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ي 
ن
ن المرأة ف ن وتمكي  ن الجنسي   امةوالتنمية المستدالحد من مخاطر الكوارث وتغي  المناخ المساواة بي 

ن المرأة جموعةملبيان العمل الطوعي  ن وتمكي  ن الجنسي   1األطراف المعنية بالمساواة بي 
 

 حد من مخاطر الكوارثللالعربية  –األفريقية  المنصة
 2018أكتوبر  13-9تونس، 

 
 

 ديباجة
 

ا  •
ً
شاد ز ضد المرأة لعام بـ استر ة الكوارث  مخاطر ِسنداي للحد من وإطار  1979اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميت  للفتر
االتفاق العالمي من أجل و  2015المستدامة لعام وأهداف التنمية  2015واتفاق باريس بشأن تغت  المناخ لعام  2015-2030

ي ديسمتر  خطط لتبنيهم  ) الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
ز
متبادل تقوم بتشجيع ذات تعزيز (، باعتبارها آليات 2018ف

ز المرأة للتأهب للكوارث والحد من المخاطر واالستجابة لها  ز وتمكي  ز الجنسي  اتيجيات ؛ باإلضافة إىل وحماية المساواة بي  استر
 المناخ والتكيف معها وأهداف التنمية المستدامة؛التخفيف من تغت  

 

ي كيفية استعداد الرجال والنساء والفتيان والفتيات تجاه المخاطر  النوع االجتماعي االختالفات عىل أساس أن وإذ يالحظ  •
 فز

؛ وتخفف وتتكيف مع الكوارث وتغت  المناختتأثر وتتواءم  التخفيف من وطأتها و  ي
 والتدهور البيئ 

 

ف  • ي النجاةفيما يخص  النوع االجتماعي بأن تلك االختالفات عىل أساس وإذ يعتر
ي أدوار  اآلثار والمساهمة فز

وصفات راسخة فز
 
 
ة
َ
ق َسبَّ ز  ،النوع االجتماعي قائمة عىل أساس و  م  ي والتميت 

، وكذلك فز ز عىل النوع االجتماعي وصور تفاعلية وعدم المساواة القائمي 
ي أخرى 

ها  من التهميش كالوضع االقتصادي والسن واإلعاقة والعرق والساللة ووضع الهجرة والجنسية والموقع الجغرافز وغت 
افق مع آثار غت  متكافئة عىل النساء والفتيات؛

 من العوامل، تتر
 

 يؤ وإذ  •
ً
النساء كوفيات ،  التشابهأوجه هناك بعض  أنإال ، بطرق مختلفة عتر السياقاتبروز تلك االختالفات رغم عىل أنه  د ك

 بااألكتر كًما 
ً
ي سياق الكوارثمقارنة

ا ، لمتوسط فز
ً
ا، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة الخاصت

ً
ر  الالنساء األكتر سن

 
ي قد ت

كن لمالقاة تر
 األكتر عىل ال التأثت  عوائق؛ وكذلك اآلثار االقتصادية ذات والنظر إليهن عىل أنهن  حتفهن بسبب الوصم االجتماعي 

ً
نساء مقارنة

حال الطويلة لجلب  بالرجال؛ واإلرهاق الزائد الذي ينتج عن أحمال العمل، وضياع الوقت وفرص إدرار الدخل بسبب ساعات التر
 الحوامل، الطعام والوقود والمياه؛ واإلساءة والعنف 

ً
ي تواجهها النساء، خاصة

؛ والصعوبات األكتر الئر ز ليي  ز ز والمتز الجنسيي 
 
ً
ي االنتقال إىل مالجر  والنساء األكتر سن

والتهميش األكتر من الوصول إىل موارد ؛ المساعدة ا، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقات، فز
ي آليات اتخاذ القرار؛ غاثةلل مادية وغت  مادية 

ي وإعادة البناء؛ وضعف التمثيل فز
 والتعافز

 

 عىل  إذ تكرر  •
ً
ة ؛ قدرة المرأة عىل التحملالتأكيد عىل أن ذلك يؤثر مباشر ي

 والتكيف مع الكوارث وتغت  المناخ والتدهور البيئ 
 

ا الخط األول مند شدإذ ت •
ً
، ولكنهن أيض ي

ي والتدهور البيئ 
 عىل أن النساء والفتيات لسن فقط ضحايا للكوارث والتغت  المناجز

ز  ستجيبي  ي جلب الموارد لدفع عائالته الم 
ة والحد من المخاطر واالستعدادي النجاةنحو  نومجتمعاته نذوي الدور الرئيسي فز

ي والتكيف؛
 والتعافز

 
 

ي  2015 لعام إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث من (1أ ) 36المادة  أنوإذ يدرك  •
تعتتر أن مشاركة النساء مسألة حاسمة فز

يخص  ما للحد من مخاطر الكوارث، ولتقوية قدرات النساء فيإدارة المخاطر وتصميم وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج 
 البديلة؛صادر كسب العيش وماالستعدادية 

 

                                                           
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع جمعية التنمية البيئية والمستدامة بإليزي، المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة، : أسماء المنظمات المساهمة 1

المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية  ر،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحم، منظمة مساعدة المسنين، المدني المعنية بالحد من الكوارث
المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بمكتب األمم المتحدة بجنيف، في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، منظمة التعاون اإلسالمي  للهجرة
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 .الشئون اإلنسانية، المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية
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ف  •  بالرجال والفتيان أن النساء والفتيات يتأثرن بشكلبوإذ يعتر
ً
ي الكوارث مقارنة

ز
ع ،مختلف وغت  متناسب ف  ن تتر وي 

 
جدات المن

عتتر النساء ليات، المبدعات األو 
 
ي أفضل تمركًزا المنتميات لفئة من المجموعات المستثناة والفتيات ت

ز
تمثيل مصالحهن ف

ي عملية وضع السياسات، لضمان  الخاصة والعمل مع الحكومات عىل المستويات كافة
ز
أولوياتهن أثناء صياغة وتنفيذ  اعتبار ف

  مصممة خصيًصا يضمن ذلك تدخالت وتمويل ورصد وتقييم التدخالت المختصة بالوقاية واالستعدادية واالستجابة. 
ً
ومساواة

ز  ز الجنسي  ز للنسا بي  ي ء وتمكي 
ز
ي واالستجابة لها، والتخفيف من  الحد من مخاطر الكوارثمع تعظيم االستثمار ف

 التغت  المناجز
ي التدهور و 

 ؛والتكيف معهما  البيئ 
 

ا فئات مختلفة من النساء وأولوياتهن أن النساء تشكل وإذ يدرك  •
ً
ي بعض البالد أكتر من ذلك، متضمن

ز
نصف تعداد السكان، وف

ي تطوير وتنفيذ سياسات 
ز
ي ف

ي والتدهور البيئ 
، مما سيؤدي إىل وخطط وبرامج ذات موارد جيدة تعالج الكوارث والتغت  المناجز

 نحو التنمية المستدامة؛المساهمة القوية 
 

ف  • ي والتكيف معه وحماية البيئة تتقاطع مع وإذ يعتر
بأن الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها والتخفيف من التغت  المناجز

ز المؤسسات من القطاعات ة مختلفة تتطلب مجاالت سياساتي ا بي 
ً
ا وتنسيق

ً
ا عىل مستوى السياسات، وتعاون

ً
ا مقصود

ً
تناسق

ي الزراعة والبيئة وإدارة الكوارث واألجهزة الوطنية المعنية بالمرأة  اتإدار  المتعددة، ما يتضمن وزارات/ 
ومنظمات المجتمع المدتز

ي هذه المجاالت؛
ز
اء النوع االجتماعي ف  وختر

 

، والتدخالت القدرة عىل الصمود، وأن التخفيف الفعال من تغت  المناخأن الحركة اإلنسانية عامل حاسم للخطر و وإذ يالحظ  •
جدوا  واألحداث المستحدثة لكوارث لالعلم بأن  ؛ معالتكيفية والحد من مخاطر الكوارث توفر للمجتمعات خياًرا بالعيش حيثما و 

،  التنمية القائمة عملياتمجموعة من ة، إىل جانب يئيالخاصة بتغت  المناخ وتدهور الب ز ز الجنسي  ز بي  ي الدفع التميت 
أثر هام فز

  إىل الهجرة؛
 

ا وإذ يالحظ  •
ً
ي ذلك السياق قد هاجرنأيض

ي بعض السياقات بأن النساء فز
اتيجيات للبقاء؛ وفز قام  وحدهن أو مع عائالت كاستر

  عدد أكتر من الرجال بالهجرة، تاركيهن النساء واألطفال وراءهم؛
 

ي وإذ يدرك  •
ي تتضمن نقًصا فز

ي عمليات الهجرة الئر
ا غت  متناسب عىل المستويات كافة فز

زً  أن النساء المهاجرات يواجهن تميت 
ل أقل عن الرجال مما يجعلهن أكتر صو أل  امتالكهن عدم الوصول إىل تدريبات ما قبل المغادرة،، معلومات ما قبل المغادرة

ز الستغالل عرضة  ي سوق العمل عبودية الدين؛ لمتجرين باألشخاص و الو  المندوبي 
ز فز الئقة الوظائف بقلة الوكذلك التميت 

ي للنساء، واستبدال العقود، و 
حرية أجور أقل من الرجال؛ نقص الوصول إىل الخدمات االجتماعية المالية؛ الحرمان من تلقر

ز وتخفيف المخاطر  الضعف تجاه جميع أشكال العنف، التجمع؛ ي قلما تتوفر لها الخدمات كالمساعدة إلنقاذ حياة الناجي 
والئر

نقصان خدمات الطرق اآلمنة لنقل الحواالت واالستثمار المنتج؛ و ؛ نقصان خدمات إعادة الدمج و ات المجتمعات للعائل
ي  ي الالدعم للعائالت التئ 

ركت فز
 
ي بمزيد من  ت

ف، ما يلقر
ِّ
 عىل النساء؛ االعباءخل

 

دين مستويات الهجرة كافة ن انتهاكات حقوق اإلنسان عىل  عىل أإذ تشدد  • التنمية المستدامة، ويمكن للهجرة  يعطلوللمشر
ا أن تقلل من المخاطر وتقوي من القدرة عىل الصمود، مع مسا

ً
همتها للتكيف المراعية العتبارات النوع االجتماعية المدارة جيد

ي ودعم التنمية المستدامة؛
 مع التغت  المناجز

 

ة وإذ يدرك  • ز الماضية والحاضز ز وغت  الحكوميي  ز الحكوميي  ي جهود الفاعلي 
ي معالجة الحد من مخاطر الكوارث والتغت  المناجز

فز
ي والهجرة، مع الحاجة إىل دعم متواصل لهذه الجهود. 

 وإدارة النظام البيئ 
 

امات العمل  ن  الطوعي الي 
 

م  ز ز المرأةتلتر ز وتمكي  ز الجنسي  وكذلك بيان العمل الطوعي للدول العربية، بدعم حكومات ، مجموعة األطراف المعنية بالمساواة بي 
 المنطقة بالطرق التالية: 

 
ي 
ن
 : البيانات والبحث وأدوات تطوير وتنفيذ السياساتجمع مراعاة منظور النوع االجتماعي ف
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ز فجوات البيانات واألبحاث، ودعم إنتاج ونشر البيانات دعم تحديد  .1 ز الجنسي  وأبعاد حقوق والتحليالت حول المساواة بي 
ز المعرفة  ي والتكيف معها، ما يتضمن الجمع بي 

ي الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها، والتخفيف من التغت  المناجز
ز
المرأة ف

وابط مع الهجرة النسائية وتشجيع حماية حقوق النساء والفتيات عىل جميع مع إجراء ر التقليدية والعلوم والتكنولوجيا؛ 
 . مستويات الهجرة

 
اتيجية من الموارد المنتقاة للحكومات، ما يتضمن قوائم مرجعية  .2 لة اومذكرات إرشادية ودراسات حتطوير وتوفت  حزمة استر

ي 
ز
ز وأولويات النساء والفتيات ف ز الجنسي  ي إدخال المساواة بي 

ز
ي والهجرة تساعد ف

 الحد من مخاطر الكوارث والتغت  المناجز
امج انيات والتر ز يعات والخطط والمت  اتيجيات أهداف التنمية المستدامة والتشر  . واستر

 
ات لكل خطر كجزء من خطة القدرة عىل  رسم خرائط الخطر عىل أساس مراع  دعم  .3 ، ما يتضمن مؤشر لمنظور النوع االجتماعي

ز جميع الدول األفريقية والعربية شارك بي 
 
ي ست

 . الصمود الئر
 

ي إنتاج البيانات واإلبالغ عنها فيما يخص أفواج من المجموعات  تشكيل .4
ز
ي لدعم الحكومات ف

ذات القدرة عىل المستوى الوطئز
 . خالل مرصد ِسنداي منقة، وتصنيفها الجنس والسن واإلعا

 
  وتقارير تقوية أو دعم إنشاء آليات تعاون  .5

ً
المحلية للحد  المجتمعاتعىل المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية، متضمنة

 . من مخاطر الكوارث
 

ي اتخاذ القرار
ن
 تشجيع مشاركة النساء والفتيات ف

 
ز النساء والفتيات  .6 ز وأبعاد تمكي  ز الجنسي  ي العاملة عىل المساواة بي 

ما يخص فيإنشاء قاعدة بيانات بمنظمات المجتمع المدتز
ي تشكل جزء من مجموعة 

ي والحد من مخاطر الكوارث والهجرة الئر
ي يمكن أن تعتمد عليها التغت  المناجز

اتيجية الئر الموارد االستر
 الحكومات. 

 
ي أو موقع لمشاركة المعلومات والموارد المتضمنة ألفضل ال رسة المهنيةشبكة المماتشكيل  .7

وتز يد اإللكتر رسمية عتر التر
 الممارسات والدروس المستفادة. 

 
رة، والنساء لإىل جانب الحكومات  القيام بدور المناضة والدعوة .8  من المجتمعات المتضز

ً
دعم التمثيل الفعال للنساء، خاصة

ي الدومنظمات المهاجرات، 
ي و المجتمع المدتز

الحد من مخاطر الكوارث اعمة فيما يخص آليات اتخاذ القرار حول التغت  المناجز
 والهجرة. 

 
ي تصميم السياسات وتنفيذها لدمج تعزيز وتقوية المنارصة

ن
ن وحقوق المرأة ف ن الجنسي   المساواة بي 

 
ك لورش العمل مع الحكومات الوطنية والمحلية لخلق حالة من الوعي مع بناء القدرات  .9 ز  لدمجالتنظيم المشتر المساواة بي 

ز المرأة  ز وتمكي  انية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والتغت  الجنسي  ز اتيجيات وخطط وبرامج ومخصصات المت  عتر استر
ي والهجرة. 

 المناجز
 

ي والحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية  .10
ك مع حكومات المنطقة لمؤتمر رفيع المستوى حول التغت  المناجز التنظيم المشتر

 . النساء المستدامة وهجرة 
 

ن المرأةعمليات  ن وتمكي  ن الجنسي   مجموعة األطراف المعنية بالمساواة بي 
 

ات المختصة بقياس مدى تقدم  .11 ز تحديد االختصاصات وخطط العمل والمؤشر مجموعة األطراف المعنية بالمساواة بي 
ز المرأة ز وتمكي   . الجنسي 


