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 املرأةوضع جلنة 
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠٠٥مارس / آذار١١ -فرباير / شباط٢٨
  من جدول األعمال٣البند 

الدورة متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة و      
عـام  املـرأة  � :االستثنائية للجمعية العامـة املعنونـة   

ــة  : ٢٠٠٠ ــاواة بـــــني اجلنســـــني والتنميـــ املســـ
   �احلادي والعشرينوالسالم يف القرن 

  منقّحمشروع قرار: *الفلبني  
ــتعمري اإلنعــاش وإعــادة التأهيــل  اإلغاثــة وإدمــاج منظــور جنســاين يف جهــود     وال

لــــيت عصــــفت تســــونامي اســــيما يف أعقــــاب كارثــــة   ال،الالحقــــة للكــــوارث
 اهلندي باحمليط

 ،املرأةوضع إن جلنة  
ــاير / الثـــاينكـــانون ١٩ املـــؤرخ ٥٩/٢٧٩ إىل قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة  إذ تشـــري  ينـ
 املــــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٤ديســــمرب / األولكــــانون ٢٢ املــــؤرخ ٥٩/٢٣٢، و ٢٠٠٥
، ٢٠٠٤ديسـمرب   / األول كـانون  ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/٢١٢، و   ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون ٢٢
 بشأن اإلدارة البيئيـة والتخفيـف مـن    ٢٠٠٢ال عن االستنتاجات املتفق عليها للجنة يف عام    فض

 حدة الكوارث الطبيعية،
، الصـادر عــن املــؤمتر  ٢٠١٥-٢٠٠٥ إىل إطــار عمـل هيوغــو للفتــرة  وإذ تشـري أيضــا  

 إىل ١٨العــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث الــذي عقــد يف كــويب، باليابــان، خــالل الفتــرة مــن 
 

 . من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩للمادة وفقا  * 
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، والــذي ســلَّم بوجــوب إدمــاج منظــور جنســاين يف مجيــع       ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون ٢٢
السياســات واخلطــط وعمليــات صــنع القــرار املتعلقــة بــإدارة خمــاطر الكــوارث، مبــا فيهــا تلــك    

ــر        ــذار املبك ــيم املخــاطر واإلن ــات املتصــلة بتقي ــات السياســات واخلطــط والعملي وإدارة املعلوم
 والتثقيف والتدريب،

 والتعهـد بتصـميم وتنفيـذ       )١( علـى إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني          ذ تؤكد من جديـد    وإ 
ورصد، مبشاركة املرأة مشاركة فعالة، برامج وسياسات تراعي اجلنسني وفعالة وكفـؤة وتعـزز      

 بعضها البعض على مجيع املستويات اليت ستدعم متكني املرأة والنهوض هبا،
اء والفتيات الالئي تضررن من جـّراء الكـوارث      إىل االلتزامات املتعلقة بالنس    وإذ تشري  

الطبيعية والتشرد وغـري ذلـك مـن حـاالت الطـوارئ يف منـهاج عمـل بـيجني والوثيقـة اخلتاميـة                        
 ،)٢(للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 ٢٠٠٤/٤ االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللـس  وقـرار    ٤٨/٤ إىل قرارها    وإذ تشري أيضا   
 بشــأن تعمــيم منظــور جنســاين يف مجيــع السياســات والــربامج يف ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٧املــؤرخ 
 ، األمم املتحدةمنظومة

ــدرك  ــة      وإذ ت ــك كارث ــا يف ذل ــد، مب ــا املتزاي ــة وتأثريه  عــدد وحجــم الكــوارث الطبيعي
ــوب شــرق آســيا يف        ــاطق جن ــدي ومن ــة احملــيط اهلن ــيت عصــفت مبنطق  كــانون ٢٦تســونامي ال

ممـا أسـفر عـن وفـاة مئـات اآلالف وتشـريد ماليـني األشـخاص الـذين                   ،  ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 أصبحوا بدون مأوى،

 مـن أن النسـاء واألطفـال يشـكلون األغلبيـة السـاحقة ألولئـك                وإذ تعرب عـن القلـق      
الــذين تضــرروا ضــررا بالغــا بســبب الكــوارث الطبيعيــة وعواقبــها، مبــا فيهــا كارثــة تســونامي     

  يف فقر حلقهم أشد الضرر،األخرية وأن أولئك الذين يعيشون
 أن املرأة لديها أدوار متعـددة ومتنوعـة، مبـا فيهـا رعايـة النـاجني واحملافظـة           وإذ تالحظ  

 على األسرة واجملتمع يف حاالت الكوارث،
 مــن أن النســاء والفتيــات أكثــر عرضــة للعنــف، مبــا يف ذلــك األذى وإذ تشــعر بــالقلق 

والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس يف الكـثري مـن             اجلنسي وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي        
 حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك يف أعقاب الكوارث الطبيعية،

__________ 
ات األمم املتحدة رقـم  منشور (١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ١٥-٤ املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،        تقرير )١( 

 .، املرفقان األول والثاين١الفصل األول، القرار ) E.96.IV.13املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣ -قرار اجلمعية العامة د إ  )٢( 
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 من أن النساء والفتيات يف كثري من حـاالت الكـوارث، مبـا يف               وإذ ينتاهبا القلق أيضا    
ذلـك يف أعقـاب كارثـة تسـونامي، الزلـن مـن بـني ضـحايا العنـف، مبـا يف ذلـك سـوء املعاملـة              

 ية والعنف اجلنسي وغريه من العنف القائم على نوع اجلنس،اجلنس
ــة       وإذ ترحــب  ــود اإلغاث ــال جه ــه ومســاعدته يف جم ــدويل ودعم ــع ال ــتجابة اجملتم  باس

واإلنعــاش وإعــادة التأهيــل والــتعمري، الــيت تعكــس روح التضــامن والتعــاون الــدوليني للتصــدي  
 خرية وغريها من الكوارث،لكارثة تسونامي األ

 مــن أن جهــود اإلغاثــة واإلنعــاش وإعــادة التأهيــل والــتعمري احلاليــة   بــالقلقوإذ تشــعر 
الالحقة للكـوارث، مبـا يف ذلـك كارثـة تسـونامي األخـرية، ال تعـاجل األبعـاد اجلنسـانية للحالـة                       

 معاجلة كافية،
ــة الكــوارث      حتــث - ١  ــد ختطــيط االســتعداد للكــوارث ومواجه ــات، عن  احلكوم

قيــام املــرأة بــدور فّعــال ومتســاٍو مــع جنســاين فضــال عــن كفالــة الطبيعيــة، علــى إدراج منظــور 
 الرجل يف مجيع مراحل إدارة الكوارث؛

الدوليـة  اإلنسـانية    مجيع كيانات األمـم املتحـدة ومنظمـات اإلغاثـة            تطلب إىل  - ٢ 
 واحمللية أن تعزز األبعاد اجلنسانية الستجاباهتا يف حاالت الكوارث؛

يئــات األخــرى ذات الصــلة، أثنــاء اســتجاباهتا      احلكومــات واهلتــدعو بقــوة  - ٣ 
حلاالت الكوارث، إىل تلبيـة احتياجـات السـكان املتضـررين كالغـذاء وامليـاه النظيفـة واملـأوى،           

يف ذلــك الصــحة اإلجنابيــة والصــحة النفســية والــدعم النفســاين واالجتمــاعي والتعلــيم، وأن  مبــا
 تراعي االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات؛

 على أمهية استحداث وتنفيـذ بـرامج مسـتدامة ملكافحـة الفقـر، تقودهـا                تؤكد - ٤ 
حكومــات البلــدان املتضــررة، تــؤدي إىل حتســني وصــول النســاء والفتيــات الــاليت تضــررن مــن  

 جّراء الكوارث إىل املوارد اإلنتاجية والسيطرة عليها؛
يش وتـوفري    ضرورة تناول أبعاد املساواة بني اجلنسني لسـبل كسـب العـ            تؤكد - ٥ 

األمــن وحيــازة األراضــي وحقــوق ملكيــة األراضــي والعقــارات واإلســكان نظــرا إىل أهنــا متثــل  
ــات األســر         ــي مــن ربَّ ــل والنســاء الالئ ــرأة، وال ســيما النســاء األرام حتــديات كــبرية تواجــه امل

 واملعوقات والنساء الالئي فقدن أفراد أسرهن أثناء الكوارث الطبيعية؛
ضــرورة إيــالء اهتمــام خــاص جلوانــب ضــعف وقــدرات     علــى تشــدد أيضــا - ٦ 

 اجملموعات النسائية املهمشة مبا فيها الفتيات؛
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 ضــرورة اســتخدام اخلــربة واملعرفــة والشــبكات النســائية لتشــجيع تؤكــد علــى - ٧ 
املساواة بـني اجلنسـني وإشـاعة العدالـة االجتماعيـة يف سـياق جهـود اإلغاثـة واإلنعـاش وإعـادة                      

يف حاالت الكـوارث وتيسـري وصـول املـرأة إىل وسـائط اإلعـالم وتكنولوجيـا                 التأهيل والتعمري   
 االتصاالت واملعلومات؛

ــوة  - ٨  ــات األخــرى ذات     حتــث بق ــم املتحــدة واهليئ ــات األم ــات، وكيان  احلكوم
الصلة على اختاذ التدابري الالزمـة، مبـا فيهـا اسـتحداث وتنفيـذ مـدونات سـلوك تراعـي املسـائل                     

سـوء املعاملـة اجلنسـية    ومـن  اية النساء والفتيات من االسـتغالل اجلنسـي         اجلنسانية، من أجل مح   
ومجيــع أشــكال العنــف األخــرى يف ســياق الكــوارث الطبيعيــة وتــوفري الرعايــة املالئمــة للنســاء   

 والفتيات الالئي تعرضن لسوء املعاملة اجلنسية وألشكال العنف األخرى؛
ــم املتحــدة واهل   حتــث - ٩  ــات األم ــات وكيان ــات األخــرى ذات الصــلة    احلكوم يئ

املشاركة يف جهود اإلغاثة واإلنعـاش وإعـادة التأهيـل والـتعمري الالحقـة للكـوارث علـى تـوفري                    
التدريب علـى محايـة النسـاء والفتيـات وحقـوقهن واحتياجـاهتن اخلاصـة وتشـجيع التـوازن بـني            

 اجلنسني ومراعاة إحساس اجلنس اآلخر بني صفوف ممثليها وموظفيها؛
 احلكومات إىل إشراك النساء يف مجيع مسـتويات عمليـات اختـاذ القـرار               عوتد - ١٠ 

 يف حاالت الكوارث، مبا فيها مراكز توفري الرعاية للمشردين على مستوى اجملتمع احمللي؛
 احلكومات إىل تشجيع ومحايـة متتـع املـرأة التـام حبقـوق اإلنسـان،                اتدعو أيض  - ١١ 

ــة واإل   ــتعمري يف حــاالت الكــوارث   مبــا فيهــا يف ســياق جهــود اإلغاث نعــاش وإعــادة التأهيــل وال
 الطبيعية؛
ــات ذات الصــلة مب  تشــجع - ١٢  ــات واهليئ ــة احلكوم ــم املتحــدة نظوم ــدعو  األم ، وت

البلدان املاحنة واملؤسسات املالية اإلقليمية والدولية واجملتمـع املـدين املشـاركة يف جهـود اإلغاثـة                 
نفيـذ هنـج قائمـة علـى اجملتمـع احمللـي وتراعـي إحسـاس          واإلنعاش وإعادة التأهيل والتعمري على ت     

اجلنسني، حىت تستطيع املرأة لعب دور نشط على قدم املسـاواة يف مجيـع املراحـل وعلـى مجيـع                    
املســتويات، ورصــد هــذه األمــور عــن طريــق تــدابري عديــدة، مبــا فيهــا مجــع واســتخدام بيانــات  

 للتقدم احملرز وملشاركة املرأة؛إحصائية مصنفة حسب نوع اجلنس من أجل التتبع الدقيق 
 احلكومات وكيانات األمم املتحدة وأصحاب املصلحة مـن ذوي الصـلة    حتث - ١٣ 

علــى دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال مراعــاة إحســاس اجلنســني علــى مجيــع مســتويات إدارة           
 الكوارث؛
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واملنظمــات  األمــم املتحــدة منظومــة إىل حكومــات البلــدان املتضــررة وتطلــب - ١٤ 
قليميــة والبلــدان املاحنــة اإلقــرار جبوانــب ضــعف النســاء والفتيــات وقــدراهتن ومعاجلتــها مــن    اإل

خالل ختصيص موارد على حنو يلـيب احتياجـات اجلنسـني يف جهـود اإلغاثـة واإلنعـاش وإعـادة                    
 التأهيل والتعمري؛

يف دورهتــا إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره إىل اجلمعيــة العامــة  تطلــب  - ١٥ 
الــيت تقــوم وإعــادة الــتعمري األبعــاد اجلنســانية جلهــود اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل واإلنعــاش ســتني ال

 .سونامي األخريةت حاالت الكوارث الطبيعية، مبا فيها كارثة يفبتنسيقها األمم املتحدة 
 


