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 موجز تنفيذي

شّكل اعامتد القرار "العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشرتك ملنع حدوثه ومواهجته" )القرار( يف املؤمتر ادلويل 

خطوة هممة يف هجود احلركة ادلولية للصليب الأمحر  2015يف الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل( 

ىل التصدي للعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع يف الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ  والهالل الأمحر )احلركة( الرامية اإ

والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية(  الأخرى. حدد القرار الإجراءات املطلوب اختاذها من جانب امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر

واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( وأأمانة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(، 

رار من اللجنة ادلولية وطلب الق واجملالت البارزة اليت ينبغي لها التعاون فهيا، كام حدد الزتامات اليت تقع عىل عاتق ادلول.

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.  1والاحتاد ادلويل رفع تقرير بشأأن التقدم احملرز يف هذا الصدد اإ

حققت احلركة والأطراف الفاعةل التابعة لدلول تقدًما ملحوًظا بشأأن تعزيز منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي 

ذت خطوات هممة لزايدة الوعي ابلقانون ادلويل الإنساين وقانون مواهجة الكوارث، وفهمهام. وقد . 2015ومواهجته منذ  واختخ

ضعت الأدوات واملواد التدريبية وجرى تعمميها عىل امجلهور املعين يف السكل احلكويم والقضايئ والعسكري والرشطي، فضاًل  وخ

وظفو تدخل رسيع مؤهلون منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع عن موظفي احلركة ومتطوعهيا. ويوًما بعد يوم يتوىل م

الاجامتعي ومواهجته يف العمليات امليدانية، وجيرى تنفيذ مشاريع وبرامج متخصصة يف هذا الصدد حول العامل، مهنا مشاريع 

مم املتحدة واملنظامت غري احلكومية تنفذها امجلعيات الوطنية. وقد أأرسيت روابط التنس يق والتعاون الإجيابيني بني ادلول والأ 

 ومنظامت اجملمتع املدين واحلركة، وما تزال جارية.

رمغ ذكل، يظل التحدي قامئًا ما دام العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي متفش ًيا للأسف يف الس ياقات اكفة. وتتواصل 

احلوادث املروعة بسبب الومص الاجامتعي املالزم لها وتعذر فصول معاانة عدد ل حيىص من الضحااي/الناجني يف أأعقاب هذه 

حراز تقدم: عدم كفاية المتويل أأو  احلصول عىل اخلدمات الصحية وخدمات ادلمع الرضورية. ومن بني العراقيل اليت حتول دون اإ

الاجامتعي ومواهجته، وعدم  رصد خمصصات مالية غري مرضية مبا ل يويل الأولوية ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع

اتحة الوصول اإىل املواد التدريبية وتوجهيات اخلرباء ملوظفي احلركة ومتطوعهيا بشّك مس متر، لتحقيق أأهداف مهنا وضع  توافر واإ

ىل امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني عىل يد اجلهات الفاعةل يف اجملال الإنساين. جراءات هتدف اإ  2س ياسة واإ

 

ىل املناطق النائية ومواءمة الرسائل حسب الس ياقات احمللية،  غري أأن احلركة تمتتع مبزية واحضة، أأل ويه قدرهتا عىل الوصول اإ

ماكنية لتعزيز التاكمل يف حالت الزناع املسلح والكوارث وحالت الطوارئ الأخرى، فضاًل عن س ياق التمنية والأنشطة  ومثة اإ

 اليت جترى يف وقت السمل.

ىل رفع الوعي ابلعنف اجلنيس والقامئ ويتحمت  الزتام الأطراف اكفة ابلتعهدات املنصوص علهيا يف القرار، وزايدة اجلهود الرامية اإ

برصف النظر  -عىل النوع الاجامتعي وأأس بابه وعواقبه الضارة. كام جيب التأأكيد ابس مترار عىل العمل مع الضحااي/الناجني اكفة 

 لتلبية احتياجاهتم املتعددة. -تداخةل الأخرى عن اجلنس والعمر والعوامل امل 

                                              
لومات قد يقدهما لهذا الغرض أأعضاء من القرار "يطلب اإىل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل تقدمي تقرير اإىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني عن التقدم احملرز وعن أأي مع 35الفقرة  1

 مهنم".املؤمتر بشأأن هجود لك 
تركز قضية امحلاية من الاس تغالل  يف حني أأن برامج العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي تركز عىل الانهتأاكت املرتكبة من جانب أأطراف الزناعات وداخل اجملمتعات، 2

ل الإنساين يف حق املترضرين. ورمغ أأن اخلدمات املقدمة للضحااي/الناجني تتشابه والاعتداء اجلنس يني عىل حالت الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني اليت ترتكهبا هجات فاعةل يف اجملا

ج الوقاية والاس تجابة يف هذه احلالت عن تكل املس تخدمة يف الربامج املعنية ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع  الاجامتعي الأوسع نطاقًا. اإىل حد بعيد، ختتلف ُنخ
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بشأأن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع  3يقمي هذا التقرير املرحيل اجلهود اليت بذلهتا مكوانت احلركة وادلول لتنفيذ القرار رمق 

ىل معلومات مس تقاة ويستند التق الاجامتعي، ومن مث يشجع الأطراف اكفة عىل احلفاظ عىل الزمخ يف تناول هذه القضية. رير اإ

املرحيل املؤقت  2017، واللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل وادلول، ويتضمن معلومات من تقرير عام 3من امجلعيات الوطنية

 حول القرار.

 

 4ملخص الإجنازات الرئيس ية (1
 الأطر القانونية والس ياساتية

ىل تعزيز الأطر القانونية والس ياس ية والاسرتاتيجية يف ما يتعلق  احلركةحققت  - تقدًما ملحوًظا يف هجودها الرامية اإ

اسرتاتيجية اللجنة ادلولية مبنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته، حيث جرى نرش 

زاء العنف اجلنيس، طالق  اإ اء العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي نداء الاحتاد ادلويل دلمع العمل لإُنواإ

 س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع.ومراجعة  يف الأزمات الإنسانية

ثت  - نساين املرتبطة  اتفاقييت جنيفتعليقاهتا عىل  اللجنة ادلوليةحدَّ الأوىل والثانية، وقاعدة بياانت القانون ادلويل الإ

لتبني بوضوح أأن العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة غري ادلولية يشّك خمالفة جس مية. وقد هبا عىل الإنرتنت، 

القانون ادلويل  يف حظر العنف اجلنيس املنصوص عليهقخدمت املساعدة القانونية أأيًضا للعديد من ادلول لإدماج 

 .يف أأطرها الوطنية الإنساين

دماج  الاحتاد ادلويلانكب  - اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته يف قانون  منع حدوث العنفعىل اإ

ندونيس يا يف  امجلعيات الوطنيةوأأعدَّ دراسات حاةل قطرية ابلتعاون مع  مواهجة الكوارث الإكوادور ونيبال وزميبابوي واإ

ىل جانب دراسة عاملية. والفلبني ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية،  اإ

بشأأن املرأأة  1325استامثرات دلمع قرار جملس الأمن التابع للأمم املتحدة رمق  وادلامنركسلوفينيا مثل  دولبذلت  -

طارها القانوين الوطين للزناعات املسلحة والاس تجابة للكوارث  مجهورية التش يكوالسالم والأمن، وراجعت  اإ

 يف ما خيص العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.

  

                                              
ع الاجامتعي، كة يف الش بكة العاملية للصليب الأمحر والهالل الأمحر للنوع الاجامتعي والتنوع، وفريق العمل املعين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النو قدمت امجلعيات الوطنية املشار  3

من اللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل، اإىل جانب خبرًيا متخصًصا  12معلومات مكتوبة حول أأعاملها املتعلقة ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. فقد أأجريت مقابالت مع 

مجعية وطنية  11دول، فضاًل عن الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن دوهل الأعضاء، و 7مقابالت مع ممثيل دول. كام أُدرجت تقارير طوعية قدمهتا  4ممثاًل مجلعيات وطنية. وأأجريت  17

 .2019متوز/يوليو  31يف 
 .1ض مفصل للتقدم احملرز والإجنازات املتحققة يف امللحق ميكن الاطالع عىل عر  4
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 التنفيذ امليداين

للتصدي لأشاكل خمتلفة من العنف اجلنيس والقامئ  الوقايةيف مجموعة واسعة من أأنشطة  مجعيات وطنيةشاركت  -

مبا يف ذكل عنف الرشيك امحلمي، والزواج  –عىل النوع الاجامتعي 

القرسي وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء اجلنس ية الأنثوية، والعنف 

من خالل وسائل مثل الوقاية اجملمتعية والتواصل ورفع  –الاقتصادي 

 النساء والش باب والرجال(.الوعي وفرق ادلمع )فرق دمع 

 خدمات مبارشة امجلعيات الوطنيةقدم العديد من  -

للضحااي/الناجني من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، 

حالتمعظمها يف شّك  ربط ابخلدمات /اإىل دمع نفيس واجامتعي واإ

الطبية. وقد اس تطاعت ذكل من خالل تدريب املوظفني واملتطوعني 

ج تر  كز عىل الناجني، والتعاون الوثيق مع اجلهات الفاعةل عىل ُنخ

واملس تجيبني من خارج احلركة. تضطلع بعض امجلعيات الوطنية أأيًضا 

دارة احلالت دمج منع حدوث العنف ، ويعمل عدد مزتايد مهنا عىل ابإ

 يف مجيع الأنشطة الإنسانية، بدمع من الاحتاد ادلويل. اجلنيس ومواهجته

لتحسني معرفة هذه الأطراف وفهمها للعنف  هجات فاعةل مسلحةمع  لوطنية واللجنة ادلوليةامجلعيات اتعاونت  -

 دولاجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، حىت تمتكن من حظره والتعرف عىل حالته ومنع حدوثه. كام درلبت 

 هجات فاعةل مسلحة يف بدلان عدة. الرنوجي وكندا واململكة املتحدة وادلامنركمثل 

لك مهنام يف الاعتبار ُنًجا أأكرث مشولً ملنع حدوث العنف اجلنيس ومواهجته من خالل وضع  اللجنة ادلوليةوضعت  -

ة واملتخصصة، مثل  ،يف مجيع العمليات  الرعاية الصحية أأو املساعدات النقديةوتعزيز اخلدمات املوهجَّ

بهنجها للحامية اجملمتعية، مبشاركة امجلعيات الوطنية  للضحااي/الناجني. ويزتايد اجتاه اللجنة ادلولية حنو الاس تعانة

غالًبا، للمساعدة يف تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود بطرق مهنا التصدي للومص الاجامتعي وأ ليات التكيف 

 السلبية املرتبطة ابلعنف اجلنيس، من مجةل وسائل أأخرى. كام تركز بدرجة أأكرب عىل منع حدوث العنف اجلنيس

والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته كجزء من أأنشطهتا املتصةل ابلحتجاز. فضاًل عن ذكل، عينت املنظمة 

يف امليدان لتعزيز التنس يق بني الزمالء والأنشطة اليت تتصدى  مديري معليات خمتصني ابلعنف اجلنيسس بعة 

 للعنف اجلنيس يف براجمها اخملتلفة.

طار ُنجها الشامل  يل،أأمانة الاحتاد ادلواضطلعت  - امجلعيات ، وابلتعاون مع لحامية والنوع الاجامتعي والإدماجليف اإ

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع املستمثر فهيا، بتطوير قدرات التدخل الرسيع الشامةل ملنع حدوث  الوطنية

متخصص ملندويب امحلاية والنوع  اإطار كفاءات تقنية. وجرى وضع يف حالت الطوارئومواهجته  الاجامتعي

املطلوبة من مجيع موظفي التدخل الرسيع اذلين  الكفاءات الأساس يةالاجامتعي والإدماج، وُأدمج هذا الهنج يف 

ضعت مجموعة متنوعة من  قامئة بذاهتا ومدجمة يف  – وحدات تدريب أأسايسيمت نرشمه يف حالت الطوارئ. كام وخ

عات، مثل التدريب املوجه ملوظفي الرعاية الصحية أأو خدمات املياه والرصف التدريب احلايل اخملصص للقطا

خفذت يف امليدان، بيامن كفلت  –الصحي والنظافة الصحية  دورات التدريب للمندوبني املتخصصني يف امحلاية ون

ؤهلني لالس تجابة حلالت عىل املس تويني الإقلميي والعاملي، توافر املزيد من العاملني امل والنوع الاجامتعي والإدماج،

الصليب الأمحر "قبل بدء املرشوع، كنت متطوعًا ابلفعل دلى 

لكنين مل أأكن أأراعي مشاعر الضحااي/الناجني من  البوروندي،

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي مطلقًا. كنت أألوهمم 

واعتدت الاعتقاد أأن اخلطأأ خطأأمه. واكن موقفي سلبيًا جًدا جتاه 

جنس ًيا وقامئًا عىل النوع الاجامتعي، النساء الاليت عانني عنفًا 

 وخصوًصا الناجيات من الاغتصاب.

تعلمت كثرًيا من هذا املرشوع. وأأان الآن انشط يف جممتعي احمليل، 

وتغري موقفي يف املزنل أأيًضا. وأأشعر ابلمتنان الشديد جتاه 

 مدريب وزماليئ اذلين أأرشدوين خالل معلية التغيري هذه."

محر البورونديأأحد املتطوعني الرج  ال، الصليب الأ
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نسانية الأخرية  نرش خرباء يف امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماجالطوارئ. وساعد  يف مراحل مبكرة من العمليات الإ

اتحة  للموظفني واملتطوعني يف القطاعات اكفة. حيث يكفل  دمع تقين مبارشواسعة النطاق، مثل كوكس ابزار، يف اإ

ات عىل حنو مينع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته بشّك هؤلء اخلرباء تصممي اخلدم

من خالل  ورعاية شامةل للناجنيوتعمميها، وتسهيل تقدمي خدمات متخصصة  مسارات الإحاةلأآمن، واختبار 

حتاد ادلويل ويف عدد من معليات الطوارئ واسعة النطاق، وضع الاالانتشار الواسع ملتطوعي احلركة وموظفهيا. 

لتعزيز أ ليات منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل  برامج وأأنشطة جممتعية للحامية والنوع الاجامتعي والإدماج،

 النوع الاجامتعي ومواهجته، يقودها أأفراد من اجملمتعات املترضرة.

ته، يف ادلاخل واخلارج اس تعدادها ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهج  ادلولأأظهرت  -

مثلني اخلاصني للأمم املتحدة املعنيني ابلعنف اجلنيس يف عىل حد سواء، عىل سبيل املثال من خالل دمع أأعامل امل

 5مرشوع القدرة الاحتياطية املعنية ابملسائل اجلنسانية :ومبادريت اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلتالزناعات 

. وقد اختذت ادلول خطوات عدة حملاس بة مرتكيب جرامئ العنف اجلنيس 6ومرشوع تطوير قدرة امحلاية الاحتياطية

دليل لتطبيق  ودوهل الأعضاء الاحتاد الأورويبتضمنت هذه اخلطوات هجود و  والقامئ عىل النوع الاجامتعي.
ُناء ال  وخطة معل الاحتاد  عنف اجلنيس يف الزناعات،الإجراءات العملية عىل مس توى الاحتاد الأورويب من أأجل اإ

 .اليت اعتخمدت مؤخًرا الأورويب املشرتكة املتعلقة ابملسائل اجلنسانية
 

 

 عدم التسامح مع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني

ىل حد بعيد هجودها ملنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام. واعمتدت  أأمانة الاحتاد ادلويلعززت  - اإ

املنسق العاملي وأأنشأأت منصًبا جديًدا، هو  امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني س ياسة جديدة بشأأن

مجعية س نواًي  15لقيادة اجلهود املبذوةل ملساعدة امجلعيات الوطنية ) للحامية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني،

ضعت ( يف وضع س ياساهتا اخلاصة بشأأن امحلاية من الاس  2020حىت  مواد تغالل والاعتداء اجلنس يني. كام وخ

جراءات معل موحدة لعمليات الطوارئ واملزيد من التوجهيات، واختخربت يف امليدان، مثلام جرى مثاًل  تدريبية واإ

يداي يف موزمبيق.  يف أأثناء الاس تجابة واسعة النطاق لإعصار اإ

من خالل مكتب الامتثال العاملي من حتسني أ ليات امحلاية ادلاخلية بشّك كبري، ووضعت  اللجنة ادلوليةمتكنت  -

لزاميةواعمتدت  لكرتونية اإ يف هذا الصدد. وعينت اللجنة ادلولية  مدونة قواعد سلوك منقحة ووحدة تدريبية اإ

وتدخل هجود امحلاية أأيًضا  للهنوض ابلعمل يف هذا اجملال. مستشاًرا للحامية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني

طارها املؤسيس للمساءةل أأمام املترضرين.  7مضن اإ
 

  

                                              
5 https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap 
6 https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap 
7 https://www.icrc.org/en/publication/accountability-affected-people-institutional-framework 

https://www.humanitrianresponse.info/en/coordination/gencap
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap
https://www.icrc.org/en/publication/accountability-affected-people-institutional-framework
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 الأحباث واملعارف وبناء القدرات

دراسات عدة وأأصدرت عدًدا خضًما من املطبوعات عن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.  احلركةأأجرت  -

مثاًل مطبوعات عن العنف اجلنيس يف أأماكن الاحتجاز، والوقاية واحلد من اخملاطر،  اللجنة ادلوليةفقد أأنتجت 

وتدرس حالًيا متطلبات  رب.جذور ضبط النفس يف احلوحظر العنف اجلنيس يف العقيدة العسكرية، وتقرير 

الإبالغ الإلزامية بشأأن العنف اجلنيس، والعنف اجلنيس ضد الرجال والأولد والأقليات اجلنس ية واجلندرية. عىل 

دراسات عاملية وقطرية حول انتشار وأأشاكل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع  الاحتاد ادلويلجانب أآخر، أأجرى 

نوعه اليت يواهجها الأطفال املهاجرون وغري املصحوبني بذوهيم، وأأحاكمه الاجامتعي خالل الكوارث، وخم اطره وأأ

الواردة يف قانون مواهجة الكوارث، وتضمنت هذه ادلراسات 

والصليب الأمحر  الصليب الأمحر الرنوجييدراسات حاةل أأجراها 

حول ادلروس املس تفادة من املرشوعات اليت نفذها  الهولندي

روندي والصليب الأمحر الكولوميب والصليب الصليب الأمحر البو 

 الأمحر جلنوب السودان.

أأدوات لتحسني منع حدوث العنف اجلنيس  اللجنة ادلوليةوضعت  -

بشأأن  مجموعة أأدوات التحاور مع حاميل السالحومواهجته، من بيهنا 

منع حدوث العنف اجلنيس ومواهجته بناءً عىل أأحباهثا يف كيفية معاجلة 

هذه القضية يف العقيدة العسكرية للقوات املسلحة التابعة لدلول. كام 

أأعدت اللجنة ادلولية مواد وفرًصا تدريبية موسعة، مبا يف ذكل التعاون 

املزيد من اجلهود لإرشاك املؤسسات التابعة لدلول مع مركز جنيف للتعلمي والبحوث يف العمل الإنساين، وبذلت 

يف الس ياقات ذات الأولوية، ولدلعوة اإىل دمج قضية العنف اجلنيس   تدريب العاملنييف التدريب، ولتعزيز فعالية 

 للموظفني اجلدد أأايا اكنت الأدوار سيشغلوُنا. التدريب المتهيدييف 

يف مجيع  املعايري ادلنيا للحامية والنوع الاجامتعي والإدماجت، مبا فهيا عدًدا من الأدوا أأمانة الاحتاد ادلويلوضعت  -

العمل املشرتك ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي قطاعات أأعامل الطوارئ والتدريب عىل 

خاًصا عىل ادلمع النفيس  تدريًبا املركز املرجعي لدلمع النفيس والاجامتعي التابع لالحتاد ادلويلكام أأطلق  ومواهجته.

والاجامتعي للمترضرين من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. وحيصل موظفو امجلعيات الوطنية 

ومتطوعوها، فضاًل عن موظفي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف مجيع املناطق، بصفة مس مترة عىل تدريب 

 .2015منذ عام خشص التدريب  8600ن وقد أأمكل أأكرث ميستند اإىل لك هذه املوارد. 

أأو دمعت عدًدا كبرًيا من مبادرات التدريب وبناء القدرات، مثل الربوتوكول ادلويل لتوثيق العنف  ادلولنفذت  -

اجلنيس يف حالت الزناع والتحقيق فيه، اذلي يس هتدف احلكومات والقضاء والرشطة واجملمتع املدين. كام دمعت 

املعايري ادلنيا العاملية املشرتكة بني الواكلت للتصدي معل صندوق الأمم املتحدة للساكن لوضع  ادلامنرك ودول أأخرى

 للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الطوارئ.

 

                                              
رقام املتاحة، حيمتل أأن يكون الأشخاص اذلين حصلوا عىل عدة 8 دورات أأو برامج تدريب قد احتخس بوا  ل توجد أأرقام دقيقة لعدد دورات التدريب اليت أُجريت عاملًيا. وخبصوص الأ

 أأكرث من مرة.

مشاريع خمصصة  الصليب الأمحر الكيينمجعية أأجرت 

وأأدجمت قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي 

يف مجيع أأنشطهتا املعنية حبالت الطوارئ وس ياقات التمنية، 

انطالقًا من الزتام قيادهتا طويل الأجل ابلعمل عىل قضية 

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. وتتعاون 

احلكومة الكينية وتتبع امجلعية الوطنية بشّك وثيق مع 

توجهياهتا. واكنت أأول مجعية وطنية تعمتد س ياسة للحامية 

. ميتكل 2014من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني يف 

الصليب الأمحر الربيطاين أأيًضا س ياس ته اخلاصة للحامية 

 من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني.
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 التعاون والرشاكة

النوع فريق العمل العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحر املعين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل  احلركةأأنشأأت  -

كجزء من الش بكة العاملية للصليب الأمحر والهالل الأمحر للنوع الاجامتعي والتنوع، واشرتكت يف  الاجامتعي،

رئاس ته امجلعيات الوطنية وأأمانة الاحتاد ادلويل. ويضم الفريق يف عضويته اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية املهمتة 

وقد وضع الفريق أأدوات، ومواد تدريبية، ومبادئ  9.ابلعمل عىل قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي

 توجهيية عىل نطاق احلركة.

قلمييةنظم  - يف أأفريقيا  حول العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيمتعددة  الصليب الأمحر الرنوجيي منتدايت اإ

ت اليت مجعت ما يقرب من اشرتكت اللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل يف تيسري هذه املنتدايو والأمريكتني. 

 مجعية وطنية لك مرة لتبادل اخلربات وطرح التحدايت. 19

رشياًك من بيهنم دول وهجات ماحنة ومنظامت  82يه مبادرة عاملية ومنرب رئييس للتعاون، جتمع  ادلعوة اإىل العمل -

مجيًعا  الأورويب وكندا وسويرساالاحتاد دولية )مبا يف ذكل الاحتاد ادلويل( ومنظامت غري حكومية. وقد اضطلع 

طار عضويهتم.  بأأدوار قيادية يف اإ

مع جامعة ادلول العربية، ومركز الأمم املتحدة حلفظ السالم يف جنوب رشق  رشأاكتودول عديدة  احلركةأأبرمت  -

أآس يا، وصندوق الأمم املتحدة للساكن، وهيئة كري ادلولية، واليونيس يف، ورابطة أأمم جنوب رشق أآس يا 

، يف هجود تعاونية ((GBV AoRالقامئ عىل النوع الاجامتعي ن(، والكومنولث، ومنطقة مسؤولية العنف )أآس يا

 خمتلفة.

عدد من الفعاليات من خالل تدشني  بني مكوانت احلركة وبني ادلول ومع الرشاكءحتسن مس توى التعاون  -

 Stand ومؤمتر، اململكة املتحدةاليت أأطلقهتا  مبادرة منع العنف اجلنيس يف حالت الزناعمثل  واملبادرات،
Speak Rise Up   آذار/مارس  لوكسمبورغاملنعقد يف ُناء العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع ومؤمتر  2019يف أ اإ

خعرف هذا املؤمتر اذلي اس تضافته 2019املنعقد يف أأاير/مايو  الاجامتعي يف الأزمات الإنسانية ابمس  الرنوجي. وي

ومكتب الأمم املتحدة لتنس يق الشؤون  العراق والصومال والإمارات العربية املتحدةو وشارك يف تنظميه مؤمتر أأوسل

وموارد مالية  الزتام س يايسوقد ركز املؤمتر عىل حشد  .الإنسانية وصندوق الأمم املتحدة للساكن واللجنة ادلولية

ضافية من أأجل منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الا ىل ذكل، أأصدر جامتعي ومواهجتهاإ . ابلإضافة اإ

الأمني العام للأمم املتحدة ورئيس اللجنة ادلولية، ابلنيابة عن احلركة، البيان املشرتك الأول بشأأن هذا املوضوع 

 .2019يف ش باط/فرباير 

 

 التحدايت املتبقية والفرص (2
 التحدايت املتبقية

ىل حمدودية معرفة  ما يزال هناك نقص ملحوظ يف التقارير املتعلقة ابلقرار، وأأشار الأشخاص اذلين أأجريت مقابالت معهم اإ

ادلول ومكوانت احلركة ابللزتامات املتعلقة مبنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته. وليس مثة وعي 

عىل النوع الاجامتعي مكشلكة، ول حقيقة تفامقها بسبب الزناعات املسلحة والكوارث وحالت  اكمل حبجم العنف اجلنيس والقامئ

                                              
 لالطالع عىل قامئة الأعضاء. 22انظر احلاش ية رمق  9
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ثبات حدوث العنف اجلنيس  فى. )ابخملالفة للمعايري املقبوةل، غالًبا ما يكون اإ الطوارئ الأخرى، وأأن الأدةل عىل حدوهثا غالًبا ما ختخ

عطاء أأ  ولوية لأي من أأنشطة الوقاية والاس تجابة يف العمل الإنساين.( ورمغ أأن العنف والقامئ عىل النوع الاجامتعي مطلواًب قبل اإ

اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ما يزال "غري ملحوظ" لأس باب خمتلفة، مهنا الومص الاجامتعي أأو اخلوف من الأعامل 

قات ويف مجيع الس ياقات. وبناًء عليه، اختذت الانتقامية، يوجد دليل عاملي اكٍف لفرتاض أأن هذه الظاهرة حتدث يف مجيع الأو 

أأمانة الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ُنًجا استباقيًا للتصدي للعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي دون انتظار بياانت 

حدى ادلول، فاإن  ويتطلب املزيد من التعممي. وتبًعا ملا تراه 10احلوادث. وهذا يف الواقع معيار مقبول عىل مس توى القطاع اإ

الإجحام عن معاجلة قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي رمبا يكون انبًعا من الاعتقاد بأأن التعرض لالغتصاب أأقل 

ىل وجود الكثري من  ذ نقوم به" حفسب. يشري هذا اإ ن التصدي للعنف اجلنيس يشء "حنسن صنًعا اإ وطأأة من القتل، وعليه فاإ

ىل جدية التداعيات  -عىل مس توى الأفراد واجملمتعات احمللية واملس توى الوطين  - القيام به جلذب الأنظار العمل اذلي يتعني اإ

 املرتتبة عىل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، والآاثر املزعزعة لالس تقرار اليت خيلفها العنف اجلنيس يف الزناعات.

النوع الاجامتعي ظاهرة حمركها النوع الاجامتعي، وترتبط غالًبا مبامرسات اجامتعية وتقليدية ورمغ أأن العنف اجلنيس والقامئ عىل 

دماج قضااي النوع الاجامتعي والتنوع ذات الصةل  ىل معلها عىل اإ ضارة وعدم املساواة الهيلكية، مل ترش مجعيات وطنية كثرية اإ

من أأفراد احلركة، اذلين أأجريت مقابالت معهم، أأن جمالت العمل  ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. وقال العديد

املرتبطة ابلنوع الاجامتعي والتنوع، مبا فهيا العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، ل حتظى ابملس توى املطلوب من الأولوية 

لك اليت ميكن أأن تساعد يف حتسني جودة اجلهود من الهيئات احلامكة والقيادة. يرتتب عىل هذا الوضع نقص اخلربة الفنية والهيأ

وذكر ممثلو دول أأيًضا أأن املساواة بني اجلنسني  11املبذوةل ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته.

نسانية. وأأشار ممثلو مجعي ىل ومتكني النساء والفتيات تعترب يف نظر البعض قضية تمنية أأكرث من كوُنا قضية اإ ات وطنية ودول اإ

أأن دمج الوعي ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومنع حدوثه ومواهجته يف القطاعات الإنسانية يعترب حتداًي، وأأشار 

 -حىت تكل اليت تنفذ ابلفعل مشاريع خاصة ملواهجة العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي  -القليل من امجلعيات الوطنية 

ىل  وبناءً عليه، مثة احامتل كبري أأن تتفامق أأوجه الضعف،  12قياهما بدمج تدابري التخفيف الأساس ية املتعلقة هبذه القضية يف أأنشطهتا.اإ

 وأأل يطبَّق مبدأأ عدم التحزي عىل النحو الواجب، وأأن تقع أأرضار ما يف أأثناء مبارشة الأنشطة الإنسانية.

رئيس يني: العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة، والعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يلقي القرار الضوء عىل جمايل معل 

من أأن بعض  يف الكوارث وحالت الطوارئ الأخرى. وعربل عدد من أأفراد احلركة اذلين أأجريت مقابالت معهم عن خماوفهم

الطوارئ أأو الزناعات املسلحة، وبناًء عليه ل يمت حتديد الزمالء قد يضعون أأحيااًن فوارق مصطنعة متزي بني س ياقات الكوارث أأو 

أأو تقامس املسؤوليات بوضوح يف قضية منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته. وممكن اخلوف أأن 

ج "املنعزةل"، اليت تنبين عىل فهم ضيق للنطاق وادلور واملهمة املولكة، قد ت ىل عدم تلقي هذه التوهجات أأو الهنخ ؤدي اإ

ليه. مفثاًل، قد ل يتلقى خشص يتعرض لعنف من رشيك محمي  حضااي/الناجني من هذا النوع من العنف ادلمع اذلي حيتاجون اإ

                                              
 /https://gbvguidelines.org/ar – 2015انظر اإرشادات دمج تدخالت مواهجة العنف املبين عىل النوع الاجامتعي الصادرة عن اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت،  10
ع  11 نواع اليت جترى معاجلهتا مرشوعه ملواهجة العنف اجلنيس والقامئ ع الصليب الأمحر الكولوميبمكثال عىل ممارسة جيدة يف هذا الصدد، وسَّ ىل النوع الاجامتعي، بس بل مهنا زايدة الأ

 من هذه الظاهرة، بعد رشوع املنظمة يف دمج قضااي النوع الاجامتعي والتنوع يف مجيع جمالت العمل هبا.
ة، لكن أأيًضا توفري مراحيض منفصةل لالك اجلنسني مزودة بأأقفال تتضمن هذه الإجراءات ابلأساس الإحالت الآمنة والرسية اإىل مقديم اخلدمات عرب مسارات الإحاةل املنسق 12

 – Minimum Standards for Protection, Gender and Inclusion in EmergenciesIFRC, 2018 ,ومصابيح. لالطالع عىل نظرة عامة اكمةل، انظر: 

emergencies/-inclusion-gender-protection-standards-https://media.ifrc.org/ifrc/document/minimum 
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ُنا  ابن نزاع مسلح املساعدة الالزمة لأن الاعتداء ليس نتيجة مبارشة للزناع املسلح، أأو قد ل تعترب اجلهات الفاعةل يف احلركة أأ اإ

ذا مل تكن املنطقة مترضرة من حاةل طوارئ.مسؤوةل ع ىل فهم  ن الاس تجابة يف مثل هذه احلالت اإ يدلل هذا عىل احلاجة اإ

ي  أأفضل للقرار لضامن تبين ُنج قامئ عىل املبادئ يف معرض الاس تجابة لحتياجات الضحااي/الناجني، وكذكل عدم ترك أأ

نسانية دون تلبيهتا.  احتياجات اإ

وذكر عدد من الأفراد، اذلين أأجريت مقابالت معهم، أأن العمل 

عىل منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي 

كجزء من هجود التأأهب للكوارث أأو الوقاية  -ومواهجته 

مل حيظ ابلأولوية  -والاس تجابة يف س ياقات التحراكت الساكنية 

الوطنية لأن مثل هذه الأعامل حتدث عادة من جانب امجلعيات 

خارج س ياق الزناعات والكوارث وحالت الطوارئ الأخرى. قد 

يالء  ىل ضامن اإ يبدو هذا سوء فهم للقرار، اذلي يدعو ادلول اإ

اهامتم اكٍف ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف أأنشطة 

يف ذكل التأأهب للكوارث ويف حالت الطوارئ الأخرى، مبا 

ىل ذكل أأن بعض ممثيل  س ياقات الهجرة وحتراكت الساكن. يضاف اإ

ن أأي ُنج شامل ملعاجلة جذور قضية  احلركة وادلول أأكدوا عىل أأ

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي جيب أأن يش متل عىل 

عيات الوطنية مقومات أأدائه عىل العمل خارج س ياق حالت الزناع املسلح والكوارث والطوارئ، وهو ادلور اذلي متكل امجل 

النحو الأمثل، بفضل تفاعلها طويل الأمد مع اجملمتعات احمللية. مفن الصعوبة مباكن تعزيز الوقاية والاس تجابة وضامن التأأهب 

ذا مل تخرَس البنية و  ملواهجة الزايدة املتوقعة يف العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف الأزمات والزناعات اإ التحتية أأ

ىل بلورة فهم أأمعق للقرار يف ما يتعلق ابملهمة الأوسع للحركة  الترشيعات أأو املعارف يف أأوقات الاس تقرار. وتظهر جلًيا احلاجة اإ

ومبادهئا قبل وقوع حالت الطوارئ والزناعات وخاللها وبعد انهتاهئا، كام تتبدى احلاجة اإىل الاعرتاف بأأمهية الرتابط بني الشأأن 

 ساين وقضااي التمنية.الإن 

أأكد العديد من أأفراد احلركة، اذلين أأجريت مقابالت معهم، أأن مجيع املوظفني امليدانيني اذلين يتواصلون مع الضحااي/الناجني 

صدار أأحاكم مس بقة،  وعىل احملمتلني يلزم تدريهبم تدريًبا اكفيًا عىل السلوكيات املراعية لعتبارات النوع الاجامتعية والبعيدة عن اإ

ج تركز عىل الناجني، ويشمل ذكل أأمهية احلفاظ عىل الرسية. ويعترب ضامن عدم تأأثري التصورات الثقافية اخلاطئة، وسلوكيات  ُنخ

لوم الضحية واملعتقدات السائدة حول قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي أأو حضاايه/الناجني منه، عىل جودة 

مشرتاًك حبسب ما أأوردته احلركة. ويف غياب التدريب الاكيف، تؤدي الاعتبارات املرشوعة املرتبطة اخلدمات املقدمة حتداًي 

يقاع الرضر.   ىل اإ ىل التقاعس عن العمل، ما قد يؤدي يف حد ذاته اإ حلاق الرضر" غالًبا اإ  مببدأأ "عدم اإ

وبناء القدرات للهيئات احلامكة واملديرين واملوظفني مثة مطلب مزتايد من اجلهات الفاعةل يف احلركة اكفة بتوفري مثل هذا التدريب 

واملتطوعني يف لك مكون من املكوانت. وقال بعض اجمليبني أأُنم ل يعرفون شيئًا عن املواد والتدريبات اليت أأعدهتا اللجنة ادلولية 

حباطه من ع دم توافر الفرص واملوارد واخلربات وأأمانة الاحتاد ادلويل. أأما اذلين مه عىل عمل هبا، فقد عربل الكثري مهنم عن اإ

ىل عدم وجود ترجامت للمواد ابللغات املطلوبة. وقد أأدى هذا النقص يف التدريب  التدريبية كثرًيا، ويرجع سبب ذكل أأحيااًن اإ

 مجعيةرضب زلزال مدمر نيبال، فبدأأت  ،2015يف نيسان/أأبريل 

كجزء من معليات الاس تجابة لآاثر  الصليب الأمحر النيبايل،

الزلزال، العمل عىل قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع 

الاجامتعي عىل مس توى الربامج واملس توى املؤسيس. ويف 

نشطة املتعلقة  دراج الأ أأعقاب الزلزال، رشعت امجلعية يف اإ

ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف املشاريع الأخرى 

ا، مبا يف ذكل التأأهب للكوارث والاس تجابة للطوارئ والتمنية أأيضً 

اجملمتعية. وتلقى املوظفون واملتطوعون الآن تدريبًا عىل امحلاية 

والنوع الاجامتعي والإدماج يف غري حالت الطوارئ، ما يعين 

عدادمه بشّك أأفضل ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل  اإ

 حالت الكوارث.النوع الاجامتعي ومواهجته يف 
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ية تنفيذها واملعلومات املتعلقة ابلإجراءات امللموسة اليت ميكن اختاذها حيال العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، وكيف

جحام بعض اجلهات داخل احلركة عن التصدي لهذه القضية. ىل اإ  بشّك أآمن، اإ

ىل أأن التعهد املنصوص عليه يف القرار الصادر يف  ابلعمل  2015أأشار العديد من أأفراد احلركة، اذلين أأجريت مقابالت معهم، اإ

ىل أأن كخشف عىل امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني مل حيظ ابلأولوية الاك فية من جانب ادلول أأو مكوانت احلركة اإ

ساءة سلوك واسعة النطاق يف قطاع العمل الإنساين وانطالق محةل  يف أأواخر عام  AidToo#النقاب مؤخًرا عن حالت اإ

. ول زالت توجد جفوات داخل الاحتاد ادلويل، مبا يف ذكل معظم امجلعيات الوطنية، يف ما ييل: أ ليات الإبالغ، ومجموعة 2017

جراءات التحقيق، واخلربة يف جمال املوارد البرشية. وحبسب بعض من أأجريت  خدمات املساعدة املقدمة للضحااي/الناجني، واإ

د حاةل من الالتباس حول: التعريفات القانونية؛ وما اذلي يعنيه تطبيق ُنج "عدم التسامح" وُنج "يركز مقابالت معهم، توج

عىل الناجني" يف الواقع العميل؛ وكيفية مواءمة الس ياسات والإجراءات مع القوانني الوطنية؛ ودرجة مسؤولية امجلعيات الوطنية 

 م؛ وكيفية تعويض الضحااي/الناجني.عن معاقبة مرتكيب اجلرامئ وتبادل املعلومات عهن

ىل منع حدوث  والسبب الاكمن وراء التحدايت املذكورة برمهتا هو نقص أأو عدم ختصيص متويل اكٍف لتنفيذ الأعامل الهادفة اإ

ىل قةل اخلربة واملوارد البرشية املتاحة يف  احلركة، العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته. يؤدي هذا بدوره اإ

وتتبدى مظاهر هذا أأيًضا يف حمدودية فرص التدريب ودمع أأعامل املتابعة وكذكل صعوبة تنفيذ الأنشطة. ورمغ اضطالع عدد 

مزتايد من امجلعيات الوطنية بتنفيذ مشاريع فعاةل للتصدي للعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، تضطر مجعيات عديدة 

ُناء أأنشطهتا تدرجيًيا بسبب وقف المتويل. ول تتوفر املوارد املطلوبة لتكل امجلعيات متتكل جسالً مشهوًدا ابلنت ىل اإ اجئ اجليدة الآن اإ

 الوطنية اليت ترغب يف بذل املزيد ملعاجلة قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.

 

 الفرص

ن احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  املهام اخملتلفة امللكفة هبا مكوانهتا وانتشارها الواسع، مبا يف ذكل عىل اعتبار  –اإ

بوضع جيد يؤهلها للتصدي للعنف اجلنيس تمتتع  –مليواًن حول العامل  14من خالل متطوعي امجلعيات الوطنية البالغ عددمه حنو 

وتركز اللجنة ادلولية عىل العنف اجلنيس يف الزناعات  والقامئ عىل الاجامتعي يف خمتلف الظروف وعىل مس توايت متعددة.

واحلالت الأخرى للعنف والاحتجاز، وما يتعلق مبهمهتا اخلاصة املتصةل ابلقانون ادلويل الإنساين، ويرتكز دور أأمانة الاحتاد 

تطيع امجلعيات الوطنية التصدي ادلويل يف الكوارث وحالت الطوارئ ويف دمع امجلعيات الوطنية والتنس يق يف ما بيهنا، بيامن تس  

 لطيف واسع من حالت العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي من خالل وجودها قبل الأزمات وخاللها وبعدها.

ن  ىل مساعدة الفئات الأشد ضعًفا برصف النظر عن النوع الاجامتعي أأو العمر أأو امليول  الهنج الشامل للحركة،اإ اذلي يريم اإ

ىل جنب مع خرباهتا وتفاعلها طويل الأمد مع اجملمتعات احمللية، جيعلها الأفضل لتقدمي اجلنس ية أأو  عوامل التنوع الأخرى، جنًبا اإ

اس تجابة بناءً عىل الاحتياجات وبأأسلوب يتسم ابلشمول. ورمغ أأن النساء والفتيات يترضرن أأكرث من غريمه من العنف اجلنيس 

دماج قضااي التنوع الضوء عىل حقيقة أأن الرجال والأولد، والقامئ عىل النوع الاجامتعي، يسلط ت ركزي احلركة عىل التقاطعية واإ

وجممتع املمي، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد يكونون حضااي/انجني أأيًضا. ركز معل اللجنة ادلولية يف أأماكن الاحتجاز 

جراء الأحباث والتواصل مع امجلهور  -ًرا تقليداًي عىل الضحااي/الناجني اذلكور، لكهنا عززت هجودها مؤخ من أأجل الرتوجي  -عرب اإ

لتعريف شامل يعرب حبق عن أأطياف الناجني من العنف اجلنيس. ودأأبت أأمانة الاحتاد ادلويل أأيًضا عىل الرتوجي لتعريف شامل 
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ت والأحباث. وميكن للجمعيات لضحااي/الناجني من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي من خالل التدريب والس ياسا

ادلولية رفع الوعي يف هذا الصدد بني اجملمتعات احمللية، حيث ميكن أأن يصبح أأي خشص أأحد حضااي/الناجني من العنف اجلنيس. 

وجيب أأن يتواصل تركزي احلركة عىل تبين ُنج شامل يف التعامل مع قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، فهذا 

 ج يمكل معل املنظامت اليت تركز تركزًيا خاًصا عىل النساء.الهن

ىل ذكل أأن  اليت اكتسبهتا اللجنة ادلولية من خالل مديري العمليات اخملتصني ابلعنف اجلنيس، واكتس هبا  اخلربة املتناميةأأضف اإ

للتدخل الرسيع، تتيح الفرصة لتعزيز  الاحتاد ادلويل من خالل مندويب امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماج والقوامئ الاحتياطية

الربامج القامئة ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته، ولتسهيل دمج هذه القضية يف القطاعات 

 الأخرى وتدشني أأنشطة جديدة تتصل هبا.

ىل منظومة حتمل الأحباث ودراسات احلاةل اليت جترهيا مكوانت احلركة قمية عظمية، ل يقترص منا ميتد اإ  نفعها عىل احلركة فقط واإ

تسامه احلركة يف بلورة فهم أأفضل للتحدايت املرتبطة مبنع حدوث العنف العمل الإنساين بشلكها الأوسع. وبفضل هذه املبادرات، 

احلركة الفرصة لإبراز خربهتا كام تطرح توصيات حول كيفية التغلب علهيا، ما مينح اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته، 

 يف هذا اجملال. ذلا ينبغي للجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية مواصةل هجودها املبذوةل يف هذا اجملال.

لأس باب من خالل معاجلة ا بوضع فريد ميكهنا من العمل ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيحتظى احلركة أأيًضا 

اجلذرية واملواقف والسلوكيات واملواقف املرتبطة هبذه القضية. يشمل ذكل التحاور مع ادلول والقوات املسلحة وامجلاعات 

املسلحة غري التابعة لدلول، فضاًل عن العمل املتعمق داخل اجملمتعات احمللية لإاتحة الفرصة للتعامل مع اجلناة احملمتلني استناًدا 

ىل القانون ادل ويل وتغيري الأفاكر والتصدي للأعراف الاجامتعية الضارة. كام يشمل العمل مع اجملمتعات احمللية والبىن الاجامتعية اإ

 واملؤسسات وادلول ملعاجلة أأوجه عدم املساواة املتعلقة ابلأدوار اجلندرية والأقليات والفئات احملرومة واملهمشة واملستبعدة.

نسانية يف العامل نه جيمع مًعا وامللمح الأمه يف هذا القرار أأ  ول وادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف.  –احلركة  –أأكرب ش بكة اإ

ميكن الهتوين من التأأثري احملمتل عىل الضحااي/الناجني والفئات املعرضة خلطر العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي نتيجة 

ىل تنفيذ القرار.  زايدة اجلهود الرامية اإ
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 املالحظات اخلتامية والتوصيات (3

بشأأن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي قوة دفع هممة لأعامل احلركة يف جمال منع حدوث هذا النوع  3شّكَّ القرار رمق 

حتاد ادلويل . وسهللت القاعدة املعرفية واملواد التدريبية والأدوات املطورة عىل اللجنة ادلولية والا2015من العنف ومواهجته منذ 

ىل مساعدة حضااي/الناجني من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. كام  وبعض امجلعيات الوطنية تنفيذ الأنشطة الرامية اإ

دمعت ادلول ونفذت العديد من املبادرات املهمة والواسعة للتصدي للعنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة، والعنف اجلنيس 

ع الاجامتعي يف الكوارث وحالت الطوارئ الأخرى. غري أأن التقارير الواردة واملقابالت اليت أأجريت أأشارت والقامئ عىل النو 

ماكانهتا امجلاعية من أأجل منع حدوث العنف  ىل عدم حتقيق أأطراف القرار تقدًما اكفيًا، وأأن دلهيا فرًصا كثرية لس تغالل اإ بقوة اإ

 هجته بفعالية أأكرب.  اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي وموا

 وبناًء عىل القرار والتقدم احملرز حىت اترخيه، تخقرتح التوصيات التالية:

ينبغي أأن تواصل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل تكثيف هجودهام للتصدي للعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي  -1

اخلاصة بّك مهنام وطبقًا للهنج القامئ عىل املبادئ اذلي يفرتض وقوع يف الس ياقات اخملتلفة ومبا يامتىش مع الس ياسات املؤسس ية 

حوادث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي دامئًا. والهدف من ذكل هو زايدة عدد البعثات وامجلعيات الوطنية اليت 

ماك ىل تعمل عىل منع حدوث هذا النوع من العنف ومواهجته، وما يرتتب عىل ذكل من حتسني اإ نية وصول الضحااي/الناجني اإ

 خدمات املساعدة وامحلاية.

نشاء وحتسني أأنظمة تسجيل ورصد أأنشطة منع حدوث العنف  -2 ينبغي أأن تواصل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اإ

ة ذات الأولوية اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته اليت تنفذها الك املنظمتني. وينبغي أأن تقوم بعثات اللجنة ادلولي

طالع امجلعيات الوطنية عىل القرار  )كام هو حمدد لك عام يف النداء الس نوي للتصدي للعنف اجلنيس( وأأمانة الاحتاد ادلويل ابإ

واملواد املتوفرة لتنفيذ أأنشطة منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته، وابلأخص يف ما يتعلق ابدلمج. 

جياد قاعدة أأدةل وجسل ابلتأأثريات املتحققة حىت يتس ىن لها مواصةل حتسني أأعاملها املتعلقة والهدف اب ىل احلركة هو اإ لنس بة اإ

 ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.

 ينبغي أأن توسع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل فرص التدريب املتاحة للمديرين ابحلركة وموظفهيا ومتطوعهيا اكفة. -3

جها املتبعة يف قضية العنف اجلنيس والقامئ  ىل موظفي احلركة ومتطوعهيا هو بلورة فهم معيق ملهام احلركة وُنخ والهدف ابلنس بة اإ

 عىل النوع الاجامتعي، ليمتكنوا من التصدي لهذه القضية بثقة وبأأسلوب يناسب هماراهتم ووظائفهم.  

تكثيف هجودهام يف جمال امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني.  ينبغي أأن تواصل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل -4

حاطات منتظمة  يتضمن ذكل ضامن تلقي مجيع امجلعيات الوطنية واملندوبني املشاركني يف القوامئ الاحتياطية للتدخل الرسيع اإ

قهتم عىل الالزتام ابلقواعد واللواحئ بشأأن أأدوارمه ومسؤولياهتم يف قضية امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، ومواف

القامئة اليت تنص علهيا مدونة قواعد السلوك والس ياسات املتعلقة ابمحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني. وينبغي تشجيع 

Inter-مجيع امجلعيات الوطنية عىل اعامتد س ياساهتا اخلاصة ابمحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، والتوقيع عىل 

Agency Scheme for Disclosure of Safeguarding Related Misconduct in Recruitment Processes 

 within the Humanitarian and Development Sector ( ساءة الربانمج املشرتك بني الواكلت للكشف عن اإ
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وينبغي أأن متتثل مجيع أأنظمة الإبالغ والتحقيق  والتمنية(.السلوك املتعلقة ابمحلاية يف معلية التوظيف داخل قطاع العمل الإنساين 

طار املعايري الإنسانية الأساس ية . والأهداف  13املعمول هبا داخل احلركة لاللزتام اخلامس بشأأن أ ليات تقدمي الشاكوى يف اإ

ىل احلركة يه منع موظفهيا ومتطوعهيا من ارتاكب جرامئ الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ، واحلد من خماطر توظيف ابلنس بة اإ

جناة ارتكبوا هذه اجلرامئ من قبل، والقدرة عىل طمأأنة اجملمتعات احمللية واملترضرين بأأنه ستختخذ الإجراءات الصحيحة واملتعلقة 

ساءة سلوك.  ابملساءةل يف حاةل الاشتباه يف أأو حدوث اإ

دراكها ملسؤوليهتا عن دمج منع حدوث ينبغي أأن تكفل امجلعيات الوطنية اطالع هيئاهتا احلامكة وقياداهتا  -5 عىل القرار واإ

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته يف أأعاملها الإنسانية. وينبغي حتديد الأولوايت وختصيص املوارد الاكفية 

 منع حدوث العنف اجلنيس لضامن امتالك املوظفني واملتطوعني الوعي الرضوري بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع، واملعرفة مبسأأةل

والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته، مبا يف ذكل الهنج اذلي يركز عىل الناجني وامحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، 

ع امجلعيات الوطنية كذكل عىل الإبالغ عن  ليمتكنوا من التصدي لهذه القضية بثقة وبأأسلوب يناسب هماراهتم ووظائفهم. وتشجَّ

الأنشطة لأمانة الاحتاد ادلويل لأغراض التسجيل، وعىل التعاون مع الرشاكء الآخرين من داخل احلركة وخارهجا لتبادل املعلومات 

والتعمل من بعضها البعض وتنس يق الأعامل الشامةل واملتعددة القطاعات. والهدف من ذكل هو زايدة عدد امجلعيات الوطنية اليت 

 دوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته.ميكن أأن تساعد يف منع ح

مبتابعة  -مبا يتواءم مع القانون ادلويل الإنساين والالزتامات ادلولية يف جمال حقوق الإنسان  -ينبغي أأن تقوم ادلول  -6

ات املسلحة والكوارث وحالت القرار ومواصةل معلها ملنع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته يف الزناع

الطوارئ الأخرى، والنظر يف أأوجه التاكمل بني هذا العمل والالزتامات املنصوص علهيا يف قرارات الأمم املتحدة ذات الصةل، 

 وكذكل الهدف اخلامس من أأهداف التمنية املس تدامة.

بشأأن منع حدوث العنف  -المنوذيج مس تلهمة من التعهد  -ينبغي أأن تعلن ادلول وامجلعيات الوطنية عن تعهدات  -7

. وينبغي لدلول واللجنة ادلولية 2019اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني اذلي سينعقد يف 

آنًفا يف  ذكل هو تعزيز . والهدف من 2023وأأمانة الاحتاد ادلويل تقدمي تقارير حول التنفيذ اجلاري للقرار والتعهدات املذكورة أ

جياد قاعدة أأدةل  ىل احلركة فالهدف هو اإ هجود منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته، أأما ابلنس بة اإ

 لأعاملها والنتاجئ املتحققة.

 

  

                                              
13 https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators.pdf 

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators.pdf
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 1امللحق 

 احملرز والإجنازاتالتقدم 

 الأطر القانونية والس ياساتية

حقق الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية اكفة تقدًما ابجتاه تبين أأطر قانونية وس ياس ية واسرتاتيجية أأقوى ملنع 

زاء العنف  ، اعتخمدت اسرتاتيجية اللجنة2018ففي  حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته. ادلولية اإ

نداءها الأول لإُناء العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع  2019(، وأأصدرت أأمانة الاحتاد ادلويل يف 2022–2018اجلنيس )

الاجامتعي يف الأزمات الإنسانية، اذلي حدد الهنج الاسرتاتيجي الشامل لالحتاد ادلويل. كام يعكف الاحتاد ادلويل حالًيا عىل 

عداد س ياسة  جديدة للنوع الاجامتعي والتنوع تنص عىل الزتامات أأقوى ملعاجلة الأس باب اجلذرية للعنف اجلنيس والقامئ عىل اإ

ة. ىل جانب الزتامات حمددة تتعلق بأأنشطة الوقاية والاس تجابة املوهجَّ  النوع الاجامتعي، اإ

العنف اجلنيس. مفنذ انعقاد املؤمتر ادلويل الثاين تشجع اللجنة ادلولية عىل هتيئة بيئة قانونية وس ياساتية مواتية للقضاء عىل 

خرشت التعليقات احملدثة عىل اتفاقييت جنيف الأوىل والثانية، اليت حتلل حظر العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة  والثالثني، ن

القانون ادلويل الإنساين غري ادلولية كام نصت عليه التفاقيتان، وتشدد عىل خطورة انهتاك هذا احلظر. وختضع قاعدة بياانت 

العريف املتاحة للجمهور عىل الإنرتنت للتحديث املس متر، وتعرض الآن املامرسات الوطنية من س بع دول أأخرى بشأأن حظر 

العنف اجلنيس. كام طرحت اللجنة ادلولية قضية العنف اجلنيس يف منتدايت عدة، من بيهنا جملس الأمن التابع للأمم املتحدة 

والأمن التابع لالحتاد الأفريقي وجامعة ادلول العربية، وقدمت املساعدة القانونية لدلول لإدماج حظر العنف وجملس السمل 

اجلنيس املنصوص عليه يف القانون ادلويل الإنساين يف الأطر القانونية الوطنية والإقلميية والقوانني العسكرية يف بدلان مهنا 

 الوسطى ورسي لناك والإمارات العربية املتحدة.أأفغانس تان وبنغالديش ومجهورية أأفريقيا 

تعمل امجلعيات الوطنية من خالل برانمج قانون مواهجة الكوارث، وبدمع من أأمانة الاحتاد ادلولية، لإدماج منع حدوث العنف 

خرشت دراسة عاملية و  دراسات حاةل اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته يف قانون وس ياسات مواهجة الكوارث. ون

يتضمن  2018وأأصدر تقرير يف  2017يف  – الإكوادور ونيبال وزميبابويأأجريت مبشاركة امجلعيات الوطنية يف  –قطرية 

ندونيس يا والفلبني ومجهورية لو ادلميوقراطية الشعبية. كشفت هذه ادلراسات عن جفوة معرفية كبرية  دراسات حاةل قطرية من اإ

كوارث. وبناًء يف جمال القوانني والس ياسات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني والعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف ال

ىل ضامن  عىل النتاجئ املس تخلصة من هذه البدلان، سيس متر برانمج قانون مواهجة الكوارث يف وضع خطط طوارئ هتدف اإ

دماج قضااي النوع الاجامتعي والتنوع  -اس مترارية منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي   -مبا يف ذكل عنارص اإ

 الكوارث الكربى. وأأنشطة الاس تجابة خالل

استمثرت ادلول جانًبا كبرًيا من هجودها يف العمل عىل الأطر القانونية والس ياساتية، فقد أأيد العديد مهنا قرار جملس الأمن وقد 

قوانيهنا الوطنية املتعلقة بتجرمي  مجهورية التش يكوراجعت  سلوفينيا وادلامنرك.بشأأن املرأأة والسالم والأمن، من بيهنا  1325رمق 

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي خالل الزناعات املسلحة أأو يف أأعقاب الكوارث وحالت الطوارئ الأخرى. بيامن 

ُناء ديلعىل تطبيق  الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاءانكب  ل الإجراءات العملية عىل مس توى الاحتاد الأورويب من أأجل اإ

اليت تتضمن  خطة معل الاحتاد الأورويب املشرتكة املتعلقة ابملسائل اجلنسانية واعمتد مؤخًرا عنف اجلنيس يف الزناعات،ال 
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جراءات واحضة خبصوص منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته يف حالت الطوارئ كام معلت  .اإ

 ج قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف العمل الإنساين.عىل وضع س ياسات لإدما املفوضية الأوروبية

 

 التنفيذ امليداين

ىل منع ارتاكب  شهدت احلركة زايدة يف اجلهود املبذوةل للتصدي للعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، واخلطوات الرامية اإ

الاس تبيان املتعلق بأأنشطة امحلاية يف امجلعيات الوطنية فبحسب تقرير  جرامئ العنف يف العمليات امليدانية واحلد من خطورهتا.

ُنا  85من بني  53عن اجمللس الاستشاري ملنصة مماريس امحلاية، قالت  2019الصادر يف مارس  مجعية وطنية مس تجيبة اإ

 تصدت لقضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.

 

 الوقاية 

ابن حالت يعمل عدد من امجلعيات  الوطنية عىل الوقاية اجملمتعية من حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي اإ

وقد  الطوارئ والكوارث. كام يعمل بعضها عىل الوقاية من هذه الظاهرة ابلتعاون مع اللجنة ادلولية يف املناطق املتأأثرة ابلزناعات.

نف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي وعواقبه السلبية واملهددة للحياة، وكذكل تضمنت أأعامل الوقاية اجملمتعية رفع الوعي ابلع 

ذاعية وزايرة البيوت يف اجملمتع احمليل. نتاج برامج اإ الصليب الأمحر واس تعان  تنفيذ أأنشطة تغيري السلوكيات اكلأنشطة املدرس ية واإ

ومسؤولني ونسائية ورجالية  ش بابية اتنية عديدة مع مجموعابملرسح للتوعية هبذه القضية، بيامن تواصلت مجعيات وط  الالوي

حكوميني حمليني وزعامء حمليني ودينيني للتحاور بشأأن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. وانكبت مجعيات وطنية 

عىل التصدي لطيف واسع من املشالكت اليت تندرج حتت العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، مبا يف ذكل عنف 

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف الاقتصادي. كام معلت أأيًضا عىل ختفيف حدة الرشيك امحلمي والزواج القرسي و 

ىل جانب ذكل مبادرات للتخفيف من حدة اخملاطر،  الومصة الاجامتعية اليت تالحق حضااي/الناجني من العنف اجلنيس. ُأطلقت اإ

انرة  الصليب الأمحر الأوغنديمجعية مثلام قامت به  غاثة الالجئني من تركيب أأمعدة اإ تعمل ابلطاقة الشمس ية خالل معلية اإ

 غريب النيل للحد من خماطر تعرض النساء والفتيات للعنف عند نقاط توزيع املياه ويف الأسواق.

ن قدرة احلركة عىل العمل عن قرب مع اجلهات الفاعةل املسلحة وفهمها تيرس س بل التعاون مع هذه اجلهات ملنع حدوث العنف  اإ

ىل مساعدة اجلهات اجلنيس يف  الزناعات. وقد سعت اللجنة ادلولية عرب احلوار الثنايئ والرسي وبناًء عىل حتلهيا لّك س ياق، اإ

 الصليب الأمحر الرنوجييالفاعةل لتحديد أأمناط الانهتأاكت واعامتد التدابري املناس بة وتنفيذها للتصدي لهذه الانهتأاكت. ومعل 

حدى قضااي مع ا مجعية الصليب الأمحر الكنديو لقوات املسلحة يف بدلهيام عىل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي كونه اإ

دماج حظر العنف اجلنيس يف التدريبات و/أأو العقيدة العسكرية.  القانون ادلويل الإنساين، وعىل اإ

ىل ذكل أأن اللجنة ادلولية، غالًبا ابلتعاون مع امجلعيات الوطنية، ساعدت عىل تعز  يز مصود اجملمتعات احمللية، وتضمن ذكل أأضف اإ

التصدي ملشلكة الومص الاجامتعي وأ ليات التكيف السليب املرتبطة ابلعنف اجلنيس. كام معلت عىل منع حدوث العنف اجلنيس 

يف أأماكن الاحتجاز والتصدي هل، ووفرت معلومات للمجمتعات احمللية وأأدارت محالت موهجة لها بغرض رفع الوعي ابلقضية، 

 واتبعت احلالت الفردية من خالل أأنشطة امحلاية املعتادة.
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ضابط عسكري ورشطي عىل جوانب قضية العنف اجلنيس، ونرشت  17000يف الوقت ذاته أأكرث من  اململكة املتحدةدربت 

أأيًضا تدريب أأفراد عسكريني ورشطيني وحراس جسون وغريمه  ادلامنركمناس بة. دمعت  85فريق خرباء اتبًعا لها يف أأكرث من 

طار برانمج السالم والاس تقرار ملنطقة  ىل ذكل، دشنت  لرشق أأفريقيا.والقوة اجلاهزة  القرن الأفريقييف اإ اململكة ابلإضافة اإ

ىل ختفيف من أآاثر الومص #EndStigmaمحةل  املتحدة ُناء الومص الاجامتعي( دلمع مشاريع هتدف اإ ة الاجامتعية اليت تالحق )اإ

 حضااي/الناجني من العنف اجلنيس والأطفال املولودين نتيجة لالغتصاب.

 

 الاس تجابة

خدمات لضحااي/الناجني من العنف  الصليب الأمحر ادلامنريك والصليب الأمحر الأملاين،يقدم عدد من امجلعيات الوطنية، مثل 

طار الاس تجابة لالحتياجات  اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، تكون غالًبا يف شّك دمع نفيس واجامتعي، وكثرًيا ما تمت يف اإ

اتباع املرتبطة ابلهجرة اليت تصاعدت وتريهتا يف الأعوام الأخرية. وذكرت مجعيات وطنية عديدة أأن تدريب املتطوعني لضامن 

معايري الهنج اذلي يركز عىل الناجني أأمر حامس لتقدمي خدمات عالية اجلودة. وتس تعني مجعيات وطنية معينة مبوظفني همنيني 

من خالل مركز املساعدات املتاكمةل التابع هل. وتقدم مجعيات وطنية عديدة  الصليب الأمحر الغواتامييللتقدمي اخلدمات، مثل 

اذلي ساعد  والصليب الأمحر جلنوب السودانيف خماميت الالجئني،  مجعية الصليب الأمحر الكيين، خدمات حصية رسيرية، مثل

يف بناء قدرات املوظفني الصحيني احملليني يف ما يتعلق ابملعاجلة الرسيرية لضحااي الاغتصاب. ويتوىل العديد من امجلعيات 

دارة حالت الضحااي/الناجني. عالوة عىل ذكل، تقدم  الأمحر الرتيك،الصليب الأمحر الأرمين ومجعية الهالل الوطنية، مبا فهيا  اإ

مجعية الصليب الأمحر يف مجهورية الكونغو بعض امجلعيات الوطنية خدمات توفري س بل كسب العيش للضحااي/الناجني، مبا فهيا 

 ادلميقراطية ومجعية الصليب الأمحر النيبايل.

دماج منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته يف مجيع يسعى املزيد واملزيد من امجلعيات الوطن  ىل اإ ية اإ

حاةل حضااي/الناجني من العنف اجلنيس والقامئ  مجعية الصليب الأمحر الساموي.الأنشطة الإنسانية، ومن مضهنا  يش متل ذكل عىل اإ

ىل اجلهات الفاعةل من خارج احلركة لضامن  تلقهيم دمًعا متعدد القطاعات، مثل ادلمع القانوين، اذلي ل عىل النوع الاجامتعي اإ

تس تطيع امجلعيات الوطنية تقدميه بأأنفسها. أأما امجلعيات الوطنية اليت تعطي الأولوية ملواهجة العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع 

ء الإنسانيني، وجيرى ذكل غالًبا من الاجامتعي، فتنسق تنس يقًا جيًدا مع احلكومات احمللية واملنظامت غري احلكومية والرشاك

الصليب الأمحر الفلبيين ومجعية الصليب الأمحر خالل نظم أأو ش باكت مجموعات العمل الإنساين احمللية تتضمن الأمثةل عىل ذكل 

جراءات معل موحدة لالإحالت املتعلقة ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.الإندونييس،   الذلين وضعا اإ

ت اللجنة ادلولية اس تجابة شامةل متعددة اجلوانب ملواهجة العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة. وتسعى جاهدة لضامن وضع

حصول الضحااي/الناجني عىل مجيع اخلدمات الرضورية، وقدرة اجملمتعات احمللية والأفراد عىل الصمود، ومنع وقوع مثل تكل 

دماجولية عىل احلوادث يف املس تقبل. وقد معلت اللجنة ادل س ياقًا جرى  14هذه الاس تجابة يف معلياهتا امليدانية، ل س امي يف  اإ

. وقدمت خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذكل دمع الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، 2019حتديده كأولوية يف 

ما بصورة مبارشة أأو من خالل املؤسسات الصحية و/أأو امجلعي ات الوطنية. وتبًعا لسرتاتيجيات البعثات لك للضحااي/الناجني اإ

وسائل نقل، واختارت حضااي/انجني لالس تفادة من مبادرات  -من بني أأنشطة أأخرى  -عىل حدة، وفرت اللجنة ادلولية 

يس الاقتصاد اجلزيئ، وأأجرت متابعات حلالت فردية. كام واصلت معلها للتواصل مع اجملمتعات احمللية بشأأن قضية العنف اجلن
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لبناء قدرهتا عىل الصمود وتعزيز اسرتاتيجيات التكيف الإجيايب وتوفري بدائل للسليب مهنا، عىل سبيل املثال من خالل مبادرات 

و برامج املساعدات عن أأنشطهتا ملنع حدوث العنف  س نويةتقارير  2014وأأعدت اللجنة ادلولية منذ  النقدية. الاقتصاد اجلزيئ أأ

يًضا س بعة  يف ما يتصل بنداءاهتا الس نوية اخلاصة للتصدي للعنف اجلنيس.اجلنيس ومواهجته، وذكل  وعيَّنت اللجنة ادلولية أأ

مديري معليات خمتصني ابلعنف اجلنيس يف امليدان دلمع تنس يق وتنفيذ الأنشطة املرتبطة بقضية العنف اجلنيس يف الس ياقات 

 ذات الأولوية، والإرشاف عىل هذه الأعامل.

، بأأعامل موسعة لضامن أأن منع حدوث العنف 14مجعية وطنية هممتة 14، ابلتعاون مع 2017حتاد ادلويل منذ اضطلعت أأمانة الا

اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته حيتل موقًعا مركزاًي يف معلية حتسني هجود التدخل الرسيع يف الطوارئ عىل 

حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته مضن ُنجه الشامل مس توى العامل. ويدخل ُنج الاحتاد ادلويل ملنع 

جراءات منعزةل  للحامية والنوع الاجامتعي والإدماج، لضامن معاجلة القضية من منظور ونطاق شاملني وجامعني، ولتجنب اختاذ اإ

طار ُنج امحلاية والنوع الاجامتعي والإدم اج، ول س امي ما يتعلق ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل رمبا تسبب املزيد من الرضر. ويف اإ

طار كفاءات تقنية للمندوبني املتخصصني يف التدخل الرسيع، كام أأدرج ُنج امحلاية والنوع  النوع الاجامتعي، وضع الاحتاد ادلويل اإ

طار الكفاءات الأساس ية مجليع العاملني يف الاحتاد ادلويل. كام أأعدل  العديد من ادلورات التدريبية عىل الاجامتعي والإدماج يف اإ

امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماج وقدهما للموظفني واملتطوعني اذلين يتولون الاس تجابة يف حالت الطوارئ، مبا يف ذكل 

عداد قامئة احتياطية للتدخل  دورتني للمندوبني الإقلمييني/العامليني املتخصصني يف امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماج، بغرض اإ

الرسيع من املتخصصني داخل الاحتاد ادلويل ممن ميكن نرشمه بشّك فوري يف حالت الطوارئ. وارتفع عدد معليات النرش 

(. وقد FACT، مبا يف ذكل دورة التناوب الأوىل لفرق التقيمي التنس يق امليداين )2015هذه، اليت ينسقها الاحتاد ادلويل منذ 

مجعية قامئته الاحتياطية للتدخل الرسيع بشأأن امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماج، بيامن أأعطت  يلالصليب الأمحر الأسرتاأأعدل 

الأولوية للحامية والنوع الاجامتعي  مجعية الصليب الأمحر الأوغنديومجعية الصليب الأمحر املوزمبيقي والهالل الأمحر البنغايل 

 عىل النوع الاجامتعي ومواهجته خالل حالت الطوارئ اليت وقعت مؤخًرا والإدماج يف هجود منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ

 يف الس ياق اخلاص لّك مهنا.

معلت ادلول عىل مواهجة العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، ودمعت هذه الأنشطة يف ادلاخل واخلارج. فقد قدمت 

آمنًا للنساء املهاجرات الاليئ عانني  خدمات للضحااي/الناجني من الإانث الاليئ يصلن من فنلندا مناطق الزناع، وأأنشأأت بيتًا أ

العمل اذلي يقوم به املمثلون اخلاصون  ودوهل الأعضاءالاحتاد الأورويب العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي. بيامن دمع 

ت املسللحة، وللعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع للأمم املتحدة لتحسني اس تجابة اجملمتع ادلويل لقضية العنف اجلنيس يف الزناعا

ىل جانب الأعامل اليت تتولها هيئات الأمم املتحدة الأخرى، مثل هيئة  الاجامتعي يف الكوارث وحالت الطوارئ الأخرى، اإ

امئ الاحتياطية يف والقو  15مجموعة خرباء منطقة مسؤولية العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي سويرساالأمم املتحدة للمرأأة. ودمعت 

                                              
مرييك، الصليب الأمحر الأسرتايل، الصليب الأمحر الربيطاين، الصليب الأمحر البوروندي، مجعية الصليب الأمحر الكندي 14 ، مجعية الصليب الأمحر لكوت الصليب الأمحر الأ

ليب الأمحر السويدي، الأمحر ادلامنريك، مجعية الصليب الأمحر الغيين، مجعية الصليب الأمحر الكيين، الصليب الأمحر الهولندي، الصليب الأمحر الفلبيين، الص ديفوار، الصليب 

 مجعية الهالل الأمحر الرتيك، مجعية الصليب الأمحر الأوغندي.
15 https://gbvaor.net/ 

https://gbvaor.net/
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، ويه املبادرات املنبثقة عن 17ومرشوع تطوير قدرة امحلاية الاحتياطية 16مرشوع القدرة الاحتياطية املعنية ابملسائل اجلنسانية

 اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت.

 

ىل العداةل، والتحقيق، واحملامكة  الوصول اإ

فالت اجلناة من العقاب وللتعاون مع النظم القانونية. فقد  معل الاحتاد اختذت ادلول عدًدا من املبادرات الواسعة للحد من اإ

الربوتوكول ادلويل لتوثيق العنف اجلنيس يف عىل مراجعة وترمجة ونرش  اململكة املتحدة،مبا يف ذكل  ،ودوهل الأعضاءالأورويب 

وتدمع  البوس نة والهرسك وكولومبيا ومجهورية الكونغو ادلميقراطية والعراق ونيبال وأأوغندا.ابلتعاون مع  حالت الزناع والتحقيق فيه

املبادرات النسائية من أأجل العداةل بني اجلنسني يف أأوغندا ومجهورية الكونغو ادلميقراطية، ملنارصة حتقيق العداةل بني  سويرسا

أأيًضا احملمكة اجلنائية ادلولية لضامن  سلوفينيامن ال ليات ادلاخلية واحملمكة اجلنائية ادلولية. ودمعت  اجلنسني من خالل لٍكل 

 فنلنداةل عن الانهتأاكت حبق القانون ادلويل الإنساين، مبا يف ذكل العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة. بيامن ترأأست ءاملسا

 18ش بكة الاس تجابة الرسيعة يف جمال العداةل.

 

 عدم التسامح مع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني

بشأأن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي عن تقدم ملحوظ يف ما يتعلق  3أأمثرت اجلهود املبذوةل لتنفيذ القرار رمق 

س ياسة جديدة خبصوص هذه  2018بس ياسات امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني. واعمتدت أأمانة الاحتاد ادلويل يف 

لوطنية حالًيا س ياسة حمددة بشأأن امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، تتضمن القضية. ويطبق القليل من امجلعيات ا

بالغ والتحقيق. حيث ميتكل لك من  نشاء أأنظمة لالإ مثل هذه الس ياسة،  مجعية الصليب الأمحر الكيين والصليب الأمحر الربيطايناإ

اجلنس يني يف مدوانت قواعد السلوك اخلاصة هبا. وتلزتم أأمانة محلاية من الاس تغالل والاعتداء ابيامن تذكر مجعيات أأخرى عديدة 

ىل جانب اعامتد س ياس هتا اخلاصة، بدمع  لوضع س ياساهتا  2020وحىت  2018مجعية وطنية س نواًي بدًءا من  15الاحتاد ادلويل، اإ

عرب الإنرتنت وحلقيت معل  اخلاصة بشأأن امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني واعامتدها. وأأجري العديد من الندوات

ضع منوذج س ياسة ميكن للجمعيات مواءمته مبا يناسب قوانيهنا الوطنية. طار دمع امجلعيات الوطنية، كام وخ  حول الس ياسات يف اإ

س يني. قطعت اللجنة ادلولية شوًطا كبرًيا يف حتسني أ ليات امحلاية ادلاخلية هبا يف ما يتعلق ابمحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلن 

طار لالمتثال والزناهة حزي التنفيذ منذ  ، يتأألف من مدونة قواعد السلوك للموظفني واملبادئ التوجهيية 2018وقد دخل اإ

ساءة السلوك اجلنيس والتصدي لها. حتتوي هذه الس ياسة عىل وس ياس تني مرفقتني هباالتنفيذية  ، مبا يف ذكل س ياسة منع اإ

ساءة السلوك اجلنيس، وتبني املسؤوليات ومعايري السلوك املتوقعة من املوظفني  تعريفات ومالحظات توضيحية بشأأن حظر اإ

طار منع وقوع الانهتأاكت والتصدي لها يف هذه الأحوال.  واملديرين يف اإ

أأما يف ما يتعلق ابملوظفني، فقد جرى تعيني مستشار للحامية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني. وهو منصب مشرتك بني 

العمليات ومكتب الامتثال العاملي بغرض تعزيز الصالت بني املساءةل أأمام دائرة /ساءةل أأمام الأشخاص املترضرينوحدة امل 

                                              
16 https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap 
17 https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap 
18 https://www.justicerapidresponse.org/ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap
https://www.justicerapidresponse.org/
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املترضرين وسلوكيات املوظفني، وكذكل بني وضع الس ياسات يف املقر الرئييس من هجة والعمليات امليدانية من هجة أأخرى. 

 19للمساةل أأمام املترضرين. وتدخل هجود امحلاية أأيًضا مضن الإطار املؤسيس

لكرتونية  تغطي جوانب امحلاية من الاس تغالل  2018مدونة قواعد السلوك يف ترشين الأول/أأكتوبر حول ُأطلقت دورة تدريبية اإ

لزايم مجليع موظفي اللجنة ادلولية ساءة السلوك اجلنيس. وهذا التدريب اإ  والاعتداء اجلنس يني ودراسات احلاةل الأخرى املتعلقة ابإ

ويشّك جزًءا من حزمة التدريب المتهيدي. وتسري اجلهود عىل قدم وساق لتحسني مس توى التنس يق بني الوظائف اخملتلفة 

 اليت تضطلع مبسؤوليات عن الوقاية أأو الاس تجابة.

أأنشأأت اللجنة ادلولية نظاًما مركزاًي لس تالم الشاكوى ومعاجلهتا. وتشجع املنظمة عىل تصعيد الشاكوى املس تلمة يف عدد من 

لكرتونية  بالغ اإ نقاط الاس تالم عىل مس توى البعثات واملقر الرئييس، واليت تتضمن املديرين ومكتب الامتثال العاملي وأ لية اإ

ساءة السلوك اليت . وميكن لIntegrity Lineتسمى  بالغ عن ادعاءات اإ لأفراد من خارج املنظمة اس تخدام هذه ال لية لالإ

املشرتك بني الواكلت الربانمج  ميكن تقدميها بدون الكشف عن الهوية. وقد وقعت اللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل عىل

ساءة السلوك املتعلقة ابمحلاية يف معلية التوظيف داخل  ويه مبادرة أأعدهتا جلنة  20قطاع العمل الإنساين والتمنية،للكشف عن اإ

ساءة السلوك لتفادي توظيف اجلناة السابقني.  التوجيه املعنية ابلس تجابة الإنسانية للسامح مبشاركة املعلومات املتعلقة ابإ

 

 21الأحباث واملعارف

أأصدرت اللجنة ادلولية مطبوعات عن العنف اجلنيس يف أأماكن الاحتجاز، وكيفية منع وقوع هذا اخلطر واحلد منه، وكيف تسامه 

املسلحة يف ما يتعلق بقضااي مثل العنف اجلنيس. وأأجريت أأحباث عن  امجلاعاتالعمليات غري الرمسية يف تشكيل سلوك أأفراد 

 رية وكتيبات التدريب وغريها من املواد اخلاصة ابلقوات املسلحة التابعة لدلول. وتدرسحظر العنف اجلنيس يف العقيدة العسك

حالًيا التبعات الإنسانية املرتتبة عىل متطلبات الإبالغ الإلزامية عن حوادث العنف اجلنيس، وكذكل العنف  اللجنة ادلولية

 درية.اجلنيس ضد الرجال والأولد والأفراد املنمتني لأقليات جنس ية وجن

وأأمانة الاحتاد ادلويل ابلنيابة عن فريق  جانب الصليب الأمحر الهولندي، والصليب الأمحر الرنوجييُأصدرت دراسات حاةل من 

، ترشح ادلروس املس تفادة 22العمل العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحر املعين العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي

ورت نتيجة للمشاريع اليت نفذها وأأفضل املامرسات اليت  الصليب الأمحر البوروندي والصليب الأمحر الكولوميب والصليب طخ

حضية/انجٍ من العنف  1400 هذه امجلعيات الوطنية الثالث، ساعدت 2018و 2016وبني عايم  الأمحر جلنوب السودان.

ىل جانب خدمات أأخرى. كام دربت والاجامتعي فيساجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي من خالل تقدمي ادلمع الصحي والن ، اإ

 مقدم خدمة حملًيا وموظًفا من املؤسسات العامة عىل كيفية تقدمي خدمات عالية اجلودة واس تخدام مسارات الإحاةل. 372

                                              
19 https://www.icrc.org/en/publication/accountability-affected-people-institutional-framework 
20 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/inter-agency_misconduct_disclosure_scheme_explanatory_notes_002.pdf 

 .2لالطالع عىل القامئة الاكمةل لدلراسات الست عرشة ومواد التدريب املنشورة، انظر امللحق  21
ويل واللجنة ادلولية، اإىل جانب امجلعيات الوطنية لدلول التالية: أأفغانس تان، وأأرمينيا، وأأسرتاليا، وبنغالديش، وبوروندي، وكندا، تضم اجملموعة يف عضويهتا ممثلني عن الاحتاد ادل 22

آيرلندا، وهولندا وكولومبيا، وجزر كوك، ومجهورية الكونغو ادلميوقراطية، وادلامنرك، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وكوت ديفوار، وكينيا، ومالزياي، ونيبال، ، والنيجر، والرنوجي، ومجهورية أ

 وساموا، والسويد، وتونغا، واململكة املتحدة.

https://www.icrc.org/en/publication/accountability-affected-people-institutional-framework
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/inter-agency_misconduct_disclosure_scheme_explanatory_notes_002.pdf


33IC/19/9.3  7  

 

اجلنيس  عدًدا من ادلراسات العاملية والقطرية اليت تبحث يف انتشار ظاهرة العنف 2015نرشت أأمانة الاحتاد ادلويل منذ 

ىل أأي حد تنص قوانني وس ياسات مواهجة الكوارث عىل  والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف الكوارث، وأأنواع هذا العنف، واإ

أأحاكم تتعلق به. وأأظهرت ادلراسات أأن خماطر العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي تتفامق خالل الأزمات، وأأن هذه 

ىل التنس يق والتخطيط ابلشّك الأمثل واحلاةل البدنيةوالعمر  يامتعاخملاطر ختتلف تبًعا للنوع الاج ، وأأظهرت كذكل احلاجة اإ

نواع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي اليت  خرشت دراسة أأيًضا عن خماطر وأأ دارة خماطر الكوارث. وقد ن حىت تتس ىن اإ

 يواهجها الأطفال املهاجرون وغري املصحوبني بذوهيم.

 

 وبناء القدرات التدريب

وضعت اللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل مجموعة من املواد والتدريبات املتعلقة ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، 

ابلتعاون مع مركز جنيف للتعلمي والبحوث يف العمل الإنساين. وأأدرجت اللجنة ادلولية موضوع العنف اجلنيس يف حزمة التدريب 

يدي مجليع املوظفني اجلدد، وكذكل يف دورات التدريب املهين ادلاخيل يف خمتلف ادلوائر. قخدمت أأيًضا املساعدات للجمعيات المته 

الوطنية ومقديم اخلدمة احملليني لبناء القدرات يف البدلان اليت تعمل فهيا اللجنة ادلولية عىل قضية العنف اجلنيس. وبناًء عىل 

مجموعة أأدوات دلمع املنظمة عىل العقيدة العسكرية للقوات املسلحة التابعة لدلول، أأعدت  ةجنة ادلوليالأحباث اليت أأجرهتا الل 

دارة احلالت  تواصل املنظمة مع حاميل السالح. وختضع الأدوات العملية ابلفعل لتطوير وحتديث مس مترين، مبا يف ذكل أأدوات اإ

 مديري العمليات اخملتصني ابلعنف اجلنيس يف امليدان سامه يف تدريب والإحالت والتواصل مع الضحااي/الناجني. كام أأن نرش

موظفي اللجنة ادلولية وبناء قدراهتم يف الس ياقات ذات الأولوية. وقدمت اللجنة ادلولية املزيد من التدريبات ملؤسسات ادلول، 

دارة  طار اخلطة املتعلقة ابملرأأة والسالم والأمن و/أأو اإ  معليات حفظ السالم التابعة للأمم املتحدة.وغالًبا ما عخقدت يف اإ

أأعدت أأمانة الاحتاد ادلويل عدًدا من التقارير والأدوات وادلورات التدريبية؛ من بيهنا املعايري ادلنيا للحامية والنوع الاجامتعي 

قامئ عىل النوع والإدماج يف مجيع قطاعات أأعامل الطوارئ، والتدريب عىل العمل املشرتك ملنع حدوث العنف اجلنيس وال

جراءات معلية لضامن منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته.  الاجامتعي ومواهجته. وحدد الكهام اإ

ضعت هبدف  وقد عوجلت مسأأةل امحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني يف املعايري ادلنيا ويف الوحدات التدريبية اليت وخ

اتحة الفرصة ملو  ظفي احلركة ومتطوعهيا لفهم قضااي النوع الاجامتعي والتنوع وامحلاية ابلشّك الرضوري، ويشمل ذكل الكفاءات اإ

طار ُنج امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماج. كام أأعدل املركز املرجعي لدلمع  الأساس ية واملتخصصة املطلوبة للتدخل الرسيع يف اإ

يل تدريًبا خاًصا عىل ادلمع النفيس والاجامتعي للمترضرين من العنف اجلنيس والقامئ عىل النفيس والاجامتعي التابع لالحتاد ادلو

النوع الاجامتعي. وحيصل موظفو امجلعيات الوطنية ومتطوعوها، فضاًل عن موظفي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف مجيع 

ىل هذه الوحدات. وقد أأمكل  2015.23خشص التدريب منذ عام  600أأكرث من  املناطق، بصفة مس مترة عىل تدريب يستند اإ

آنًفا يف قسم  كر أ ىل ما ذخ اضطلعت ادلول بتنفيذ العديد من مبادرات التدريب وبناء القدرات، أأو قدمت ادلمع لها. وابلإضافة اإ

ىل احلكومات والقضاء والرشطة واجملمتع املدين عىل  الوقاية، الربوتوكول ادلويل لتوثيق العنف قخدمت دورات تدريبية أأيًضا اإ

                                              
رقام املتاحة، حيمتل أأن يكون الأشخاص اذلين حصلوا عىل عدة 23 دورات أأو برامج تدريب قد احتخس بوا  ل توجد أأرقام دقيقة لعدد دورات التدريب اليت أُجريت عامليًا. وخبصوص الأ

 أأكرث من مرة.
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ودول أأخرى معل صندوق الأمم املتحدة للساكن من أأجل وضع  ادلامنرككام دمعت اجلنيس يف حالت الزناع والتحقيق فيه. 

 املعايري ادلنيا العاملية املشرتكة بني الواكلت للتصدي للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الطوارئ.

 

 اكةالتعاون والرش 

رمغ حمدودية املوارد، أأجنزت احلركة جزًءا كبرًيا من معلها املتعلق ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، ويرجع ذكل 

فريق العمل العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحر املعين ابلعنف بدرجة كبرية اإىل التنس يق والتعاون اجليدين داخل احلركة. ُأنشئ 

كجزء من الش بكة العاملية للصليب الأمحر والهالل الأمحر للنوع الاجامتعي والتنوع، قبيل مئ عىل النوع الاجامتعي، اجلنيس والقا

انعقاد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، واشرتكت يف رئاس ته امجلعيات الوطنية وأأمانة الاحتاد ادلويل. ويضم الفريق يف عضويته 

، ولعب دوًرا 24عيات الوطنية املهمتة ابلعمل عىل قضية العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيممثلني عن اللجنة ادلولية وامجل 

ىل جانب املشاركة يف تنظمي  عداد املواد التدريبية والأدوات واملبادئ التوجهيية ملكوانت احلركة ومؤرشات الرصد، اإ جوهراًي يف اإ

ىل ذكل، اختربت دورات تدريبية وتبادل املامرسات اجليدة. ابلإضا  الإقلميية ودون الإقلميية ش باكت النوع الاجامتعي والتنوعفة اإ

آس يا واحمليط الهادئيف منطقة  املواد التدريبية وسامهت يف ادلراسات القطرية اليت أأجرهتا أأمانة الاحتاد ادلويل حول العنف  أ

واللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد  الصليب الأمحر الرنوجيياجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف الكوارث. ويف أأفريقيا، نظم 

. 2018مجعية وطنية أأفريقية يف  19شاركت فهيا  أأربعة منتدايت س نوية عن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي،ادلويل 

قلميي يف الأمريكتني شاركت فيه 2017ويف  قد منتدى اإ قلميية. وذكر املشار  13، عخ كون أأن املنتدايت اكنت ملهمة مجعية وطنية اإ

للغاية وقدمت فرًصا لتبادل ادلروس املس تفادة حول كيفية العمل عىل منع حدوث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي 

يًضا منصة لس تعراض التقدم احملرز يف الربامج عىل مدار الأعوام.  يف الأقالمي املعنية. وقد شلكت هذه املنتدايت أأ

رار عن تكوين رشأاكت وعالقات تعاونية جديدة مع هجات فاعةل من خارج احلركة عىل املس توى ادلويل. فعىل سبيل أأسفر الق

املثال، أأصبحت اللجنة ادلولية وأأمانة الاحتاد ادلويل عضوين يف منطقة مسؤولية العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، وأأصبحت 

ىل أأما  25العمل عىل امحلاية من العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الطوارئ. أأمانة الاحتاد ادلويل عضًوا يف ادلعوة اإ

عىل املس توى القطري، تنسق امجلعيات الوطنية مع اجلهات الفاعةل احمللية الآن بشأأن مسارات الإحاةل وادلورات التدريبية. 

العربية، ومركز الأمم املتحدة حلفظ السالم يف جنوب  تعاونت اللجنة ادلولية من هجهتا مع رابطة منع التعذيب، وجامعة ادلول

آس يا، ومعهد سان رميو ادلويل للقانون الإنساين، واجمللس الأمرييك للعمل ادلويل التطوعي " نرتأأكشن"، والكومنولث. اإ رشق أ

مانة الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، اكنت اخلربات املكتس بة واملوارد املتحصةل ىل أأ  نتيجة للتعاون مع صندوق أأما ابلنس بة اإ

حدى هذه العالقات التعاونية بني أأمانة قيلمة الأمم املتحدة للساكن واليونيس يف والاحتاد ادلويل لتنظمي الأرسة  للغاية. وتضمنت اإ

طالق مبادرات لبناء قدرات  يط مجعية وطنية يف منطقة احمل  14الاحتاد ادلويل وهيئة كري ادلولية عقد دورات تدريبية عدة واإ

. تعاونت أأمانة الاحتاد ادلويل أأيًضا مع رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا )أآس يان( ولكية لندن 2017و 2016الهادئ خالل عايم 

، أأدىل 2019لالقتصاد والعلوم الس ياس ية لإجراء دراسات قطرية خاصة يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ. ويف ش باط/فرباير 

                                              
 لالطالع عىل قامئة الأعضاء. 12انظر احلاش ية رمق  24

25 https://www.calltoactiongbv.com/ 

https://www.calltoactiongbv.com/
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ببيان مشرتك عن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي  -ابلنيابة عن احلركة  -ادلولية أأمني عام الأمم املتحدة ورئيس اللجنة 

ىل حترك عاجل.  داعني اإ

ىل العمل قاطرة رئيس ية للتعاون كوُنا مبادرة عاملية جتمع  رشياًك، من بيهنم دول ومتربعون ومنظامت دولية  82تعترب ادلعوة اإ

طار عضويهتم. من املنتدايت  حتاد الأورويب وكندا وسويرساالاومنظامت غري حكومية. وقد اضطلع  مجيًعا بأأدوار قيادية يف اإ

السالم والأمن". ويه الفعالية اليت و البارزة الأخرى للتعاون "دور خطط العمل الوطنية يف الرتوجي للخطة املتعلقة ابملرأأة 

، وحرضها ممثلون عن مجيع بدلان غرب البلقان الس بعة. تضمنت الفعاليات 2018يف هذا الس ياق يف  سلوفينيااس تضافهتا 

اليت أأطلقهتا  مبادرة منع العنف اجلنيس يف حالت الزناعالأخرى عن قضية العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 

آذار/مارس  لوكسمبورغ املنعقد يف Stand Speak Rise Up ومؤمتر اململكة املتحدة، ُناء العنف اجلنيس ، ومؤمتر 2019يف أ اإ

ابمس  الرنوجي. ويخعرف هذا املؤمتر اذلي اس تضافته 2019املنعقد يف أأاير/مايو  والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف الأزمات الإنسانية

الأمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية ومكتب  العراق والصومال والإمارات العربية املتحدةمؤمتر أأوسلو، وشارك يف تنظميه 

 وصندوق الأمم املتحدة للساكن واللجنة ادلولية، وقد اجمتع فيه املئات من ادلول وممثيل اجملمتع املدين من مجيع أأحناء العامل.

 

 

 2امللحق 
 مواد اإضافية للقراءة

 عن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مطبوعات احلركة

 
https://www.rodekors.no/contentassets/9bb4fe9324f6427880895bb57e249b80/rcrc-publications-
on-sgbv-for-sgbv-conference-2019.pdf 

https://www.rodekors.no/contentassets/9bb4fe9324f6427880895bb57e249b80/rcrc-publications-on-sgbv-for-sgbv-conference-2019.pdf
https://www.rodekors.no/contentassets/9bb4fe9324f6427880895bb57e249b80/rcrc-publications-on-sgbv-for-sgbv-conference-2019.pdf

