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 تقرير مرجعي
 

 تنفيذيموجز 
 

ترفع اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي( هذا التقرير إلى 
جنسي لقرار المقترح بشأن العنف الدعمًا لالمؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر )المؤتمر الدولي( 

 النوع االجتماعي. والقائم على
 

لضحايا عواقب وخيمة على اإلى لعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت مثل النزاعات المسلحة والكوارث يؤدي ا
ستجابات وتقديم ا ،العنف، وحماية الضحاياالنوع من وعائالتهم وغالبًا على مجتمعاتهم المحلية األوسع نطاقًا. وُيعد منع هذا 

 اإلنسانية بالغة األهمية. المخاوفحتياجاتهم أحد شاملة ال
 

على سبيل المثال، من جانب األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية، والدول كل  -من العمل الكثير شهدت السنوات األخيرة وقد 
إلدراج العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت  –ومختلف المنظمات اإلنسانية  ،على حدة، والهيئات القضائية

، الدولي. وقد تناولت المؤتمرات الدولية السابقةعلى المستوى مثل النزاعات المسلحة والكوارث بشكل بارز على جدول األعمال 
حركة( عناصر هذه القضية، وذلك تمشيًا مع التفويض الممنوح لكل ومكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )ال

 منها وأولوياتها المؤسسية.
 

ي حاالت فمثيرًا للقلق على الرغم من هذه الجهود، ال يزال العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي واقعًا فإنه ومع ذلك، 
قضية أمام لطرح هذه الالمناسب حان الوقت قد لية واالتحاد الدولي أنه اللجنة الدو ترى ، لذلكمثل النزاعات المسلحة والكوارث. و 

 المؤتمر الدولي الثاني والثالثين في شكل قرار خاص بها.
 

العالمي الفريد من نوعه المتمثل في المؤتمر الدولي، الذي يجمع الدول األطراف في  هذا المحفلامًا للفرصة التي يتيحها نواغت
وجميع مكونات الحركة، يؤكد القرار المقترح األثر الذي يمكن أن يحدثه العمل المشترك الذي تقوم  1949اتفاقيات جنيف لعام 

به الدول، ومكونات الحركة، وأصحاب المصلحة اآلخرين على منع العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت مثل 
 لضحايا واالستجابة الحتياجاتهم.لة حمايتوفير العلى أيضًا النزاعات المسلحة والكوارث، و 

 
ه رها العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، مع التركيز بوجيثياإلنسانية الخطيرة التي  المخاوفويؤكد القرار المقترح 

جتماعي الخاص على العنف الجنسي في حاالت مثل النزاعات المسلحة والعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف القائم على النوع ا
في حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى. وُيذك ِّر بااللتزامات القائمة بموجب القانون الدولي، حسب االقتضاء، ويشير إلى 

، توى المطلوبدون المستدابير التنفيذ الملموسة التي يمكن اتخاذها، ويزيد الوعي بالمشكالت التي قد تلقى حتى اآلن اهتمامًا 
 أهمية حماية الضحايا وتقديم استجابات شاملة ومتعددة التخصصات الحتياجاتهم. ويسلط الضوء على
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 ( الخلفية1
 
لحياة الماليين من الناس في مختلف بلدان العالم ورفاهتهم. عامًا  تهديداً  1العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمثل يُ 

واسع في حاالت مثل النزاعات المسلحة، واعُتبر في كثير من األحيان وعلى مر التاريخ، كان العنف الجنسي منتشرًا على نطاق 
ال فإنه  هذا النوع من العنف حظرًا تامًا،يحظر لقانون الدولي على الرغم من أن انتيجة طبيعية لهذه النزاعات ال يمكن تجنبها. و 

هيبة لعدد سببًا في معاناة ر  تى يومنا هذا،ح ،على سبيل المثال، يظل االغتصاب وأشكال العنف الجنسي األخرى  منتشرًا.يزال 
حظر من العلى الرغم وذلك المسلحة الدولية وغير الدولية في جميع أنحاء العالم،  نزاعاتالفي حاالت ال يحصى من الناس 

 .ألطراف الدول وغير الدول في نزاع من النزاعات المسلحةلملزم بموجب القانون الدولي اإلنساني اللها صريح ال
 
في  أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي تتزايدغيره من ناك أيضًا أدلة متزايدة ومثيرة للقلق على أن العنف الجنسي و وه

العنف المنزلي والعنف حدث )على سبيل المثال، عندما يكبيرة  مخاوفحاالت الكوارث أو حاالت الطوارئ األخرى أو تمثل 
. ومرة أخرى، (تهامسؤوليوتكون تحت  ع إلشراف األطراف الفاعلة الحكومية أو اإلنسانيةالجنسي داخل مراكز اإلجالء التي تخض

هناك ال يزال  ،وبشكل واضح ه،غير أن ت.الدولية، السيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تنطبق في هذه الحاال المعاييرفإن 
 عمل يتعين القيام به لتحسين النتائج على أرض الواقع.

 
 :على النحو التالي مكونات الحركة على العمل على جوانب مختلفة من هذه القضايا على مدى العقود الماضيةدأبت وقد 
 

                                                           
تخدمها الجهات الفاعلة التي تس تستخدم الجهات الفاعلة المختلفة تعاريف مختلفة لمصطلحي "العنف الجنسي" و"العنف القائم على النوع االجتماعي". وبعد مراجعة التعاريف 1

على النوع االجتماعي والقائم ، وضع فريق التنسيق المعني بالعنف الجنسي 2015-2014في عامي األخرى الخارجية، والتشاور مع الجمعيات الوطنية وعناصر الحركة 
كما أنه لقرار، قترح إدراجها في مشروع اأدناه عن طريق اإلشارة المرجعية ولكن لم يُ وضحة التعاريف العملية التالية التي تم عرضها على مجلس المندوبين بالحركة. وهي م

 أن تكون ملزمة ألعضاء المؤتمر الدولي: بهاالمقصود ليس 
لخوف من اأعمال ذات طبيعة جنسية ُترتكب ضد أي شخص بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه. ويمكن أن يكون اإلكراه ناجمًا عن ظروف مثل : العنف الجنسي

. ويمكن أيضًا أن يكون استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اإلكراه موجهًا ضد شخص العنف أو القهر أو االحتجاز أو القمع النفسي أو التعسف في استعمال السلطة
يشمل العنف الجنسي، يقية. و آخر. ويشتمل العنف الجنسي أيضًا على األفعال ذات الطبيعة الجنسية التي ترتكب باستغالل بيئة قسرية أو عجز الشخص عن إبداء موافقة حق

يئة قسرية بذات الطبيعة الجنسية التي ُيضطر الشخص للمشاركة فيها بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه، ضد نفسه أو غيره، أو باستغالل  عالوة على ذلك، األفعال
 .يم القسري أو الحمل القسري أو التعقأو عجز الشخص عن إبداء موافقة حقيقية. ويشمل العنف الجنسي أفعااًل مثل االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء 

 أعاله تحت نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني، يتعين أن يتم في سياق نزاع مسلح وأن يكون مقترنًا بهذا النزاع.ُمعرَّف مالحظة: لكي يندرج العنف الجنسي كما هو 
عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية تلحق بامرأة أو : مصطلح جامع يشمل أي فعل ضار يترتب العنف القائم على النوع االجتماعي

يشمل العنف تعمال السلطة. و رجل أو فتاة أو فتى على أساس نوعهم االجتماعي. وينجم العنف القائم على النوع االجتماعي عن عدم المساواة بين الجنسين والتعسف في اس
العنف الجنسي، والعنف المنزلي، واإلتجار، والزواج القسري أو المبكر، واإلكراه على البغاء، واالستغالل الجنسي  ،على سبيل الذكر ال الحصر ،اعيالقائم على النوع االجتم

 واالعتداء الجنسي.
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بشأن حظر العنف الجنسي وتلبية  1999في عام  بعد التعهد الذي قطعته اللجنة الدولية في المؤتمر الدولي السابع والعشرين -
وفي  2001.3في عام  "نساء يواجهن الحرب"عنوان بدراسة نشرت اللجنة  2سلح،احتياجات النساء والفتيات في حاالت النزاع الم

، التزمت اللجنة بتوسيع نطاق أنشطتها 2013السنوات التالية، نفذت اللجنة عدة برامج ركزت على العنف الجنسي، وفي عام 
 4(.2016-2013) وتعزيزها للتصدي للعنف الجنسي في حاالت مثل النزاعات المسلحة على مدى أربع سنوات

 
عامًا، قام االتحاد الدولي بوضع توجيهات بشأن احتياجات المساعدة والحماية الخاصة خمسة وعشرين منذ ما يقرب من  -

، وفي 1999في عام " السياسة الخاصة بالنوع االجتماعياالتحاد "وفي وقت الحق، وضع  5.بالنساء في النزاع المسلح والكوارث
المتعلقة خاوف مبالتصدي للالدولي االتحاد  اتالتزام "اإلطار االستراتيجي بشأن قضايا النوع االجتماعي والتنوع"، حدد 2013عام 

 6.بالنوع االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

 
 أيضًا لمختلف جوانب هذا العنف يتصدى عدد من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية( -

 في عملهم.
والكوارث،  ةلحالمس اتالمتعلق بالنزاعإجراء مسح ألنشطة الحركة التى تتصدى للعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي  -

نة الدولية، . وحددت بيانات المسح التي تم جمعها أن اللج2015ونسيان/أبريل  2014وذلك في الفترة بين تشرين األول/أكتوبر 
تتصدى لجوانب  - جمعية وطنية تابعة للحركة 189 من أصل - على األقلجمعية وطنية  47باإلضافة إلى واالتحاد الدولي، 
لك تمشيًا مع ، وذأو بأخري القائم على النوع االجتماعي المتعلق بالنزاعات المسلحة والكوارث بطريقة  العنف العنف الجنسي أو

 7منها وأولوياتها المؤسسية.التفويض الممنوح لكل 
 
لعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في الصراعات لالحركة تصدي عمل حول العقب ورشة فإنه عالوة على ذلك،  -

نشئ فريق التنسيق التابع للحركة المعني بالعنف الجنسي أُ  2013،8في مجلس المندوبين في عام التي عقدت المسلحة والكوارث 
 على النوع االجتماعي.والقائم 

                                                           
2 Women and War: Implementation of the ICRC Pledge to the 27th International ConferenceICRC, ، إعداد اللجنة الدولية، المؤتمر  تقرير من

 www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5xrd58.htm متاح عبر الرابط: ،2003كانون األول/ديسمبر  6-2الدولي الثامن والعشرين، 

متاحة عبر الرابط: ، 2001، تشرين األول/أكتوبر النساءنساء يواجهن الحرب: دراسة اللجنة الدولية عن أثر النزاعات المسلحة على اللجنة الدولية، شارلوت ليندسي،  3
www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0798.htm 

 .2013كانون األول/ديسمبر  "،1420النداء الخاص حول تعزيز التصدي للعنف الجنسي اللجنة الدولية، " 4
5 , League of 2 Field Studies Paper No.K. Stoltenberg, “Working with women in emergency relief and rehabilitation programmes”, 

Red Cross and Red Crescent Societies, 1991. 
6 , 2013. 2020-Gender and Diversity Issues 2013 IFRC Strategic Framework onInternational Federation,   وانظر أيضًاExplanatory 

Note to the Strategic Framework on Gender and Diversity Issues. 
ال تقدم نتائج المسح صورة شاملة جمعية وطنية، وعلى هذا النحو،  114 لعددفي المائة من الجمعيات الوطنية، لم يكن هناك بيانات متاحة  30معدل استجابة بلغ نحو ب 7

م تقرير كامل قضية. وسيقد  لجميع أنشطة الحركة ومشروعاتها. ومع ذلك، فإنها توفر بالفعل نظرة دقيقة عن بعض االتجاهات واألنماط من حيث مشاركة الحركة في هذه ال
 .2015عن المسح لمجلس المندوبين في الحركة في عام 

لمندوبين عام في مجلس ا المنعقدةالنزاعات المسلحة والكوارث"أثناء  والجنسانيمساعي الحركة الدولية الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي " بشأن 9حلقة العمل ل عرض عام 8
 :، متاح عبر الرابط2013

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0798.htm
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الحركة االلتزامات الكبرى التي، على سبيل المثال، قطعتها الدول والمنظمات الدولية والجهات جانب ل هذه االلتزامات من كمِّ وتُ 

كر ذالفاعلة اإلنسانية المختلفة على مدى العقود الماضية لمنع العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي والتصدي له. ول
درج االغتصاب وأشكال العنف الجنسي األخرى صراحة في قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في أُ فقد مثلة، األعة بض

، وتصدى عدد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 1998النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 
ي والقائم على النوع االجتماعي، وكان العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي موضوع لألمم المتحدة للعنف الجنسالتابع 

ت االقمة العالمية إلنهاء العنف الجنسي في النزاع"، و"مبادرة منع العنف الجنسي في حاالت النزاع"العديد من المبادرات، مثل 
قديم الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت نداء من أجل العمل على ت"و ،2014عام المنعقدة في  المسلحة"
 .the Safe from the Start initiative "من البداية السالمةمبادرة "و "الطوارئ 

 
ل، جديدة على المؤتمر الدولي. على سبيل المثابالقضية الكما أن قضية العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ليست 

عام في والمؤتمر الدولي السابع والعشرين  1995،9عام في عناصر منها في المؤتمر الدولي السادس والعشرين جرت مناقشة 
وفي اآلونة األخيرة، أعرب المؤتمر الدولي الحادي والثالثين في عام  2007.11والمؤتمر الدولي الثالثين في عام  1999،10
 تزال تسببها النزاعات المسلحة، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، إزاء المعاناة الهائلة التي ال"عن قلقه العميق 2011

وتصدى للعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي بوصفه عنصرًا  12،كـ)...( واالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
ال الصحة، دعا المؤتمر الجمعيات جوفي سياق اإلجحاف في م 13من عناصر تعزيز حماية النساء في النزاعات المسلحة،

                                                           

 eng.pdf-sgbv-summary-ws9-2013/cod13-delegates-movement/council-crescent-cross-www.icrc.org/eng/assets/files/red  وجاءت
جراء و ، (والعنف الجنسي ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،النوع االجتماعي) األساسية لمصطلحاتموحدة لتعاريف وضع ت حلقة العمل على النحو التالي: توصيا ا 

دراج هذه المسأ، واستمرار اوالقائم على النوع االجتماعيدراسة استقصائية لألنشطة الحالية التي تنفذها الحركة والمتصلة بالعنف الجنسي  لة على جدول الهتمام والزخم، وا 
 .أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثالثين

حماية ضحايا للمؤتمر الدولي امتابعة أعمال ، تقرير عن القانون إلى العملاالنتقال من : )"القانون الدولي اإلنسانيالصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين،  1القرار  9
 النزاع المسلح".فترة المدنيين في السكان "حماية  2قرار ، والالحرب"(

 لمؤتمر الدولي السابع والعشرين، "اعتماد اإلعالن وخطة العمل".االصادر عن  1القرار  10
 ."حةالمسل النزاعات في اإلنسانية والكرامة الحياة على الحفاظ: وتنفيذه اإلنساني الدولي القانون  تأكيد إعادة"لمؤتمر الدولي الثالثين، االصادر عن  3القرار  11
  المسلحة".لمؤتمر الدولي الحادي والثالثين، "تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات االصادر عن  1القرار  12
: خطة عمل لتنفيذ القانون الدولي 1الملحق رقم  ،لمؤتمر الدولي الحادي والثالثين، "خطة عمل تمتد ألربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني"االصادر عن  2القرار  13

 :اإلنساني
 : تعزيز حماية النساء في النزاعات المسلحة2-2"الهدف 

نفاذها  أ( التصديق على أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وتنفيذها وا 
إلنساني التي تنطوي على عنف جنسي وأشكال أخرى من العنف ضد النساء ... تلتزم الدول بوضع حد لإلفالت من العقاب وبمقاضاة االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ا

 والفتيات وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي ...
 ب( الحيلولة دون العنف الجنسي و أعمال العنف األخرى ضد النساء بسبب جنسهن

الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني التي تنطوي على عنف جنسي وأشكال أخرى من العنف ضد تكفل الدول استخدام جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون كافة االنتهاكات 
 النساء بسبب جنسهن...

 ج( النساء النازحات

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-ws9-summary-sgbv-eng.pdf
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تصعيد الجهود المبذولة الرامية إلى االندماج االجتماعي من خالل البرمجة الداعية إلى نبذ العنف ومناهضة التمييز  ”الوطنية إلى
نبذ العنف و تقديم التزام راسخ بتحقيق اإلنصاف بين الجنسين، ومناهضة التمييز، " على وحث الدول بشدة ،ضد النساء واألطفال"
من أعضاء المؤتمر الدولي تعهداتهم بشأن القضايا المتعلقة بالعنف كثير باإلضافة إلى هذا، سجل ال 14.ضد النساء واألطفال"

 15في المؤتمر الدولي الحادي والثالثين. ، وذلكالجنسي والقائم على النوع االجتماعي

العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت مثل ، فإنه على الرغم من كل هذه الجهود، ال يزال على أي حالو 
المشتركة خاوف م. واقتناعًا منها بأن هذا التحدي هو أحد الهائالً وتحديًا إنسانيًا ثيرًا للقلق النزاعات المسلحة والكوارث واقعًا م

ت اللجنة عضاء المؤتمر الدولي، فقد قرر أ الذي يقوم به للجميع، وثقة منها أن التصدي له يمكن أن يستفيد من العمل المشترك 
الدولية واالتحاد الدولي التقدم بمشروع قرار إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثين مخصص لموضوع العنف الجنسي والقائم على 

 النوع االجتماعي.
 

ة، بكل ما تضطلع به كل وجميع مكونات الحرك 1949ويجمع المؤتمر الدولي جميع الدول األطراف في اتفاقيات جنيف لعام 
ن م منها من مسؤوليات، وما تتمتع به من تفويضات، وما لديها من تجارب وخبرات. واستفادة من هذا المحفل العالمي الفريد

وأصحاب  ،ثر الذي يمكن أن يحدثه العمل المشترك الذي تقوم به الدول، ومكونات الحركة، فإن القرار المقترح يؤكد على األنوعه
وفير تمنع العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت مثل النزاعات المسلحة والكوارث، و بشأن اآلخرين  المصلحة
ذا ما و ضحايا الحماية لل لهذه الظاهرة المروعة من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ُأريد االستجابة الحتياجاتهم. وا 

يع أصحاب لتنسيق بين جماجهود على المستويين المحلي والدولي، و ه من الضروري بذل فإن، أن تنتهي في مثل هذه الحاالت
المصلحة والتعاون بينهم. وتحقيقًا لهذا الغرض، ُيذك ِّر القرار المقترح، على وجه الخصوص، بااللتزامات القائمة بموجب القانون 

دون  ماماً يد الوعي بالمشكالت التي ربما لم تلق حتى اآلن إال اهتالدولي، حسب االقتضاء، ويشير الى تدابير ملموسة للتنفيذ، ويز 
ويسلط الضوء على أهمية حماية ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي وتوفير استجابات  المستوى المطلوب،

 شاملة ومتعددة التخصصات الحتياجاتهم.
 
ينصب و وانب محددة من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي. تركز اللجنة الدولية واالتحاد الدولي عملهما على جو 

اللجنة الدولية على العنف الجنسي في الحاالت التي تدخل ضمن التفويض الممنوح لها على النحو المنصوص عليه في  تركيز
شكال أي العنف الجنسي وغيره من القضية األوسع نطاقًا المتمثلة ف فيتعامل مع ،التحاد الدوليأما االنظام األساسي للحركة. 

العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى وفقًا للتفويض الممنوح له وأولوياته المؤسسية، 
نسي نف الجرها العيثيالمخاوف اإلنسانية الخطيرة التي  انؤكدي. وبينما قضية إلى حد مابهذه الضعف االهتمام وبالنظر إلى 

ة تضرر من هذا العنف، ترى اللجنة الدولييا لمعاناة كل من موالقائم على النوع االجتماعي في جميع الظروف، واستنكارًا منه
                                                           

لدعم واإلبالغ، م ا، وتحديد نظ... االهتمام بصفة خاصة ... وبتدابير حماية األشخاص النازحين داخل بلدانهم من العنف بسبب الجنس، مثل تحديد أماكن اإليواء وحمايتها
 عالوة على حصول النساء واألطفال على خدمات الرعاية الصحية ووصولهم إلى مقدميها.

 ".واألطفال النساء على الملقى العبء من التخفيف: الصحة مجال في اإلجحاف"لمؤتمر الدولي الحادي والثالثين، االصادر عن  6القرار  14
  www.icrc.org/pledgesمعلومات عن التعهدات في المؤتمر الدولي الحادي والثالثين، متاحة عبر الرابط:  15
 

http://www.icrc.org/pledges
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تحق أن ُتفرد تسقضايا ُتعد من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ثيرة لالنزعاج واالتحاد الدولي أن هذه الجوانب الم
 المؤتمر الدولي.في لها مشاورات خاصة 

 
 
 ( تحليل2
 
 العنف الجنسي، السيما في حاالت مثل النزاع المسلح .أ

 
لملزم ا في النزاعات المسلحة، سواًء كانت دولية أو غير دولية، ُتحظر أعمال العنف الجنسي بموجب القانون الدولي اإلنساني

 16الدولي لحقوق اإلنسان، حسب االقتضاء، العنف الجنسي.. كما يحظر القانون لألطراف الدول وغير الدول في النزاعات المسلحة
سي ، تبدأ الفقرات المقترحة لمنطوق القرار بشأن العنف الجنلألطر المرتبطة بالقانون والسياسات الخاصة بالدولا وفي تناوله

ي ترتكبها يها تلك التالجنسي محظور بموجب القانون الدولي، وتدين جميع أعمال العنف الجنسي، بما فالعنف  بالتذكير بأن
ر بأن العنف الجنسي يمكن أن يشكل جرائم دولية متنوعة، وتؤكد على ضرورة ذك ِّ وتُ  أطراف النزاع المسلح من الدول وغير الدول.

امتثال الدول اللتزاماتها في هذا الشأن بغية وضع حد لإلفالت من العقاب، في حين تشدد أيضًا على المساهمة الكبيرة التي 
في  جميع الدول إلى النظركما تدعو فقرات منطوق القرار  .وذلك بذكر أمثلة ،في هذا الشأن المحاكم الجنائية الدولية قدمتها

االنضمام إلى المعاهدات ذات الصلة، وتناشد الدول أن تراجع أطرها القانونية الوطنية لتحديد ما إذا كانت تنفذ الحظر المطبق 
وتنص على التحقيق والمقاضاة وتمنح الحماية واإلمكانيات األخرى الالزمة لتلبية احتياجات  على العنف الجنسي تنفيذًا كامالً 

لكي تضمن أن السلطات تعتمد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع العنف  االضحايا. كما تناشد الدول أن تبذل قصارى جهده
 الجنسي.

 
العنف  نعمملموسة يمكن بها للدول المساهمة بشكل حاسم في  ثم تسلط فقرات منطوق القرار المقترحة الضوء على عدة تدابير

الجنسي في حاالت مثل النزاع المسلح. وتناشد الدول أن تبذل قصارى جهدها كي يصبح حظر العنف الجنسي معروفًا على 
ي هذا المحلية فالدور الذي يمكن، على سبيل المثال، أن يقوم به قادة المجتمعات  أوسع نطاق ممكن بين كل سكانها، وتؤكد

أن تبذل قصارى جهدها كي تضمن أن حظر العنف الجنسي مدرج إدراجًا تامًا   تناشد فقرات منطوق القرار أيضًا الدولالشأن. و 
في تخطيط القوات المسلحة وقوات األمن وعملياتها، وأن لدى هذه القوات أنظمة داخلية مناسبة للرصد واإلبالغ عن العنف 

ث وتدعوها إلى تقديم تقرير عن ذلك إلى المؤتمر الدولي الثال ،لدول على تبادل الخبرات والممارسات الجيدةكما تشجع ا. الجنسي
 والثالثين.

 
الضحايا، بما  ةحمايبشأن العنف الجنسي أيضًا إلى العديد من اإلجراءات التي تساهم في  ةوتشير فقرات منطوق القرار المقترح

. وتؤكد ضرورة بذل الدول قصارى جهدها من أجل زيادة مستوى الحماية من إلى العدالةالوصول في ذلك عندما يسعون إلى 
                                                           

 ر، على سبيل المثال قاعدة بياناتلمحة موجزة عن حظر العنف الجنسي بموجب كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، انظلالطالع على  16
  ihl/eng/docs/v1_rul_rule93-www.icrc.org/customary ، متاحة عبر الرابط:93 القاعدةاللجنة الدولية عن القانون الدولي اإلنساني العرفي، 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule93
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العنف الجنسي عن طريق معالجة المخاوف المتعلقة باألمن والسالمة، وتناشد الدول أن تبذل قصارى جهدها من أجل إعداد 
ذه الفقرات هجنسي. عالوة على ذلك، تؤكد حاالت العنف الللتصدي لضطرون تدريب محدد لموظفي جميع مؤسساتها الذين قد يُ 

أن تبذل الدول قصارى جهدها لكي تضمن وصول ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة، بما في ذلك من خالل تهيئة بيئة ضرورة 
 يسهل فيها على الضحايا اإلبالغ عن حوادث العنف الجنسي.

 
ذا وقعت أعمال العنف الجنسي في حاالت النزاعات المسلحة،   على نحو فعال تحقيق ومقاضاةفإنه من الضروري وجود وا 

ها أهمية التحقيق والتوثيق بطريقة فعالة، وتناشد الدول أن تبذل قصارى جهد ةومناسب. ولهذا، تؤكد فقرات منطوق القرار المقترح
الدول أن تعد،  نسي، وتناشدمن أجل تذليل العقبات غير المناسبة التي تعوق التحقيق والمقاضاة والمعاقبة في حاالت العنف الج

قدر اإلمكان، تدريبًا خاصًا ألفراد الشرطة واالدعاء العام والقضاء وجميع موظفي الدعم. باإلضافة إلى هذا، تشجع هذه الفقرات 
الدول، السيما في أعقاب النزاعات المسلحة، على النظر في إدراج المسائل المرتبطة بالعنف الجنسي في عمليات الحقيقة 

 عند االقتضاء.وذلك مصالحة، وال
 

النزاعات ثل مالعنف الجنسي في حاالت  لتقديم الدعم لضحاياالعديد من التدابير المهمة المقترحة ثم تذكر فقرات منطوق القرار 
ة دالمسلحة، مثل الوصول بدون عوائق إلى الرعاية الصحية والتأهيل البدني والدعم النفسي والدعم النفسي االجتماعي والمساع

ه الفقرات الدول شجع هذت ،ً على النحو الواجب. وأخيراوذلك القانونية والدعم االجتماعي واالقتصادي بطريقة غير تمييزية وشاملة، 
على  ،على سبيل المثالعلى وضع برامج لدعم ضحايا العنف الجنسي بشكل فردي وجماعي، حسب االقتضاء، ويشمل ذلك 

 .ةالجتماعية امعالجة مسائل مثل الوصمالمدى البعيد وقدر اإلمكان، 
 
 العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى  -ب
 

للعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي في الكوارث  خاصإلى إيالء اهتمام أيضًا  يدعو القرار المقترح
لم ُتدرج تعاريف محددة لهذه المصطلحات في مشروع القرار، ولكن كان في أذهان من وحاالت الطوارئ األخرى. ومرة أخرى،  

ى لجنسي والقائم على النوع االجتماعي إلأن يؤدي العنف افيها صياغته حاالت ال تصل إلى حد النزاع المسلح يمكن قاموا ب
عواقب إنسانية وخيمة لضحايا هذا العنف. وتشمل هذه الحاالت حاالت الطوارئ في الصحة العامة فضاًل عن حاالت النزوح 

 والتنقالت الجماعية للسكان.
 
في حين لم ترد إشارة صريحة لمصطلح "العنف القائم على النوع االجتماعي" في المعاهدات العالمية لحقوق اإلنسان التي تم و 

قد ُفسرت تلك المعاهدات على أنها تطالب الدول باتخاذ إجراءات للتصدي للعديد من مكونات فالتصديق عليها على نطاق واسع، 
ي، بما في ذلك التمييز بين الجنسين، والعنف المنزلي، والعنف الجنسي، والزواج القسري أو العنف القائم على النوع االجتماع
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ومع ذلك، ال تنص المعاهدات على توجيهات محددة  17واالتجار واإلكراه على البغاء.، المبكر، واالستغالل واالعتداء الجنسيين
 لطوارئ األخرى.بشأن كيفية التصدي لهذه القضايا في حاالت الكوارث أو حاالت ا

 
عالوة على ذلك، تم إجراء بحث قليل نسبيًا لمعرفة تأثير الكوارث وحاالت الطوارئ على حوادث العنف الجنسي والقائم على النوع 

بهدف تحديد خصائص  18، أجرى االتحاد الدولي بحثًا في تسعة بلدان متضررة من الكوارث2015االجتماعي وأثرها. وفي عام 
حايا ، وتأثير هذا العنف على الضالسمات المميزة لكل منهماي حاالت الكوارث و فلقائم على النوع االجتماعي العنف الجنسي وا

والمجتمعات المحلية، وكيفية تكييف األطر المرتبطة بالقانون والسياسات، بما في ذلك تلك األطر المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث، 
االجتماعي، ودور الجهات الفاعلة المحلية )بما في ذلك الجمعيات الوطنية( في  للتصدي للعنف الجنسي والقائم على النوع

وقد شكلت النتائج المستخلصة من البحث الذي التصدي لهذا العنف، والدعم الذي تحتاجه من أجل االضطالع بهذا الدور. 
 ح.القرار المقتر عداد األساس الالزم إل أجرى في هذه البلدان، إلى جانب المصادر األكاديمية وغيرها من المصادر الثانوية،

 
 نتائج الدراسة قبل انعقاد المؤتمر الدولي. وعلى أية حال، كانت النتائج باختصار على النحو التالي:عن نشر تقرير كامل يُ سو 

 الجنسيين االستغاللو واالعتداء االعتداء الجنسي  –على األقل في بعض األماكن، يزداد كل من العنف المنزلي والعنف الجنسي  -
إلى الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الجناة والضعف المتزايد الذي يصيب  في جزء منهفي أعقاب الكوارث، ويرجع ذلك  -

 المتضررين.
الحقًا  وأيمكن أن يزيد النزوح من حاالت العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، سواًء داخل المالجئ المؤقتة األولية،  -

 ندما يطول أمد هذا النزوح.ع
 جنس.ايضة بالقآليات مواجهة سلبية، بما في ذلك المانتهاج الكوارث تسبب الفقر، وهو األمر الذي قد يدفع الناس إلى  -
ًا الزواج المبكر واالتجار في حاالت الكوارث، لم يكن هذا استنتاجًا مهمتزايد حاالت بينما رصدت دراسات سابقة وتقارير إخبارية  -

 جريت من أجل هذا التقرير.الدراسات الميدانية التي أُ  في
هناك أدلة بحثية قوية على أن العنف القائم على النوع االجتماعي يزيد من اإلصابة بفيروس فإن فيما يتعلق بالطوارئ الصحية،  -

ائم على لى زيادة العنف القفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز يمكن أن يؤدي إاإلصابة بوأن  ،نقص المناعة البشرية/اإليدز
 ن والحكومات إلى أن العنف القائم على أساس النوع االجتماعييالممارسبعض  أعدها غير موثقة النوع االجتماعي. وتشير تقارير
 يبوال.قد ازداد أيضًا خالل أزمة اإل

                                                           
( )تذكر فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع 1992) 19التوصية العامة رقم انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  17

 ع الرجل"(،التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة ملعنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على "اأشكال التمييز ضد المرأة أن 
ُيعد " هأنذكر فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية ي( )2005) 16قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم ولجنة الح

ماعية حريات، بما في ذلك الحقوق االقتصادية واالجتالحقوق و الالتمتع بالذي يحول دون القدرة على المساواة في التمييز  منضربًا لعنف القائم على أساس نوع الجنس ا
)يذكر أن "إخفاق الدول األطراف في منع العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل االغتصاب، والعنف ( 2008) 2لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم و  والثقافية"(،

 19العام رقم  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق، و التفاقية مناهضة التعذيب( خرقاً  يمثلالمنزلي، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واالتجار وحماية الضحايا منه" 
 ص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر الزواج قبل أن يبلغ كال الطرفين من العمر ما يكفي ليكونا قادرين على إبداء الموافقة(.أن العهد الدولي الخاويذكر ( )1994)

 ، وساموا. كانت البلدان التسعة هي بنغالديش، والبوسنة والهرسك، والسلفادور، وهايتي، وماالوي، وميانمار، وناميبيا، ورومانيا 18
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على  دائمًا ما تنطوي  ماات حدوثهإحصائيفإن بالعنف القائم على النوع االجتماعي،  ينوصمة والعار المرتبطالبالنظر إلى  -
إشكاليات، ويبدو أن األمر ينطبق على حاالت الكوارث أيضًا. باإلضافة إلى ذلك، فإن من يتولون االستجابة للكوارث ال يدركون 

قت و احتمال وقوع العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الكوارث وال يسعون إلدراكه أو االستعداد لمواجهته. وفي ال
 نفسه، فإن عدم وجود بيانات محددة بشأن مدى انتشار هذا النوع من العنف يساهم في نقص الوعي به.

التي شملها البحث لديها سياسات وطنية بشأن الكوارث وكذلك تشريعات وطنية خاصة بالنوع  ةفي حين أن البلدان التسع -
االجتماعي، وأشار بعضها إلى النوع االجتماعي في سياساتها الوطنية بشأن الكوارث، فإن أي من تلك البلدان ال يذكر ضرورة 

رث. التخطيط الذي تضعه لمواجهة الكواكجزء من له صدي على النوع االجتماعي أو االستعداد للتالجنسي والقائم منع العنف 
ياب غ لمساهمة فيبل وام وجود وعي بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الكوارث عدهذا األمر إغفال عكس يوقد 

 .هذا الوعي
والتي قد تشير إلى ثغرات مالحظات على عدم وجود سجالت للشرطة من فترات ما بعد الكوارث، ات الحالة أورد عدد من دراس -

 أنشطة إنفاذ القانون في حاالت الطوارئ.فيما يتعلق بفي "استمرارية سير العمل" 
 

حركة في عام تنسيق التابع للالاستنادًا إلى نتائج هذه الدراسة والمشاورات التي جرت مع الجمعيات الوطنية منذ تشكيل فريق 
لخطوات بغية زيادة الوعي بالعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت ، يدعو القرار المقترح التخاذ عدد من ا2014

قانون خطوات لضمان أن األطر المرتبطة بال األمر شمل هذايوتعزيز التعاون بشأن تدابير الوقاية والتأهب. و  ،الكوارث والطوارئ 
ك اهتمام كاٍف بهذه المسألة في إدارة مخاطر الكوارث، وأن والسياسات في هذا الشأن تنفذ الحظر الدولي تنفيذًا كاماًل، وأن هنا

هناك استعدادات لضمان استمرارية سير العمل في إنفاذ القانون. ويدعو أيضًا إلى إجراء مزيد من البحث وتبادل المعلومات، 
االجتماعي و بدني والدعم النفسي وتدريب مديري الكوارث وقوات إنفاذ القانون، وتوفير خدمات إعادة التأهيل القانوني والطبي وال

 لألشخاص المتضررين.
 

 الحركة: التنفيذ والتعاون والشراكاتج. 
 

ُيختتم القرار المقترح بفقرات منطوق القرار التي تسلط الضوء على الخطوات الواجب على مكونات الحركة اتخاذها، وفقًا للتفويض 
الممنوح لكل منها وأولوياته المؤسسية. وتشمل هذه الخطوات مكونات الحركة التي تتولى متابعة البحث والتحليل وحدها أو مع 

الشركاء الخارجيين، وتعزيز المعارف والمهارات والقدرات، فضاًل عن تبادل الخبرات والممارسات  غيرها من شركاء الحركة أو
نفاذها، ودعم  عزيز تالجيدة في الحركة، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا إزاء االستغالل واالعتداء الجنسيين على المستفيدين وا 

الجهات المعنية والتعاون معها من أجل إيجاد مزيد من الزخم لمنع العنف  يعجم، والتنسيق مع المعنيةقدرات المؤسسات الوطنية 
 الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في حاالت مثل النزاعات المسلحة والكوارث والتصدي له.
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 ( خاتمة3
 

مسلح اإلنساني، الملزم ألطراف النزاع الكما جاء أعاله، ُتحظر أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي 
ما حسب االقتضاء. وك ، وذلكالعنف الجنسي من الدول وغير الدول على حد سواء. كما يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان

نما في عدم التنفيذ الكامل و معايير هو الحال في كثير من األحيان، ال تتمثل المشكلة في عدم وجود  لفعال اقانونية دولية، وا 
للقانون القائم. وستكون التدابير المخصصة لتنفيذ حظر العنف الجنسي حاسمة إذا ما أمكن تخفيض حجم هذا العنف والقضاء 
عليه في نهاية المطاف. وبينما يجري العمل على تحقيق هذا الطموح، فإنه يجب توفير الحماية للضحايا وتلبية احتياجاتهم عن 

دة التخصصات. ووفقًا للتفويض الممنوح لها وأولوياتها المؤسسية، فإن اللجنة الدولية تلتزم بمواصلة طريق استجابات شاملة ومتعد
ولئك الذين يقعون ضحايا له. عالوة على ذلك، فإن اللجنة على والمساعدة ألحماية توفير المنع العنف الجنسي و من أجل عملها 

ح ليس أمرًا حتميًا، ولكن يمكن، بل يجب القضاء عليه. كما تقف اللجنة قناعة بأن العنف الجنسي في حاالت مثل النزاع المسل
ن أجل في العمل م ى خر األالجهات المعنية الدولية على أهبة االستعداد لالنضمام إلى الدول والمكونات األخرى للحركة وجميع 

 عنه. بديلتحقيق هذا الهدف الذي ال 
 

ير مكتملة حتى غ المتاحة وع االجتماعي في حاالت الكوارث والطوارئ، فإن البياناتوفيما يتعلق بالعنف الجنسي والقائم على الن
ثر ي أجراه االتحاد الدولي، أكذكملها البحث اليأقل وضوحًا. ومع ذلك، فإن األدلة القائمة، التي  ال زالت لمشكلةكما أن ا اآلن،

ذلك  بما في - إدارة الكوارث، والمنظمات اإلنسانية وظفإنفاذ القانون، ومو  ومسؤولأن يولي من كافية للداللة على ضرورة 
 . ويأمل االتحاد الدولي في تقديم الدعم للجمعيات الوطنيةأكبر بكثير مما هو كائن لهذه القضية اً اهتمام - الجمعيات الوطنية

مسؤولين مشورة والمساعدة إلى الالمعنية من أجل تعزيز قدراتها لمنع حوادث العنف من هذا النوع والتصدي لها، وكذلك لتقديم ال
 اهتمامًا أو دعمًا دوليًا كبيرًا. تلقىالمعنيين، السيما فيما يتعلق بالكوارث الصغيرة والموسمية التي ال 

 


