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ي اإلقل��ي الخامس للحد من مخاطر ال�وارث   المنتدى العرىب

���ــــع العمل المح�ي للحد من مخاطر ال�وارث الصمود: من الخطر إ�   

ي  11 -8
�ن الثاىف /��ث ي ال��اط، الممل�ة المغ���ة  2021نوفم�ب

 �ف
�
اض�ا اف�ت  

ف  ف وتمكني ف الجنسني لحد من مخاطر ال�وارث وتغ�ي ل ةالمرأالمجموعة الع���ة الطوع�ة للمساواة بني
 المناخ والهجرة (الدول الع���ة) 

 

 ب�ان العمل الطو�ي 

 

 الديباجة 

شد باتفاق�ة القضاء ع� جميع أشكال    ذ إ • ض ضد المرأة لعام  �س�ت لعام    ال�وارث ، و�طار ِسنداي للحد من مخاطر  1979التمي�ي
المناخ2015 تغ�ي  �شأن  بار�س  واتفاق�ة  و2015  لعام  ،  العال�ي ا،  أجل التفاق  والنظام�ة من  والمنظمة  اآلمنة  لعام    الهجرة 
ي التأهب لل�وارث والحد من و باعتبارها آل�ات �عزز بعضها البعض    ،2018

ض المرأة �ض ض وتمكني ض الجنسني تعزز وتح�ي المساواة بني
ي والتك�ف معه وأهداف التنم�ة المستدامة؛ المخاطر واالستجابة 

ات�ج�ات التخف�ف من التغ�ي المنا�ض  لها واس�ت
ي �ستعد فيها الرجال والنساء والفت�ان والفت�ات   ر)الجند (   و�ذ تالحظ االختالفات القائمة ع� الن�ع االجتما�ي  • ي السبل اليت

�ض
ي و�خففون منها و�تك�فون   ي والتدهور البييئ

ي يتأثرون من خاللها بال�وارث والتغ�ي المنا�ض للمخاطر و�حدون منها، والسبل اليت
 معها؛ 

ي األدوار  و�قرارا� بأن هذە االختالفات القائمة ع� الن�ع االجتما�ي من ناح�ة اآلثار والمس  •
ي البقاء ع� ق�د الح�اة راسخة �ض

اهمة �ض
واألشكال    ، االجتما�ي والن�ع  الجنس  ع�  ض  القائمني المساواة  وعدم  ض  والتمي�ي أصال،  القائمة  الجندري  الطابع  ذات  والسمات 

ي واإلثن�ة، ووضع اله
جرة، والجنس�ة،  المتفاعلة األخرى من التهم�ش مثل الوضع االقتصادي، والعمر، واإلعاقة، واألصل العر�ت

ض جملة أمور أخرى، مع آثار غ�ي متناسبة ع� النساء والفت�ات؛ والموقع الج  ي من بني
 غرا�ض

ي س�اقات مختلفة ل�ن هناك  •
كة، تتج� مثً� ع�ب ارتفاع     ونظرا� إ� أن هذە االختالفات تتج� بطرق متعددة �ض قواسم مش�ت
ي ال�وارث بما �شمل النساء الم

هن متوسط وف�ات اإلناث �ض كن لمص�ي ي قد ي�ت
ي لديهن إعاقة واللوايت

سنات، والنساء والفت�ات اللوايت
ي تعت�ب أ��ب من اآلثار نفسها ع�  بوالتصور السائد    ةاالجتماع�  مة �سبب الوص أنهن أعباء؛ واآلثار االقتصاد�ة ع� النساء واليت

ي يتطلبها التنقل بحثا  الرجال؛ وز�ادة أعباء العمل، والتعب، وخسارة الوقت والفرص المدرة للدخل   �سبب الساعات الط��لة اليت
ا�دة   ض الم�ت ؛ والمصاعب  �ي

ض الغذاء والوقود والم�اە؛ واالعتداء والعنف الجن�ي والم�ض ي تواجهعن  للنساء، وع� نحو خاص    اليت
الوصول  ع� صع�د  ��ب  وي، والتهم�ش األ آالنتقال إ� المأثناء االنساء الحوامل والمسنات، والنساء والفت�ات من ذوات اإلعاقة،  

ي آل�ات صنع القرار. 
ي و�عادة البناء؛ ونقص التمث�ل �ض

 إ� الموارد الماد�ة وغ�ي الماد�ة لإلغاثة والتعا�ض
 

ة ع� قدرة النساء ع� الصمود وع� التك�ف مع ال�وارث وتغ�ي المناخ  • و�ذ تجدد التأ��د ع� أن ذلك يؤثر مبا�ث
؛ ي  والتدهور البييئ
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ي و�نما هن مستجيبات   و�ذ �شدد ع� أن • ي والتدهور البييئ

النساء والفت�ات لسن مجرد ضحا�ا لل�وارث والتغ�ي المنا�ض
ض موارد ي الصفوف األمام�ة وعنا� أساس�ة �جلنب

لتع��ز بقاء األ�ة والمجتمع وللتأهب والحد من المخاطر    هن�ض
ي والتك�ف. 

 والتعا�ض
 

إلدارة   حاسمةأن مشاركة المرأة �ش�ي إ�    2015  سنداي للحد من مخاطر ال�وارث لعاممن إطار  ‘1’  –(أ)    36 بأن الفقرة  ا� و�قرار  •
التأهب  لالمخاطر وتصم�م س�اسات وخطط و�رامج   النساء ع�  لحد من مخاطر ال�وارث وتنف�ذها من أجل تع��ز قدرات 

 بعد ال�وارث؛��جاد سبل ع�ش بد�لة و 
 

حاال  • ي 
�ض يتأثرن  والفت�ات  النساء  بأن  وأنهن  و�قرارا�  والفت�ان،  الرجال  مع  مقارنة  متناسب  وغ�ي  مختلف  �شكل  ال�وارث  ت 

األفضل لتمث�ل مصالحهن الخاصة    نوأن النساء والفت�ات من مجموعة من الفئات المستبعدة همستجيبات أول��ات مبتكرات،  
ي جميع مراحل العمل�ة الس�اسات�ة لضمان تناول األول��ات الخاصة  

ي ص�اغة وتنف�ذ وتم��ل  والعمل مع الحكومات �ض
بهن �ض

ض   ض الجنسني ورصد وتقي�م تدخالت الوقا�ة والتأهب واالستجابة. و�ضمن ذلك تدخالت مصممة ع� نحو خاص والمساواة بني
ي الحد من مخاطر ال�وارث واالستجابة لها، والتخف�ف من تغ�ي المناخ والتك�ف معه،  

ض النساء و���د من االستثمار �ض وتمكني
ي   ؛ والتدهور البييئ

 
ي  •

ي بعض البلدان، بما �شمل فئات مختلفة من النساء وأول��اتهن �ض
و�قرارا� بأن النساء �شكلن نصف السكان، وأ��� �ض

ي س�ساهمن �شكل   ناخوضع وتنف�ذ س�اسات وخطط و�رامج ج�دة الموارد تتناول ال�وارث وتغ�ي الم والتدهور البييئ
ي التنم�ة المستدامة؛ 

 قوي �ض
 

ض مختلف    تتقاطعمخاطر ال�وارث واالستجابة لها، وتخف�ف تغ�ي المناخ والتك�ف معه وحما�ة البيئة    و�قرارا� بأن الحد من • بني
ض مؤسسات من قطاعات متعددة، بما �شمل   ي الس�اسات وتعاون وتنسيق بني

مجاالت الس�اسات وتطلب تماسكا مقصودا� �ض
ي هذە  إدارات الزراعة والبيئة و�دارة ال�وارث وآل�ات النساء الو / وزارات

ي الجندر �ض ي واختصاصيي
طن�ة ومنظمات المجتمع المديض

 المجاالت؛
 

ي مكون أسا�ي م • التنقل الب�ث المناخ   نونظرا� ألن  التخف�ف من تغ�ي  مكونات المخاطر والقدرة ع� الصمود وأن تدخالت 
أن ال�وارث،  إ�  والتك�ف معها الفعالة والحد من مخاطر ال�وارث تقدم للمجتمعات خ�ار الع�ش ح�ث تتواجد، ونظرا� مع ذلك  

نة مع مجموعة من عم ي كانت مق�ت   ذات الطابع الجندري  ل�ات التنم�ة األخرىواألحداث الناجمة عن تغ�ي المناخ والتدهور البييئ
 للهجرة؛ المسببة  األساس�ة  لعوامل من ا

 
ي ه  أن  ونظرا� كذلك إ� •

ات�ج�ة للبقاء ع� ق�د الح�اةذالنساء هاجرن �ض ي بعض    ،ا الس�اق �شكل مستقل أو مع أ�هن كاس�ت
و�ض

 الس�اقات هاجرت أعداد أ��ب من الرجال وتركوا النساء واألطفال وراءهم؛
 
 

قبل   • المعلومات  نقص  �شمل  الهجرة  عوامل  مراحل  جميع  ي 
�ض  

�
متناسبا غ�ي  ا�  ض تمي�ي النساء  مواجهة  مع  بأنه  و�قرارا� 

�جعلهن مغادرةال ما  نقلها  ي 
ينب�ض الرجال  من  أقل  أصوً�  وامتال�هن  المغادرة،  قبل  التدر�ب  إ�  الوصول  وعدم   ،
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ي سوق العمل ع� شكل تراجع فرص الع�ش ن،  التجن�د والمتج��ن وعبود�ة الديوكالء  الستغالل  ات  معرض
ض �ض والتمي�ي

 الالئقة. 

 

امات العمل الطو�ي  ف  ) 2024-2021(ال�ت

العمل الطو�ي   م ب�ان  ف المرأالخاص ب�ل�ت ف  ف وتمكني ف الجنسني المناخ والهجرة  ة لالمجموعة الطوع�ة للمساواة بني ال�وارث وتغ�ي  لحد من مخاطر 
ي المنطقة بالطرق التال�ة: بدعم الحكوم (الدول الع���ة) 

 ات �ف

 

 جمع الب�انات المراع�ة للن�ع االجتما�ي واألبحاث واألدوات لوضع الس�اسات وتنف�ذها

ي قواعد الب�انات الحال�ة ووضع قوائم مرجع�ة ومبادئ توجيه�ة لضمان تعم�م الن�ع االجتما�ي   •
دمج ب�انات الن�ع االجتما�ي �ض

ي س�اسات مخاطر 
ي يتم وضعها؛ �ض  ال�وارث المناخ�ة والهجرة اليت

ومراجعة   • أفضل  اال تقي�م  فهم  ع�  للحصول  جندري  منظور  من  المنطقة  ي 
�ض وضعت  ي  اليت الخمس  القط��ة  ات�ج�ات  س�ت

 للخطوات الحال�ة المخطط لها وتحد�د الفجوات؛ 
وأول��ا • ض  الجنسني ض  بني المساواة  دمج  ي 

�ض �ساعد  و�قل�م�ة  محل�ة  حالة  دراسات  ي  إعداد 
�ض والفت�ات  النساء  ات�ج�ات اال ت  س�ت

ض قوانالو  و ني و ال  و الخطط  ان�ات  ض التنم�ة  الم�ي وأهداف  والهجرة  ي 
المنا�ض والتغ�ي  ال�وارث،  مخاطر  من  بالحد  المتعلقة  نامج  �ب

 المستدامة؛ 
كاء األعضاء لدعم مسح المخاطر الذي يرا�ي   • ي مؤسسات ال�ث

الن�ع االجتما�ي بما  استخدام المرافق وأ�شطة البحث القائمة �ض
ات ل�ل خطر كجز من خطة لتع��ز القدرة ع� الصمود �مكن مشاركتها مع الدول الع���ة.   �شمل مؤ�ث

 

ي صنع القرار
  تع��ز مشاركة النساء والفت�ات �ف

ة  • للف�ت األول��ة  ذات  العمل  خطة  مدخالت  ي 
�ض المساهمة  ي 

�ض للمجموعة  الرئ�س�ة  األ�شطة  من  واحد  لخاصة  ا   2024-2021  يتمثل 
ات�ج�ة الع���ة اإلقل�م�ة للحد من مخاطر ال�وارث التوص�ات/المدخالت التال�ة من أجل تع��ز مشاركة    بح�ث تتضمن   2030- 2015  باالس�ت

ي صنع القرا
 : رالنساء �ض

 
o ي بعض البلدان فقط ع� إدماج المخاطر ال

ات�ج�ات الحال�ة �ض بيولوج�ة  ضمان أال تركز خطة العمل والدعم الما�ي لتقي�م االس�ت
ض ع� الفرص لمعرفة ك�ف  ي أن �كون هناك ترك�ي

�مكن دمج الن�ع االجتما�ي وأول��ات النساء ع� صع�د تغ�ي المناخ    ل�ن ينب�ض
 والحد من مخاطر ال�وارث والهجرة. 

o توجيه�ة/قوائم مرجع�ة س�اسات�ة الحد من مخاطر    وضع مبادئ  تركز ع�  ي  اليت الس�اسات  ي 
االجتما�ي �ض الن�ع  تعم�م  لدعم 

 ال�وارث ف�ما يتعلق بتغ�ي المناخ والهجرة. 
o   تع��ز الحوار حول تغ�ي المناخ والهجرة ومنظور الن�ع االجتما�ي لدعم الحكومات بالب�انات والمعرفة لدعم سبل التعامل مع

 هذە المسائل. 
o ات�ج�ات القط��ة الحال�ة ودعم أصحاب المصلحة حيت يتمكنوا من تطبيق وتنف�ذ هذە  برامج تط��ر القدرات ل دراسات االس�ت

؛  ات�ج�ات ع� الصع�دين المح�ي واإلقل��ي  االس�ت
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o  .ان�ة لتنف�ذ هذە الخطط ض  وضع خطط عمل محل�ة ترا�ي الن�ع االجتما�ي مع تط��ر القدرات وتخص�ص الم�ي
o   ي دعم أ�شطة

ي بعض  الق  تط��ر المساهمة �ض
ي تم وضعها �ض ات�ج�ات الحد من مخاطر ال�وارث اليت درات باالستناد إ� تقي�م اس�ت

ي تدعم الن�ع االجتما�ي والمناخ والحد من    جراءاتالبلدان الع���ة والتوص�ات باإل   لدعم إدماج اإلجراءات اليت
�
المطل��ة م�دان�ا

 مخاطر ال�وارث والهجرة. 

ي تصم�م الس�اسات وتنف�ذهاتع��ز المنا�ة والقدرات لتعم�م الم
ف وحقوق المرأة �ف ف الجنسني  ساواة بني

ي وأصحاب المصلحة   •
نت مع الحكومات الوطن�ة والمحل�ة ومنظمات المجتمع المديض ي تنظ�م ورش عمل/مؤتمرات ع�ب اإلن�ت

المشاركة �ض
ي اس�ت 

ض النساء �ض ض وتمكني ض الجنسني ات�ج�ات الحد من مخاطر ال�وارث وتغ�ي المناخ  اآلخ��ن للتوع�ة و�ناء القدرات من أجل تعم�م المساواة بني
 والهجرة. 

ض   • كاء، إعداد أدوات وف�ديوهات ورسوم توض�ح�ة ومنتجات تواصل أخرى للتوع�ة من أجل الدعوة إ� تعم�م المساواة بني بالتعاون مع ال�ث
ي تصم�م الس�اسات وتنف�ذها. 

ض وحقوق المرأة �ض  الجنسني
ي تصم�م الس�اسات وتنف�ذيها. وضع وتنف�ذ برامج تدر�ب إقل�م�ة لد  •

 عم تعم�م حقوق المرأة �ض
ي الدول الع���ة  •

ي وضع مناهج دراس�ة �ض
 المساهمة �ض

ف المرأة  ف وتمكني ف الجنسني  عمل�ات مجموعة أصحاب المصلحة للمساواة بني

جمة إ� اللغة  دعم أ�شطة بناء القدرات لتوف�ي محتوى وأ�شطة تدر�ب�ة كمجموعة جندر�ة وللتأ�د من أن المقاالت  • والتقار�ر الموجودة م�ت
 . ض  الع���ة حيت تكون متاحة ألصحاب المصلحة المختلفني

دعم  • أجل  من  الحوار  هذا  وتع��ز  جندر�ة  نظر  وجهة  من  والهجرة  ال�وارث  مخاطر  من  والحد  المناخ  تغ�ي  �شأن  الحوار  ي 
�ض المساهمة 

ات�ج�الحكومات بالب�انات والمعارف المطل��ة لوضع الس�اسات واالس   . ات �ت
ي المناهج الدراس�ة لبناء قدرات أج�ال الشباب حول هذە القضا�ا.  •

 إدخال االستجابة الجندر�ة �شأن الحد من مخاطر ال�وارث �ض
ي المنطقة الع���ة.  •

ي �ض
ي كافة أ�شطة منظمات المجتمع المديض

ض المجموعات الطوع�ة المختلفة ودمج الن�ع االجتما�ي �ض  استكمال األ�شطة بني
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