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PANLOOB  
NA MGA  

PANUNTUNAN



Ang karahasang sekswal ay mahigpit      na ipinagbabawal – sa lahat ng oras1 

KRIMEN

DIGMAANNG



Huwag magkasal ng karahasang      sekswal sa sinuman 
    (sa babae, sa lalaki, sa batang     babae o sa batang lalaki)

2 



Ang karahasang sekswal ay hindi lamang sa panggagahasa maaaring maganap3 



Gawin ang lahat na posible upang maiwasan at tumugon sa mga 
                   karahasang sekswal sa inyong lugar sa abot ng makakaya

4 



Protektahan ang mga bilanggo mula sa sekswal na karahasan5 



                Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang       siguraduhin na makamit ng biktima ang nararapat na tulong 
                 at suporta na kinakailangan nila – medikal,        sikolohikal, legal, rehabilitasyon at iba pang tulong o serbisyo
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         Tiyakin na pagiging kumpidensyal      at ang proteksyon ng mga biktima 
                          ng sekswal na karahasan     sa lahat ng oras
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Ipagbigay alam ang sekswal na     karahasan sa kinauukulan8 



Siyasatin agad ang lahat ng      mga kaso na naisuplong na9 



      Gawin ang lahat sabot ng iyong     makakaya upang maalis ang mga  
  patakaran na may diskriminasyon     laban sa kababaihan o mga lalaki
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           Hikayatin ang paglahok ng mga     kababaihan sa mga proseso ng 
                    paggawa ng mga desisyon     sa lahat ng antas

11 



Isakatuparan ang mga     panuntunang ito12  



        Dapat na may pahintulot sa mga      internasyonal na pamantayan ang 
                       mga panununtunan ukol     sa mga paglabag
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     Makikipagtulungan sa “Geneva Call” upang       masubaybayan ang pagsunod sa mga panuntunang ito14



Geneva Call

Ang “Geneva Call” ay walang kinikilingan at isang organisasyon na 
di-pampamahalaan ng gobyerno na nagsasagawa ng pakikipagusap 
sa mga armadong “Non-State Actors” upang isulong ang kanilang 
pagsunod sa, at paggalang sa mga internasyonal na makataong 
kaugalian.

Tinutuon ng “Geneva Call” ang pangangalaga ng sibilyan 
sa panahaon ng armadong hidwaan, at partikular sa:

• Proteksyon ng mga bata

• Pagbabawal sa sekswal na karahasan at pag-aalis  
ng diskriminasyon sa kasarian

• Pagbabawal sa mga “anti-personnel mines”

The Deed of Commitment

Ang “Deed of Commitment” ay mga pormal na dokumentong  
nilagdaan ng armadong “non-State actors” upang igalang ang bawat 
internasyonal na makataong kaugalian. Sa ngayon, ang “Geneva Call”  
ay nakabuo na ng tatlong ng nasabing mga dokumento:

• Ang “Deed of Commitment” para sundin ang Ganap na  
Pagbabawal sa “Anti-Personnel Mines” at ang kooperasyion  
sa mga panununtunan nito

• Ang “Deed of Commitment” para sa Proteksyon ng mga Bata  
mula sa epekto ng Armadong Hidwaan 

• Ang “Deed of Commitment” para sa pagbabawal ng Sekswal  
na Karahasan sa mga Panahon ng Armadong Hidwaan at patungo  
sa Pagkawala ng Diskriminasyon sa Kasarian  

Sinusuportahan at sinusubaybayan ng “Geneva Call” ang  
pagpapatupad ng “Deed of Commitment” sa pamamagitan  
ng mga lagda ng mga “armed non-State actors”.

Sexual violence and gender discrimination

Ang karahasang sekswal ay tinukoy bilang “anumang karahasan, pisikal o 
sikolohikal, naganap sa pamamagitan ng sekswal na pamamaraan  
o sa pamamagitan ng pagtukoy sa sekswalidad”. Ang mga sumusunod ay 
listahan ng mga halimbawa ng mga pinagbabawal na karahasang sekswal 
habang kinikilala na walang listahan na maaaring maging kumpleto: 
“Panggagahasa, sekswal na pang-aalipin, pagbibili sa mga layuning 
pang-sekswal, sapilitang prostitusyon, sapilitang pagbubuntis, sapilitang 
pagpapalaglag, sapilitang isterilisasyon, pakikiapid sa kamaganak, 
sapilitang kasal, sekswal na pagpapahirap o anumang iba pang anyo 
ng sekswal na karahasan na maihahambing sa mga pagpaphirap sa 
kababaihan, kalalakihan, mga batang babae o lalaki “.

Ang Diskriminasyon sa Kasarian ay isang pagiiba, pagbubukod o paghihigpit 
laban sa isang tao o grupo batay sa kasarian o sa kasariang napili.


