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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3البند  

 المدنية والسياسية واالقتصادية  ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

 العنف وأثره على الحق في الصحة  

ررة الخاصةةةةةةة المعنية بحق ان فنسةةةةةةان في التمتع بمعلى مسةةةةةةتو  مم   م  قتقرير الم  
 تاللنغ موفوانغ  ،الصحة البدنيةة والعقليةة

 موجز  
ني  بحق كل إنسةةةةةةةةةان في التمتس بىعل  مسةةةةةةةةةتو  عتلقي المقررة الخاصةةةةةةةةة  الم  ،التقريرفي هذا  

الضةةةةةةةةةةةةو  عل  النظا  التي يلن ر إل  ا عل   ن ا    ،نغنغ موفوكاللت   ،ممكن من الصةةةةةةةةةةةةح  البدني  والعقلي 
  ، مس الترك ز عل  العن  الذي تتعرض له النسةةةةا  واأل نال واأل ةةةةخاث ا ر ال نا   ن  ،ضةةةةحالا للعن 

ل  العن  الجنسةي المتصةل بالصةراا والعن  ال يكليه وهي تعتمد ن ل المسةاواة النعلي  وتحلل العن  وع
و ثره عل  حق كل إنسةةةةةةةةان في التمتس بىعل  مسةةةةةةةةتو  ممكن من الصةةةةةةةةح  البدني  والعقلي  ضةةةةةةةةمن   ر 

 متعددة الجوانب ومناهض  للعنصري  وللنموذج الموروث عن االستعماره

ًا متعدد الجوانب وا ر تم  زي وجنسةاني ًا تقترح ن ج ،العن  والتصةدي له وفي سةع  ا إل  إن ا  
  ،)ا ر ثنا ي( لن م العن  القا م عل  النوا االجتماعي ك اهرة تشةةةةةةةةةةةةمل مسةةةةةةةةةةةةا ل النشةةةةةةةةةةةةا  الجنسةةةةةةةةةةةةي

وهويت م   ،واالنت اكا  المرتكب  ضةةةةةةد األ ةةةةةةخاث عل   سةةةةةةال م ول م الجنسةةةةةةي  الح ي ي   و المنترضةةةةةة 
الجنسةةي ه وتشةةدد عل   ن اتباا ن ل ا ر ثنا ي إزا  العن  الجنسةةاني والعن  وخصةةا صةة م   ،الجنسةةاني 

 القا م عل  النوا االجتماعي متجذر بقوة في القانون الدولي لحقوق اإلنسانه

االلتزاما  القانوني  النا ةةةةةةةةةةةةةظ  بموجب إ ار الحق في ًا  المقررة الخاصةةةةةةةةةةةةة   لضةةةةةةةةةةةةة  حوتوضةةةةةةةةةةةةة   
مس الترك ز عل    ،لتداب ر المتخذة في هذا الصةةةةةةةةةةةةةددفي التصةةةةةةةةةةةةةدي للعن  وتقد   م ل  عل  ا الصةةةةةةةةةةةةةح 

 الممارسا  الج دةه
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 المحتويا 
 الصنح   

 3  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مقدم : ن ل المساواة النعلي  إزا  العن  و ثره عل  الحق في الصح  -  والً  

 4  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المن جي  - ثانياً  

 5  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اإل ار القانوني - ثال اً  

 9  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ثنا ي(  )ا رالنوا االجتماعي والعن  القا م عل  النوا االجتماعي: ن ل  امل  - رابعاً  

 11  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه للعن   األ كال المتعددة - خامساً  

وال ويةة     ، العن  القةةا م عل  النوا االجتمةةاعي الملمةةار ل عل   سةةةةةةةةةةةةةةةةال الم ةةل الجنسةةةةةةةةةةةةةةي الح يقي  و المنترض -  ل 
 11  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والخصا ص الجنسي   ، والتعب ر الجنساني  ، الجنساني 

 14  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه العن  القا م عل  النوا االجتماعي الممار ل عل  المر ة  - با 

 17  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالعن  الممارل عل  األ نال  و العن  ضد األ نال - جيم

 19  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه العن  الجنسي المتصل بالنزاا - دال

 21  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه العن  ال يكلي  و الممىسس - ها 

 23  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه العن  ضد العامل ن الصح  ن - واو

 23  هههههههههههههههههههههههههههههه والممارسا  الج دة في هذا المضمار  ،  م ل  عل  تداب ر التصدي للعن  في قطاا الصح  - سادساً  

 26  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استنتاجا  وتوصيا  - سابعاً  
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 مقدمة: نهج المساواة الفعلية فزاء العنف وأثره على الحق في الصحة -أوالا  

تترتب عل  العن  عواقب صةةةةحي    ،تتقا س الصةةةةح  والعن  بطرق متعددةه فمن ناحي لمكن  ن  -1
وزيادة خطر اإلصةةةةةةةةةةاب  بمشةةةةةةةةةةاكل  ،واألمراض العقلي  واالنتحار ،بما في ذلك اإلصةةةةةةةةةةابا  والو يا  ،كبر  

 ،ومن ناحي   خر    ه( 2) مما يؤدي بدوره إل  نشةةةةةةةةو  احتياجا  الرعال  الصةةةةةةةةحي  للناج ن  ،( 1) صةةةةةةةةحي  مزمن 
قد يلرتكب العن  من قبل مقدمي الخدما    ،خلل العن  الن م الصةةةةةةةةحي  ننسةةةةةةةة اص فني المرافق الصةةةةةةةةحي يت 

قد لصبح العن  ممارس  ملمىسس  عل   يدي موظني الدول  وعناصر ا ر   ،اً ه وعموم( 3) الصحي   و ضدهم
وال تتخذ  ي إجرا    ،تابع ن للدول  عل  حد سةةةةةوا  عندما تخنق السةةةةةلطا  الحكومي  في بذل العنال  الواجب 

 ه( 4) يذكر لمنس العن   و التصدي له عل  نحو كاف

وكذلك من و   ،وقد  ة د  الحال  الصةحي  في جميس  نحا  العالم تر را  جذري  عل  مر السةن ن -2
ه ويىتي ( 5) الذي نما ليشةةةةمل  ةةةةواال ذا  صةةةةل  بالقضةةةةالا االجتمالي  م ل العن  والنزاا المسةةةةلح  ،الصةةةةح 

وقد ا ةةتد بسةةبب    ،اً ال يزال عن  الشةةريك متنشةةي   ،داخل األسةةرة ،مختلن : فعل  سةةب ل الم الالعن  بى ةةكال  
 ،ص وال تزال وحشي  موظني الدول ( 6) (19-عمليا  اإلاالق التي  ملت ا جا ح  مرض ف رول كورونا )كوف د

ما يرق  التم  ز  ًا وك  ر   ص( 7) مسةةةةةةتمرة في الدلمقرا يا  والدلكتاتوريا  عل  حد سةةةةةةوا   ،بما في ذلك الشةةةةةةر  
تقتل اإلصةةةةةةةةةةةابا  المرتبط   ،وعل  الصةةةةةةةةةةةع د العالمي  ه( 8) ضةةةةةةةةةةةد النظا  الم مشةةةةةةةةةةة  إل  مسةةةةةةةةةةةتويا  العن 

ولكن حةاال  المو  و لبةا  المرض ال تلوز ا بةالتسةةةةةةةةةةةةةةاوي عبر   ،( 9) مل ون  ةةةةةةةةةةةةةةخص كةل عةا   25,1 بةالعن 
وذلك حسةةةةةةب ال روف    ،ح ث لكون بعض األ ةةةةةةخاث  ك ر عرضةةةةةة  للخطر من ا رهم ،داخل ا لدان  والب 

يزيد احتمال تعرض األ ةةخاث ذوي   ،فعل  سةةب ل الم ال  ه( 10) التي يولدون وينمون ويعيشةةون وي رمون ف  ا
 ه( 11) اإلعاق  للعن  البدني والجنسي والعا ني ب الث   ضعاف عن األ خاث من ا ر ذوي اإلعاق 

  

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violenceه  

  هالمرجس ننسه (2)

(3) https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/attacks-on-health-care-in-the-context-of-

covid-19(  2016)2030ي  العالمي  للموارد البشةةةةةةري  من  جل الصةةةةةةح : القو  العامل   االسةةةةةةتراتيج  ،(من م  الصةةةةةةح  العالمي )  ص

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250368/9789241511131-eng.pdfه  

واألسةةةةةةةس    ،ه الدفوا األولي آخرون ضةةةةةةةد نيكارااواه و ل به فهه و ب  ره فهقضةةةةةةةي    ،البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسةةةةةةةانمحكم    (4)
 ه 2018 ،والتكاليفه الحكم ،والجبر ،الموضولي 

 ه 10النقرة  ،(2000)14التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (5)

 ،ألمم المتحدة للمساواة ب ن الجنس ن وتمك ن المر ة )ه ظ  األمم المتحدة للمر ة(ه ظ  ا (6)
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publication

s/2020/Issue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf  ه 

”UN experts call for an end to police brutality worldwide“،منوضةةةةي  األمم المتحدة السةةةةامي  لحقوق اإلنسةةةةان (7)  

(11 August 2021))ه ان ر)ي:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27376&LangID=Eه  

  ، منوضي  األمم المتحدة السامي  لحقوق اإلنسان  (8)
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/GroupsInVulnerableSituations.aspx ه    

  هhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violenceان ر)ي(  (9)

 هالمرجس ننسه (10)

(11) https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_ 

SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdfه  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/attacks-on-health-care-in-the-context-of-covid-19؛
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/attacks-on-health-care-in-the-context-of-covid-19؛
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/attacks-on-health-care-in-the-context-of-covid-19؛
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/attacks-on-health-care-in-the-context-of-covid-19؛
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250368/9789241511131-eng.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Issue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Issue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27376&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/GroupsInVulnerableSituations.aspx
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
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 عطت   ،ن ل المسةةةةةةاواة النعلي ه وفي ضةةةةةةو  ذلك  ،نغنغ موفوكتالل  ،وقد اعتمد  المقررة الخاصةةةةةة  -3
األولوي  للعن  و ثره عل  حق كل إنسةةةةةةةةةةان في التمتس بىعل  مسةةةةةةةةةةتو  ممكن من الصةةةةةةةةةةح  البدني  والعقلي  

 ه( 12) ضمن   ر متعددة الجوانب ومناهض  للعنصري  وللنموذج الموروث عن االستعمار

بع دة   تصةةبح  ،وهي ن ل يؤكد الحاج  إل  ضةةمان المسةةاواة الح ي ي  في النتا ل ،والمسةةاواة النعلي  -4
التي تتراوح من العن  ب ن   ،ما تكون   ةةةةةةةةةةةةكال العن  المختلن  العديدةًا  المنال ح  ما لسةةةةةةةةةةةةود العن ه وك  ر 

ليس فقط عل    ،متجذرة في   ةكال متعددة الجوانب من التم  ز  ،األ ةخاث إل  العن  المجتمعي وال يكلي
لم ةل الجنسةةةةةةةةةةةةةةي وال وي  الجنسةةةةةةةةةةةةةةاني    سةةةةةةةةةةةةةةال العمر والعرق والطبقة  واإلثنية  والجنس والنوا االجتمةاعي وا

 ،ووضس الم اجر  ،والحال  الصحي  ،في حاال  الضع : النقرًا ولكن  لض  ،والخصا ص الجنسي  واإلعاق 
والعيش في مؤسةةةةةةةسةةةةةةةا  اإلقام   و في حاال  النزاا  و ما بعد النزااه وهي   ،وتعا ي المخدرا   ،والتشةةةةةةةرد

 اواة واأل كال المتعددة للتم  زه تنشى من فراغ بل من سياقا  تتسم بعد  المس ال

يتطلب اتباا ن ل المساواة النعلي  إزا  الحق في الصح  اعتماد ن ل  ،وإلن ا  العن  والتصدي له -5
ه ويجب  ن تتناول االستجاب  الشامل  للعن  الطرق  ( 13) متعدد الجوانب وا ر تم  زي وجنساني )ا ر ثنا ي(

ومواقس مختلن  )عل  سةةةةةةةةةب ل  ،  )النزاا والنزوح وما  ةةةةةةةةةابه ذلك(التي ل  ر ب ا العن  في سةةةةةةةةةياقا  مختلن
منا ق حضري /ريفي ( وفي صنوف   خاث لختلنون في العمر والجنس والنوا االجتماعي والم ل  ،الم ال

الجنسةةةي وال وي  الجنسةةةاني  والخصةةةا ص والقدرا  الجنسةةةي ه ويتطلب هذا الن ل دراسةةةً   عمق لكيفي  ارتبا  
الشةةةةةةةةةةةامل  بالعرق  و اإلثني   و االنتما  إل   قلي  من األقليا   و الوضةةةةةةةةةةةس السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةي  هذه االسةةةةةةةةةةةتجاب   

االجتماعي  و االقتصةةةةةةةادي  و  ي وضةةةةةةةس آخر و تجر   الناج ن من   ةةةةةةةكال التم  ز المتعدد األ ةةةةةةةكال    و
مس مراعاة حاال  الضةةةةةع  والتم  ز واالسةةةةةتبعاد   ،والجوانبه وهو يتعلق بالتصةةةةةدي للعن  ضةةةةةد الشةةةةةخص

وتجنةب االسةةةةةةةةةةةةةةتجةابةا  النظوية  التي ترنةل االختالفةا     ،المرتبطة  بةاالنتمةا  إل  مجموعةا   و فظةا  محةددة
 والتقا عا  داخل المجموع  الواحدةه 

 ويتطلب اتباا ن ل المسةةةةةاواة النعلي  إزا  الحق في الصةةةةةح  لد  التصةةةةةدي للعن   ن لكون المر  -6
 ،عل  درال  و ن لعالل األسةةباب الجذري  المشةةترك  للعن  المترسةةل في الن م القا م  عل  السةةيطرة الذكوري 

ًا والن ل ال نا ي  إزا  النوا االجتماعيه ويتطلب  لضةةةةةةةةة  ،وعد  المسةةةةةةةةةاواة  ،والعنصةةةةةةةةةري  الن مي   ،ون م القمس
 تحديد إرث االستعمار والنموذج الموروث عن االستعماره

سةةةةةةةةعي إل  إعمال حق كل إنسةةةةةةةةان في التمتس بىعل  مسةةةةةةةةتو  ممكن من الصةةةةةةةةح  البدني  وفي ال -7
لجب  ن ت ل الن ل الرامي  إل  منس العن  والتصةةةةةةةدي له التي تىخذ في الحسةةةةةةةبان تعدد التجارب  ،والعقلي 

ا  مؤاتي  لجب إلرا  القوان ن والممارسةةا  التي ت  ب ب ظ  ،اإلنسةةاني  هي األولوي ه ولتحق ق المسةةاواة النعلي 
 للعن  وإدانت اه  

 المنهجية   -ثانياا  

وإل  تحل ل    ،لسةةةةةةةةةةتند هذا التقرير إل  المعلوما  الواردة عن  ثر العن  عل  الحق في الصةةةةةةةةةةح  -8
 وإل  األدبيا  ذا  الصل ه  ،البالاا  المشترك  التي  لرسلت بشىن هذه المسىل 

 رسةل المقررون الخاصةون المتعاقبون المعن ون بالحق في    ، 2002ومنذ إنشةا  الوالل  في نيسةان/ بريل   -9
ه  بالاًا يتعلق بالعن    766من ا   ، مشةةةةةةتركًا بشةةةةةةىن انت اكا  مزعوم  للحق في الصةةةةةةح  ًا بالا   1  168الصةةةةةةح   

  

(12) A/HRC/47/28،  ه 9النقرة 

 ه 18النقرة  ،(2000)14التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (13)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/28
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من مختل   ًا بلد 76بالاًا مشةةةتركًا إل   144 رسةةةلت المقررة الخاصةةة     ،2020تول  ا واليت ا في عا    ومنذ
ل    ةةةةةكال العن  ضةةةةةد النسةةةةةا  والنتيا  والرجال والنتيان واأل ةةةةةخاث ا ر ال نا   نه  المنا ق بشةةةةةىن مخت 

بما في   ،و ةةملت البالاا  حاال  انت اكا  مزعوم  للحق في الصةةح  ذا  صةةل  بالعن  المتصةةل بالنزاا
  في سةةةةةةةةياق العن  الذي يرتكبه موظنو إنناذ القانون والعن  في  ماكن االحتجاز  ،( 14) ذلك العن  الجنسةةةةةةةةي

عن حاال  تتعلق بحقوق الصةةةةةح  الجنسةةةةةي     فضةةةةةالً  ،( 15) ضةةةةةد األ ةةةةةخاث ذوي اإلعاق  واأل نال(ًا ) لضةةةةة 
والتم  ز والعن  القا م عل  النوا االجتماعي الممار ل عل   سةةةةةةةال الم ل الجنسةةةةةةةي الح يقي   ( 16) واإلنجابي 

 ه( 17) والتعب ر الجنساني ،وال وي  الجنساني   ، و المنترض

داليً   صةةةةةةةةةةةةحاب    ،وج ت المقررة الخاصةةةةةةةةةةةة  نداً  لتقدلم بيانا  مكتو    ،إعداد هذا التقريرولد   -10
المصةةةةةةلح  المعن  ن إل  المسةةةةةةاهم  في التقريره وهي تعرب عن تقديرها لجميس الج ا  التي سةةةةةةاهمت في  

 ه  ( 18) التقرير هذا

 اإلطار القانوني  -ثالثاا  

إنسةةةةةةةةان في التمتس بىعل  مسةةةةةةةةتو  ممكن من  لشةةةةةةةةكل العن  ع ب  ر يسةةةةةةةةي   ما  إعمال حق كل -11
وقد يرق  حسةةةب السةةةياق إل    ،بما في ذلك الحق في الصةةةح  الجنسةةةي  واإلنجابي   ،الصةةةح  البدني  والعقلي 

  ، وعد  التعرض للتم  ز  ،والصةح  ،بما في ذلك الحق في الحياة ،مسةتو  انت اكا  لعدد من حقوق اإلنسةان

  

  BLR 9/2021و  TUR 16/2020و  SYR 3/2020و  SRB 4/2020و  PAN 1/2020و  OTH 80/2020البالاةةةةا    (14)
  TUN 6/2021و  POL 5/2021و  LBY 3/2021و  ETH 2/2021و  ERI 4/2021و  EGY 13/2021و  CHE 4/2021و
  SWE 1/2022و  GBR 1/2022و  FRA 1/2022و  DEU 1/2022و  AUT 1/2022و  AUS 1/2022و  TUN 8/2021و
  هUSA 2/2022و

 AZE 1/2020, BGD 7/2020, BOL 4/2020, CHN 21/2020, COM 1/2020, EGY 15/2020, EGYالبالاا    (15)

16/2020, EGY 18/2020, IRN 21/2020, ISR 6/2020, KHM 9/2020, MDG 3/2020, MEX 14/2020, 

OTH 66/2020, QAT 2/2020, RUS 5/2020, SAU 13/2020, TUR 23/2020, USA 31/2020, VEN 

11/2020, VEN 5/2020, VEN 7/2020, ARE 1/2021, BGD 2/2021, BHR 2/2021, BHR 4/2021, BHR 

5/2021, CAN 8/2021, CHN 12/2021, CHN 4/2021, CHN 5/2021, COM 1/2021, CPV 2/2021, DZA 

2/2021, EGY 10/2021, EGY 12/2021, EGY 14/2021, EGY 15/2021, EGY 5/2021, EGY 8/2021, 

ERI 3/2021, IND 10/2021, IND 11/2021, IRN 12/2021, IRN 13/2021, IRN 14/2021, IRN 16/2021, 

IRN 18/2021, IRN 2/2021, IRN 31/2021, ISR 2/2021, KEN 5/2021, KGZ 3/2021, KHM 9/2021, 

MAR 6/2021, MDG 1/2021, NGA 2/2021, NGA 5/2021, NIC 3/2021, OTH 190/2021, OTH 

250/2021, OTH 6/2021, PAK 10/2021, PAK 4/2021, PER 5/2021, SAU 6/2021, SGP 3/2021, SOM 

1/2021, TGO 4/2021, TUR 1/2021, TUR 13/2021, TUR 9/2021, UGA 5/2021, USA 17/2021, VNM 

6/2021, IRN 1/2022, ISR 1/2022 and SGP 1/2022.  

 USA 2020/1, SOM 2020/87, OTH 2020/8, KOR 2020/4, KEN 2020/9, BRA 2020/4ARG ,البالاا    (16)

, DOM 2021/5, DEU 2021/1, COL 2021/6, CHN 2021/4, CHL 2021/5, BRA 2021/12, BRA 2020/34

, 2021/195, OTH 2021/194, OTH 2021/2, MEX 2021/6, ISR 2021/13, GTM 2021/6, ESP 2021/2

and  2021/25, USA 2021/22, USA 2021/199, OTH 2021/198, OTH 2021/197, OTH 2021/196OTH 

2021/1VEN ه  

  TZA 4/2020و  ROU 3/2020و  POL 1/2020و  OTH 89/2020و  OTH 88/2020و  HUN 3/2020البالاا    (17)
  هHUN 1/2021و GTM 10/2021و GHA 3/2021و BGR 1/2021و

الةةةةةةواردة (18) الةةةةةةورقةةةةةةةا   عةةةةةةلةةةةةة   -https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call  انةةةةةة ةةةةةةر)ي(  ،لةةةةةةال ةةةةةةالا 

contributions-violence-and-its-impact-right-healthه  

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-contributions-violence-and-its-impact-right-health
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-contributions-violence-and-its-impact-right-health
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وعد  التعرض للتعذيب  و المعامل  القاسةةةةةةةةةةةةي   و الالإنسةةةةةةةةةةةةاني   و   ،ن والمسةةةةةةةةةةةةاواة في الحمال  بموجب القانو 
 والحق في التمتس بشرو  عمل عادل  ومرضي ه   ،الم  ن 

وإن ا  جميس   ةةةكال العن  ضةةةد األ ةةةخاث هو التزا  عالمي قطعته الدول بموجب خط  التنمي   -12
االلتزاما  القةانونية  النةا ةةةةةةةةةةةةةةظة  عن القةانون الدولي العةا  ه وهو يتنةاول  لضةةةةةةةةةةةةةةًا  ( 19) 2030المسةةةةةةةةةةةةةةتةدام  لعةا  

التي قد تتحمل الدول بموجب ا المسةةؤولي  عن  فعال العن   و عن  ،ومعاهدا  حقوق اإلنسةةان ذا  الصةةل 
  ،م ل العن  القا م عل   سةةةةال النوا االجتماعي  و العن  ضةةةةد األ نال  ، وجه التقصةةةة ر في هذا الصةةةةدد

 و ألن  فعال الج ا  الناعل  الخاصةةةةةةة    ،ي  تشةةةةةةةةار  في تلك األ ةةةةةةةةكال من العن ألن الج ا  الحكوم إما
التزامات ا في مجال حقوق اإلنسةةةان عندما ًا تقصةةة رها تصةةةبح منسةةةو   إل  الدول ه وقد تنت ك الدول   لضةةة   و

 ،تخنق في بةةةذل العنةةةالةةة  الواجبةةة  لمنس انت ةةةاكةةةا  الحقوق  و للتحق ق في  عمةةةال العن  والمعةةةا بةةة  عل  ةةةا
 ه( 20) تقدلم تعويضا   و

من اإل ار المت ن لحقوق اإلنسةةةةةةةان الذي ي دف إل  منس ًا هامًا ويشةةةةةةةكل الحق في الصةةةةةةةح  جز  -13
 وضمان المسا ل  واالنتصافه ،العن  وحمال  الجميس من مختل    كاله

 يتضةةةةةةةةمن الحق في ،وكما  وضةةةةةةةةحت اللجن  المعني  بالحقوق االقتصةةةةةةةةادل  واالجتمالي  وال قا ي  -14
م ل حق النرد في التحكم في جسةةةةةده واتخاذ ما يراه مناسةةةةةبًا من قرارا  بشةةةةةىنه دون  ،الصةةةةةح  حريا  هام 

بما في ذلك الحق في الوصةةول عل  قد     ،كما لشةةمل اسةةتحقاقا  ر يسةةي   ،التعرض للعن  واإلكراه والتم  ز
ي  سةةةاله ويمتد الحق في  المسةةةاواة مس ايخرين إل  المرافق والسةةةلس والخدما  الصةةةحي  دون تم  ز عل   

م ل الحصةةةةول عل  المياه المىمون  والصةةةةالح     ،الصةةةةح  ليشةةةةمل المحددا  األسةةةةاسةةةةي  للصةةةةح  ويتىثر ب ا
عن المحددا  االجتمالي  األخر  للصةح  م ل االختالف ب ن الجنسة نه   فضةالً   ،للشةرب والمرافق الصةحي 

ه وتؤثر المحددا   ( 21) عن  والنزاا المسةةةةةةةةلحوال سةةةةةةةةيما ال  ،ويىخذ  لضةةةةةةةةًا في االعتبار الشةةةةةةةةواال االجتمالي 
المذكورة  عاله عل  جميس األ ةةةةةخاثه  بالنسةةةةةب  للعديد من النسةةةةةا  والنتيا  والم ليا  والم ل  ن ومزدوجي  
الم ل الجنسةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةاني  وحاملي صةةةنا  الجنسةةة ن و فراد النظا  

ل المعاي ر االجتمالي  وال قا ي  القا م  عل  النوا االجتماعي كمحدد اجتماعي تعم  ،( 22) الجنسةةةةةةاني  األخر  
 إضافي للصح  يؤثر بشكل خط ر عل  تمتس هذه النظا  بالحق في الصح  وحقوق اإلنسان األخر ه 

وتؤكد اللجن   ن الحق في الصةةةةةةةةةح  لشةةةةةةةةةمل الحمال  النعال  من جميس   ةةةةةةةةةكال العن  والتعذيب  -15
ًا والتم  ز ضةةةةةةد جميس األ ةةةةةةخاث ومن جميس م اهر العن  القا م  عل  النوا االجتماعيه ويتطلب  لضةةةةةة 

اتخاذ إجرا ا  وقا ي  وترويجي  وعالجي  لحمال  جميس األفراد من الممارسةةةةةةةةةةةةا  والقواعد الضةةةةةةةةةةةةارة والعن  
 ه ( 23) نجابي القا م عل  النوا االجتماعي التي تحرم م من التمتس الكامل بالصح  الجنسي  واإل

  

 ه 2-16و 1-16و 3-5و 2-5الرالا   ،70/1قرار الجمعي  العام   (19)

والع د الدولي    صوال قا ي  واالجتمالي   االقتصةةةةةةةةةةةةةةادل   بالحقوق   الخاث  الدولي  والع د اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةانصان ر)ي(   (20)
ضةد المر ةص واتنا ي  حقوق الطنلص ان ر)ي(  لضةًا ص واتنا ي  القضةا  عل  جميس   ةكال التم  ز  الخاث بالحقوق المدني  والسةياسةي 

بشةةةىن مسةةةؤولي  الدول عن   56/83ص وقرار الجمعي  العام   8النقرة    ، (2004)31التعل ق العا  رقم    ،اللجن  المعني  بحقوق اإلنسةةةان
 (ه8و 4المادتان  ،)المرفقًا األفعال ا ر المشروع  دولي

ص والتعل ق العةا  18و 10و  8النقرا   ، (2000)14التعل ق العةا  رقم    ،بةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةادلة  واالجتمةالية  وال قةا ية اللجنة  المعنية   (21)
 ه5النقرة  ،(2016)22 رقم

ه تشةةةةةةة ر عالم  ش إل    ةةةةةةةخاث من ذوي الم ل الجنسةةةةةةةي وال وي  الجنسةةةةةةةاني  والتعب ر الجنسةةةةةةةاني [ال ينطبق عل  النص العر ي] (22)
 الذين لعر فون  ننس م عل   سس  خر ه  ،والخصا ص الجنسي  المتنوع 

ا   ص والتعل ق العةةةة21النقرة    ،( 2000)14التعل ق العةةةةا  رقم    ،اللجنةةةة  المعنيةةةة  بةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلةةةة  واالجتمةةةةاليةةةة  وال قةةةةا يةةةة  (23)
 ه 29و 22النقرتان  ،(2016)22 رقم
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فقد   ةار  اللجن  صةراحً     ،وفي ح ن  ن الحمال  تمتد لتشةمل جميس   ةكال العن  ضةد الشةخص -16
وال سةةةةيما النسةةةةا   ،إل  االلتزا  بحمال  األ ةةةةخاث الذين لعيشةةةةون في  وضةةةةاا هشةةةة   و م مشةةةة  من العن 

اعترفت اللجن  بتجر     ،ه وفي هذا الصةةةةدد( 24) والعامل ن في تجارة الجنس ،واأل نال والمراهق ن وكبار السةةةةن
  (25) عند التمال اإلج اض  و الرعال  بعد اإلج اض(  ،المر ة مس العن   وال حيات ا )عل  سةةةةةةةةةةةةةب ل الم ال

عن العن  ضةةةةةد األ نال )م ل  فضةةةةةالً   ،( 26) عندما يتم االتجار ب ا واسةةةةةترالل ا في الجنس ،و ثنا  النزاعا 
والم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةي   ،( 27) الممارسةةةةةةةةا  الضةةةةةةةةارة واالتجار واالسةةةةةةةةترالل الجنسةةةةةةةةي(

التدخال  الجراحي  والعالجي   ،ني  وحاملي صةةةةةةنا  الجنسةةةةةة ن )عل  سةةةةةةب ل الم الومرايري ال وي  الجنسةةةةةةا
واأل ةةةةةةةةخاث   ،( 28) الالإرادل  التي ال رجع  ف  ا والتي تلجر  للرضةةةةةةةةس  و األ نال ذوي صةةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةةة ن(

 ه( 29) اإلعاق  ذوي 

المتعددة والمتداخل  عل  و ةةةةةةةةةدد  اللجن  عل   همي  التصةةةةةةةةةدي ل ثر المتناقم أل ةةةةةةةةةكال التم  ز   -17
وهو ما تؤكد المقررة الخاصةةةةةة   نه لكتسةةةةةةي   ،والترلب عليه  ( 30) التمتس بالحق في الصةةةةةةح  والمسةةةةةةاواة النعلي 

  همي  خاص  بالنسب  للناج ن من العن ه

ويقتضةةةةي االلتزا  باالحترا   ن تمتنس الدول عن التدخل بشةةةةكل مبا ةةةةر  و ا ر مبا ةةةةر في الحق   -18
 و الجراح     ،االمتناا عن تطب ق العالجا  الطبي  القسةةةةةةةري  )من قب ل التع يم القسةةةةةةةري  م ل  ،في الصةةةةةةةح 

 و االمتناا عن االنخرا  في وحشةةةةي  الشةةةةر  ه واألهم من  ،ا ر الطولي  عل  حاملي صةةةةنا  الجنسةةةة ن(
م بمن ف   ، ن حرمان  فراد  و جماعا  مع ن  من الوصةةةةةول إل  المرافق والسةةةةةلس والخدما  الصةةةةةحي  ،ذلك

لاللتزا  باحترا  الحق  ًا  سةةةةةةةةةةةةيشةةةةةةةةةةةةكل انت اك ،نتيج  للتم  ز بحكم القانون  و بحكم الواقس ،الناجون من العن 
 ،بما في ذلك العن  الجنسةةي  ،الصةةح ه وعندما تواجه الناجيا  من العن  القا م عل  النوا االجتماعي في

ه ( 31) إلنجابي  سةةةةةةةةةةةةة لنت ك  لضةةةةةةةةةةةةةاً فإن االلتزا  باحترا  الحق في الصةةةةةةةةةةةةةح  الجنسةةةةةةةةةةةةةي  وا ،هذه الحواجز م ل
 و تجريم اإلج اض والنشةةا  الجنسةةي بالتراضةةي  ،األم ل  عل  هذه الحواجز ح ر وسةةا ل منس الحمل ومن

 ب ن البالر نه

  

في مالح ات ا    ،ه  عر ت اللجن 32النقرة    ،(2016)22والتعل ق العا  رقم   ،35النقرة    ،(2000)14التعل ق العا  رقم   ،المرجس ننسه (24)
( عن  واال ا 37النقرة    ،E/C.12/KEN/CO/2-5الختامي  بشىن التقرير الجامس للتقارير الدوري  من ال اني إل  الخامس لك نيا )

  ،( E/C.12/NOR/CO/6في مالح ات ا الختامي  عل  التقرير الدوري السةةادل للنرويل )ه و إزا  العن  المنزلي المنتشةةر في البلد
 سلطت الضو  عل  مسىل  العن  ضد كبار السن في السياقا  المنزلي  والمؤسسي  في النرويله 

 ه 26النقرة  ،(2016)22التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (25)

 ه 30النقرة  ،المرجس ننسه (26)

المالح ا  الختامي  بشةةةةةةةةةةىن التقارير    ،عل  سةةةةةةةةةةب ل الم ال  ،ص ان ر)ي(االقتصةةةةةةةةةةادل  واالجتمالي  وال قا ي اللجن  المعني  بالحقوق   (27)
 (هE/C.12/TZA/CO/1-3األولي إل  ال الث لجم وري  تنزانيا المتحدة )

ه المالح ا  الختامي  بشةةةةةةةىن 59النقرة    ،(2016)22التعل ق العا  رقم  ،مالي  وال قا ي اللجن  المعني  بالحقوق االقتصةةةةةةةادل  واالجت (28)
(ص والمالح ةا  الختةامية  بشةةةةةةةةةةةةةةةىن التقرير الةدوري ال ةاني لكةازاخسةةةةةةةةةةةةةةتةان E/C.12/BEL/CO/5التقرير الةدوري الخةامس لبلجيكةا )

(E/C.12/KAZ/CO/2،    48النقرة)،    بشةةةةةةةةةةةىن العن  في المدارل ضةةةةةةةةةةةد الطالب الم ل  ن والم ليا  ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةةةةي
 ومرايري ال وي  الجنساني  وحاملي صنا  الجنس ن في كازاخستانه 

المالح ةةا  الختةةاميةة  بشةةةةةةةةةةةةةةةةىن التقرير الةةدوري الرابس لن وزيلنةةدا    ،اللجنةة  المعنيةة  بةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةادلةة  واالجتمةةاليةة  وال قةةا يةة  (29)
(E/C.12/NZL/CO/4)،  المالح ا   ًا بشةةةىن حمال  األ نال ذوي اإلعاق  ونسةةةا  الماوري و  نال ن من العن ه ان ر)ي(  لضةةة

بشةةىن العن  ضةةد األ ةةخاث ذوي اإلعاق  المودع ن   ،(E/C.12/AUS/CO/5الختامي  بشةةىن التقرير الدوري الخامس ألسةةتراليا )
 في مؤسسا   و في مراكز الرعال ه 

 ه 32النقرة  ،(2016)22التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (30)

ص والتعل ق العةةا   34-32النقرا     ،(2000)14التعل ق العةةا  رقم    ،وال قةةا يةة اللجنةة  المعنيةة  بةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادلةة  واالجتمةةاليةة    (31)
 ه 57و 40النقرتان  ،(2016)22 رقم

http://undocs.org/ar/E/C.12/KEN/CO/2
http://undocs.org/ar/E/C.12/NOR/CO/6
http://undocs.org/ar/E/C.12/TZA/CO/1
http://undocs.org/ar/E/C.12/BEL/CO/5
http://undocs.org/ar/E/C.12/KAZ/CO/2
http://undocs.org/ar/E/C.12/NZL/CO/4
http://undocs.org/ar/E/C.12/AUS/CO/5
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فةإن االلتزا  بةالحمةالة  يتطلةب من الةدول  ن توفر الحمةالة  من جميس   ةةةةةةةةةةةةةةكةال   ،وكمةا ذلكر  عاله -19
بما في ذلك منس األ راف ال ال   من إكراه المر ة عل  الخضوا للممارسا  التقل دل  من قب ل تشويه  ،العن 

يق  األعضةةةةا  التناسةةةةلي  األن وي  ومن التدخل في التمتس بالحق في الصةةةةح ه ويمكن تحق ق الحمال  عن  ر 
بما في ذلك ح ر الممارسةةةةا  الضةةةةارة    ،سةةةةن وإنناذ قوان ن وسةةةةياسةةةةا  تح ر العن  والممارسةةةةا  التم  زي 

 ه  ( 32) والعن  القا م عل  النوا االجتماعي بموجب القانون 

 و مقاضةةةةةةةةةاة   ،وتشةةةةةةةةةدد اللجن  عل   ن عد  اتخاذ جميس التداب ر الالزم  لحمال  المر ة من العن  -20
لاللتزا  بحمال  الحق في  ًا  لشةةةةةةةكل انت اك  ،ممارسةةةةةةةا  الطبي   و ال قا ي  التقل دل  الضةةةةةةةارة و ت بيط ال ،الجناة

الصةةةةةةح ه وتنت ك الدول الحق في الصةةةةةةح  عندما ال تتخذ خطوا  فعال  لمنس األ راف ال ال   من تقويض  
اب )بما في  وال سةةةيما  يما يتعلق بالعن  األسةةةري واالاتصةةة  ،التمتس بالحق في الصةةةح  الجنسةةةي  واإلنجابي 

ذلك االاتصةةاب الزوجي( واالعتدا  الجنسةةي واإليذا  الجنسةةي والتحرس الجنسةةي بما في ذلك  ثنا  حاال   
النزاا وما بعد النزاا والحاال  االنتقالي ص والعن  الذي لست دف الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسي 

املي صةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةةاني   ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةاني  وح
األخر   و النسةةةةةا  اللواتي لسةةةةةع ن إل  اإلج اض  و للحصةةةةةول عل  الرعال  بعد اإلج اضص والممارسةةةةةا  

والتع يم القسةةةةةةةةةةري  ،وزواج األ نال والزواج باإلكراه  ،الضةةةةةةةةةةارة م ل تشةةةةةةةةةةويه األعضةةةةةةةةةةا  التناسةةةةةةةةةةلي  األن وي 
إخضةةةةاا الموال د واأل نال حاملي صةةةةنا  الجنسةةةة ن لتدخل جراحي  واإلج اض القسةةةةري والحمل القسةةةةريص و 

 ه( 33) ا ر  وعي ال حاج  إليه من الناحي  الطبي  و صورة ال رجع  ف  ا

ف تطلةب  ن تعتمةد الةدول التةداب ر التشةةةةةةةةةةةةةةريعية  واإلدارية  والمةالية    ، مةا االلتزا  بةإعمةال هةذا الحق -21
م اًل   ،رامي  إل  ضةةةةةةةةةةمان اإلعمال الكامل للحق في الصةةةةةةةةةةح والقضةةةةةةةةةةا ي  والترويجي  وا رها من التداب ر ال

تطلب    ،ه وعل  وجه التحديد( 34) باعتماد سةةةياسةةةا   و خطط عمل  و برامل لمنس العن  والتصةةةدي له وجبره
اللجن  إل  الدول  ن تضةةةةةمن الرعال  الصةةةةةحي  البدني  والعقلي  للناجيا  من العن  الجنسةةةةةي واألسةةةةةري في  

ومنس الحمل في حاال     ،ذلك الحصةةةةةةةةةول عل  خدما  الوقال  بعد التعرض للعن بما في  ،جميس الحاال 
وال سةةةةةةةةةةةةةيما  يما يتعلق  ،و ن تضةةةةةةةةةةةةةطلس بحمال  إعالمي   ،( 35) وتوف ر خدما  اإلج اض المىمون  ،الطوارئ 

وتالحظ المقررة الخاصةة   ن هذه   ه( 36) والعن  األسةةري  ،والممارسةةا  التقل دل  ،بالصةةح  الجنسةةي  واإلنجابي 
وتالحظ  ن عد  كنال  الموارد العام   و سةةةةةةةةةةةةو    ، خر  من العن  االلتزاما  سةةةةةةةةةةةةتمتد لتشةةةةةةةةةةةةمل   ةةةةةةةةةةةةكاالً 

وال سةةةةيما  ولظك الذين هم   ،مما يؤدي إل  عد  تمتس األفراد  و الجماعا  بالحق في الصةةةةح   ،تخصةةةةيصةةةة ا
د  اعتمةاد ن ل جنسةةةةةةةةةةةةةةاني )ا ر ثنةا ي( إزا    و عة   ،في حةالة  ضةةةةةةةةةةةةةةع   و ت ميش م ةل النةاج ن من العن 

 بما في ذلك الصح  الجنسي  واإلنجابي ه ،للحق في الصح ًا الصح  من  ىنه  ن لشكل انت اك

وتشةةةةدد المقررة الخاصةةةة  عل   ن  ي  ةةةةخص  و مجموع  من ضةةةةحالا انت ا  الحق في الصةةةةح    -22
سةبل االنتصةاف المناسةب  عل  الصةع دين   تتاح له/ل ا سةبل انتصةاف قضةا ي  فعال   و ا رها من  نينبري  

  

ص والتعل ق العةةةةا   35النقرة    ،( 2000)14التعل ق العةةةةا  رقم    ،اللجنةةةة  المعنيةةةة  بةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلةةةة  واالجتمةةةةاليةةةة  وال قةةةةا يةةةة  (32)
 د(ه )49و 41النقرتان  ،(2016)22 رقم

التعل ق العةةةةا   ه و 51النقرة    ،( 2000)14التعل ق العةةةةا  رقم    ،للجنةةةة  المعنيةةةة  بةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلةةةة  واالجتمةةةةاليةةةة  وال قةةةةا يةةةة ا (33)
 ه 59النقرة  ،(2016)22 رقم

التعل ق العةةةةا   ه و 33النقرة    ،( 2000)14التعل ق العةةةةا  رقم    ،اللجنةةةة  المعنيةةةة  بةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلةةةة  واالجتمةةةةاليةةةة  وال قةةةةا يةةةة  (34)
 ه 45النقرة  ،(2016)22 رقم

 ه 45النقرة  ،(2016)22التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (35)

التعل ق العةةةةا   ه و 36النقرة    ،( 2000)14التعل ق العةةةةا  رقم    ،اللجنةةةة  المعنيةةةة  بةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلةةةة  واالجتمةةةةاليةةةة  وال قةةةةا يةةةة  (36)
 ه 45النقرة  ،(2016)22 رقم
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وتؤكد عل  ضةةةةرورة توف ر إمكاني  الحصةةةةول عل  الخدما  الصةةةةحي  كجز  من برامل   ،( 37) الو ني والدولي
 ه( 38) وال سيما العن  الجنسي المتصل بالنزاا ،جبر الضرر للناجيا  من العن  الجنسي

 ثنائي(   النوع االجتماعي: نهج شامن )غير النوع االجتماعي والعنف القائم على   - رابعاا  

تشةةةةدد المقررة الخاصةةةة  عل   همي  اعتماد ن ل ا ر ثنا ي إزا  العن  الممار ل عل   سةةةةال نوا  -23
 الجنس والعن  القا م عل  النوا االجتماعي في إ ار الحق في الصح ه

لي  إزا  الحق في من من ور ن ل المسةةةةةاواة الشةةةةةامل  والنع  ،وهذا ليس الشةةةةةي  الصةةةةةحيح فحسةةةةةب -24
 ،ولكن هذا ما تؤيده مجموع  قوي  من صةةةكو  قانون حقوق اإلنسةةةان والسةةةوابق القضةةةا ي  والمواد  ،الصةةةح 

التي للسةةةةتخد  ف  ا مصةةةةطلح النوا االجتماعي لوصةةةة  البن  االجتمالي  ال قا ي  التي تلع  ن  دوار  ةةةةخص  
ه ( 39) الذي للعط  لخصةا صةه الجنسةي  الب ولوجي وسةلوكياته و  ةكال تعب ره و نشةطته وسةماته وفقًا للمعن   ما

وتشةةةا ر المقررة الخاصةةة  الخب ر المسةةةتقل المعني بالحمال  من العن  والتم  ز القا م ن عل   سةةةال الم ل 
الجنسةي وال وي  الجنسةاني  ر له القا ل إنه ليس في هذا التعريف ما لسةاوي ب ن مصةطلحي النوا االجتماعي 

ا االجتمةةاعيص وتؤكةةد التحل ةةل القةةا م عل  األدلةة  الةةذي منةةاده  نةةه بموجةةب القةةانون  والمر ة  و الجنس والنو 
لشةةمل اسةةتخدا  مصةةطلحي النوا االجتماعي وال وي  الجنسةةاني  والتعب ر الجنسةةاني   ،الدولي لحقوق اإلنسةةان

ليمي  جميس األ ةةةةةةةةةةخاث والمجتمعا  المحلي  والسةةةةةةةةةةكانص وترحب بالتقد  الذي  حرزته ال  ظا  الدولي  واإلق
 ه ( 40) لحقوق اإلنسان في هذا الصدد

وينبري التصةةةةةةةةةةةةةةدي للعن  القةا م عل  النوا االجتمةاعي بةاتبةاا ن ل ا ر ثنةا ي لن م العن  القةا م  -25
واالنت اكا  المرتكب  ضةد األ ةخاث   ،عل  النوا االجتماعي باعتباره ظاهرة تشةمل مسةا ل النشةا  الجنسةي

وخصةةةا صةةة م الجنسةةةي ه والتصةةةور  ،وهويت م الجنسةةةاني   ،عل   سةةةال م ل م الجنسةةةي الح يقي  و المنترض
ال نا ي للنوا االجتماعي عل   نه تصةةور لكرل المرايرة الجنسةةي  كن ا  معياري لنضةةي إل  افتراض لحدد 

ل الجنسةةةةةةةةةةةةةةي ومرةةايري ال وية  الجنسةةةةةةةةةةةةةةةانيةة  و حرار ال وية  معةةالم تعةةا ي الم ليةةا  والم ل  ن ومزدوجي الم ةة 
الجنسةةةةاني  وحاملي صةةةةنا  الجنسةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةاني  األخر  إزا  ال ياكل االجتمالي  والسةةةةياسةةةةي  

وهو  حد   ،( 41) بما ف  ا تلك المتعلق  مبا ةةةةةةةةةةرة بالعن  القا م عل  النوا االجتماعي  ،واالقتصةةةةةةةةةةادل  والقانوني 
ي  ل  ةةةةكال الوحشةةةةي  بشةةةةكل خاث من العن  القا م عل  النوا االجتماعي وجرا م الكرا ي   األسةةةةباب الجذر 

 وخطاب الكرا ي  التي يواج ون اه

  

 ه 59النقرة  ،(2000)14التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (37)

  8 مر بتقدلم تعويضةةةةةا  عام  مؤر    ،ICC-01/04-02/06رقم   ،المدعي العا  ضةةةةةد بوسةةةةةكو نتاااندا  ،المحكم  الجنا ي  الدولي  (38)
بمن ف  م ضةةةةةةةةةحالا العن  الجنسةةةةةةةةةي  و العن  القا م عل  النوا   ،الذي تقر  يه المحكم  بىن ضةةةةةةةةةحالا مع  ن ن  ،2021آذار/مارل  
لحتاجون إل  معامل  ذا   ولوي  للحصةةةةةول عل    ،وكذلك األ نال المولودون نتيج  االاتصةةةةةاب واالسةةةةةتعباد الجنسةةةةةي  ،االجتماعي

  ،81-78وتعترف بىن التعويضةةةةةةةةةةةةةا  جمالي  )النقرا     ،(240و  214و  93و  87   بي  بدني  و/ و ننسةةةةةةةةةةةةةي  فوري  )النقرا   رعال
لمر  اواتيماال ضةةةةةةةةةةةد إسةةةةةةةةةةةت ه في قضةةةةةةةةةةةي  https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05121  ،(193و  186و

 مر  محكم  اواتيماال المختصة  بالن ر  ،المعروف  باسةم قضةي  سة بور زاركو ،فرانسةيسةكو رييس ج رون إي ه ريبرتو فالديز  سةيل
 ببنا  مركز صحي كجز  من التعويضا ه ( C-01076-2012-00021في الجرا م العالي  الخطورة )الحكم 

(39) A/HRC/47/27،  ه 14و 13النقرتان 

 ه 26–21و 14النقرا   ،المرجس ننسه (40)

(41) C. Ngwena, What is Africanness? Contesting Nativism in Race, Culture, and Sexualities (Pretoria, 

Pretoria University Law Press, 2018), p. 204ه  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05121
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/27
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وت  ر تقا عا  النوا االجتماعي والنشةةةا  الجنسةةةي العن   القا م عل  كره النسةةةا  ك قاف  سةةةا دة  -26
والم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةي تكرل السةةةةيطرة األبوي  والعن  الذي يؤثر عل  جميس النسةةةةا  

ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةةاني   
األخر  واأل ناله والن ل الذي يتناول العن  القا م فقط عل   سةةةةةةال النوا االجتماعي ال نا ي ينطوي عل  

سةةوا   كن  من   ،  والنتيا  اللواتي لحاف ن عل  هويت ن الجنسةةاني  األصةةلي مخا ر تتم ل في حمال  النسةةا
واأل ةةخاث ايخرين ًا باسةةت نا  النسةةا  المتحوال  جنسةةي  ،المرايرا     الم ليا     مزدوجا  الم ل الجنسةةي

وقد لسةتند بشةكل خا ب إل  افتراض  ن  ،الذين ين ر إل  م عل   ن م ال لسةتوفون معيار ال نا ي  الجنسةاني 
  من قبل الذكورهًا العن  يلرتكب دا م

وتشدد المقررة الخاص  عل  الحاج  إل  توسيس نطاق تعريف العن  القا م عل  النوا االجتماعي  -27
والخصةةةةةةا ص    ،وال وي  الجنسةةةةةةاني   ،والم ل الجنسةةةةةةي ،ليشةةةةةةمل العن  القا م عل   سةةةةةةال النشةةةةةةا  الجنسةةةةةةي

و حرار ال وي    ( 42) ومن ثم لشةةةةمل جميس النسةةةةا  الالتي لحاف ن عل  نوع ن الجنسةةةةاني األصةةةةلي ،الجنسةةةةي 
 واأل خاث الذين لل  رون سما  األنوث هًا الجنساني  وذوا  صنا  الجنس ن والمتحوال  جنسي 

ال لخلو  ي  ةةةكل من   ةةةكال  ،وكما الح ت المقررة الخاصةةة  المعني  بمسةةةىل  العن  ضةةةد المر ة  -28
 ،والعن  ضةةد المر ة ليس المشةةكل  الجذري   ،  الذي لمارسةةه األ ةةخاث عل  المر ة من العن  ال يكليالعن 

بل لحدث بسةبب التسةامح إزا    ةكال  خر  من التم  زه والقمس األبوي والعنصةري والقا م عل  التم  ز ضةد 
  من سةلسةل  العن  المسةتمرة وعل  النموذج الر سةمالي هو جز ًا ذوي اإلعاق  وكره الم ل  ن والمتحول ن جنسةي 

 وال روف التي تس ل العن  وت  ب له ال روف المواتي  وتلدلمهه

ويمكن تعريف العن  القا م عل  النوا االجتماعي عل   نه مجموع   فعال ضةارة تسةت دف  فرادًا   -29
له المجتمس من هويا  وسةةةةةةةما     ،عل   سةةةةةةةال نوع م االجتماعي و دوار ويمكن  ن للن م عل   نه ما لشةةةةةةةك 

ه  ( 43) وتنسةة ر المجتمس من الناح ت ن االجتمالي  وال قا ي  لتلك النروق الب ولوجي  ،وينسةةب ا إل  المر ة والرجل
سةةةةوا    ،والحرمان االقتصةةةةادي  و التعليمي ،واإلكراه   ،والت ديدا   ،ويمكن  ن لشةةةةمل اإليذا  البدني والننسةةةةي

 م عل  النوا االجتمةاعي متجةذر في عالقا  القوة  حدث ذلك في الحيةاة العةام   و الخةاصةةةةةةةةةةةةةة ه والعن  القةا
  ،الةذي ينعكس في القواعةد والتوقعةا  المجتمعية    ،ا ر المتكةافظة  داخةل الن ل ال نةا ي إزا  النوا االجتمةاعي

 والحاال  ال ر ي  الختالال  موازين القو  التي لنرزها الن ا  األبويه

فإن    ،للعن  القا م عل  النوا االجتماعيًا توثيقًا ج دو اإلضةةةةةةةةةةةةةاف  إل  ايثار الصةةةةةةةةةةةةةحي  الموثق   -30
الحرمان الروت ني من الحق في التحكم في الجسةةةةةةةةةةةد في حال  النسةةةةةةةةةةةا  والم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل 
الجنسةةةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةةة ن و فراد النظا  

هو  ةةكل واسةةس االنتشةةار ومعمم من   ةةكال   ،ن ال لسةةتوفون معيار ال نا ي  الجنسةةاني الجنسةةاني  األخر  الذي 
 العن  ال يكلي والمؤسسي القا م عل  النوا االجتماعيه  

  

 تنطبق العبارة عل  األ خاث الذين يتطابق إحساس م الشخصي بنوع م االجتماعي مس الجنس المع  ن ل م عند الوالدةه  (42)

  ، https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_eng.pdf  ، يكية  لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةان ان ر)ي( محكمة  البلةدان األمر  (43)
 ه 16 النقرة

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_eng.pdf
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 للعنف األش ال المتعددة -خامساا  

العنف القةائم على النوع االجتمةاعي المامةارعل على أسةةةةةةةةةال الميةن الجنسةةةةةةةةةي الح يقي   -ألف 
 والخصائص الجنسية  ،والتعبير الجنساني  ،ة الجنسانيةوالهوي  ،المفترض أو

يلن ر إل  النوا االجتماعي في العديد من المجتمعا  ضةةمن عدسةة  ثنا ي  البؤرة رسةةخت المن و   -31
ه ومن خالل هذا التصةةةةور للنوا  ( 44) الم يمن للنشةةةةا  الجنسةةةةي الذي لعتبر  ن المرايرة الجنسةةةةي  هي القاعدة

 نتل المجتمس و عاد إنتاج  ياكل ومؤسةةةةسةةةةا  وقواعد مجتمعي  تكرل بحكم  ،ياالجتماعي والنشةةةةا  الجنسةةةة 
بما في ذلك ال ياكل والمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةا     ، بيعت ا النكرة التي منادها  ن الجنس المع  ن عند الوالدة هو المعيار

 ه  ( 45) والقواعد المتعلق  بحقوق اإلنسان

وهويت م    ،الجنسةةةةةي الح يقي  و المنترضوالعن  الذي لسةةةةةت دف األ ةةةةةخاث عل   سةةةةةال م ل م   -32
ه  (46) وخصةةةا صةةة م الجنسةةةي  منتشةةةر عل  نطاق واسةةةس عل  مسةةةتو  العالم  ،وتعب رهم الجنسةةةاني ،الجنسةةةاني 

المتجذر في الرغب  في معا ب  األ ةةةةةةةةةخاث الذين ال تتنق هويات م وتعب رات م و جسةةةةةةةةةادهم مس   ،وهذا العن 
  ، واعتقةاال   ،يتجل  في  عمةال )اعتةدا ا   ،القة  ب ن رجةل وامر ة الن ةا  ال نةا ي المعيةاري الةذي لقو  عل  ع

ما ترتكب ا الج ا  الناعل  الحكومي   و تتراضة  عن اه ويتم إضةنا  ًا وقتل( التي ك  ر  ،وتعذيب  ،وااتصةاب
الطابس المؤسةةةسةةةي عل  العن  ضةةةد الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةاني   

ل وي  الجنسةةةةاني  وحاملي صةةةةنا  الجنسةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةاني  األخر  من خالل ن م متح زة و حرار ا
تنبس    ،راسةخ  في القوان ن والسةياسةا  التي تع ق  و تح ر تعب ر الشةخص عن ذاتهه وفي العديد من البلدان

مما  ، و اإلسةباني   و النرنسةي  القوان ن والممارسةا  التم  زي  السةاري  ال و  من الن م االسةتعماري  البريطاني 
عن العديد من ال قافا  التي كانت سةةا دة قبل االسةةتعمار والتي كانت مننتح  عل  تعددل  ًا كب ر   لم ل تحوالً 

 ه  ( 47) النوا االجتماعي والتعددل  الجنسي 

 ،موتالحظ المقررة الخاصةةةةةةةةة  بقلق  ن العامل ن في مجال الرعال  الصةةةةةةةةةحي  في جميس  نحا  العال -33
مةا يتلقون تةدريبةًا عل  تلبية  احتيةاجةا  الرعةالة  الصةةةةةةةةةةةةةةحية  الجنسةةةةةةةةةةةةةةية  واإلنجةابية  للم ليةا  ًا  نةادر   ،بوجةه عةا 

ه ونتيج  أل ةكال  ( 48) والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةي ومرايري ال وي  الجنسةاني  وحاملي صةنا  الجنسة ن
ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةي ومرايري  العن  والتم  ز واإلقصةةةةةا  التي يواج  ا الشةةةةةباب من الم ليا  والم  

في   بما  ،ال وي  الجنساني  و حرار ال وي  الجنساني  وحاملي صنا  الجنس ن و فراد النظا  الجنساني  األخر  
تقترن ب ذه النظ  مسةةةةةةةةتويا   عل  من اضةةةةةةةةطرابا  الصةةةةةةةةح     ،ذلك من داخل  سةةةةةةةةرهم ومجتمعات م المحلي 

مرا  مقارن  بالشةةةةةةةباب  7إل   3ح ث إن  فراد هذه النظ   ك ر عرضةةةةةةة  لمحاوال  االنتحار بمقدار   ،العقلي 
المرةايرين جنسةةةةةةةةةةةةةةيةًاه وتعةاني الم ليةا  والم ل ون ومزدوجو الم ةل الجنسةةةةةةةةةةةةةةي ومرةايرو ال وية  الجنسةةةةةةةةةةةةةةةانية  

لقلق واالكتظاب ال وي  الجنسةةةةةةةاني  وحاملو صةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةةاني  األخر  من ا و حرار

  

(44) C. Ngwena, What is Africanness?،  ه 204ثه 

 هالمرجس ننسه (45)

  ، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdfانةةةةةة ةةةةةةر   ( 46) 
 ه  1النصل  

(47) A/HRC/38/43 (2018) وA/HRC/47/27 (2021)ه  

(48) Mariella Munyuzangabo, and others, “Delivery of sexual and reproductive health interventions in 

conflict settings: a systematic review” (BMJ Global Health vol. 5 (Suppl. 1), 2020), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375437/ه 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/38/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375437/
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من ا رهم وهم  ك ر عرضة  إلسةا ة اسةتخدا  التبغ والكحول ول مراض القلبي  والسةكت  وأل ةكال عديدة   ك ر
 ه( 49) السر ان من

ًا  وتؤدي عوامل م ل اإلثني  والعرق والجنس والنوا االجتماعي ووضةةةس الم اجر والعمر والنقر دور  -34
هةذه التنةاوتةا  في التمتس بةالحق في الصةةةةةةةةةةةةةةحة  ترتبط جميع ةا فةإن  ،ه ومس ذلةك( 50) في صةةةةةةةةةةةةةةحة  المر ًا  م مة 

بالتح ز واإليذا  والعن  بسةةةةبب االسةةةةتبعاد من الن م االجتمالي  ون م التعليم واالقتصةةةةادا  الرسةةةةمي  التي 
 يتمتس مع م النال في ظل ا بالحمال  الم ني  والشخصي ه ولذلك فإن هذه التناوتا  كل ا لمكن منع اه  

يذا  واالنت ا  الذي يتعرض له المشترلون بالجنس بشكل عا  نسب  كب رة من الم ليا  ويشمل اإل -35
والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةنا   

م ل م  الذين يتعرضةةةةةةون لمزيد من االسةةةةةةت داف واإليذا  بسةةةةةةبب ،الجنسةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةاني  األخر  
وخصةةا صةة م الجنسةةي ه وفي ظل   ،وتعب رهم الجنسةةاني ،وهويت م الجنسةةاني   ،الجنسةةي الح يقي  و المنترض

ال للسةةجل إيذا  المشةةترل ن بالجنس من الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةي ومرايري    ،هذه ال روف
راد النظا  الجنسةةةاني  األخر  عل  ال وي  الجنسةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةاني  وحاملي صةةةنا  الجنسةةة ن و ف

 ه( 51) مما يتر  فجوة في ف م العن  وم ْن يتىثر به  ، نه عن  قا م عل  النوا االجتماعي

ما ال لشةةعر الم ليا  والم ل ون ومزدوجو الم ل الجنسةةي ومرايرو ال وي  الجنسةةاني  و حرار  ًا  واالب  -36
 ،بمن ف  م األفراد ا ر ال نا   ن ،و فراد النظا  الجنسةاني  األخر  ال وي  الجنسةاني  وحاملو صةنا  الجنسة ن 

باألمان  يمتنعون عن إبالغ السةةةةلطا  بما يتعرضةةةةون له من انت اكا  خوفًا من الوقوا ضةةةةحالا مرًة ثانيً ه  
مما لمنس ضةحالا  ،ما ال تسةمح الوثا ق الرسةمي  بتسةج ل النظا  الجنسةاني  خارج فظتي الرجال والنسةا ًا  وك  ر 

 العن  من نقل تجار  م عل   ن ا راجع  إل  اعتبارا  جنساني ه 

ويحدث العن  ضةةةةةةةةةةةد الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةةةةةاني    -37
و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةةاني  األخر  في األماكن العام  

وعمال   ،( 52) (من قبل كل من موظني الدول  )الشر   والم ليشيا  وما  ابه ذلك ،والخاص  عل  حد سوا 
ا ر تابع ن للدول )م ل  فراد األسةرة والرواا  والعصةابا  والمتطرف ن الدين  ن(ه و رض الن ر عن مرتكب 

 تتراض  الدول عن هذا العن  عندما لمر دون تحق ق  و معالج ه ،العن 

خاث المسةت دف ن التزا  الدول بحمال  األ ة ًا وتكرار ًا  وقد  كد  اللجن  المعني  بحقوق اإلنسةان مرار  -38
وهي  سةةةةةباب مح ورة للتم  ز بموجب الع د الدولي الخاث    ،بسةةةةةبب م ل م الجنسةةةةةي  و هويت م الجنسةةةةةاني 

وكذلك األ خاث الذين يدافعون عن حقوق الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل   ،بالحقوق المدني  والسياسي 
 دانت بانت ا  حوادث التم  ز والعن   الجنسةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةاني  وحاملي صةةةةنا  الجنسةةةة نص وقد

 ،ضةةةةةةد الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةنا  الجنسةةةةةة ن
والحواجز التي يواج ون ا للوصول إل  العدال     ،في ذلك  عمال العن  التي يرتكب ا موظنو إنناذ القانون  بما

الدول بحمال  األفراد من انت اكا  الحقوق المنصةوث عل  ا في الع د  ه و رسةت التزا ( 53) وسةبل االنتصةاف

  

 ه  /https://www.hhrguide.org/2014/03/18/how-is-health-a-human-rights-issue-for-lgbti-persons ان ر)ي(  (49)

(50) Inter-American Commission on Human Rights, Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Persons in the Americas (2015) ه 

(51) Inter-American Court of Human Rights, Vicky Hernández et al. v. Honduras, 2021ه 
(52) A/HRC/47/27 (2021) ه 

(53) CCPR/C/KEN/CO/4،    و  ص13الةةةةنةةةةقةةةةرةCCPR/C/KOR/CO/4،    و  ص15و  14الةةةةنةةةةقةةةةرتةةةةةةةانCCPR/C/TGO/CO/5، 
 ه 37و 9النقرتان  ،CCPR/C/SLV/CO/7و ص18و 17 النقرتان

https://www.hhrguide.org/2014/03/18/how-is-health-a-human-rights-issue-for-lgbti-persons/
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/27
http://undocs.org/ar/CCPR/C/KEN/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/KOR/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/TGO/CO/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SLV/CO/7
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ه وفي هذا ( 54) وكذلك من األفعال التي يرتكب ا   ةةةةةةةةةةةخاث عاديون  و كيانا  خاصةةةةةةةةةةة   ،من جانب وكال  ا
سةةةةةةةلمت اللجن  بىن سةةةةةةةماح الدول األ راف بارتكاب م ل هذه األفعال من قيبل   ةةةةةةةخاث عادي ن  ،الصةةةةةةةدد

العنةةالةة  الواجبةة  لمنس حةةدوث هةةذه األفعةةال ومعةةا بةة  مرتكب  ةةا والتحق ق ف  ةةا  و جبر   تخل ن ةةا عن بةةذل  و
ه  ما تخل  الدول  الطرف عن  ( 55) الضةةةةةةةةةةةةةةرر الناجم عن ا من  ةةةةةةةةةةةةةةىنه  ن يؤدي إل  انت اكا  لتلك الحقوق 

 ه ( 56) إل  خرق مستقل للع د ،في حد ذاته  ،التحق ق في المزاعم المتعلق  باالنت اكا   يمكن  ن يؤدي

وقد ر   محكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسةةةةةةةةان  نه لجب عل  الدول  ن تبذل العنال  الواجب   -39
ه وفي حاال  العن  الجنسةةةةةي ضةةةةةد الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل ( 57) نسةةةةةيجفي التحق ق في العن  ال

  الواجب  التزا   سةةةلطا   لشةةةمل معيار العنال  ،الجنسةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةاني  وحاملي صةةةنا  الجنسةةة ن
ه ور   المحكم  ( 58) بالتح ز والتم  زًا  الدول  باتخاذ جميس الخطوا  الالزم  لتحديد ما إذا كان العن  مدفوع

كذلك  ن التم  ز القا م عل   سةةةةةةةال الم ل الجنسةةةةةةةي  و ال وي  الجنسةةةةةةةاني  لسةةةةةةةتوفي عنصةةةةةةةر  الدافس  الذي 
فإن العن  الجنسةةةةةةي ضةةةةةةد الم ليا    ،ه ولذلك( 59) التعذيب  فعل  ،إل  جانب عنصةةةةةةرْي الشةةةةةةدة والني  ،لشةةةةةةكل

والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةاني  وحاملي صةةةنا  الجنسةةة ن القا م عل  التم  ز  
 ،لجبر الضةةرر  مر  المحكم  بى ةةكال  ك ر  ةةموالً  ،لمكن  ن يرق  إل  فعل التعذيبه و اإلضةةاف  إل  ذلك

للعن  الجنسةةةي ضةةةد الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةي ومرايري ال وي   وذلك من  جل التصةةةدي
بما في ذلك التزا  الدول  بتوف ر تعويضةا  مالي  وخدما  إعادة تىه ل  ،الجنسةاني  وحاملي صةنا  الجنسة ن

ال  عل  بدني  وننسةةةةي ص وتن يم مراسةةةةم عام  لالعتراف بمسةةةةؤوليا  الدول ص وتوف ر التدريب داخل ن ا  العد
حقوق الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةةاني  ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةي  

 ه( 60) و ذل العنال  الواجب  في التح يقا  ،ومرايري ال وي  الجنساني  وحاملي صنا  الجنس ن

 (2012) ضةةةد رومانيا هل  هو  هل  ه قضةةةي في   ،وخلصةةةت المحكم  األورو ي  لحقوق اإلنسةةةان -40
إل   ن تخل  الدول عن حمال  األ خاث الذين  اركوا   ( 61) (2015)  إيدنتو ا وآخرون ضد جورجيا  قضي و 

في م اهرا  سةلمي  للم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةي ومرايري ال وي  الجنسةاني  وحاملي صةنا   
ا  تح يقا  فعال  هو تصةةةةةرف يرق  إل  مسةةةةةتو  الجنسةةةةة ن من العن  القا م عل  معاداة الم ل  ن وعد  إجر 

 انت اكا  الح ر المنروض عل  التعذيب والمعامل  الالإنساني   و الم  ن  والتم  زه  

وخلصةةةةةةةةةةةةةةت ال  ظةا  الةدولية  إل   ن   ةةةةةةةةةةةةةةكةال العن  المةذكورة  عاله وانعةدا  التح يقةا  المطةابقة   -41
واتنا ي    ،ي الخاث بالحقوق المدني  والسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةي لمعاي ر حقوق اإلنسةةةةةةةةةان ترق  إل  انت اكا  الع د الدول

واتنا ي  القضةا   ،مناهضة  التعذيب وا ره من ضةروب المعامل   و العقو   القاسةي   و الالإنسةاني   و الم  ن 

  

 ه8النقرة  ،(2004)31التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بحقوق اإلنسان (54)

  هالمرجس ننسه (55)

 ه 15النقرة  ،المرجس ننسه (56)

  ،واألسةةةس الموضةةةولي    ،ه الدفوا األولي قضةةةي  فرنانديز  ورتيرا وآخرون ضةةةد المكسةةةيك  ،محكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسةةةان (57)
 ه 2010 ،والتكاليفه الحكم ،والجبر

 ،واألسةةةس الموضةةةولي   ،ه الدفوا األولي روخال مارين وآخرون ضةةةد ب رو زول قضةةةي   ،محكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسةةةان (58)
 ه 2020 ،والتكاليفه الحكم ،والجبر

 المرجس ننسهه  (59)

-https://www.ejiltalk.org/discriminatory-torture-of-an-lgbti-person-landmark-precedent-set  انة ةر)ي( (60)

by-the-inter-american-court-azul-rojas-marin-and-another-v-peru/ه  

اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان (61) لةةةةةةحةةةةةةقةةةةةةوق  األورو ةةةةةةيةةةةةةة   الةةةةةةمةةةةةةحةةةةةةكةةةةةةمةةةةةةة   ص  https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116847  ،انةةةةةة ةةةةةةر)ي( 
  هhttps://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154400و

https://www.ejiltalk.org/discriminatory-torture-of-an-lgbti-person-landmark-precedent-set-by-the-inter-american-court-azul-rojas-marin-and-another-v-peru/
https://www.ejiltalk.org/discriminatory-torture-of-an-lgbti-person-landmark-precedent-set-by-the-inter-american-court-azul-rojas-marin-and-another-v-peru/
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116847
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154400
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 ه نه  قضةةي في   ،اً ه وفي قرار صةةدر مؤخر ( 62) واتنا ي  حقوق الطنل ،عل  جميس   ةةكال التم  ز ضةةد المر ة 
بشةةةةىن زوج ن م ل  ن تعرضةةةةا للعن  واإلهانا  القا م  عل  معاداة الم ل  ن   الروسةةةةيبه ضةةةةد االتحاد  وده

خلصةةت اللجن  المعني  بالقضةةا  عل  التم  ز ضةةد المر ة  ،وللت ديد بالقتل من جانب رجلْ ن مج ولْي ال وي 
 ه  ( 63) إل  وقوا انت اكا  بموجب االتنا ي 

عل  يد  فراد الشةةةةةةةةةر   في هندورال في ًا وفي قضةةةةةةةةةي  عن   د  إل  وفاة امر ة متحول  جنسةةةةةةةةةي  -42
األمريكي  لمنس  قضةةةةةت محكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسةةةةةان ألول مرة بىن اتنا ي  البلدان   ،2021 عا 

العن  ضةةد المر ة والمعا ب  عليه والقضةةا  عليه )اتنا ي  ب ليم دو بارا( تنطبق ليس فقط عل  النسةةا  الالتي 
 ه  ( 64) عل  النسا  المتحوال  جنسياً ًا ولكن  لض ،لحاف ن عل  نوع ن الجنساني األصلي

 العنف القائم على النوع االجتماعي الممارعل على المرأة -باء 

ينطبق العن  القا م عل  النوا االجتماعي الممار ل عل  المر ة عل  النسا  الالتي لحاف ن عل   -43
في  ًا وهو واحد من  ك ر انت اكا  حقوق اإلنسةةةةةان انتشةةةةةار  ،اً نوع ن الجنسةةةةةاني األصةةةةةلي والمتحوال  جنسةةةةةي 

تن ةد من مة  الصةةةةةةةةةةةةةةحة    ،2018-2000  دولة  تتعلق بةالنترة  161لبيةانةا  من  ًا  ه ووفقة ( 65) جميس  نحةا  العةالم
تعرضةةةةةةةةةن للعن   ،مل ون امر ة  736العالمي  بىن امر ة من كل ثالث نسةةةةةةةةةا  في جميس  نحا  العالم  و نحو  

 و العن  الجنسةةي عل  يد رجل آخر ا ر العشةة ر  و كل  ما خالل   ،الجسةةدي  و الجنسةةي عل  يد العشةة ر
ح ث  فاد ما لقرب من ثلث   ،اً  ة  ةةةةة وعه ويلعد عن  العشةةةةة ر  ك ر   ةةةةةكال العن  ضةةةةةد المر ( 66) مدة حيات ن

بىن ن تعرضةةةةةةن للعن  الجنسةةةةةةي  ًا عام  49و 15النسةةةةةةا  في جميس  نحا  العالم الال ي تتراوح  عمارهن ب ن  
 ه ( 67) الجسدي من قبل العش ر  و

الجنس الممةةةةارل عل  ذوا  اإلعةةةةاقةةةة  وعن  -44 العن  القةةةةا م عل  نوا  العةةةةالميةةةة  عن  والبيةةةةانةةةةا  
في الما     68و 40ه فقد تعرض ما ب ن  ( 68) ا الرعال  التول دل  محدودةاوالعن  في قطالممارسةةةا  الضةةةارة  

ويلعد تع يم ن القسةةري ممارسةة    ،( 69) عاماً  18من النتيا  والشةةابا  ذوا  اإلعاق  للعن  الجنسةةي قبل سةةن 
وتنتشةةةر  لضةةةًا حاال  إسةةةا ة معامل  المر ة وممارسةةة  العن  عل  ا  ثنا     ه( 70)  ةةةا ع  في جميس  نحا  العالم

الحمل والوالدة في المرافق الصةةحي  وفترة ما بعد الوالدة من قبل الممارسةة ن الطب  ن والقابال  والممرضةةا  
 ه  ( 71) العن  التول ديًا وهي ظاهرة تلسم   لض ،وموظني المستشفيا 

عل  صةةةةةةةح   ًا كب ر ًا  النوا االجتماعي الممارل عل  المر ة  ن يؤثر تىث ر ويمكن للعن  القا م عل    -45
 ،ومشةةاكل تتعلق بىمراض النسةةا   ،وإج اض مسةةتحث ،وحمل ا ر مقصةةود  ،مما يؤدي إل  إصةةابا  ،المر ة 

  

 هhttps://ilga.org/Treaty-Bodies-jurisprudence-SOGIESCان ر)ي(  (62)

(63) CEDAW/C/75/D/119/2017ه  

-https://www.ejiltalk.org/vicky-hernandez-et-al-v-honduras-a-landmark-victory-with-aانةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةر)ي(   (64)

bitter-aftertaste/ه  

 ه  /https://www.friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbvان ر)ي(  (65)

 ه https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women ان ر)ي( (66)

 المرجس ننسهه  (67)

 معلوما  مقدم  من صندوق األمم المتحدة للسكانه  (68)

 هhttps://www.unfpa.org/publications/women-and-young-persons-disabilitiesًا المرجس ننسهه ان ر  لض  (69)

(70) A/72/133،  ه32و 29النقرتان 

(71) M Hastings, “Pulling back the curtain on disrespect and abuse: the movement to ensure respectful 

maternity care”, Policy Brief (Health Policy Project, 2015)و صA/74/137،  ه16و 4النقرتان 

https://ilga.org/Treaty-Bodies-jurisprudence-SOGIESC
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/75/D/119/2017
https://www.ejiltalk.org/vicky-hernandez-et-al-v-honduras-a-landmark-victory-with-a-bitter-aftertaste/
https://www.ejiltalk.org/vicky-hernandez-et-al-v-honduras-a-landmark-victory-with-a-bitter-aftertaste/
https://www.friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unfpa.org/publications/women-and-young-persons-disabilities
http://undocs.org/ar/A/72/133
http://undocs.org/ar/A/74/137
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و مراض الصةةةح    ،بما في ذلك ف رول نقص المناع  البشةةةري   ،اً وعدو  منقول  جنسةةةي   ،ومضةةةاعنا  تول دل 
من ب ن    ،واالنتحار والقتل ،وزيادة إسةا ة اسةتعمال المواد  ،ي ذلك القلق واالضةطرابا  االكتظابي العقلي  بما ف

لم ل   ، و ما لسةةةم  بقتل اإلناث  ،ه وقتل النسةةةا  بسةةةبب جنسةةة ن و/ و نوع ن االجتماعي( 72) مشةةةاكل  خر  
بوجه خاث من   اً خط ر  و ةةةةةةكالً  ، ك ر   ةةةةةةكال العن  تطرفًا و عن  م  ر من م اهر التم  ز ضةةةةةةد المر ة 

في الما   من جميس  38فإن  ،ه وحسةةةةب من م  الصةةةةح  العالمي ( 73)   ةةةةكال االعتدا  عل  الحق في الحياة
قد  صةةةةةةدر  قوان ن بشةةةةةةىن ًا بلد 155ه وعل  الرام من  ن  ك ر من ( 74) جرا م قتل النسةةةةةةا  ارتكب ا العشةةةةةة ر

ذًا  فةإن ةا اةالبة   ،العن  األسةةةةةةةةةةةةةةري  إل  زيةادة    19-عمليةا  اإلاالق خالل جةا حة  كوف ةده و د   ( 75) مةا ال تلننة 
 ه( 76) التعرض للعن  وعوامل الخطر المرتبط  به

ويرمي عةةدد من صةةةةةةةةةةةةةةكو  األمم المتحةةدة إل  اسةةةةةةةةةةةةةةت ةةداف العن  القةةا م عل  النوا االجتمةةاعي   -46
 ،2030  من خالل خط  عاًا  وقد تم تعزيز هذه الصكو  الحق  ،( 77) الممارل عل  المر ة بشكل  ك ر تحديداً 

التي ت دف إل  تحق ق المسةةةةةةاواة ب ن الجنسةةةةةة ن وتحديد االا  تتعلق بالقضةةةةةةا  عل  العن  ضةةةةةةد النسةةةةةةا   
 ه( 78) والنتيا  والزواج المبكر والقسري 

 صةةةةةةةدر  اللجن  المعني  بالقضةةةةةةةا  عل  التم  ز ضةةةةةةةد المر ة التوصةةةةةةةي  العام   ،2017وفي عا   -47
و  ةةةةةةةةةةةةةةةار  إل   ن العن  القةا م عل  النوا   ،1992لعةا     19التي تحةد ث التوصةةةةةةةةةةةةةةية  العةامة  رقم    35 رقم

بموجب اتنا ي  القضةةةا  عل  جميس   ةةةكال التم  ز  ًا  االجتماعي الممارل عل  النسةةةا  والنتيا  لشةةةكل تم  ز 
بعوامل ًا  وثيقًا  و نه يرتبط ارتبا   ،لحقوق اإلنسةةةةةةةةةان الخاصةةةةةةةةة  ب نًا  ويم ل في حد ذاته انت اك ،ضةةةةةةةةةد المر ة 

 و حاملي ًا  بما في ذلك االنتما  إل  فظ  الم ليا   و مزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةي  و المتحول ن جنسةةةةةةةةي  ، خر  
ه وسةلمت ( 79) صةنا  الجنسة نص و العمر  و العرق  و اإلعاق   و الحال  الصةحي   و االجتمالي  واالقتصةادل 

  القا م عل   سةةةةةةةةةةةةةةال النوا متنوع  ومتداخل  من التم  ز والعن  بىن المر ة تعاني   ةةةةةةةةةةةةةةكاالً ًا اللجن   لضةةةةةةةةةةةةةة 
االجتمةةاعي بطرق مختلنةة  و ةةدرجةةا  مختلنةة ه و كةةد  اللجنةة   ن ح ر العن  القةةا م عل   سةةةةةةةةةةةةةةةال النوا 

و نةةه قةةد   ،( 80) بموجةةب القةةانون الةةدولي  القةةاعةةدة ايمرةاالجتمةةاعي الممةةارل عل  المر ة قةةد ارتق  إل  منزلةة   
بما في ذلك في حاال    ، و الم  ن  في ظروف مع ن لعادل التعذيب  و المعامل  القاسةةةةةةةةي   و الالإنسةةةةةةةةاني  
و ن بعض   ةةةكال العن  القا م  ،ضةةةمن  مور  خر    ،االاتصةةةاب  و العن  المنزلي  و الممارسةةةا  الضةةةارة

 ه( 81) جرا م دولي  ،في حاال  مع ن  ،عل   سال النوا االجتماعي الممارل عل  المر ة قد تشكل  لضاً 

  

 هhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women ان ر)ي( (72)

 ه 18النقرة  A/76/132و ص61النقرة  ،(2019)36التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بحقوق اإلنسان (73)

(74) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-womenه 

(75) https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-womenه 

 همقدم  من صندوق األمم المتحدة للسكانالمرجس ننسهص ومعلوما    (76)
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publicaو

tions/2020/Issue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf ه 

(ص وإعالن القضةةةا  عل  العن  ضةةةد المر ة )قرار  1992)19التوصةةةي  العام  رقم   ،اللجن  المعني  بالقضةةةا  عل  التم  ز ضةةةد المر ة  (77)
)منشةةةةةةةورا  األمم    1995 يلول/سةةةةةةةبتمبر    15-4  ،بيج ن ،تقرير المؤتمر العالمي الرابس المعني بالمر ة و (ص  48/104الجمعي  العام   

 المرفقان األول وال انيه  ،1القرار  ،النصل األول ،(E.96.IV.13رقم المبيس  ،المتحدة

 هhttps://sdgs.un.org/goals/goal5 ه ان ر)ي(  لضًا:70/1قرار الجمعي  العام   (78)

ث  بالتوصةةةةي  العام    ،7-6و  1النقرا     ،(1992)19التوصةةةةي  العام  رقم   ،اللجن  المعني  بالقضةةةةا  عل  التم  ز ضةةةةد المر ة  (79) المحد 
 ه 12النقرة  ،35رقم 

 ه2النقرة  ،المرجس ننسه (80)

 ه 16النقرة  ،المرجس ننسه (81)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
http://undocs.org/ar/A/76/132
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Issue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Issue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal5
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وهو ما لمحو تجارب    ،  ضد الم ليا  من من ور المرايرة الجنسي  فقطما يلن ر إل  العن ًا واالب  -48
هذه النظ  من النسةةا ه ويعز  فشةةل الدعم الشةةامل من   راف ثال   إل  المواق  التي تكرل السةةلط  األبوي  

مما يؤدي إل  إسةةكا  الناج ن من   ،وهذا النشةةل لكرره المسةةتج بون من األ راف ال ال   ،والمرايرة الجنسةةي 
يرتبط الحرث عل  كتمان  سةةةةرار العالق  وما يتخلل ا   ،عن  العشةةةة ر من ننس الجنسه و النسةةةةب  للم ليا 

 ،بكرا ي  الم لي  الجنسي  والتح ز للمرايرة الجنسي :  بعض الم ليا  ال يزلن لخش ن الخروجًا من إيذا   لض
 ه( 82) وقد لعرضن  ننس ن للخطر في حال  الكش  عن سو  المعامل  في سياق يتسم  صاًل بقمس الم ليا 

بانت اكا  حقوق المر ة في مجال الصةةةةةةةح  الجنسةةةةةةةي  واإلنجابي  بوصةةةةةةةن ا ًا  واعترفت اللجن   لضةةةةةةة  -49
معامل  القاسةةةةةةةي   و من العن  القا م عل   سةةةةةةةال النوا االجتماعي قد ترق  إل  حد التعذيب  و ال   ةةةةةةةكاالً 

وتجريم   ،والحمل القسةري   ،واإلج اض القسةري   ،م ل التع يم القسةري   ،حسةب ال روف  ،الالإنسةاني   و الم  ن 
واالسةةةةةةتمرار القسةةةةةةري  ،والرعال  الالحق  لإلج اض ،والحرمان من اإلج اض المىمون  و تىخ ره ،اإلج اض
ن للحصةةةةةةول عل  معلوما  وسةةةةةةلس وخدما  عن واالعتدا  عل  النسةةةةةةا  والنتيا  الالتي لسةةةةةةع    ،في الحمل

 ه ( 83) الصح  الجنسي  واإلنجابي  وإسا ة معاملت ن

تشةةةةةةدد المقررة الخاصةةةةةة  عل   ن الممارسةةةةةةا  التي ترق  إل  مسةةةةةةتو  العن    ،وفي هذا الصةةةةةةدد -50
رل من   ةةةةةةكال العن  القا م عل  النوا االجتماعي المما لحقوق اإلنسةةةةةةان و ةةةةةةكالً ًا  التول دي تشةةةةةةكل انت اك

النسةةةةةةةةةةةةةةا  وموال دهن الجدد في مرافق الرعال     و احتجاز ،بما في ذلك تكب ل المر ة  ثنا  الوالدة ،عل  المر ة 
إل  حد التعذيب وسةةةةو  ًا وقد تصةةةةل  لضةةةة   ،( 84) الصةةةةحي  بسةةةةبب عد  قدرت ن عل  دفس رسةةةةو  المسةةةةتشةةةةفيا 

 و العمليا    ( 85) الحوض لتسة  ل الوالدةبما في ذلك ممارسةا  من قب ل النصةل الجراحي وتوسةيس   ،المعامل 
عل  العالق  ب ن تجريم  ًا  وتشةةةةدد المقررة الخاصةةةة   لضةةةة   ه( 86) دون موافق  المر ة ًا  ال يصةةةةري  ا ر الالزم   بي 

وتةةىسةةةةةةةةةةةةةة  ألن ثالث من كةةل  ر س حةةاال  إج ةةاض في  فري يةةا   ،واإلج ةةاض ا ر المةةىمون   ( 87) اإلج ةةاض
في الما   من جميس و يا  األم ا  إل    13,2  نسةةب  تصةةل إل  ح ث تعز  ،و مريكا الالت ني  ا ر مىمون 

ويسةةةةةةاورها القلق ألن السةةةةةةلطا  في بعض الواللا  القضةةةةةةا ي  التي لجر   ف  ا   ه( 88) اإلج اض ا ر المىمون 
اإلج اض تسةةةتخد   حكامًا تنص عل  اإلبالغ اإللزامي وتجبر الممارسةةة ن عل  انت ا  السةةةري  ب ن الطب ب  

عل  الحق في الصةةةةةةةةةةةةةةحة  عل  النحو المب ن في  ًا  ا يترتةب عل  ذلةك من آثةار خط رة جةدمس مة   ،والمريض
 ه( 89)  ما  محكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسان مانويال إي  وترول ضد السلنادور قضي 

 ، و موجةةب اتنةةا يةة  القضةةةةةةةةةةةةةةةا  عل  جميس   ةةةةةةةةةةةةةةكةةال التم  ز ضةةةةةةةةةةةةةةةد المر ة والقةةانون الةةدولي العةةا  -51
المسةةةةؤولي  عن العن  القا م عل   سةةةةال النوا االجتماعي الناجم عن فعل  و تقصةةةة ر  ًا   لضةةةة الدول   تتحمل

والج ا  الناعل  ا ر الحكومي ه وتشةةةةمل مسةةةةؤولي  الدول عن العن   ،من جانب الج ا  الناعل  الحكومي 

  

(82) Lethabo Mailula and Letlhogonolo Mokgoroane, “The bloody rainbow: the creation of the second 

closet – lesbian Blackwomxn, intimate partner violence and third parties’ responses”, Acta Juridica, 

vol. 2020, No. 1 (September 2020), p. 267ه 
 ه 43النقرة  ،A/HRC/31/57و ص18النقرة  ،المرجس ننسه (83)

(84) A/74/137،   ه 23و 22و 12النقرا 

  ص11النقرة    ،CCPR/C/IRL/CO/4و ص30و  29النقرتان   ،CAT/C/IRL/CO/2ان ر)ي(  لضةةةةةةةًا   ص20النقرة    ،المرجس ننسةةةةةةةه (85)
 ) (ه 15النقرة  ،CEDAW/C/IRL/CO/6-7و

(86) A/74/137،  ه 24النقرة 

 ه https://maps.reproductiverights.org/worldabortionlawsان ر)ي(  (87)

   ه WHO (2021), https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion ان ر)ي(  (88)

 ه 2021 ،مانويال إي  وترول ضد السلنادور ،محكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسان (89)

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/57
http://undocs.org/ar/A/74/137
http://undocs.org/ar/CAT/C/IRL/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/IRL/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IRL/CO/6
http://undocs.org/ar/A/74/137
https://maps.reproductiverights.org/worldabortionlaws
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
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ل والتحق ق ف  ةا القةا م عل  النوا االجتمةاعي من جةانةب الج ةا  النةاعلة  الحكومية  االلتزا   بمنس هةذه األفعةا
عن تقدلم تعويضةةا ه والدول     فضةةالً   ،ومقاضةةاة المسةةؤول ن وتطب ق العقو ا  القانوني   و التىديبي  المناسةةب 

 و عن عد   ،مسةةةةةةةةةةةةةةؤول  عن كل فعل  و تقصةةةةةةةةةةةةةة ر من جانب ج ا  فاعل  ا ر حكومي  للعز  إل  الدول 
ب ر المناسةةةةةةةةةب  لمنس النعل  و التقصةةةةةةةةة ر  و التحق ق امت ال ا اللتزام ا ببذل العنال  الواجب  باتخاذ جميس التدا

 ه( 90)  يه  و مقاضاة الج   المسؤول   و معاقبت ا  و تقدلم التعويض المناسب

 العنف الممارل على األطفال أو العنف ضد األطفال   -جيم 

العن   تود المقررة الخاص   ن تردد ما  كدته لجن  حقوق الطنل وتشدد عل   نه ال يوجد ما يبرر   -52
 ه( 91) ضد األ نال و ن جميس   كال العن  ضد األ نال لمكن منع ا

ويحق ف  ا ل  نال ًا  عام  18ومن المسةةةةةةلم به  ن الطنول  فترة زمني  تح   بالحمال  حت  سةةةةةةن  -53
وخالل مرحل    ه( 93) و طريق  تتسةةةةةةةق مس قدرات م المتطورة  ( 92) النما  والتعلم واللعب والتطور واالزدهار بكرام 

ه واأل نال  ( 94) وعليه لجب احترا  اسةةةةةةةةةةةةةتقالل م ومشةةةةةةةةةةةةةاركت م ،يتطور االسةةةةةةةةةةةةةتقالل الذاتي ل  نال  ،طنول ال
 مما لعرض صحت م وحق م في الصح  لخطر كب ره ،معرضون بشدة للعن 

للعن  ضةةد األ نال عواقب صةةحي  قصةة رة األجل ومد  الحياةه   ،لمن م  الصةةح  العالمي ًا ووفق -54
وهو  ،ويضةةةةةةةةةةةع  نمو الدماغ والج از العصةةةةةةةةةةةبي  ،ويخل  إصةةةةةةةةةةةابا  خط رة ،وقد يؤدي العن  إل  الوفاة

عل  النمو المعرفيه ويعتمد األ نال المعرضةةةون للعن  سةةةلوكيا  تكيف سةةةلبي  وهم  ك ر ًا  يؤثر سةةةلب  قد ما
معدال   عل  من القلق واالكتظاب ًا دا  الكحول والمخدرا ه ولدي م  لضةةةةةةة عرضةةةةةةة  للتدخ ن وإسةةةةةةةا ة اسةةةةةةةتخ

ويواج ون صةةعو   في الع ور عل   ،الصةةح  العقلي  األخر  واالنتحاره وقد يتسةةر ون من المدرسةة  ومشةةاكل
وهم  ك ر عرضةةةةةةةةةةة  لخطر الوقوا ضةةةةةةةةةةةحي  في وقت الحق للعن  ب ن األ ةةةةةةةةةةةخاث    ،وظين  واالحتناظ ب ا

 ه( 95) الذاتي العن   و

وهي المعاهدة التي حصةةةةةةةةةةلت عل   كبر عدد من التصةةةةةةةةةةدلقا  ب ن    ،تحمي اتنا ي  حقوق الطنل -55
حقوق  جميس األ نةال في كةل مكةان في التحرر من التم  ز   ،معةاهةدا  حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان عل  مر التةاريل

و اإلسةةةةا ة  والعن  واإلهماله وتنسةةةةر لجن  حقوق الطنل العن   عل   نه جميس   ةةةةكال العن   و الضةةةةرر  
بما في ذلك  ،وإسةةا ة المعامل   و االسةةترالل ،واإلهمال  و المعامل  المنطوي  عل  إهمال ،البدني   و العقلي 

من االتنا ي ه وتؤكد اللجن  التزا  الدول   19من المادة  1عل  النحو الوارد في النقرة   ،اإلسةةةةةةةةةةةا ة الجنسةةةةةةةةةةةي 
و شةةةةةةكل صةةةةةةريح   ،2030وهو التزا  تعززه خط  عا    ،( 96) بالتصةةةةةةدي للعن  ضةةةةةةد األ نال والقضةةةةةةا  عليه

 ه( 97) 2-16ي  ر اللبس في الرال   ال

  

 ه26–22النقرا   ،مرجس ننسهال (90)

  (ه)3 النقرة ،(2001)13التعل ق العا  رقم  ،لجن  حقوق الطنل (91)

 ه 27531الرقم  ،1577المجلد  ،مجموع  المعاهدا  ،األمم المتحدة ،اتنا ي  حقوق الطنل (92)

 المرجس ننسهه (93)

(94) Gerison Lansdown, “The evolving capacities of the child”, Innocenti Insights, NO. 11 (2005) ه 

 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children#:~:textانةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةر)ي(  (95)

=Result%20in%20negative%20coping%20and,mental%20health%20problems%20and%20suicide  ه 

 ه 13و 4النقرتان  ،(2011)13التعل ق العا  رقم  ،لجن  حقوق الطنل (96)

 ه70/1قرار الجمعي  العام   (97)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children#:~:text =Result%20in%20negative%20coping%20and,mental%20health%20problems%20and%20suicide
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children#:~:text =Result%20in%20negative%20coping%20and,mental%20health%20problems%20and%20suicide
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مل ون فتاة منقودة نتيج  لممارسةةةة  اختيار الجنس عل   سةةةةال التح ز   140وهنا  ما لقدر بنحو  -56
ه ويذكر التقرير المرحلي العالمي بشةةةىن منس العن  ضةةةد األ نال  ن التقديرا  عل  الصةةةع د ( 98) الجنسةةةاني

سةةةةن  يتعرضةةةةان لشةةةةكل    17من كل  نل ن تتراوح  عمارهما ب ن سةةةةنت ن وًا واحد  العالمي تشةةةة ر إل   ن  نالً 
  120حو  و ن ن   ،من كةةل ثالثةة    نةةال يتعرض للعن  العةةا نيًا  و ن واحةةد  ،من   ةةةةةةةةةةةةةةكةةال العن  كةةل عةةا 

 ثر  جا ح     ،ه باإلضةةةاف  إل  ذلك( 99) عاماً  20فتاة يتعرضةةةن لالتصةةةال الجنسةةةي القسةةةري قبل سةةةن  مل ون 
عل  العن  ضد األ نال و د  إل  زيادة عدد المكالما  المسجل  عل  خطو  المساعدة بشىن   19-كوف د

إسةةةةةةةةةةةةةةةا ة معةةاملةة  األ نةةاله وتن ةةد تقةةارير  لضةةةةةةةةةةةةةةةًا بزيةةادة حةةاال  االسةةةةةةةةةةةةةةترالل الجنسةةةةةةةةةةةةةةي عبر اإلنترنةةت 
 ه( 100) الس براني والتنمر

مل ون امر ة عل  ق د الحياة  650فإن  ك ر من   ،لمن م  األمم المتحدة للطنول  )ال ونيس (ًا ووفق -57
ويتزايد القلق بشةةةةىن ًاه  عام 15و ك ر من ثلث هذه الزيجا  تمت قبل بلوغ سةةةةن   ،ال و  تزوجن في  نولت ن

 ه( 101) زواج األ نال في السياقا  اإلنساني 

وهو  ةةةةةةةةةةكل من   ةةةةةةةةةةكال العن  الجنسةةةةةةةةةةي   ،( 102) وزواج األ نال مح ور بموجب القانون الدولي -58
مما لعرضةةةةةةةةة ن   ،الذي يؤثر بشةةةةةةةةةكل ا ر متناسةةةةةةةةةب عل  النتيا   ( 103) عل  النوا االجتماعيوالعن  القا م  

وفي ح ن  ه( 104) ضةةةةةحالا لزواج األ نالًا عل  الرام من  ن األوالد قد لقعون  لضةةةةة  ،لخطر العن  الجنسةةةةةي
ن من فتاة من كل  ر س فتيا  قبل عقد م -تراجعت معدال  انتشةةةةةةار زواج األ نال في جميس  نحا  العالم 

ال تزال هةذه الممةارسةةةةةةةةةةةةةة  منتشةةةةةةةةةةةةةةرة عل  نطةاق    -الزمةان إل  مةا لقرب من فتةاة من كةل خمس فتيةا  ال و   
  ،وتحدث في جميس منا ق العالمه ول ذه الممارسةةةةة  آثار سةةةةةلبي  عل  التمتس بالحق في الصةةةةةح    ( 105) واسةةةةةس

 والحق في التعليمه ،سيما الصح  الجنسي  واإلنجابي  وال

  ، في  نولت م ثم بصةةةةةةةنت م بالر ن   ،األ نال حاملي صةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةة ن قد يواج ون وفي ح ن  ن  -59
بالنسةةةةةةب  ل  نال حاملي صةةةةةةنا  الجنسةةةةةة ن هي الممارسةةةةة   ًا  فإن  ك ر الممارسةةةةةةا  إلحاح  ،مشةةةةةةاكل متعددة

لحقوق  ًا كب ر ًا  التي تشةةكل انت اك ،المسةةتمرة المتم ل  في تشةةويه األعضةةا  التناسةةلي  لحاملي صةةنا  الجنسةة ن
 نسان ويجب  ن تتوق هاإل

الذي لشة ر عل  نطاق واسةس إل   ي عمليا  تنطوي   ،وتشةويه األعضةا  التناسةلي  األن وي  و ترها -60
عل  إزال  جز ي   و كلي  ل عضةةةةا  التناسةةةةلي  األن وي  الخارجي   و  ي إصةةةةاب   خر  ل عضةةةةا  التناسةةةةلي  

ه  (106)   كال العن  القا م عل  النوا االجتماعي ممارسٌ  ضارة و كل آخر من  ،األن وي  ألسباب ا ر  بي 
وفي ح ن  ن الك  ر من البحوث المتعلق  بتشويه األعضا  التناسلي  األن وي  و ترها ركز  عل  المجتمعا  

  

 معلوما  مقدم  من صندوق األمم المتحدة للسكانه (98)

(99) https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-

on-violence-against-children-2020ه 

 المرجس ننسهه  (100)

 ه 35/16ان ر)ي( قرار مجلس حقوق اإلنسان  (101)

 هA/71/253و صA/73/257و ص16-7النقرا   ،A/HRC/26/22ان ر  (102)

الصةادران بصةن     ،للجن  حقوق الطنل  18للجن  المعني  بالقضةا  عل  التم  ز ضةد المر ة/التعل ق العا  رقم   31التوصةي  العام  رقم  (103)
 ه 8و 7النقرتان  ،(2019بشىن الممارسا  الضارة ) ،مشترك 

(104) C. Misunas, and others, “Child marriage among boys in high-prevalence countries: an analysis of 

sexual and reproductive health outcomes” BMC International Health and Human Rights (2019)ه  

 معلوما  مقدم  من صندوق األمم المتحدة للسكانه  (105)

(106) https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442،  ه4ثه 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/22
http://undocs.org/ar/A/73/257؛
http://undocs.org/ar/A/73/257؛
http://undocs.org/ar/A/73/257؛
http://undocs.org/ar/A/71/253
https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442
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في  مريكا الالت ني  وآسةيا ًا فإن هذه العملي  تجر   لضة  ،المحلي  التي تحافظ عل  هذه الممارسة  في  فري يا
 ن تتصةةد  النتشةةار هذه الممارسةة  في مجتمعا  الشةةتا  ًا ه ويجب عل  البلدان  لضةة ( 107) األوسةةطوالشةةرق  

ه وممارسةةةة  تشةةةةويه األعضةةةةا  التناسةةةةلي  األن وي  و ترها تقوض  ( 108) وآثارها عل  النتيا  والنسةةةةا  الم اجرا 
ويجب    ،كن بلواهتمتس النسةةةةةةةةةا  والنتيا  بالحق في التمتس بىعل  مسةةةةةةةةةتو  من الصةةةةةةةةةح  البدني  والعقلي  لم

 ه  ( 109) القضا  عل  ا

 العنف الجنسي المتصن بالنزاع   -دال 

 ،( بشةةةةةةةةىن  المر ة والسةةةةةةةةال  واألمن 2000)1325إل  قراره التاريخي  ًا  اتخذ مجلس األمن اسةةةةةةةةتناد -61
التي تتناول مسةةةةىل  العن  الجنسةةةةي المتصةةةةل  ،(2010)1960( و2009)1888( و2008)1820القرارا   

و لب إل  األم ن العا   ن يرصةةةةةةةةد العن  الجنسةةةةةةةةي المتصةةةةةةةةل بالنزاا ويبلغ المجلس بتع  ن مم ل  ،بالنزاا
 نشةةةةةةب  ،بالقرارا  المذكورة  عاله  خاث ل يادة العمل المشةةةةةةتر  ب ن الوكاال  لمكافح  هذه ال اهرةه وعمالً 

ه وقد مك ن  ( 110) نسةةةةةةةةي المتصةةةةةةةةل بالنزاا وتحل ل هذه ال اهرة واإلبالغ عن اال يكل الالز  لرصةةةةةةةةد العن  الج
ووضةةس هذا الشةةكل من   ةةكال العن   ،من وضةةس مزيد من التصةةورا  للمسةةىل   ،في قرارا  الحق   ،المجلس

و الب الج ا  الناعل  في مجاال  السةةةةال  واألمن والسةةةةياسةةةة  وحقوق اإلنسةةةةان   ،في صةةةةدارة جدول  عماله
 ه ( 111) ساني  واإلنما ي  باتخاذ إجرا ا والشؤون اإلن 

للسةةةةةةةةةةةةةةتخةةد  العن  الجنسةةةةةةةةةةةةةةي المتصةةةةةةةةةةةةةةةل بةةالنزاا كتكتيةةك للحرب والتعةةذيةةب   ،وفي منةةا ق النزاا -62
ح ث تسةةةةةةةةتخد  الج ا  الناعل  العنين  السةةةةةةةةالح لتحق ق عدد ال لحصةةةةةةةة  من الرالا  ذا    ،( 112) واإلرهاب

 ه( 113) الدوافس السياسي  واالجتمالي  و/ و االقتصادل 

وللعن  الجنسةةةةي المتصةةةةل بالنزاا آثار كاسةةةةح  عل  صةةةةح  المالي ن من النال في جميس  نحا   -63
ه وعندما تصةةةةةةبح األراضةةةةةةي معسةةةةةةكرة بسةةةةةةبب وجود  ( 114) ولكن ليس فقط  ،وال سةةةةةةيما النسةةةةةةا  والنتيا  ،العالم

ث يزداد إخضةةاا  بح    ،الذكوري  جترتنس منزل  الذكر وينمو النموذ  ،جماعا  مسةةةلح  قانوني   و ا ر قانوني 
مما يؤدي إل  زيادة الحواجز    ،النسةةةا  والنتيا  من قبل األفراد العسةةةكري ن وا ر العسةةةكري ن عل  حد سةةةوا 

 ه ( 115) نا يك عن الحق في الصح   ، ما  المساواة 

نقص في المعلومةةةا  عن توافر خةةةدمةةةا  الصةةةةةةةةةةةةةةحةةة  الجنسةةةةةةةةةةةةةةيةةة  واإلنجةةةابيةةة  ًا  وهنةةةا   لضةةةةةةةةةةةةةةةة  -64
 و للنظا  التي ال يلبلغ    ، و للسةةةةةةةةةةةكان ا ر المشةةةةةةةةةةةردين  ثنا  النزاا ،المشةةةةةةةةةةةردين خارج المخيما  للسةةةةةةةةةةةكان

  

 ه  https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilationو  ه1ثه    ،المرجس ننسه (107)

(108) https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442،  ه7ثه 

 ه9ثه  ،المرجس ننسه (109)

(110) https://www.stoprapenow.org/wp-content/uploads/2021/11/UN-Action-Summary-Report-2009-

%E2%80%93-2019-Milestones-and-Key-Achievements-1.pdf ه 

 (ه 2019)2467( و2016)2331( و2015)2242( و2013)2106قرارا  مجلس األمن  (111)

(112) S/2021/312،  ه 5النقرة 

 ه 16-10النقرا   ،المرجس ننسه (113)

(114) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75179/WHO_RHR_HRP_12.18_eng.pdf?sequence=1  ه 

 هwww.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspxان ر)ي(  (115)

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442
https://www.stoprapenow.org/wp-content/uploads/2021/11/UN-Action-Summary-Report-2009-%E2%80%93-2019-Milestones-and-Key-Achievements-1.pdf
https://www.stoprapenow.org/wp-content/uploads/2021/11/UN-Action-Summary-Report-2009-%E2%80%93-2019-Milestones-and-Key-Achievements-1.pdf
http://undocs.org/ar/S/2021/312
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75179/WHO_RHR_HRP_12.18_eng.pdf?sequence=1
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
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مةةةا لكون لةةةد  الةةةدول المتور ةةة  في النزاعةةةا  عةةةدد ا ر كةةةاف من العةةةامل ن  ًا  ه وك  ر ( 116) احتيةةةاجةةةات ةةةا عن
 ه( 117) المؤهل ن والمدر  ن في مجال الرعال  الصحي  والمتاح ن لعالج الناجيا  من العن  الجنسي

 ن تناو  القو  والعدا  ب ن مختل  المجموعا  العر ي  واالجتمالي  واالقتصةةةةةةةادل  لم وفي ح ن  -65
فقد كان للنموذج الموروث عن االسةةةةتعمار  ثر عم ق عل  الن م االجتمالي    ،لكونا من اختراا االسةةةةتعمار

نزاا عديدة  ه فقد ولجد  منا ق  ( 118) والسةةةةةياسةةةةةي  ال رمي  في دول ما بعد االسةةةةةتعمار في جميس  نحا  العالم
ح ث  د  تن يم الجماعا  العر ي  قبل االسةةةةةةتعمار إل  تناقم التوترا  ب ن    ،في سةةةةةةياق ما بعد االسةةةةةةتعمار

ه ويجةب إدمةاج  ثر ( 119) مختل  الجمةاعةا  العر ية  في الةدول المسةةةةةةةةةةةةةةتقلة  في مرحلة  مةا بعةد االسةةةةةةةةةةةةةةتعمةار
 ودها الرامي  إل  مكافح   االسةةةةةةةةةةتعمار عل  االسةةةةةةةةةةتقرار السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةي واالجتماعي لتلك الدول في تحل ل ج

وقدرت ا عل  إنشةةةةةا  بني  تحتي  فعال  لدعم الناج ن من العن  الجنسةةةةةي   ،الجنسةةةةةي المتصةةةةةل بالنزاا العن 
 ه( 120) ومنس تكراره

عن األحداث  ًا  قد  األم ن العا  تقرير  ،وفي  حدث تقرير له عن العن  الجنسةةةةةةي المتصةةةةةةل بالنزاا -66
لضةةةةو  عل  كيفي  تناقم آثار النزاعا  عل  الصةةةةع د العالمي بسةةةةبب اًا مسةةةةلط  ،2020التي وقعت في عا   

بما في ذلك  عمال العن  الجنسةةةةي ضةةةةد    ،ه ووثق التقرير العن  الجنسةةةةي في  فرانسةةةةتان19-جا ح  كوف د
  ،النسةةةةةةا  والنتيا  والنتيان من جانب  البان والجيش والشةةةةةةر   األفران  نص وفي جم وري   فري يا الوسةةةةةةط  

    تنةاا مسةةةةةةةةةةةةةةتويةا  العن  في  عقةاب االنتخةابةا  الر ةاسةةةةةةةةةةةةةةية  والتشةةةةةةةةةةةةةةريعية  في كةانون األول/بمةا في ذلةك ار 
ص و عمال العن  الجنسةةةةةةةةةةةي في جم وري   فري يا الوسةةةةةةةةةةةط  والجم وري  العر ي  السةةةةةةةةةةةوري  2020دلسةةةةةةةةةةةمبر  

وجم وري  الكونرو الدلمقرا ي  وجنوب السةةةةةةةةةةةةودان والسةةةةةةةةةةةةودان والصةةةةةةةةةةةةومال والعراق وكولومبيا ول بيا ومالي 
 ه  ( 121) وميانمار واليمن

وترحةةةب المقررة الخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةالن ل الةةةذي يركز عل  النةةةاج ن والةةةذي حةةةدده مجلس األمن في  -67
وتردد ر ي األم ن العا  الذي مناده  ن هذا الن ل يتطلب االعتراف بىن الناج ن ليسوا   ،(2019)2467 قراره

لمكن  ن تتناقم  ،جه عد  مسةةاواة متقا ع مجموع  متجانسةة  و ن م لعانون من  ضةةرار متباين  تسةةتند إل   و 
وضةةعت مبادرة األمم المتحدة  ،2021ه وفي عا  ( 122) بمرور الوقت في غياب اسةةتجاب  مصةةمم  خصةةيصةةاً 

من كيانا  األمم المتحدة تعمل ًا كيان  19وهي  ةةةةةةةةبك  تضةةةةةةةةم  ،لمكافح  العن  الجنسةةةةةةةةي في حاال  النزاا
( يركز 2025-2020)ًا جديدًا اسةةةةةةةةةةةةةتراتيجي ًا  إ ار  ،المتصةةةةةةةةةةةةةل بالنزااككيان واحد إلن ا  العن  الجنسةةةةةةةةةةةةةي  

بما في ذلك منس العن  الجنسةةةةةةةةةةةي المتصةةةةةةةةةةةل بالنزاا من خالل معالج     ،ن ل  ةةةةةةةةةةةامل محوره الناج ن عل 
 ه( 123) الجذري   سبابه

  

(116) M. Munyuzangabo, and others, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375437/ه 

(117) A/HRC/47/28،  ه 56النقرة 

 ه 9النقرة  ،المرجس ننسه (118)

(119) Jack Paine, Ethnic Violence in Africa: Destructive Legacies of Pre-colonial States (2019)ه 

 المرجس ننسهه  (120)

(121) S/2021/312 (2021) ه 

(122) S/2020/487،  ه14النقرة 

-https://stoprapenow.org/wp-content/uploads/2021/04/UN-Action-Strategic-Frameworkانةةةةةةةةة ةةةةةةةةةر)ي(   (123)

2020-2025-2021.pdfه 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375437/
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/28
http://undocs.org/ar/S/2021/312
http://undocs.org/ar/S/2020/487
https://stoprapenow.org/wp-content/uploads/2021/04/UN-Action-Strategic-Framework-2020-2025-2021.pdf
https://stoprapenow.org/wp-content/uploads/2021/04/UN-Action-Strategic-Framework-2020-2025-2021.pdf
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 العنف الهي لي أو المممسس -هاء 

القوان ن  و اإلجرا ا  المؤسةسةي  التي تؤثر لشة ر العن  الن مي  و المؤسةسةي إل  الممارسةا   و  -68
وهذا النوا من ًاه  و جسةةةةدل ًا  و روحي ًا  و اقتصةةةةادل ًا   و ثقا ي ًا   و عقلي ًا  عل  الجماعا   و األفراد ننسةةةةي ًا سةةةةلب 

 ويشكل ع ب  ر يسي   ما  إعمال الحق في الصح ه  ،العن  له  صوله داخل الدول   و خارج ا

وهو يردد نتا ل    ،واالهتما  المتزايد بحقوق اإلنسةةةةةةةةان في حاال  العن  ال يكلي خطوة مرحب ب ا -69
و شةةةةةةةةىن األسةةةةةةةةر والتعليم والمدارل التي   ،البحوث والتحل ال  المتعلق  ب ذا الموضةةةةةةةةوا في قطاا الصةةةةةةةةح 

ه  ( 124) 1969ذ  ن نحةةت يوهةةان اةةالتونغ هةةذا المصةةةةةةةةةةةةةةطلح في عةةا    لنجز  في العقود التي انقضةةةةةةةةةةةةةةةت منةة 
وصةةنته نانسةةي  ةة بر ه وز بىنه تطبيس في مؤسةةسةةا  الدول  والمؤسةةسةةا  االجتمالي  لممارسةةا  العن   وما

ه وف م ( 125) المتكررة بشةكل روت ني له تىث ر تراكمي  ةديد عل  سةالم  النال وقدرت م عل  التحكم في ذات م
ر في ترك زه الحصةةري عل  جانب واحد من التم  ز العن  عل   نه مسةةىل    ةةخصةةي   و فردل  صةةرف  للقصةة ي

ه والعن  ( 126) الذي رسةةةةةةمه االتونغ ب ن  القتل  )العن  المبا ةةةةةةر( و ن  يلتر  المر  لمو   )العن  ال يكلي(
 المتىصةةةةةةةل في ال ياكل االجتمالي  للعنصةةةةةةةري  والتم  ز ضةةةةةةةد األ ةةةةةةةخاث ذوي اإلعاق  والسةةةةةةةلط  الذكوري 

 والتم  ز الطبقي وتىث رها ال ومي واضح ألي  خص يتعرض ل ذه ال واهره

والعن  ال يكلي هو  ةةةةةةةةةةكل خني وا ر مر ي في ك  ر من األحيان من   ةةةةةةةةةةكال العن  التي يتم  -70
التي تعود جذورها إل    ( 127) تطبيع ا من خالل القوان ن والسةةةياسةةةا  وعن  ريق مىسةةةسةةة  بعض الممارسةةةا 

د   ه( 128) نصةةةةةري  والنصةةةةةل العنصةةةةةري والتناوتا  االجتمالي  واالقتصةةةةةادل  ال يكلي إرث االسةةةةةتعمار والع ويوجي
ونل لميًا لت ميش األفراد والسكان عل   سال التقسيم العرقي ًا العن  ال يكلي حواجز جا رة مصمم  اجتمالي 

 يكلي الذي ه والعن  ال( 129) مما لحد من إعمال الحق في الصةةةةح  للعديد من السةةةةكان ،والطبقي والجنسةةةةاني
تعود جذوره العميق  إل  تصةةةةةةةةةةنيف المجتمس والن ا  االجتماعي عل   سةةةةةةةةةةال تعرينا  ذكوري  وسةةةةةةةةةةلطوي   
واسةةةةةةةةةةةةةةتعمةارية  مرتبط بعمق بةالعن  الجنسةةةةةةةةةةةةةةي والعن  القةا م عل  النوا االجتمةاعي وحرمةان النةاجيةا  من 

واعتالل  ،إلج اضه ويشةةةةةةةةةةمل ذلك الحرمان من ا( 130) الحصةةةةةةةةةةول عل  الرعال  الصةةةةةةةةةةحي  والخدما  الطبي 
وتشويه األعضا    ،والتع يم الذي تدعمه الدول  ،وتجريم اال ترال بالجنس ،األم ا  الذي لمكن الوقال  منه

ه وهذه الحاال  من العن  ال يكلي موجودة في ( 131) التناسةةةةةلي  لحاملي صةةةةةنا  الجنسةةةةة ن الذي تج زه الدول 
 كل من  مال الكرة األرضي  وجنو  اه

  

(124) Johan Galtung, “Violence, peace and peace research”, Journal of Peace Research, vol. 6, No. 3 

(1969), pp. 167–191 ه 

(125) S. Hamed, S. Thapar-Björkert, H. Bradby and B.M. Ahlberg, “Racism in European health care: 

structural violence and beyond”, Qualitative Health Research, vol. 30, No. 11 (2020), 

https://doi.org/10.1177/1049732320931430, p. 1664 ه 

 ه 666 ،1 ثه ،المرجس ننسه (126)

(127) J.Z. Rucell, “Violence and colonial conditioning in South Africa’s reproductive health system”, 

PhD dissertation, University of Leeds, 2017ه 

(128) P. Farmer, “An anthropology of structural violence”, Current Anthropology (2004), pp. 305–325 ه 

 ه J.Z. Rucell, 2017 ان ر)ي( (129)

(130) A/HRC/17/26،  و ص24النقرةA/66/215،  ص والورق  المقدم  من مبادرة الحقوق الجنسي ه83النقرة 

فرا  -ان ر المعلوما  المقدم  من مبادرة الحقوق الجنسةةةةةةي ص ومركز العدال  العالمين والمن م  الدولي  لحاملي صةةةةةةنا  الجنسةةةةةة ن  (131)
 ه Validityو جمعي  ماران نس لحقوق اإلنسانصه و من م   وترايت الدولي ص والرابط  الدولي  للنسا  والحد من األضراره و  ورو ا

https://doi.org/10.1177/1049732320931430
https://doi.org/10.1177/1049732320931430
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/26
http://undocs.org/ar/A/66/215
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حواجز    ،عندما لحدث عل   يدي موظني إنناذ القانون  و  ثنا  االحتجاز  ،العن  ال يكليويخلق   -71
تسة م وحشةي     ،مماثل   ما  الحق في التمتس بىعل  مسةتو  من الصةح  لمكن بلواهه وعل  الصةع د العالمي

جتماعي الشةةةةةةةةةر   واإلفال  من العقاب في عد  اإلبالغ عن العن  الجنسةةةةةةةةةي والعن  القا م عل  النوا اال
وفي إدام  هذا النوا من العن  عل   يدي موظني ومؤسةةةةةسةةةةةا  إنناذ القانونه وتنشةةةةةى هذه القضةةةةةالا بشةةةةةكل 
خاث في السةياقا  التي لجر   ف  ا اإلج اض  و العالقا  الم لي   و في حاال  مرايري ال وي  الجنسةاني  

وي  ب التجريم    ،( 132) نوا االجتماعي و ح ث يتم التراضةةي عن العن  القا م عل  ال ، و المشةةترل ن بالجنس
ال روف المواتي  إلسةةةةةةةةا ة المعامل  واالسةةةةةةةةترالله ويتعرض المشةةةةةةةةترلون بالجنس ل روف تشةةةةةةةةمل التعرض 

ًا وذلك دا م  ،للعن  واالبتزاز والتره ب من جانب الز ا ن والشةةةةةةر  ًا  ولكن  لضةةةةةة ًا  ل مراض المنقول  جنسةةةةةةي 
في الما    12 جريت في جنوب  فري يا إل   ن ما لصةل إل  دون سةب ل لالنتصةافه و  ةار  دراسة   ًا  تقريب 

 ه( 133) من المشترال  بالجنس في  وارا ك ب تاون تعرضن لالاتصاب عل   يدي مسؤول ن في الشر  

م ل السةجون ومراكز احتجاز الم اجرين ومسةتشةفيا   و مؤسةسةا  الطب   ،وفي  ماكن االحتجاز -72
تتضةةخم مخا ر العن  ويتزايد التعرض لهه    ،  مد  فترة من الزمنح ث للسةةل ب النال حريت م عل ،الننسةةي

ما تتسةم األوضةاا بالسةيطرة الذكوري  وتكر يل ًا  ك  ر  ،وعندما لكون األ ةخاث في ع دة الدول  وفي سةجون ا
فتكون الخدما  المقدم  ل قليا  النسةةةةةا ي  والجنسةةةةةاني  والجنسةةةةةي  سةةةةة ظ     ،المرايرة الجنسةةةةةي  كن ا  معياري 

ه وتشةةةةةةة ر دراسةةةةةةةا  حاال  إفرادل  من  فرانسةةةةةةةتان و ابوا ا نيا الجديدة وتونس وجنوب السةةةةةةةودان ( 134) للرال 
في ظةل وجود ن م قةانونية  تتصةةةةةةةةةةةةةةد    -والنلب ن وهنةدورال إل   ن ن ل  العةدالة  التي تركز عل  النةاج ن   

لمكن  ن  -وتنضةي إل  تحول المعاي ر االجتمالي  الضةارة   ،للعن  الجنسةي وتعاقب الجناة وتدعم الناج ن
 ه  ( 135) لمنس بشكل كب ر ارتكاب العن  المنزلي والعن  القا م عل  النوا االجتماعي

يتعلق بالنضةةةةةةةةا  كمنت ل   ،ما يتم تجاهلهًا  االب   ،وثم  عنصةةةةةةةةر آخر من عناصةةةةةةةةر العن  ال يكلي -73
ه ويمكن إضةةةةةةةنا  الطابس العنصةةةةةةةري  ( 136) تماعي للمعانياجتماعي يتشةةةةةةةكل عل   سةةةةةةةال ال يم واإلنتاج االج

والجنسةةاني والجنسةةي عل  النضةةا ا  والمباني بطرق مختلن  لتشةةمل البعض وتسةةتبعد البعض ايخره ومن 
 ن ًا الضةةةةروري التسةةةةاتل بشةةةةىن تموقعا  األ ةةةةخاث المشةةةةارك ن في صةةةةنس النضةةةةا ا ص وهذا لعني ضةةةةمن 

ولذلك ف ي ت  ب لنا عادة  ،ال يتجز  من بنا  النضةةةةةةةةةةةةةةا ا   اً معتقدا  وتطلعا  هؤال  النال تصةةةةةةةةةةةةةةبح جز 
قادرة بدنيًا تخد  مصةةةةةةالح قل  من النخب  و   قا م  عل  المرايرة الجنسةةةةةةي  ،ذكوري   ،بيضةةةةةةا   ،فضةةةةةةا ا  را ي 

ه والسةةةةةةةةتخدا  النضةةةةةةةةا  آثار عل  معامل  النسةةةةةةةةا  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةةاني  ( 137) وتعمل عل  تحق ق راحت ا
 اق  والنقرا  والسود وا رهم من األ خاث الم مش نه واأل خاث ذوي اإلع

ويشةةةةةةةمل العن  المكاني التخطيط المكاني التم  زيه وكانت التشةةةةةةةريعا  التاريخي  في العديد من  -74
البلدان التي اعتمد  ن ا  النصةةةةل العنصةةةةري تملي إبعاد السةةةةكان الم مشةةةة ن من مراكز المدن التي لعيش 

ما لضةةةةةةةةطر النال ًا  واالب   ،حت  ال و ًا ا ه وال يزال إرث هذه التشةةةةةةةةريعا  قا مف  ا الموا نون البيض األثري 

  

ومبادرة الحقوق    ،ومبادرة حقوق ا  ،ص وورق  مشةةترك  مقدم  من المركز القانوني للمر ة الب الروسةةي   هلسةةنكي  معلوما  مقدم  من لجن (132)
الجنسةةي ص و ةةبك  المتقاضةة ن من الم ل  ن والم ليا  ومزدوجي الم ل الجنسةةي ومرايري ال وي  الجنسةةاني  وحاملي صةةنا  الجنسةة ن 

 في األمريكت نه 

 ومبادرة الحقوق الجنسي ه  ،ومبادرة حقوق ا ،المركز القانوني للمر ة ورق  مشترك  مقدم  من  (133)

 هDignityمعلوما  مقدم  من من م   (134)

 معلوما  مقدم  من المن م  الدولي  لقانون التنمي ه  (135)

(136) Henri Lefebvre, The Production of Space (Blackwell, 1991)ه 

(137) Nirmal Puwar, “The archi-texture of Parliament: flaneur as method in Westminster”, The Journal 

of Legislative Studies, vol. 16, No. 3 (2010), pp. 298–312ه 
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مما يزيد من تكلن  رعايت مه وتعيش هذه   ،إل  التنقل عل  مد  عدة  لا  للحصةةةةةةةةةةةةول عل  الخدما  الطبي 
مما يؤدي إل  سةةةةةةةةةةةو   ،وفي مسةةةةةةةةةةةاحا  عالي  الك اف  ،المجتمعا  ح ث يوجد تلوث لل وا  والما  واألرض

ومس ذلك يلن ر  ،وي ه والعن  هو نتيج  النعدا  المسةةةةاواة في التخطيط المكاني وتخصةةةةيص النضةةةةا ا الت 
 إل  المشكل عل   نه ظرفيه 

احتياجا   ح ث يتم تصميم المباني استنادًا إل    ،بال ندس  المعماري ًا  وترتبط مناقش  النضا   لض -75
والتي    ، اإلعاق  ه ويمكن مالح   هذه ال اهرة في عدد المباني ا ر الصةةةةةدلق  لذوي ( 138)  ولظك الذين لصةةةةةممون ا 

وال تلبي احتياجا    ، وال تستوعب األ نال   ، اً ال تلبي حاج   حرار ال وي  الجنساني  إل  حماما  محايدة جنساني 
نون من الذين لعا  وتسةةةةتبعد األ ةةةةخاث   ، وتتجاهل كبار السةةةةن والضةةةةعنا    ، جميس األ ةةةةخاث الذين لحيضةةةةون 

ح األم ل  السابق  العن  ال يكلي واالجتماعي الذي ال لضس حواجز في  ريق األ خاث الرااب ن   التشرده وتوض ي
 من الشعور باالنتما  إل  المجتمسه ًا بل لحر  النال  لض   ، في الحصول عل  الخدما  فحسب 

 العنف ضد العاملي  الصحيي  -واو 

( بشةةةةةةةةةةةةةةىن حمةالة  المةدن  ن في  2016)2286اعتمةد مجلس األمن القرار  ،2016 لةار/مةايو  3في  -76
كشةة  اسةةتعراض  جراه تحال  حمال     ،النزاعا  المسةةلح  والعامل ن في المجال الطبيه وعقب اعتماد القرار

من ال جما  ضةةةةد العامل ن في مجال الرعال    4  094الصةةةةح  في حاال  النزاا خالل خمس سةةةةنوا  عن  
آخرينه وخالل   201واختطاف    ،آخرين 1 424وإصةةاب    ،اً صةةحي  عامالً  681مقتل  بما في ذلك  ،الصةةحي 

في ح ن تعرض عامل صةةحي للقتل كل    ،تعرض عامل صةةحي للخط   و اإلصةةاب  كل يوم ن ،هذه النترة
ثالث   لا ه ويسةاور المقررة الخاصة  القلق إزا  اسةتمرار ال جما  عل  المرافق الطبي  والعامل ن في المجال  

ي في النزاعةا  القةا مة  منةذ  مةد  ويةل والحةدي ة ه فمنةذ بةدالة  النزاا في الجم ورية  العر ية  السةةةةةةةةةةةةةةورية  في  الطب 
من  942وث قت من م    با  من  جل حقوق اإلنسةان مقتل  ،2022وحت  آذار/مارل   2011آذار/مارل 

سةةةةةةةةةةةةةةجلت   ،2022ر  ةةةةةةةةةةةةةةبةا /فبراي  24ه ومنةذ بةدالة  الحرب في  وكرانيةا في ( 139) العةامل ن في المجةال الطبي
من العامل ن في المجال الطبيه  16مما  ثر عل   ،عل  مرافق  بي ًا هجوم 58من م  الصةةةةةةةةح  العالمي  

تشةةةة ر التقارير إل  هجما    ، نه باإلضةةةةاف  إل  ال جما  المتصةةةةل  بالنزااًا  وتالحظ المقررة الخاصةةةة   لضةةةة 
 ه ( 140) 19-عل  العامل ن في مجال الرعال  الصحي  تتصل بجا ح  كوف د

وتشةةدد المقررة الخاصةة  عل   ن الحق في الصةةح  لشةةمل الحق في ظروف م ني  صةةحي ه ومن  -77
األهمي  بمكان  ن تح   الصةةةةةةةةةةةح  البدني  والعقلي  للعامل ن في مجال الرعال  الصةةةةةةةةةةةحي  بدعم متواصةةةةةةةةةةةل 

  باعتبار ذلك  ر ًا  ساسيًا لتقدلم رعال  مقبول  وفي المتناول وميسورة التكلن  وذا  جودة عالي ه

والممارسةا  الجيدة في   ،أمثلة على تدابير التصةد  للعنف في قااع الصةحة -سادساا  
 هذا المضمار 

عل  العن  القا م عل  ًا ركز  ردود الدول عل  االسةةةةتبيان الذي  رسةةةةلته المقررة الخاصةةةة   سةةةةاسةةةة  -78
و بلرت الدول  وال سةةةةةةةةةةيما العن  األسةةةةةةةةةةري والجنسةةةةةةةةةةيه   ،النوا االجتماعي الممار ل عل  النسةةةةةةةةةةا  والنتيا 

  

 المرجس ننسهه  (138)

(139) https://syriamap.phr.org/#/enه 

(140) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext#coronavirus-

linkback-headerه 

https://syriamap.phr.org/%23/en
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext#coronavirus-linkback-header
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext#coronavirus-linkback-header
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العن  ضةةةةةةةةةد    ،عل  سةةةةةةةةةب ل الم ال ،وقوان ن واسةةةةةةةةةتراتيجيا  محددة تسةةةةةةةةةت دف  ،( 141) وجود   ر قانوني  عن
مس الترك ز في    ،والعن  ضةد النسةا  الالتي يتعا ْ ن المخدرا  ص( 143) واأل نال ( 142) األ ةخاث ذوي اإلعاق 

ًا و بلرت الدول  لضةةةةةة   ه( 145) والعن  ضةةةةةةد الم اجرا  والالجظا   ص( 144) بعض الحاال  عل  مجتمعا  الروما
وتقةاسةةةةةةةةةةةةةةم بعضةةةةةةةةةةةةةة ةا    ،( 147) وعن البنود المحةددة في الم زانية   ( 146) عن خطط ةا  و اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةات ةا الو نية 

 ه( 148) الو ني  اإلحصا ا 

ا  النةةاج ن من العن  القةةا م عل  النوا االجتمةةاعي واإلجرا ا  المتخةةذة لالسةةةةةةةةةةةةةةتجةةابةة  الحتيةةاجةة  -79
ما تشةةةةةةةةةةةمل آليا  إحال  منسةةةةةةةةةةةق  ًا الممار ل عل  النسةةةةةةةةةةةا  والعن  ضةةةةةةةةةةةد األ نال متعددة القطاعا  واالب 

ه وعادة ما تقس إجرا ا  االسةةتجاب  المتعلق  بالصةةح   ( 149) و روتوكوال  خاصةة  للناج ن من العن  الجنسةةي
وزارة الصةةح  وتقد   في مراكز الرعال  الصةةحي  األولي  وا رها من المرافق    التي تقودها الدول  تحت إ ةةراف

وتبادل  ،والرعال  الطبي  السةةةةةري  الطار   حسةةةةةب احتياجا  الضةةةةةحالا  ،الصةةةةةحي ه وتشةةةةةمل الخدما  الوقال 
ه  ( 150) واإلحال  إل  خدما   خر  حسةةةةب االقتضةةةةا  ،المعلوما  مس الضةةةةحي  بشةةةةىن خدما  الدعم المتاح 

عن اإلجرا ا  التي اتخةذت ةا للتصةةةةةةةةةةةةةةةدي للعن  الةذي يتعرض لةه الم ليةا   ًا  و بلرةت بعض الةدول  لضةةةةةةةةةةةةةةة 
والم ل ون ومزدوجو الم ل الجنسةةةةةةةةي ومرايرو ال وي  الجنسةةةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةةاني  وحاملو صةةةةةةةةنا   

والمشةةترلون  ًا والمتحوال  جنسةةي  ( 152) واأل ةةخاث ذوو اإلعاق  ( 151) ر  الجنسةة ن و فراد النظا  الجنسةةاني  األخ
والوصةةةةةةةةةول إل    ( 154) عن  ن تدريب العامل ن الصةةةةةةةةةح  نًا و لبلغ  لضةةةةةةةةة   ه( 153) بالجنس والنسةةةةةةةةةا  المتجر ب ن

من إجرا ا  التصةةةةدي المتعددة القطاعا ه وتشةةةةمل الخدما  التكم لي  ًا  سةةةةاسةةةةي ًا  لشةةةةكالن جز   ( 155) العدال 
والتق يم السةةةةةريس  ،ن  التي تقودها الدول  والمصةةةةةمم  لتقدلم المشةةةةةورة والدعم الننسةةةةةي للناج نالخطو  السةةةةةاخ

عن اتخاذ ًا ه و بلرت بعض الدول  لضةةةةةة ( 156) وتوف ر المىو  والدعم المالي في حاال  الطوارئ  ،لالحتياجا 
 ه ( 157) ألسري م ل زيادة الدعم المالي للناجيا  من العن  ا ،19-تداب ر مخصص   ثنا  جا ح  كوف د

  

ان ر الورقا  المقدم  من  سةةةةةةةةتراليا وإسةةةةةةةةرا  ل وإكوادور و لبانيا و يرلندا والنلب ن ومالط  وموريشةةةةةةةة ول والمملك  العر ي  السةةةةةةةةعودل    (141)
دور و لبانيا والبوسةةةةةةةةن  الورقا  المقدم  من المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةا  الو ني  لحقوق اإلنسةةةةةةةةان في األرجنت ن وإكواًا وال ونانه ان ر)ي(  لضةةةةةةةة

 وال رسك وجورجيا وفرنسا والمكسيكص وصندوق األمم المتحدة للسكان والمركز اإلعالمي بشىن خيار اإلنجابه

 ورقا  مقدم  من  ستراليا و يرلندا و  ليه  (142)

 ورقا  مقدم  من  ستراليا وإسرا  ل و  لي والمملك  العر ي  السعودل ه  (143)

 اتياه ورق  مقدم  من كرو  (144)

 ورق  مقدم  من ال ونانه  (145)

 معلوما  مقدم  من  ستراليا و لبانيا وإكوادوره  (146)

 معلوما  مقدم  من إكوادور و يرلندا والسويد والمملك  المتحدة لبريطانيا الع م  و يرلندا الشمالي ه  (147)

 معلوما  مقدم  من إكوادور و يرلندا والسويد والنلب نه  (148)

 دم  من  لبانيا والسويد ومالط  وموريش وله معلوما  مق (149)

 معلوما  مقدم  من  لبانيا وإكوادوره (150)

 معلوما  مقدم  من إكوادوره  (151)

 المرجس ننسهه  (152)

 معلوما  مقدم  من  يرلنداه  (153)

 معلوما  مقدم  من  لبانياه  (154)

 معلوما  مقدم  من  ستراليا وإكوادوره (155)

 إسرا  ل و لبانياهمعلوما  مقدم  من  (156)

 معلوما  مقدم  من  ستراليا و لبانياه  (157)
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و ةةةةةةةةةةةةةةةدد  الج ةا  النةاعلة  في المجتمس المةدني عل  الةدور ال ةا  الةذي لضةةةةةةةةةةةةةةطلس بةه العةاملون  -80
عن توف ر الرعال  الطبي     فضةةةةةةةالً  ،الصةةةةةةةح ون المجتمع ون في تلبي  االحتياجا  الطبي  للناج ن من العن 

الخطو  ال اتفي  السةةةةاخن  التي ه و  ةةةةار  مبادرا  ناجح   خر  إل  ( 158) النوري  لضةةةةحالا الجرا م الجنسةةةةي 
عن المسةةةةةةةةةةةاعدة    فضةةةةةةةةةةةالً  ،وتوف ر المالجب واألماكن ايمن  ،والمشةةةةةةةةةةةورة الننسةةةةةةةةةةةي   ،لقودها المجتمس المدني

اسةةةت دفت مبادرة إلسةةةدا  المشةةةورة دون الكشةةة  عن هوي  المسةةةتن دين الرجال     ،ه وفي ب الرول( 159) القانوني 
ه و ثبتت المشةةةةةةةورة عن بعد  ( 160)  لالقت بسةةةةةةةبب نقص التمويلإل   ن  ،وكافحت القوالب النمطي  الجنسةةةةةةةاني 

 ،والتكنولوجيا  المحمول  في مجال الصةةةح  فا دت ا في توف ر المعلوما  حول الصةةةح  الجنسةةةي  واإلنجابي 
خالل الجةا حة  وفي تقةدلم الةدعم لضةةةةةةةةةةةةةةحةالةا العن  من الم ليةا   ،بمةا في ذلةك الوصةةةةةةةةةةةةةةول إل  اإلج ةاض

جنسةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةنا   والم ل  ن ومزدوجي الم ل ال
ه ( 161) خط المسةةةةةةةةةاعدة ال ندي في نزاريا( ،الجنسةةةةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةةةةاني  األخر  )عل  سةةةةةةةةةب ل الم ال

وتوف ر  ،عل  مدار السةةةةةاع    ل   لا  األسةةةةةبواو ةةةةةملت األم ل  اإللجابي  األخر  الدعم المقد  من األقران  
وموارد الدعم للشةةةةةباب من  ،سةةةةةتشةةةةةارين مدر   ن لتقدلم المشةةةةةورة عبر خدم  المسةةةةةاعدة في حاال  األزما م

الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةاني  وحاملي  
 ه( 162) صنا  الجنس ن و فراد النظا  الجنساني  األخر  

األمم المتحدة للسةةةةةةةةةةةةةكان عن ممارسةةةةةةةةةةةةةا  ج دة تدعم الج ا  الناعل  الحكومي  و بلغ صةةةةةةةةةةةةةندوق   -81
ذلك وزارا  الصةةةةةةةح ( في تطوير خدما   ةةةةةةةامل  للناج ن من العن  القا م عل  النوا االجتماعي  في )بما

ه و بلرت الج ا  األخر  صةةةةةةةةةةةةةةاحب  المصةةةةةةةةةةةةةةلح  عن مبادرا  ( 163) في السةةةةةةةةةةةةةةياقا  اإلنما ي  واإلنسةةةةةةةةةةةةةةاني 
وهي  ول    ،Visibleم ةةةةل    ،في اإلبالغ عن العن  القةةةةا م عل  النوا االجتمةةةةاعي  للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةدة نةةةةاجحةةةة 

عل  اإلنترنت لإلبالغ عن العن  والتم  ز ضةةةةةةةةةةةةةد الم ليا  والم ل  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةةةةةةةةي   منصةةةةةةةةةةةةة 
ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةةنا  الجنسةةةةةةة ن و فراد النظا  الجنسةةةةةةةاني   

 ه  ( 164) في المكسيك األخر  

ومن األم لةة  الج ةةدة عل  ج ود منس العن  عن  ريق التعليم القرارل التةةاريخي الصةةةةةةةةةةةةةةةةادر عن  -82
التي اعترفت   ،اوزمان  لباراسة ن وآخرون ضةد إكوادورمحكم  البلدان األمريكي  لحقوق اإلنسةان في قضةي   

وما يتصل   ،وال سةيما ضةد النتيا   ،العن  ووسة ل  لمنسًا   سةاسةي ًا  ف  ا المحكم  بالت  يف الجنسةي بوصةنه حق
عن  م ل  ج دة تدمل منس العن  ًا ه و بلغ صةةندوق األمم المتحدة للسةةكان  لضةة ( 165) بذلك من عواقب صةةحي 

 ه( 166) القا م عل   سال النوا االجتماعي في الت  يف الجنسي الشامل الذي تقوده الدول 

ن بالجنس واأل ةةةةةةةةخاث المتجر ب م في رفس و  ةةةةةةةةار  مبادرا  ناجح   خر  إل  دعم المشةةةةةةةةترل   -83
والرعال  الشةةامل  التي تتراوح من الحصةةول عل  الوقال  من ف رول نقص المناع  البشةةري   ، ةةكاو  رسةةمي 

 ،وإقام  الروابط مس المسةتشةفيا  والمراكز العام  ل مراض المعدل   ،إل  االختبارًا واألمراض المنقول  جنسةي 
  

 ومبادرة الحقوق الجنسي ه  ،ومبادرة حقوق ا ،ورق  مشترك  مقدم  من المركز القانوني للمر ة  (158)

 جنوب  فري ياه ،معلوما  مقدم  من مركز الدراسا  القانوني  التطبي ي  في جامع  ويتوترزراند (159)

  هالب الروسي   من لجن  هلسنكي معلوما  مقدم (160)

 هChoiceمعلوما  مقدم  من من م   (161)

 المرجس ننسهه  (162)

 معلوما  مقدم  من صندوق األمم المتحدة للسكانه  (163)

 هAmicusمعلوما  مقدم  من  (164)

 معلوما  مقدم  من مركز الحقوق اإلنجابي ه (165)

 معلوما  مقدم  من صندوق األمم المتحدة للسكانه  (166)
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ه و ثبتت األماكن ايمن  لمتعا ي المخدرا  والناج ن من العن  ( 167) الننسةةةةةةةةي والعالج ال رموني والمشةةةةةةةةورة  
 ه( 168)  هم ت ا الحاسم  في إسبانيا وجم وري  تنزانيا المتحدة

ركز  مبادرة عل  توف ر الخدما  القانوني  وا ر القانوني  ل  نال ضةةةةةحالا العن     ،وفي منروليا -84
ه  (169) ب نما ركز الدعم في تونس عل  المشةةةةةةةةارك  االقتصةةةةةةةةادل  للناج ن من العن  ،19- ثنا  جا ح  كوف د

 ،عييوجد داخل مستشن  مركز جامس يوفر الخدما  لضحالا العن  القا م عل  النوا االجتما  ،وفي مالوي 
مك ن ج د مشةةةةةةةةةتر  ب ن وزارة الصةةةةةةةةةح    ،بمن في ذلك النسةةةةةةةةةا  والنتيا  ذوا  اإلعاق ه وفي  اجيكسةةةةةةةةةتان

وصةةةةندوق األمم المتحدة للسةةةةكان من توف ر الرعال  في مجال الصةةةةح  الجنسةةةةي  واإلنجابي  والدعم الننسةةةةي 
  ، ه وفي إسةةةةةةةةةةةةةبانيا ( 170) واالجتماعي المتصةةةةةةةةةةةةةل بالعن  القا م عل  النوا االجتماعي للنسةةةةةةةةةةةةةا  ذوا  اإلعاق 

مشةةةةةةةروا عل  النسةةةةةةةا  والنتيا  ذوا  اإلعاقا  الذهني  لتوف ر منتد  للتعلم والمناقشةةةةةةة  بشةةةةةةةىن حقوق   ركز
 ه( 171) الصح  الجنسي  واإلنجابي 

توف ر ارف مال م  للضةةحالا في إ ار الخدما  المقدم   و ةةدد  المعلوما  المقدم  عل   همي  -85
من األم ل  المن دة عل  ذلك مكتب المدعي العا  لجم وري  األرجنت ن  لضةةةحالا العن  األسةةةري والجنسةةةيص و 

ضةمن اختصةاصةات ا  ،التي تضةطلس ،الذي  نشةى وحدة المدعي العا  المتخصةصة  المعني  بالعن  ضةد المر ة 
بم مة  التةدخةل في قضةةةةةةةةةةةةةةةالةا العن  القةا م عل  النوا االجتمةاعي الممةار ل عل  المر ة والم ليةا    ،القةانونية 

  ن ومزدوجي الم ل الجنسةةةةةةي ومرايري ال وي  الجنسةةةةةةاني  و حرار ال وي  الجنسةةةةةةاني  وحاملي صةةةةةةنا   والم ل
 ه ( 172) الجنس ن و فراد النظا  الجنساني  األخر  

 استنتاجا  وتوصيا  -سابعاا  

تشةدد المقررة الخاصةة على أهمية اعتماد نهج غير ثنائي فزاء النوع االجتماعي والعنف القائم   -86
 على النوع االجتماعي في فطار الحق في الصحة. 

وينبغي أل  اسةتجابة شةاملة للعنف في مجال الصةحة العامة أن تنفر في طبيعة ومد  الضةرر  -87
العتبار السةةةةةةةةياق )أ  النزاع والتشةةةةةةةةرد( والموقع )الريفي  وينبغي أن تمخذ في ا  ،الناجم ع  أنواع العنف

  ،والعرق   ،واإلعاقة  ،والهوية الجنسةةانية  ،والحضةةر ( والخصةةائص الشةةخصةةية للناجي  م  العنف )الجنس
وينبغي أن تراعي أشةةةةةة ال التمييز المتداخلة التي تىد  فلى تفاقم أثر العنف   ،والعمر(  ،واألصةةةةةةن اإلثني

 في الصحة.على تمتع الناجي  بالحق 

م  الضةةرور  اعتماد نهج شةةامن    ،ولتحقيق اسةةتجابة شةةاملة للعنف في مجال الصةةحة العامة -88
ويجةةا التحقق م  أن جميع   ،وغير ثنةةائي فزاء النوع االجتمةةاعي والعنف القةةائم على النوع االجتمةةاعي

تماعي شةةةةاملة لجميع  القواني  والسةةةةياسةةةةا  والبرامج والخدما  التي تعالج العنف القائم على النوع االج
وينبغي أن تشةةةمن األشةةةخا  الذ      ،واألطفال والبالغي   ،ذو  اإلعاقة أو غير ذو  اإلعاقة  ،األشةةةخا 

  

 معلوما  مقدم  من التحال  األورو ي لحقوق المشترل ن بالجنسه  (167)

 معلوما  مقدم  من الشبك  الدولي  ل  خاث الذين يتعا ون المخدرا ه  (168)

 معلوما  مقدم  من المن م  الدولي  لقانون التنمي ه  (169)

 من مشتر  من ما  تعن  بالقضالا الجنساني  واإلعاق ه  معلوما  مشترك  مقدم  (170)

 المرجس ننسهه  (171)

 ومبادرة الحقوق الجنسي ه  ،ومبادرة حقوق ا ،معلوما  مشترك  مقدم  من المركز القانوني للمر ة  (172)
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يحاففون على هويتهم الجنسةةةةةةانية األصةةةةةةلية ومغا ر  الهوية الجنسةةةةةةانية وغير الثنائيي  وأحرار الهوية  
 الجنسانية وحاملي صفا  الجنسي .

جةال الصةةةةةةةةةحةةة العةةامةة لةدعم النةةاجي  م  العنف أو االسةةةةةةةةةتجةةابةة  وال  وجةد نهج واحةد في م -89
الحتياجاتهم. وينبغي تعريف العنف بموسةةةةةةةةع العبارا  بحيك يشةةةةةةةةمن أابر عدد مم   م  األشةةةةةةةةخا   

فإن االستجابة القائمة على الحق    ،وعالوة على ذلكاا.  المتضرري  وينبغي أن يشمن العنف الهي لي أيض
تكفن السةرية وأن تتجنا أ  تصةنيف هرمي ألشة ال العنف والناجي   في الصةحة لضةحايا العنف يجا أن 

 العنف.  واألضرار التي يسببها

وينبغي أن توضةةةةةةةع التدخال  في مجال الصةةةةةةةحة العامة في فطار اسةةةةةةةتجابة شةةةةةةةاملة متعددة   -90
بما في ذلك اإلحالة فلى الخدما    ،القااعا  تعالج االحتياجا  الشةةةةةةةةاملة للناجي  م  العنف وأسةةةةةةةةرهم

 ،واإلقةامةة انمنةة ،بمةا في ذلةك الةدعم المةالي والقةانوني  ،لمتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة والخةدمةا  المتعةددة القاةاعةا ا
المقةةةاق األول وتقةةةديم    ،والمسةةةةةةةةةةةةاءلةةةة العنف في  الهةةةدو هو منع حةةةدوف  ي ون  أن  والجبر. وينبغي 

بغيةةة التخفيف م  اثةةار العنف ومةةا  رتب  بةةق م  عواقةةا    ،الفور  والمتوسةةةةةةةةة  والاويةةن األجةةن الةةدعم
 صلة بالصحة. ذا 

الحصةةول    ،بما في ذلك العنف الجنسةةي  ،يحق للناجيا  م  العنف ،وبموجا الحق في الصةةحة -91
والمسةةاعدة في   ،والرعاية الاارئة بعد االغتصةةا   ،على الرعاية الصةةحية الضةةرورية )مثن الدعم النفسةةي

  ،بما في ذلك خدما  الصةةةةحة الجنسةةةةية واإلنجابية  ،والخدما  والسةةةةلع والمرافق  ،مجال الاا الشةةةةرعي(
. ويمثن وجود مهنيي  مدربي  ومدعومي  يعملون في ( 173) في ضةةةةةمان االنتصةةةةةاواا  هاماا  التي تىد  دور 

 بيئة صحية خالية م  العنف العمود الفقر  لهذه الجهود. 

عاق الموجهة فلى مجلس األم  بإدماج أح اق وتوافق المقررة الخاصةةةةةة على توصةةةةةية األمي  ال -92
تهدو فلى تعزيز ترتيبا  الرصةةةةةةد والتحلين واإلبالل ع  العنف الجنسةةةةةةي المتصةةةةةةن بالنزاع واالنتهااا   

واألذون بواليا  عمليا  حفظ   ،الجسةيمة المرتكبة ضةد األطفال في جميع القرارا  المتصةلة ببلدان محددة
بما في ذلك م    ،وتخصةةيص موارد بشةةرية ومالية اافية  ،وتجد دهاالسةةالق والبعثا  السةةياسةةية الخاصةةة  

 .( 174) خالل نشر الخبرا  المتخصصة والم رسة

  ،ويتالا تفعين نهج الحق في الصةحة الترايز على األطر القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية  -93
الترايز على  اا  واالسةتجابة السةريرية والوقاية. وم  المهم أيضة  ،والبيانا  واإلبالل  ،وتعزيز النفم الصةحية

والتي تتحقق   ،توفير الموارد والتموين للحلول الشةةةةةةاملة التي تتمحور حول اسةةةةةةتعادة ارامة جميع النال
عندما تقوق القرارا  على المشةةاراة الهادفة للمجتمعا  المحلية والحراا  النسةةوية المحلية. ويجا على  

على المسةةةةةةتفيد   م  المنب م  قبين قاع تعهدا   اا  األطراو الثالثة أال يضةةةةةةعوا شةةةةةةروط الممولي  م 
 تتعارض مع حقوق اإلنسان األخر .

وتشةير المقررة الخاصةة فلى أن االلتزاما  الفورية للدول األطراو تشةمن ضةمانا  بعدق التمييز   -94
نحو اإلعمال الكامن للحق في الصةةةحة    والمسةةةاواة في المعاملة وااللتزاق باتخاذ خاوا  مدروسةةةة وهادفة

  

(173) United Nations Mission in South Sudan and OHCHR, “Access to health for survivors of conflict-

related sexual violence in South Sudan”, May 2020, para. 10ه 

(174) S/2022/77ه 

http://undocs.org/ar/S/2022/77
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مثن فعداد اسةةتراتيجية وخاة عمن وطنيتي   في مجال الصةةحة العامة. ويعني اإلعمال التدريجي أن على  
 . ( 175) بالتحرك بمسرع ما يم   نحو اإلعمال الكامن للحق في الصحةاا ومستمر اا محدداا الدول التزام

فذا   ،المسةةةتدامة مفيدة في اإلعمال الشةةةامن للحق في الصةةةحةويم   أن تكون أهداو التنمية   -95
م  الضةةةةةةرور  التفكير في الكيفية   ،ما أادمجت حقوق اإلنسةةةةةةان بفعالية في تنفيذها. وفي هذه المرحلة

والكيفيةة التي   ،التي قلةن بهةا العنف السةةةةةةةةةةائةد م  قةدرة األفراد والمجتمعةا  واألمم على تحقيق األهةداو
 .2030لمااو فلى فشن اارثي في تحقيق أهداو خاة عاق سيىد  بها في نهاية ا

وثمةة حةاجةة مةاسةةةةةةةةةةة فلى األخةذ بنهج متعةدد الجوانةا وقةائم على الحقوق فزاء العنف يعةالج   -96
بمةا في ذلةك التصةةةةةةةةةور الثنةائي للنوع االجتمةاعي والقواعةد التي تكرل   ،األسةةةةةةةةةبةا  الجةذريةة لهةذا العنف
والقمع األبو  والعنصةةةر  والقائم على التمييز ضةةةد ذو  اإلعاقة وعلى   ،المغا رة الجنسةةةية انفاق معيار  

 النموذج الرأسمالي ومحددا  الصحة في القانون والممارسة.

ن نبدأ بفعن ما  لزق فعلق األمر لتحسةةةةةةي   م  الضةةةةةةرور  أ  ،ولتحقيق هدو المسةةةةةةاواة الفعلية -97
 . لأحوال أضعف فئا  النا

الخةاصةةةةةةةةةةة على حق جميع النةال في التحرر م  العنف وتتفق مع توني ة  وتشةةةةةةةةةةدد المقرر  -98
 .( 176) ووظيفة الحرية هي تحرير شخص اخر" ،في اتجاه الحرية ن موريسون: "أنتم تتحراو

    

  

 (ه2000)14التعل ق العا  رقم  ،اللجن  المعني  بالحقوق االقتصادل  واالجتمالي  وال قا ي  (175)

 هhttps://zora.medium.com/toni-morrison-in-her-own-words-562b14e0effaان ر)ي(  (176)

https://zora.medium.com/toni-morrison-in-her-own-words-562b14e0effa
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