ي
الفتيان والفتيات، وال الرجال والنساء أن يظهروا 
ي األماكن العامة، إال إذا كانت بينهم رابطة 

 �ن
ً
معا

زوجية أو رابطة بنوة. ولم يعد بإمكان الرجال نقل 
وتسهر  النارية.  الدراجات  والنساء عىل  الفتيات 
التعليمات  هذه  تطبيق  عىل  اإلسالمية  طة  ال�ش
بالجلد  امها  اح�ت ُيعاقب عىل عدم  ي  ال�ت الصارمة 

المقرر  تقرير  عىل  المثال،  سبيل  عىل  االطالع،  ير�ب   48

، شالوكا 
ً
دين داخليا ّ ي بحقوق اإلنسان للم�ش الخاص المع�ن

.A/HRC/29/34/Add.2 ، ي
بيا�ن

تعدل  الحالة،  هذه  مواجهة  ي 
و�ن بالسياط. 

A/( بيوتهن.«  الخروج من  النساء عن  كث�ي من 
حللت  كما  هذا   )44 الفقرة   ،33/HRC/22
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
ي أجرتها كيف أدى ال�اع  ي أحد التحقيقات ال�ت

�ن
ي بلد 

ن ضد المرأة �ن المسلح إل زيادة العنف والتمي�ي
والفتيات طبقات متعددة  النساء  آخر. »تواجه 
ن من انتهاكات وتجاوزات  ن وال يزلن يعان�ي من التمي�ي
ي يواجهها بقية السكان.  أخرى فضاًل عن تلك ال�ت
والمضايقات  واالعتداءات  االغتياالت  أن  ويبدو 
ي تنفذها الجماعات  والتهديدات ضد النساء ال�ت
 
ً
نطاقا أوسع  رسالة  إرسال  إل  تهدف  المسلحة 

ي أن تعرب النساء عن آرائهن 
مفادها أنه ال ينبىن

ي المجال العام. وال تزال النساء والفتيات عرضة 
�ن

نوع  القائم عىل  والعنف  الجنسي  العنف  لخطر 
الجنس، وال سيما من ِقبل الجماعات المسلحة. 
قدرة  تقييد  تّم   ،]…[ المناطق  من  العديد  ي 

و�ن
األساسية  وحرياتها  حقوقها  ممارسة  عىل  المرأة 
ي العمل، ليس فقط 

مثل حرية التنقل أو الحق �ن
مرافقتها  لمتطلبات  نتيجة  ولكن  اع،  ن لل�ن نتيجة 
المرأة  من قبل »األوصياء الذكور«. كما تواصل 
مواجهة حواجز محددة فيما يتعلق بالوصول إل 

العدالة.« )A/HRC/31/CRP.3، الفقرة 172(
ال�اع  »زاد  قد  أنه  إل  آخر  تقرير  أشار  كما 
األنوثة،  بمفهوم  المرتبطة  األعباء  من  المستمر 
 . الجنسي العنف  من  للناجيات  بالنسبة  خاصة 
الزواج  كان   ، الحالي اع  ن ال�ن بدء  قبل  ح�ت   ]...[
والعوز.  الفقر  من  للهروب  لأل�  وسيلة  المبكر 
وضعية  جانب  إل   ،]...[ المستمر  ال�اع  أدى 
حادة،  اقتصادية  صعوبات  تواجه  ي  ال�ت األ� 
 .]...[ الزواج.  ات عىل  الصغ�ي الفتيات  إجبار  إل 
العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس 
أن  ي 

ينبىن  . الحالي ال�اع  ويسبق   
ً
جديدا ليس 

تأخذ التداب�ي المتعلقة بالتصدي للعنف الجنسي 
اع المستمر  ن ي ال�ن

والعنف القائم عىل نوع الجنس �ن
ي الحسبان استمرار العنف طوال تاريــــخ ]البلد[ 

�ن
السياق  ي 

و�ن اع.  ن بال�ن المتصل  الحالي  والعنف 
مما  ُتذكر  بقيمة  المرأة  حياة  تح�ن  ال   ، الحالي
العنف  من  للغاية  عالية  مستويات  إل  يؤدي 
A/( ».القائم عىل نوع الجنس الجنسي والعنف 

HRC/37/CRP.2، الفقرات 175-171(
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ية ضد المرأة،  ن
ن والممارسات التمي�ي

 بشأن تنفيذ معاي�ي حقوق اإلنسان وأمثلة عىل القوان�ي
ً

للحصول عىل معلومات أك�ث تفصيال  49

ن ضد المرأة رقمي 21 )1994( ورقم 29 )2013(  ير�ب االطالع عىل: التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء عىل التمي�ي
بشأن الزواج والعالقات األ�ية، ورقم 24 )1999( بشأن المرأة والصحة، ورقم 25 )2004( بشأن التداب�ي الخاصة المؤقتة، 
اعات  ن ي سياق منع ال�ن

امات األساسية للدول األطراف، ورقم 30 )2013( بشأن وضع المرأة �ن ن ورقم 28 )2010( بشأن االل�ت
اع، ورقم 32 )2014( بشأن األبعاد الجنسانية المتعلقة بحصول المرأة عىل مركز اللجوء،  ن اع وما بعد انتهاء ال�ن ن ي حاالت ال�ن

و�ن
 16 رقم  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنية  للجنة  ن  العام�ي ن  والتعليق�ي جنسيتها؛  وانعدام  وجنسيتها  المرأة  وبلجوء 
ن للجنة  العام�ي ن  ؛ والتعليق�ي ن التمي�ي ن الرجل والمرأة، ورقم 20 )2009( بشأن عدم  ي الحقوق ب�ي

)2005( بشأن  المساواة �ن
ن الرجل والمرأة.  ي الحقوق ب�ي

، ورقم 28 )2000( بشأن المساواة �ن ن المعنية بحقوق اإلنسان رقم 18 )1989( بشأن عدم التمي�ي
ي القانون والممارسة، المتوفرة 

ن ضد المرأة �ن ي بمسألة التمي�ي  عىل التقارير المواضيعية للفريق العامل المع�ن
ً
ير�ب االطالع أيضا

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/Annualreports.aspx عىل الرابط التالي

أداة عملية رقم 4

ات  شواغل حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة خالل ف�ت
اع ن السلم وال�ن

ي 
يعرض الجدول أدناه بعض األمثلة التوضيحية لشواغل حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة وأبعادها �ن

ن الموجود  اع/األزمة. ويمكن استخدامه كأداة لتحليل كيف يمكن أن يتفاقم التمي�ي ن وقت السلم وأثناء ال�ن
اع/األزمة:49 ن  بسبب ال�ن

ً
مسبقا

ي 
�ن قائمة  تكون  قد  ي 

ال�ت ن  التمي�ي أشكال  بعض 
ي وقت السلم

القانون والممارسة �ن
اع/ ن مضاعفات محتملة ذات صلة تقع أثناء ال�ن

األزمة

ي الحيـاة 	 
نقـص تمثيـل المـرأة وضعـف مشـاركتها �ن

ضعـف  )مثـل  القـرار  صنـع  عمليـات  ي 
و�ن العامـة 

امـج  وال�ب السياسـات  صياغـة  ي 
�ن مشـاركتها 
لحكوميـة(  ا

ي جهود السالم ومبادرات 	 
التهميش من المشاركة �ن

العدالة االنتقالية وعمليات إعادة اإلعمار
ي أو 	 

د، االستبعاد من المشاركة �ن ّ ي سياقات الت�ش
�ن

قيادة عمليات صنع القرار داخل المخيمات
)مثـل 	  الجنسـية  ي 

�ن الحـق  بشـأن  والقيـود  ن  التميـ�ي
المطالبـة بالجنسـية والحقـوق  القـدرة عـىل  عـدم 
يـة(  ن التمي�ي ن الجنسـية  المتصلـة بهـا بسـبب قوانـ�ي

األطفـال إل  الجنسـية  نقـل  وتقييـد 

انعـدام الجنسـية بسـبب عـدم القـدرة عـىل إثبـات 	 
الجنسـية؛ أو االفتقـار إل األهليـة القانونيـة، ألن 
وثائـق الهويـة ال تصـدر باسـم المـرأة، أو فقـدت أو 
دمـرت، أو عـدم إتاحـة تسـجيل المواليـد، أو فشـل 

يـة ن إجـراءات التسـجيل أو أنهـا تمي�ي
المتعلقـة 	  الحقـوق  ممارسـة  بشـأن  والقيـود  ن  التميـ�ي

ي الزواج والعالقات األ�ية )مثل انتهاكات 
بالمساواة �ن

ي 
�ن والحـق  الـزوج،  اختيـار  وحريـة  الـزواج  ي 

�ن الحـق 
اث؛ وعـدم حظـر زواج األطفـال أو اختـالف الحـد  المـ�ي

والفتيـات( للفتيـان  الـزواج  لسـن  ي 
القانـو�ن األد�ن 

زواج األطفـال والـزواج القـ�ي نتيجـة للفقـر و/	 
أو الضغـط بدعـوى أن ذلـك مـن أجـل  الرغبـة  أو 

الفتـاة« ف  �ش »حمايـة 
العوز بعد وفاة أحد أفراد األ�ة الذكور	 

اث، 	  ي الم�ي
ي السكن، والحق �ن

ن بشأن الحق �ن التمي�ي
ي الملكية

والحق �ن
اختفـاء 	  أو  وفـاة  عقـب  والدخـل  ل  ن المـ�ن فقـدان 

لحالـة  نتيجـة   ، الـو�ي أو  الوالديـن  أو  الـزوج 
الخاصـة  والصعوبـات  اع؛  ن الـ�ن أو  اإلنسـان  حقـوق 

األ�ة« »ربـة  بـدور  باالضطـالع 
ال 	   ، ي

الجنسـا�ن والعنـف  االسـتغالل  خطـر  زيـادة 
ي حـاالت الـزواج القـ�ي والبغـاء واالتجـار 

سـيما �ن
د( ّ التـ�ش بسـبب  تتفاقـم  ي  )الـ�ت

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/Annualreports.aspx
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
3

ي 
�ن قائمة  تكون  قد  ي 

ال�ت ن  التمي�ي أشكال  بعض 
ي وقت السلم

القانون والممارسة �ن
اع/ ن مضاعفات محتملة ذات صلة تقع أثناء ال�ن

األزمة

ن والقيود بشـأن حرية التنقل )مثل ممارسـة 	  التمي�ي
السـلطة الزوجيـة عـىل الزوجـة أو السـلطة األبويـة 
عـىل البنـات الراشـدات والمتطلبـات القانونيـة أو 
مـن  النسـاء  تمنـع  ي  الـ�ت الواقـع  بحكـم  المفروضـة 

السـفر( 
ي 	 

ن والقيـود المفروضـة عـىل حقـوق المـرأة �ن التميـ�ي
حريـة التعبـ�ي والتجمـع وتكويـن الجمعيـات

المزيـد مـن القيـود عـىل حريـة التنقـل بفـرض قيود 	 
إضافية عىل تنقلهن، أو فرض أنظمة فيما يتعلق 
ي ذلك عندما 

بالمالبس وقواعد االحتشـام، بما �ن
ض أنها تهدف إل »حماية النسـاء والفتيات  ُيف�ت

بشكل أفضل من العنف«
عـىل 	  المـرأة  حصـول  عـىل  المفروضـة  القيـود 

والعمالة/األنشـطة  والتعليـم  الصحيـة  الرعايـة 
للدخـل المـدرة 

األعمـال االنتقاميـة ضـد النسـاء مـن مجموعـات 	 
اإلنسـان،  حقـوق  عـن  المدافعـات  معينـة، 
والنشطات السياسيات والصحفيات - أو النساء 
ن لهذه المجموعات )مع  يكات الرجال المنتم�ي �ش
ّتـب عـىل ذلـك مـن آثـار أخـرى عـىل حقـوق  مـا ي�ت
وتكويـن  والتجمـع  التعبـ�ي  حريـة  مثـل  مختلفـة، 
ديناميكيـات  بسـبب  تتفاقـم  ي  الـ�ت الجمعيـات(، 

اإلنسـان أو حالـة حقـوق  الـ�اع 

)مثـل 	  التعليـم  ي 
�ن الحـق  بشـأن  والقيـود  ن  التميـ�ي

وتـ�ب  المدرسـة،  إل  الفتيـان  إرسـال  تفضيـل 
وزواج  الفقـر  بسـبب  المدرسـة  مـن  الفتيـات 

المبكـر( والحمـل  األطفـال 

و/أو 	  الفتيـات  ضـد  التهديـدات  أو  االعتـداءات 
معلميهـن؛ التـ�ب مـن المدرسـة بسـبب انعـدام 
األ�يـة  المسـؤوليات  زيـادة  بسـبب  أو  األمـن 

ت للفتيـا

بمـا 	  الصحـة،  ي 
�ن الحـق  بشـأن  والقيـود  ن  التميـ�ي

الجنسـية  بالصحـة  المتعلقـة  الحقـوق  ذلـك  ي 
�ن

عـىل  الحصـول  مـن  الحرمـان  )مثـل  واإلنجابيـة 
الحصـول  مـن  الحرمـان  أو  الصحيـة،  الخدمـات 
عـىل وسـائل منـع الحمـل، أو رداءة نوعيـة الرعايـة 
الخدمـات  توفـر  عـدم  أو  الـوالدة،  عنـد  المقدمـة 

اآلمـن( لإلجهـاض  الصحيـة 

تدمـ�ي أو انهيـار المرافـق الصحيـة واآلثـار الصحيـة 	 
تبة عىل ذلك عىل المرأة بسبب نقص الموارد  الم�ت
ي  يـة وزيـادة التعـرض لألمـراض الـ�ت الطبيـة والب�ش
المتعلقـة  واألمـراض  الجنـسي  باالتصـال  تنتقـل 

يـة  وس نقـص المناعـة الب�ش بفـ�ي
للمـرأة 	  اإلنجابيـة  للصحـة  األولويـة  إعطـاء  عـدم 

معـدل  زيـادة  إل  يـؤدي  ممـا  اع،  ن الـ�ن أوقـات  ي 
�ن

والوفيـات  بالـوالدة  المتعلقـة  المضاعفـات 
منهـا الوقايـة  يمكـن  ي  الـ�ت النفاسـية  واألمـراض 

االفتقـار إل الخدمـات المقدمـة للنسـاء ضحايـا 	 
ذلـك  ي 

�ن بمـا  منـه،  والناجيـات  الجنـسي  العنـف 
وسائل منع الحمل الطارئة والخدمات المتعلقة 
وس نقص المناعة  بإنهاء الحمل والوقاية من ف�ي
ي سـياق 

ي ذلـك �ن
، بمـا �ن يـة والدعـم النفـسي الب�ش

اإلنسـانية األزمـات 
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اآلثار الجنسانية لالنتهاكات أو باء
التجاوزات

اآلثار  عن  ي 
الجنسا�ن التحليل  يكشف  أن  ي 

ينبىن
الجنسانية والمتباينة عىل النساء والفتيات والرجال 

واالقتصادية  المدنية  الحقوق  النتهاكات  والفتيان 
نزاع/أزمة  أثناء  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية 
المتباين  التأث�ي  عن  فضاًل  عليها،  تب  ت�ت ي  ال�ت أو 
 . ي

النتهاكات وخروقات أحكام القانون الدولي اإلنسا�ن
نفهم  أن  المهم  من   ، ي

جنسا�ن تحليل  إجراء  وعند 
ي يقيمها المجتمع عىل  كيف تؤثر عالقات القوة ال�ت
تمتع النساء والرجال بحقوق اإلنسان الخاصة بهم.

أمثلة
أوضح أحد التقارير أن الرجال والنساء يواجهن االعتقال بطرق فريدة. إن إجراء تقييم دقيق للكيفية 
ي يؤثر بها أحد شواغل حقوق اإلنسان عىل النساء والرجال بشكل مختلف سيكشف عن عواقب  ال�ت
محددة حول كيفية تأث�ي نفس المعاملة أثناء االحتجاز عىل النساء بشكل مختلف. وتش�ي التحقيقات، 
عىل سبيل المثال، إل أن محدودية الوصول إل مرافق المراحيض أثناء االحتجاز كانت تؤثر بشكل غ�ي 
ن وثالث ساعات قبل أن  ن ساعت�ي ن أن »الرجال كان عليهم االنتظار ما ب�ي ي ح�ي

متناسب عىل النساء. �ن
يسمح لهم بمغادرة الحفر لقضاء حاجتهم ]...[، وذكر الشهود أن النساء كن، ألسباب ثقافية، يمتنعن 
ي ذلك.« )A/HRC/12/48، الفقرة 

 �ن
ً
ا  كب�ي

ً
عن طلب اإلذن بالذهاب لقضاء حاجتهن إذ كن يجدن حرجا

)1116

أنه  تحقيقاتها،  أحد  ي 
�ن محدد  بشكل  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  وثقت  كما 

باإلضافة إل التهديدات األمنية هناك تحديات وصعوبات خاصة تواجه الفتيات فيما يتعلق بالتمتع 
ي الحصول عىل التعليم. »لقد تعّرض وصول األطفال 

ي ذلك الحق �ن
بحقوق اإلنسان الخاصة بهن، بما �ن

ار نتيجة  اع ]...[. فقد ُدمرت العديد من المدارس أو أصيبت بأرصن ن إل التعليم لخطر شديد بسبب ال�ن
ي ال تزال المدارس تعمل فيها، أوضح اآلباء أنهم  ي العديد من المناطق ال�ت

القصف والغارات الجوية. و�ن
ي بعض المناطق 

يمتنعون عن إرسال أطفالهم إل المدرسة خشية تعرضهم لإلصابة أثناء الهجمات. و�ن
]...[، وصف اآلباء خوفهم من إرسال بناتهم إل المدرسة خشية تعرضهن لالختطاف. وتش�ي التقارير 
يطة ارتداء الحجاب   للفتيات بالذهاب إل المدارس أو ُيسمح لهن بذلك �ش

ً
]...[ إل أنه لم يعد مسموحا

الكامل للوجه. كما تلقت المفوضية إفادات عن فتيات تعرضن للهجوم والمضايقة عىل أيدي الجماعات 
المسلحة ...« )A/HRC/31/CRP.3، الفقرتان 282-281(

وأشار تقرير آخر إل أن »العديد من ]النساء والفتيات[، ال سيما من المناطق الريفية ]...[ لديهن تعليم 
ر. ويتّم تواصلهن مع العالم خارج أ�هن الممتدة من 

ّ
ي وقت مبك

ن أطفال �ن وجن وينج�ب ن محدود، وي�ت
خالل أزواجهن أو أقاربــهن الذكور. ومع وجود الكث�ي من الرجال... الذين يقتلون أو يفقدون، فإن قدرة 
، وهذه  تلك النساء عىل البقاء واالزدهار تكون محدودة بسبب افتقارهن إل االستقالل الشخصي والمالي
مسألة يجب معالجتها. وعالوة عىل ذلك، يجب أن تأخذ المناقشات بشأن المساءلة والمصالحة، وما 
ات تلك النساء والفتيات وذلك  ي االعتبار بوجهات نظر وخ�ب

[، �ن يعت�ب أفضل بالنسبة ]للمجتمع المحىلي
.« )A/HRC/32/CRP.2، الفقرة 80( بشكل أك�ث وضوحاً
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يبدو  ي  ال�ت التجاوزات  أو  االنتهاكات  تؤثر  أن  يمكن 
الرجال، مثل حاالت  تؤثر بصورة رئيسية عىل  أنها 
االختفاء الق�ي أو التعذيب أو القتل خارج نطاق 
ات  القضاء، بشكل كب�ي عىل النساء ويكون لها تأث�ي
محددة ذات أبعاد جنسانية.50 وقد أقر الفريق العامل 
 ، الطوعي غ�ي  أو  الق�ي  االختفاء  بحاالت  ي  المع�ن
ه من  ي بمسألة التعذيب وغ�ي والمقرر الخاص المع�ن
القاسية أو الالإنسانية  المعاملة أو العقوبة  وب  رصن
أو المهينة، بوجود العديد من الجوانب الجنسانية 
لحاالت االختفاء والتعذيب.51 فعىل سبيل المثال، 
أن  التعذيب،  بمسألة  ي  المع�ن الخاص  المقرر  اعت�ب 
ي القضاء عىل الممارسات المستمرة 

تقص�ي الدول �ن
يك الحميم، وزواج األطفال والزواج  مثل عنف ال�ش
لإلناث  التناسلية  األعضاء  وتشويه  الق�ي، 
عدم  عن  فضاًل  ف«،  ال�ش »بجرائم  يسم  وما 
القانونية  األحكام  وإلغاء  ي  الزو�ب االغتصاب  تجريم 
ن الذين  أ المغتصب�ي ي ت�ب ي ذلك تلك ال�ت

ية، بما �ن ن التمي�ي
هذه  ام  ن الل�ت انتهاك  يعد  ضحاياهم،  من  وجون  ن ي�ت
الدول بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيه. وبالمثل، 

ير�ب االطالع عىل الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال   50

المتحدة،  لألمم  العام  ن  األم�ي تقرير  المرأة:  ضد  العنف 
A/61/122/Add.1، الفقرة 143.

واالختفاء  النساء  عن  مفّصل  تحليل  عىل  للحصول   51

النساء  بشأن  العام  التعليق  االطالع عىل  ير�ب  الق�ي، 
الفريق  اعتمده  الذي  الق�ي  باالختفاء  المتأثرات 
 ، الطوعي غ�ي  أو  الق�ي  باالختفاء  ي  المع�ن العامل 
A/HRC/WGEID/98/2013/2. للحصول عىل تحليل 
النساء والتعذيب، ير�ب االطالع عىل تقرير  مفّصل عن 
وب  ه من رصن ي بمسألة التعذيب وغ�ي المقرر الخاص المع�ن
المهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة 
وب المعاملة  ه من رصن بشأن انطباق حظر التعذيب وغ�ي
القانون  ي 

�ن المهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
الدولي عىل األوضاع الفريدة للنساء والفتيات والمثليات 
الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ي  ومزدو�ب ن  والمثلي�ي

.A/HRC/31/57 ، ن الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي

ي بحاالت االختفاء الق�ي  أكد الفريق العامل المع�ن
ي محلق لتقريره لعام 2015 بشأن 

، �ن أو غ�ي الطوعي
االقتصادية  والحقوق  الق�ي  االختفاء  حاالت 
من  الرغم  »عىل  أنه  عىل  والثقافية،  واالجتماعية 
االختفاء  ضحايا  واألطفال  النساء  نسبة  ي 

تد�ن
الق�ي، إال أن حقوقهم تتأثر بشكل غ�ي متناسب 
نبذ  يتّم  ما   

ً
وغالبا االنتهاكات.«52  تلك  وقوع  عند 

ي اخت�ن أزواجهن من ِقبل المجتمع ألن 
النساء اللوا�ت

( بالجرائم، أو   بشكل خاطئ
ً
ن )أحيانا أزواجهن متهم�ي

 
ً
ألن الناس يخشون االرتباط مع شخص كان هدفا

ي 
الال�ت النساء  تواجه  أن  ويمكن  الق�ي.  لالختفاء 

صحية  شواغل   
ً
أيضا الق�ي  لالختفاء  يتعرضن 

ي ذلك ما يتعلق بصحتهن وحقوقهن 
محددة، بما �ن

أثناء  حملن  أو  حوامل  إذا كن  واإلنجابية  الجنسية 
ي 

�ن النساء  ُتحتجز  وعندما   . ن اختف�ي ثم  احتجازهن 
مرافق احتجاز وال يتم تقديم الرعاية الالزمة لهن، 
ي ذلك ما يتعلق بصحتهن وحقوقهن الجنسية 

بما �ن
ي 

. و�ن
ً
ي الصحة أيضا

واإلنجابية، يتّم انتهاك حقهن �ن
ظل هذه الظروف، يجب عىل الدول وضع تداب�ي 

خاصة لحماية النساء المحتجزات.53

تقرير الفريق العامل المع�ني بحاالت االختفاء الق�ي أو   52

، دراسة بشأن حاالت االختفاء الق�ي أو غ�ي  غ�ي الطوعي
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  الطوعي 

A/HRC/30/38/Add.5، الفقرة 20.
المرجع نفسه، الفقرة 21.  53
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ي 
الجنسا�ن والتحليل  التجميع  يمثل  أن  يمكن 

المقابالت  إل  باإلضافة  المصّنفة،  لإلحصاءات 
ين وأقاربــهم،   مع الضحايا المبا�ش

ً
المصممة خصيصا

الضحايا  انتهاك عىل  أي  أثر  تقييم  ي 
�ن  

ً
أساسيا  

ً
أمرا

األقارب،  ذلك  ي 
�ن بما  اآلخرين،  وعىل  ين  المبا�ش

قد  الواقع،  ي 
و�ن مختلقة.  بطرق  يتأثرون  قد  الذين 

أنها خاصة بالذكور عىل  ي تبدو  ال�ت تؤثر االنتهاكات 
النساء عىل نطاق واسع مثلما تؤثر عىل الرجال.

الهشــة،  والبيئــات  اإلنســانية  األزمــات  ســياق  ي 
و�ن

يــزداد خطــر الوفــاة أثنــاء الحمــل أو الــوالدة حيــث 
ي 

يبلــغ معــدل وفيــات األمهــات ضعــف المعــدل �ن

أمثلة
ن من  ي لهن صلة بالرجال المطلوب�ي

 النساء اللوا�ت
ً
أوضح أحد التقارير أنه خالل المداهمات، اسُتهدفت أيضا

ي واالحتجاز من أجل إكراه أقاربــهم الذكور عىل تسليم أنفسهم. 
ِقبل جماعات المعارضة لالعتقال التعس�ن

)A/HRC/19/69، الفقرة 60(

ي تقرير آخر ورد أنه بسبب عدم تكافؤ فرص الدخل، تتأثر النساء بشدة عندما ُيقتل أقاربــهن الذكور 
و�ن

ي كث�ي من األحيان رعاية أطفالهن 
اع، مما يجعل من المستحيل عليهن �ن ن أو ُيصابوا أو ُيسجنوا بسبب ال�ن

 عىل رفاه أ� 
ً
 سلبيا

ً
ا تأث�ي الذكور  أفراد األ�ة  أفراد األ�ة. »يؤثر احتجاز  دون دعم ذكور آخرين من 

المشتبه فيهم، وال سيما النساء والفتيات غ�ي القادرات عىل التكفل بمستلزمات إعاشة األ�ة. ونتيجة 
لعدم المساواة الثقافية واالقتصادية والقانونية، تظل المرأة معتمدة عىل ذكور آخرين من أفراد األ�ة.« 

)A/HRC/29/CRP.4، الفقرة 512(

المعاناة والصدمة، وكذلك  ي ذلك 
بما �ن العواقب واإلبالغ عنها،  بتوثيق  أنها  اللجان  كما قامت إحدى 

كائهن أو أقاربــهن الذكور  ي أو اختفاء �ش
ي أعقبت االعتقال التعس�ن االنتهاكات الالحقة ضد النساء، وال�ت

. »وباإلضافة إل  هيب والعنف الجنسي ال�ت ي شملت أعمال  المعارضة، وال�ت ن بدعم جماعات  المتهم�ي
، فإن ظاهرة االختفاء الق�ي لها آثار ضارة عىل حياة  ن ي يتلقاها أقارب األشخاص المختف�ي التهديدات ال�ت
يكات الضحايا، للخطر بشكل خاص، بعد  أقارب الضحايا. وبالفعل، الحظت اللجنة تعرض النساء، �ش
[ مدى تعرض النساء للعنف 

ً
كاء أو األقارب من الذكور... والحظت اللجنة ]أيضا االختفاء الق�ي لل�ش

كائهن أو أقاربــهن الذكور. واسُتهدفت النساء، ما أن  الجنسي أثناء أو بعد اعتقال أو اختفاء أو موت �ش
أصبحن بمفردهن وبدون حماية، بهدف ألحاق المزيد من العار بأقاربــهن الذكور، وكذلك بأ�هن.« وقد 
ي قتلت أزواجهن أو أقاربــهن.  أبلغت النساء اللجنة بأنهن تعرضن لالغتصاب من ِقبل نفس الجماعات ال�ت

)A/HRC/36/CRP.1/Rev.1، الفقرات 354 و355 و460(.

مثال

ي 
�ن التغي�ي  أن  ن  تب�ي أنه  التقارير  أحد  أوضح 

ي 
المبا�ن الجوية عىل  الهجمات  التكتيكات وزيادة 

»معرضات  والفتيات  النساء  جعل  السكنية 
بشكل خاص للموت واإلصابة«. وبينما كان عدد 
ي 

الضحايا الذكور أعىل، فقد أشار تحليل جنسا�ن
ي المائة من وفيات النساء 

أك�ث شمواًل إل أن 82 �ن
ي المنازل، مقارنة بنسبة 

ي عام 2014 وقعت �ن
�ن

A/HRC/29/( .ي المائة من الوفيات الذكور
46 �ن

CRP.4، الفقرة 244(
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الظــروف والبيئــات العاديــة. وقــد تكــون الخدمــات 
ي ذلــك 

ي ســياق األزمــات اإلنســانية، بمــا �ن
المتاحــة �ن

، غــ�ي قــادرة عــىل تلبيــة 
ً
ديــن داخليــا ّ تجمعــات الم�ش

ذلــك  ي 
�ن بمــا  والمراهقــات،  النســاء  احتياجــات 

ي الحــاالت 
خدمــات الرعايــة الخاصــة باإلنجــاب �ن

آليــات  تتوفــر  ال  وقــد  لــألرواح.  المنقــذة  الطارئــة 
/ ن والناجــ�ي الجنــسي  العنــف  لضحايــا  الحمايــة 

ات منــه، وخاصــة إمكانيــة الحصــول عــىل الدعــم 
النفــسي واالجتمــاعي وخدمــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابية. وقد يرجع ذلك إل محدودية التمويل 
الفاعلــة  الجهــات  إل  الوصــول  عــدم  وكذلــك 
اإلنســانية أو فــرض قيــود عليهــا أو منــع تقديــم هــذه 
تمنــع حواجــز  الســياقات،  بعــض  ي 

و�ن الخدمــات. 
/ ن /ات الصحيــ�ي ن  الموظفــ�ي

ً
السياســة العامــة أيضــا

منــع  وســائل  مــن  مجموعــة كاملــة  توفــ�ي  مــن  ات 
الحمــل. وبــدون الحصــول عــىل خدمــات الصحــة 
ي ذلــك الرعايــة 

الجنســية واإلنجابيــة الشــاملة، بمــا �ن
والحصــول  وأثناءهــا،  للــوالدة  والالحقــة  الســابقة 
عــىل اإلجهــاض اآلمــن وخيــارات منــع الحمــل، فــإن 
ي يعشــن 

حيــاة العديــد مــن النســاء والفتيــات اللــوا�ت
. ومن  ي سياق أزمات إنسانية معرضة لخطر كب�ي

�ن
األهميــة بمــكان أن يعكــس فريــق التحقيــق بشــكل 
عــىل  تــب  ت�ت ي  الــ�ت المختلفــة  والنتائــج  األثــر  فعــال 
وهــذه  والفتيــات.  النســاء  عــىل  القــ�ي  يــد  الت�ش
 لــو لــم 

ً
االنتهــاكات لحقوقهــن لــم تكــن لتحــدث أبــدا

ي 
اع وينبــىن ن الــ�ن أو  العنــف  مــن  الفــرار  يضطــررن إل 

ي 
 ال يتجــزأ مــن تحليــل األثــر الجنســا�ن

ً
اعتبارهــا جــزءا

لالنتهــاكات.

جيم
ي 

الجنسا�ن العنف  ن  ب�ي العالقة 
ه من انتهاكات أو تجاوزات  وغ�ي

حقوق اإلنسان

ي القسم »ألف«، قد يؤدي العنف 
كما هو مذكور �ن

لحقوق  أخرى  تجاوزات  أو  انتهاكات  إل  ي 
الجنسا�ن

ي الحياة واألمن 
ي ذلك انتهاكات للحق �ن

اإلنسان، بما �ن
ي الحماية من التعذيب، والحق 

، والحق �ن الشخصي
ي التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية 

�ن
والسكن  العمل  ي 

�ن والحقوق  والتعليم  والعقلية 

العنف  يؤدي  وقد  العامة.54  الحياة  ي 
�ن والمشاركة 

اع/األزمة إل مجموعة واسعة  ن ي حاالت ال�ن
ي �ن

الجنسا�ن
 ، ن من العواقب الجسدية والنفسية للضحايا والناج�ي
مثل اضطرابات نفسية الحقة للصدمة، واإلصابات 
نقص  وس  بف�ي اإلصابة  خطر  وازدياد  واإلعاقات، 
غ�ي  الحمل  إل حاالت  باإلضافة  ية،  الب�ش المناعة 
المرغوب فيها. وقد ذكرت اللجنة المعنية بالقضاء 
ن  ب�ي قوية  عالقة  هناك  أن  المرأة  ضد  ن  التمي�ي عىل 
ية،  الب�ش المناعة  نقص  وس  وف�ي ي 

الجنسا�ن العنف 
وس نقص المناعة  ي ذلك االنتقال المتعمد لف�ي

بما �ن
خالل  من  للحرب،  كسالح  المستخدم  ية،  الب�ش
العنف  أن  إل   

ً
أيضا التقارير  وتش�ي  االغتصاب.55 

اتيجية  اس�ت اع كأداة  ن ال�ن أثناء  اسُتخدم  قد  الجنسي 
معلومات  عىل  والحصول  العدو  إلذالل  للحرب 
بشهادتهم.56  لإلدالء  بهم  المشتبه  عىل  والضغط 
ي أن يقوم فريق التحقيق بتوثيق وتحليل مدى 

وينبىن
تجاوزات  أو  انتهاكات  ي 

�ن ي 
الجنسا�ن العنف  إسهام 

أسئلة  طرح  ذلك  ي 
�ن بما  اإلنسان،  لحقوق  أخرى 

وأقاربــهم/ /ات  ن والناج�ي الضحايا  عىل  صلة  ذات 
/ ن هن، باإلضافة إل مصادر أخرى، مثل الممارس�ي
ي 

ي المجال اإلنسا�ن
/ات �ن ن /ات والعامل�ي ن ات الطبي�ي

ي 
الذين يقدمون/يقدمن المساعدات والدعم، بما �ن

ذلك من يقدمون/يقدمن الدعم النفسي واالجتماعي 

فعىل سبيل المثال، يقوض التحرش الجنسي بالمدافعين   54

للدولة  الرسمية  الجهات  جانب  من  المرأة  حقوق  عن 
واألطراف الفاعلة غ�ي الرسمية من مشاركة المرأة عىل قدم 
والعامة،  السياسية  الحياة  ي 

�ن مجدية  وبصورة  المساواة 
التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بحقوق المرأة، الفقرة 

.37
المرجع نفسه.  55

المسلح  اع  ال�نن حاالت  �ني  الجنسي  العنف  استخدام  يتم   56

العنف  »أعمال  بذلك  ويقصد  أو سالح حرب.  كتكتيك 
ي  وال�ت العسكرية/السياسية  باألهداف  المرتبطة  الجنسي 
متصاًل   

ً
اتيجيا اس�ت  

ً
هدفا خدمة(  إل  تهدف  )أو  تخدم 

العلنية،  األوامر  ي 
�ن األمر  ينعكس هذا  ما   

ً
ونادرا اع«.  ن بال�ن

لديها  مسلحة  جماعة  أن  حقيقة  من  يتضح  قد  ولكن 
الجرائم  جماح  كبح  عىل  وقادرة  فعال  قيادي  تسلسل 
ن أن العنف الجنسي  ي ح�ي

األخرى )مثل التمرد والفرار(، �ن
ال تدينه القيادة العسكرية وال تعاقب عليه« )شبكة األمم 
اع، اإلطار  ن ي حاالت ال�ن

المتحدة لمكافحة العنف الجنسي �ن
اعات،  ن التحليىلي والمفاهيمي للعنف الجنسي المرتبط بال�ن
 عىل قرار مجلس 

ً
2011، الصفحة 2(. ير�ب االطالع أيضا

األمن 1820 )2008( الذي قرر فيه أن العنف الجنسي 
باستخدامه كوسيلة من وسائل  ُيكلف  أو  يستخدم  ن  ح�ي

. ن الحرب قد يعوق إعادة السالم واألمن الدولي�ي
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األسئلة  تتعلق  أن  ويمكن  /ات.  ن والناج�ي للضحايا 
بالعواقب واآلثار الالحقة لالنتهاكات عىل الضحايا، 
ي ذلك ما وراء العواقب المادية المحددة. عىل 

بما �ن
ات  سبيل المثال، قد يتّم طرح األسئلة حول التغي�ي
والمتعلقة  االنتهاكات  بعد  حدثت  ي  ال�ت المحتملة 
ي ذلك 

بالرفاه العام للضحايا ومعنوياتهم/هن، بما �ن
حول  أو  والقلق،  النوم  واضطرابات  صحتهم/هن، 
تأث�ي ذلك عىل العائلة والعالقات الحميمة، وكذلك 
ي قد  العواقب االجتماعية واالقتصادية المحتملة ال�ت

تكون أثرت عىل الضحايا وأقاربــهم/هن.

أمثلة

أسفرت  العنف  أحداث  أن  التقارير  أحد  أوضح 
ه  غ�ي أو  االغتصاب  ضحايا  من  عدد  إصابة  عن 
نقص  وس  بف�ي الجنسي  العنف  أشكال  من 
بدقة  ُيعرف  المرجح »أاّل  ية، ومن  الب�ش المناعة 
وس نقص  إليهن ف�ي انتقل  ي 

اللوا�ت عدد الضحايا 
ه من أشكال  ية أثناء االغتصاب وغ�ي المناعة الب�ش
من  عدد كب�ي  سىي  لعدم   

ً
نظرا الجنسي  العنف 

وبالتالي   ، ي ط�ب عالج  عىل  للحصول  الضحايا 
 ،S/2009/693( ».فإنهن لم يخضعن للفحص
المتحدة  األمم  مفوضية  وثقت  96(كما  الفقرة 
ي أحد تحقيقاتها، أنه 

السامية لحقوق اإلنسان �ن
ن  فيما تعلق بالهجمات والتهديدات ضد المدافع�ي
النساء  فإن   ، ن والصحفي�ي اإلنسان  حقوق  عن 
والصحفيات  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعات 
 
ً
نظرا فقط  ليس  التحديد،  وجه  عىل  يستهدفن 

اإلنسان،  مجال حقوق  ي 
�ن بنشاطهن  يتعلق  لما 

ي يبثنها، لكن لحقيقة كونهن نساء  أو الرسائل ال�ت
العام، »مع اإلشارة  المجال  ي 

ن عن رأيهن �ن يع�ب
إل  يهدفان فقط  والمضايقة ال  هيب  ال�ت أن  إل 
ردع نشاطهن الخاص، بل لردع النساء األخريات 
A/( العام«.  المجال  ي 

�ن رأيهن  عن  التعب�ي  عن 
HRC/31/CRP.3، الفقرتان 231 و243(

المدنية  الحقوق  انتهاكات  تؤدي  قد  وبالمثل، 
واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية 
المساواة  أوجه عدم  وتؤدي   . ي

الجنسا�ن العنف  إل 
إل  والوصول  العمالة  مثل  مجاالت  ي 

�ن ن  والتمي�ي
ها من األصول إل تبعية اقتصادية،  الممتلكات وغ�ي

مما يقلل من قدرة المرأة عىل اتخاذ القرارات ويزيد 
المثال،  للعنف.57 عىل سبيل  تعرضها  احتمال  من 
ي 

�ن للحق  كافية  بحماية  يتمتعن  ال  ي 
اللوا�ت النساء 

ي 
العنف الجنسا�ن السكن الالئق أك�ث عرضة لخطر 

عالقات  ي 
�ن البقاء  إل  عرضة  أك�ث  يصبحن  ألنهن 

د.58 ويتّم تشجيع فرق التحقيق  ّ مسيئة لتجنب الت�ش
إزاء  خاص  بشكل  النساء  ضعف  إل  االنتباه  عىل 
ي الذي نشأ عن الحرمان من حقوق 

العنف الجنسا�ن
اإلنسان بالحالة قيد التحقيق.

أمثلة
من  المزيد  تولي  »مع  أنه  التقارير  أحد  ي 

�ن ورد 
الوضع  بسبب  أ�هن  إطعام  مسؤولية  النساء 
من  المزيد  فإن  الرهيب،  ي 

والغذا�ئ االقتصادي 
النساء تمر ع�ب األماكن العامة وتب�ت فيها، وتبيع 
ي يسيطر عليها  ي الدولة ال�ت

وترسل بضائعهن. و�ن
يراقبون  الذين  طة  ال�ش أفراد  يرتكب  الذكور، 
والجنود  القطارات  عىل  والمفتشون  السوق، 
ايد أفعال االعتداء الجنسي عىل النساء  ن بشكل م�ت
ن ضد  ي األماكن العامة.«... »كما يتشابك التمي�ي

�ن
لحقوق  األخرى  االنتهاكات  من  عدد  مع  المرأة 
وقد  النساء.  وضعية  من  يضعف  مما  اإلنسان، 
التنقل  ي الغذاء وحرية 

انتهاكات الحق �ن أسفرت 
A/( لالتجار...«  والفتيات  النساء  تعرض  عن 

HRC/25/CRP.1، الفقرتان 318 و352(.

الثقافية  المساواة  عدم  أن  آخر  تقرير  وأوضح 
واالقتصادية والقانونية دفع المرأة لالعتماد عىل 
والسكن.  والدخل  للحماية  الذكور  األ�ة  أفراد 
وهو  صغ�ي  خيار  سوى  النساء  أمام  يتبَق  ولم 
مخاطر  من  زاد  مما  األ�ة،  لرغبات  االمتثال 
االستغالل والعنف الجنسي والعنف القائم عىل 
نوع الجنس. فعىل سبيل المثال، »ُيزعم أن خطر 
ية  ن ن تم�ي فقدان حضانة أطفالهن عىل أساس قوان�ي
ي العام 

أج�ب بعض األرامل أثناء األعمال العدائية �ن
 .» ي

ي عىل الزواج من شقيق زوجهن المتو�ن
الما�ن

)A/HRC/29/CRP.4، الفقرة 596(

A/61/122/Add.1  57، الفقرة 86.

رقم  المتحدة،  )األمم  اإلنسان  حقوق  هي  المرأة  حقوق   58

المبيع E.14.XIV.5(، الصفحة 33.
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
3

ن المتقاطعةدال أشكال التمي�ي

ألشكال  هم  وغ�ي والرجال  النساء  تتعرض  قد 
إل  أمور،  جملة  ي 

�ن تستند،  ن  التمي�ي من  متقاطعة 
القومي  واألصل  واإلثنية  والعرق  والعمر  الجنس 
والميل الجنسي والهوية الجنسانية والطبقة.59 عىل 
اع، تتعرض مجموعات  ن سبيل المثال، أثناء وبعد ال�ن
لخطر  خاص  بوجه  والفتيات  النساء  من  محددة 
والالجئات،   

ً
داخليا دات  ّ الم�ش النساء  مثل  العنف، 

والنساء  للمرأة،  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعات 
ن إل طوائف متنوعة، واألقليات اإلثنية  ي ينتم�ي

اللوا�ت
 
ً
غالبا ي  ال�ت األقليات  من  ها  وغ�ي والدينية  والوطنية 
لمجتمعهن  رمزيات  للهجوم كممثالت  تتعرض  ما 
أن  كما  اإلعاقة.  ذوات  والنساء  واألرامل   ، المحىلي
 
ً
ي الجيش معرضات أيضا

النساء المقاتالت والنساء �ن
لالعتداء الجنسي والمضايقات من ِقبل الجماعات 
المسلحة التابعة للدولة وغ�ي التابعة للدولة،60 كما 
ي رواندا، حيث حرضت 

ي اإلبادة الجماعية �ن
حدث �ن

الدعاية القائمة عىل نوع الجنس عىل اغتصاب نساء 
تحليل كيف  التحقيق  فريق  ي عىل 

وينبىن  . التوتسي
ن إل انتهاكات  يمكن أن تؤدي أسباب مختلفة للتمي�ي

ها.  محددة، أو تزيد من تأث�ي

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، دليل  مفوضية األمم   59

رصد حقوق اإلنسان )2011(، الفصل 15، الصفحة 6.
60  التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء عىل التمييز 

ضد المرأة، الفقرة 36.

أمثلة
ي أحد التقارير 

ن العام لألمم المتحدة �ن أبلغ األم�ي
العنف  ضحايا  أغلب  أن  اعات  ن ال�ن أحد  بشأن 
الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس المتصل 
أصول  من  والفتيات  النساء  من  كانوا  اع  ن بال�ن
 ،S/2014/181( .اقتصادية واجتماعية محرومة

الفقرة 33(

وأوضح أحد التقارير »تش�ي بعض الشهادات إل 
العتبارات  ُترتكب  االغتصاب  حاالت  بعض  أن 
تشنها  ي  ال�ت الهجمات  خالل  خاصة  إثنية، 
 
ً
الجماعات المسلحة. ويكون أصل الضحايا عموما
الذين  اللون«،  الداكنة  ة  السكان ذوي »الب�ش من 
اللون«  الفاتحة  ة  »الب�ش ذوو  المعتدون  هم  يعت�ب

أد�ن مرتبة.« )A/HRC/22/33، الفقرة 32(

ي تقرير آخر ورد أنه »ُتخضع النساء الحوامل 
و�ن

ي تتم إعادتهن إل بلدهن لإلجهاض الق�ي 
اللوا�ت

 ما يقتل مواليد النساء العائدات. 
ً
بانتظام، وغالبا

المواقف  بدافع  الممارسات  هذه  وترتكب 
العن�ية تجاه األطفال... ذوي العرق المختلط، 
غادرن  ي 

اللوا�ت النساء  معاقبة  ي 
�ن اإلمعان  وبنية 

البلد...« )A/HRC/25/63، الفقرة 42(
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قائمة مرجعيةهاء

قائمة مرجعية لتقييم وتحليل المعلومات
ي تحظر  ; شد به، باإلضافة إل الصكوك اإلقليمية ذات الصلة ال�ت ي الدولي واس�ت

افهم/ي اإلطار القانو�ن
ي التمتع بحقوق اإلنسان.

ن المرأة والرجل �ن ن وتضمن المساواة ب�ي التمي�ي
بانكوك  ; قواعد  المثال  النساء )عىل سبيل  تنطبق عىل  ي  ال�ت المحددة  بالمعاي�ي  دراية  ي عىل 

كن/كو�ن
بشأن معاملة السجينات والتداب�ي غ�ي االحتجازية للمجرمات أو المعاي�ي المتعلقة بالوفيات واألمراض 

النفاسية(.
إل  ;  

ً
أيضا ولكن  الجنسي  للعنف  فقط  وليس  النساء.  حقوق  انتهاكات  أنواع  جميع  إل  انتبه/انتبهي 

ي تتعرض لها النساء. أقر/ّي بأن التحليل  ي واالنتهاكات األخرى ال�ت
األشكال األخرى من العنف الجنسا�ن

ي ذلك انتهاكات الحقوق المدنية واالقتصادية 
ي يتضمن معالجة التأث�ي المتباين لالنتهاكات، بما �ن

الجنسا�ن
ي سياق األزمات اإلنسانية.

ن الخاص والعام و�ن ي المجال�ي
والسياسية والثقافية واالجتماعية �ن

ي مرحلة اإلعداد لفهم األسباب والمظاهر الكامنة  ;
ي تّم جمعها �ن استخدم/ي المعلومات السياقية ال�ت

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي  ن ومزدو�ب ن ضد النساء والمثليات والمثلي�ي للتمي�ي
ي يتّم التحقيق فيها. ن وتداعياتها عىل القضايا ال�ت صفات الجنس�ي

ية وكيف أنها قد تؤدي إل أو تضاعف أشكال مختلفة من العنف  ; ن  باألحكام القانونية التمي�ي
ً
أحيط/ي علما

ها من انتهاكات حقوق النساء. ومن األمثلة عىل ذلك أن  الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس وغ�ي
ي 

ف« كظرف مخفف �ن ن الجنائية تتضمن أحكام تسمح باالحتجاج بالدفاع عن »ال�ش بعض القوان�ي
حاالت القتل، وأن بعض النظم القانونية الوطنية ال تحظر زواج األطفال والزواج الق�ي، والقواعد 
ي التنقل 

ي األماكن العامة، والقيود المفروضة عىل حرية المرأة �ن
ي ترتديها النساء �ن المتعلقة بالمالبس ال�ت

ن أمور أخرى. ام بهذه القواعد، من ب�ي ن والعقوبات المفروضة عىل عدم االل�ت
ي ذلك الوقوف  ;

ل/ي األنواع المختلفة من االنتهاكات بهدف الوقوف عىل األنماط الجنسانية، بما �ن
ّ
حل

عىل اتجاهات العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس؛ حّدد/ي العواقب الجنسانية لالنتهاكات 
وأسبابها الجذرية.

ايد  ; ن ي خطر م�ت
أدرس/ي ما إذا كانت أوجه عدم المساواة الجنسانية قد تفاقمت و/أو وضعت النساء �ن

ي ذلك العنف الجنسي والعنف 
للوقوع كضحايا ألشكال مختلفة من انتهاكات حقوق اإلنسان، بما �ن

ن  ن ضد النساء والمثليات والمثلي�ي  جديدة للتمي�ي
ً
ي اعتبارك أن أنماطا

القائم عىل نوع الجنس. ضع/ي �ن
اع/ ن ن قد تظهر سياق ال�ن ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي ومزدو�ب

األزمة.
ل/ي ما إذا كان الحرمان من الحقوق المدنية واالقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية قد زاد  ;

ّ
حل

ي الوضع قيد التحقيق وما إذا كان العنف 
من تعرض النساء النتهاكات أو تجاوزات حقوق اإلنسان �ن

ي انتهاكات أو تجاوزات إضافية لحقوق اإلنسان.
الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس قد ساهم �ن

ي تزيد من خطر تعرض مجموعات محددة من النساء والفتيات  ; ن ال�ت  الحظ/ي األشكال المتقاطعة للتمي�ي
والرجال والفتيان النتهاكات معينة.
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إدمـــاج المنظـــور ال
التقرير44

إعداد التقارير

ونتائج  محصلة  بشأن  التقارير  توضح  أن  ي 
ينبىن

اإلنسان  حقوق  أوضاع  ي 
�ن التحقيق  واستنتاجات 

عن  فضاًل  والرجال،  للنساء  المختلفة  التجارب 
ن  للتمي�ي أك�ب  منهجية  وأنماط  محددة  حاالت 
تستخدم  أن  ي 

ينبىن ذلك،  عىل  وبناًء  واالضطهاد. 
ي ذلك 

، بما �ن ي
 يراعي الجانب الجنسا�ن

ً
التقارير نهجا

بشأن إعداد التوصيات. وال تش�ي عملية إعداد تقارير 
ي فقط إل اختيار صياغات 

تراعي الجانب الجنسا�ن
 
ً
أيضا تتعلق  ولكنها  مصنفة،  بيانات  وإيراد  مالئمة 

يعتمد  وسوف  ه.  ن وترك�ي وبنيته  التقرير  بمحتوى 
الفصول  ي 

�ن المقدمة  التوجيهات  الفصل عىل  هذا 
إعداد  السابقة ومسائل أخرى يجب مراعاتها عند 

. ي
تقرير يراعي الجانب الجنسا�ن

ي ألف
�ن ي 

الجنســـا�ن المنظـــور  إدمـــاج 
التقريـــر أقســـام  جميـــع 

الهيكل  ويتنوع  تحقيق،  هيئة  والية كل  تختلف  بينما 
عليها  يجب  فإنه  منها،  بكل  الخاص  ن  ك�ي ال�ت ومجاالت 
أقسام مستقلة  ي 

الجنسانية �ن الشواغل   معالجة 
ً
جميعا

المنظور  دمج  مسؤولية  وتقع  تقاريرها.  أجزاء  ي كل 
و�ن

ي عىل عاتق فريق التحقيق بأكمله. وعندما يكون 
الجنسا�ن

 من الفريق، 
ً
ي المسائل الجنسانية جزءا

المستشارون/ات �ن
فإنهم يتحملون/يتحملن المسؤولية األساسية عن تقديم 
لضمان  التقرير  أقسام  جميع  ي 

�ن والمدخالت  المشورة 
معالجة  وتتيح   . ي

الجنسا�ن للمنظور  المستمر  التكامل 
ي ذلك الخلفية/السياق، 

ي كل قسم، بما �ن
شواغل المرأة �ن

والتوصيات،  والنتائج   ، ي
القانو�ن والتحليل  والمنهجية، 

التمثيل الصحيح لتجارب جميع السكان. وكما تّم التأكيد 
 للجنس بأهمية 

ً
عليه أعاله، تتسم البيانات المصنفة طبقا

ي هذا الصدد، ولكنها ليست سوى عن� واحد 
خاصة �ن

. ي
فقط يسمح بإجراء تحليل جنسا�ن
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ي 
�ن محتملة  فجوات  أي  التقرير  يتناول  أن  ويجب 

المعلومات و/أو التحديات للحصول عىل المعلومات 
 ، ي

ن الجنسا�ن بسبب الديناميكيات الجنسانية والتمي�ي
ح�ت ال يتّم عرض صورة مشوهة للواقع.61

أمثلة
تقييم  التقارير  أحد  ي 

�ن المنهجية  قسم  تضمن 
 
ً
ي التحقيقات. »ووفقا

ي الذي اتبع �ن
للنهج الجنسا�ن

 
ً
 خاصا

ً
ألفضل الممارسات، أولت ]اللجنة[ اهتماما

تب عىل  ي الم�ت
للقضايا الجنسانية واألثر الجنسا�ن

ة  صعوبات كب�ي واجهت  ذلك،  ومع  االنتهاكات. 
ي  ال�ت اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ي 

�ن التحقيق  ي 
�ن

اللجنة  ترى  لذلك،  وتوثيقها.  المرأة  منها  ي 
تعا�ن

بمدى  فقط   
ً
أحاط جزئيا يكون  قد  تحقيقها  أن 

A/( ».ي العنف الجنسي والعنف ضد المرأة
تفسش

HRC/29/42، الفقرة 14(

ي تحول  ن العقبات ال�ت ي أحد التقارير تّم تضم�ي
و�ن

الجنسي  العنف  عن  المعلومات  جمع  دون 
قسم  ي 

�ن الجنس  نوع  عىل  القائم  والعنف 
المزيد  جمع  اللجنة  حاولت  »عندما  المنهجية. 
ضد  ارتكب  الذي  االغتصاب  عىل  األدلة  من 
ي 

�ن خاصة  صعوبات  واجهت  واألوالد،  الرجال 
اء  الخ�ب الشهود  أن  رغم  ة،  مبا�ش روايات  جمع 
العنف  هذا  من  ن  الناج�ي مع  يعملون  الذين 
A/( الرجال...«  عنف جنسي ضد  وجود  أكدوا 

HRC/32/CRP.1، الفقرة 27(

ي 
ي تقرير آخر تم توضيح الثغرات المحتملة �ن

و�ن
تفس�ي سبب  العمل عىل  إل جانب  المعلومات 
هذا النقص. »أشار منشقون من الجيش وقوات 
ي أماكن احتجاز 

األمن إل أنهم كانوا موجودين �ن
ومع  جنسية؛  العتداءات  النساء  فيها  تعرضت 
لهذا  محدودة  أدلة  عىل  اللجنة  حصلت  ذلك، 
العار   إل وصمة 

ً
الغرض. وقد يرجع ذلك جزئيا

ي قد يتعرض لها الضحايا إذا أدلوا بشهاداتهم.«  ال�ت
)A/HRC/S-17/2/Add.1، الفقرة 68(

األمم  للجان  جنسانية  منهجية  »تطوير   ،Kenney  61

المتحدة للتحقيق«، الصفحة 606.

السياق  وتحديد  األساسية،  المعلومات  إدراج  إن 
أن  يمكن  هما،  وغ�ي والرجل  المرأة  لوضع  ن  المع�ي
المرأة  حقوق  بانتهاكات  المتعلقة  الحجج  يدعم 

والعواقب الجنسانية لالنتهاكات.

أمثلة
الخلفية  قسم  ي 

�ن ي 
الجنسا�ن المنظور  دمج  تّم 

»أشارت  فيه  ورد  التقارير حيث  التاريخية ألحد 
]المنظمة[ رصاحة إل أن أحد أهدافها الرئيسية 
هو تحرير النساء من المركز األد�ن الذي تضعهن 
شهدت  وقد  التقليدية.  والعادات  ن  القوان�ي فيه 
خالل  اعتمدت  ي  ال�ت الزراعي  اإلصالح  سياسة 
ن  ي عىل الفالح�ي

هذا الوقت إلعادة توزيــــع األرا�ن
ن النساء 

ّ
 والفقراء، مما مك

ً
الذين ال يملكون أرضا

ي 
ي التاريــــخ من امتالك عقارات... �ن

للمرة األول �ن
... تّم إلغاء تعدد الزوجات  ي

االجتماع العادي الثا�ن
أن  ي 

ينبىن الزواج  أن  عىل  ينص  قانون  وتنفيذ 
A/( السواء.«  عىل  والمرأة  الرجل  بموافقة  يتّم 

HRC/29/CRP.1، الفقرة 89(

ي 
ن ضد المرأة �ن درجت معلومات أساسية عن التمي�ي

ُ
أ

النتائج واالستنتاجات الرئيسية لتقرير آخر حيث 
الثابتة واألعراف  ورد »نتيجة لألدوار الجنسانية 
ل  ن كز حياة المرأة حول الم�ن الثقافية السائدة... ت�ت
وتتفاقم  محدود.  العام  المجال  ي 

�ن ووجودها 
المرأة فيما يتعلق بهدم  ي تواجهها  ال�ت التحديات 
ن داخل المجتمع نفسه، بما  المنازل بسبب التمي�ي
وإدارة  الحيازة  الصعوبات بشأن ضمان  ي ذلك 

�ن
إليها.«  والوصول  األخرى  واألصول  الممتلكات 

)A/HRC/29/CRP.4، الفقرة 527(

محددة   
ً
أقساما التقارير  بعض  تضمنت  فيما 

ي 
�ن المجتمع،  ي 

�ن والفتيات  النساء  وضع  حول 
وتحلل  النتائج  تعرض  موضوعية  أقسام  إطار 
A/ مثاًل( اإلنسان.  لحقوق  المحددة  االنتهاكات 

HRC/37/CRP.2، الفقرات 174-164(
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4

التحقيق  فريق  أعضاء  من  العديد  يشارك  ما  عادة 
من  الفريق  يتأكد  أن  ويجب  التقرير.  صياغة  ي 

�ن
أقسام  ي مختلف 

�ن متجانس  ي 
الجنسا�ن التحليل  أن 

عىل  والتناقض.  التضارب  أوجه   
ً
متجنبا التقرير، 

المتعلقة  المعلومات  كانت  إذا  المثال،  سبيل 
بانتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة معروضة 
 تناولها 

ً
ي قسم المعلومات األساسية، فيجب أيضا

�ن
التحليل  ي أن يتضمن 

ي قسم االستنتاجات. وينبىن
�ن

ي القانون الدولي 
ي توضيح لألحكام المحددة �ن

القانو�ن
ي 

ي االعتبار اإلطار القانو�ن
ي تّم خرقها، مع األخذ �ن ال�ت

ي ذلك اإلطار ذا الصلة 
بكامله الواجب التطبيق، بما �ن

والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  بالوالية 
. وبذلك، ال  ي الدولي

ي والقانون الجنا�ئ
الدولي اإلنسا�ن

62. ن ن الجنس�ي ي إغفال معاي�ي المساواة ب�ي
ينبىن

أمثلة

أدرجت عدة لجان تحقيق/بعثات تقصي الحقائق 
فيما  ي 

الجنسا�ن الجانب  تراعي  قانونية  تحليالت 
وانتهاكات  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  يتعلق 
والجرائم  ي 

اإلنسا�ن الدولي  القانون  وخروقات 
أو  حرب  جرائم  تشكل  أن  يمكن،  ي  ال�ت الدولية، 
جماعية.  إبادة  أعمال  أو  اإلنسانية  ضد  جرائم 
وشمل ذلك، عىل سبيل المثال، حاالت اغتصاب 
الق�ي  والزواج  والرجال،  والفتيات  النساء 
ه من  قاق الجنسي وغ�ي للنساء والفتيات، واالس�ت
ن  المثلي�ي إعدام  وكذلك   ، الجنسي العنف  أشكال 
ن بالزنا. )مثاًل  والنساء والرجال واألطفال المتهم�ي

)A/HRC/37/CRP.3 ؛A/HRC/32/CRP.2

 ، والن�ش الدعوة  ألغراض  الصور  استخدام  يمكن 
ام الواجب لقضايا الموافقة وال�ية  مع إيالء االح�ت
الصور  هذه  تعكس  أن  ي 

وينبىن الحماية.  وشواغل 
ي أن 

تجارب الرجال والنساء عىل حد سواء وال ينبىن
تحد من تجربة المرأة بحيث تق�ها عىل ما يتعلق 

. بالعنف الجنسي

62  لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل التوصية العامة 

ن ضد  رقم 30 )2013( للجنة المعنية بالقضاء عىل التمي�ي
المرأة.

  اعتماد صياغة تراعي باء
ي
الجانب الجنسا�ن

ي 
الجنسا�ن الجانب  تراعي  صياغة  اعتماد  يعت�ب 

مهمة  خطوة  الجنس  حسب  المصنفة  والبيانات 
. ويجب تجنب  ن ن الجنس�ي نحو تحقيق المساواة ب�ي
صياغة »تتجاهل« النساء وعدم استخدام العبارات 
الجنسانية  النمطية  القوالب  جديد  من  تؤكد  ي  ال�ت
التي   الصياغة  تفادى  وينبىني  تديمها.63  أو  الضارة 
تصّنف النساء إل فئات متجانسة مثل »مجموعة«، 
السكان،  نصف  الواقع  ي 

�ن تمثل  المرأة  أن  ن  ح�ي ي 
�ن

ي تشمل  ي تفادي استخدام تلك العبارات ال�ت
كما ينبىن

ي نفس المجموعة. ويجب مراعاة 
النساء واألطفال �ن

، فعىل سبيل 
ً
أن سمات القوالب النمطية شائعة أيضا

المثال يجب أن تتجنب التقارير تصوير الرجال فقط 
ن  كقادة والنساء كتابعات، أو أن يكون الرجال نشط�ي
فيما النساء سلبيات و»ضعيفات«. ويجب أال تعت�ب 
بطبيعتهن.  ضحايا  أو  ضعيفات  والفتيات  النساء 
فمثل هذه الصياغات النمطية تنكر مقدرات النساء 
والفتيات، وتصورهن عىل أنهن متفرجات ضعيفات 
قادرات،  غ�ي  وضحايا  اع  ن ال�ن أوضاع  ي 

�ن وسلبيات 
ي 

ي رواية مشوهة يهيمن عليها الذكور وتساهم �ن وتتب�ن
استبعاد النساء والفتيات من صنع القرار، ومبادرات 

العدالة االنتقالية، وجهود بناء السالم والمصالحة.

عىل سبيل المثال:
 	 

ً
 البيانات المتاحة المصنفة طبقا

ً
استخدم دائما

أن  بداًل من  المثال  للعمر والجنس )عىل سبيل 
 ،» ي

ن بشكل تعس�ن تقول »اعُتقل خمسة صحفي�ي
ن  وصحفَي�ي صحفيات  »ثالث  عبارة  استخدم 
ين  «؛ بداًل من قول »أربعة وع�ش

ً
اعُتقلوا تعسفا

استخدام  وطفالن«،  امرأتان  بينهم   ،
ً
شخصا

ين رجاًل، وامرأتان، وف�ت واحد وفتاة  عبارة »ع�ش
واحدة«(.

من المهم بشكل خاص تجنب اإلشارة بالتحديد 	 
انتهاكات  عن  فقط  التحدث  عند  النساء  إل 

الجانب  تراعي  ال�تي  اللغة  حول  المعلومات  من  لمزيد   63

ي  اللغة ال�ت ، ير�ب االطالع عىل األمم المتحدة،  ي
الجنسا�ن

: إرشادات. ي
تراعي الجانب الجنسا�ن

http://www.nyujilp.org/wp-content/uploads/2010/06/46.2-Kenney.pdf
http://www.nyujilp.org/wp-content/uploads/2010/06/46.2-Kenney.pdf
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يتّم  ن  ح�ي ي 
�ن  ،) الجنسي العنف  )مثل  معينة 

 عند اإلبالغ 
ً
استخدام األسماء المحايدة جنسانيا

عن اآلخرين )مثل القتل، التعذيب، االختفاء(.
الحاالت 	  ي 

�ن التذك�ي  ضمائر  استخدام  من  بداًل 
ي يكون فيها جنس الشخص )األشخاص( غ�ي  ال�ت
، استخدم صيغة مزدوجة، »هو/ واضح أو متغ�ي
واخذف  الصياغة  أعد  اإلمكان،  عند  أو،   » هي

. الضم�ي
 	 

ُ
جنسانيا محايدة  أسماء  استخدام  عىل  اعمل 

»عمال  القول  من  فبداًل  المثال  سبيل  فعىل 
مهاجرة«،  »عمالة  استخدام  ي 

ينبىن مهاجرون« 
ي استخدام 

وبدال من القول »النائب العام« ينبىن
»النيابة العامة«.

 ما يتّم ربط النساء والرجال ببعض المهن 	 
ً
غالبا

القول  من  فبدال  األخرى.  النمطية  واألدوار 
استخدام  استبدال  ي 

ينبىن  » ن السياسي�ي »القادة 
»القيادات السياسية«، وبدال من القول »رجال 
المهن  ي 

�ن /ات  ن »العامل�ي القول  ي 
ينبىن القانون« 

القانونية«.
ي تحط من قدر المرأة أو 	  تجنب المصطلحات ال�ت

ي تعزز الصور النمطية الضارة، فبداًل من قول  ال�ت
وكذلك  وجة«،  ن م�ت »غ�ي  قول  يمكن  »عانس« 
تتحىل  »إنها  قول  تجنب  المثال  سبيل  عىل 

بشجاعة الرجال«.

مثال

النساء  انجذبت  »لقد  أنه  التقارير  أحد  ي 
�ن ورد 

ي 
�ن شاركت  البداية...  من  التحرر  قضية...  إل 

الطبخ  مثل  أنشطة  االحتالل من خالل  مقاومة 
إل التمريض، وجمع األسلحة إل نقل الرسائل. 
حيب بهن بسهولة...، فإن  وبالرغم من عدم ال�ت
والقيام  التدقيق  من...  التهرب  المرأة عىل  قدرة 
ة...«  كب�ي قيمة  ذات  كانت  هامة  �ية  بمهام 

)A/HRC/29/CRP.1، الفقرة 79(

جيم
ذات  االنتهــاكات  تحديــد 
األولوية والشواغل الجنسانية 

التقريــر ي 
�ن ســيتناولها   ي 

الــ�ت

المرتبطة  الحوادث  أو  المواضيع  إسقاط  يتّم  قد 
وعدد  الوقت  قيود  بسبب  الجنسانية  بالمسائل 
الكلمات والموارد المحدودة. سيحتاج فريق التحقيق 
األولوية  ذات  القضايا  تحديد  إل  األرجح  عىل 
. ويمكن  ي

الجنسا�ن تحليله  ي 
 إلدراجها �ن

ً
إلحاحا األك�ث 

لمستشاري/ات المسائل الجنسانية، عندما يكونون/
ي 

 من الفريق، أن يكونوا/يكن مفيدين/ات �ن
ً
يكن جزءا

ي بذل كل 
تقديم الدعم والمشورة بهذا الشأن. وينبىن

ي التقرير 
الجهود إلدراج القضايا الجنسانية الرئيسية �ن

التحليل  اعتبار  ي 
وينبىن ملخصه.  ي 

�ن وكذلك  نفسه، 
ي يتعرض  الذي يكشف األثر المتباين لالنتهاكات ال�ت
 ال يتجزأ من نطاق التحقيق 

ً
لها الرجال والنساء جزءا

التقرير  نتائج  ي 
�ن ذلك  ينعكس  أن  ي 

وينبىن والوالية، 
واستنتاجاته. وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إل أن التقرير 
من المرجح أن يكون بمثابة أساس إلجراءات المتابعة، 
ي دعم الجهود 

ي أمر أساسي �ن
فإن هذا التحليل الجنسا�ن

 لتعزيز وصول الضحايا 
ً
والمبادرات المصممة خصيصا

إل العدالة وسبل االنتصاف الفعالة.

صياغة التوصياتدال

ي أن تنعكس نتائج التقرير المتعلقة باالنتهاكات 
ينبىن

ي التوصيات، من أجل 
الجنسانية أو اآلثار الجنسانية �ن

المساواة  أساس  عىل  واالنتصاف  المساءلة  تعزيز 
بشكل شامل.

: قد تتعلق بعض التوصيات األك�ث أهمية بما يىلي
والمؤسسات 	  والسياسات  ن  القوان�ي ي 

�ن ات  التغي�ي
ن المنظم والهيكىلي عىل  ي يمكن أن تمنع التمي�ي ال�ت

أساس نوع الجنس أو الجنس. عىل سبيل المثال:
ي - 

�ن الواردة  ية  ن التمي�ي األحكام  إلغاء/مراجعة 
يعات؛ الت�ش

التصديق عىل جميع المعاهدات الدولية ذات - 
الصلة بحماية حقوق النساء والفتيات؛
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ي - 
القضا�ئ النظام  نزاهة  لضمان  تداب�ي  اعتماد 

: تدريب  والتعامل مع حاالت العنف الجنسي
/ ن /ات األمن والموظف�ي ي

وتقوية قدرات موظ�ن
ي مجال إدارة 

/ات �ن ن /ات والعامل�ي ن ات الطبي�ي
العدالة لجمع األدلة الجنائية المتعلقة بالعنف 

الجنسي والمحافظة عليها؛
يعات والممارسات لمعالجة 	  ي الت�ش

ات �ن إجراء تغي�ي
عىل  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  المتباين  األثر 
النساء والفتيات وتقديم تعويضات بهذا الشأن، 

وعند االقتضاء، وقف االنتهاكات المستمرة؛
الفرص 	  إتاحة  تكفل  مؤقتة  خاصة  تداب�ي  اعتماد 

ي مرحلة ما بعد 
ي إعادة اإلعمار �ن

لمشاركة المرأة �ن
اع، عىل سبيل المثال اعتماد تداب�ي تعزز تمثيل  ن ال�ن
ي الحياة السياسية والعامة 

المرأة عىل قدم المساواة �ن
 64، يىي والت�ش الدستوري  اإلصالح  ي 

�ن ومشاركتها 
وجه  ي 

�ن تقف  التي  المحددة  للعوائق  والتصدي 
المشاركة المتساوية للمرأة وتلك المتعلقة بالقيود 
المفروضة عىل التنقل واألمن والمهارات التقنية؛65

 	/ ن توف�ي خدمات/تداب�ي الحماية للضحايا والناج�ي
القائم عىل نوع  ات من العنف الجنسي والعنف 

الجنس. وقد يشمل ذلك:
إنشاء خدمات للضحايا، مثل تقديم المشورة وإعادة - 

ي سياق األزمات اإلنسانية؛
ي ذلك �ن

التأهيل، بما �ن
ي - 

إنشاء آليات لتعزيز الوصول إل العدالة، بما �ن
ذلك تقديم المساعدة القانونية بشأن التقدم 

ر؛ بشكاوى والمطالبة بج�ب ال�ن
لتجنب -  ي 

الجنسا�ن الجانب  تراعي  تداب�ي  اعتماد 
ن من  األعمال االنتقامية ووصم الضحايا والناج�ي
ي 

ه من أشكال العنف الجنسا�ن العنف الجنسي وغ�ي
ذلك  ويشمل  العدالة.  إل  الوصول  وضمان 
للشؤون  ومكاتب  خاصة  حماية  وحدات  إنشاء 

طة، وما إل ذلك؛ ي مراكز ال�ش
الجنسانية �ن

ن -  التمك�ي لتحقيق  تهدف  برامج  وتنفيذ  وضع 
/ات  ن االقتصادي واالجتماعي للضحايا والناج�ي

وإعادة إدماجهم/هن؛
/ات العنف الجنسي من 	  ي أهمية استبعاد مرتك�ب

برامج العفو؛
ي 	 

ر تراعي الجانب الجنسا�ن اعتماد تداب�ي لج�ب ال�ن
سياق  إلنهاء  تسى  أي  ي.  تغي�ي أثر  لها  ويكون 

التوصية العامة رقم 30 )2013( للجنة المعنية بالقضاء   64

ن ضد المرأة، الفقرة 72. عىل التمي�ي
المرجع نفسه، الفقرة 44.  65

حدوث  من  ن 
ّ
مك الذي  والقمع  المساواة  عدم 

االنتهاكات؛66
اعتماد تداب�ي للمساءلة، مثل كفالة إجراء تحقيق 	 

النساء  حقوق  انتهاكات  بشأن  ونزيه  مستقل 
 عن القوالب النمطية الجنسانية، 

ً
والفتيات، بعيدا

متناسب  نحو  عىل  ومعاقبتهم  الجناة  ومقاضاة 
؛  لقواعد القانون الدولي

ً
وفقا

عىل 	  ذلك  ي 
�ن بما  والتوعية،  الرصد  آليات  دعم 

سبيل المثال، تخصيص الموارد الكافية لمعالجة 
أثر العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس 
عىل الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات، 
المنقولة  األمراض  وانتقال  الحمل  ذلك  ي 

�ن بما 
المرتبطة  الجنسي واألمراض  عن طريق االتصال 

ية؛ وس نقص المناعة الب�ش بف�ي
ي مفاوضات السالم وآليات العدالة 	 

مشاركة المرأة �ن
االنتقالية وعمليات إعادة اإلعمار. ويشمل ذلك، 
عىل سبيل المثال، اعتماد توصيات ترمي إل تعزيز 
الصلة  ذات  اآلليات  ي 

�ن للمرأة  المناسب  التمثيل 
لتحقيق المصالحة والمساءلة عن انتهاكات حقوق 
اإلنسان. وكذلك اعتماد توصيات تضمن الوصول 
والرجال  النساء  من جانب  ن  المتكافئ�ي والمشاركة 
اعات،  ن ال�ن نشوب  منع  جهود  مراحل  خالل كافة 
اع. ن وعمليات االنتقال وإعادة اإلعمار بعد انتهاء ال�ن

أمثلة
تقوم  بأن  التقارير  أحد  المثال،  سبيل  عىل   ، أو�ي
]الحكومة[ بتنظيم حمالت للتوعية بحقوق اإلنسان 
يقوم  وأن  واألطفال،  النساء  ضد  العنف  وبشأن 
الجنسي  العنف  آلية لرصد  الدولي بوضع  المجتمع 
ن  اع وتحليله واإلبالغ عنه ون�ش أخصائي�ي ن المتصل بال�ن
النحو  عىل  واألطفال،  النساء  حماية  مجال  ي 

�ن
 1612 األمن  مجلس  قراري  ي 

�ن عليه  المنصوص 
 ،A/HRC/22/33(  .)2010( و1960   )2005(

الفقرة 70(

من المهم بصفة خاصة استشارة الضحايا واالستماع إل   66

ر. ير�ب  آرائهم بشأن الطبيعة المحددة لتداب�ي ج�ب ال�ن
ر  ن العام: ج�ب ال�ن االطالع عىل المذكرة التوجيهية لألم�ي
اعات، حزيران/يونيو  ن بشأن العنف الجنسي المتصل بال�ن
 عىل مفوضية األمم المتحدة 

ً
2014. ير�ب االطالع أيضا

للدول  القانون  سيادة  أدوات  اإلنسان،  لحقوق  السامية 
األمم  )منشورات  ر  ال�ن ج�ب  ال�اعات:  من  الخارجة 

.)E.08. XIV.3 المتحدة، رقم المبيع
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القواعد  الدولة بموجب  امات  ن الوطنية الل�ت ن والسياسات  القوان�ي امتثال  بـ »ضمان  كما أو� تقرير آخر 
، عن طريق جملة أمور منها السماح بالمقاضاة  ن ي ذلك مراعاة مبدأ عدم التمي�ي

الدولية لحقوق اإلنسان بما �ن
ن أشخاص  ي تجرم النشاط الجنسي ب�ي ي جميع الظروف وإلغاء األحكام القانونية ال�ت

ي �ن بشأن االغتصاب الزو�ب
«. )A/HRC/32/CRP.1، الفقرة 354 )و(( ي

ا�ن من نفس الجنس بال�ت
وكذلك أو� أحد التقارير بـ »اعتماد إصالحات قانونية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع 
الجنس من خالل إدخال جرائم جنائية جديدة وزيادة العقوبات، وتوسيع نطاق الحماية والدعم لضحايا 

العنف الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس«. )A/HRC/24/59، الفقرة 95 )ح((
ي تحمي وتعزز مساواة  يعات ال�ت : )أ( تعزيز الت�ش كما أوصت إحدى لجان التحقيق بأن »تقوم الحكومة بما يىلي
ي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة 

المرأة...؛ )ب( التصديق عىل بروتوكول الميثاق األفري�ت
وري  ي مستقلة تع�ن بالمسائل الجنسانية، فذلك رصن

ي أفريقيا؛ )ج( السماح بإنشاء منظمات مجتمع مد�ن
�ن

ي المنتجة والتدريب 
ي الحياة العامة وصنع القرار؛ )د( ضمان حصول المرأة عىل األرا�ن

لزيادة مشاركة المرأة �ن
الزراعي والوسائل الالزمة لجعل زراعتها مستدامة ومنتجة؛ )ه( ضمان تمتع جميع النساء والفتيات بحقوق 
ي العنف الجنسي  اث وحمايتهن بموجب نفس المعاي�ي القانونية؛ )و( التحقيق مع مرتك�ب ي الم�ي

متساوية �ن
والعنف القائم عىل نوع الجنس ومحاكمتهم وعقابهم عليه…« )A/HRC/29/CRP.1، الفقرة 1534(

قائمة مرجعيةهاء

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، دليل رصد حقوق اإلنسان )2011(، الفصل 15.  67

قائمة مرجعية لكتابة التقرير
ي عبارة عن  ;

ي أن يكون التحليل الجنسا�ن
ي جميع فصول التقرير؛ ال ينبىن

ي �ن
ادمج/ي المنظور الجنسا�ن

 من التقرير.
ً
 أساسيا

ً
إضافة عرضية، أو موضوع فقرة عرضية، بل يجب أن يشكل جزءا

ي بشکل متسق طوال التقریر. ;
تأكد/ي من استخدام صياغات تراعي الجانب الجنسا�ن

ي يمكن  ;  ال�ت
ً
 للعمر والجنس وتجنب المصطلحات المحايدة جنسانيا

ً
استخدم/ي البيانات المصنفة طبقا

ي تجارب/أدوار النساء.
أن تخ�ن

المنظور  ; إلدماج  اإلنسان  رصد حقوق  دليل  من  الفصل 15  ي 
�ن الواردة  المرجعية  القائمة  استخدم/ي 

ي التقارير.67
ي �ن

الجنسا�ن
; . ي أك�ث من قضايا المرأة والعنف الجنسي « يع�ن ي

أقّر/ي بأن »المنظور الجنسا�ن
ي االعتبار االنتهاكات/اآلثار الجنسانیة األشد  ;

ي التقریر مع األخذ �ن
ي یجب إدراجها �ن

أع�ي األولویة للقضایا ال�ت
خطورة.

ي سياقها. ;
ي التقرير ضع/ضىي أوضاع النساء والرجال �ن

أدرج/ي المعلومات األساسية �ن
ن المتعدد أو  ; ي عند تحليل أي نمط من انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل التمي�ي

أدرج/ي المنظور الجنسا�ن
المتشابك و/أو المركب.

ي  ;
 إل جنب مع القانون الدولي اإلنسا�ن

ً
√ تأكد/ي من استخدام إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان جنبا

ات  ي للتقرير، بما يعكس بشكل كامل التأث�ي
ي التحليل القانو�ن

، عند االقتضاء، �ن ي الدولي
والقانون الجنا�ئ

ي حدثت أثناء الوضع قيد التحقيق. الجنسانية وانتهاكات حقوق اإلنسان ال�ت
ن النتائج والتوصيات، مع التأكد من أن النتائج واالستنتاجات الجنسانية ذات  ; √ انتبه/ي إل االتساق ب�ي

الصلة والخاصة باالنتهاكات الجنسانية مصحوبة بتوصيات مفصلة.
ام حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيز  ; ي ضمان اح�ت

√ تأكد/ي من أن التقرير يتضمن توصيات ذات صلة تسهم �ن
وضعها وأمنها.
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مجلـــس  ي 
�ن التقريـــر  عـــرض 

هيئـــات  أو  اإلنســـان  حقـــوق 
أخرى مفوضة وتقاســـم النتائج 
المتعلقـــة بالمســـائل الجنســـانية 

ي العديد من الحاالت، ُتتاح تقارير هيئات التحقيق 
�ن

تقصي  التحقيق/بعثات  لجان  حالة  ي 
و�ن للعموم. 

اإلنسان  إل مجلس حقوق  تقديمها  يتّم  الحقائق، 
التقرير  يستحوذ  ولكي  مفوضة.  أخرى  هيئات  أو 
عىل اهتمام وسائل اإلعالم، يجب أن يعمل فريق 
المحدد  الموعد  قبل  اإلعالم  إدارات  مع  التحقيق 
ي  ال�ت الرسائل  لتحديد  المثال،  سبيل  عىل   ، للن�ش
ها، بما يتماسش مع  سيتّم نقلها وتحديد منافذ لن�ش
ي تّم تطويرها خالل  اتيجية اإلعالم والتوعية ال�ت اس�ت
 عقد مناقشات حول 

ً
ي أيضا

مرحلة التخطيط. وينبىن
ما إذا كان سيتّم إطالق التقرير عىل مستوى البلد و/
/ .68 وينبىني أن يكون كبار موظ�ني أو المستوى العالمي
ات/المفوضون- اء-الخب�ي ات األمم المتحدة أو الخ�ب

مستعدين/ات  التقرير  يقدمون/يقدمن  الذين  ات 
المرأة والقضايا  تتعلق بحقوق  للرد عىل أي أسئلة 
ة  الحارصن الجنسانية توجه من قبل وسائل اإلعالم 
التفاعىلي  الحوار  ي 

�ن أو  للتقرير  العام  العرض  خالل 
ي مجلس حقوق اإلنسان. وقد يكون 

الذي يجري �ن
ي ذلك ملخص 

، بما �ن من المفيد تقديم موجز قص�ي
التقرير.  ي 

�ن الجنسانية  بالمسائل  المتعلقة  للنتائج 
بالمسائل  المتعلقة  النتائج  إبراز  أن  من  وللتأكد 
ي التقرير عىل نحو كاٍف، قد يكون 

الجنسانية الواردة �ن
ي إعداد مواد توعوية، مثل أسئلة 

من المالئم النظر �ن

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  عىل  االطالع  ير�ب   68

وإدارة  السياسية  الشؤون  وإدارة  اإلنسان،  لحقوق 
العامة  التقارير  المتحدة،  باألمم  السالم  حفظ  عمليات 
عمليات  ِقبل  من  اإلنسان  حقوق  مجال  ي 

�ن المقدمة 
والدروس  الجيدة،  الممارسات  للسالم:  المتحدة  األمم 
المستفادة والتحديات القائمة )2017(، الصفحتان 34-
األمم  ي 

لموظ�ن يمكن  داخلية  وثيقة  هذه  مالحظة:   .35
http:// التالي الرابط  إليها من خالل  الوصول  المتحدة 
ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20
Database/OHCHR%20DPA%20DPKO%20
Study%20on%20Public%20Human%20

.Rights%20Reporting%20-%20FINAL.pdf

بيانية.  ورسوم  معلومات،  وأوراق  محددة،  وأجوبة 
المسائل  ي 

�ن المستشارون/ات  يشارك  أن  ي 
وينبىن

ي 
 من الفريق، �ن

ً
الجنسانية، عندما يكونون/يكن جزءا

التحض�ي لتقديم التقرير إل مجلس حقوق اإلنسان، 
ي التفاعل مع العامة أو الجمهور أو وسائل اإلعالم، 

و�ن
التحقيق/ عند االقتضاء. وقد نظمت بعض لجان 

بعثات تقصي الحقائق اجتماعات جانبية أو عروض 
ي 

مواضيعية تتناول الجوانب الجنسانية المحددة �ن
تقريرهم واالستنتاجات والنتائج ذات الصلة.

تب عىل التقارير استجابات عندما يتم متابعتها  ي�ت
مع مجموعة من أصحاب المصلحة عىل مستويات 
ن  مختلفة )مثل السلطات الحكومية عىل المستوي�ي
من  الدول(  غ�ي  من  والجهات   ، والمحىلي ي  الوط�ن
الذين  اإلنسان،  حقوق  شؤون  /ات  ي

موظ�ن ِقبل 
عليهم النظر لدورهم/هن ليس فقط باعتبارهم/هن 

69.  كمي�ي/ات تغي�ي
ً
/ات ولكن أيضا ن محقق�ي

وبعد إطالق التقرير، عادة ما يتّم تسليم المعلومات 
ي جمعتها لجان التحقيق/بعثات تقصي الحقائق  ال�ت
إل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 
ي تعمل بمثابة »الوديع للمعلومات«. وتتّم أرشفة  ال�ت
أن  وينبىني  المتحدة.70  األمم  لسياسة   

ً
وفقا المواد 

ي قاعدة 
بالفعل �ن تّم إدخالها  المعلومات قد  تكون 

متاحة  تكون  وأن  فقدها،  عدم  لضمان  البيانات 
ي 

عند تخزينها لالستفادة منها )عىل سبيل المثال �ن
إذا  المستقبلية،  القضائية  التحقيقات/اإلجراءات 
ة من ِقبل الضحايا  تّم الحصول عىل موافقة مستن�ي
والوثائق  المعلومات  تخزين  ي 

وينبىن والمصادر(. 
األبعاد  تحليل  عىل  تحتوي  ي  ال�ت اإلحاطة  وورقات 
الجنسانية لالنتهاكات والحاالت وتوسيمها بطريقة 
ي المستقبل وتسمح بالبحث 

تسّهل الوصول إليها �ن
فيها.

المرجع نفسه، الصفحة 36.  69

إجراءات  المطبقة  الموحدة  التشغيل  إجراءات  تشمل   70

السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  الموحدة  التشغيل 
ال�ية  السجالت  إل  الوصول  بشأن  اإلنسان  لحقوق 
OHCHR/ عنها،  ال�ية  رفع  تّم  ي  ال�ت والسجالت 
 
ً
أيضا االطالع  ير�ب   .)

ً
قريبا )سيصدر   PSMS/01/16

ن العام لألمم المتحدة: حفظ السجالت  ي األم�ي
�ت عىل ن�ش

 )ST/SGB/2007/5( المتحدة  األمم  محفوظات  وإدارة 
ST/( وتداولها  وتصنيفها  المعلومات  وحساسية 

.)SGB/2007/6

العرض5

http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/OHCHR%20DPA%20DPKO%20Study%20on%20Public%20Human%20Rights%20Reporting%20-%20FINAL.pdf
http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/OHCHR%20DPA%20DPKO%20Study%20on%20Public%20Human%20Rights%20Reporting%20-%20FINAL.pdf
http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/OHCHR%20DPA%20DPKO%20Study%20on%20Public%20Human%20Rights%20Reporting%20-%20FINAL.pdf
http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/OHCHR%20DPA%20DPKO%20Study%20on%20Public%20Human%20Rights%20Reporting%20-%20FINAL.pdf
http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/OHCHR%20DPA%20DPKO%20Study%20on%20Public%20Human%20Rights%20Reporting%20-%20FINAL.pdf
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ت
ت وممارســـا

ســـان • توجيهـــا
حقـــوق اإلن

ت المتعلقـــة ب
حقيقـــا

ي الت �ف
ي  �ف

ســـا
جن

إدمـــاج المنظـــور ال
6

مالحظات ختامية

ي التحقيقات المتعلقة 
ي �ن

إن إدماج المنظور الجنسا�ن
تحليل  لضمان  األهمية  بالغ  أمر  اإلنسان  بحقوق 
عالي الجودة يصور بدقة مختلف انتهاكات حقوق 
ن والعنف  التمي�ي الكشف عن  ي ذلك 

بما �ن اإلنسان، 
لفهم   

ً
حاسما ي 

الجنسا�ن التحليل  ويعت�ب   . ي
الجنسا�ن

حقوق  أوضاع  بعض  تحدثه  الذي  المتباين  التأث�ي 
والفتيات  والرجال  النساء  األزمات عىل  أو  اإلنسان 
ي  ن ومزدو�ب والفتيان، وكذلك عىل المثليات والمثلي�ي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي 
الهويات  ذوي  األشخاص  أو  ن  الجنس�ي صفات 
ي ذلك احتمال تفاقم 

الثنائية، بما �ن الجنسانية غ�ي 
 . ن الموجودة مسبقاً ي والتمي�ي

أشكال العنف الجنسا�ن
ي 

الجنسا�ن للجانب  المراعي  التحليل  فإن  ولذلك 
ي صياغة توصيات محددة وذات 

 �ن
ً
 أساسيا

ً
يلعب دورا

للتصدي  الالزمة  االستجابات  بشأن  عمىلي  من� 
النتهاكات حقوق اإلنسان وحماية حقوق الضحايا 
ي منع مثل هذه االنتهاكات وعدم تكرارها.

واإلسهام �ن

للجانب  المراعية  المنهجيات  ي  تب�ن ويساهم 
ي التحقيقات 

ي �ن
ي وإدماج المنظور الجنسا�ن

الجنسا�ن
واإلبالغ من جانب فرق التحقيق ولجان التحقيق/

يركز  الذي  النهج  تعزيز  ي 
�ن الحقائق  تقصي  بعثات 

النساء  اف بتجارب  عىل الضحية، من خالل االع�ت
هم من الفئات المهمشة وإبرازها، بما  والفتيات وغ�ي
ي الميل الجنسي  ن ومزدو�ب ي ذلك المثليات والمثلي�ي

�ن
ن  ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنس�ي
ي تقلل من شأنهم ليقت�  والقضاء عىل الروايات ال�ت
/ات،  ن أو متفرج�ي /ات  ن إليهم كضحايا سلبي�ي النظر 
مكانتهم  من  يعزز  المنهجيات  بهذه  األخذ  أن  كما 
عىل  الحفاظ  ي 

�ن المشاركة  عىل  ويشجعهم/ات 
السالم والديمقراطية.

المالحظات6
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قائمة مختارة من التقارير

المتحدة  األمم  بعثة  تقرير   A/HRC/12/48
أيلول/  25 غزة،  ي 

�ن اع  ن ال�ن بشأن  الحقائق  لتقصي 
سبتم�ب 2009 

التحقيق  لجنة  تقرير   A/HRC/S-17/2/Add.1
الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 

/نوفم�ب 2011  ي
ين الثا�ن 23 ت�ش

الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير   A/HRC/17/44
للقانون  االنتهاكات  جميع  ي 

�ن بالتحقيق  المكلفة 
العربية  ية  الجماه�ي ي 

�ن اإلنسان  لحقوق  الدولي 
/يناير 2012  ي

الليبية، 12 كانون الثا�ن

الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير   A/HRC/19/69
 22 السورية،  العربية  الجمهورية  بشأن  المستقلة 

اير 2012  شباط/ ف�ب

المتحدة  األمم  مفوضية  تقرير   A/HRC/22/33
السامية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان 

/يناير 2013  ي
، 7 كانون الثا�ن ي مالي

�ن

المتحدة  األمم  مفوضية  تقرير   A/HRC/24/59
السامية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان 
أيلول/سبتم�ب   12 الوس�،  أفريقيا  جمهورية  ي 

�ن
 2013

الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير   A/HRC/25/65
 12 السورية،  العربية  الجمهورية  بشأن  المستقلة 

اير 2014  شباط/ف�ب

A/HRC/25/63 تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق 
ي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 7 

اإلنسان �ن
اير 2014  شباط/ف�ب

A/HRC/25/CRP.1 تقرير عن النتائج التفصيلية 
ي جمهورية 

للجنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان �ن
اير 2014  كوريا الشعبية الديمقراطية، 7 شباط/ف�ب

المعنية  التحقيق  لجنة  تقرير   A/HRC/29/42
يا، 4 حزيران/يونيو 2015  ي إري�ت

بحقوق اإلنسان �ن

A/HRC/29/CRP.1 تقرير عن النتائج التفصيلية 
يا، 5 حزيران/ ي إري�ت

للجنة المعنية بحقوق اإلنسان �ن
يونيو 2015 

A/HRC/29/CRP.4 تقرير عن النتائج التفصيلية 
جميع  بشأن  المستقلة  الدولية  التحقيق  للجنة 
الدولي  والقانون  ي 

اإلنسا�ن الدولي  القانون  انتهاكات 
ي األرض الفلسطينية المحتلة، بما 

لحقوق اإلنسان �ن
المحتل،  قية، بخاصة قطاع غزة  ال�ش القدس  فيها 

24 حزيران/يونيو 2015 

األمم  مفوضية  تحقيقات   A/HRC/31/CRP.3
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن ليبيا: نتائج 

اير 2016  تفصيلية، 23 شباط/ف�ب

A/HRC/32/CRP.1 تقرير عن النتائج التفصيلية 
يا، 8 حزيران/ ي إري�ت

للجنة المعنية بحقوق اإلنسان �ن
يونيو 2016 

داعش   :» للتدم�ي »جاءوا   A/HRC/32/CRP.2
، تقرير لجنة  ن يدي�ي ن ترتكب اإلبادة الجماعية ضد ال�ي
التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية 

السورية، 15 حزيران/يونيو 2016 

ي 
النها�ئ التقرير   A/HRC/36/CRP.1/Rev.1

 29 بوروندي،  ي 
�ن الحقائق  تقصي  للجنة  المفّصل 

أيلول/سبتم�ب 2017 

A/HRC/37/CRP.2 تقرير اللجنة المكلفة المعنية 
شباط/  23 السودان،  جنوب  ي 

�ن اإلنسان  بحقوق 
اير 2018  ف�ب

الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير   S/2009/693
اكتنفت  ي  ال�ت والظروف  الوقائع  بتحديد  المكلفة 
 18 غينيا،  ي 

�ن  2009 أيلول/سبتم�ب   28 أحداث 
كانون األول/ديسم�ب 2009 

اعات:  ن S/2014/181 العنف الجنسي المتصل بال�ن
ن العام لألمم المتحدة، 13 آذار/مارس  تقرير األم�ي

 2014

األرض  ي 
�ن الدولي  القانون  ام  اح�ت ضمان   S-21/1

قية: قرار  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ال�ش
مجلس حقوق اإلنسان، 2 تموز/يوليه 2014.

ي يتعلق محتوها  هذه قائمة مختارة من التقارير ال�ت
شاملة  قائمة  تمثل  وال  الحالية  المطبوعة  بغرض 
ي تدمج المنظور  من جميع تقارير األمم المتحدة ال�ت
ي 

�ن الواردة  االقتباسات  من  والغرض   ، ي
الجنسا�ن

المنهجية  الجوانب  توضيح  هو  المطبوعة  هذه 
والموضوعية ذات الصلة، وال يقصد منها التعرض 

أو تسليط الضوء عىل حاالت قطرية محددة.












