
    

 

  المرأة ضدّ  على التمييز اللجنة المعنية بالقضاء في جالسرت برروالسيد  مالحظات

 

 وأعضاء اللجنة الموقرين؛ أصحاب السعادة

ممثلين المجتمع المدني وزمالئنا في األمم السادة نھلة حيدر، السادة المتحدثين و  يوكو ھياشي والسيدة  السيدة 
  المتحدة ،

فيما  اإلجتماعي بالنوع طاب افتتاح المناقشة العاّمة بخصوص المسائل المتعلقةخ أّوجهلشرف لي أن  إنّه
 .المناخ من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضّد المرأة يريالحّد من مخاطر الكوارث  وتغيخص 

ألمم ل  مين العامّ ألل الخاصّ  لوأّود أيضا أن أغتنم ھذه الفرصة ألشيد بالسيدة مارغريتا والستروم، الممثّ 
من ، فمارغريتا والسترومشكراً " :، والتي ھي حاضرة معنا اليوم سابقاً للحّد من مخاطر الكوارث ة المتحد

 "دون عملِك الدؤوب، ما كنا وصلنا لما نحن عليه اليوم  في التمييز ضّد المرأة والحّد من مخاطر الكوارث 

باريس وعلى مقربة من  يةاعتماد اتفاق  مباشرةً  تتبع ألنّھاأتت ھذه المناقشة في الوقت المناسب جّداً لقد 
 ٢٠٣٠-٢٠١٥نداي للحّد من مخاطر الكوارث سطار إلالذكرى السنوية األولى 

نداي نُقلة نوعية ھاّمة من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر ومعالجة األسباب والبحث عن سإذ يمثّل إطار 
ة تطوير السياسات والممارسات واإلستثمارات الغير وراء الكوارث التي  تدرج ضمن سياس محركاتلا

كما تّم تقييم الوضع بناًء على تنفيذ إطار عمل ھيوجو استناداً إلى تقارير البلدان التي تشير إلى . مدروسة
وجود ثغرات ونقاط ضعف في المساواة بين الجنسين في مجال إدارة مخاطر الكوارث، مثل المشاركة في 

الولوج إلى قواعد الحماية االجتماعية ، والتعليم، و الصحة وكذلك  وفي دارة الموارد،في إ و صنع القرار،
  .الحصول على اإلنذار المبكر

ھناك حاجة إلى معلومات أكثر دقّةً وبيانات أّن كثيراً من جراء الكوارث، و تتأثّريجدر بالذكر أّن المرأة  و
المناخ  ريتغي يُؤدي وعالوة على ذلك، . صحيحية الالزمةمفّصلة عن تأثير الكوارث على اتخاذ االجراءات الت

 .باألخطار الطبيعية مرتبطةبالمئة من الكوارث  ٩٠على األقّل فانه بالطقس  رتبطةالم خطارإلى تفاقم األ

نداي أھميّة كبيرة على حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والتكيف مع تغيير المناخ نظراً سوضع إطار 
وعلى وجه الخصوص، يُؤكد في مبادئه التوجيھية على  .الثغراتبذل المزيد من الجھد ومعالجة  للحاجة إلى

  :ما يلي

 ".كّل دولة المسؤولية الرئيسية للحّد والوقاية من مخاطر الكوارثتتحمل  "  -
جميع لتعزيز وحماية  ،وفي نفس الوقتشخاص ألاحماية باألساس  ھيإدارة مخاطر الكوارث إّن  " -

 ..."نسان، حقوق اإل
وما يتّم ذلك ....  الحّد من مخاطر الكوارث المشاركة الفعالة والتعاون بين كّل أفراد المجتمع كما يتطلب" -

 ...إال بتفعيل مشاركة أكثر شمولية وأكثر إتاحة ومن دون تمييز



الريادة  تعزيزل، جميع السياسات والممارسات مدمجة فينظرية المساواة بين الجنسين يجب أن تكون "  -
  "للعنصر النسائي

  
  

غازات الدفيئة ھو من التقليص أّن كما يجدر اإلشارة إلى أّن تغير المناخ قد يكون الدافع الرئيسي للخطر و
  .أكثر اإلجراءات أھميّةً 

في إدارة مخاطر  اتھايمسؤولونداي البلدان إلى تعزيز أُطرھا التنظيمية سوإضافة إلى ذلك، يدعو إطار 
إلى دعم اإلنجازات بالتنسيق مع األجھزة لتى تعقد المعھدات واألتفاقيات ادعو الھيئات يا كم  .الكوارث

 .األخرى، مثل إتفاقية سيداو

  .ھناك عالقة جوھرية بين الحّد من مخاطر الكوارث وحقوق اإلنسان

 و ن المدنية منھافدعم وحماية كّل حقوق اإلنسا. إّن تطبيق معايير حقوق اإلنسان يعّزز إدارة مخاطر الكوارث
االجتماعيّة والثقافيّة، والقضاء على التمييز العنصري والتمييز ضّد النساء واألطفال والسياسيّة واالقتصاديّة، 

، لديھا تأثير مباشر في المشاركة والمساواة، فقط كمثال واألشخاص ذوي اإلعاقة، ونذكر البعض منھا
إمكانية اتخاذ قرارات بناًء على معلومات دقيقة ، وجابھة، والكفاءات، وقابلية التضرر، والقدرة على الم

  ..والمساءلة، وغيرھا، وبالتالي تُؤثر على أسباب المخاطر والحّد من مخاطر الكوارث

ً لحقوق اإلنسان من خالل حماية  و في نفس الوقت، تمثّل الوقاية والحّد من مخاطر الكوارث حماية ودعما
أصحاب القرار والشخصيات وكّل الدول حرص ان تنداي سمبادئ إطار وتتطلب . حياة الناس ومعيشتھم

 جميع التدابير الالزمة للوقاية والحّد منوھى تتخذ  المؤثرة بالمجتمع على حماية وتعزيز جميع حقوق اإلنسان
  .مخاطر الكوارث

بالحّد من مخاطر  النوع اإلجتماعي فيما يتعلقبشأن  المستقبلية عمل اللجنة من خالل توصيتھا العاّمة أن
مثاالً ھاّماً على أن مبادرتكم ھذه ھي . حافزاً ھاّماً للعمل ستكون مالحظاتھا الختامية و الكوارث وتغيير المناخ

األجندات عّدة قطاعات، مثل حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والحّد من مخاطر الكوارث  كيف تشمل
  .ماً والتي بإمكانھا دعم بعضھا البعض للمضي قد

ً وفي الختام، أّود أن أشكركم  على ھذه المبادرة الھاّمة والثناء على ُحسن قيادة السيدة ھاياشي والسيدة جميعا
وأريد أن أتوجه بالشكر كذلك لحكومة اليابان على دعمھا المستمر والفّعال لھذا   قدماً  بھا حيدر في المضي

  .الموضوع

  

  ،شكراً لكم

  جالسرت بررو .السيد

  الكوارث مخاطر المتحّدة للحّد من لخاص لألمين العام لألمم االممثّل 
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