
 

 

 والتصدي لهمنع حدوثه العمل المشترك النوع االجتماعي: و العنف القائم على الجنس 
 

 اللجنة جيم

 األهداف

 عواقب إلى والكوارث النزاعات المسلحة مثل في حاالت وعلى النوع االجتماعيالجنس القائم على العنف يؤدي 
ه ومنع لقضاء على هذا النوع من العنفويشكل كل من امجتمعاتهم. و  وعائالتهم /الناجينالضحايا وخيمة على

 .ةاإلنسانيكبير من الناحية  مصدر قلق مالئمةبطريقة  احتياجاتهم وتلبية /الناجينالضحاياوحماية 
 

ن العواقب اإلنسانية لدى  مسألة تثير قلقا خاصا هي النوع االجتماعيو  العنف القائم على الجنس ألعمال مقلقةال وا 
الهالل األحمر و  في المؤتمر الدولي للصليب المشكلة أيضا جوانب هذه بعض ناولوقد تم ت. المجتمع الدولي

 .4والثالثين ةوالحادي 3والثالثين 2والسابعة والعشرين 1في دوراته السادسة والعشرين األحمر )المؤتمر الدولي(
 

النزاعات  مثل تفي حاال العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي ما زال الجهود، وعلى الرغم من هذه
 .مزعجا واقعا والكوارث المسلحة

 
األحمر  الهالل الدولي لجمعيات واالتحاد( اللجنة الدولية) األحمر الدولية للصليب اللجنة كل من قرر لذلك

  .قرار صيغة فيالثاني والثالثين  الدولي في المؤتمر المسائلهذه  طرحالدولي(  )االتحاد والصليب األحمر
 

 عامةال مناقشةوستكون جلسة ال. القضايا اإلنسانية الملحة مناقشةب مكلف فريد محفل عالمي لدوليالمؤتمر اإن 
جنيف  اتفاقيات الدول األطراف في لجمع فرصةوالنوع االجتماعي ة العنف القائم على الجنس مسألمخصصة لال

                                                 

 2القانون الدولي اإلنساني: االنتقال من القانون إلى العمل، تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب"( والقرار )" 1القرار  1 
 )"حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح"(

 الن وخطة العمل"()"اعتماد اإلع 1القرار  2 
 )"إعادة تأكيد القانون الدولي اإلنساني وتنفيذه: الحفاظ على الحياة والكرامة اإلنسانية في النزاعات المسلحة"( 3القرار  3 
وضع النساء  )"اإلجحاف في مجال الصحة، مع التركيز على 6)"خطة عمل تمتد ألربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني"( والقرار  2القرار  4 

 واألطفال"(



تكون التي  وهي - حركة(ال) ليةالدو  األحمرالهالل األحمر و  الحركة الدولية للصليب مكونات وجميع 1949لعام 
 .هذه المسألة لمناقشة -يغادروآخر من  من يستجيبأول في آن واحد غالبا 

 
 المنظمات الدولية المبادرات التي قامت بهاب والنوع االجتماعي الجنسالقائم على  العنفالمعنية ب لجنةوستعترف ال

القائم على الجنس والنوع االجتماعي  طبيعة العنف ازبإيج ناقشوست. لمعالجة هذه المسألة واإلقليمية والمحلية
  السياقات.المناطق و  في مختلف والكوارث النزاعات المسلحة مثل في حاالت حدثالذي ي

 
 التقدم المحرزبو  بالثغرات ة، معترفالناجين/الضحاياالمنهجيات القائمة على  أساسا علىحلقة النقاش ركز وست

على المستويين بفعالية  الوقاية والحماية والمساعدة يشمل إطار إنشاءب االلتزاممن تمكننا  الطريقة التي وستناقش
القائم على الجنس والنوع العنف  حدوثيمكن  هأنوسيجري التذكير في حلقة النقاش ب. والدولي المحلي

في  لةالمسأحدوث هذه  وستنظر في كيفية. والكوارث النزاعات المسلحة مثل جميع الحاالت فياالجتماعي 
 الدولي لحقوق  اإلنساني والقانون  الدولي القانون  بموجبباألمور المحظورة  المشاركينذكر ستو  ،مختلف المناطق

 المسائل.معالجة هذه في  فريدة من نوعهامضافة قيمة بما للحركة والمؤتمر من و ، حسب االقتضاء، اإلنسان
 

 الرئيسة والمتحدثون 
 

 الرئيسة:
 

 لدى األمم المتحدة في جنيف سفيرة فيجي -نزهت شاميم
 

 المتحدثون: 
 كانون األول/ديسمبر(  9و 8سفيرة كرواتيا لدى األمم المتحدة في جنيف، ) -فيسنا باتيستيك كوس -
 (كانون األول/ديسمبر 9و 8األمينة العامة، الهالل األحمر المصري ) -ذ. مؤمنة كامل -
مؤسسة في زائرة وزميلة باحثة رئيسية جامعة جورج تاون أستاذة باحثة في  –إيليزابيث ج. فيريس  د. -

 كانون األول/ديسمبر( )يؤكد الحقا( 8ز )بروكينغ
اللجنة األفريقية لحقوق االنسان وحقوق المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة،  –سوياتا مايغا )مالي(  -

 (كانون األول/ديسمبر 9الشعوب )
 

 األسئلة التوجيهية

وصول الضحايا/الناجين إلى الخدمات وتحسين نوعية هذه الخدمات؟  إمكانيةة تحسين كيف يمكننا زياد -
هذا النوع من  لمكافحةفعالة وقاية وكيف يمكنننا تقديم استجابة شاملة وفي الوقت نفسه إعداد استراتيجيات 

 ة والكوارث؟والنوع االجتماعي في حاالت مثل النزاعات المسلح العنف لمحاربة العنف القائم على الجنس



مع الدول والجهات المعنية  هاشراكاتالتكامل بين مكونات الحركة و  لكيف يمكننا أن نستغل استغالال أفض -
 األخرى؟

كيف يمكننا أن نضمن تنفيذا أفضل لألطر القانونية الدولية القائمة التي تحظر أعمال العنف القائم على  -
 نية الوطنية مثال؟الجنس والنوع االجتماعي عبر تعزيز األطر القانو 

 
 معلومات عملية

 
 ستعقد جلستان لهذه اللجنة بلغات مختلفة وسُتستخدم في كلتيهما نفس األسئلة التوجيهية ونفس الصيغة. 
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  2، القاعة: ظهرا 12 – صباحا 10/ديسمبر، الموعد: كانون األول 9: األربعاء 2الجلسة 

 
 مجموعات اللغات:

  اإلنجليزية واإلسبانية والروسية1الجلسة : 
  اإلنجليزية والفرنسية والعربية2الجلسة : 

 
 اإلشارات إلى وثائق العمل الرسمية

  ن أجل منع حدوثه جتماعي: العمل المشترك مالنوع االو  الجنسالقائم على العنف  بشأنالتقرير المرجعي
 ، من إعداد اللجنة الدولية واالتحاد الدولي من أجل المؤتمر الدولي الثاني والثالثينوالتصدي له

 
  العمل المشترك من أجل منع حدوثه : جتماعيالنوع االو  الجنسالعنف القائم على مشروع قرار بشأن

 المؤتمر الدولي الثاني والثالثينوالتصدي له،  تقديم كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي إلى 
 

 -REVDR-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-http://rcrcconference.org/wp
violence_EN.pdf-based-gender-and-Sexual-on-report-and 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-REVDR-and-report-on-Sexual-and-gender-based-violence_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-REVDR-and-report-on-Sexual-and-gender-based-violence_EN.pdf

