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  الجنسين بين المساواة تحقيق أجل من العمل تحفيز والفتيات: النساء    
  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من والثالثة الثانية األساسيتان المسؤوليتان    

    
 مجيــع علــى املســاواة[...] قــدم وعلــى كامــل  بشــكل والفتيــات النســاء مشــاركة تصــبح أن جيــب”

  .“املعيار هي املستويات
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
لســبل الــيت تعتمــدها تســبب أشــد الضـرر لتفتـك الكــوارث بالنســاء أكثـر ممــا تفتــك بالرجـال، و   

يف املائـة مـن جممـوع الوفيـات النفاسـية يف سـياق أزمـات إنسـانية،  60وتقع نسبة  .املرأة لكسب الرزق
ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات طفـــــرًة يف فـــــرتات الكـــــوارث  وتشـــــهد مجيـــــع أشـــــكال العنـــــف اجلنســـــاين املوجـــــه

خــالل األزمــات، فــإن النســاء  والنزاعــات. ولــئن كــان النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان يعــانون مجيعــاً 
ن ومتنـــع متـــتعه حبيـــاة آمنـــة وصـــحية  نوالفتيـــات يـــواجهن عقبـــات أكـــرب تعـــوق حتقـــيقهن كامـــل إمكانـــا

املســاواة اهليكليــة بــني اجلنســني. كمــا أن القــدرات واملعــارف  أوجــه عــدم، وهــي عقبــات تُعــزى إىل وكرميــة
عليهـا باسـتمرار يف األزمـات  نَّ ربهِ يـاجلماعـات النسـائية احملليـة و النسـاء وكـذلك ـا  تتميـزوالفعالية الـيت 

  ما تلقى الدعم نتيجة النعدام املساواة اهليكلي هذا.  نادراً 
 صـــصخيُ  مل ،2014 عـــام ففـــي .والفتيـــات النســـاء إىل طريقـــه التمـــويلي الـــدعم جيـــد وال  
 12 سـوى والفتيـان الرجـال احتياجـات عن والفتيات النساء احتياجات تباين تراعي اليت للربامج

 أيضـا، 2014 عـام ويف للكـوارث. لالسـتجابة املتحـدة األمـم تقدمـه الـذي التمويـل مـن املائة يف
   املعنية الوزارات وأ النسائية جلماعاتا تتلق مل

مــــن جممــــوع التمويــــل املوجــــه إىل الــــدول اهلشــــة.  يف املائــــة 1املــــرأة ســــوى نســــبة بشــــؤون   
اســـتعراض لسياســـات املســـاواة بـــني اجلنســـني لعـــام  2015جـــري يف عـــام وعـــالوة علـــى ذلـــك، أ

اليت اتبعتها اللجنة الدائمـة املشـرتكة بـني الوكـاالت واملعنيـة بإعـادة التعمـري والتأهيـل لفـرتة  2008
أن اللجنــة املــذكورة ال تكفــل بشــكل متســق تنــاول مســائل  ، وتبــني منــهارثمــا بعــد احلــرب والكــو 

املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة يف ســـياق العمـــل اإلنســـاين. وكـــذلك كـــان اســـتخدام أدوات 
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اســتخداما  ،مثــل البيانــات املصــنفة حســب نــوع اجلــنس والســن والتحلــيالت اجلنســانية ،أساســية
فيه االهتمام الالزم للرصـد واإلبـالغ واملسـاءلة. ولـئن كـان هـذا هـو  يفتقر إىل الكفاءة، إذ مل يولَ 

ـــا  واقـــع احلـــال، فـــإن األدلـــة تثبـــت أنـــه عنـــدما ُتشـــرك املـــرأة علـــى حنـــو جمـــد وجيـــري تنـــاول احتياجا
التعــايف مرحلــة االنتقــال إىل ويكــون بصــورة مباشــرة، يصــبح العمــل اإلنســاين أكثــر كفــاءة وفعاليــة 

   .على الصمودتمع احمللي ككل اجملوتتحسن قدرة سريعاً 
مــن ة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة ا، عــزز اجملتمــع الــدويل التزامــه باملســاو 2015ويف عــام   
إطار ِسـنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، وأهـداف التنميـة املسـتدامة، وقـرار جملـس األمـن  خالل

قريـــره املعـــد يف عـــام ) بشـــأن املـــرأة والســـالم واألمـــن. وذكـــر األمـــني العـــام يف ت2015( 2242
دوائــر تقــدمي ”أن  1325الــذكرى الســنوية اخلامســة عشــرة لقــرار جملــس األمــن  مبناســبة 2015

املساعدة اإلنسانية جيب أن تفعل ما هو أكثر العتناق مبدأ املسـاواة بـني اجلنسـني باعتبـاره املبـدأ 
  . “األساسي لتنظيم عملها

للتعهـد جمتمعـني  املصـلحة فرصـةً  أصـحابوسوف يتيح اجتمـاع املائـدة املسـتديرة جلميـع   
ــدف إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة  بتنفيــذ مبــادرات اســرتاتيجية حمــددة ومنســقة 
يف جمال العمل اإلنساين. وجيب أن تتواءم النواتج مع االلتزامات املعياريـة والسياسـاتية، وال سـيما 

مثــل يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني النســاء مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املت 5اهلــدف 
  والفتيات.
مجيــع  مــعوتتــواءم االلتزامــات األساســية اخلمســة املقرتحــة الجتمــاع املائــدة املســتديرة هــذا   

 املسؤوليات األساسية الواردة يف خطة عمل األمني العام من أجل اإلنسانية. 

زيـادة الـدعم سـبل منهـا ، بلـهوقائـدة للتغيـري : متكني النساء والفتيـات كـأطراف حمفـزة 1االلتزام   •  
 املقدم إىل اجلماعات النسائية احمللية من أجل إشراكها على حنو جمٍد يف العمل اإلنساين.

: ضمان حصـول مجيـع النسـاء والفتيـات املراهقـات، يف سـياق األزمـات، علـى 2االلتزام   •  
احلقوق اإلجنابيــة علــى النحــو املتفــق عليــه متــتعهن بــالصــحة اجلنســية واإلجنابيــة و خــدمات 

لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثـائق اخلتاميـة  طبقا
  ملؤمترات استعراضهما. 

ج عاملي منسق ملنع العنف اجلنساين يف سياقات األزمات والت3االلتزام   •   صـدي : تنفيذ 
لــه، مبــا يف ذلــك مــن خــالل نــداء العمــل علــى احلمايــة مــن العنــف اجلنســاين يف حــاالت 

  الطوارئ. 
  : ضمان أن تكون برامج املساعدة اإلنسانية مراعية للمسائل اجلنسانية.4االلتزام   •  
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ـــال الكامـــل لسياســـات العمـــل اإلنســـاين 5االلتـــزام   •   ـــا : االمتث وأطـــره ووثائقـــه امللزمـــة قانون
 باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحقوقها. ةاملتصل

   


