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موقف مشك يدعو إى الالام بتمك#ن املرأة ي القمة العاملية للعمل ٕالانساني
 دف القمة العاملية للعمل ٕالانساني إى تحقيق إصالحات عاملية ك! ى لتعزيز حماية ومساعدة ٔالاشخاص املتضررين
من ٔالازمات .وتدعو املنظمات املوقعة أدناﻩ القمة إى جعل قيادة املرأة واملساواة بCن الجنسCن والعنف القائم عHى
الجنس Nي صلب هذﻩ ٕالاصالحات.
أثبتت البحوث والتجارب أن الفشل Nي معالجة ٓالاثار الجنسانية لألزمات ،بما Nي ذلك الصحة الجنسية وٕالانجابية
والعنف القائم عHى الجنس ،هو من أك! نقاط الضعف والثغرات املتكررة Nي مواجهة الكوارث .فالنساء والفتيات
ً
واملنظمات املحلية املعنية بحقوق املرأة تكون غالبا Nي طليعة املستجيبCن ملجا kة ٔالازمات ولهن إسهامات مهمة Nي
ّ
جهود التعاNي م oا ،إال أن معظم هذﻩ ٕالاسهامات يمر دون اع mاف  kا .وإذا ركزت نتائج القمة العاملية للعمل ٕالانساني
عHى تمكCن النساء والفتيات فسيثمر ذلك Nي إنقاذ املزيد من ٔالارواح وتعزيز جهود التكيف.
يستند هذا املوقف عHى إسهامات واسعة لنساء من مجتمعات محلية متضررة من ٔالازمات ،وملنظمات محلية معنية
بحقوق النساء من بيئات متضررة من كوارث طبيعية وصراعات .كما يب xyعHى توصيات نتجت عن مشاورات مع أكz
من  40امرأة Nي لجنة ٔالامم املتحدة املعنية بوضع املرأة )آذار/مارس  ،(2015ومشاورات إقليمية مع أك zمن 75
ً
ممثلة عن منظمات معنية بحقوق النساء Nي منطقة أم Cكا الالتينية )نيسان/أبريل  ،(2015وورشة عمل Nي الهاي Nي
ً
املراجعة السنوية الخامسة عشرة لقرار مجلس ٔالامن رقم ) 1325أيار/مايو  ،(2015فضال عن مشاورات ع! الان mنت
Nي تموز/يوليو  2015مع العديد من مجموعات املجتمع املدني ٔالاخرى.
إننا ندعو الحكومات ووكاالت ٔالامم املتحدة واملجتمع املدني والقطاع الخاص والجهات املعنية ٔالاخرى إى املوافقة عHى
الmام القمة العاملية للعمل ٕالانساني بتمكCن النساء املتضررات من ٔالازمات ،والذي يتكون من العناصر التالية:
 (1تمك#ن املرأة ي التجمعات السكانية املتضررة من ٔالازمات من املشاركة ي برامج املساعدة ٕالانسانية
والحماية والانتعاش ،وصياغة سياسات املساعدة ٕالانسانية وكذلك ي جهود "املساءلة أمام السكان
ً ً
املتضررين" .تلعب املرأة دورا هاما Nي برامج ٕالاغاثة ٕالانسانية وكذلك Nي الانتعاش بعد ٔالازمة ،وعHى جميع
ٔالاطراف املشاركة Nي القمة الالmام بتعزيز وتوسيع دعمهم لهذا الدور .ويشمل هذا الالَ mام بضمان مشاركة
شاملة ّ
وبناءة للنساء والفتيات Nي تقييم حاالت الطوارئ وتصميم برامج ٕالاغاثة وتنفيذها ورصدها
وتقييمها ،وتقييم أوضاع ما بعد الكارثة والدروس املستفادة )بما Nي ذلك مواضيع الحد من مخاطر
ً
الكوارث ،والتكيف ،والتأهب لحاالت الطوارئ وخطط املعالجة( .وتحقيقا لذلك ،تنبي زيادة أعداد

املوظفات Nي جميع مستويات العمل ٕالانساني ،من الخطوط ٔالامامية وح مستوى القيادة .ويمكن للجهات
املانحة استخدام نفوذها لتشجيع املشاركة النسائية Nي جانب الشركاء املنفذين ووكاالت ٔالامم املتحدة،
ّ
وكذلك زيادة الاستثمار Nي بناء القدرات وNي برامج متخصصة مثل "أماكن آمنة" تمكن النساء والفتيات من
ً
تنظيم أنفسهن والتعب Cعن آرا £ن واملساهمة Nي صنع القرار .وينبي أيضا الحصول عHى الmامات صريحة
بضمان مشاركة املرأة Nي سياق ترك Cالقمة عHى "املساءلة أمام السكان املتضررين" .ويشمل ذلك تعزيز
قدرات التحليل لضمان عدم إقصاء املرأة بسبب السن أو العرق أو الطائفة أو ٕالاعاقة أو غ Cذلك من
أشكال التمي .Cكما ت! ز ضرورة وجود مداخل واس mاتيجيات متعددة لضمان إنشاء آليات فعالة ملنع
الاستغالل والاعتداء الجن§¦ .xوتؤثر الكوارث ً
غالبا عHى سبل عيش النساء بطرق ملموسة ،كما تزيد بشكل
ً
عام عدد ٔالاسر ال xتعيلها نساء .ويمكن أيضا تعزيز تمكCن النساء والفتيات من خالل زيادة دعم التعليم
وفرص كسب العيش عHى املدى الطويل ،وªي نقاط يمكن إدراجها Nي نتائج القمة فيما يتعلق بالتمويل
ٕالانساني وجسر الفجوات التنموية وٕالانسانية.
 (2إعطاء ٔالاولوية إلشراك املنظمات املحلية املعنية بحقوق النساء ي العمل ٕالانساني من خالل إدخال
إصالحات عUى ٔالانشطة ٕالانسانية ي جوانب التمويل والشراكات والقيادة والتنسيق .فهذﻩ املجموعات
ً
تكون غالبا Nي طليعة املستجيبCن ،ولكن مساهما ا ال تلقى الاع mاف الكاNي .ولذلك ينبي إجراء إصالحات
هيكلية رئيسية تشمل ،عHى سبيل املثال ال الحصر ،مجال املسؤولية Nي العنف القائم عHى الجنس ،ونظام
القطرية وفرق العمل ُ
تنسيق املجموعات ،والفرق ٕالانسانية ُ
القطرية املعنية بقضايا النوع الاجتماي لتعزيز
ً
نهج أك zشموال بما Nي ذلك آليات مراقبة املشاريع ٕالانسانية .ينبي أن تتعهد ٔالاطراف املشاركة Nي القمة
بتعزيز شراكا ا مع طيف متنوع من املنظمات املحلية املعنية بحقوق النساء عHى مستوى اتخاذ قرار
السياسات وممارس °ا ،وزيادة التمويل لدعم عمل هذﻩ املنظمات.
 (3تعزيز القدرات الحكومية عUى تناول قضايا املساواة ب#ن الجنس#ن والعنف القائم عUى الجنس ي
الاساتيجيات وال`امج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف والتأهب والاستجابة .تركز القمة
ً
ً
تركCا كب Cا عHى تمكCن ٔالاطراف الوطنية Nي مجال العمل ٕالانساني .وح تأخذ هذﻩ الجهود Nي اعتبارها
موضوي املساواة بCن الجنسCن والعنف القائم عHى الجنس ،يجب إعطاء ٔالاولوية لثالثة عناصر أساسية.
ً
أوال ،يجب إعطاء ٔالاولوية ل mجمة الالmامات السياسية رفيعة املستوى إى بناء املزيد من قدرات الدولة Nي
ً
إعداد موازنات تراي منظور النوع الاجتماي ،وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس )فضال عن
معلومات أخرى عن السن وٕالاعاقة والطائفة وعوامل أخرى خاصة بالبلد املع xyتؤدي إى التمي Cوتعوق
تقديم املساعدة والحماية( .وينبي أن يغ xyذلك عملية صنع القرار والرصد واملساءلة Nي جهود الحد من
ً
مخاطر الكوارث والتكيف والتأهب والاستجابة .ثانيا ،يجب بناء قدرات الحكومات الوطنية عHى توفC
ً
خدمات منع العنف القائم عHى الجنس والتصدي له ،وذلك استنادا إى أفضل املمارسات واملعاي Cوم oا
املبادئ التوج ²ية الجديدة ال xوضع °ا اللجنة الدائمة املش mكة بCن الوكاالت إلدماج التدخالت الهادفة إى
ً
تصدي العمل ٕالانساني لهذا النوع من العنف .ثالثا ،يجب أن تضمن الخطط الوطنية املتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث والتأهب والاستجابة للطوارئ مشاركة فعالة من املنظمات املحلية املعنية بحقوق املرأة
ومن النساء Nي املجتمعات املحلية املتضررة من ٔالازمات Nي جميع املراحل )التشاور والتنفيذ والرصد
والتقييم(ً .
وتبعا لطلب منظمات حقوق املرأة ،ينبي إضفاء الطابع الرسم xعHى ما سبق ع! توقيع مذكرة
تفاهم بي oا وبCن السلطات.
 (4اعتبار تحقيق املعاي #الدنيا بشأن املساواة ب#ن الجنس#ن والعنف القائم عUى الجنس ي صلب نتائج
القمة املتعلقة بفعالية املعونة ٕالانسانية واملساءلة .ينبي أن تعزز القمة ثالث مبادرات هامة Nي هذا

الصدد :املبادئ التوج ²ية الجديدة ال xوضع °ا اللجنة الدائمة املش mكة بCن الوكاالت بشأن العنف القائم
عHى الجنس ،وال xتوفر الحد ٔالادنى من الmامات تخفيف مخاطر هذا العنف من خالل العمل Nي جميع
قطاعات املساعدة ٕالانسانية .وNي الوقت نفسه ،يجري إصالح "مؤشر النوع الاجتماي" الذي وضعته اللجنة
الدائمة املش mكة بCن الوكاالت – وهو عبارة عن أداة لتشجيع املساءلة عن ال! امج املتصلة بقضايا النوع
الاجتماي من خالل التمويل ٕالانساني – بشكل نموذ·ي لتوسيع رصد" تداب Cاملساواة بCن الجنسCن" خالل
الدورة الكاملة لل! امج .عالوة عHى ذلك ،نشر الفريق العامل املش mك بCن الوكاالت املع xyبالصحة ٕالانجابية
Nي حاالت ٔالازمات دراسة عاملية لتقييم الثغرات Nي تقديم الخدمات Nي الخطوط ٔالامامية Nي مجال الصحة
ٕالانجابية Nي حاالت الطوارئ .وينبي جمع التوصيات الصادرة عن هذﻩ املبادرات مع نتائج القمة بشأن
فعالية العمل ٕالانساني واملساءلة .وعHى جميع ٔالاطراف املشاركة Nي القمة الارتقاء بجهود مواجهة ٔالازمات
لتل x¹الحد ٔالادنى من معاي Cاملساواة بCن الجنسCن ،والعنف القائم عHى الجنس والصحة الجنسية
وٕالانجابية Nي حاالت الطوارئ.
 (5استخدام خريطة طريق "دعوة للعمل عUى الحماية من العنف القائم عUى الجنس ي حاالت الطوارئ"
ح lmعام  2020واملراجعة السنوية الخامسة عشرة لقرار مجلس ٔالامن رقم  1325لتوجيه نتائج القمة
العاملية للعمل ٕالانساني ي مجال املساواة ب#ن الجنس#ن والعنف القائم عUى الجنس ،والنص بشكل
واضح ومحدد عUى موضوع العنف القائم عUى الجنس ي نتائج القمة ذات الصلة بالقانون ٕالانساني
الدوي .ينبي تعزيز الروابط بCن القمة والدعوة للعمل عHى الحماية من العنف الجن§¦N xي حاالت الطوارئ
وقرار مجلس ٔالامن رقم  .1325وينبي ،عHى وجه الخصوص ،أن تس mشد نتائج القمة والmاما ا بخارطة
طريق الدعوة للعمل ح عام  ،2020وتوصيات محور "ٕالاغاثة والانتعاش" Nي املراجعة السنوية الخامسة
عشرة لقرار مجلس ٔالامن رقم  .1325وينبي أن تس mشد آليات املساءلة بعمليات عHى غرار اتفاقية القضاء
عHى جميع أشكال التمي Cضد املرأة وخطط العمل الوطنية بشأن قرار مجلس ٔالامن الدوي رقم 1325
 kدف تعزيز الاهتمام بقضايا املساواة بCن الجنسCن والعنف القائم عHى الجنس Nي حاالت الطوارئ ،وذلك
من خالل تقارير سنوية عن التقدم الذي أحرزته الدول وتقديم الدعم لتقارير الرصد "املوازية" ال xتعدها
منظمات املجتمع املدني .كما ينبي أن تشمل نتائج القمة الخاصة بالقانون ٕالانساني الدوي والصراع إشارة
محددة إى العنف القائم عHى الجنس ،وإعادة التأكيد والبناء عHى الالmامات ال xتعهدت  kا الدعوة
للعمل ،وقمة الدول السبع ،ومجلس ٔالامن الدوي ،واملشاركون Nي مؤتمر القمة العالم xللقضاء عHى العنف
الجن§¦N xي حاالت الصراع Nي عام  ،2014ومبادرات إقليمية مثل جهود الاتحاد ٔالافريقي من أجل تعميم
مراعاة املنظور الجنساني واملؤتمر الدوي ملنطقة البح Cات العظم – إعالن كمباال بشأن العنف الجن§¦x
والعنف القائم عHى الجنس لعام .2011
 (6استثمار عملية مؤتمر القمة العاملية للعمل ٕالانساني لتأكيد الدعم السيا للعمل ٕالانساني القائم
عUى املبادئ واحام القانون ٕالانساني الدوي .وينبي إصالح السياسات الحكومية املرتبطة بأجندات
َ
مكافحة ٕالارهاب ،وال xتتعارض مع القانون ٕالانساني الدوي وتحرم النساء والفتيات من الحصول عHى
املساعدات ٕالانسانية والحماية .ومن ٔالامثلة عHى هذﻩ السياسات :سياسات مكافحة ٕالارهاب ال xتعوق
تدفق التحويالت املالية أو قدرة الوكاالت ٕالانسانية عHى تقديم املساعدة للنساء والفتيات Nي املناطق
الخاضعة لسيطرة الجماعات املسلحة املحظورة ،وقصف الطائرات بدون طيار ،وعمليات ال mحيل السري
وغ Cها من العمليات العسكرية ال xتن °ك الحقوق ٕالانسانية للمرأة Nي املجتمعات املتضررة من ال¼اعات.
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