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 القائم على النوع االجتماعي في النزاعات المسلحة والكوارثو العنف الجنسي 

  

 موجز تنفيذي  -1

آثار  اإنسانية خطيرة، له مسألة iالقائم على النوع االجتماعي في النزاعات المسلحة والكوارثو العنف الجنسي يعد 
الملحة  ألةالمسهذه  إزاء بالغالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بقلق وتشعر . تطالهم منمدمرة على 

 .بلفي المستق اعلى المتضررين ومنع حدوثه اتأثيرهعلى مواجهة العديد من مكونات الحركة بنشاط عمل وي

لمختلفة الحركة امكونات بها والغرض من هذا التقرير هو تقديم لمحة عامة عن األنشطة الرئيسية التي اضطلعت 
العمل حول  حلقةمتابعة توصيات لاألنشطة المنفذة  ،على وجه الخصوص التقرير،يبين فا في هذا الصدد. مؤخر  

 عام نالمندوبيفي مجلس المنعقدة المسلحة والكوارث"  النزاعاتفي  والجنسانيالحركة للعنف الجنسي  مواجهة"
2013 ii.  ألهميةبالغة ا المسألةهذه حيال توصيات من أجل مواصلة تعزيز نهجها كذلك لحركة التقرير لويقدم. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل تنفذ على الصعيد الميداني، و 
لوماسية الدبو ت وعدد من الجمعيات الوطنية، أنشطة مختلفة تتراوح ما بين الوقاية والتوعية وبناء القدرا األحمر

عت ض  و  ، 2013عام لمنذ مجلس المندوبين و الدعم الطبي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي والقانوني. و اإلنسانية 
ركة حالمبادرات حول استقصائية دراسة جريت أ  لمصطلحات األساسية و ل موحدة تعاريف على مستوى الحركة

ات القائم على النوع االجتماعي في النزاعو العنف الجنسي بوالممارسات الجيدة والتحديات والفجوات فيما يتعلق 
عنف الجنسي الب المعنية الميدانيةواألنشطة  والمناصرةتعزيز السياسات ب غية جري بحث كما أ  . المسلحة والكوارث

 .ارثو الك أثناءجتماعي الانوع العنف القائم على ال وكذلكفي النزاعات المسلحة 

لنزاعات القائم على النوع االجتماعي في او العنف الجنسي لحركة لمنع التي تبذلها االجماعية جهود المن أجل تعزيز و 
ذلك هذا التقرير سبع توصيات رئيسية للحركة، و  يقدم، حين وقوعه ذا النوع من العنفه ومواجهة المسلحة والكوارث

 .والتفويض الممنوح لكل منهاالمختلفة  امكوناتها مع أدوار تمشي  

 .أكثر شموليةو وضع نهج استراتيجي واضح  -1

 .وخارجها وبناء شراكات جديدة شراكات داخل الحركةالتعزيز  -2

 .القدرات داخل الحركةبناء و الوعي رفع  -3

 .هاونطاق البرامجتحسين نوعية  -4

 .دلةقائمة على األللعمل أقوى توسيع البحوث وبناء قاعدة  -5

 .نيبفعالية لمنع االستغالل واالعتداء الجنسي ىتصدتتدابير  هاموظفي الحركة ومتطوعيتنفيذ  -6

 .هاونشر عليها تفا  واالبشأنها والتشاور المصطلحات والتعاريف  وضعمواصلة  -7

يمكن ، حيث 2017 عامل في جدول أعمال مجلس المندوبين المسألةإدراج هذه بوعالوة على ذلك، يوصي التقرير 
 .كةلحر ا واقتراح طريق لمواصلة تقدم الفترة تلكخالل تنفيذ هذه التوصيات  فيعرض التقدم المحرز 
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 مقدمة -2

جتماعي القائم على النوع االو لعنف الجنسي ل التصديفي الهالل األحمر و  ت الحركة الدولية للصليب األحمرشارك
على حد  هعواقبومواجهة لمنع حدوثه  ساعية  ، العشرينات القرن يتسعينوالكوارث منذ المسلح  النزاعفي حاالت 

إال أن  الظروفبمعدالت مرتفعة في جميع القائم على النوع االجتماعي و يحدث العنف الجنسي في حين ف. سواء
ال جيدة التفاهم والخبرات والممارسات التعزيز على الرغم من و . هانتشار و  هالنزاعات المسلحة والكوارث تزيد من خطر 

كامل ل ديللتصثغرات وأوجه قصور في استجابة الحركة وهناك حاجة واضحة إلى بذل المزيد من الجهد زال هناك ت
 .العنفالنوع من هذا نطا  

من  وارثوالكالقائم على النوع االجتماعي في النزاعات المسلحة و العنف الجنسي يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن 
ا ض  نهج الحركة. ويعرض التقرير أيبالتطورات الدولية الرئيسية ذات الصلة على ط الضوء سليو عالمي،  منظور

ا تاريخي ا ل في اني والجنسالحركة للعنف الجنسي  مواجهةعمل "حلقة نتائج و ، المسألةهذه إزاء نهج الحركة سرد 
 لقةحواألنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها منذ  2013 لعام المندوبينمجلس المنعقدة في النزاعات المسلحة والكوارث" 

لحركة من أجل أن تتخذها اينبغي التي ت التالية تقديم بعض التوصيات واقتراح الخطوابالتقرير وينتهي العمل. 
 المسألةهذه وتعزيز الوقاية واالستجابة ل القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي ل في التصديالحفاظ على الزخم 

 .مةمهالاإلنسانية 
 
 االستجابة النسانية من منظور عالمي -3

 النسانية الشواغل 3-1

أعمال  كانتولئن . iiiمجموعة واسعة من أنواع العنف على القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي  يشتمل
ا ما لب  عن غيرها من أشكال العنف ألنها غاتتميز  فإنها ،نطا المتنوعة االجتماعي القائم على النوع و العنف الجنسي 

لمساواة ا انعداممسألة حساسة، ومتجذرة في معايير اجتماعية وثقافية ب ومرتبطةتكون ذات طابع شخصي وحميم، 
من  اخفي كالشاالجتماعي القائم على النوع و العنف الجنسي يكون  ،كثير من األحيان ففيبين الجنسين. والتمييز 
لذي والعنف ا المجتمع لهم نبذ مثلوالمخاطر الالحقة  ن/الناجي ضحاياالوصم الخوف من العنف بسبب أشكال 

أمام رة هذا عقبات كبييشكل و . هممجتمعاتو  همأسر و في الحياة  همئشركاوعلى أيدي الجناة،  أيدييواجهونه على 
القائم على و العنف الجنسي الوقاية األولية من تطلب تفي حين ف. نالناجي/ اياضحالتحديد حجم المشكلة واحتياجات 

ذ يتنف الب اغ يمكنإال أنه  ألسباب الكامنة وراءه،لمعالجة ا سلوكالر يتغيمن عمليات طويلة األجل  النوع االجتماعي
 .هخطر  والتقليل منالقائم على النوع االجتماعي و العنف الجنسي ا لمنع تدابير بسيطة نسبي  

 هاي أعقابوفأثناء النزاعات المسلحة والكوارث  القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي أعمال عادة ما تنتشر 
من  يساهم كل، الحاالتفي هذه فخطيرة على األفراد واألسر والمجتمع ككل.  آثارلها كون تعلى نطا  واسع و 

لك المتعلقة وتاالجتماعية األعراف  وتغير الضغوط النفسيةتجاه ردود الفعل السلبية ظهور انهيار نظم الحماية و 
رتكبها تأعمال العنف الجنسي التي ن كما أ. القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي في زيادة بالنوع االجتماعي 

 بموجب القانون  ةمحظور  اعلى الرغم من كونه ةالمسلح اتالنزاعسمات من  شائعةالجهات الفاعلة المسلحة سمة 
دابير الخاصة التو  القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي منع تدابير ويجري التسليم بأن . الدولي اإلنساني

 ةداية حالب ذوارئ ويجب أن تنفذ منمعايير الدنيا في االستجابة للطهي الاالستجابة الحتياجات المتضررين ب
 .ivالطوارئ 

 



4 
CD/15/15 

 

 
 

 التطورات الدولية 3-2

ى مثل النزاعات المسلحة والكوارث إل حاالتفي  القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي  حجمفهم  تطورلقد 
، العشرينرن ات القيالتي اندلعت في تسعينأثناء النزاعات المسلحة ففي حد كبير على مدى العقدين الماضيين. 

خطر العنف ب. وازداد الوعي vالعنف الجنسياستخدام ن، بما في ذلك يف المدنيااستهد بوسائل اتسعت المعرفة
، ادي والعشرينالحالعقد األول من القرن  فيالتي حدثت ا في أعقاب الكوارث الكبرى الجنسي في حاالت الكوارث أيض  

، وزلزال هايتي 2005، وا عصار كاترينا في الواليات المتحدة في عام 2004بما في ذلك كارثة تسونامي في عام 
يبوال اإلأزمة و  2014ندا  في الفلبين في عام )يوال هايانعصار إ ، مؤخر ا، و 2010باكستان في عام  نات فيوالفيضا
التصدي على  هتركيز من المجتمع الدولي  زادمع هذه التطورات و . 2015زالزل نيبال في عام رب أفريقيا و في غ

المنظمات الدولية والمنظمات غير وضعت  كما. viبذلكتعهده ومن  القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي ل
خالت أكثر من أجل دعم تدتهدف إلى التنسيق توجيهات وسياسات و العمل اإلنساني آليات التي تضطلع بالحكومية 
النسائية على وجه  والجمعيات المجتمع المدنيلعب ي. وباإلضافة إلى ذلك، viiهذه المسألةل للتصديفعالية 

 .مزيد من التركيز على هذه المسألةالعلى  الحثا في ا محوري  الخصوص، دور  
 

 المنظمات النسانية  جالعالمية ونه  التحديات  3-3

 الماجهته و القائم على النوع االجتماعي و العنف الجنسي من تدابير الوقاية ما زالت على الرغم من هذه التطورات، 
المعايير ف. viiiمثل النزاعات المسلحة والكوارث حاالتاالستجابات اإلنسانية في تقديم بداية تنفذ بشكل منهجي منذ 

 . وعالوة على ذلك، هناك نقصال يكفيموارد الو تمويل الالمتاح من  كما أن، بانتظامال تستخدم  القائمةواألدوات 
مزيد من التدريب للموظفين والمتطوعين في جميع الحاجة إلى و  ixهذه المسألةل للتصديفي الموظفين ذوي الخبرة 

 لوقايةاحين يبقى العمل في جانب  في، االستجابةإلى التركيز على جانب ذلك، تميل الجهود إلى جانب القطاعات. 
ا  .البيانات المتاحة عن أثر وفعالية مبادرات الوقاية واالستجابة على حد سواءفي ا نقص . وهناك أيض  محدود 

تقديم لى العمل ع نداء من أجل"مبادرة ، ومنها الشواغللهذه  للتصديمؤخر ا التي أ طلقت سعت بعض المبادرات  وقد
لمملكة حكومتي ا قيادةتحت  بدأتوهي مبادرة ، "في حاالت الطوارئ  النوع االجتماعيحماية من العنف القائم على ال

نساني المزيد من العمل اإل خلقإلى هذه المبادرة سعى تو . المتحدةالواليات اآلن تتولى قيادتها المتحدة والسويد و 
. xطوارئ بداية حاالت ال ذتلبية احتياجات المتضررين منو  القائم على النوع االجتماعيللتخفيف من خطر العنف 

ا حكومة المملكة المتحدة قيادةتحت ، لجنسيمنع العنف امبادرة أن كما  من  على الوقاية ينصب تركيزها، أيض 
 .xiمن العقابمرتكبيه إلفالت  وضع حدوعلى العنف الجنسي في حاالت النزاع المسلح 

 

 نهج الحركة -4
القائم على النوع االجتماعي في النزاعات المسلحة و العنف الجنسي الدولية إزاء نهج الحركة عن خلفية  4-1

 والكوارث

ي العنف الجنسمكونات الحركة جهودها لمعالجة جوانب مختلفة من كثفت ن، اأكثر من عقدين من الزمعلى مدى 
القائم على النوع و العنف الجنسي تركز اللجنة الدولية على تلك األشكال من و . xiiالقائم على النوع االجتماعيو 

عات ف الجنسي في النزا العنتشمل على وجه الخصوص  وهي ،وتفويضها مهمتهامع  تتقاطع االجتماعي التي
وانتهاكات الحماية الخاصة الممنوحة للنساء في النزاعات المسلحة ، ي يحظره القانون الدولي اإلنسانيذالمسلحة ال

اللجنة الدولية  أخذت، 1999في عام و . xiiiمن خالل القانون الدولي اإلنساني، والتعذيب الجنسي وسوء المعاملة
من الفتيات لنساء و االنزاع المسلح وتلبية احتياجات لتحرك لمنع العنف الجنسي في حاالت على عاتقها مسؤلية ا
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ا من هذه الدراسة، نفذت اللجنة الدولية . وانطالق  xvنساء يواجهن الحربعنوانها دراسة وأطلقت  xivالحماية والمساعدة
دراك اومع ذلك، العقد األول من القرن الحالي. عدة مبادرات جديدة في  ز كان المحر التقدم أن باللجنة الدولية  من وا 

فعة مؤسسية جديدة د  ل 2013في عام اإلشارة أطلقت اللجنة ، إلى حد كبير هذه الظاهرة وضوح عدم، بسبب محدودا
 حولخاص النداء الويعد . xviعلى مدى أربع سنوات المسألةهذه ل التصديالرامية إلى لتوسيع وتعزيز أنشطتها 

رئيسية ال هل محاور تشمو ه عمل اللجنة الدولية في هذا المجال. اتيجية توجبمثابة استر  تعزيز التصدي للعنف الجنسي
لوقاية  تعزيز أنشطة او ربعة  تعزيز استجابة اللجنة الدولية الشاملة والمتعددة الجوانب الحتياجات الضحايا  األ
صدي لتل افي مجا همتدريبو موظفي اللجنة الدولية تجهيز  ورفع مستوى   الحركة بين مكونات تعزيز العالقاتو 

 .للعنف الجنسي

لعديد من أشكال العنف الجنسي في حاالت الكوارث لللصليب األحمر والهالل األحمر االتحاد الدولي  ويتصدى
في عام التحاد افبدأ . اإلنمائي نشاطه إلى جانبالنزاع،  تخلو من حاالتاإلنسان في  يصنعهاالتي تلك الطبيعية و 
بما في  ،لنساء في النزاع المسلح والكوارثاالخاصة ب المساعدة والحمايةتوجيهات بشأن احتياجات  بوضع 1991
 بالنوع الخاصة االتحاد الدولي سياسةحددت . وفي وقت الحق، xviiعرضن للعنف الجنسيت الالتي النساءذلك 

 2020-2013التنوع و النوع االجتماعي  لالتحاد الدولي بشأن قضايااإلطار االستراتيجي و  1999 عامل االجتماعي
العنف ا في ذلك ، بماالجتماعينوع اللشواغل المتعلقة بل بالتصدي االتحاد التزام المصاحبة لهالمذكرة التفسيرية و 

بشكل عام لعنف إزاء انهج االتحاد الدولي فإن باإلضافة إلى ذلك، و . xviiiالقائم على النوع االجتماعيو الجنسي 
التي  تهوالحد منه ومواجهالعنف  لدرء لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ولياستراتيجية االتحاد الدحكمه ت
 .2011xixعام  طلقتأ  

 اتالنزاع حاالت االجتماعي فيالقائم على النوع و العنف الجنسي الجمعيات الوطنية ألشكال مختلفة من  ىتصدتو 
يات ، بدأت عدة جمعتسعينات القرن الماضي واعتبارا منالسلم. أوقات التنمية و في ظروف والكوارث و المسلحة 

في  في النزاعات المسلحة والكوارث القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي لأنشطة للتصدي  تطوير وطنية
ن أنشطة ا ماألنواع األكثر شيوع  تشمل و بلدانهم، باإلضافة إلى العمل على الصعيد الدولي، في بعض الحاالت. 

 .التوعية والوقاية والدعم النفسي واالجتماعي المسألةالجمعيات الوطنية التي تعالج هذه 

للتصدي حركة بها ال تضطلعاأنشطة مختلفة  ع رضت، 2013عام لمجلس المندوبين عمل  حلقة وفي أثناء انعقاد
. وبناء على هذه المناقشات، xxالمسلحة والكوارثالقائم على النوع االجتماعي في النزاعات و العنف الجنسي  لمسألة

 :بالتالي العمل حلقةأوصت 
  عنف "ال" واالجتماعينوع ال"العنف القائم على و" االجتماعينوع ال" لمصطلحاتحركة التعاريف تطوير

 .حركةال المزيد من االتسا  داخلالجنسي" لتحقيق 

  عيالقائم على النوع االجتماو العنف الجنسي بنشطة الحركة المتصلة أل  استقصائية دراسة) مسحإجراء 
لمحتملة االبرامج القائمة والممارسات الجيدة والثغرات واالحتياجات  عنا من أجل تكوين صورة أكثر وضوح  

 .من حيث التدريب واألدوات

  استمرار ضمانمن أجل  2015على جدول أعمال االجتماعات الدستورية في عام  المسألةإدراج هذه 
 .والزخم االهتمام

 حلقةاب الحركة في أعق داخل القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي بمسألة المعني التنسيق فريق وأنشئ 
 .xxiعمل لتنفيذ هذه التوصياتال
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 التعاريف واللغة 4-2

الحركة داخل أن العديد من الجهات الفاعلة  2015و 2014اور التي أجريت خالل عامي أظهرت عملية التش
"العنف " وعياالجتمانوع ال"العنف القائم على و"النوع االجتماعي" لمصطلحات مماثلة  تعاريفبالفعل  تخدمست تكان

الجمعيات  أدناه  بالتشاور مع ة)المبين الموحدةالتعاريف ضعت و   ،بين المناهج المختلفةوتوخيا للمواءمة الجنسي". 
 .الوطنية

دد من الذين ع سلطبعض التحديات المتعلقة باللغة أثناء هذه العملية. على وجه الخصوص،  الوقوف علىوقد تم 
عض الحساسيات. ب بسبباستخدام هذه المصطلحات في السياقات التي يعملون فيها  ةصعوباستشيروا الضوء على 

لح المفاهيم، مثل استخدام مصطفي بعض األحيان إيجاد طر  بديلة لمناقشة هذه  فضلفعملي ا، قد يكون من األ
ى ". وعالوة علالنوع االجتماعي" للتعبير عن معنى مصطلح "االجتماعي/النبذ  اإلدماج" أو "مواطن االستضعاف"

الترجمة،  هتواجهناك تحديات فعت باللغة اإلنجليزية، قد وضتعاريفها و المذكورة أدناه  المصطلحاتأن  وبماذلك، 
اصة خ تعاريففي حين أن وجود و في بعض اللغات. لها تقابمصطلحات في كثير من األحيان ال توجد حيث 

 حلول محلية للتعبير عن تلك إيجادالحاجة إلى  إدراك، من المهم قيمة كبيرة أمر له المصطلحاتالحركة لهذه ب
يجاد أنسب لغة الوطنية في إدعم الجمعيات كذلك ، و بين اللغاتختالفات االيم تستجيب للحساسيات الثقافية و المفاه

 عملها. سيا ل

 موحدة تعاريف
 .واسع ر على نطا بالتشاو  تنقيحها وأن تواصلالحركة استخدام التعاريف التالية  مكوناتتبدأ هذا التقرير أن  قترحي  

 على ور اإلناث والذك بين تنشأ على المستوى االجتماعي التيمفهوم يصف االختالفات  :النوع االجتماعي
 يؤثر – االجتماعية السن والعر  والطبقةكنب عوامل اإلى ج - النوع االجتماعيو . مدورة حياتهمدى 

 مهواحتياجات ونفوذهم هموأدوار  هموسلوكالناس في أي ثقافة صفات ما هو متوقع من باألخص على 
ن من مك  تأداة تحليلية  النوع االجتماعي كما أن. المتاحة لهم والفرصالمفروضة عليهم والقيود  هموموارد
 .لالحتياجاتاستجابة أنسب  تقديمبغية  االستضعافعوامل فهم أفضل ل تحقيق

  ب يترتب عليه، أو يرجح أن يترتأي فعل ضار  يشملجامع مصطلح  االجتماعي:نوع الالعنف القائم على
وعهم نفتاة أو فتى على أساس أو  رجلأو  مرأةلحق بات ةأو نفسي ةجنسيجسدية أو معاناة أو عليه، أذى 
 استعمال يف والتعسفالمساواة بين الجنسين عدم عن  القائم على النوع االجتماعيالعنف وينجم . االجتماعي

والعنف  ،العنف الجنسي على سبيل الذكر ال الحصر القائم على النوع االجتماعيالسلطة. ويشمل العنف 
  .نسيواالستغالل الجنسي واالعتداء الج ،البغاءاإلكراه على بكر، و القسري أو المالزواج و  ،واالتجار ،المنزلي

 :ضد أي شخص بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو  ت رتكب ةجنسي طبيعةأعمال ذات  العنف الجنسي
 معالقأو االحتجاز أو  القهرظروف مثل الخوف من العنف أو ناجما عن اإلكراه  يكون يمكن أن و راه. اإلك

أو ها دامالتهديد باستخ وأالقوة  استخدامأن يكون ا يمكن أيض  و استعمال السلطة.  في التعسفالنفسي أو 
التي  ةالجنسي الطبيعةاألفعال ذات  على االعنف الجنسي أيض   ويشتملضد شخص آخر. موجها اإلكراه 
عالوة  ،العنف الجنسي . ويشملن إبداء موافقة حقيقيةأو عجز الشخص ع قسريةبيئة  استغاللبترتكب 
استخدام القوة أو التهديد بب للمشاركة فيهاشخص التي يضطر ال ةالجنسي الطبيعةاألفعال ذات  ،ذلكعلى 

. حقيقية ةموافقعن إبداء أو عجز الشخص  ةقسري، أو باستغالل بيئة غيرهأو  نفسهالقوة أو اإلكراه، ضد 
سري أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القمثل االغتصاب أو االستعباد الجنسي  أفعاالويشمل العنف الجنسي 

 .أو التعقيم القسري 

أن  تعينيانون الدولي اإلنساني، أعاله تحت نطا  تطبيق الق معر ف هو كماالعنف الجنسي ندرج ي كيلمالحظة  
 .وأن يكون مقترنا بهذا النزاع نزاع مسلحيتم في سيا  
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 الوضع الحالي ألنشطة الحركة 4-3

وع االجتماعي القائم على النو العنف الجنسي لمسألة  الدولية التي تتصدى حركةالألنشطة  استقصائيةت دراسة جريأ  
 توكشف. 2015أبريل نيسان/ و  2014أكتوبر تشرين األول/ بين  xxiiذات الصلة بالنزاعات المسلحة والكوارث

 وطنيةالجمعيات ال إجمالي منجمعية على األقل  47وللجنة الدولية واالتحاد الدولي البيانات التي تم جمعها أن ا
اع المتعلقة بالنز  القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي  تتصدى لمسألةلحركة داخل ا 189 البالغ عددها

 القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي ل يتصدى امشروع   31. كما تم تحديد بطريقة أو بأخرى المسلح والكوارث 
متاحة  هناك معلومات لم تكنو الحركة. داخل الجهات الفاعلة  فيها تاشتركبالنزاعات المسلحة والكوارث  المتصل

لتي اصورة شاملة لجميع األنشطة والمشاريع  الدراسةنتائج ال تقدم جمعية وطنية، وعلى هذا النحو،  114عن 
  .مسألةمشاركة الحركة في هذه البعض اتجاهات وأنماط في الحركة. ومع ذلك، فإنها توفر نظرة ثاقبة تضطلع بها 

 هتماما  عن أدلة على ، فضال  الفنية والخبراتالجيدة الدراسة االستقصائية الضوء على بعض الممارسات  ألقت
أن البيانات المتاحة محدودة النطا ، فمن غير الممكن إجراء  وحيثتعزيز هذه األنشطة. ب المشاركين في الدراسة

. نوع االجتماعيالقائم على الو العنف الجنسي  التي تتصدى لمسألةحركة التحليل دقيق لالنتشار الجغرافي لمبادرات 
زأوروبا وآسيا الوسطى،  منطقة مشاريع في جميع المناطق، باستثناءإال أنه تبين وجود  في  كبرألا العدد مع ترك 

المشاريع لث ثاستهدافا محددا سوى حوالي القائم على النوع االجتماعي و معالجة العنف الجنسي ستهدف ال يأفريقيا. و 
 جتماعيالقائم على النوع االو العنف الجنسي في المشاريع المتبقية، تم دمج بينما  ،امشروع   31 المذكورة البالغ عددها

ألنشطة اجد أن وو  . ةالطبيالمساعدات و ومنع العنف والدعم النفسي  النوع االجتماعيأخرى، بما في ذلك  مجابر في 
مجموعة واسعة من الفئات، مع التركيز على النساء والفتيات والشباب والالجئين والنازحين  تستهدفوالمشاريع 

 .الصددفي هذا  مهقدراتبناء بهدف موظفي الحركة والمتطوعين ا. باإلضافة إلى ذلك، استهدفت بعض المشاريع داخلي  
 السياقات

ذة، وعدد المشاريع المنف المسائلهذه عن عملها بشأن  أفادتالتي حركة الفاعلة داخل العدد الجهات بالنظر إلى 
م على النوع القائو لعنف الجنسي ل التي تتصدىحركة اللتدخالت  كبيرإلى حد متساويا  اأن هناك توزيع يتضح

 .والكوارثالمسلح حاالت النزاع سياقات في  االجتماعي
 ما وبينلحة. المس النزاعاتاللجنة الدولية والجمعيات الوطنية مشاريع في مناطق كل من تنفذ  المسلح: النزاع

 لحاالتاتركز اللجنة الدولية على العنف الجنسي، فمن المهم أن يكون هناك تنسيق داخل الحركة في هذه 
النوع  القائم علىو العنف الجنسي خرى من األألشكال لالحركة في الجهات الفاعلة األخرى تصدي لضمان 

 .اجهوده تكاملضمان لكذلك ، و االجتماعي

 :لنوعاالقائم على يعمل االتحاد الدولي على نحو متزايد لدعم الجمعيات الوطنية في دمج العنف  الكوارث 
 برامجفي  والتنوع االجتماعي لنوعباالنموذجية الدنيا  التعهداتللكوارث من خالل  تهااستجابفي  اجتماعي
ا إلى واستناد   االجتماعي. الدمجحماية و/ أو ال، و مندوبي النوع االجتماعيمن خالل نشر و  xxiiiالطوارئ 
تجابة منذ باستمرار في التقييم واالسي دمج ال  جتماعياال النوعالقائم على أن العنف  يتبين، الدراسةبيانات 

م على القائو العنف الجنسي مسألة بداية عمليات الطوارئ، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعميم 
دار عمليات االستجابة للكوارث لتخطيط الفي  النوع االجتماعي  .الحركةداخل  تهاوا 

 ات زمألا حاالتا أن حوالي ثلث المشاريع تجري في كشفت الدراسة أيض   :النزوح/ هاأمدل االتي ط اتاألزم
 .النزوح حاالتفي أو ل أمدها االتي ط

  ي ف الجمعيات الوطنيةتضطلع به عمل الذي العلى ا أيض   شواهدظهرت  العادية: األوضاع/ مالسلأوقات
. هناك خارج نطا  الدراسةاألمر  اأن هذعلى الرغم من  النزاعات المسلحة والكوارث غيرأخرى  حاالت
 األوضاع/ سلمت الاوقأفي  القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي التأهب لحاجة إلى تنفيذ تدابير إذن 
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يجب و الجهات الفاعلة اإلنسانية لالستجابة في حالة وقوع نزاع مسلح أو كارثة.  استعدادالعادية لضمان 
ا االستمرار في التصدي ل القائم على و العنف الجنسي من  نللضحايا/ الناجيالحتياجات طويلة األجل أيض 

 عمليات التغييرتبدأ أن يجب العادية. وعالوة على ذلك،  األوضاع/ ت السلماوقأالنوع االجتماعي في 
/ ت السلماوقأفي القائم على النوع االجتماعي و لعنف الجنسي ل السلوكي المطلوبة لمعالجة األسباب الجذرية

كثر أواستجابة وقاية من أجل ضمان  الحاالتالروابط بين هذه تعزيز مواصلة يمكن و العادية.  األوضاع
 .القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي في مجال افعالية 

 األنشطةأنواع 

 .ا التوعية والوقاية والدعم النفسي واالجتماعيشيوع   هاأكثر سعة من األنشطة، حددت الدراسة مجموعة وا
 :لى النوع القائم عو العنف الجنسي من خالل التوعية لمنع  روجالتي ت  رسائل الا ما تتصدى غالب   التوعية

حدث  مثالدعم. في لوصول إلى خدمات العلى ا نضحايا/ الناجيالوعواقبه اإلنسانية وتشجع  االجتماعي
في نيبال ية ، عمل االتحاد الدولي مع الجمعية الوطن2015مايو في أيار/زالزل نيبال ، في أعقاب مؤخر ا
القائم على النوع االجتماعي من و العنف الجنسي من  نالوعي بالخدمات المتاحة للضحايا/ الناجي لرفع

تحتوي  ،لمتضررين من الكارثةعلى االصليب األحمر  وتوزيعها متطوعب يقومجيب بطاقات  إصدارخالل 
 .يالقائم على النوع االجتماعو العنف الجنسي اإلبالغ عن حاالت طلب المساعدة و على معلومات عن كيفية 

 :نشطة من خالل أفي عدة سياقات القائم على النوع االجتماعي و العنف الجنسي منع تناول يجري  الوقاية
ينيا لمنع لالجئين في ك "داداب"مخيم مشروع في سعى يللوقاية من العنف. على سبيل المثال، تهدف أوسع 

عمل الاية اللجنة الدولية للوق منهج ويستدعيعلى العنف الجنسي.  الشديدتركيز الجميع أشكال العنف، مع 
اعد قو لهذه الجهات احترام  لضمانالسالح  حملةاألمن وغيرها من قوات مع السلطات والقوات المسلحة و 

دراج ، هوتعزيز احترامالقانون الدولي اإلنساني  نفاذه هذا القانون معايير وا  عايير من الم اغيرهو  يه اوا 
 اهقانوني ف، حسب االقتضاء، العنف الجنسي في حاالت النزاع المسلحبتتعلق التي  االمعترف بها دولي  

ية، الوقاية األول هجتنفيذ ن  عن ا بعض الجمعيات الوطنية أيض   أفادتو . اهعملياتو  اولوائحه اتهعقيدالمحلي و 
قائم على الو لعنف الجنسي لتسعى إلى معالجة األسباب الجذرية  ، حيثطويل األجل امنظور  تتطلبالتي 

على  إلى معالجة التمييز القائم ه الن هجهدف هذوت. تزيد احتماالت حدوثهعوامل التي الو  النوع االجتماعي
 .وعدم المساواة االجتماعينوع ال

 عنف الجنسي لل إلى التصدي الدراسةالتي تناولتها هدف العديد من المشاريع ي ستجابة متعددة القطاعات:اال
الدعم النفسي و  ةيالصحيشمل الرعاية هج متعدد القطاعات من خالل ن القائم على النوع االجتماعيو 

ذه ه . وشملتنضحايا/ الناجيالاحتياجات  لكافةاالستجابة  بهدف ،واالجتماعي واالقتصادي والقانوني
لبنان وجنوب و   اوجمهورية الكونغو الديمقراطية )زائير سابق  مشاريع في جمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا 

 .السودان وأوغندا

 :بية الحصول على الرعاية الط ن علىضحايا/ الناجيالالحركة داخل الجهات الفاعلة تساعد  الرعاية الطبية
توفير ات و القدر المباشرة واإلحاالت ودعم المرافق الصحية والتدريب وبناء الطبية من خالل توفير الرعاية 

من اللجنة الدولية في شكل تدريب  ادعم  في الصومال تلقى الهالل األحمر المواد. على سبيل المثال، 
 .الغتصاب، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهيةا حاالت التعامل مععلى  للعاملين

 :تطور التي ت من المجاالتالدعم النفسي واالجتماعي يعد  الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
شطة . وتشمل األنالقائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي في مجال استجابة اال ضمن بشكل كبير

من العنف، وكذلك أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، من  نضحايا/ الناجيالالتعامل مع  الدراسةالمذكورة في 
اية وتعزيز الوصول إلى الرع، ومحاربة الوصم، التغلب على آثارهكيفية أجل تحسين فهمهم للعنف، و 

 منضتلقى متطوعو الجمعية الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى وقد . والجيدة الصحية المتكاملة
 دورة تشمل على تقديم الدعم النفسي واالجتماعي، اتتدريب 2013منذ عام  لحالة الطوارئ االستجابة 
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شكل اللجنة الدولية ب وتتصدى. تماعيالنوع االجالقائم على و العنف الجنسي  في مجال مواجهة تدريبية
الجنسي  متضررين من العنفال نلضحايا/ الناجيبااحتياجات الصحة العقلية والنفسية الخاصة  إلىمباشر 
فس الوقت في ن وتديرلضحايا للضمان تلبية االحتياجات النفسية بالنزاع. وهي تسعى جاهدة  المرتبط

ونغو في جمهورية الك األنشطة التي تستجيب الحتياجاتهم النفسية واالجتماعية. على سبيل المثال،
لضحايا/ لة يحتياجات الصحاال ، يلبون المجتمع كمستشارين بارزة ومدربة في شخصياتتعمل  الديمقراطية
للضحايا/ عية االجتماو االحتياجات النفسية  وت لبى. نفسية ال)العقلية الصحة احتياجات ا تحديد  الناجين، و 
 .اإلعالمية والدوراتالتثقيف النفسي و  جتمعية مثل توعية المجتمعمن خالل أنشطة مالناجين 

 :لنوع القائم على او العنف الجنسي تساعد على منع  أن سبل العيشدعم نشطة يمكن أل الدعم االقتصادي
معية جدير تو إعادة بناء حياتهم.  ن علىضحايا/ الناجيالمساعدة كذلك و والتقليل من خطره  االجتماعي

 لالجئينكذلك و  استضعاف ااألردنيات األكثر لتدريب المهني للنساء والفتيات ل امركز  الهالل األحمر األردني 
 علىدين المستفيتدريب باإلضافة إلى ف. العنفالنوع من هذا أكثر عرضة نسبي ا لفي األردن الذين هم 

ا بما في قضايبعض الالتوعية حول  وتدير برامجالدعم النفسي واالجتماعي جمعية التقدم مهارات جديدة، 
 .القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي ذلك 

 جنسي العنف الجرائم في أمام تحقيق العدالة في كثير من األماكن قبات كبيرة هناك ع القانوني: الدعم
واء س في هذا الصدد نضحايا/ الناجيالبعض الجمعيات الوطنية ساعد تو . االجتماعيالقائم على النوع و 

، بما في ذلك في كولومبيا ومالوي وبابوا غينيا القضايا والتحقيقات إحالةبصورة مباشرة أو عن طريق 
 .الجديدة

 :الجمعيات الوطنية في الدبلوماسية اإلنسانية لتشجيع السلطات على تغيير تشارك  الدبلوماسية النسانية
كذلك ة تعمل اللجنة الدوليو . نضحايا/ الناجيالالقوانين أو جعل النظم القانونية أكثر استجابة الحتياجات 

ز يوثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم بهدف توفير الدعم القانوني والتقني لتطوير أو تعز بشكل 
في  ،يحظر العنف الجنس ، بما فيهالقانون الدولي اإلنسانيبموجبه  يدرج الذياإلطار القانوني المعياري 

 .النظم القانونية المحلية
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لحة المسالقائم على النوع االجتماعي في النزاعات و العنف الجنسي  بإدراج 2013 عام عمل حلقة اتلتوصيا دعم  
العنف مسألة المعني بفريق التنسيق  أتاح، 2015على جدول أعمال االجتماعات الدستورية في عام  والكوارث
هذه  قدم فيتحقيق ت بهدفعلى مستوى الحركة منتدى للمناقشة والتنسيق  القائم على النوع االجتماعيو الجنسي 
 .نتائج هذه العمليةالمندوبين أحد دم إلى مجلس الذي ق   التقريروكان . المسألة

، اني والثالثينالث الدوليأحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر  يه الجتماعينوع االالقائم على و العنف الجنسي مسألة  إن
والقائم على النوع االجتماعي  العمل المشترك في مجال المنع  قرار بشأن "العنف الجنسيالا حيث سيقدم أيض  

وع نالالعنف القائم على  المتزايدة على حدوثاألدلة مجموعة إزاء  قلقالمشروع القرار عن  ويعرب". والمواجهة
 الدول إلى سن تدابير ويدعو. على الضحايا هاوآثار ، في حاالت الكوارث وغيرها من حاالت الطوارئ  جتماعياال

حتياجات ال لالستجابةالتدابير المناسبة  وجود وضمان، االنطبا ملموسة لتنفيذ األطر القانونية ذات الصلة، حسب 
ية وبناء نا مكونات الحركة لدعم المبادرات الوطالقرار أيض  مشروع يدعو و الضحايا عن طريق توفير الحماية والدعم. 

 .وتعزيز التنسيق والشراكات الداخلية والخارجية للحركة هاتطوعيمقدرات موظفي الحركة و 
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اللجنة الدولية واالتحاد الدولي كل من ، قام 2013 المنعقدة عام العمل حلقةباإلضافة إلى دعم تنفيذ توصيات 
القائم و جنسي العنف ال تصدى لمسألةي الذي اإلنسانيللعمل أقوى استداللية إلى بناء قاعدة  هدفيبحث  بإجراءا مؤخر  

 .من أجل تعزيز أنشطة الحركة في هذا المجال على النوع االجتماعي

 العنف الجنسيب المعنيللجنة الدولية الطار التحليلي 

الهدف و هو مشروع بحثي يتم إعداده في إطار أنشطة الوقاية.  بالعنف الجنسي ر التحليلي للجنة الدولية المعنياإلطا
من له ي والتصدلعنف الجنسي المنع من جهود الدول  لما تبذلههو تقديم مزيد من الدعم  يالبحثالمشروع من هذا 

تراض أن اإلطار التحليلي على اف ويرتكز. القائمةالتزامات الدول والبنية التحتية بالضحايا احتياجات خالل ربط 
ادية اقتصقانونية و من حيث الرعاية الصحية والحماية وكذلك عمليات  ةمحدد سبل انتصاف يحتاجون ضحايا ال

داريةواجتماعية و   20ن عينة م البحث ويتناوليأخذ في االعتبار احتياجات الحماية الخاصة للضحايا. و ، أوسع ا 
ا تحليل ما يليويقوم با، بلد    :تحديد 

  من  ضحايا العنف الجنسي، على سبيل المثالالحتياجات المحددة للالدول استجابة  يةكيف  االنتصافسبل
 .القانونية خالل الرعاية الطبية والحماية والمساعدة

  و عدم وجود أ العنف الجنسيعدم تجريم ثال الفجوات المؤسسية الرئيسية، على سبيل الم األطر المعيارية
 .مناسبنظام قضائي 

  ال الرعاية ، على سبيل المثعلى المدى القصير المساعدةاستجابات الحماية و توفير  االستجابات المؤسسية
جر   طويرت/إصالح ، على سبيل المثال على المدى الطويلاالستجابات توفير اءات السالمة، و الطبية وا 

 .إلى سبل االنتصاف الضحايا وصولالنظام القضائي و  اتقدر 

 في حاالت الكوارث الجتماعي النوع على القائمالعنف  حولاالتحاد الدولي  بحث

عة عرف الكثير عن طبيال ي  ، النزاعأن العنف الجنسي هو سمة من سمات معظم حاالت يتزايد االعتراف ببينما 
لي شرع االتحاد الدو في حاالت الكوارث. ومن أجل معالجة هذه الفجوة المعرفية،  ومعدالت حدوثهالعنف الجنسي 

 األطرافمع مجموعة من  وعقد مقابالت ،متضررة من الكوارثفي تسع دول في إجراء بحث  2015في عام 
المصادر  من نب المصادر األكاديمية وغيرهااحث الميداني، إلى جالنتائج المستخلصة من الب وقد شكلت. المعنية
 :دراسة عالمية. وفيما يلي بعض النتائج األوليةجراء إلالالزم ، األساس الثانوية

  وربما  ت النزاع،العنف الجنسي في حاال مسألةفي حين أن هناك كمية كبيرة من المعلومات والبحوث حول
 نجد ،ومدى انتشاره في "الكوارث الكبرى"القائم على النوع االجتماعي طبيعة العنف حول منها أقل كمية 
إلى ا الموسمية. ويرجع هذا جزئي  و الكوارث الصغيرة أثناء العنف الجنسي في ب الخاصةات البيان في ندرة

بالغ ا في إمن العنف الجنسي عموم   نضحايا/ الناجيال وتردد بوجه عامنظم اإلبالغ واالستجابة  ضعف
 . تعرضهم له عنالسلطات 

 شريعات تكذلك سياسات وطنية بشأن الكوارث و لديها  البحثها ن أن العديد من البلدان التي شملفي حي
 القائم على النوع االجتماعيمنع العنف البلدان تلك أي من  دمجيال ، االجتماعينوع خاصة بالوطنية 

 .لكوارثاإدارة ب ه الخاصةفي سياساتله واالستجابة 

  ه ديث عنلحواالستعداد ل وجودهاالعتراف بأو ربما  - القائم على النوع االجتماعيانتشار العنف يختلف- 
الواليات من دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا و  استدالليةتأتي أقوى قاعدة و . آخرا من بلد إلى ا كبير  اختالف  

 جتماعيالقائم على النوع االالعنف انتشار ق توثالتي  البحثيةالدراسات د من العدي توفريحيث المتحدة، 
ا . الكوارث واسعة النط في الغالبتتناول  البحوث ههذ غير أنسيما ضد النساء. على نطا  واسع، وال 

مدى و في حاالت الكوارث الصغيرة والموسمية  القائم على النوع االجتماعيفهم طبيعة العنف ال يزال و 
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لسلطات الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك ااستجابة وكذلك الحال بالنسبة لفهم كيفية  كافغير انتشاره 
 .عيات الوطنية والمنظمات النسائيةالمحلية والجم

  الشريك  عنف/ المنزليالنساء، وكان العنف  ضدموجهة  التي جرى توثيقهاالعنف  جميع أعمالتكاد تكون
 سبببمع مرور الزمن  القائم على النوع االجتماعييتفاقم العنف و . اانتشار   لعنفأشكال االحميم أكثر 

 المقايضةفي بعض الحاالت إلى ما يؤدي اإلحباط داخل األسرة، حالة االقتصادي وتصاعد  التدهور
 .بالجنس والزواج المبكر

 األكثر  نهن في مالجئ مؤقتة، يعش الالتيمن جراء الكوارث، وال سيما النساء العازبات  اتبدا أن النازح
سبب بالتعرض لالعتداء الجنسي مخاطر  يسببالنزوح أن بدا و عرضة لالعتداء الجنسي من قبل الغرباء. 

 .االجتماعية التقليدية دوائرهماقتالع الناس من 

 ي تقدم جهات التال تبدو، النزاعفي حاالت  القائم على النوع االجتماعيالعنف بالوعي  نمو على الرغم من
الكوارث أقل وقوع ااالستجابة عند  ، العنف في حاالت ما بعد الكوارثالنوع من هذا  ة حدوثمكانيإل استعداد 

 .عندما يحدث االستجابة لهكيفية  تعرف تلك الجهاتا ما ال وغالب  

 خاصة بوحاالت الطوارئ الصحية، و  القائم على النوع االجتماعيالبحوث المكتبية العالقة بين العنف  درست
القائم ف يبوال، كانت هناك زيادة في العناإلفي حالة و / اإليدز. يةفيروس نقص المناعة البشر فيروس إيبوال و 

/ يبالجنس والعنف المنزلوالمقايضة ، بما في ذلك االعتداء الجنسي واالغتصاب، على النوع االجتماعي
 .محدودة الحصول على الخدمات حين كانت إمكانيةعنف الشريك الحميم، في 

يد من . والهدف من إجراء مز هاوتعميق في هذا المجال هاستكشاف فرص توسيع بحوثعلى التحاد الدولي اويعكف 
ى القائم علالعنف معممة على نطا  المنظومة في مجال  العتماد أعمال من المعلومات تحسين المتاحالبحوث هو 

ما ل األعما ههذ شملتويمكن أن . مستقلةأو  مستهدفة أعماال  كانت سواء  في حاالت الكوارث،  النوع االجتماعي
  وأنظمته ارثلكو مواجهة اقانون و دارة الكوارث  العامة إلسياسة الو   يلي  الدعم الطبي والنفسي واالجتماعي والقانوني

وع القائم على الندعم الجمعيات الوطنية لمنع العنف الجديدة على ث و تركيز البحينصب وسوف . والمناصرة
ام من االهتم بالكثيرهذا المجال ولم يحظ . ومواجهته و/ أو الموسمية في حاالت الكوارث الصغيرة االجتماعي

 ا.صدي لهاألقدر على الت هي الجمعيات الوطنيةتكون  ، رغم أنه من المجاالت التي قدوالعمل حتى اآلن
 

 لحركةا أمام الفجوات والتحديات الرئيسية 4-6

لعنف ل صديللتتحديد عدد من الثغرات والتحديات الرئيسية في جهود الحركة  جرى من خالل هذه المبادرات األخيرة، 
 .والكوارث المسلحة النزاعفي حاالت  القائم على النوع االجتماعيو الجنسي 

واالتحاد  xxivاألحمر للصليبالدولية اللجنة الجمعيات الوطنية و  صاغت العديد من :العامة االستراتيجية والسياسة
القائم على و العنف الجنسي مختلفة من الجوانب للأفضل  بالتصدي بصورة وقدمت تعهداتاستراتيجيات  xxvالدولي

يحتاج إلى مزيد من التطوير من خالل اتباع نهج  ذلك إال أن. النوع االجتماعي في النزاعات المسلحة والكوارث
ستراتيجي اإطار  اتباع المختلفة. ومن شأن اكل من مكوناته تفويض ، يراعيعلى مستوى حركة أكثر استراتيجية

أكثر شمولية  بطريقةالقائم على النوع االجتماعي و لعنف الجنسي ل على التصديقدرة الحركة  أن يعززا أكثر تماسك  
 .تكامل الجهود والمساءلة مستوى  يرفعوأن ة، يوفعال

إلى  الدراسة االستقصائيةشاركت في أكثر من نصف الجمعيات الوطنية التي  توصلت الحركة: داخلتنسيق ال
ومن . يالقائم على النوع االجتماعو لعنف الجنسي لأفضل بصورة  للتصديرورة تعزيز التنسيق داخل الحركة ض

أن يساعد على تجنب إهمال مناطق معينة وازدواجية  والميداني ياالستراتيجعلى المستويين تنسيق الزيادة شأن 
ج الحركة المختلفة. وعالوة على ه  أخرى. كما أن من شأنه أن يشجع المزيد من التكامل بين ن   مناطقالجهود في 
 .ع توزيع أكثر فعالية للموارد والتمويل وتبادل المعارف والخبراتشجأن ين التنسيق تحسلذلك، يمكن 
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 التصدي ؤثر على قدرتها علىياألولويات تنافس ذكرت العديد من الجمعيات الوطنية أن  والتمويل:تحديد األولويات 
أن بين الموظفين والمتطوعلزيادة وعي حاجة ملحة  هناكف ،بالتاليو . القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي ل

كون المنقذة للحياة التي يمكن ويجب أن ت من التدابير يعدالقائم على النوع االجتماعي و لعنف الجنسي ل التصدي
لتدابير ااستراتيجيات وأطر لدمج وضع اإلدارة و دعم هذا يتطلب و . الحاالتاالستجابة اإلنسانية في جميع  من اجزء

المساءلة اعد قو وبناء له االستجابة و االجتماعي القائم على النوع و العنف الجنسي لوقاية من العملية التي تهدف ل
 .الجهات المانحةجانب وزيادة التمويل من  هذه المسألة وتحسين التنسيق داخل الحركةل للتصدي

الجتماعي االقائم على النوع و لعنف الجنسي ل التصديفي  اتنقص الخبر  يمثل التوعية والتدريب وبناء القدرات:
عدم  عتبرحيث ي، مطلقةبصورة هذه المسألة ل التصديالتحدي الرئيسي الذي يمنع بعض الجمعيات الوطنية من 

وخاصة في  ،االجتماعيالقائم على النوع و لعنف الجنسي ل التصديا أمام عائق  المدربين وجود الموظفين والمتطوعين 
اإلضافة ب - ن و يالنفس ن و األخصائيخاصة بو  - عدم وجود موظفين متخصصينمسألة  أثيرتقد حاالت الطوارئ. و 

القائم على و  لعنف الجنسيل على التصديضروري لتعزيز قدرة الحركة الفمن ومن ثم . موظفاتتعيين إلى صعوبات 
ين. أول المستجيبضمن  اإلناثتوظيف توعية والتدريب وبناء القدرات و المزيد من ال تحقيق النوع االجتماعي

 .وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة واضحة لمزيد من الدعم الفني واإلشراف على الموظفين والمتطوعين

ي المقام ف هاثلثإال ركز يال ، و قليلعبر الحركة ككل  القائمةاإلجمالي للمشاريع العدد  :وجودتها التدخالتنطاق 
قائم على النوع الو العنف الجنسي تعميم  ويبدو أن االجتماعي.القائم على النوع و لعنف الجنسي ل التصدياألول على 
حو أفضل على ناألمر  هذا ويجب التعامل مع .وغير كافبشكل غير متسق يتم  للطوارئ في االستجابة  االجتماعي

كل من ن تحسيذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى الدولية والمعايير حركة المعايير بما يتماشى مع 
االجتماعي  القائم على النوعو العنف الجنسي ألف . وعالوة على ذلك، في حين يتلبرامجالمستهدف والمتكامل ل اإلعداد

على العنف الجنسي واالعتداء الجسدي ينصب تركيز األنشطة  يبدو أن أغلبمن مجموعة واسعة من أنواع العنف، 
بما في  ،القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي خرى من األشكال األإهمال  مع، االجتماعينوع العلى القائم 
احتياجات  دمجيمكن واالتجار. وعالوة على ذلك، االعتداء الجنسي الجنسي االستغالل و / المبكر الزواج القسري ذلك 

 .على نحو أفضل مجاالبر إعداد في  - ن من الذكورو خاصة الضحايا/ الناجبو  -لمهملة والمهمشة االمجموعات 
 همما حاجة إلى المزيد من األدلة على فعالية التدخالت من خالل تعزيز الرصد والتقييم. وهذا أمر وهناك أيض  

مواصلة و  بانتظام هاوتقييمتأثير التدخالت أفضل ل فهمتحقيق و الناجين / اياالضحعلى ركز جيد ي نهج تنفيذلضمان 
 .تعزيزها

 :وتشمل األنشطة المحددة التي يمكن تطويرها
  من حيث الرعاية الصحية وسبل العيش والوصول إلى العدالة  نللضحايا/ الناجيالمقدم تعزيز الدعم 

  زيادة التركيز على الوقاية األولية، بما في ذلك العمل على معالجة األسباب األساسية والجذرية للعنف من
لرجال العمل مع ا، ال سيما من خالل بين الجنسين المساواة والتمييزالنعدام  تتصدىخالل األنشطة التي 

   والفتيان

  ،ساعدة دورها في م استغاللكيفية الجمعيات الوطنية في  أن تبحثذلك  ويشملالدبلوماسية اإلنسانية
دماج اللسلطات ا يط لحاالت التخط االجتماعي فيالقائم على النوع و العنف الجنسي وطنية لتعزيز الوعي وا 

 .لةالطوارئ واالستجابة واألطر القانونية ذات الص

 الدراسة شاركت فيوطنية التي من الجمعيات الفقط في المائة  60حوالي  منع االستغالل واالعتداء الجنسيين:
وحيثما . يهامن خالل موظفيها ومتطوع الستغالل واالعتداء الجنسيينل تتصدىالتي  اتشكل من أشكال السياسلديها 

وضمان  هوالتحقيق فيالعنف عن هذا  المتصلة بالكشف اإلجراءات والعمليات اغالب  غابت ، هذه السياسات جدتو  
دريب تيتلقون الحد األدنى من الالموظفين والمتطوعين أن ا . وعالوة على ذلك، يبدو أيض  االنتصاف وجبر الضرر



13 
CD/15/15 

 

 
 

ن الحد األدنى من و لمستفيدا يتلقى ، وكذلكناالستغالل واالعتداء الجنسييب على حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق
 .هذا العنفوقوع  عن اإلبالغحقوقهم وآليات المعلومات حول 

 
 هالحركة وتوصياتالمضافة لقيمة ال -5

 القيمة المضافة للحركة 5-1

لعنف الجنسي ل للتصديالمزيد  تقدمأن الحركة يجب أن  يتضحبرزت في القسم السابق، أ  التي في ضوء الثغرات 
لية النزاعات المسلحة والكوارث. وينبغي تحديد االتجاهات المستقببوخاصة فيما يتصل  االجتماعيالقائم على النوع و 
 حددت الدراسة أهمية الدور الذي يمكنلقد و قيمة مضافة.  تحقق أقصىا مع المجاالت التي يمكن أن حركة تمشي  لل

وفهم  وثيقة مع المجتمعالس صالتهم على أسا المسألةها في معالجة هذه و أن تقوم به الجمعيات الوطنية ومتطوع
 .وع االجتماعينالقائم على الو لعنف الجنسي األسباب الجذرية ل تعدتمعات التي المعايير والقيم األساسية داخل المج

على المستوى المحلي ودعم تطوير األنشطة من  المسألةلالنخراط في هذه  مؤهلةحركة التكون على هذا النحو، 
. جتماعيالقائم على النوع االو العنف الجنسي الوقاية األولية من  تحقيق، بما في ذلك العمل على مجتمعيخالل نهج 

 الالعبينمثل ا أنها تإدارة الكوارث أيض  في لسلطات الوطنية و امساعدة  فيبه دور الجمعيات الوطنية المعترف يعني و 
ثناء الكوارث أالقائم على النوع االجتماعي و لعنف الجنسي التصدي للتغيير من حيث الدعوة إلى في ا ينالرئيسي

 .ودعم السلطات في القيام بذلك

في  القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي ل التصديعلى  ةقادر  اا أنهأيض  لحركة لالعالمي  االمتداديعني و 
قوية،  ا شراكاتالعالمية أيض  عزز هذه الشبكة تو العالم. أنحاء ات واألزمات المنسية في مجموعة واسعة من السياق

تبادل لو  بناء القدراتوتعزيز التقني تقديم الدعم لعالقات أوثق داخل الحركة في هذا الصدد  لخلق فرصةوهناك 
 .ي قو  ل نهج استراتيجي واضح وتنسيقمن خالا للحركة ا قوي  رصيد  هذا يمكن أن يكون و الخبرات والمعارف والموارد. 

 توصيات للحركة 5-2

ي النزاعات ف واالستجابة لهالقائم على النوع االجتماعي و العنف الجنسي من أجل تعزيز جهود الحركة الجماعية لمنع 
 ويضاتهاوتفمكونات الحركة دوار ا ألواحترام   ،اإلنسانية هااسية وقيما مع مبادئها األستمشي  و ، المسلحة والكوارث

 :المختلفة، يوصي هذا التقرير بأن تتخذ الحركة التدابير التالية
جامع  إطار استراتيجي وضعبمن خالل عملية تعاونية، القيام،  أكثر شمولية:و وضع نهج استراتيجي واضح  -1

االجتماعي  القائم على النوعو لعنف الجنسي ل إزاء التصدي وتعهداتها هانهجالحركة و رؤية حدد يحركة العلى مستوى 
 .في االعتبار مكونات الحركةلالتكميلية والمهام األدوار ، مع أخذ في النزاعات المسلحة والكوارث

 الميدانيةو تعزيز آليات التنسيق االستراتيجية  :وخارجها وبناء شراكات جديدة شراكات داخل الحركةالتعزيز  -2
ضمان و . االجتماعي في النزاعات المسلحة والكوارثالقائم على النوع و لعنف الجنسي ل للتصديداخل الحركة 

مم المتحدة األ على سبيل الذكر ال الحصرومن بينها التنسيق وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية ذات الصلة، 
 .واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات اإلنسانية واإلنمائية والمنظمات اإلقليمية والدول

التوعية وبناء قدرات العاملين والمتطوعين من مكونات الحركة تجعل  القدرات داخل الحركة:بناء و الوعي  رفع -3
علق تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتت، و اتوالتوجيدوات األنشر تر و وتطو  ،على جميع المستويات أولوية

 .القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي ب

العنف الجنسي و والتنوع  لنوع االجتماعيا تحليل تضمينالقيام بشكل منهجي ب :هاونطاق مجاتحسين نوعية البر  -4
مبدأ مع أخذ  ةحركداخل الالجهات الفاعلة  تجريهاالتي االحتياجات تقييمات في جميع  القائم على النوع االجتماعيو 
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القائم و نسي العنف الج منالوقاية  تدابير لتعميم والسعي الدؤوب. وضرورة احترام السرية عتباراالفي " اإليذاء عدم"
دف اإلعداد المسته نطا وتوسيع  في الحركة في جميع عمليات الطوارئ  واالستجابة له على النوع االجتماعي

اعات المسلحة مثل النز  حاالت لتشمل القائم على النوع االجتماعيو لعنف الجنسي ل التي تتصدى لبرامجل والمتكامل
 .على األدلة اقائم  ويكون الناجين ا/ ياالضحنهج يركز على  والكوارث من خالل

مواصلة تعزيز البحوث لتعميق فهمنا ألسباب وديناميات  :أقوى للعمل استداللية توسيع البحوث وبناء قاعدة -5
ز مثل النزاعات المسلحة والكوارث، وبالتالي تعزي سياقاتفي  القائم على النوع االجتماعيو العنف الجنسي وآثار 
 .أكثر فعالية ةبرمج

ضمان  :اهأيدي موظفي الحركة ومتطوعي على ينبفعالية منع االستغالل واالعتداء الجنسي تتناولتنفيذ تدابير  -6
 ينلجنسيواالعتداء االستغالل المنع  الهادفةوالتدريب فحص العمليات آليات اإلبالغ و و  السياسات المناسبة وجود
 .ماأو التصدي له هاأيدي موظفي الحركة ومتطوعي على

حات بدء استخدام المصطل :هاونشر عليها تفاق واال  بشأنهاالمصطلحات والتعاريف والتشاور  وضعمواصلة  -7
المقترحة في هذا التقرير واالستمرار في صقل التعاريف من خالل التشاور عبر الحركة، بهدف اعتماد الصيغة 

 .2017 عاملين المندوبالنهائية في مجلس 

من  2017 عامل المندوبينأن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال مجلس بويوصي هذا التقرير عالوة على ذلك 
 لتصديلا عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير وغيرها من األنشطة ذات الصلة المتخذة أجل أن يقدم تقرير  

بشأن  ت للحركةااقتراحتقديم ، وكذلك لالقائم على النوع االجتماعي في النزاعات المسلحة والكوارثو لعنف الجنسي ل
العنف المعني بنسيق فريق الت تفويضا لتنفيذ هذه التوصيات، ينبغي تجديد دعم  و بعد ذلك التاريخ. سبل تقدم العمل 

 .ار تنوع  للحصول على تمثيل جغرافي أكث عضويته زيادة. كما ينبغي القائم على النوع االجتماعي للحركةو الجنسي 

 i  5للتعاريف انظر ص. 
 ii  رابط  ال ، متاح عبرفي النزاعات المسلحة والكوارث والجنسانيالحركة للعنف الجنسي  مواجهة انظر التقرير الخاص بحلقة العمل
-final-sgbv-ws9-2013/cod13-delegates-movement/council-crescent-cross-www.icrc.org/eng/assets/files/red

 eng.pdf-report. 
 iii  انظر definitions.html?next=1475-and-terminology-es/1474www.endvawnow.org/en/articl. 
 iv  2004 ,انظرHumanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian ResponseThe Sphere Project, و ، 

Interagency Standing Committee, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings, 

 Keep Her Safe: Protecting girls and“الواردة في البالغ المشترك التالي  12. ووقع االتحاد الدولي أيضا المبادئ األساسية الـ2005

women in emergencies”   2013)حافظوا على سالمتهن  حماية الفتيات والنساء في حاالت الطوارئ  الصادر في عام. 
 v ل، في يوغوسالفيا السابقة وليبيريا ورواندا وسيراليون.على سبيل المثا 
 vi  1325ر بما في ذلك القرا لمسألة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، العديد من قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدةتصدت 
ذلك، حدثت زيادة في األطر المعيارية الدولية ذات الصلة  . وباإلضافة إلى 2013)لعم  2106رار   والق2009) 1820  والقرار 2000)

 Mireille Le-Ngoc, “Normative frameworks' roleالتي تتصدى لمسألة العنف القائم على النوع االجتماعي في الكوارث. انظر 

in addressing gender-based violence in disaster settings,” Disaster Law Working Paper Series, Paper No. 3, 

International Federation, 2015. 
 vii  ،عمل الجنس مجموعة من المنظمات التي ت نوع على القائم العنف عن يجمع الفريق العامل المعني بمجال المسؤليةعلى سبيل المثال

في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ من أجل الدعوة إلى إعداد برامج خاصة بالعنف القائم على النوع 
 الدائمة للجنةعدتها اأ التي  اإلنسانية األوضاع في الجنس على المبني العنف في التدخل ضوابطاالجتماعي بطريقة شاملة ومنسقة. وتتيح 

                                                           

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-ws9-sgbv-final-report-eng.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-ws9-sgbv-final-report-eng.pdf
http://www.endvawnow.org/en/articles/1474-terminology-and-definitions.html?next=1475
http://www.endvawnow.org/en/articles/1474-terminology-and-definitions.html?next=1475
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توجيهات قائمة على العمل الميداني بشأن االستجابات متعددة القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي في  الوكاالت بين المشتركة
 حاالت الطوارئ.

 viii  انظرe From Commitments to CollectivWomen’s Refugee Commission, US State Department and USAID, 

, 2015Action: The Call to Action Road Map: Technical Workshop Report متاح على الموقع التالي ، 

http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.htm. 
 ix  انظرCurrent State of GBV Response Capacity in Humanitarian Settings: A synthesis of Sarah Martin, 

information, resources, and opportunities, 2014. 
 x ي عد االتحاد الدولي عضو ا نشط أ في هذه المبادرة. انظرWomen’s Refugee Commission, US State Department and USAID,  

, 2015, available Commitments to Collective Action: The Call to Action Road Map: Technical Workshop ReportFrom 

http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.htmat: . 
 xi  توثيق بشأن مارساتالم ألفضل األساسية المعايير  فيه والتحقيق النزاع حاالت في الجنسي العنف لتوثيق الدولي توكولالبرو و ضع 

 International Protocol on the Documentation and Investigation ofالدولي ) القانون  في جريمة باعتباره الجنسي العنف

Sexual Violence in Conflict: Basic Standards of Best Practice on the Documentation of Sexual Violence as a Crime 

under International Law  مبادرة منع  ضمن إطار 2014 البريطانية عاموزارة الخارجية ، في نسخته األولى الصادرة باإلنجليزية عن
في و الدولي.  ا للقانون الجنائيفي التحقيق في العنف الجنسي وفق  الممارسات الجيدة  الضوء علىبروتوكول ويلقي ال .العنف الجنسي

 بإنهاء بشأن االلتزالممم المتحدة الجمعية العامة لأل صادر عنبيان على ا أيض   دولة 155 صدقت حكومات، 2013سبتمبر أيلول/ 
 Foreign. انظر 2014يونيو حزيران/ عقدت قمة عالمية بشأن هذه المسألة في لندن في كما لعنف الجنسي في النزاعات المسلحة. ا

and Commonwealth Office, Summit Report: The Global Summit to End Sexual Violence in Conflict, London 2014, 

2014. 
 xii  والعشرين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،  الصادر عن المؤتمر الدولي السادس 2انظر، على سبيل المثال، القرار

resolution-conference-alinternation-www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-2-متاح عبر الرابط  

1995.htm   الصادر عن المؤتمر الدولي السابع والعشرين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،  1والملحق الثاني للقرار
، كانون األول/ ديسمبر 836، العدد 81"، المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 2004 – 2000بعنوان "خطة عمل للفترة ما بين 

الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،  2  القرار 895-880، ص 1999
رابط  ال"، والملحق األول للقرار المتاح عبر اإلنساني الدولي القانون  لتنفيذ سنوات ألربع تمتد عمل بعنوان "خطة

-2-tionresolu-conference-international-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31

2011.htm  افاألحمر، بعنوان "اإلجح والهالل األحمر للصليب الدولية للحركة والثالثين الحادي الدولي المؤتمر عن الصادر 6 القرار 
رابط  الواألطفال"، متاح عبر  النساء على الم لقى العبء من التخفيف  الصحة مجال في

-6-resolution-conference-international-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31
2011.htm 

 xiii  نظرية النوع االجتماعي كأداة تحليلية عند تقييم المخاطر واالحتياجات ومواطن القوة المختلفة لدى النساء تستخدم اللجنة الدولية كذلك
 والرجال والفتيات والفتيان، بهدف وضع برامج تستجيب بفعالية الحتياجاتهم الصحية واالقتصادية وكذلك لضمان توفير الحماية لهم.

 xiv of the ICRC Pledge to the 27th International Conference Women and War: ImplementationICRC,   متاح عبر ،
 www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrcpledgeww_final_ang.pdf.2003 ,الرابط  

 xv  ،2002شارلوت ليندسي، "نساء يواجهن الحرب"، اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
 xvi 2013"، 2014 تعزيز التصدي للعنف الجنسي حولخاص النداء اللجنة الدولية للصليب األحمر، "ال. 
 xvii ue of Red Cross , LeagWorking with women in emergency relief and rehabilitation programmesK. Stoltenberg, 

and Red Crescent Societies, 1991. 
2020 and Explanatory -International Federation, Strategic Framework on Gender and Diversity Issues 2013 xviii  

note to the IFRC Strategic Framework on Gender and Diversity Issues, 2013 . 

http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.htm
http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-international-conference-resolution-2-1995.htm؛
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-international-conference-resolution-2-1995.htm؛
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 xix 2020, 2011-, IFRC Strategy on Violence Prevention, Mitigation and Response 2011FederationInternational . 
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