
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  للعمل�(نساني�ةتمك#ن�ا�رأة��ي�القمة�العا�يب��ل��ام�ى�إموقف�مش��ك�يدعو�

حماية�ومساعدة�.شخاص�ا�تضررين�تعزيز�عا�ية�ك! ى�لإص�حات�إ�ى�تحقيق�للعمل��نساني��ة�دف�القمة�العا�ي

عHى�قيادة�ا�رأة�وا�ساواة�بCن�الجنسCن�والعنف�القائم�جعل��أدناه�القمة�إ�ىا�وقعة�تدعو�ا�نظمات�و .�اتمن�.زم

 Nي�صلب�هذه��ص�حات.�الجنس

ا�Nي�ذلك�الصحة�الجنسية�و�نجابية�الفشل�Nي�معالجة�Xثار�الجنسانية�لWزمات،�بم�أنأثبتت�البحوث�والتجارب�

والفتيات�النساء�فلكوارث.�ا�مواجهةمن�أك! �نقاط�الضعف�والثغرات�ا�تكررة�Nي�هو�،�عHى�الجنسوالعنف�القائم�

�Nي�طليعة�ا�نظمات�ا�حلية�ا�عنية�بحقوق�ا�رأة�تكون و 
ً
ة�. ا�ستجيبCن���غالباkي�لهن�زمات�و جاNإسهامات�مهمة�

االتعاNي�جهود�kاف� mأن�معظم�هذه��سهامات�يمر�دون�اع�nا،�إoزت�إذا�و .�م
ّ
للعمل��نساني��ةنتائج�القمة�العا�يرك

 التكيف.جهود��زيد�من�.رواح�وتعزيز�ا�فسيثمر�ذلك�Nي�إنقاذلنساء�والفتيات�عHى�تمكCن�ا

محلية�معنية�،�و�نظمات�اتمن�مجتمعات�محلية�متضررة�من�.زملنساء�واسعة�عHى�إسهامات�هذا�ا�وقف�يستند�

مشاورات�مع�أكz ��نتجت�عنيب�xyعHى�توصيات�كما�متضررة�من�كوارث�طبيعية�وصراعات.��بيئاتمن��ءنسابحقوق�ال

�75إقليمية�مع�أكz �من��اتمشاور و )،�2015مارس�آذار/امرأة�Nي�لجنة�.مم�ا�تحدة�ا�عنية�بوضع�ا�رأة�(�40من�

 ممثل
ً
ورشة�عمل�Nي�nهاي�Nي�و )،�2015أبريل�نيسان/ال�تينية�(�أمC كاNي�منطقة��ءنسالمعنية�بحقوق�امنظمات��عن�ة

�عن)2015مايو�أيار/(�1325لقرار�مجلس�.من�رقم�ا�راجعة�السنوية�الخامسة�عشرة�
ً

��نm نت��ات�ع!  مشاور �،�فض

 .مع�العديد�من�مجموعات�ا�جتمع�ا�دني�.خرى �2015يوليو�تموز/Nي�

�ى�ا�وافقة�عHى�إ�والجهات�ا�عنية�.خرى مع�ا�دني�والقطاع�الخاص�ووكاnت�.مم�ا�تحدة�وا�جت�الحكوماتندعو�إننا�

  تكون�من�العناصر�التالية:والذي�ي�ات،من�.زم�اتا�تضرر �النساءتمكCن�ال�mام�القمة�العا�ية�للعمل��نساني�ب

1( � �تمك#ن�ا�رأة �ا�تضرر �يةالسكان�جمعاتالت�ي ��من�اتممن�5ز ة �برامج�ا�ساعدة �ي� (نسانية�ا�شاركة

السكان��أمام"ا�ساءلة�جهود�وكذلك��ي�وصياغة�سياسات�ا�ساعدة�(نسانية�والحماية�و�نتعاش،�

 �ا�رأة.�تلعب�"ا�تضررين
ً
 �دورا

ً
عHى�جميع�و �،�نتعاش�بعد�.زمة�وكذلك�Nي�نسانية��برامج��غاثةNي��هاما

ضمان�مشاركة�ب�ويشمل�هذا��ل�mامَ .�ا�الدور تعزيز�وتوسيع�دعمهم�لهذ�ل�mام�ب�القمة.طراف�ا�شاركة�Nي�

� �ل�وبّناءةشاملة �وتصميم �الطوارئ �حاnت �تقييم �Nي �والفتيات ��غاثةلنساء �هاورصد�هاوتنفيذ�برامج

�ا�ستفادةهاوتقييم �والدروس �الكارثة �بعد �ما �أوضاع �وتقييم ،�� �ذلك �Nي �مخا�مواضيع(بما �من طر�الحد
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�وال �و تكيفالكوارث، �الطوارئ �لحاnت �والتأهب �ا�عالجة، �خطط �لذلكو ).
ً
�تحقيقا �أعداد�ت، �زيادة نب�ي

يمكن�للجهات�و مستوى�القيادة.��وح��من�الخطوط�.مامية��،ا�وظفات�Nي�جميع�مستويات�العمل��نساني

� �لتشجيع �نفوذها �استخدام �ا�ا�انحة �جانب��Nي�النسائيةشاركة �ا�تحدة،�الشركاء ا�نفذين�ووكاnت�.مم

نبرامج�متخصصة�مثل�"أماكن�آمنة"�Nي�وكذلك�زيادة��ستثمار�Nي�بناء�القدرات�و
ّ
من��النساء�والفتيات�تمك

 Nي�وا�ساهمة��نتعبC �عن�آرا£وال�نتنظيم�أنفسه
ً
ال�mامات�صريحة�عHى��الحصول �صنع�القرار.�وينب�ي�أيضا

�سياق�تركب �Nي �ا�رأة ��القمة��C ضمان�مشاركة �"لسكان�ا�تضررينا�أمام�ا�ساءلة"عHى تعزيز�ذلك�يشمل�و .

��اتقدر  �ا�رأة �أو�غC �ذلك�من��أو�الطائفة�بسبب�السن�أو�العرق التحليل�لضمان�عدم�إقصاء أو��عاقة

� .�Cالتمي� �واسm اتيجياتأشكال �مداخل �وجود �ضرورة �ت! ز ��كما �متعددة �إنشاء �لضمان ��نع�آليات فعالة

وتؤثر�الكوارث�غالًبا�عHى�سبل�عيش�النساء�بطرق�ملموسة،�كما�تزيد�بشكل��عتداء�الجن§¦x.��ستغ�ل�و

 عام�عدد�.سر�ال��xتعيلها�نساء.�
ً
لتعليم�النساء�والفتيات�من�خ�ل�زيادة�دعم�تعزيز�تمكCن�ا�ويمكن�أيضا

�فرص�كسب�و  �ا�دى�الطويل، �Nيالعيش�عHى �نقاط�يمكن�إدراجها التمويل�يتعلق�ب�فيما�القمة�نتائج�وªي

 .ية�و�نسانيةو التنم�جسر�الفجوات�نساني�و 

�العمل�(نساني�من�خRل�ا�نظمات�ا�حلية�ا�عنية�بحقوق�النساءإعطاء�5ولوية�Jشراك� )2 �إدخال��ي

�تنسيقالقيادة�و الشراكات�و التمويل�و جوانب�ال5نشطة�(نسانية��ي�عUى�إصRحات� فهذه�ا�جموعات�.

 تكون�
ً
إجراء�إص�حات��نب�ييلذلك�و �.�عm اف�الكاNي�nتلقى�ا�ستجيبCن،�ولكن�مساهما�ا�طليعة��Nي�غالبا

ونظام�،�Nي�العنف�القائم�عHى�الجنس�ا�سؤوليةتشمل،�عHى�سبيل�ا�ثال��nالحصر،�مجال�رئيسية�هيكلية�

 �والفرق �،تنسيق�ا�جموعات
ُ
طرية�ا�عنية�بقضاياطرية�وفرق�العمل��نسانية�الق

ُ
لتعزيز��النوع��جتماي�الق

 
ً
nشمو� zي�ذلك�آليات�مراقبة�ا�شاريع��نسانية�نهج�أكN� �ينب�ي�بما أن�تتعهد�.طراف�ا�شاركة�Nي�القمة�.

�ب �مع �تعزيز�شراكا�ا �من �متنوع �ا�حليةطيف �النساء�ا�نظمات �بحقوق �اتخاذ�ا�عنية �مستوى قرار��عHى

 .هذه�ا�نظمات�عمل،�وزيادة�التمويل�لدعم�ات�وممارس°ااسالسي

�يالحكوم�اتقدر التعزيز� )3 �عUى �قضاياة ��تناول �والعنف �الجنس#ن �ب#ن �ا�ساواة �الجنسالقائم �ي�عUى�

�تأهب�و�ستجابةوالالتكيف�و �الكوارثمخاطر�لحد�من��س��اتيجيات�وال`�امج�الوطنية�ل تركز�القمة�.

 �Cترك 
ً
 كبC  �ا

ً
��ا �تمكCن ��.طرافعHى �مجال�العمل��نساني. �Nي �تأخذ�هالوطنية �اعتبارها�وح�� �Nي �الجهود ذه

ث�ثة�عناصر�أساسية.�لإعطاء�.ولوية�يجب�،�القائم�عHى�الجنسا�ساواة�بCن�الجنسCن�والعنف��موضوي

 
ً
nامات�السياسية�رفيعة�ا�ستوى�إ�ى�ولوية�لإعطاء�. ،�يجب�أو�mجمة��ل mي�ة�قدرات�الدولا�زيد�من�بناء�N

� ��جتماي، �النوع �منظور �تراي �موازنات �إعداد �حسب �مصنفة �بيانات �وجمع  نوع
ً
��(فض عن��الجنس

�التمي��Cو خاصة�بالبلد�ا�ع�xyوعوامل�أخرى�والطائفة�و�عاقة�معلومات�أخرى�عن�السن� تعوق�تؤدي�إ�ى

�وينب�ي�أن�يغ�xyذلك�تقديم�ا�ساعدة�والحماية) الحد�من�جهود�ساءلة�Nي�عملية�صنع�القرار�والرصد�وا�.

�وال �و مخاطر�الكوارث  تكيف
ً
�ثانيا �و�ستجابة. �التأهب ،� �بناء �توفC ��اتالحكوم�اتقدر يجب �عHى الوطنية

�الجنسالعنف��خدمات�منع ��القائم�عHى �إ�ى
ً
�وذلك�استنادا ا�أفضل�ا�مارسات�وا�عايC �والتصدي�له،oوم

́دماج�التدخ�ت�الهادفة�إ�ى��ا�شm كة�بCن�الوكاnتللجنة�الدائمة�ال��xوضع°ا�اا�بادئ�التوج²ية�الجديدة�

 لهذا�النوع�من�العنف��نسانيتصدي�العمل�
ً
الخطط�الوطنية�ا�تعلقة�بالحد�من�تضمن�،�يجب�أن�.�ثالثا

�من� �فعالة �للطوارئ�مشاركة �ا�نظمات�مخاطر�الكوارث�والتأهب�و�ستجابة ا�عنية�بحقوق�ا�رأة�ا�حلية

�و  �من �.زم�Nيالنساء �من �ا�تضررة �ا�حلية �والرصد��اتا�جتمعات �والتنفيذ �(التشاور �ا�راحل �جميع Nي

وتبًعا�لطلب�منظمات�حقوق�ا�رأة،�ينب�ي�إضفاء�الطابع�الرسم�xعHى�ما�سبق�ع! �توقيع�مذكرة��والتقييم).

ا�وبCن�السلطات.oتفاهم�بي 



��اعتبار�تحقيق )4 �ب#بشأن�اا�عاي#��الدنيا �الجنسالقائم�ن�الجنس#ن�والعنف��ساواة ��عUى صلب�نتائج��ي

�ب�القمة �وا�ساءلةا�تعلقة �(نسانية �ا�عونة �أنفعالية �ينب�ي �القمة�. �هذا��تعزز �Nي ث�ث�مبادرات�هامة

بشأن�العنف�القائم��ا�شm كة�بCن�الوكاnتللجنة�الدائمة�ال��xوضع°ا�اا�بادئ�التوج²ية�الجديدة�الصدد:�

�مخاطر�تخفيف�ال�mامات�من�الحد�.دنى�وال��xتوفر��،عHى�الجنس العنف�من�خ�ل�العمل�Nي�جميع�هذا

للجنة�ا�يجري�إص�ح�"مؤشر�النوع��جتماي"�الذي�وضعته�نسانية.�وNي�الوقت�نفسه،��ا�ساعدةقطاعات�

�لتشجيع�ا�ساءلة�عن�ال! امج�ا�تص�أداةوهو�عبارة�عن��–ا�شm كة�بCن�الوكاnت�الدائمة� النوع�لة�بقضايا

خ�ل��"صد"�تدابC �ا�ساواة�بCن�الجنسCنر �لتوسيع�بشكل�نموذ·ي�–من�خ�ل�التمويل��نساني��جتماي�

الفريق�العامل�ا�شm ك�بCن�الوكاnت�ا�ع�xyبالصحة��نجابية��نشر ذلك،�ع�وة�عHى��.مجاالدورة�الكاملة�لل!  

لصحة�Nي�مجال�اتقييم�الثغرات�Nي�تقديم�الخدمات�Nي�الخطوط�.مامية�لNي�حاnت�.زمات�دراسة�عا�ية�

� �وينب�ي �حاnت�الطوارئ. �Nي ��نجابية �ا�بادرات�جمع �عن�هذه �التوصيات�الصادرة �مع بشأن��القمةنتائج

�العمل��نساني�فعالية� .زمات���رتقاء�بجهود�مواجهة�وعHى�جميع�.طراف�ا�شاركة�Nي�القمةوا�ساءلة.

� �من �.دنى �الحد x¹لتل� �والعنف �الجنسCن، �بCن �معايC �ا�ساواة �الجنس �عHى �الجنسية�القائم والصحة

 و�نجابية�Nي�حاnت�الطوارئ.

�ي�حاkت�الطوارئ �عUى�الجنسالقائم�حماية�من�العنف�الدعوة�للعمل�عUى�"�خريطة�طريق�استخدام )5"�

نتائج�القمة�لتوجيه���1325رقم�لقرار�مجلس�5من�الخامسة�عشرة�السنوية�راجعةا�و �2020ح�lmعام�

�ي� �للعمل�(نساني �ب#ن�الجنس#ن�والعنف��مجال�العا�ية �الجنسالقائم�ا�ساواة النص�بشكل�و �،عUى

لقانون�(نساني�با�القمة�ذات�الصلة�ي�نتائج��عUى�الجنسالقائم�العنف�موضوع�Uى�عمحدد�واضح�و 

حماية�من�العنف�الجن§¦N�xي�حاnت�الطوارئ�الدعوة�للعمل�عHى�الو �قمةCن�ال.�ينب�ي�تعزيز�الروابط�بالدو�ي

�و 1325وقرار�مجلس�.من�رقم� .� �ينب�ي، خارطة�ب�اوال�mاما�القمة�نتائج�أن�تسm شد�عHى�وجه�الخصوص،

و�نتعاش"�Nي�ا�راجعة�السنوية�الخامسة�"�غاثة�محور�،�وتوصيات�2020عام�ح����الدعوة�للعمل�طريق

اتفاقية�القضاء�عHى�غرار�عمليات�بآليات�ا�ساءلة��وينب�ي�أن�تسm شد�.�1325قرار�مجلس�.من�رقم�عشرة�ل

� �ا�رأة �التمي��Cضد �أشكال �جميع �عHى �رقم �الدو�ي �بشأن�قرار�مجلس�.من �الوطنية �1325وخطط�العمل

دف�kن�والعنف�القائم�قضايا�تعزيز��هتمام�بCن�الجنسCي�حا�ساواة�بNى�الجنس�Hت�الطوارئ عnوذلك��،ا

لتقارير�الرصد�"ا�وازية"�ال��xتعدها�سنوية�عن�التقدم�الذي�أحرزته�الدول�وتقديم�الدعم�من�خ�ل�تقارير�

لقانون��نساني�الدو�ي�والصراع�إشارة�الخاصة�با�القمة�شمل�نتائجتينب�ي�أن�كما��جتمع�ا�دني.�منظمات�ا

� �العنف �إ�ى �الجنس،محددة �عHى �و ال�إعادةو �القائم �التأكيد اk� �تعهدت xال�� ��ل�mامات �عHى دعوة�البناء

Nي�مؤتمر�القمة�العالم�xللقضاء�عHى�العنف��ن و ا�شاركو مجلس�.من�الدو�ي،�و ،�وقمة�الدول�السبعللعمل،�

من�أجل�تعميم�،�ومبادرات�إقليمية�مثل�جهود��تحاد�.فريقي�2014الجن§¦N�xي�حاnت�الصراع�Nي�عام�

الجن§¦�xالعنف�كمبا�nبشأن��إع�ن�–�الجنساني�وا�ؤتمر�الدو�ي��نطقة�البحC ات�العظم��ا�نظور �مراعاة

 .2011عام�ل�القائم�عHى�الجنسوالعنف�

��استثمار  )6 �للعمل�(نساني�القائم�مؤتمر�القمة�العا�ية�للعمل�(نساني�عملية لتأكيد�الدعم�السيا���

�الدو�ي �(نساني �القانون �واح��ام �ا�بادئ �الحكومية�.عUى �السياسات �إص�ح �با��وينب�ي أجندات�رتبطة

� �الدو�ي �القانون��نساني �تتعارض�مع xوال�� ��رهاب، حرممكافحة
َ
�والفتيات��وت �النساء �عHى�من الحصول

� �هذه �عHى �ومن�.مثلة �والحماية. �ا�ساعدات��نسانية �تعوق�السياسات: xرهاب�ال��� سياسات�مكافحة

�ا�ا �التحوي�ت ��ليةتدفق ��نسانية �الوكاnت �أو�قدرة �ا�ناطق�عHى �Nي �والفتيات �للنساء �ا�ساعدة تقديم

عمليات�الm حيل�السري�و �،الطائرات�بدون�طيارقصف�الخاضعة�لسيطرة�الجماعات�ا�سلحة�ا�حظورة،�و 

 .اتعللمرأة�Nي�ا�جتمعات�ا�تضررة�من�ال¼�ا�يةحقوق��نسانالوغC ها�من�العمليات�العسكرية�ال��xتن°ك�
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Isis-Women’s International Cross-Cultural Exchange 
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Sawa for Aid and Development, Lebanon  

Women Now for Development, Syria 
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Women in Law and Development in Africa 
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NAGAAD Network, Somaliland  

Women with Disabilities Development Foundation, Bangladesh 
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Action Aid International 
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