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 قرار
 

 االجتماعي: القائم على النوع و  يالجنسالعنف 
 ومواجهته لمنع حدوثهالعمل المشترك 

 
 ،)االتحاد الدولي( والهالل األحمرإن المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب األحمر 

 
ما في ال سيو  ،األحوالجميع  في االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف بأقوى العبارات الممكنة  يدينإذ 

جين في /الناضحاياالجميع  لمعاناة عن أسفه الشديد يعربو  النزاعات المسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى،
 ؛سياق هذا العنف

 
ذ   هلى حدوثوتزايد األدلة ع االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف  انتشاراستمرار  تخوفه البالغ مع يالحظوا 
 حاالت الطوارئ األخرى،الكوارث و و  النزاعات المسلحة في
 
ذ  ترتب عليه التزامات جديدة بموجب القانون الدولي،على أن هذا القرار ال ت يشدد وا 
 
ذ  لهاللوا األحمر للصليب الدولية الحركة مكونات تفويضات نطاق يوسع ال القرار هذا أن على أيضا يشدد وا 

 يعّدلها، وال للحركة األساسية النظم في عليها المنصوص ومسؤولياتها وأدوارها )الحركة( األحمر
 
ذ ات ومساعدتهم في النزاع االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف بأن االلتزامات بحماية ضحايا  يذكر وا 

 المسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى، تماشيا مع اإلطار القانوني المنطبق،
 
ذ  ال ينطبق إال على حاالت النزاع المسلح، اإلنساني أن القانون الدولي ذهنه عن يغيب ال وا 
 
ذ و   ،والحياة المجتمعية الخدماتتعطل و المجتمعية والمؤسسية، حماية الآليات  إضعاف عوامل مثل بأن يعترفا 
ن بين م لوصول إلى العدالة والخدمات الصحية،والسب المحدودة ل النزوح،و  ،العائالتتفرق و تدمير البنية التحتية، و 

لعنف اوآثار  أخطارزيادة  هم فيايمكن أن تس فضال عن أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، ،أمور أخرى 
 ،االجتماعي النوع على والقائم الجنسي

 
ذ يعترف  النوع على موالقائ الجنسيالعنف ب غير متناسب على نحويتأثرن إن كن  أن النساء والفتياتب أيضا   وا 
 هذا العنفل التعرض خطرأن وب، ضحايا/ناجين في سياق هذا العنف يكونواأن والفتيان،  لرجاللفيمكن ، االجتماعي

 ؛الجنسيةو رق العو اإلثني األصل و الدين و  النزوحو  من الحريةالحرمان و اإلعاقة و  العمر من بينهاقد يزيد بسبب عوامل 
 
ذ شراك الرجال والفتيان في الجهود  يؤكد وا  أن تمكين النساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا؛ والمساواة بين الجنسين وا 

الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة كلها أمور أساسية بالنسبة إلى الجهود المبذولة على 
في النزاعات المسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ  االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف األجل الطويل لمنع 

 األخرى،
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ذ يؤكد  الجنسيلعنف اتطلب نُهجا تعمل بفعالية على منع الشاغل اإلنساني بطريقة مناسبة ت أن معالجة هذا أيضا وا 
كل منهم  احتياجات، وتلبية /الناجين، ووضع حد لإلفالت من العقاب، وحماية الضحايااالجتماعي النوع على والقائم

 في جميع مراحل حالة الطوارئ، بطريقة شاملة ومتعددة التخصصات،
 

ذ يشدد جل االجتماعي من أ النوع على والقائم الجنسيعلى الحاجة إلى فهم ومعالجة األسباب الجذرية للعنف  وا 
 منع هذا العنف ومواجهته بفعالية،

 
ذ  غير غالبا  فهي، االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف بأنه على الرغم من انتشار حوادث أيضا  يعترفوا 
 دعملاوغياب  ،من االنتقام الخوفو  ،أو الخجلشعور بالذنب الو  ،وصمة العارو  ،كالمحظورات ا  ألن هناك أمور  مرئية

ن األذى وكذلك أل ،من اإلبالغ في كثير من األحيان /الناجينالضحايا تمنع ،الدعم المتاحب المعلومات المتعلقة أو
 شكال العنفأ األذى الذي تسببه قد ال يرى بقدر ما يرى  ، سواء البدني أو النفسي،الناجم عن هذا النوع من الحوادث

 ؛األخرى 
 

ذ   جاتحتياال وا عداد استجابات مناسبةوالقضاء عليه  هذا العنف منعالعمل على  بالتالي من المهم أن يؤكدوا 
 الناجين/إلى أن هذا العمل يمكن أن ينقذ حياة ضحايا ويشير ،بعينها حوادث وقوعقبل  المحتملين /الناجينالضحايا

  ؛االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف في سياق 
 

ذ يشير مع القلق عدد متزايد من الدراسات من جميع أنحاء العالم، بما فيها تقرير االتحاد الدولي إلى استنتاجات  وا 
العنف ُنشر مؤخرا والذي يبين تزايد مخاطر  الذي 1(الدولي)االتحاد  والهالل األحمرلجمعيات الصليب األحمر 

 في الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى. االجتماعي النوع على والقائم الجنسي
 

ذ  غيرهم و  وليالدو  وطنيعلى المستوى ال ن في المجال اإلنسانيالعاملو  فيهاارتكب  حاالت يعرب عن قلقه لوقوعوا 
إلدانة اعبارات هذه األعمال بأشد  يدينو ، الجنسيواالعتداء الجنسي االستغالل  أعمال المجتمع الدوليمن ممثلي 

 قوعو الحاالت التي يشتبه فيها منع ل من جهود قصارى جهدها أن تبذل المعنيةالمنظمات الدول و  ويناشد ،الممكنة
 السلطات معا بشأنهوالتنسيق  فيها والتحقيقعن هذه األعمال كشف الو  الجنسيواالعتداء الجنسي أعمال االستغالل 

 ها،لضمان المساءلة عن ،المعنية
 

ذ   حياة والصحةال حمايةجدت و أينما و تخفيف المعاناة اإلنسانية منع و المتمثلة في  للحركة المهمة األساسيةب يذكروا 
 مجال في حتى اآلنجهود و  عمللما قامت به مكونات الحركة من  عن تقديره ويعرب، إلنسانا وضمان احترام

 ،يةومجاالت تركيزها المؤسس كل منها لتفويضوفقا ، االجتماعي النوع على والقائم الجنسيللعنف التصدي 
 

ذ يعرب مية والمنظمات اإلقلي األمم المتحدة على مستوى  في هذا الشأن القائمة والمبادرات لألعمال عن تقديره وا 
 على والقائم سيالجنالعنف فيما يتعلق ب غيرها من الجهات الفاعلةو  والمنظمات اإلنسانية القضائية والهيئاتالدول و 

 والمبادرات، األعمال ههذ مع والمؤتمر الدولي الحركةعمل لي لامالطابع التكعلى  يؤكدو ، االجتماعي النوع
 
 

ذ يذكر   األمم المتحدة والمؤتمر الدولي، القرارات الوجيهة التي اعتمدها كل منجميع بوا 
 

                                                           
، دراسة لنوع االجتماعي في حاالت الكوارث"موضوع مجهول: العنف القائم على ا، لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر االتحاد الدولي 1

 .2015"، عالمية
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 العنف الجنسي في النزاعات المسلحة -أوال
 

 والسياساتيةاألطر القانونية 
 

 جميع أعمال العنف الجنسي فورا؛ على وقفجميع األطراف في المنازعات المسلحة  بشدة يحث -1
 

 تاالجنسي في النزاعالقائمة التي تحظر أعمال العنف  اإلنسانيالدولي القانون  بجميع أحكام يذكر -2
ي ه يجر أن ويالحظ ،على حد سواءول الدول وغير الدفي أي نزاع مسلح من ألطراف ل ةالملزم، و ةالمسلح
 ؛االنطباقفي أطر قانونية أخرى، حسب  الجنسي أعمال العنف تناول

 
 المكونةعمال األعمال من  اإلنسانية أو جريمة ضد يمكن أن يشكل الجنسي أن العنفب أيضا يذكر -3

على مجموعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو  ُترتكب بنّية القضاء، كليا أو جزئيا،عندما  ،إلبادة الجماعيةل
 كليمكن أن تش األخرى التي تحدث في النزاعات المسلحةالجنسي أشكال العنف و االغتصاب  أنو دينية
 العنف أعمالأن و تعذيب، أعمال ال عدادتدخل في يمكن أن  الجنسي العنف أعمال أنو ، حربجرائم 
 تفاقياتا على النحو الوارد في جسيمة انتهاكات يمكن أن تشكل المسلحة الدولية النزاعاتفي  الجنسي
 ؛1949لعام  جنيف

 
تخدام واس لإلفالت من العقاب وضع حدبغية  في هذا الشأن اللتزاماتها الدول امتثالعلى ضرورة  يؤكد -4

لخاضعين لواليتها الذين يدعى امع جراء تحقيقات وافية إل فعاالاستخداما جميع الوسائل المناسبة 
 ؛ومالحقتهم هذه الجرائمارتكابهم ب

 
من  إلفالتوضع حد لمن أجل  المحاكم الجنائية الدوليةمختلف  تقدمهاالتي المهمة مساهمة ال على يشدد -5

 ؛الجنسي العنف جرائم علىالعقاب 
 
لم  يالت معاهدات القانون الدولي اإلنسانيإلى االنضمام  أو النظر في التصديق علىجميع الدول  يحث -6

 ؛الجنسي العنفأعمال أحكاُمها تحظر التي و بعد  اتصبح طرفا فيه
 
 أن الدول على شجعوينسي إن لم تكن فعلت ذلك من قبل تجرم أعمال العنف الج أنب الدول يناشد -7

يما فالمسؤوليات السارية تنفذ ما إذا كانت م للتحقق المحليةالقانونية  أطرها، حسب االقتضاء، تراجع
 روالمالحقة القضائية، وتوفلتحقيق ا تنص علىما إذا كانت و  ،تنفيذا كامال الجنسي العنفيتعلق ب
 ؛/الناجينالضحاياحتياجات الاألخرى الضرورية  االستجابةوأشكال الحماية 

 
 ي ذلكبما ف، على كافة المستويات هاسلطات قياملكي تضمن ممكن  جهد كلأن تبذل  على الدول يشجع -8

نفاذ باعتماد  ،المدنيينوكبار المسؤولين ن و العسكري القادة  لعنفا إزاء المطلقعدم التسامح  سياسةوا 
 ؛وتنفذها الجنسي

 
 منع حدوث هذا العنف

 
نشر ب ، وعمال بااللتزامات القانونية،ةالمسلح اتالنزاعزمن  في السلم كما زمن في أن تقومب الدوليناشد  -9

، لحةفي النزاعات المس الجنسي العنف أحكامه القائمة التي تحظربما في ذلك ، الدولي اإلنساني القانون 
بالتعليم الخاصة  هابرامج فيبإدراجه  تحديدا   تقوموأن ، منهابلد كل في  على أوسع نطاق ممكن
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ظر لكي تدرج أوجه ح جهدهاقصارى الدول أيضا بأن تبذل  ويناشد ،إن أمكن المدنيالعسكري، والتعليم 
وذلك  قواتها المسلحة وقوات األمن وسلطات االحتجاز،العنف الجنسي المذكورة في جميع أنشطة 

 تفويض كل منها؛ل وفقااالقتضاء و  بسحمن مكونات الحركة  الدعم بالحصول على
 
 

 بما في ذلك ،المدني والمجتمعالمحليون  الزعماءمثال يمكن أن يقوم به  الدور الهام الذي يؤكد -10
حظر ب أكبر قدر من السكان في توعية ،واألوالدفضال عن إشراك الرجال  ،والشبابية المنظمات النسائية

لى  حدوث منعوالحاجة إلى  ،الجنسي العنف ر أمو  منوحمايتهم  /الناجينالضحايا مساعدةهذا العنف وا 
لى الدول ع شجعوي، اتالتعويض الحصول علىسبل و  ،لوصملو  وقوعهم ضحايا ألذى هذا العنفمنها 

 قدر اإلمكان؛ دعم أنشطتها
 

سلطات و  يةواألمن المسلحة قواتها تكون لدى أن كي تضمن قصارى جهدهابذل ت أنبالدول  كذلك يناشد -11
راعي ت األنظمة وأن تلك، والتصدي له الجنسي العنف لرصد داخلية مناسبة أنظمةالخاصة بها  االحتجاز

 ؛الضحايا/الناجيناحتياجات 
 

 ؛الجنسي العنفحدوث  بمنعفيما يتعلق  والممارسات الجيدة تبادل الخبرات الدول على شجعي -12
 

 الحماية والوصول إلى العدالة
 

 عن الجنسي من العنفاألفراد حماية مستوى  من أجل زيادة قصارى جهدهاالدول  بذلضرورة  يؤكد -13
ن وتراعي شؤو  /الناجينبطريقة موجهة نحو الضحايا، والسالمةالمخاوف المتعلقة باألمن  طريق معالجة

 ؛الجنسين
 

من الوصول إلى العدالة، بما في ذلك  /الناجينلتمكين الضحايا قصارى جهدهاالدول أن تبذل  يناشد -14
فيها على  سهلوينحو الضحايا،  ةوتكون موجه نشؤون الجنسيو  تراعي األبعاد الثقافةتهيئة بيئة، بطريقة 

 ؛قطبّ إطار القانون الوطني والدولي الملضحايا/الناجين أن يبلغوا عن حاالت العنف الجنسي في ا
 

أن  ولالد يناشدو  على أنهما من تدابير الحماية، أيضافهمان يُ  العدالة إلى والوصول الحماية بأنيقر  -15
 ون يضطر قد  الذين مؤسساتهاجميع  لموظفي ةمحدد يةتدريبدورات  من أجل إعداد قصارى جهدهاتبذل 

 ؛في النزاعات المسلحة، الجنسي حاالت العنف إلى مواجهة
 

حدوث العنف الجنسي  منع الرامية إلى جهوداليشدد على ضرورة تجنب أي نوع من التمييز في  -16
 وحماية احتياجات الضحايا/الناجين ومعاقبة مرتكبي هذا العنف؛ ومواجهته

 
 القضائية والمالحقةالتحقيق 

 
في  داة  أ الجنسي لعنفاألخالقي في مجال االتوثيق و  الفعال لتحقيقا ه يمكن أن يكون أن أيضا يؤكد -17

 ويعترف في هذا الصدد بفائدة إلى العدالةالمزعومين تقديم الجناة إلى العدالة و الضحايا وصول  ضمان
 ؛األدوات المعترف بها دوليا
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اء والقض واالدعاء العامألفراد الشرطة محددة  يةتدريبدورات ، قدر اإلمكان، تعدأن  الدول أيضا يناشد -18
محاكمتهم و ومالحقة مرتكبيها  أعمال العنف الجنسيتحقيق في ال لتمكينهم منالمعنيين  وموظفي الدعم
قوق حاالحترام التام لأيضا وتضمن  المزعومينالجناة  حقوق تضمن  مالئمةو وغير متحيزة  بطريقة فعالة

  ؛واحتياجاتهم /الناجينالضحايا
 

 يالجنس العنفمعالجة في  على النظر، المسلحة النزاعاتبعد ما  حاالتفي  الدول، وال سيما يشجع -19
 ؛والمصالحةعمليات تقصي الحقائق  في

 
 /الناجينلضحاياإلى ادعم تقديم ال

 
أن تبذل للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية( والجمعيات الوطنية  الدول يناشد -20

تضاء، ، وعند االقالجنسي العنف /الناجين في سياقضحايالل ،المستطاع، قدر كي تضمن قصارى جهدها
 قة غيربطري الصحيةالرعاية  إلىوباستمرار بدون عوائق  الوصول العنف القائم على النوع االجتماعي،

والتأهيل  ،بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية وفقا للقانون الوطني ،شاملةتمييزية و 
-الدعم االجتماعيخدمات و ، القانونيةوالمساعدة  ،االجتماعي-النفسي الدعم و  ،الدعم النفسيو  ،البدني

كرامة  ضمان لضرورة مع المراعاة الدائمة، متى دعت الحاجة إلى ذلك ،الروحيالدعم و  االقتصادي
مسائل مثل الوصم  بما في ذلك معالجة، السرية والخصوصية وأهمية سالمتهمو  /الناجينالضحايا

 االجتماعي للضحايا/الناجين؛
 

 الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى  في االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف  -ثانيا
 

 األطر القانونية والسياساتية
 

 على والقائم الجنسيالعنف أعمال حظر بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان  يؤكد التزامات الدول بموجب  -21
 ؛االجتماعي النوع

 
 نفذتما إذا كانت للتحقق م المحليةالقانونية  هاأطر وتعزز، إن دعت الضرورة،  أن تراجع الدول يناشد -22

وأن ، تماعياالج النوع على والقائم الجنسيالعنف ب االلتزامات الدولية الواجبة التطبيق المتصلة بالكامل
جراءاتها وسياساتهاالداخلية  قوانينها ما إذا كانت تقّيم، حسب االقتضاء، أهب التو  وخطط الطوارئ  وا 

 الجنسيللعنف  كافياالهتمام ال إيالءتضمن  في أرضها وحاالت الطوارئ األخرى  لمواجهة الكوارث
 ؛االجتماعي النوع على والقائم

 
 والتدريب والمعلومات منع حدوث هذا العنف

 
ي فاألخرى الجهات الفاعلة ومن  الجمعيات الوطنية من بدعم، قصارى جهدهابذل على  الدول يشجع -23

 قبل الكوارث، شراك الرجال واألوالدوالشبابية، وا   النسائية بما في ذلك المنظمات، المدني المجتمع
العنف  حظربعلى أوسع نطاق ممكن سكانها بعدها، لتعريف وأثناءها و  وحاالت الطوارئ األخرى 

خدمات الدعم المتاحة و  لياتواآل والمرافقالخدمات  جميعبو  االجتماعي النوع على والقائم الجنسي
 ؛لمواجهته
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 لجنسياالعنف  بخصوصمصنفة وجيهة  ومعلومات ونشر بياناتوتحليل  الدول على جمع أيضا يشجع -24
على  الحصول، بهاأراضيفي حاالت الطوارئ األخرى الكوارث و  حاالت في االجتماعي النوع على والقائم

 واالتحاد الدولي؛ الوطنيةجمعياتها  منحسب االقتضاء  دعمال
 

والجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي والجهات المعنية األخرى في مجالي العمل اإلنساني  الدول يناشد -25
 نسيالجالعنف  منع حدوثخطط وأنشطة إدارة الكوارث والطوارئ تشمل تدابير أن تضمن بأن  والتنمية
 دورات تدريبية خاصة إعدادومواجهته، وفقا لتفويض كل منها، مثل  االجتماعي النوع على والقائم

بما في ذلك مشاركة النساء في فرق االستجابة  ،لكوارثواالطوارئ  لمكلفين باالستجابة في حاالتل
شراك أفراد المجتمعات المحلية، وخاصة النساء، في اتخاذ القرارات بشأن إدارة  للكوارث والطوارئ وا 

  مخاطر الكوارث؛
 

لعنف االدول على ضمان أن أنظمتها الخاصة بإنفاذ القوانين وبالعدالة مجهزة لكي تعالج بفعالية  يشجع -26
في الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى، بما في ذلك عبر إجراء  االجتماعي النوع على والقائم الجنسي

ة تدريب خاص يراعي الجنسين والسعي من أجل التوازن بين الجنسين في طواقمها ومساعد
 ؛بسهولة وأمان عن حوادث هذا العنفالسلطات الداخلية المختصة إبالغ الضحايا/الناجين كي يستطيعوا 

 
ادل تبإلى ، المعنية ومجموعات العملالقطاعات  وممثل بما في ذلك، الدوليةاإلنسانية  المنظمات يدعو -27

 النوع على والقائم الجنسيالعنف  بمواجهةالخبرات المتعلقة والمبادئ التوجيهية و  الممارسات الجيدة
 ؛المعنية لجهات الفاعلةا حاالت الطوارئ األخرى في الكوارث و  االجتماعي

 
 والمواجهةاالستعداد 

 
، اء، حسب االقتضالجمعيات الوطنية والشركاء اآلخرينبدعم من ، قصارى جهدهاأن تبذل  الدول يناشد -28

رث الكوافي  االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف من ألشخاص المتضررين لضمان حصول ا
يزية بطريقة غير تمي الرعاية الصحية إلىوباستمرار بدون عوائق الوصول وحاالت الطوارئ على فرص 

أهيل والت ،، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، وفقا للقوانين الوطنيةوشاملة
-الدعم االجتماعيو ، القانونيةوالمساعدة  ،االجتماعي-والدعم النفسي ،الدعم النفسيو  ،البدني

كرامة  الحاجة إلى ضمانأن تضع في اعتبارها دائما و ، متى دعت الحاجة إلى ذلك ،االقتصادي
 التماسعن  الضحاياإحجام  للحد من احتمال، وذلك السرية والخصوصية وأهميةسالمتهم و الضحايا 
 ؛أن يكونوا ضحايا مرة أخرى لهذا العنف وتجنب المساعدة

 
 الحركةإطار التنفيذ والتعاون والشراكة في  -ثالثا
 

منع العنف الجنسي ل جهودها تكثفاللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر على أن  يشجع -29
ي ف ومساعدتهم، تماشيا مع التفويض المسند إليها وكذلك جهودها الرامية إلى حماية الضحايا/الناجين

وأن تتعاون مع مكونات الحركة  ،البحث والتحليلبطرق منها ، النظامين األساسي والداخلي للحركة
 األخرى، وفقا لتفويض كل منها، حسب االقتضاء؛

 
 الشركاء المعنيينو  مع الجمعيات الوطنية، بالتعاون على أن يواصل االتحاد الدولي أيضا يشجع -30

 الجتماعيا النوع على والقائم الجنسيالعنف منع ل توصيات صياغة بهدفبحوثه ومشاوراته ، اآلخرين
 ، األخرى  حاالت الطوارئ و في الكوارث ومواجهته 
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 مجاالت تركيزهاووفق  كل منها تفويضوفق ، قصارى جهدهاأن تبذل  الحركة مكونات يناشد -31

ن م االجتماعي النوع على والقائم الجنسيالعنف منع  بناء القدرات في مجالجعل كي تل، سسيةالمؤ 
التنسيق و  على جميع المستويات، متطوعيها المعنيينو  موظفيها تدريببطرق منها بالتحديد ، أولوياتها
سات الخبرات والممار  وتبادل ،داخل الحركة كل منهاودور تفويض  بما يتماشى مع فيما بينهاوالتعاون 

 حسب االقتضاء؛ ،الجيدة
 

نفاذأن  مكونات الحركة جميع أيضا يناشد -32  كابارتمطلق إزاء الالتسامح  سياسات عدم تقوم باعتماد وا 
رض وتف من خدماتها المستفيدين على الجنسي واالعتداء الجنسي ستغاللاللموظفيها ومتطوعيها 

 ؛أعمالهم عقوبات على أولئك األفراد جزاء  
 

 للزوماعند ، لكي تدعم قصارى جهدهاأن تبذل  كل منها، وفقا لتفويض، مكونات الحركة كذلك يناشد -33
 النوع لىع والقائم الجنسيالعنف  منعبغية  الوطنية قدرات المؤسسات وتعزيز ، تنميةوحسب االقتضاء

 ؛ةالمجتمعيالمبادرات و  الخبرات المحليةتعزيز التدريب و  في وأن تستثمر ،ومواجهته االجتماعي
 

، عند اون وتتع لكي تنسق قصارى جهدهابذل ت أن ،منها ، وفقا لتفويض كلمكونات الحركة كذلك يناشد -34
 عياالجتما النوع على والقائم الجنسيالعنف منع  على العاملةاألخرى  مع الجهات المعنية االقتضاء،
 اء،حسب االقتض ،بطرق منهاالمنظمات اإلنسانية، والمنظمات اإلقليمية و  مثل األمم المتحدة، ومواجهته

 الممارسات الجيدة؛تبادل الخبرات و 
 

 التقدم نع الثالث والثالثين الدوليالمؤتمر  تقديم تقرير إلىاالتحاد الدولي اللجنة الدولية و إلى  يطلب -35
 .بشأن جهود كل منهملهذا الغرض أعضاء المؤتمر  قدمهايقد معلومات أي وعن  المحرز

 


