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سياق الصحيح،         ة وفي ال ك بدق من الممكن إعادة طبع أي جزء من هذا النص على أن يتم ذل
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  شكر وعرفان

  
ا لإلسهامات              وارث عن امتنانه تعرب أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الك

ة           العمل   المقدمة لهذا  ل مختلف الجهات المعني ة     من قب ة األمان ل   و  .في منظوم ذ يمث نتيجة  ا العمل    ه
اعي      جهد مشترك  وع االجتم ي قامت        مجال في لمجموعة عمل الن وارث والت  الحد من مخاطر الك

  .األمانة بتيسيرها
  

صياغة   أعضاء  ة ال ا أ  ": لجن ة     ("يالرج لورين ة الطبيع دولي لحماي اد ال ن  "،)IUCN ()االتح ين جف  م
ان  وار        " (آ تراتيجية الحد من مخاطر الك دة الس م المتح ة األم دو  "، )ثأمان افي آريابان ة  ("ماده أمان

وارث       تراتيجية الحد من مخاطر الك دة الس ا هاي   ، )األمم المتح يتا  " ،(Umvoto Africa)روين لوس
د   "و" آنا آريستينا " ،)CAPWIP ("زوال و ثورالن تراتيجية الحد          " (أنجيول دة الس م المتح ة األم أمان

  ).من مخاطر الكوارث
  

ا   "،  )ة هاواي جامع ("ندرسونأشيريل  ": نوالمساهم دا      "ميناآشي أهلوالي تا إي زا آاس  رزافيي "، "، إيت
ا ك " و"موي ان داي ل ف ائي   ("رافاي دة اإلنم م المتح امج األم ام "، )برن ورين فورده ة  ("م جامع

  ).UNIFEM() صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة("  ريكزيكتريسي" ،)نورثامبريا
  

ه ب   ا نتوج ى  آم اص إل سادا أ أ"شكرنا الخ دريا آي ل     "يالرجن ة والتحلي اث األولي دم األبح ذي ق  ال
ي    ال "برانكوأدليا  "وإلى  والخطوط العريضة للفصول،     ة       قت ة المبدئي ة    امت بالمراجع ارير الوطني للتق

ة ة ألمان دة المقدم م المتح شكر   ال األم ذلك ن اطر، وآ ن المخ د م تراتيجية الح زي "س نت وكجمي  " م
  . تحليليةوإسهامات تحريرية عبر توجيهاتلمساعدته في صياغة شكل الوثيقة 

  
رًا  تفاد آثي ل اس ذا العم ا أن ه ة آم شات المتعمق ن المناق ي م ةف ل الدولي ن المحاف ين م ؤتمر ": اثن الم

مرآز  "مه ينظقام بتي ذ في مانيال، وال٢٠٠٨عقد في عام ، والذي " الثالث للمرأة في السياسة   دوليال
ادئ  يط اله يا والمح سياسةلآس ي ال رأة ف شارآة الم ول . "م دولي ح ؤتمر ال اعي " والم وع االجتم الن

ام      "مخاطر الكوارث الحد من   و ين،      ٢٠٠٩ الذي عقد ع ه     ي  ذال و في بك ام بتنظيم ساء     "ق اد آل ن اتح
  . أمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارثبالتعاون مع" الصين

  
و جنأ"و "آنا آريستينا" بالتنسيق ، وقام"آان مين  جفن"تحت توجيه وإشراف      هذا الكتاب  إنتاجوتم    ول

د ة الت وت،"ثورالن راج صميم وولى مهم الي"اإلخ ون ف ارانتيس" و"رام اريو ب ن "م دعم م دي" ب ا لي
تراتيجية الحد         خدمات إدارة المعلومات  من  " بونسير سيلفان"و" إيشرنيير  في أمانة األمم المتحدة الس

  .من مخاطر الكوارث
  

دولي           تجابة لطلب الحكومات التي شارآ    است آ  هذا الدليل  إعدادوقد تم    دى ال ى للمنت دورة األول  في ال
وارث   د للحد من مخاطر الك ذي عق ام ال ة  . ٢٠٠٧ع ذه الوثيق ا أن ه ضًا آم خطة  جزء منهي  أي

ل  امالعم دعمها  ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يلع ام ب دة االئ وق م المتح ندوق األم وارث   تص ن الك د م اني للح م
  . للبنك الدوليةلتابعتعافي منها ا من الكوارث والللحددولية البالتعاون مع المؤسسة 

 ج  



  

  
  تمهيد

  
ز إن  وارث ال تمي شر الك ين الب اس   ب ن الن ك ، ولك ون ذل اع .يفعل ة  فاألوض  االجتماعي
صادية و ة االقت سبة        القائم ى بالن ة حت ائج مختلف ى نت ؤدي إل ن أن ت وارث يمك ي أن الك تعن

سوف  الفئات ضعفا    من المؤآد أن أآثر      ولكن -في جغرافيتها السكانية    ماثلة  تمالللمجتمعات  
عدم المساواة   وتزيد من    تعمقث أن الكوارث تعزز و    والبحتكشف  و . تعاني أآثر من غيرها   

إن   ، الوقت نفسوفي .  عليه بالنسبة للمرأةيجعل األوضاع أسوأ مما هيبين الجنسين، مما    ف
ا     آل  في   للحد من مخاطر الكوارث      هالمرأة أن تقدم  لالمساهمات التي يمكن     الم غالب أنحاء الع

وارث          ل النسائية   ةالقيادعنها، آما أن    ما يتم التغاضي     ة الك ى مواجه بناء قدرة المجتمعات عل
  .اآثيرا ما يتم تجاهله

  
م المتحدة                   ة األم ائي وأمان لقد قام االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنم

في الحد  نوع االجتماعي   أجل إدماج قضايا ال   مل معًا من    الستراتيجية الحد من الكوارث، بالع    
 بآثارلحماية الطبيعة، معني جدًا      الدولي    واالتحاد . من مخاطر الكوارث في جميع المجاالت     

اخ  الكوارث المترتبة على     رأة    تغير المن ى الم ان لب          .   عل اط الثم دة النق إن أجن ذلك ف امج  وآ رن
منع األزمات والتعافي   رأة والمساواة بين الجنسين في      تمكين الم بشأن  األمم المتحدة اإلنمائي    

ادرات الحد من مخاطر                      منها، تؤآد على     سين في مب ين الجن ساواة ب ز الم ى تعزي الحاجة إل
شترآة       .  إعادة البناء   تحسين عمليات   ودعم النساء والرجال على    ،الكوارث ة الم ذه الوثيق  وه

وارث من أجل    عملية قادتها أمانة األمم المتحدة ال      نتيجة ل  يه ستراتيجية الحد من مخاطر الك
در  : ٢٠١٥-٢٠٠٥و ج دعم تنفيذ إطار عمل هيو    اء ق ى م   اتبن م والمجتمعات عل ة   األم جابه

  ).الكوارث
  
  

 د   



  
  
  
  

ة      ت ةالمحوريوثيقة   ال ههذإن   ة للحكومات الوطني ة العملي ادئ التوجيهي عرض السياسات والمب
ا إلحراز     والمحلية   دم في   والتي هي في أمس الحاجة إليه ذ إطار عمل هيوجو     التق  إن . تنفي

سين    ذي يراعي    الحد من مخاطر الكوارث ال     ين الجن ساواة ب ًا    الم ارًا رابح ل خي للحد من   يمث
ا     قابلية التضرر ومواصلة سبل      إن العمل ال       . العيش للمجتمعات بأآمله ذلك ف لحد  لعاجل    وآ

ضًا أمر  و أ  إلى المستوى المحلي ه     دوليمن المستوى ال  كوارث  من مخاطر ال   ة   ي الغ األهمي  ب
ة          للمعالجة التكيف مع تغير المناخ، و      ة متكامل شاملة بطريق ة ال ونحن   . تعزيز مكاسب التنمي

ة     أن تعكس   نأمل   ذه الوثيق رة    ه ة وتي ر    الهام دم البطيء وغي ى اآلن  الالتق ، بحيث  متناسق حت
  .مواجهة هذه التحديات الملحةيكون أقوى على 

  
  
  
  
  
  
  

  ريتا والسترومجمار
  عد األمين العام للحدمسا

  من مخاطر الكوارث
  األمم المتحدة

  جوليا مارتن لوفيفر
  المدير العام

التحاد الدولي لحماية ل
  الطبيعة

  ريانجوردان 
  مديرالمساعد 

األزمات مكتب منع 
 برنامج األمم تعافي منها،وال

  المتحدة اإلنمائي
  

 ه  



  

  
  مقدمة

  
ددًا     يسهلمفهوم النوع االجتماعي هو  تعميم مراعاة   إن   اس، ولكن ع  أن يتفق عليه معظم الن

دًا ه جي ون ب ذين يعمل م ال اس ه رًا من الن ل آثي سه .  أق شيء نف ول ال ن عن اويمكن ق د م لح
وارث د  ف. مخاطر الك ضيتين عن اتين الق ين ه ع ب ًاالجم اة مع ى مراع ة إل ود الرامي ي الجه  ف

قد يجدون   لممارسين  الحكومات وا نرى أن   الحد من مخاطر الكوارث،     نوع االجتماعي في    ال
دعوهم ل     األسبابيعرفون   إنهم قد    . ة العملي ات العامة والتوجيه  اتالسياسفجوة بين    ي ت ا   الت م

يس ألن      و .  يفعلونه ، ولكن ليس دائما آيف    هوفعلين  أيجب   صعوبة،        الهذا ل ة في ال ة غاي مهم
  .ة المكتسبة على الخبرنالمبنيي العمليالفهم  وأ اتالتوجيهمن ليس هناك ما يكفي ألنه بل 

  
وارث بتك                     تراتيجية الحد من مخاطر الك م المتحدة الس ة األم ف ي ثواستجابة لذلك قامت أمان

يم   دعم تعم ا ل اعي  جهوده وع االجتم ور الن ن  منظ د م ي الح وارث اخمف ام  طر الك ذ ع من
دعوة     ،واسعة النطاق   للعديد من االستشارات ال   نتيجة  وثيقة هي    ال ههذ و . ٢٠٠٦  واستجابة لل

في الحد من مخاطر       منظور النوع االجتماعي    ة واضحة وتوجيهات عملية لتعميم      إلى سياس 
  .الكوارث

  
دليل    إعداد عملية  ت  تضمنو ذا ال ة     ه واردة من           ةأولي مراجع ارير ال ة والتق ارير الحكومي  للتق

سية   ؤتمرات الرئي ول الم ي   الح اعي ف وع االجتم د من ن وارث أو الح ا من إدارة الك ام ه ذ ع
د  ،٢٠٠٢ شاور نااجتماع وعق ي عامي    للت راء ف ع الخب م عرض  .  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ م م ت ث

دى ال         المسألة على    ة في المنت وارث   مخاطر    األول للحد من       دوليالحكومات الوطني  في الك
ام  م ، ٢٠٠٧ع د من المناإجراءث ش مزي ي الحد من وسع ات األق اعي ف وع االجتم حول الن

دولي الثالث لل          مخاطر   ؤتمر ال وارث في الم رأة حول     الك اعي     م وع االجتم اخ    الن ر المن وتغي
وبر         وارث في أآت شرين أول  / والحد من مخاطر الك د  ، ٢٠٠٨ ت دولي    وعق ؤتمر ال حول  الم

  .٢٠٠٩أبريل / والحد من مخاطر الكوارث في نيسان النوع االجتماعي 

 و   



  
  
  

وارث  ابهدفنا الرئيسي هو المساهمة في بناء القدرة على مج  إن   اً   لهة الك ساء والرجال مع ، لن
  :ي هوثيقة لها أهداف محددة الههذ و. أجل تحقيق التنمية المستدامةمن 

 
م   • ادة فه ات واالزي ات االحتياج اعي  هتمام وع االجتم اطر   للن ن مخ د م ي الح ف

  الكوارث؛
 
اعي      على معالجة قضايا ال    اتتطوير قدرة الحكوم   • وع االجتم في الحد من مخاطر        ن

  الكوارث؛
 
اذ    • ى اتخ ات عل شجيع الحكوم راءات إلاإلت و ج اج منظ اعي  دم وع االجتم ي ر الن ف

  .تشريعات وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث لتحقيق التنمية المستدامة
  

اعي،  االآما أن هذه الوثيقة تتضمن الخطوط العامة للسياسات حول تعميم منظور النوع           جتم
ذلك ال ة توجيهوآ سي  ات العملي ابع المؤس ة إضفاء الط شأن آيفي اطب يم المخ ى تقي ع عل ر م

اعي،     وع االجتم ي تراعي الن رة الت ذار المبك م اإلن ق نظ اعي، وتطبي وع االجتم اة الن مراع
يم        استخدام المؤشرات   و ذا التعم دم في ه ة مدى التق اعي لمتابع وع االجتم ا  .  المراعية للن آم
ى اآلن    محدود    ال - دوليتقدم ال  الوثيقة ملخصًا حول ال   تضمن  ت ذا المجال،        -حت ة  في ه  وقائم

  . حول الموضوعإضافيةقراءات 
  
ذه ال  و ع ه م وض د ت ادئ لق ن      المب ة م ع مجموع شاور م راء، وبالت ن الخب دعم م ة ب توجيهي

ات ن . الحكوم ل أن  ونح ة   نأم ذه الوثيق وفر ه دعم ت ي ال ب ال العمل ه   يذالمناس ت ب طالب
اة   في   سهم في إحداث تغيير ملموس وحقيقي         ت، وأن   الحكومات وع اال  المراع اعي   ن  في جتم

  . الحد من مخاطر الكوارثةأنشط آافة
  آان مين جنيف

ألمانة األمم المستشار الخاص 
المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد 

  من مخاطر الكوارث

 ز  





  
  الفهرس

  
  ج ....................................................................................شكر وعرفان

  د  تمهيد
  و .............................................................................................مقدمة

تعميم منظور النوع االجتماعي في الحد من مخاطر : الفصل األول
  ٢.....................................................................التقدم والتحديات:  الكوارث

  ٢..................................................................................... ملخص١-١
  ٤........................................................... التقدم على المستوى الدولي٢-١
  ١٢......................................................... التقدم على المستوى اإلقليمي٣-١
  ١٦.......................................................... التقدم على المستوى الوطني٤-١
  ١٨.................................................................................... الخاتمة٥-١

دئ توجيهية للسياسات المراعية للنوع مبا:  الفصل الثاني
  ٢٢......................................................االجتماعي في الحد من مخاطر الكوارث

  ٢٢.............................................................................. السياق العام١-٢
  ٢٤......................................................................... الخلفية المنطقية٢-٢
  ٢٦......................................................................... أسس السياسات٣-٢
  ٢٧........................................................................ المداخل المفضلة٤-٢
  ٢٨............................................................................ أولويات العمل٥-٢
  ٣٠................................................................ المتابعة وتقديم التقارير٦-٢

  ٣٣................................تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي:  الفصل الثالث
  ٣٣........................................................ ما هو تقدير مخاطر الكوارث؟١-٣
  ٣٤................. لماذا نحتاج للقيام بتقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي؟٢-٣
  ٤٠.................إجراء تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي؟ آيف يمكننا ٣-٣

تحديد قابلية التضرر الموجودة ومداها والتعرض )  أ  
  ٤١...........................لماذا يشكل النوع االجتماعي هذه األهمية؟:  للتهديدات

:  تحديد قدرات وموارد إدارة المخاطر تبعًا لنوع الجنس)  ب  
  ٤٧....................................................................المرأة آعامل للتغيير

  ٤٩.......................منظور المرأة:  تحديد المستويات المقبولة من المخاطر)  ج  
  ٥١.......................قائمة مراجعة تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي)  د  

  ٦٢...........................نظم اإلنذار المبكر المراعية للنوع االجتماعي:  الفصل الرابع
  ٦٢..................................................................ما هو اإلنذار المبكر؟. ١-٤

 



  

  ٦٥..................... لماذا نحتاج إلى نظام إنذار مبكر مراعي للنوع االجتماعي؟٢-٤
  ٦٥...............................................................خدمات الرصد واإلنذار)  أ  

  ٦٦.......................................................................النشر واإلعالم)  ب  
  ٦٧................................................................القدرة على االستجابة)  ج  
  ٦٩................. آيف يمكن بناء نظام لإلنذار المبكر مراعي للنوع االجتماعي؟٣-٤

تطوير خدمات األخطار :  خدمات الرصد واإلنذار)  أ  
  ٧٣...........................................................................واإلنذار المبكر

االتصال والمعلومات في مجال اإلنذار :  النشر واإلعالم)  ب  
  ٧٧......................................................................................المبكر

بناء قدرات االستجابة لألمة :  القدرة على االستجابة)  ج  
  ٧٩..................................................................................والمجتمع
مؤشرات مراعاة النوع االجتماعي في الحد من :  الفصل الخامس
  ٩٠...................................................................................مخاطر الكوارث

  ٩٢...................................................................... ما هي المؤشرات؟١-٥
  ٩٢................................................................... ما أهمية المؤشرات؟٢-٥
  ٩٣.................................... ما هي المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي؟٣-٥
  ٩٦...................................................... آيف يمكن بناء مؤشرات جيدة؟٤-٥
 آيف يمكن استخدام المؤشرات خالل دورة برنامج تدخالت الحد من ٥-٥

  ١٠٠........................................................................مخاطر الكوارث؟
 بعض األمثلة المراعية للنوع االجتماعي في الحد من مخاطر ٦-٥

  ١٠٦...................................................................................الكوارث
  ١٣٨.............................................................................................المالحق
  ١٣٨............................................................................... المختصرات١
  ١٤١.............................................................................. المصطلحات٢
 أجندة بكين من أجل العمل الدولي للحد من مخاطر الكوارث المراعي ٣

  ١٤٣........................................................................للنوع االجتماعي
  إعالن مانيال للعمل الدولي من أجل النوع االجتماعي في تغير المناخ٤

  ١٤٩...........................................................والحد من مخاطر الكوارث
  ١٥٥........................................................................... قراءات إضافية٥

  

  ٢ 



  
 

 

  الفصل األول  

  
مخاطر لحد من تعميم منظور النوع االجتماعي في ا

  التقدم والتحديات : الكوارث



  

  
  

مخاطر لحد من تعميم منظور النوع االجتماعي في ا: ول األالفصل
  التقدم والتحديات : الكوارث

  
  ملخص ١-١
  

ذا الم يم        لخص ه ال تعم ي مج ديات ف دم والتح ى التق ريعة إل ارة س ة إش بمثاب
ور  وع منظ اعي االالن وارثجتم اطر الك ن مخ د م ي الح ة  و. ف المنهجي

ضمن    ات تت ذه المعلوم ع ه ستخدمة لجم ة نظرالم ة لمراجع ة ي ارير الوطني لتق
وارث م              ال ام    متاحة ألمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من مخاطر الك ذ ع ن

اعي       الرئيسية لألنشطةتحليل  و؛  ٢٠٠٤ وع االجتم ضايا الن دت حول ق  التي عق
في ين  شطانال، والتشاور مع الخبراء والمتخصصين      ٢٠٠٢والكوارث منذ عام    

ة ، و تماعيجنوع اال الالقضايا المتعلقة ب   اخ،    الحوآم ر المن ة، والحد     و ، وتغي البيئ
ي    وارث ف اطر الك ن مخ وام م ذا  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧أع تفاد ه ا اس  آم

ضًاالملخص  ن أي شات وال م رات المناق ي  خب شارآين ف ين الم ة للمعني المتنوع
سيين حول ين رئي ؤتمرين دولي ضايا الم اعي  ق وع االجتم اطر ن ن مخ د م والح

  .٢٠٠٩ وبكين في ٢٠٠٨ في مانيال عام االكوارث وتغير المناخ عقد
  

رة  ة األخي ي اآلون ام تحول حدث ف ي ه اعي ف وع االجتم يم منظور الن ي تعم ف
وارث     ى         من    : الحد من مخاطر الك ذي يرآز عل دخل ال رأة   الم دخل    الم ى الم إل

ى أن            ين     الذي يرآز على النوع االجتماعي، مع االستناد إل ات ب األدوار والعالق
ي   ل ف رأة والرج ا     الم تم تحليله ب أن ي وارث يج اطر الك ن مخ د م من الح ض

س ة يال صاديةاالجتماعياقات العام ى  و. ة والثقافية واالقت ة عل ول، قم ذا التح ه
ة          االستراتيجي إلدارة الكوارث    تغير الترآيز    ة استجابية للكارث من مجرد إغاث

ول  ى تح ابيإل وارث    إيج اطر الك ن مخ ل م دى الطوي ى الم ة عل دف الوقاي  به
اعي   حيث  من قابلية التضرر منها، ب  والحد وع االجتم يوضع في االعتبار أن الن

  .لتحقيق التنمية المستدامةوالحد من مخاطر الكوارث الزمان 
  

 ٢   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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ى ال ستوى عل ى   وضح ، تدوليالم ة إل ود الرامي وفرة أن الجه ات المت المعلوم
وارث                سين في الحد من مخاطر الك ين الجن ساواة ب د  تعزيز الم ى   ق رآزت عل

دع ع ال ة، م داث توة والتوعي شجيع إح سياست ي ال رات ف ةغيي يم ات العام ، وتعم
  .نوع االجتماعي في العمليات ما بين الحكوماتمنظور ال

  
ستويات         بعض  وقد تبلورت    ى الم السياسات واالستراتيجيات بين الحكومات عل

ة اإل ن وقليمي د م ى إدارة والح ز عل ي ترآ وارثاخمالت دى  طر الك ى م عل
س سنوات الخم يةال ف أن اال.  الماض ن المؤس ن م زام ولك ضايا ال بلت وع ق ن

شكل واضح    هذآريتم   ما   نادرًااالجتماعي   راض        ؛  ب ه وال يتعدى األمر االفت  بأن
اء   : ٢٠١٥-٢٠٠٥و  ج آبر إلطار عمل هيو     األلتزامات  االجزء ضمني من     بن

وارث جابهة  والمجتمعات على م  دول  قدرة ال  ا    . الك رامج أو        أم ى مستوى الب عل
ى  إتقدم يرجع   ما تم إحرازه من     وغير متناسق، و  يكون وقتيًا   لتنفيذ  اء فإن ا  داأل ل

ر    خاصًة   من المنظمات، و  مجموعة  لى العمل المتفاني ل   إحد آبير    المنظمات غي
  .الحكومية

  
درك     عدد متزايد من الحكومات       وهناك   ضايا ال    التي ت ة ق اعي   أهمي وع االجتم ن

ي تقارير اف ن ه د م ة للح وااخم الوطني ة رثطر الك دمها لألمان ي تق ى  والت عل
وب   تقدم  الإحراز  أن  الرغم من    يس آافي   المطل دم ال    و . ًال م إحرازه      التق في  ذي ت

لم يكن   ٢٠٠٤في عام    ف . السنوات الخمس الماضية بدأ من أساس منخفض جداً       
ة  ١١٨ من   ١٩سوى  هناك   اعي       ذآر  دول وع االجتم رأة في       ت الن ضايا الم أو ق

ول   و . الكوارثمخاطر  الدولي المعني بالحد من     تقاريرها الوطنية للمؤتمر     بحل
ام   اك  ، ٢٠٠٩ع ان هن ين ٥١آ رًا  ٦١ من ب ًا تقري شير   وطني ة ت وصلت لألمان

ي ا  اعي ف وع االجتم ة الن ى أهمي ن إل د م زال  اخملح ن ال ي وارث، ولك طر الك
  . في السياسات والبرامجالفعليتعميم الهناك القليل جدا من 

  
نص بوضوح  ت  العامة اتناك العديد من وثائق السياسأن همن رغم وأخيرًا وبال 

وارث،    اخ معلى االلتزام السياسي إلدماج قضايا المرأة في الحد من            إال طر الك
ستدام، باس       وس أو م دم ملم ه أي تق تج عن م ين ك ل شطة  أن ذل ض األن تثناء بع

وارد من أجل                  . وقتيةال ة الم وعالوة على ذلك، لم يكن هناك تقدم آبير في تعبئ
  .في عملية الحد من مخاطر الكوارثنوع االجتماعي ميم منظور التع

 ٣  في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  

  
  الدوليعلى المستوى التقدم  ٢- ١
  

لحد من   ل ةالدولياألجندة  شيئا فشيئا في    نوع االجتماعي تظهر    قضايا ال لقد بدأت   
ي اخم يش ف ن التهم ود م د عق وارث بع لطر الك ةالمحاف ة الدولي  .  الحكومي
تقني  الدعم  ال متسقة، والتوعية، و  الدعوة الدولية   الإلى  لى حد آبير    ذلك إ يرجع  و

ائي و       م المتحدة اإلنم ة      من برنامج األم م المتحدة لالستراتيجية الدولي ة األم أمان
وارث        ل          للحد من مخاطر الك م المتحدة األخرى، مث االت األم اون مع وآ بالتع

رأة   ة الم دة لتنمي م المتح ندوق األم دة  و،)UNIFEM(ص م المتح ة األم لجن
  .المنظمات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدنينية بوضع المرأة والمع

  
   الرئيسية التطورات

  
٢٠٠١  
 : اإلدارة البيئية والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية"حول الخبراء مجموعة اجتماع 

ور ال اعي منظ وع االجتم ا "ن رة، ترآي ه  .  ، أنق ام بتنظيم د ق دة  وق م المتح عبة األم ش
المرأة بال   ل اون مع   لنهوض ب وارث              تع م المتحدة الستراتيجية الحد من الك ة األم .   أمان

ل   إدارة المخاطر   في  المرأة  ومهارات  على قدرات   ولقد رآز االجتماع     ا يمث دياً بم  تح
ساء بوصفهن ضحاياسائدة عن ا الاتصورلتل د أوصت . لن إدراج  ولق المجموعة ب

ن اإلدارة  د م ة والح وارث اخمالبيئي وعطر الك ة للن اعي المراعي دول  االجتم ي ج ف
  . حول التنمية المستدامة٢٠٠٢أعمال مؤتمر القمة الدولي لعام 

  
٢٠٠٢  
ي   القضايا   اع      أوص الت ا اجتم رة   ى به م      أنق ى النحو المالئ ة   في  أدرجت عل دة القم أجن

ستدامة   ة الم ة للتنمي ي  ) WSSD(الدولي سبرج الت ل جوهان ة عم سودة خط ي م وف
  .قمةختام الاعتمدت في 

  
رأة رآز      ادسة واألربعون ل   جلسة الس ال م المتحدة لوضع الم ة األم ى اإلدارة  تلجن  عل

ة  وارث الطبيعي دة الك ن ح ف م ة والتخفي ن   . البيئي ة م ة مجموع دت اللجن واعتم
ي ت   ة الت سياسات العام ة بال يات المتعلق ر التوص ن    ق د م ال الح ي مج رأة ف دور الم ب

جراءات لتعزيز  اإل اتخاذ   لىإ الحكومات   تودع . تعافي منها الكوارث واالستجابة وال  

 ٤   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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درات رأةق شارآته  الم مان م ةا، وض ا .  الكامل ضًاتدع آم ات    أي ع البيان ى جم  إل
  .لممارسات الجيدةلالجنس وتبعًا لنوع المصنفة 

  
٢٠٠٤  
دت  ي    عق وارث ف اطر الك ن مخ د م سين والح ين الجن ساواة ب ول الم ل ح ة عم ورش

اواي و، ه ن . هونولول ًا م ب  وانطالق ي تحقالمكاس ي االت ت ف ن ق د م اطر لح مخ
وارث،  دالك ى أن الأآ شارآون عل ات  الم وع ممارس ة للن سياسات المراعي وال

ل       ن قب ان م ب األحي ي أغل ا ف تم تجاهله اعي ي ن   االجتم د م ة للح ود المجتمعي الجه
اطر و ل  المخ ن قب ة م ادرات الحكومي ع     و. المب ى وض شارآون عل ق الم ة اتف وثيق

اني للحد      طالبوا  آما   . ثارووالكاالجتماعي  النوع  مرجعية حول    دولي الث ؤتمر ال الم
وارث    اخ ملحد من   جهود القائمة ل  من الكوارث، وال   اج   باطر الك واعي لمنظور    إلدم ال

  .النوع االجتماعي في السياسات والممارسات
  

٢٠٠٥  
د وارث    عق ن الك د م اني للح دولي الث ؤتمر ال اير - الم اني  / ين انون الث وبي ٢٠٠٥آ ي آ   ف
دى  ملب  ولقد طا   .نالياباب وارث        نت سين والحد من مخاطر الك ين الجن ساواة ب ع  من  الم جمي

ؤتمر ال        ال  الدول الممثلة في الم اة منظور ال         دولي ب يم مراع اعي     نظر في تعم وع االجتم في  ن
  :خاللخمسة مجاالت من 

  
  في جميع مبادرات إدارة الكوارث؛نوع االجتماعي تعميم منظور ال •

  
  نظمات المجتمعية؛الجماعات النسائية والم قدرات بناء •

  
اعي      • وع االجتم ور الن اة منظ يم مراع مان تعم يض االت ف الم  مج  اإلع

  والتدريب والتعليم؛
  
  ضمان إتاحة الفرص للمرأة في العلم والتكنولوجيا؛ •

  
  .والتقييممتابعة ضمان تعميم منظور النوع االجتماعي في تنفيذ البرامج وال •

  
راراً المرأوضع للجنة جلسة التاسعة واألربعون  لا وارث    ة اتخذت ق شأن مخاطر الك  ب

صلة ة ذات ال ي    ، يالطبيعي اعي ف وع االجتم ور الن اج منظ ى إدم ات عل حث الحكوم

 ٥  في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  

ور ال  اج منظ وارث، وإدم يط والتأهب للك ل التخط ع مراح اعي جمي وع االجتم ي ن ف
  .الكوارثلما بعد مرحلة اإلغاثة 

  
٢٠٠٦   

وارث       نوع االجتماعي   التم إدراج    ال    والحد من مخاطر الك ى جدول أعم ؤتمر  عل الم
  . الذي عقد في دافوس في سويسرا٢٠٠٦لعام للحد من الكوارث الدولي 

  
٢٠٠٧  

م المتحدة                 ة األم ة وأمان ة الدولي سويدية للتنمي ة ال اون مع الوآال قام البنك الدولي بالتع
دى ستوآهولم         وارث بتنظيم منت وارث    الستراتيجية الحد من مخاطر الك للحد من الك

مدى لإلدماج الشامل للنوع حاجة طويلة ال أن هناك   المنتدى ب ولقد أقر   .  نهافي م والتعا
استمرارية من أجل   ووالفقر،  المشكالت الكامنة للضعف    معالجة  االجتماعي من أجل    

  .التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  

ؤتمر  ي، نظمت دول الكاريب   يتيتاهفي   ع المستوى      ًام وارث  مخاطر   من   الحد   حول    رفي الك
رى       والتخفيف من حدتها والتعافي من    الطبيعية   اريبي الكب د     .ها في منطقة البحر الك  أسفر ولق
ؤتمر  اج ال   الم ل إلدم ة عم ن خط اعي  ع وع االجتم اره ن ية   باعتب ات األساس د االهتمام أح

  .طر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي الكبرىاخمالحد من لسياسات، وخطط وإجراءات 
  

٢٠٠٨  
اعي   ال: تحت شعار في السياسة والحكممرأة  مؤتمر الدولي الثالث لل   لاعقد   وع االجتم ن

اخ والحد من         وارث  اخ موتغير المن ؤتمر       و . طر الك ر الم د أق انيال     لق  للعمل إعالن م
اعي     للالدولي   وع االجتم اخ والحد من      ن ر المن وارث اخ موتغي د  و . طر الك حضره  لق

ن  ر م شرعين وصنالكثي رار، واالم ام بتع الق ه ق ادئ  نظيم يط اله يا والمح ز آس مرآ
 أمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من       شراآة مع بالمشارآة المرأة في السياسة،     ل

دولي ل           مخاطر الكوارث، و   اد ال ائي، االتح م المتحدة اإلنم ة    برنامج األم ة الطبيع حماي
)IUCN( ، اعي وع االجتم دولي للن الف ال دة )GGCA(التح م المتح ، صندوق األم
ة اآلسيوي   بنك   ، و )UNIFEM( نمية المرأة لت ة       و )ADB(التنمي رأة للبيئ ة الم منظم

  ).WEDO(والتنمية 
  

٢٠٠٩   
ول ال   دولي ح ؤتمر ال اعي  الم وع االجتم ين،     ن ي بك وارث ف اطر الك ن مخ د م والح

اتحاد آل نساء الصين وأمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من استضافه و . الصين

 ٦   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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وارث،  اطر الك امخ ة و وش شؤون المدني ضافته وزارة ال ي است ات رك ف م األمنظم م
سياسة،  للمرأة المؤتمر الدولي الثالث     وانطالقًا من     .  الصين في  العاملة المتحدة في ال

اك  ان هن ن آ ر م ن ٢٠٠أآث شارك م دا ٤٣ م ة  بل اموا بمراجع رز ق دم المح التق
د م   ي الح اعي ف وع االجتم ور الن يم منظ ه تعم ي تواج ديات الت طر اخمن والتح

م من          وأعرب ا   . الكوارث شارآون عن قلقه اعي      لم وع االجتم زال قضية   ي ال  أن الن
ي  شة ف ات مهم ة الالالمباحث ن ة والدوليةوطنيراهن د م ول الح وارث اخم ح طر الك
ارات ال  أن   و ي،تغير المناخ الوالتكيف مع    تم           اعتب ا ي ادرًا م اعي ن وع االجتم ا  ن تطبيقه

د  .  ١طر التنميةأآمبدأ أساسي في وضع السياسات و    ى    ولق ؤتمر إل اع  توصل الم إجم
 التي تشكل جزءاً  من المزمع تحقيقها، و   مجموعة من تسعة إجراءات     حول  في اآلراء   

دة   من   دولي           أجن ين من أجل العمل ال وع            بك وارث المراعي للن للحد من مخاطر الك
  .االجتماعي

  
ى  داث عل ذه األح ي ضوء ه ستوى الف ن الواضحدولي، الم دعوةفم دة   أن ال المتزاي

ة اهم،والتوعي تفهم وا س ادة ال ي زي د من ل ف وارث ومخاطر لح اعي الك وع االجتم للن
وهذه القضايا   . ي جميع قطاعات التنمية    في االعتبار ف   اوضعهيجب  آقضايا مرتبطة   

  . التنمية االقتصادية واالجتماعيةبشكل منفصل عنال يمكن التعامل معها 
  

  دعم األمم المتحدة
  

د عملت  دة جميلق م المتح االت األم اج ع وآ ى إدم تراتيجيات عل يم سياسات واس تعم
سانية        النوع االجتماعي    ا اإلن ات أعماله وحيث أن   .  ضمن منظورها التنموي، وتكليف

ن  د م وارث اخمالح ع طر الك داخل م ي يت االت الت ع المج م تجمي االت األم ف وآ كل
ا     بعد الكوارث وال   لماوحتى اإلغاثة   التنمية   بدءًا من    -بالعمل بها   المتحدة    -تعافي منه

إن  ذا ف يح ه ة يت ة بيئ ن   تمكيني د م ي الح اعي ف وع االجتم ور الن اة منظ يم مراع لتعم
  .طر الكوارثاخم
  
ًةو دة األخرى، مقارن م المتح االت األم ع وآ إن  م ائيف دة اإلنم م المتح امج األم ، برن

ديهما        ات واضحة   وأمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث ل تكليف
وارث      ائي       و.  في مجال الحد من مخاطر الك م المتحدة اإلنم امج األم في حين أن برن

طر الكوارث في تخطيط وبرمجة     اخمالحد من   إدماج  يرآز أآثر على بناء القدرات و     
ى ال يما عل ة، الس ستويات التنمي ى ،ةالقطريم ل عل ة تعم د أن األمان ذ  نج سيق تنفي تن
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ة ل    وارث، وإطار عمل هيو          االستراتيجية الدولي م       ج لحد من الك االت األم و داخل وآ
 حول الحد من الكوارث في       الثاني وفي أعقاب المؤتمر الدولي      . المتحدة والحكومات 

م  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و من، عمل آل ٢٠٠٥ آانون الثاني  /يناير أمانة األم
وع      ا  المتحدة الستراتيجية الحد من الكوارث على زيادة جهودهم        في تعميم منظور الن

  .الكوارثمخاطر االجتماعي في الحد من 
  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  

ائي     إن استراتيجية    رة     لبرنامج األمم المتحدة اإلنم سين للفت ين الجن ساواة ب -٢٠٠٨لم
رة               ،  ٢٠١١ اعي عن فت وع االجتم ، وهي   ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦مبنية على خطة عمل الن

ة  ترآز على المهام الحقوقي     . ة، وتضع الخطوط العامة لألولويات المؤسساتية واألدائي
فقد في سياق الكوارث، نوع االجتماعي الترآيز بشكل خاص على قضايا الومن أجل 

ة وإ نتائج :  جدول أعمال النقاط الثمان اعتمدت المنظمة    ساء    عملي ات والن ة للفتي يجابي
ى         )8PA (في حاالت األزمات   ا عل ز "، والتي تنص إحدى نقاطه ين     تعزي ساواة ب  الم

وارث اطر الك د من مخ ي الح سين ف رار ب: الجن ة  واإلق دى  ةمعرفالقيم رات ل والخب
  ".المرأة

  
دعوة و ي مجال ال شأن من خالل العمل ف راري مجلس األمن ب  ،١٨٢٠ و ١٣٢٥ق

اعي    قضايا ال نقاط الثماني، فإن    وبدء التنفيذ لل   يما العنف     نوع االجتم وع    والس سبب ن ب
اجات المرأة أثناء وبعد األزمات قد تم االعتراف بها من جانب مجتمع             واحتي ،الجنس

  .تعافي منهااألزمات والعاملين في مجال الحد من ع السياسات والاالمانحين، وصن
  

ز                  إال أن    د من التحديات في تعزي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ال يزال يواجه العدي
برنامج األمم   ويهدف   . وطنية ال يات المستو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على     

يال مثل المتحدة اإلنمائي إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد،      وارث   التتحل ك
بما في ذلك اإلحصاءات المتعلقة بنوع الجنس في خطر          وعالقتها بالنوع االجتماعي    

وارث و ذلك الالك أثيراآ اتتت يم االحتياج دف .  وتقي ا يه م آم امج األم دة برن  المتح
ضاً أاإلنمائي   ع الحوارات               ي رأة في جمي شارآة الم ى ضمان م ق ال   إل ول  حول خل حل

  .إلدارة مخاطر الكوارث
  
ابع                  آجزء من    و سكان الت إن صندوق ال ر، ف افي المبك تكتالت مجموعات العمل للتع

لوضع    مشروعاً انوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقود    ،  )UNFPA(لألمم المتحدة   
صورات واع دولت اعي لل النوع االجتم ة ب اتي وارث والنزاع  .  المعرضة لخطر الك
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نوع الدعم التقني لتعميم مراعاة ال    وقام بتيسير   وقد دعا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       
اخ،        و ،الحد من مخاطر الكوارث   االجتماعي في    ر المن وفي إطار    في التكيف مع تغي

ة   دة للتنمي م المتح ساعدات األم ل م وث ،)UNDAF(عم ي بح ر وف ض الفق  خف
)PRSP( ،وطنية في آثير من البلدانالسياسات في الو.  
  

  أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث
  

ي  ستين لف ة وال دورة الثالث ة، ال ة العام دم لجمعي دةق م المتح ام لألم ين الع رًا األم  تقري
وع االجتم  حول يم الن شأن تعم رويج ب ادة الت ةزي ه األمان وم ب ذي تق ل .  اعي ال وتعم

  :ثالثة جوانبفي طر الكوارث اخمفي الحد من تماعي جنوع االالإدماج األمانة على 
  

ام          • دف الع ق اله ي تحقي سين ف ين الجن ساواة ب رورة الم ة وض دعوة ألهمي ال
  و؛جالمتمثل في إطار عمل هيو

  
ي             • ساواة ب ز الم سين في     توعية وتعبئة الرجال والنساء معا من أجل تعزي ن الجن

  طر الكوارث؛اخمالحد من 
  

دة ل    • ات الجي ه والممارس وفير التوجي وع االلل ةراعيالمسياسات لت اعي جن تم
  .طر الكوارثاخملحد من المتعلقة باوالبرامج 

  
ة  أطلقت  ،٢٠٠٧في أوائل عام     اج        األمان ة من أجل إدم اء شراآات عالمي ادرة لبن مب

اعي ضم       ا وع االجتم وارث        هتمامات واحتياجات الن وفر  .  ن الحد من مخاطر الك وت
  :ويتيح هذا المنبر  .لمعنيين بقضية النوع االجتماعيين واشطا للنالمبادرة منبرًا

  
  ؛نوع االجتماعيتبادل المعلومات والمعرفة والخبرة في معالجة قضايا ال •

  
  طر الكوارث؛اخمومساهمتها في الحد من  هادورزيادة صوت المرأة وإبراز  •

  
ادئ الوضع  • سياسات المب ة لل اعي بالخاصة توجيهي ن النوع االجتم د م والح

  .طر الكوارثاخم
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ام  ي ع ة  ٢٠٠٦ف شر وثيق ة بن ال"قامت األمان ى أفع وال إل ي " أق وي والت ى تحت عل
ة  ادئ التوجيهي ة  المب ات الوطني سياسات الحكوم وارث ل اطر الك ن مخ د م ا   .للح آم

ا  األمانة على طرح موضوع منظور الن     ساعدت   سة الحكومات      وع االجتم  عي في جل
ران   / يونيو(الكوارث  المنتدى الدولي حول الحد من مخاطر       ب ا     )٢٠٠٧حزي ، وهو م

اعي في       العامة للحكومات بشأن ال    اتفتح الباب لتطوير توجيهات السياس     وع االجتم ن
  .الحد من مخاطر الكوارث

  
ا في     نشر الممارسات الجيدة من مختلف الجهات المعني      قامت األمانة أيضًا ب   آما   ة، بم

ة     ر الحكومي ات غي ة والمنظم االت المانح دة والوآ م المتح االت األم ك وآ ذل
  :والحكومات، وذلك في محاولة لتسليط الضوء على ما يلي

اعي،                 • وع االجتم اة الن شمل مراع وارث ي إن وجود مدخل للحد من مخاطر الك
   األسر والمجتمعات المحلية؛ميع لصالحتائج مفيدة للجسوف يحقق ن

  
ا     لمرأة إذا ما أ   اإن   • يح له افؤ الفرص،     ت أدوار   أن ت من الممكن     تك وم ب ددة   ق  متع

ة في مجال الحد من         ي ادي قرار وق  ةنعاوصة،  ، ومدير ة آمشارآ -أيضا  مهام  ال
  .مخاطر الكوارث

  
ين     نظمت   ٢٠٠٨في عام    لتطوير توجيهات   األمانة مجموعة خبراء للمعنيين المختلف

  . لبناء القدرات تدريبيةحقائب ووضع ،السياسة العامة
  

  جدول األعمال الدولي
  

وارث       اطر الك ن مخ د م ول الح دولي ح ؤتمر ال ي الم دقت ٢٠٠٥ف ن  ١٦٨، ص م
ة في             .  الوطنية على إطار عمل هيوجو    الحكومات   ر أطر العمل الدولي ان أآث ولقد آ

ه     و.  اإلشارة بوضوح إلى النوع االجتماعي في الحد من الكوارث         يجب  " هأن جاء في
ر النوع االجتماعي في جميع سياسات إدارة مخاطر الكوارث، والخطط           منظوإدماج  

ر،               ذار المبك يم المخاطر واإلن صلة بتقي ك المت ك تل ا في ذل وعمليات صنع القرار، بم
  ."وإدارة المعلومات، والتعليم والتدريب

  
ة   في الدورة الحادية والستين ل    ،  ٢٠٠٦في عام    ة العام بمدى  الحكومات    أقرت    لجمعي
ا إهمال رأة و ال ه ا  حتياجات الم هاماتها في ا واهتماماته وارث  إس ، لحد من مخاطر الك

 ، منظور النوع االجتماعيموتعزيز تعميلى تسريع  إج  تياح بشأن اال  قرارًاحيث تبنت   
  .ومشارآة المرأة في صنع القرار في مبادرات الحد من مخاطر الكوارث
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اول   م تن ضايا وت ى ل  ق دورة األول ي ال اعي ف وع االجتم ن   الن د م دولي للح دى ال لمنت

رأة ت أنه في حين أن     وأشارت الجلسة إلى     . ٢٠٠٧مخاطر الكوارث في عام      لعب  الم
ًادورًا يماً       هام وارث، والس ن الك ة م ة الوقاي اء ثقاف ي بن ع    ف ستوى المجتم ى م  عل

م في الحد     اسه على اإل فإن قدراتهن   ذلك  إال أن ذلك ال يعترف به الجميع، ول       المحلي،  
ى   .  لم تكن تستغل على النحو األمثل    وارث  من مخاطر الك   ضًا إل أن آما تم اإلشارة أي

ر      النساء والفتيات    سبة أآب الكوارث بن د   .  يتأثرن ب شرآاء في        حث   ولق دورة ال ان ال بي
ى      االستراتيجية الدولية للحد من     منظومة   وارث عل اذ     مخاطر الك وعي، واتخ ادة ال زي

في مخاطر الكوارث، والعمل     تماعي  جاالنوع  العوامل المتعلقة ب  تناول ال جراءات ل اإل
  .في الحد من مخاطر الكوارثمساهمتها على تعزيز الدور القيادي للمرأة وفاعلية ب
  

ى                   ٢٥٠لقد صدق    سياسة عل رأة في ال دولي الثالث للم ؤتمر ال  من المشارآين في الم
اعي     لعمل الدولي    ل إعالن مانيال  اخ والحد من مخاطر         حول النوع االجتم ر المن  وتغي

ات    نوع االجتماعي   عدم وجود منظور ال   ولقد أآد اإلعالن على     .  الكوارث في االتفاق
ة  ة بالدولي اخالمتعلق ر المن د . تغي اك  ولق ان هن ًا١٢آ سي  إعالن ى أن  ًارئي صت عل ن

شارآ يالنساء والرجال يجب أن        ساواة في          وات دم الم ى ق ة     عل رارات المتعلق صنع الق
وارث   تغير المناخ، والحد من مخاطر ال      ب ة        ك ة والوطني ستويات المحلي ى الم ك عل وذل

ة ة والدولي اعي،   ذلك آو.  واإلقليمي وع االجتم ة للن ات المراعي يجب وضع الميزاني
ة      وعلى   ك      الحكومات والمنظمات الدولي ابع ذل ا يكفي       أن تت ضمان تخصيص م من  ل

اً  الموارد لتعزيز قدرات المرأة، والسيما األشد فقراً       ر حرمان ز   واألآث در ، لتعزي تها اق
  .على التكيف مع تغير المناخ والكوارث

  
اعي             دولي  عمل ال للبكين  أما أجندة    وع االجتم وارث المراعي للن للحد من مخاطر الك

ام او) ٢٠٠٩( ول ع ذها بحل ين تنفي ي يتع د وضعت ال ،٢٠١٥لت اذ فق ات التخ توجيه
راءات اإل اء     الج ة لبن ات الدولي ات والمنظم ل الحكوم ن قب ة م درات مجابعملي ة ق ه
ا     . على المستويات المحلية والوطنية   التي تراعي النوع االجتماعي     لكوارث  ا ا أنه  آم

اال ب ب اطر    اللتزام تطال ن مخ د م ي الح اعي ف وع االجتم ور الن يم منظ سياسي لتعم
مخاطر الإجراء المتابعة والتقييم لقابلية التضرر وع الحكومات على يالكوارث، وتشج

  .تماعيوالقدرات مع مراعاة النوع االج
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  اإلقليميعلى المستوى التقدم  ٣- ١
  

د ازداد  وعي لق ادة  ال ى زي ا أدى إل و م نس، وه وع الج ى ن تنادًا إل وارث اس ار الك بآث
ضغوط  ى ال سية  عل ات المؤس ى اآللي وارث وعل االت إدارة الك وارثوآ  . إلدارة الك

اه    و ذه ال      هناك اتج امي حول ه سياس     متن ان ذ    ات والممارس  اتقضية في ال ك  ، وإن آ ل
ات             و . غير دائم  شكلبوتيرة بطيئة، وب   م تأسيس عدد من اآللي في السنوات األخيرة ت

ى ا          وارث       الحكومية المشترآة على المستوى اإلقليمي ترآز عل ، لحد من مخاطر الك
اطر    ن مخ د م ي الح اعي ف وع االجتم ضية الن وارث إال أن ق ي وضع  الك زال ف ال ت

  .ال الحد من مخاطر الكوارث في مجاإلقليميمتخلف مقارنة بمدى التقدم 
  
  فريقياأ
  

ام      آلإن   ى    ٢٠٠٩  التقارير الوطنية تقريبًا المقدمة من المنطقة عن ع شير إل رأة  ت الم
ضايا ال اعيأو ق وع االجتم ة  وأ. ن ل إقليمي ديها خطة عم ا ل اج ات توجيهوفريقي إلدم

وع  آما أن خطة العمل هذه تطرح قضية         التنمية،    مجال طر الكوارث في  اخمتقييم   الن
اعي ك، .  االجتم ع ذل إن وم دان األف ع البل ة جمي ست فريقي ن  لي ة م س المرحل ي نف ف

  .تعميم منظور النوع االجتماعيلبالنسبة التطور 
  

  األمريكتين
  

دان  ا معظم البل ة له ي المنطق ضايا الف ع ق ل م اعي مؤسسات تتعام وع االجتم ى ن عل
ن ال  وطني، ولك ستوى ال د تالم سقة وج ط مت وانينرواب ع ق سين م ين الجن ساواة ب  الم
ى نطاق     ريع  االتقارير مش  ولقد تضمنت    . والحد من مخاطر الكوارث     عن   صغير عل

وارث،  النوع االجتماعي في الحد من مخاطر          شاريع     الك ا م ان من بينه دريب  وآ الت
  .على المهارات

  
  آسيا والمحيط الهادئ

  
يا،  ي آس راز ف م إح ادئ ا  ت ات والمب اج المعلوم ي إنت دم ف اء بعض التق ة وبن لتوجيهي

ذا الموضوع      ال،        . القدرات في ه ى سبيل المث م   عل ة لمعالجة       إعداد ت ادئ توجيهي مب
ا من          في مجال إدارة الكوارث في       نوع االجتماعي   قضايا ال  م إنتاجه د ت يا ق ة آس منطق

يا       " (دوريوج نيفاران  "قبل ، واإلجراءات   )شبكة للتخفيف من الكوارث في جنوب آس
، والمرآز   )جنوب آسيا  -لتكنولوجيا الوسيطة   لجموعة تطوير   م(جنوب آسيا   لالعملية  

١٢   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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ال    ة للجب ة المتكامل دولي للتنمي دى ال ة ، ومنت ي    آلالتنمي ادئ المعن يط اله يا والمح س
  .بالمرأة والقانون والتنمية

  
الثاني المؤتمر الوزاري اآلسيوي    م عن   في إعالن دلهي الناج   بهذه القضية   تزام  تم االل 

ة  ولقد تضمن اإل. ٢٠٠٧رث في نوفمبر للحد من مخاطر الكوا    : عالن التوصية التالي
ضايا ال       " اج ق اعي   تشجيع الحكومات الوطنية لبذل جهود خاصة إلدم وع االجتم في  ن

وارث  اطر الك ن مخ د م ن ،الح د م ك للح رار   وذل رأة، واإلق د الم ضرر عن ة الت قابلي
  ".وارثالمرأة في الحد من مخاطر الكبأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه 

  
ق   ي تتعل ات والت ين الحكوم ا ب شترآة م تراتيجيات الم سياسات واالس ائق ال إن وث

ارة  الكوارث ب ا إي إش يس به زام لصريحة ل ضايا الباللت اعيق وع االجتم ذه و.  ن ه
ل هيو   ار عم ة إلط ات اإلقليمي ام جااللتزام يا   ٢٠٠٦و لع وب آس ة جن شمل رابط  ت

ش  ضمن  ) SAARC (اإلقليميللتعاون   وارث،     اإلطار ال  دولرابطة   وامل إلدارة الك
يا    رق آس وب ش ام ) ASEAN(جن ةاتفاق، ٢٠٠٥ع وارئ،  ي وارث والط  إدارة الك

اق ال و ن االتف شر م ادي ع زء الح ول  يالمتوسطي وروبي األراوزالج ار ح األخط
  .الكبرى

  
وع  اللى  إرات ضمنية   في االعتبار حيث أنه يشمل إشا     هذا التقدم   من الممكن وضع    و ن
اعياال ه ، جتم ا أن زم يآم ل هيوبلت ار عم ي جإط ة، والت ة لأللفي داف اإلنمائي و واأله
اعي   قضايا ال بصريح  لتزم بشكل   ت وع االجتم ذه اإلشارات       .  ن ضمنية "إال أن ه م  " ال ل

  .تشريعات وممارسات لتعميم قضايا النوع االجتماعي وأسياسات إقليمية، إلى تؤد 
  

  أوروبا
  

س   لقد تم الدفاع عن      ة  ين ب المساواة بين الجن ود      فاعلي ى مدى عق ا عل رة،  في أوروب آثي
ائي في       والبلدان األوروبية    شكل تلق غالبًا ما تعتبر قضايا النوع االجتماعي متضمنة ب

ة،   من خالل قوانين المساواة     الحد من مخاطر الكوارث،      يم   القائم والممارسات  والتعل
شكل ع  اعي ب وع االجتم ة للن إ . امالمراعي ك ف ى ذل تنادًا إل ن اس ضايا الن  ولك وع ق ن

 . في جميع خطط وبرامج الحد من مخاطر الكوارث     االجتماعي تحديدًا لم يتم إدماجها      
وارث في                 سا  والتي يجب اإلشارة إليها هنا هي خطط الحد من مخاطر الك ي  فرن والت

ا أن    .  تذآر بوضوح أنها يجب أن تصل إلى آل رجل وآل امرأة           يس   آم رأة ل ا   الم  له
  .لحد من مخاطر الكوارث الساحات الوطنية لآلفي التمثيل المتساوي 

  

١٣  في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  

  الجهات المانحة
  

وارث ال       قضايا النوع االجتماعي في     دعم المانحين الدوليين ل   إن   الحد من مخاطر الك
د       زال  ي ى حد بعي دعم ال    و.  غير آافي إل ى مشروعات محددة،          معظم ال دم يوجه إل مق

  .لتحقيق االستدامةوهو ما يشكل عائقًا 
  

  األمم المتحدة
  

ائي   برنامج األمم المتحدة    تحرز مبادرات   على الصعيد اإلقليمي     دماً اإلنم اً  تق  .  ملحوظ
إدارة المخاطر مع     جمعية تعلم   "مجموعة تسمى   هناك  ،  ٢في منطقة أمريكا الالتينية   ف

 اإلقليمي األول حول إدارة المخاطر    ااجتماعه قامت بتنظيم    "المساواة بين الجنسين  
ه        و ،٢٠٠٧سين في عام    وتحقيق المساواة بين الجن    إدارة "قامت بمشروع أطلقت علي

وارث    تعميم النوع االجتماعي     ل ةالمعرف ويهدف المشروع    ،  "ضمن إدارة مخاطر الك
ى  د إل شرها تحدي ي، ون شكل منهج ا ب شارك فيه ة والت دمات المتاح وارد والخ الم

  .وتعزيزها
  

ادرة إد           ة     وهناك أيضًا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع مب وارث بمنطق ارة الك
ي     اعي ف وع االجتم ور الن راز منظ ى إب دف إل ذي يه اريبي، وال اطر، الك إدارة المخ

اريبي         وويستخدم البح  ع     . ث من خمسة بلدان مختارة في منطقة البحر الك  ومن المتوق
سلط  دى  أن ت ى م ضوء عل ائج ال ة النت ي  امإدفاعلي اعي ف وع االجتم ارات الن ج اعتب

  . من مخاطر الكوارث في هذه البلداناآلليات الحكومية للحد
  

افي ل رامج التع ل ب ا عم ى نبرآم ائي عل دة اإلنم م المتح سير امج األم يش تي بل الع س
ات سياسالبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي     وفر  آما   . للنساء في هايتي وميانمار وبيرو    

ة   المبادئ  الو ة   التوجيهي اعي في         عملي وع االجتم و      حول الن ارث الحد من مخاطر الك
ال        . في تنمية القدرات  بما يسهم   باللغات المحلية في جنوب آسيا،       ى سبيل المث ام  عل ق

في إعداد دراسة تحت حكومة الهند بالهند بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وارث     في  أبعاد النوع االجتماعي    : المرأة آشريك متكافئ    : "عنوان إدارة مخاطر الك

سين في              حيث  "الجيدةالممارسات  مجموعة   - ين الجن ساواة ب  تعرض ممارسات الم

                                                 
  : أمريكا الالتينية  يمكن زيارة الموقع اإللكتروني فيللمزيد عن مبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2

www.americalatinagenera.org/tematica/cvd-
leermas.php?Titulo=Tema5m3&vinculos=Desastres 
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ات             وارث من عدة والي ة الحد من مخاطر الك ة   :  هي  هندي ادو،      آوالي ل ن ام، التامي س
آما أن مكتب برنامج األمم .  وماهاراشترا، دلهي وجارات، جوتار براديشأأوريسا، 

ي  ائي ف دة اإلنم ريالنكا المتح صنيف س ع وت ام بجم ستفق دروس الم اب ال ي أعق ادة ف
دي و  يط الهن سونامي المح ة   ت كل مجموع ي ش ياغتها ف ول أدوات ص ضايا ح الق

  .متكامل للتعافي من الكوارثمدخل تعزيز متداخلة من أجل ال
  

في تأسيس   ) UNIFEM(لمرأة  ا ةنميلت شرع صندوق األمم المتحدة      ٢٠٠٨في عام   
ة موض ول ومجموع اعي عية ح وع االجتم ياالن ي آس د متو، ف اطر شمل الح ن مخ

م المتحدة الستراتيجية             .مجاالت الترآيز آواحد من   الكوارث   ة األم دمت أمان د ق   ولق
 .بوصفها عضوا في هذه المجموعةالحد من مخاطر الكوارث الدعم التقني 

  
  المنظمات غير الحكومية

  
على التي لها أعمال    العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات اإلنمائية         

زام ال تعلن عن  وى اإلقليمي في مجال إدارة الكوارث       المست ضايا  واضح  الت وع   بق الن
اعي   تراتيجي  االجتم ائق اس ي وث اك   و.  تهاف رى، هن ة أخ ن ناحي ود   م ض الجه بع

ضايا ال  ة ق ى ال لمعالج اعي عل وع االجتم ستوى ن يم ادة .  العمل ذه   وع ر ه ا تظه م
ستهدف ال ي ت رامج الت ود من خالل الب رأةالجه ذه ، ولكن الم ى أن ه ل عل  يوجد دلي

ود ي ى اتم الجه ا عل ام به دواملقي ا  أو ،ال اول م اعي إذا آانت تتن وع االجتم سألة الن م
وارث       بشكل عام في مجال      ى الثغرات في          و . الحد من مخاطر الك شير إل ذا ي م   ه فه

  . التنفيذىمستووالتخطيط التنظيمي نوع االجتماعي على مستوى قضايا ال
  

  المبادرات المجتمعية
  

ي               الفاعلياتاألنشطة و إن   ك الت يما تل وطني واإلقليمي، والس صعيدين ال وم   على ال تق
المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمنظمات النسائية، قد أدت إلى زيادة بها 

ى   ةشط ا الن عنيةالم المجموعاتالتي تقوم بها    الدعوة  آما أن   .  بهذه القضية الوعي   ، إل
ات   والسابقًا  ة  نب األنشطة المذآور  اج ة،   فعالي ادة اإلدراك          الدولي ى زي ك أدى إل آل ذل

دى ال ى    بم وارث عل اطر الك ن مخ د م ي الح اعي ف وع االجتم ور الن ى منظ ة إل حاج
ة،    آما تم تطوير األدوات واألطر       . الصعيدين الدولي والوطني   ذ   التحليلي د  وتنفي العدي

  .مية ذات الصلةالتنظي وآذلك آتابة بعض السياسات من المبادرات البحثية
  

  :بعض األمثلة على ذلك ما يلي
  

١٥  في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  

ات  • ضل الممارس م أف ة وتقاس ادل المعرف اعي تب وع االجتم بكات الن ين ش ب
  والكوارث؛

  
ادرات   • سفمب يم وجوانب   مكتب اليوني ي مجال التعل يا ف وب آس اإلقليمي لجن

  النوع االجتماعي للكوارث؛
  

األزمات الوقاية من    ومكتب   ،لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    الفعلية   اتالخطو •
ع برامجه، وصياغة              تعافي منها   وال اعي في جمي وع االجتم لتعميم منظور الن

اعي، و  وع االجتم ور الن يم منظ تراتيجيات تعم وير اس يالت وتط راء التحل إج
  ؛ التي ترآز على النوع االجتماعيمنتجات المعرفة 

  
 الفعال لجنوب آسيا    العمل منظمة    و "دوريوج نيفاران "تي قامت بها    الجهود ال  •

ة بلبحث  ي انوع االالالجوانب المتعلق اعي ف وارث، جتم لحد من مخاطر الك
  وتطوير األطر التحليلية؛

  
ادرات المجتمعي • ن ةالمب شعبية  () GROOTS( "تسوروج" م ات ال المنظم

ة  األخوات في   العاملة معاً  ة من          ) الدولي سائية    ، وهي شبكة دولي المنظمات الن
  . الشعبيةةعدالقاالتي تعمل على 

  
  زيادة الوعي نتيجة للكوارث الكبرى

  
سونامي في المحيط              ل الت د الماضي، مث الكوارث الكبرى التي حدثت على مدى العق

ا  دي، وإعصار آاترين شمير، ،الهن زال آ ت  وزل د ألق وع  ق ب الن ى جوان ضوء عل ال
اعي  ي االجتم وارث و ف اطر الك ا مخ ضرر منه ة الت ال،    .قابلي بيل المث ى س دفعل  ق

افي ة والتع رامج اإلغاث ادات واجهت ب شأن ال انتق ة ب ي ممارسات عنيف ال تراعي الت
ذلك،   .ع أسوأ بالنسبة للمرأةاوضالتي آثيرا ما جعلت األ   جتماعي، و نوع اال ال  نتيجة ل

ة        فإن القضية اآلن تلقى مزيداً      من االهتمام من الباحثين واألآاديميين ووآاالت اإلغاث
  .تعافي من الكوارثوال
  
  الوطنيعلى المستوى التقدم  ٤-١
  

ضايا ال بالحكومات إدراك   يزداد على المستويات الوطنية   اعي   ق وع االجتم في  ن
  .ةمتزايدفاعلية  ولكن ليس بالضرورة ب،الحد من مخاطر الكوارث

  

١٦   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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ام ف ي ع اطر     ٢٠٠٤ف ن مخ د م تراتيجية الح دة الس م المتح ة األم ق أمان م تتل ل
وارث  ن ١٩سوى الك ا١١٨ م ن التق ة  م ي تعرضت رير الوطني ة الت الحكومي

وعي ب     وتعكس ال .  نوع االجتماعي قضايا ال ل اعي،  تقارير ضعف ال النوع االجتم
دخل اإلغاث      وال ى م وارث ال   من ا ةترآيز عل وع     ي ذلك ال يضع في الحسبان الن

ى   عند تلقي التقارير المعدة من أجل ال       ٢٠٠٧في عام   و.  االجتماعي دورة األول
وارث    للمنتدى الدولي للحد   ة         من مخاطر الك ق األمان م تتل  ٦٢ من    ١٠سوى   ، ل

رأة      تالتي   التقارير  من   ضايا الم اعي أو ق وع االجتم ضايا الن ولكن  .  عرضت لق
ذه ال  ول ه ام ح وعي الع ي ال دم ف اك تق ان هن ضيةآ ادرات ق م المب ، إال أن معظ

الحد من  وليس في   في مجال إدارة الكوارث     تماعي  جنوع اال الترآز على   آانت  
  .ر الكوارثمخاط

  
ة إطار عمل هيوجو        من خالل األداة الجديدة    و ٢٠٠٩في عام   و ة     ٣لمتابع ، تلقت أمان

وارث       اطر الك ن مخ د م تراتيجية الح دة الس م المتح ن ٥٢األم ن  ٦٢ م ارير م التق
ة  اعي ودور     الوطني وع االجتم ضايا الن ة ق دى أهمي ام بم رار الت ا اإلق اء فيه ي ج الت

و     اطر الك ن مخ د م ي الح رأة ف وفر    .  ارثالم و ت ل هيوج ار عم ة إط إن أداة متابع
وع     أآثر وضوحا من االستجابات  مجموعة   ضايا الن دم في ق التي تطرحها تقارير التق

سألة      .  االجتماعي، وتعطي أهمية للقضية، وهو ما أسهم في إدراك الحكومات لهذه الم
ل    س هناكلم يكن   دراك   أن وراء هذا اإل    آان من الواضح أيضاً   قد  ومع ذلك، ف   وى القلي

اعي     بشأن تعميم قضايا ال   من التقدم المحرز     جدًا وع االجتم رامج      ن سياسات والب في ال
  .والمبادرات

  
 في   اتالحكوم حمالت رفع الوعي التي تقودها      آان هناك بعض التقدم المحدود في       و

ى  أو آمؤشر محتمل    (ظل غياب    ك   عل ة       ) ذل رات في الممارسة الفعلي  وأوردت  . تغي
ضايا ال    حول   مستديرة  المائدة  الاجتماع  في   طاجكستان تقريراً  اعي    دمج ق وع االجتم ن

وارث،          ك       في الحد من مخاطر الك م ذل د ت االت     ولق دعم من وآ م ب ا  .  المتحدة األم  أم
اعي، وقامت بتطوير إطار عمل         فنزويال   وع االجتم ضايا الن فكان لديها إقرار تام بق

                                                 
 التوحيد القياسي المنظم للبيانات الموجودة، وآذلك التقييمات، - هيوجولإلطار عمأداة المتابعة والمراجعة  3

تقديمها إلى والتقارير التي تم .  ومراجعة تطبيق معايير الحد من مخاطر الكوارث على المستويات الوطنية
 متاحة على ٢٠٠٩شباط / أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث حتى فبراير

  :الموقع اإللكتروني
http://www.preventionweb. 
net/english/hyogo/national/reports/?pid:23&pil 

١٧  في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  

م   ارثللتعامل مع هذه القضايا في إطار الحد من مخاطر الكو       ذا ل ل  ي، ولكن ه د  نتق بع
  .إلى حيز التنفيذ

  
ا         ق وقدمت حكومات أخرى أيضًا، من بينه ارير عن      ،موزامبي ادرات   تق ة  مب مجتمعي

ة،   تعالج اهتمامات المرأة    اطق النائي م   في الحد من مخاطر الكوارث في المن ا ل إال أنه
ه  المستوى الوطني تكن مطبقة على     ة         . بأآمل ين الحكومات القليل ذآرت  ي   الت   ومن ب

وات   ذه الخط اوزت ه وات تج ومت خط رزت حك دودة، ب ة والمح تراليا  أياألولي س
  .ومالوي

  
 ،لتحقيق االندماج االجتماعي  رابطة  متأجندة  وجود  يوضح  الحكومة االسترالية   تقرير  

ر  ا ذآ ن آم ة م ود الجاري ور الجه دمج منظ ع ل م المجتم ز دع ل تعزي وع  أج الن
اعي  اطر الك االجتم ن مخ د م ي الح الوي،  و. وارثف ي م ى  ف وة عل اك دع ان هن آ

آما الحد من مخاطر الكوارث، نوع االجتماعي في قضايا الالمستوى الوطني إلدماج 
  .استخدامها ألغراض صنع القرارأن البيانات المصنفة تبعًا لنوع الجنس يتم 

  
ة  و ارير الوطني إن التق صار، ف ام  باخت شكل ع ت تعكس ب ة آان ن درج ة م يم قليل تعم

ستو       منظور ى الم اعي عل ة اليات   النوع االجتم اك ثغرات في التعامل        وأن  .  وطني هن
 . في السياسات والتشريعات واالستراتيجيات   نوع االجتماعي   بشكل مالئم مع قضايا ال    

دان      القانون أنمن  رغم  وبال ى       في بعض البل سين،        ينص عل ين الجن ساواة ب إال أن  الم
اك     . تحقق يالحد من مخاطر الكوارث لم      ربط ذلك ب   ذلك هن م    وآ ى نطاق   سوء فه عل

وهو معظم البلدان،   في  الحد من مخاطر الكوارث     نوع االجتماعي في    لقضايا ال واسع  
  .اإلجراءاتالوقت قد حان للحكومات التخاذ مزيد من ما يشير إلى أن 

  
   الخاتمة٥- ١
  

ؤد           جاألطر الدولية مثل إطار عمل هيو     إن   ي ت ة هي الت ة لأللفي ي و واألهداف اإلنمائي
ي سياس   رات ف ى تغيي شريعاتإل ل ات وت رو وتموي وارث  اب مج الحد من مخاطر الك

ستدامة ة الم ن     . والتنمي د م ي الح اعي ف وع االجتم ور الن يم منظ إن تعم ك ف ع ذل وم
ى   اتولوي ، ووضعه ضمن األ     من الجهود  مخاطر الكوارث ال يزال يتطلب مزيداً       عل

ام           ال   و . دوليةجميع المستويات، من المحلية إلى ال      ين القي ذي يتع ر ال اك الكثي يزال هن
ة        ة واإلقليمي ة الدولي ات الفاعل ب الجه ن جان سقة م ضافرة ومن ود مت أمين جه ه لت ب

ة الملموسة        إلى  وهناك حاجة ماسة     . والوطنية آفاية االستثمارات وااللتزامات المالي

١٨   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  
 التقدم والتحديات : الكوارثمخاطر لحد من تعميم منظور النوع االجتماعي في ا

 

لة   ي     لمواص اعي ف وع االجتم اة للن ذه المراع ى    ه وارث عل اطر الك ن مخ د م الح
  .دائيوى األالمست

  
  تحديات تعميم منظور النوع االجتماعي في الحد من مخاطر الكوارث

  
م ال  وء فه ين الصالت س ين  ب اعي وب وع االجتم ى   ن وارث عل اطر الك ن مخ د م الح

سياسات و ستوى ال اطر    إن  .اتممارسالم ن مخ د م ي الح سين ف ين الجن ساواة ب الم
رأة        تالكوارث ال    ضايا الم ا ت  ولكن -عني مجرد معالجة ق ي معالجة اهتمامات آل       ه عن

  . التوازنات واألسباب الجذرية الختاللممن الرجل والمرأة، والعالقات بينه
  

ضايا ال اعي  ق وع االجتم ًان شة  غالب ون مهم ا تك سي    م ستوى المؤس ى الم ل عل داخ
ات ذلك      . المنظم اعي وآ وع االجتم ا يخص الن سيق م ن تن سؤولين ع ادة الم  إن زي
ذل اإلدارات ي تختص ب سلطة     الت ديها ال يس ل شة ل ود مناصب مهم ه وج تج عن ك، ن

ر        للمضي قدماً الكافية   ددة تخصصات بهذه القضايا في آل أقسام المنظمة وعب  . ها المتع
نوع االجتماعي يتم التعامل     قضايا ال  ف . للتعميموفي واقع األمر هذا هو النقيض تمامًا        

ا          ى أنه رأة فقط     "معها بشكل سطحي عل ضايا الم اك غي  و، "ق ألدوار اب ملحوظ  هن  ل
ق   تم تطبي ا ي ضايا، آم ذه الق ي ه ي تبن ذآور ف ة لل رة" القيادي اعي " خب وع االجتم الن

  .مثل الحد من مخاطر الكوارثاألخرى معزل عن عمليات التنمية ب
  

ه            اعي يوصف بأن وع االجتم ياً          " إضافياً "ال يزال الن دًال من أن يكون جزءًا أساس .  ب
تتناول اآلن في أولويات برامجها قضايا ر الكوارث فمجاالت التنمية والحد من مخاط    

ذا   . للمانحينبالنسبة   مثل تغير المناخ والتي تتنافس مع برامج أخرى          جديدة نسبياً  وه
م يكن                 يعني أن    ة، إذا ل دا األولوي د يفق النوع االجتماعي والحد من مخاطر الكوارث ق

  .هناك فهم واضح حول مدى تداخل وتكاملهما
  

الموارد المالية من أجل الدعوة الدولية حول لمساءلة السياسية الحقيقية و   لهناك انعدام   
وارث     اطر الك ن مخ د م سين والح ين الجن ساواة ب ى الم ل عل ذه  و. والعم زام به االلت

ى ال    إلى حد آبير    ال يزال   المسألة   ائق   مقصورًا عل اك تحرآات         و . فقط وث م تكن هن ل
ال  ى أفع وال إل ة األق ة لترجم ي شكل هام ة، وسياسف ةات ملموس ، مخصصات مالي

ساءلة إجراءات ل  وبرامج موضوعية أو     اعي في           إن   . لم وع االجتم يم منظور الن تعم
ساءلة،      را دون م ارا ح زال اختي وارث ال ي اطر الك ن مخ د م وابط  وأالح  وأض

  .المدىمتوسط أو التزام طويل أو ملكية، إحساس بال وتوازنات، أ
  

١٩  في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 



  

اعي        وع االجتم ا    الأحداث وفعاليات الن تم ربطه ات          ي شكل آاف مع عملي الحد من     ب
توصيات بشأن تعميم منظور النوع     إن ال .  مخاطر الكوارث المشترآة بين الحكومات    

م     ي ت وارث الت اطر الك ن مخ د م ي الح اعي ف ا  االجتم ان له ا آ أثير الوصول إليه ت
ا من          م  ا ل نه أل ،محدود ة      توضع في االعتبار، ولم يتم تطبيقه جانب الحكومات الوطني

  .ووآاالت األمم المتحدة
  

ة ل   ة واألدوات الالزم سية والفردي درات المؤس ص الق وع  نق ور الن يم منظ تعم
اعي في         .  االجتماعي في الحد من مخاطر الكوارث      وع االجتم إن المعرفة بأهمية الن

ن     غيرة م ة ص دى مجموع صورة ل زال مح وارث ال ت اطر الك ن مخ د م الح
الي  ذين المج ي ه املين ف ديرو.  نالمتخصصين والع ي ن ون والمهنيوالم املون ف الع

ًا  وارث غالب وع    إدارة الك ضايا الن ة ق ة لمعالج ة الالزم ى المعرف رون إل ا يفتق م
وارث     اطر الك ن مخ د م ي الح اعي ف ل . االجتم وع    وبالمث ة للن اط المتفرق إن النق  ف

لحد   استغالل ما تفتقر إلى الخبرة التقنية الالزمة ال      في مجال التنمية آثيراً   االجتماعي  
  . فرصة لتعزيز المساواة بين الجنسينامن مخاطر الكوارث باعتباره

  
  التوصيات

  
ى     لمواجهة هذه التحديات،      م المتحدة والمنظمات         يجب عل االت األم الحكومات ووآ

  :المعنيين ما يليمن م اإلقليمية وغيره
  

ة    .١ ادة حقيقي سياسية لزي ساءلة ال دعوة    ولل لم ل ال ن أج ة م وارد المالي م
ن      الدو د م ي الح اعي ف وع االجتم ور الن يم منظ ى تعم ل عل ة والعم لي

  مخاطر الكوارث؛
  
ين ال           .٢ ي للصالت ب اعي     تحسين الفهم النظري والعمل وع االجتم والحد  ن

  من مخاطر الكوارث، والسيما على الصعيد الوطني؛
  
ور       .٣ يم منظ ة لتعم ة واألدوات الالزم سية والفردي درات المؤس اء الق بن

  .عي في الحد من مخاطر الكوارثالنوع االجتما

٢٠   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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المراعية للنوع مبادئ توجيهية للسياسات :  الثانيالفصل 
  الحد من مخاطر الكوارثاالجتماعي في 

   العامالسياق ١-٢
  
هناك حاجة ملحة لوقف       و .  بأسره العالممتزايد حول   ارتفاع  ي  فن آثار الكوارث    إ

وارث    أثير الك ن ت د م اع والح ذا االرتف ك  و . ه ق ذل ن تحقي الل  إال يمك ن خ ال م
وارث          تحويل النموذج الرسمي   ى االستجابة للك ز عل ى الحد      فحسب  من الترآي إل

  .مخاطر الكوارثمن 
  

الحكومات إطار عمل    تبنت  لجديد،  االعتراف بالحاجة لهذا النموذج ا    وانطالقًا من   
در   : ٢٠١٥ -٢٠٠٥و  جهيو ى مج       اتبناء ق م والمجتمعات عل وارث    اب األم ة الك ه

ؤتمر ال ي الم اني  دولي لف انون الث ي آ وارث ف ن الك د م ل  و. ٢٠٠٥لح ار عم إط
ى  و جهيو د عل وارث ه    يؤآ اطر الك ن مخ د م ضية تنمو أن الح ة وق ة ي متداخل

  .إنسانية بحتةة إغاثقضية مجرد  توليسوتكاملية، 
  

معالجته ضمن  و على أن الحد من مخاطر الكوارث يجب     جإطار عمل هيو  ويؤآد  
ة و  مخططات   سياق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وإدماجه في          ا  التنمي عملياته

سالخطط الخالل  ك في و.  يةخم ى ذل ة يتجل مجاالت العمل الخمس ذات األولوي
اج آب    .  وجهيوإلطار عمل    اك احتي ر إل  وهن اعي         ي وع االجتم اج منظور الن في  دم

اطر تراعي    ن المخ د م رامج الح ات وب ل سياس ضمان أن آ ات األداء ل ل عملي آ
ك   ج في إطار عمل هيو ما يتم التشديد عليه هذا و.  النوع االجتماعي  ار ذل و، باعتب

  .من مخاطر الكوارثالفعال  للحد  ضروريًاشرطًا
  

سلطات الو    العملية  تتطلب ال  • ة   سياسية من ال ق   طني ة   خل ة   بيئ للحد من    تمكيني
  مخاطر الكوارث؛

  
في الحد  أهمية دور العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتهما  على   الفنيةعملية  ال تؤآد •

  من مخاطر الكوارث؛

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

٢٢ 
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ز • ة عوتال ة عمليترآ ة االي ى جتماعي رق عل واطنين   ط م الم ادة فه زي

   من أجل الحد من مخاطر الكوارث؛هم ومهاراتتهمومعرف
  

وارث          ال ة عملي تشدد • تنمية على أهمية وضرورة إدماج الحد من مخاطر الك
  في ممارسات التنمية؛

  
ة ال • ة   اإلعملي وارث وفعالي ة الك تعداد لمواجه ة االس ى أهمي د عل سانية تؤآ ن

ي   د ف ادة الجه ع زي ة، م ساعدات اإلغاث ل ام اج عوام اطر إدم ن مخ د م لح
  .في منهاللكوارث والتعاضمن عملية االستعداد الكوارث 

  
ى      ج إطار عمل هيو  ينص  و ضا عل اج     و أي اعي    منظور ال  ضرورة إدم وع االجتم ن

وارث، و اطر الك ن مخ د م ع سياسات الح ي جمي ذلك ف ات صنع آ الخطط وعملي
ر، وإدارة    ذار المبك اطر واإلن يم المخ صلة بتقي ك المت ك تل ي ذل ا ف رار، بم الق

  .المعلومات، والتعليم والتدريب
  
ز      و،  جمل هيو لتنفيذ األولويات الخمس إلطار ع    و د  نظام  يتم اآلن تقوية وتعزي جدي

وارث الستراتيجية الدولية للحد شامل لمختلف األطراف المعنية با    .  من مخاطر الك
ا    وج إطار عمل هيو   دولة اعتمدت    ١٣١وهناك   امج له ة وضعت     ٥٠، و  آبرن دول
رامج ضمب ة ت ة متنوعة وطني اعي ال .   أطراف معني وع االجتم إال أن منظور الن
  .اجة إلى تواجد أقوىيزال بح

  
اك  دم ملوهن وظ تق صعيد      ح ى ال وارث عل اطر الك ن مخ د م ي الح رازه ف م إح ت

ى حد       يرجع   و . ًاظل هامشي يالوطني، ولكن منظور النوع االجتماعي       ذا إل ر  ه آبي
م  وء فه ى س ين الاإل ة ب ين لعالق اعي وب وع االجتم وارث ن اطر الك ن مخ د م  . الح

و    م ه ذا الفه سين ه ر وتح وي والأم ى ال حي يما عل ستوى س ث  م وطني، حي أن ال
 في معالجة      آبيراً يمكن أن تحدث فرقاً   السليمة  السياسات والتشريعات والقرارات    

وارث             واطن الضعف ومخاطر الك من  و . احتياجات المرأة والرجل في مختلف م
ن  داث أن الممك ذا ال   إح ى ه ر عل الل  صعيد، التغيي ن خ م م قفه ف  لأعم مختل

ا   دوار التي يمكن للرجال والنساء   التجارب والمهارات واأل   وا به في الحد   أن يقوم
  .من مخاطر الكوارث

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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م  د ت ديم وق اعي و تق وع االجتم ور الن ي بمنظ سة  حظ الل جل د خ تقبال جي اس
م      .٢٠٠٧األول في عام دولي  للمنتدى ال اتالحكوم ة األم ك طولبت أمان د ذل   وعن

وفير د          وارث بت سياسات،      المتحدة الستراتيجية الحد من مخاطر الك ل إرشادي لل لي
اج  ة إدم ول آيفي اطر  ح ن مخ د م ات الح ي عملي اعي ف وع االجتم ور الن منظ

 اتالتوجيه تم وضع هذه المبادئ التوجيهية، إلى جانب        ذلك  استجابة ل و . الكوارث
  .دعم تنفيذهاالتي تالعملية 

  
   الخلفية المنطقية٢-٢
  

ي     الكوارث  إن   املين مجتمع ا    نتنجم عن ع ة و  األخطار الطب   هم ة التضرر    يعي قابلي
الضعف االجتماعي  وأالتعرض المادي، وقابلية التضرر قد تتمثل في .  من الناس

 . ومخاطر الكوارثقابلية التضرر محدودية القدرة على الحد من  وأواالقتصادي، 
د    هذا التضرر والمخاطر التي تحدث،  تنتج عن          لحد من   والقدرة على ا   مزيج معق
ل ر من العوام شمل الفق ة وت ة العمري ة والفئ ة االجتماعي اء ، والطبق  يالعرقاالنتم

  .والعالقات بين الجنسين
  

ات  ي     وعالق رأة ف ل والم ين الرج ة ب اعي الحالي وع االجتم اطر  الن ن مخ د م الح
وارث  ًا الك ق تمام سؤوليات تتعل أدوار وم رأة ب ي الم زل وف ي المن ل ف والرج
ع ذه األدوار  ف. المجتم ا  ه تج عنه سؤولي ين ات وم ف  اات هوي ة ومواق جتماعي
رأة     غالبًا ما تكون في     وهذه االختالفات    .  مختلفة وتوقعات ى حد    غير صالح الم إل
ر ة     آبي ات التنمي ع قطاع ي جمي سين ف ين الجن ساواة ب دم الم ى ع ؤدي إل ، وت

وارث،      االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك االختالف في         قابلية التضرر من الك
تالف ال درات واخ ي اق نف د م وارث لح تجابة للك اطر واالس ور .  المخ ن األم  وم

شكل حتمي         محدودية وصول المرأة إلى المعلومات والمعرفة     الهامة   د ب ذا يزي ، فه
  .من قابلية التضرر من الكوارث ومخاطرها، للمرأة وألسرتها

  
وارث  عند مرأة  وبالرغم من اإلشارة الواضحة لقابلية التضرر لل       ، إال التعرض للك

ي تعز أن  ا ف ة  دوره ز ثقاف صمودي ى    ،ال درة عل اء الق ي بن ة ف ساهمتها الفعال  وم
ا    ابمج را م وارث آثي ة الك هيه افي   و،تم تجاهل االعتراف الك ى ب تم .  ال يحظ وي

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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وارث     اتسياسعند وضع   حد آبير    إلى   تهميش النساء   في   و ، الحد من مخاطر الك
  .ن ال يستمع لها أحدعمليات صنع القرار وأصواته

  
المراعية للنوع  الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث        من   ةقوية  دلأوهناك  

رأة         ،في جميع أنحاء العالم   االجتماعي    من   انستفيدي  تظهر أن آال من الرجل والم
تعني " رجل وامرأة "،    لحد من مخاطر الكوارث   في ا الجنسين  مدخل التوازن بين    

شكل ضمني           اس، وب ة ومج     بشكل فعلي آل الن اتهم المحلي ات أسرهم ومجتمع هم تمع
م دولاألآبر و  ساوية من           . ه ة والمت شارآة الفعال انب  إن الم رأة والرجل في       يج  الم

جعل من الممكن تحقيق الهدف األسمى إلطار عمل            ت ،الحد من مخاطر الكوارث   
در -و جهيو اء ق ى مجاتبن ات عل م والمجتمع ر اب األم و أم وارث، وه ة الك ه

ة   ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ة  والت،ضروري لتحقي ة االجتماعي صادية ونمي االقت
  .المستدامة

  
ة          إن   وارث الحالي ي   سياسات الحد من مخاطر الك اعي ال     تراعي ال  الت وع االجتم ن

ة زال قليل ضرر   و.  ت ة الت سين وقابلي ن الجن ل م درات الخاصة لك ات الق واحتياج
حد   إن ال  . هاتوثيق وأواهتمامات آل من الرجل والمرأة لم يتم تقييمها بشكل آاف،           

ا يت          ا ة التضرر منه سياس من صناع     طلب   لفعال من مخاطر الكوارث، وقابلي  اتال
  .تعميم منظور النوع االجتماعيومنافع  مكاسب وافهمأن يت اتوالقرار

  
ة         قضايا ال والحد من مخاطر الكوارث     إن   ضايا التنموي نوع االجتماعي هما من الق

ين،    يشامل  مدخل  من خالل   التناول  بحاجة إلى    ووه.  المتداخلة ضم مختلف المعني
ة            لوتنسيق   ة واالجتماعي سياسية والتقني ات ال إلجراءات المشترآة من خالل العملي

اعي في الحد من مخاطر              إن   . واإلنمائية واإلنسانية  تعميم المنظور النوع االجتم
سين في المجتمع من                       ين الجن ات ب ادة النظر في العالق الكوارث يتيح فرصة إلع

صادية   زوايا مختلفة، وتعزيز     ة واالقت  . المساواة بين الجنسين في التنمية االجتماعي
ة       ات المحلي دول والمجتمع ن لل ن الممك ل م ه يجع ا أن ى   أن آم درة عل ق الق تحق

ة        الرابح  هذا هو الخيار     و . هة الكوارث ابمج ق التنمي للحكومات والمنظمات لتحقي
  .المستدامة
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  اتسياسالأسس  ٣- ٢
  

ين      هامم المتحدة التزام  الدول األعضاء في األ   لقد أبدت     السياسي بتحقيق المساواة ب
دة  األممفي ميثاق   ى ذلك   التأآيد عل تم  السنين   وبمرور   . الجنسين ات  ، المتح  واتفاقي

  . واإلعالنات وبرامج العمل،األمم المتحدة
  

  :وبشكل رئيسي تقوم توجيهات السياسات على أساس
  
  ؛)١٩٤٨(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   .١
  
  ؛)١٩٧٩(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   .٢
  
  ؛)١٩٩٢ ()مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية( ٢١األجندة   .٣
  
م والمجتمعات     اتبناء قدر  : ٢٠١٥-٢٠٠٥و  جإطار عمل هيو    .٤  األم

  ؛)٢٠٠٥(هة الكوارث ابعلى مج
  
  ).٢٠٠٧(حقوق السكان األصليين لإعالن األمم المتحدة   .٥

  
د    ذي يؤآ سان، وال وق اإلن المي لحق الن الع ى اإلع ين  عل وق ب ي الحق ساواة ف الم

رأة                 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي شار    ،الرجل والمرأة، واتفاقية القضاء عل و ي
ساوية ل  حقوق  لا اإلطار القانوني الدولي ل    م بوصفه معًاإليهما   رأة المت وفي ظل    .  لم

ساوية ل فرص  ضمان ب الحكومات  هذا اإلطار، تلتزم     ساء من حيث     مت لرجال والن
سياسية           ة وال ة والمدني ة والثقافي صادية واالجتماعي ة   وسلطات    . الحقوق االقت الدول

ة و                  فقة  تم اتيرها الوطني رأة في دس ين الرجل والم ساواة ب دأ الم أو / على إدماج مب
تشريعاتها األخرى، وعلى أن تكفل من خالل القانون والوسائل المناسبة األخرى             

  .يق العملي لهذا المبدأالتطب
  

صل إن  ن ٢٤الف دة  م ة  ل٢١األجن ة والتنمي دة للبيئ م المتح ؤتمر األم ب يم طال
ات  إالحكوم ديالت الجراء ب تورية والتع ة والدس ة اإلقانوني ة والثقافي داري

ة  صادية الالزم ة واالقت ي   ،واالجتماعي ات الت ع العقب ى جمي ضاء عل ل الق ن أج  م
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ة     التحول دون    شارآة الكامل رأة   لم ة         لم اة العام ستدامة والحي ة الم من    و.في التنمي
دة  ق األجن ن تحقي ن ٢١الممك ادئ ال، واتخالل سياسات الحكوم م ة المب توجيهي

ط ال ك         والخط ي ذل ا ف ع، بم ب المجتم ع جوان ي جمي ساواة ف ضمان الم ة ل وطني
  .لمرأة في صنع القرار واإلدارة البيئيةل" اإلشراك الحقيقي"
  

نص  ل هيووي ار عم ى عو جإط اج ل ور الضرورة إدم ي منظ اعي ف وع االجتم ن
ا              رار، بم ات صنع الق وارث، والخطط وعملي جميع سياسات الحد من مخاطر الك
في ذلك تلك المتصلة بتقييم المخاطر واإلنذار المبكر، وإدارة المعلومات، والتعليم           

  .والتدريب
  

وق ال   لوإعالن األمم المتحدة     ا        األصلي سكان  حق ى نحو خ ز  ص  ين يحظر عل التميي
ات ال      ينص على أن    ضد المرأة، و   وق والحري يجب  في اإلعالن     واردة  جميع الحق

  .لسكان األصليينلن الذآور واإلناث كل مالمساواة لضمانها على قدم 
  

ق   ات والمواثي اراً  إن اآللي رت إط د وف اله ق ذآورة أع ًاالم امًال قانوني ادئ ل  ش لمب
وارث،          توجيهية لسياسات تعزيز المساواة بين الج     ال نسين في الحد من مخاطر الك

ة                   ضايا التنمي ة، وق ساواة، والبيئ سان، والم وق اإلن ا بحق ا وثيق والتي ترتبط ارتباط
  .االقتصادية واالجتماعية

  
   المفضلةداخلالم ٤-٢
  
النوع االجتماعي في   المتكاملة لتعميم منظور    داخل  المجب استخدام مجموعة من     ي

  .الحد من مخاطر الكوارث
  

دخل ال • وقي الم ون الحق دخل ينبغي أن يك وجيهي م ام الت يم منظور الع لتعم
وارث        ذي   . النوع االجتماعي في الحد من مخاطر الك و ال ق    فه تح الطري يف

ة      نساء  ل وال االرجمن  حقوق اإلنسان   نحو المدى الكامل ل    ات التنمي في عملي
  .االقتصادية واالجتماعية

  
اعي  • وع االجتم دخل الن ة م روري والتنمي و ض ر إلعوه ن -ادة النظ  م

اعي    وع االجتم ور الن ي -منظ صادية    ف ة واالقت سات االجتماعي المؤس
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ساء والرجال         في   و ،والسياسية ة للن يم   " .السياسات التي تؤثر في التنمي تعم
رأة  تي تحدث ل    مراعاة منظور النوع االجتماعي هو عملية تقييم اآلثار ال         لم

ل  ل والرج ات العم ن مخطط شريعات   م ك الت ي ذل ا ف سياسات ، بم وال
ي جمي   رامج، ف ستويات   والب ع الم ى جمي االت وعل ذه   .ع المج دف ه  وته

ذلك الرجل  خبرات ستراتيجية لجعل اهتمامات و  اال داً ،المرأة وآ ياً  بع   أساس
ع المجاالت       متابعة في تصميم وتنفيذ و    رامج في جمي سياسات والب يم ال وتقي

دم      بحيث تستفيد المرأة     ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية   ى ق والرجل عل
ق     يظل  و  .عدم المساواة القضاء على   يتم  المساواة و  الهدف النهائي هو تحقي

  .٤"المساواة بين الجنسين
  

ي ل    • و أساس شارآة وه دخل الم ساواة وم وع   لم ة للن شارآة المراعي الم
ل من  اعي لك ى االجتم ؤدي إل ا ي اطر، مم ل المخ ي تحلي رأة والرجل ف الم

  .يم البرامج صنع السياسات وتصمتعزيز جودة
  

ًا،       لجضروري  الحد من مخاطر الكوارث     مدخل   • ين مع ين المختلف مع المعني
ات      الل العملي ن خ اعي م وع االجتم يم الن اولوا تعم سياسية والليتن ة ال تقني

سانية  ة واإلن ة والتنموي ل  (. واالجتماعي ار عم ر إط اطر  انظ ن مخ د م الح
  ).الكوارث

  
  ٥أولويات العمل ٥-٢
  

راً              منظور النو إن تناول    وارث يتطلب تغيي  ع االجتماعي في الحد من مخاطر الك
ام في         و .  واضعي السياسات ومنفذيها   اتجاهاتوفي عقليات    آل مواطن له دور ه

وارث، لكن الحكومات          ا تكون    الحد من مخاطر الك ًا م فضل  األوضع   الفي دائم
وار        تمكينية بيئة خلق  ل سين في الحد من مخاطر الك ين الجن ساواة ب  . ثلتحقيق الم

سين          تتحمل  والحكومات   ين الجن ساواة ب ز الم اء   ،المسؤولية الرئيسية عن تعزي  وبن
ى  درة عل ة مالق وطني جابه ي وال ستويين المحل ى الم وارث عل ستويات . الك  والم

                                                 
4 Report of the ECOSOC (A/52/3, 18 September 1997)  
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شرعين  ن الم ا م سياسات ينبغي أن يكوناوصنالعلي سؤولواع ال راز ين  م عن إح
  . من مخاطر الكوارثالتقدم في تعميم منظور النوع االجتماعي في الحد

  
  :ما يليالدولية، يجب على الحكومات القانونية واالتفاقات وإلى جانب اآلليات 

  
اون       نوع االجتماعي   الوتعميم منظور   تحليل  بااللتزام   • ز التع من خالل تعزي

ر                وارث، وتغي والتنسيق بين الوزارات المسؤولة عن الحد من مخاطر الك
  ؛نوع االجتماعيالمناخ، والحد من الفقر وقضايا ال

  
تراتيجيات والخطط  • ة واالس سياسات الوطني ة ال راءات ،مراجع اذ إج  واتخ

ة ل اعي فوري وع االجتم يم الن رامج تعم ة والتخطيط والب في سياسات التنمي
  الوطنية؛

  
تفادة في  متساوون  الرجال والنساء   ضمان أن    • ذار المبكر       من  االس  نظم اإلن

  المخاطر الطبيعية؛ب
  

خاصة بآثار الكوارث مصنفة تبعًا لنوع الجنس،        اءات  إنشاء بيانات وإحص   •
ة   اطر وقابلي ول المخ اعي ح وع االجتم ة للن ات المراعي راء التقييم وإج

ضرر،  رات الت وير مؤش ة وتط اعي لمتابع وع االجتم ضًا للن ة أي مراعي
  وقياس التقدم المحرز؛

  
ادة  • دى وعيالزي رأي  ل ام  الال ائل ع الم ووس ضرر    اإلع ة الت ول قابلي ح

وارث     المر ة الك ى مجابه درات عل ذلك الق اعي، وآ وع االجتم ة للن اعي
لحد من    واالحتياجات واالهتمامات المراعية للنوع االجتماعي في إدارة وا       

  طر الكوارث؛اخم
  

ة إل  • سات البحثي م المؤس راء دع دوى  الاتدراسج سياسات ج اءة ال وآف
رامج   ي تراعي ال والب اعي  الت وع االجتم وارث   ن ، في الحد من مخاطر الك

  التكيف مع تغير المناخ والحد من الفقر؛و
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اخ من               ضمان   • ر المن الربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغي
  ؛تماعيجنوع االالمنظور 

  
اعي،               دعم   • وع االجتم ي تراعي الن ة الت آليات المشارآة في المخاطر المالي

  ما في ذلك التأمين ضد المخاطر وإعادة التأمين؛ب
  

ا   ،للكوارثد  ستعداتحسين اال  •  والتخطيط لحاالت الطوارئ       ، واالستجابة له
ستجيب     نوع االجتماعي،   من منظور ال   ا ت الحتياجات واالهتمامات    لوجعله

  لرجل والمرأة؛كل من االمحددة ل
  

ي    • رأة ف شارآة الم ادة م سيق زي وارث تن ة الك ي  ،إغاث ساواة ف أمين الم  وت
  والمرأة؛ من الكوارث بين الرجل اإلغاثةالحصول على مساعدات 

  
ة       • ذلك ال   ،بناء وتعزيز قدرات المجتمعات المهني ة   المؤسسات   وآ ذات وطني

  .في جميع قطاعات التنميةنوع االجتماعي لتمكين منظور الالصلة 
  
  التقاريرتقديم متابعة وال ٦-٢
  

 عن التقدم الوطني المحرز في تعميم مراعاة قدم تقريرًاتيتعين على الحكومات أن    
وع االجت تناداً منظور الن وارث، اس اطر الك ن مخ د م ي الح اعي ف ادئ م ى المب  إل

ة   دولية  التوجيهية ال  ك         . بشأن التقارير الوطني ذ إطار       ويجب أن يتوافق ذل مع تنفي
امين،    يالذ العالمي   البرنامجو، واستخدام   جعمل هيو  للحد من مخاطر      يعد آل ع
وارث ة ل،الك اره آلي ة  باعتب ى الم  متابع رز عل دم المح يم التق وطنيوتقي  . ستوى ال

  .دعم هذه العمليةتالمبادئ التوجيهية التقنية في الفصول الالحقة من هذه الوثيقة و
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Source: UNISDR. 2004. Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction 
Initiatives, United Nations.  
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  ثلثاالفصل ال

  جتماعيلنوع االقدير المخاطر المراعي لت



  
        تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي

 

  
  
  
  
 

  تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي:  الفصل الثالث
  
  
  
   مخاطر الكوارث؟ديرما هو تق ١- ٣
  

أمر أساسي   مخاطر هو والوعي بال  .مخاطر الكوارث هو جزء من الحياة اليومية 
سية في أي استراتيجية          . إلدارة مخاطر الكوارث والحد منها     وأحد الجوانب الرئي

ك       المخاطر، آما   هو تقدير   ن المخاطر   للحد م  ى ذل شير إل ا   ت  : استراتيجية يوآوهام
وة  ريدتق" و خط اطر ه ي   المخ ل تبن ن أج ات ضرورية م دابير سياس ة وت مالئم

  ".وناجحة للحد من الكوارث
  
اطر هدير تقو ة لتحدوالمخ اطري منهجي دى المخ ة وم ى . د طبيع ل عل  وهي تعم

ة   اطر المحتمل ل المخ يم ،تحلي ضرر  قا وتقي ة الت راً   بلي شكل خط ن أن ت ي يمك  الت
وتشمل  .  عليها ونعتمدي على الناس والممتلكات وسبل العيش والبيئة التي         محتمًال

ذه التق  ة ل  ه ة والنوعي ب الكمي صيلي للجوان تفهم التف اطرديرات ال ا : لمخ  عوامله
  . تلك الكوارثعواقبآذلك واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، والطبيعية 

  
ان ل  ن  اعنصرك  وهنا ادة أو    يجتمع وارث   خفض   زي حدث   ظاهرة أو     : مخاطر الك

ة التضرر  (لعناصر المعرضة    قابلية ل ، ودرجة ال  )الخطر( المحتمل   الضرر  ). قابلي
 تبعًا  تشكل مخاطر أآبر أو أقل    قد   ،ر الطبيعية مثل األعاصير أو الزالزل     اخطواأل

  .األشخاص المعرضين للخطر لقوتها في حد ذاتها، وتبعًا لقابلية التضرر وقدرات
  

ى   تتوقف  طر  اخم لل ةالسلبيثار  اآلمما سبق ذآره فإن      خصائص وشدة الخطر،      عل
ختالفات بسبب  اال و . وقدرات األشخاص المعرضين للخطر   على قابلية التضرر    و

وع الجنس  ساواة ن دم الم ضرر وقوع ة الت ى قابلي وي عل ر ق ا أث ا، له درات بينهم
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والعالقات بين الجنسين هي      . ما سلبيًا أو إيجابياً    إ األشخاص المعرضين لألخطار  
  .التالية المعادلة هالتي تحدد حجم الخطر آما توضح

    
    قدرات التعامل حسب نوع الجنس   = المخاطر  قابلية التعرض حسب نوع الجنس ×  التعرضخطر 

  
وع اال  الرآز على إدماج منظور      يهذا المبدأ سوف    و اعي   جن د حساب     تم ة  عن قابلي
  .المعادلة المذآورة أعالهتوضحه آما عامل والقدرة على التتضرر ال
  
   المخاطر المراعي للنوع االجتماعي؟للقيام بتقديرلماذا نحتاج  ٢- ٣
  

دها ا أو تحدي اطر أو إدراآه ة المخ ي مواجه ال ف ساء عن الرج ومن .  تختلف الن
ى نفس الخطر، إال أن           الجميع  الممكن أن يتعرض     ساء بنفس القدر إل  والرجال   الن

ة التضرر     مستويات مختلفة من     تكون لهم    تفادة قابلي وارد،     من  واالس الي   الم وبالت
  .تتطور مهارات التعامل بشكل مختلف لكل منهما

  
ل و وارث اضراألتحلي ن الك سابقة ر م صدرًاال شكل م سيًاي ن  رئي ات ع  للمعلوم

ضرر  ة الت دراتقابلي د الق وار و. وتحدي ة للك ات التاريخي ل البيان وفر تحلي ث ي
  . إلى الخبرات الماضيةمعلومات لالستدالل على مستويات المخاطر استنادًا

  
صدد، أجريت مؤخراً        و ذا ال داً ١٤١دراسة في    في ه ساء   ، بل ين   وجدت أن الن يلق

تفهن  اوت  ح ذا التف ة، وأن ه ار الطبيعي ن األخط ال م ن الرج ر م شدة يأآث رتبط ب
ة ل ة ل  لمكان ر المتكافئ رأة اجتماعي غي صادي  واقًالم ون ا  .  ًات دما يك ع  فعن لوض

صادي  اعي واالقت ساء لاالجتم ال والن ضحايا لرج سبة ال ون ن وف تك ًا، س عالي
رأة                   ،متساوية تقريباً  ة، في حين أن الم وارث الطبيعي وع الك د وق اء وبع تموت   أثن

الوضع االجتماعي واالقتصادي    عندما يكون   ) أو في سن أصغر   (أآثر من الرجل    
  )Neumayer and Plümper, 2007 (.ًاللمرأة منخفض

  

  ي الحد من مخاطر الكوارث فيتماعجع االنوالمراعاة 
  

٣٤ 



  
        تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي

 

وع الجنس            يوضح  التالي  الجدول   شكل طبيعي بن بعض آثار المخاطر المرتبطة ب
  و  للنساءقابلية التضرر 

ار ال   : قابلية التضرر التمييز على أساس الجنس في حاالت الكوارث و        ة اآلث  واقع
  ع  ٦لى المرأة

الواقعة على النساء بشكل ثار اآل  الحالة/ وضعال
  أمثلة  خاص

اآلثار المباشرة 
 فاجئةلألخطار الم

الفيضانات (
واألعاصير 

التسونامي و
واالنهيارات 

  .)الخ. . . الطينية

النساء هن أآثر عرضة لخطر 
اإلصابة والوفاة بسبب القيود 

مختلفة لكل دوار الاألالمجتمعية و
  .جنسينمن ال

النساء ال يتم تشجيع الفتيات أو 
مهارات السباحة في على تعلم 
  .لثقافاتبعض ا

بس المرأة المفي بعض المناطق 
  .تحد من حرآتها

في بعض المجتمعات والثقافات، 
يمكن للمرأة أن تستجيب ال 
أو مغادرة المنزل دون إلنذار ل

  .مرافقة من الذآور

خسائر المحاصيل والثروة 
الحيوانية التي تديرها المرأة 

مباشرة لألمن الغذائي ضرر (
  ).لألسرة

أآثر من ن يلقين حتفهالنساء 
 .  في الكوارثالرجال
حصاءات من الكوارث واإل

الماضية بما في ذلك تسونامي 
 ١٩٩١المحيط الهندي في عام 

 قد أظهرت ،وإعصار بنغالديش
آان لها المرأة أن معدالت وفيات 

  .النسبة األعلى

وذآرت النساء أنه نتيجة 
 نيبال التي فيخيرة للفيضانات األ

 لم  سابتاآوشي،سببها نهر
 ألن نإطعام أطفالهيستطعن 

  .نأبقارهجرف النهر 

                                                 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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6 Based on (Aguilar, 2004; Basnet, 2008; Boender & Thaxton, 2004; 
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Oglethorpe & Gelman, 2004; Sillitioe, 2003; Thomalla, Cannon, 
Huq, Klein, & Schaerer, 2005; Thomas et al., 2004) 



  

الواقعة على النساء بشكل ثار اآل  الحالة/ وضعال
  أمثلة  خاص

آثار األخطار 
التدريجية 

 الجفاف،(
التصحر، اجتثاث 

الغابات، تدهور 
. . . األراضي 

  ).الخ

جمع في زيادة عبء العمل 
وتخزين وحماية وتوزيع المياه 

 تهمسؤوليقع  ما تغالبًا -ة لألسر
  . على النساءآليًا

أمين ء العمل المنزلي لتاعبأزيادة 
  .الغذاء

عولها أعداد األسر التي تزيادة 
  .النساء بسبب هجرة الرجال

 جمع فيتتضاءل فرص المرأة 
األغذية واألعالف والحطب 

  .والنباتات الطبية

تم هناك حاالت في شرق أفريقيا، 
 ألآثر من نمشييتسجيلها لنساء 

 عن عشرة آيلومترات بحثًا
في األوقات التي يزداد ، وهايالم

قد يرجعن إلى  جفاف سوءًافيها ال
  .منازلهن بال مياه

األراضي تتآآل في السنغال 
نتيجة لذلك،  و. الصالحة للزراعة

فإن معظم الشباب من الذآور 
إلى المدن للبحث عن يهاجرون 

لنساء لفرص العمل تارآين 
  .مسؤوليات المنزل واألسرة

نساء أآثر من الرجال التعتمد 
لى إلبقاء عالغابات لمنتجات على 

آما أن ما يصل .  معيشة أسرهن
٪ من السكان في بعض ٨٠لى إ

 على ونعتمديالبلدان النامية 
الطب التقليدي باعتباره المصدر 

 . للرعاية الصحيةساسي األ
 ن ما يكون لديهالنساء غالبًاو

من الرجال  معرفة أآثر تخصصًا
النباتات البرية المستخدمة ب

  .لألدوية

  ي الحد من مخاطر الكوارث فيتماعجع االنوالمراعاة 
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الواقعة على النساء بشكل ثار اآل  الحالة/ وضعال
  أمثلة  خاص

استفادة أقل من 
 تاإلنذارا
وقدرة ، المبكرة

 على أقل
  االستجابة

اإلنذارات ال تصل إلى النساء في 
  .آثير من الحاالت

المرأة تفتقر إلى الوعي الكافي 
 على آيفية التصرف بناًءحول 
  .نذاراتاإل

إنقاذ مهارات تفتقر النساء إلى 
  .تسلقالحياة مثل السباحة وال

المرأة تميل إلى أن تأخذ على 
األطفال عاتقها مسؤولية حمل 

  .األماآن اآلمنةوآبار السن إلى 

، ٢٠٠٦آارثة تسونامي عام في 
عن توفي عدد أآبر من النساء 

 على سبيل المثال في -الرجال 
آانت نسبة إندونيسيا وسريالنكا، 

 ٣تصل إلى ن من الرجال يالناج
  . أضعاف النساء٤أو 

قل أملكية 
 وغيرها يضاألرل

  من األصول

 اإلنتاجأقل على سيطرة 
  .واألسواق

على التكيف مع األقل قدرة ال
التغيرات البيئية مما يؤدي إلى 

  .فشل المحاصيل

  .فقدان الدخل

الالتي ٪ من النساء ١٠أقل من 
في الهند ونيبال يقمن بالزراعة 

هن الالتي يمتلكن بعض وتايالند 
  .األراضي

قيمة األصول تصل في مالوي، 
عولها التي تملكها األسر التي ي

أآثر من ضعف لى إرجال ال
لها وألسر التي تعاألصول ل

عولها األسر التي ي و. نساءال
احتماًال آثر هي األالذآور 

  .المتالك األصول الزراعية

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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الواقعة على النساء بشكل ثار اآل  الحالة/ وضعال
  أمثلة  خاص

في مزيد من قابلية التضرر   أقلدخل 
مواجهة الصدمات مثل نقص 
الغذاء وانخفاض المحاصيل 

  .والكوارث

-٧٠النساء ال يحصلن إال على 
 آل من ٪ من دخل الرجل في٨٠

  .البلدان المتقدمة والبلدان النامية

وظائف ال إلى النساء أقل وصوًال
فضل األجور  ذات األةالمضمون

 وغالبًا ما . في القطاع الرسمي
في القطاع غير يتم توظيفهن 

وهو ما يدر دخًال ماليًا الرسمي، 
أقل من األمن حالة أقل، مع 
  .الوظيفي

مستويات التعليم 
  أدنى

لمرأة إلى وصول اإعاقة 
حد من قدرتها الالمعلومات، و

على االستعداد واالستجابة 
  .للكوارث

مليون شخص في  ٨٧٦هناك 
تشكل النساء العالم من األميين، 

  . منهمننسبة الثلثي

مستويات أقل من 
المشارآة في 

صنع آيانات 
  القرار

، ال قدرات المرأةال يتم استغالل 
 احتياجاتهن نالتعبير عيتم 
هن واحتياجاتهن آما يتم اهتماماتو

  . في السياسات والبرامجاإغفاله

 في  ضعيفًاالمرأة ممثلة تمثيًال
 والمعايير . هيئات صنع القرار

االجتماعية والثقافية والمواقف 
تمنع المرأة من المشارآة في 

  .صنع القرار

  ي الحد من مخاطر الكوارث فيتماعجع االنوالمراعاة 
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الواقعة على النساء بشكل ثار اآل  الحالة/ وضعال
  أمثلة  خاص

افتقار الوصول 
  المواردإلى 

غير تعاني المرأة من الوصول 
 قروضللألسواق، واالمتساوي 

 ،والمعلومات وخدمات اإلغاثة
على أقل  إلى قدرة يديؤمما 

التعافي من الخسائر الناجمة عن 
  .الكوارث

 بلدان ٥في قروض تحليل نظم ال
أن المرأة آشف عن أفريقية 

٪ من ١٠حصلت على أقل من 
يحصل عليها القروض التي 

  .لرجالا

في أآبر المرأة تواجه صعوبات 
أنها ، آما قروضالحصول على ال
 تمكنها من ي التال تملك األصول

  .ضماناتال تقديم

  
سابق آما هو مبين في الجدول        ة من المخاطر            ال ستويات مختلف رأة م  ،، تواجه الم

وارث، و ع الك درات التعامل م ة التضرر وق ذلك قابلي دم وآ اتج عن ع ك ن آل ذل
وع  ى ن ة عل ات المبني ساواة واالختالف واحي الجنس الم ي الن سياسية والف ة ال ثقافي

  .ما زالت مستمرة في جميع أنحاء العالمالتي  و،واالجتماعية واالقتصادية
  

  :بين الجنسين هيال تفرق أن مخاطر الكوارث بفتراض االاآلثار المترتبة على 
  

  ؛لمخاطرالتحديد والتقدير غير الدقيقين ل •
  

ن   • ة م ر المالئم تجابة غي سياساتاالس ذلك  و،ال ل  آ ات وتموي د أولوي تحدي
   الوطني والمجتمعي؛مستويينطر على الالمخا

  
اطر و • ل المخ بة لتقلي ر المناس دخالت غي صميم الت ضرر وت ة الت ادة قابلي زي

  ؛عامل مع الكوارثالقدرة على الت
  

  ؛من مخاطر الكوارثالتدخالت ونتائجها في الحد علية اعدم ف •
  

  التدخالت؛لهذه دعم تبالضرورة أو قبل  تالمجتمعات ال •

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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ؤدي   التدخالت   • د ت ى    ق سين وقا              إل ين الجن ساواة ب اقم عدم الم ق أو تف ة  خل بلي

  .التضرر
  

ر  دخالت أآث ى ت ا إل اعي سوف يؤدي وع االجتم راعيين للن يم الم د والتقي إن التحدي
  .الحد من مخاطر الكوارثفاعلية وأآثر جدوى في 

  
كل منهما احتياجات خاصة     بأن المرأة والرجل ل   ندرك  أن  أيضًا  المهم  آما أنه من    

توصل إلى هذه في جزر أندامان ونيكوبار     أقيم  وهناك مشروع   .  ة للتضرر وقابلي
رأة      المشارآة  من خالل تحليل ب   الفات  تخاال ل للم عن قابلية التضرر، وأتاح التحلي

شكيل     مساحة آافية   ارات وت ى المه دريب عل لزيادة الوعي وتبادل الخبرات، والت
ل،      . عات النسائية االجم رت   خالل هذا التحلي ، ونتيجة   اأة عن احتياجاته    المر عب

ة   بتقديم الدعم ل  أآشن أيد   لذلك قامت منظمة     سباحة الجماعي م      و ،ل دورات في تعل
  ).UNISDR, 2007 (الصيد والتدريب في مجال اإلدارة المالية واالقتصادية

  
  تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعي؟آيف يمكننا إجراء  ٣-٣
  

عوامل المخاطرة   آمية   خطوات رئيسية لتحديد     أربعلها  المخاطر  دير  عملية تق إن  
  : وهي تشمل. في المعادلة

  
اطر ال   :الخطر ة المخ د طبيع ةتحدي ل طبيعي ر األ، مث ى ث ع، عل الموق

  .واالحتمالشدة وال
د      من المخاطر البشري  قابلية التضرر   تحديد    :ررضية التلباق ، من خالل تحدي

  .الضعفالتعرض ونقاط 
د   :القدرة درات وتحدي د   الق ة إلدارة والح وارد المتاح ة  الم ن قابلي م

  .التضرر
  .لمخاطرلمقبولة المستويات التحديد   :المخاطر

  
  

  ي الحد من مخاطر الكوارث فيتماعجع االنوالمراعاة 
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Source: UNISDR (2004). Living with Risk: A Global Review of Disaster 
Reduction Initiatives: United Nations.  

  
  

اءة    سابقة يلتعميم منظور النوع االجتماعي في الخطوات الثالث ا  ة وآف زيد من دق
ة تق  سين،       دير عملي ين الجن ة ب وارق القائم رض الف ادة ف ب إع اطر، ويتجن المخ

  .ويعزز المجتمعات المحلية على المدى الطويل
  
لماذا  : والتعرض للتهديداتقابلية التضرر الموجودة ومداها تحديد   )  أ

  يشكل النوع االجتماعي هذه األهمية؟
  

وع ا     ة التضرر           إن عالقات الن ة لقابلي شكل العوامل األربع اعي ت االقتصادي  :  الجتم
ادي وجواال اعي والم يتم ساء  و. البيئ ة الن دالت العام وارث  بالمع ر عرضة للك أآث

سبب  ل  ب ذه العوام ن ه ل م ي آ ضرر ف ة الت ادة قابلي ع  داخل وت.  زي ل م ذه العوام ه
ز العر  صادي والتميي اوت االقت ا قالتف ات ي وغيره ن التفاوت ؤ، م اع  ي ى أوض دي إل

رة ة خط ن   اجتماعي ة م ات المختلف ضع الجماع ى أن ت دورها إل ؤدي ب ساء ، ت ي الن ف
  )Enarson, 1998. (موضع الخطورة عندما تحل الكارثة

  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
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  الجوانب المادية
  

شكل    ة تبحث ب ضرر المادي ة الت دير قابلي ف يأساسإن تق ي آي ة أن  ف ان والبيئ المك
ان    ي عادة ما    اتالفقير والنساء   . سوأالمبنية يمكن أن تجعل تأثير الكارثة أ       كن في المك

ازلهم،      ن ألنه ،الخطأ في الوقت الخطأ    ة من ستطعن تحسين نوعي ان    وأ ال ي ار مك اختي
وارد                  سبب نقص الم جيد للعيش فيه، أو تخزين المواد الغذائية على نحو آاف وذلك ب

)Cannon, 2002 .(راء  الرجال  و ضاً الفق ة،  ون  معرض أي  إال أن لألخطار الطبيعي
رة  رأة الفقي ضرر الم ر عرضة للت ي األآث وع   ه ى ن ائم عل ساواة الق دم الم سبب ع  ب
ل   نس، مث ل الج رص أق ود ف درة األ، ووج ى  الق ل عل تفادةق ناالس وارد،  م  الم

  .جتماعيةاالطبقة نفس الالتنقل من الرجل في األآبر في محدودية الو
  

  الجوانب االجتماعية والثقافية
  
ضررتق ة الت ة تدير قابلي ي  االجتماعي شة بحث ف ستوى معي ات، م راد والمجتمع األف

ع اموالمجتم شكل ع ية،    .  ب سان األساس وق اإلن ى حق صول عل ك الح شمل ذل وي
 التنظيمية والقيم واألعراف     طرومستويات التعليم ومحو األمية، والحكم الرشيد، واأل      

دات  ةوالمعتق ذه الم   و. األيديولوجي ي ه سين ف ين الجن ساواة ب دم الم االت ع ل يج جع
  :مقارنة مع الرجالبالالعديد من النساء أآثر عرضة للكوارث 

  
  أدوار االجتماعية مختلفةلها مرأة   لا

ة الم  • ي األدوار االجتماعي ات ف ة االختالف ساء  وآل ال والن ى إؤدي تللرج ل
ي     اآتساب   د من   من الممكن   مهارات مختلفة، والت ة التضرر من    أن تزي قابلي
    ).Neumayer and Plümper, 2007 (الكوارث

رأة هو         يكون  في آثير من البلدان      • دي للم دور التقلي ة   ال ال    رعاي ة األطف وحماي
ضالً   سن ف ار ال ن وآب ة ل  ع ات المنزلي رةالممتلك وارث   و. ألس اء الك أثن

مية،  ارات    الموس ار مه و إظه رأة ه ف للم دور المكث ون ال ازة إلدارة يك ممت
 للدور االجتماعي للنساء قد تعني      إال أن هناك حدود   .  التعامل معها المخاطر و 
ادهن  اة   افتق د الحي ى قي اء عل ة للبق ارات الالزم ى المه د إل وارث عن وع آ وق

ذار      ارات اإلن تجابة إلش م واالس سلق والفه سباحة والت ل ال رى، مث  أو ،آب
وارث   ن الك ة م ي الوقاي شارآة ف  Castro García and Reyes (.الم

Zúñiga, 2006; Neumayer and Plümper, 2007.(    
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اطق    • ن المن ر م ي آثي ان ؛ف ذين ي   الفتي م ال ط ه سلق  ونتعلمفق سباحة أو ت  ال
ة        ي حال اة ف د الحي ى قي اء عل ي البق رأة ف رص الم ن ف ل م ا يقل جار، مم األش

اه    الفيضان أو غيرها من      ساء      . آوارث الطقس والمي م    في   معظم الن ال ل البنغ
    ).Genanet, 2004. (من قبللسباحة ا نتعلمي
  ال  ًال تعليمنساء أق

الم،         ف • رة من الع ا            تواجه   ي أنحاء آثي يم، مم ام التعل ات أم ات عقب ساء والفتي الن
درة  ى ق ؤدي إل ل ي ى من الرجل أق ذار عل ائل اإلن م رس ات وفه ي المعلوم تلق

ة          أثر الكوارث    و . المبكر د يكون عقب ضاً في حد ذاته ق  في سبيل الحصول      أي
    .على المزيد من التعليم

ذا  ثلثي األمية، تشكل النساء ص في العالم يعانون من    مليون شخ  ٨٧٦هناك   • ه
    .العدد

اك  • دارس ١١٥هن ى الم ذهبون إل ل ال ي ون طف ؤالء  ملي اس ه ة أخم ، ثالث
    ).Lara, 2004. (البناتاألطفال من 

اك   ،  حداث الضارة ارث أو غيرها من األ    وكالبعد وقوع    • ات      هن د من الفتي العدي
ساعدة في         ُي ال        جبرن على ترك المدرسة للم وفير الم ة، أو لت ال المنزلي . األعم
)Davis et al., 2005.(  

  
  العاممن قبل اإلعالم ًا فاتهداسالنساء أقل 

  
لوآ      إنذارات  المرأة  ال تتلقى   في آثير من الحاالت،      • اط س  أو  هنالخطر ألن أنم

ار      المعلومات ال  في   هنأفضليت ين االعتب ساطة أنهن    .  تؤخذ بع  والمفترض بب
  .المعلومات من الرجال في المجتمعتيعاب سيتمكن من اس

  
الرجال  آانت معلومات اإلنذار تنتقل من       ،  ١٩٩١عام  الديش  جبنإعصار  في   •

ى  ة،  إل اآن العام ي األم ال ف ا الرج ي مم ى  أن يعن صل عل م تح رأة ل الم
  ).Genanet, 2004. (معلومات مباشرةال

  
و "في بيرو، رسائل اإلنذار المبكر عن وصول           • م تصل إال      " النين يادين للص ل

ى وشك     وصلتهم تحذيرات ب     ، الذين   فقط رة األسماك عل وأن التضرر،  أن وف
 والنساء لم تتلق تحذيرات ألنهن        .  سيئة لهم  ترتب عليه آثار اقتصادية   قد ي هذا  
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ي       ولكن في واقع   -في صيد األسماك    ال يشارآن بشكل مباشر       الحال هن الالت
و "قت تحذيرات بشأن    تلآانت المرأة   ولو  .  يقمن بإدارة ميزانية األسرة    ، "النين

ت  ض  لكان رت بع والوف زل  ، أو أدارت األم ة المن ف  ميزاني شكل مختل ب
ذا  تعداد له ن اآللالس د م دث، والح االح صاديث اهرة ةر االقت ذه الظ . له

)Anderson 2002.(  
  

  المرأة صحتها أسوأ
  

ى   . بين الجنسين في الصحة   موجودة   ال اتإلى تفاقم التفاوت   تؤدي    الكوارث • عل
ى         س بيل المثال، المرأة لديها بالفعل سوء تغذية، مما يزيد من العبء الملقى عل

ل      ة مث اج األغذي ى إنت ؤثر عل ي ت ار الت ع األخط ل م ي التعام ساء ف اتق الن ع
اف   ذ     و).  Cannon, 2002(الجف نقص الغ ر عرضة ل ساء أآث  لهن  ألناء الن

ة  ات غذائي االت خص(خاصة احتياج ي ح ل والرضوصًا ف ي ، و)ةعاالحم ف
في  و.  تكون المرأة في مرتبة متدنية في الهرم الغذائي لألسرة   بعض الثقافات   

ة، ففي            بعض المناطق،    شاآل التغذي شكل خاص من م رأة ب اني الم وب  تع جن
يا وب شرق آس اك من وجن ى إ ٤٥، هن ي سن اإلنجاب % ٦٠ل ساء ف من الن

انين من نقص الحد          % ٨٠ن من نقص الوزن و    ييعان د  من النساء الحوامل يع ي
اث           .  )٢٠٠٠ منظمة األغذية والزراعة،   ( ا أن ضحايا المجاعات من اإلن آم

ال الرضع    أآثر من الذآور نظرًا ل ساء واألطف  Neumayer. (لتحيز ضد الن
and Plümper, 2007.(  

  
ى سبيل    . واألمراض المعديةعدوى لإلصابة بالعرضة   المرأة أيضا أآثر     • عل

ة ي منطق ال، ف شوتو "المث ي " ل ا،ف صيب  تنزاني اعون الي رأة الط ن م ر م أآث
ى األرض     مرأة   وال ،سريرينام على ال  الرجل، ألن الرجل     واألطفال ينامون عل

ث  ة ل  ونيكونحي ر عرض وارض الأآث ة لللق ث حامل ة لبراغي اعونالناقل  لط
)Boender and Thaxton, 2004  .(رأة  و ضًا هي المسؤولة عن     الم أي

دان         الطبخ   ر من البل ا يعرضه   في آثي ة،          لل نمم اآن المغلق وث في األم ا تل  مم
نوياً        ١٫٢ في  سببتي اة س ة وف ون حال ة،        ( ملي ة الصحة العالمي  ). ٢٠٠٧منظم

ة         رأة   وآل ذلك يزيد من قابلي شر         الم ي تنت األمراض الت اب    لإلصابة ب في أعق
  .الصرف الصحيالمياه وة ويخدمات الصحدمر الالكوارث التي ت
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دهور       والدراسات   • ى ت وارث       الصحة اإلنج  تشير إل وع الك د وق ساء بع ة للن  . ابي
رائيل، زاد   ي إس ال ف بيل المث ى س الل   تعل ا خ غ عنه والدة المبل دالت ال  مع

ساعات ال ين ال ان واألربع والدة  ثم ي ال ة ف ادة ملحوظ ع زي زال، م ة للزل التالي
اط   الشهرية و دورة  ، المحرمات االجتماعية حول ال    أيضًا . المبكرة سلوك  أنم ال

ساهم       ا ي ر من       الواجب اتباعه شابات في          في الكثي ساء ال شاآل الصحية للن الم
ام        أشارت  دراسة  هناك  و . حاالت الكوارث  ضانات ع  ١٩٩٨إلى أنه خالل في

دي في األجزاء           آانت هناك زيادة في      ،الديشجفي بن  ح الجل ات والطف االلتهاب
ات     ي التهاب ادة ف ذلك زي شرج، وآ اورة لل ات   المج ي الفتي ة ف سالك البولي الم

م ننه ألاتالمراهق ن ي ل و  ك ى النح ا الطمث عل ستطعن غسل وتجفيف بقاي ي
  ).٢٠٠٥منظمة الصحة العالمية، . (المناسب

  
  الجوانب االقتصادية

  
ى األصول  رأة إل ال (وصول الم ة ورأس الم شرية واالجتماعي ة والب ة والمالي المادي

ي ذي ي، )الطبيع و ال ده شكل  دح ف سب ر آي اه كون االتآبي تجابة تج ينمخطر س  . ع
ابليتهم للتضرر    ، لدى األشخاصاألصول لما ازدادت وآ  Moser and(آلما قلت ق

Satterthwaite, 2008( ،ا  ، خاصش ألصول ل آلما ازداد تآآل األ  هفي حين أن آلم
  .انعدام األمنازداد 

  
راً  أالنساء  فإن   ،بالمقارنة مع الرجال  و • ى           آثر فق ى الوصول إل درة عل ل ق ، وأق

ة        المشاريع،إقامة  مهارات  نمية  ت وارد المالي ى الم ى الوصول إل  وأقل قدرة عل
ك       واالقروض  مثل ال  دخار أو المعاشات التقاعدية، وأقل قدرة على شراء وتمل

ى اإلطالق،     أقل  أجورهن  األراضي، و   نودخله وربما ال يتقاضين أجورًا عل
  .أمنًاأقل 

  
ى أن   • يوي إل ة اآلس ك التنمي شير بن ن ي ر م ي تع% ٩٥أآث ر الت ن األس ا وم له

  .تحت خط الفقرتعيش اء نسال
  

ى              قروض  تحليل برامج ال   • رأة حصلت عل ة وجد أن الم في خمسة بلدان أفريقي
ن   ل م ن     %١٠أق صغيرة م ازات ال ة ألصحاب الحي روض الممنوح ن الق  م
ذآور ا أن . ال ول  آم ادل  الوص ر الع واق  غي ى األس ى   إل صول عل ي الح وف

  .في من آثارهافي االستعداد للكوارث أو للتعاأقل قدرة يعني القروض، 
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صحراء    • وب ال ا جن ي أفريقي رف ال  ف ا يع ًا م رى، غالب ساء الكب ن  ن ى أنه عل

وقهن في ا    .  أصحاب المحاصيل ولكن ليس أصحاب األراضي      ألراضي  وحق
ونهن     االرتباط مع الرجال،      غالبًا ما تكون من خالل       ات   وأأمهات   سواء آ بن

  ).Gray, Kevane 1999 (.أخوات أو زوجات وأ
  

ر الرسمي،    ًا من كون مستمدعلى األرجح ي  دخل المرأة  • ذي  وهو  القطاع غي ال
ر تضرراً       غالبًا افي من                ما يكون األآث ى التع درة عل ل ق وارث، واألق  من الك
بسبب انخفاض مستويات تراآم رأس المال، وضعف فرص الحصول          ها  آثار

  .والمعلوماتقروض على ال
  

ن     ولقد ذآرت ا    • رأة من ب ي حضرن محادث    الديش جم اخ   من الالت ر المن ات تغي
م  األثرياء فقط    يكون  الفيضانات  حدوث  عند   ه، إن "يبال"جزيرة  في   ٢٠٠٧ ه
ال       م  لديهالذين   ى االنتق درة عل ى الق اطق   ال إل ى        األمن يهم إل ى وإرسال مواش عل

دن ي الم ارب ف نخفض. األق دخل الم ة ذات ال رأة الريفي وذج ، والم  وهي النم
ة       ال،  السائد وارد الالزم ل و  ل تملك الم ك ثرو        تلنق ا في ذل د آل شيء، بم ا  فق ته

ة   ActionAid, Wedo and UNDP event in Cop 13 in (.الحيواني
Bali.(  

  
  الجوانب البيئية

  
ة     ينظرون إلى   النساء والرجال    وارد الطبيعي ستخدمونها   الم ى نحو مختلف     وي  . عل

ى       ك إل ار   ويؤدي ذل ذه                    آث رة ه ر في وف د حدوث تغي وع الجنس عن ًا لن ة تبع مختلف
هذه التغييرات قد تحد من فرص وصول المرأة .  سهولة الوصول إليهاارد أو المو

، والحد   )األراضي والمياه والماشية واألشجار    (على الموارد الطبيعية    تها  وسيطر
  .اهت على إعالة أسرامن قدرته

  
  الجفاف والتصحرتتأثر بشكل خاص بالمرأة 

  
اه   ا بجلب   تقليديًاالمرأة  تقوم  في آثير من األماآن،      • وجمع المنتجات من      لمي

  .الموارد الطبيعية البرية
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اف والتصحر         يصاالمحفقدان   • سبب الجف ر        ل والماشية ب ار أآب ى آث ؤدي إل ي
ى  ساء ألنعل ذه  الن ي ه اطق  ف سية     المن ة الرئي ي المنتج رأة ه ون الم تك

الم     تنتج  المرأة الريفية    و . الزراعيةللمحاصيل    . نصف إنتاج األغذية في الع
  .٪ من اإلنتاج الغذائي٨٠ - ٦٠مسؤولة عن تكون  النامية، في البلدانو

  
ا يصل      توفر  في جنوب شرق آسيا،      • ى النساء م د ٪ من األ   ٩٠ إل ة   يي  العامل

  .لزراعة األرز
  

  . العاملة الزراعيةييد٪ من مجمل األ٥٣في مصر، تمثل النساء  •
  

رى،         • تج   في أفريقيا جنوب الصحراء الكب ا يصل       تن رأة م ى  إالم ٪ من  ٨٠ل
منظمة األغذية  . (للبيعأو   ة سواء الستهالك األسر   ،واد الغذائية األساسية  الم

  ).والزراعة
  
المرأة آعامل  : لنوع الجنس تبعًا وموارد إدارة المخاطرقدرات تحديد   )  ب

  للتغيير
  

ر    ة،  المرأة هي أآثر من مجرد ضحي   وي للتغيي  ة معرف اديه إن ل . بل هي عامل ق
  .عند معالجة أو إدارة المخاطرآبيرة  أهميةتتسم بريدة فومهارات 

  
ر      حول  لمرأة  إن المعرفة التقليدية ل    ة تعتب ة خاصة في       الموارد الطبيعي ذات أهمي

  إد  .ارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ
لية   ة األص ة والمعرف ي   والمحلي ا ف ا أهميته رأة له نظم  للم يل وال ف المحاص تكيي

صولية  اف وغلالمح ف الجف ة زح ة مواجه رات المناخي ن التغي ره م ة الي كارثي
ة والزراعة ( ة األغذي ارير ).  ٢٠٠١منظم اك تق د وهن دا تفي رأة في روان أن الم ب

ر         الفاصوليا،  نوع من    ٦٠٠تنتج أآثر من     رو يزرعون أآث ونساء أجوارونا في بي
ن  ًا م٦٠م وت  نوع ذائي(ن المنيه صول غ ة  () مح ة والزراع ة األغذي منظم

زد في     لمرأة في    وا).  ١٩٩٩ ران ا  آي اج الزراعي       بتكرت   إي دة لإلنت اليب جدي  ،أس
اج   ا إنت ت األرض   منه اق تح ي أنف ة ف واد الغذائي ).  Dankelman, 2004(الم

ا    مختلفة،  اللظروف  تبعًا ل  اتكييف محاصيله تعمل على   المرأة  و وتضع في اعتباره
اه و، درجة االنحدار  نوعية التربة ودرجة الحرارة، و    ة  مقاو، والتعرض و االتج م

  .األمراض
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الموارد         معرفة المرأة   و ا وب ة المحيطة به ة   بالبيئ يًا       الطبيعي د يكون أساس ق  ق لتحقي

ة  في  التعا ا،  ففي  .  من آثار المخاطر الطبيعي العمل في األرض   أعطى  ميكرونيزي
ا يم  الجزيرة،  ب ) هيدرولوجيا(للنظام المائي   معرفة فريدة من نوعها     للمرأة   ا كنه بم

  ).Anderson, 2002 (حفر اآلبار أثناء الجفافمن البحث عن المياه و
  
رأة ال الم م ول الع ود ح ع مجتمعاتهتق ف م ي التكي وارث وا ف ا والك ب منعه التغل

  ع  ليها
ن ي ب ت االديش، جف رأة قام دعى م اهينا"ت يم " س رأة بتنظ ة الم تعداد لجن لالس

وم ب  لجنة المرأة    و . للفيضانات ساء   م  يتعل تق ران الطين الم        الن اء أف ة بن ة،  آيفي حمول
ة       تعلية مستوى المنازل  و ضانات   ال، واستخدام أجهزة الراديو لمعرف ة أو  الفي محتمل

اخ    رين و             . التغيرات في المن اة الكثي ذت حي د أنق ود ق ذه الجه ين  ساهمت في     ه تمك
رأة   تور، آفي الهند، منذ وقوع زلزال و).  Oxfam, 2007a(المرأة  أصبحت الم

شج  تتابع وتتعهد باإلنشاءات  تشرف و  ى عمل     ع  ، وت ا      و ترميمات العل ة م إذا معرف
ان  د صدقالمهندسون آ ى واق شاءات عل ذه اإلن ا . ه اني  آم شييد مب ي ت شارك ف ت

، وتنظيم حمالت التثقيف في مجال تكنولوجيا مقاومة يةنموذجالوالمنازل  المجتمع  
  ).Krishnaraj, 1997. (لزالزلا
  

  ت  شجيع مشارآة المرأة يؤدي إلى مجتمعات أآثر أمنًا
سهول    ستعداد ل لزيادة الوعي واال   سامادهان   ي أمثلة مثل مشروع   ف لفيضانات في ال
شاور مع آل     تم بناء جنوب نيبال، فيضية ب ال قدرات المجتمع المحلي من خالل الت

ة بحيث             رامج تدريبي ادة، وتصميم ب من المرأة والرجل، وتشجيع الفتيات على القي
ون ا شارآةتك ر م رأة أآث ع ال. لم د وض شرو ولق ة ع م ات الزمني س التوقيت أس

بة ل ال، والمناس ة األطف رة، ورعاي اذج لألس رأةنم د  و. دور الم دوث عن ح
ضانات،  رت الفي وة أظه ة ق ات المحلي ة المجتمع ذت األرواح جماعي دة أنق جدي
  ).UNISDR, 2008. (والممتلكات

  
  ال  واالستجابةستعداد مرأة سباقة في اال

اذ اإلجراء    ام في اتخ ا دور ه رأة له تجابة  الم بة في الوقت المناسب اس ات المناس
ذاراتلإل رت . ن شمال وأظه دان ال ي بل وث ف ر  أن البح رأة أآث ي الم ة ف فاعلي
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ذارات      ى اإلن اء عل د حدوث       ، واالستقبال والتصرف بن شاطًا عن ر ن د تكون األآث ق
ة  وارث المجتمعي ة    . )Fordham, 2001(الك ي والي ال، ف بيل المث ى س عل

نذارات توابع  من الرجال إل  استجابة  أآثر  آن  ن النساء   أسة  دراأظهرت  آاليفورنيا  
شية ل  سلع  ال مزيد من المعلومات لتأمين     الزلزال من خالل البحث عن        ةألسر المعي

  ).Enarson, 2006. (ووضع خطط الطوارئ
  

ان     ة جه ستان،         جوفي منطق ة البنجاب في باآ د    نجد أن   في مقاطع سيم العمل عن تق
د يللفيضانات  ستعداد  اال ش  عتم ة       كل أساسي     ب شارآة الكامل ى الم سين  لكال عل  .  الجن
ى  ف ية إل ذ الماش ل يأخ سدود وراء الرج دة، الال اآن بعي ة أو أم ع وقائي اذ م اتخ

ة  ات الالزم فلالترتيب رأة  و. لعل ى الم وم عل ة تق ال والعناي ة األطف ة برعاي األمتع
ي الطبخ، و ة وأوان ات الثمين ة والمقتني داد المنزلي واد الغذائيإع دعم األسرة الم ة ل
الي لزراعة  اأثناء الفيضانات، والحفاظ على البذور لموسم   ,Ariyabandu. (الت

Wickramasinghe, 2003.(  
  
  المرأة منظور : مقبولة من المخاطرالمستويات التحديد   )  ج
  
ستوى ال ول الم ه    لمقب ه بأن ن تعريف اطر يمك ره    لمخ ذي يعتب سارة ال ستوى الخ م

د ال وًال عن ع مقب روف المجتم ار الظ ي االعتب ع ف ة وض واء القائم ة س اجتماعي
  .واقتصادية وسياسية وثقافية وتقنية وبيئية

  
  :لمخاطر يتطلبلتحديد هذه المستويات المقبولة و
  

  تقدير مستوى المخاطر؛ •
  

  تقييم المخاطر؛ •
  

  تحليل جدوى التكلفة االقتصادية االجتماعية؛إجراء  •
  

  .وضع األولويات •
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ر عن آل    في هذه الخطوات    رجال  النساء وال يجب إشراك    على قدم المساواة، لتعب
ة تشكل أهمية بالغة المخاطر وتقديرات وخرائط .  المجتمعأصوات    في هذه العملي

  :ألنها
  

  .جدوى التكلفةساس لتحليل توفر األ •
  

  .تجمع أفراد المجتمعات وتحفزهملمخاطر اورسم خرائط ديرات تق •
  

  .إلنذار المبكرانظام لحتياجات لويات االأوتحديد على ساعد تالنتائج  •
  

  .من الكوارثالوقاية الستجابة ولتجهيزات وأنشطة ادليل إعداد  •
  

ا          ة، فإنه ة آافي اعي بدرج وع االجتم ة للن اطر مراعي رائط المخ ون خ ي تك ولك
  :تتطلب

  
ال  اإلدراك  • ساء والرج أن الن ن ا  ب ضرر م ة الت ي قابلي ون ف ار يختلف ألخط

ار المترتب    المختلفة، و  ا تختلف            أن اآلث ادة م ى المخاطر ع وع    ة عل حسب ن
    الجنس؛

راك  • سبة إش ن ن ساء  م ال والن ن الم الرج ذين م ل ال ضرروا حتم ن أن يت م
    المخاطر؛

ى مستوى الخطورة      بشكل منفصل    وضع مؤشر للمتغيرات بحيث يشير       • إل
  لكل من الرجال والنساء؛) عالية، متوسطة، أو منخفضة(

  
ديهم معرإدراك  ال ل ساء والرج ة ةفأن الن م،   مختلف يط به ا يح شأن م ارات ب ومه

ات  ع البيان ة لجم ا مختلف ن أن بم ى يمك ؤدي إل سي رائط يتح م خ م ورس ن الفه
  .للمخاطر

  
صادي ةاالجتماعي تحليل جدوى التكلفة    نجاح ودقة   إن   شارآة    ي ة االقت ى الم د عل عتم
 بأندرك من المهم أن نو.  ديرهاطر في رسم الخرائط وتق    اخملمعرضين لل لة  فعالال

ة ع  ة مختلف ديهم معرف ساء ل ال والن ا يالرج يطم مح ع   به ة لجم ارات مختلف ، ومه
  .هان وضع الخرائط وفهميحسيساهم في تيمكن أن آل منها البيانات، 
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  لمخاطراخرائط أفضل لرسم من أجل المرأة مهارات ومعرفة استخدام 

دومينيك  ة ال ي جمهوري يا،  ان ف انت لوس سائية  وس ة ن ات مجتمعي ت منظم  قام
شارآة  ة لل  بالم م خريط شروع لرس ي م اته اخمف ي مجتمع دريب   . نطر ف م ت وت

ة  المقاالت  تطوير  تاريخ الحياة، و  تسجيل  إجراء المقابالت، و  على  النساء   المدعوم
صور  ل تق بال ن أج اطر م رائط المخ م خ ي  دير ورس اطر الت وة والمخ واطن الق م
اد ن  ا اآل هتستخدمها  نالمعلومات التي جمع   و . يواجهونها ة    ات  قي المجتمعات المحلي

    و  ).UNISDR, 2002. (ون الطوارئ المحليومدير
  لمرأة والرجلدير اختالفات قابلية التضرر بالنسبة لاآتشاف وتق

االختالفات بين الرجل   إلى  في جزر أدامان ونيكوبار توصل      " أيدأآشن  "مشروع  
رأة  شارآة  والم ضرر بالم ة الت ل قابلي ن خالل تحلي ضرر م ة الت ي قابلي ذه .  ف وه

لزيادة الوعي وتبادل الخبرات، والتدريب على      العملية أتاحت للمرأة مساحة آافية      
رأة          .  عات النسائية االمهارات وتشكيل الجم   ى احتياجات الم ولقد أشار ذلك بدقة إل

اإلدارة المالية  إلى دورات للسباحة والصيد مخصصة للنساء فقط، والتدريب على          
  و  ).UNISDR, 2007. (االقتصادية

  
  تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتماعيجعة اقائمة مر  )  د
  

ي        عنا ف اعي إذا وض وع االجتم ي للن اطر المراع دير المخ از تق ن إنج ن الممك م
اعي،  وع االجتم ضايا الن ار ق سية لتقاالعتب ذ الخطوات الرئي اطرريدوتنفي  :  المخ

دتها وموقعها و ة المخاطر   تحديد طبيع وذلك يشمل    د ، و ش دات، ودرجة     تحدي  التهدي
وارد المتاحة للت    القابلية للتضرر    درات والم د الق عامل  والتعرض للمخاطر، وتحدي

  .لمخاطرلمقبولة المستويات اللتهديدات أو إدارتها، وتحديد مع ا
  

وع      قصيرة وبسيطة   مراجعة  ويعرض هذا القسم قائمة      ة للن تضم العناصر المراعي
  . المخاطرريدات المطلوبة خالل تقاإلجراءات والممارساالجتماعي، وآذلك 

  
ار              ويمكن   اعي إذا وضعنا في االعتب إنجاز تقدير المخاطر المراعي للنوع االجتم

  : المخاطرريدتخطيط وتنفيذ الخطوات الرئيسية لتققضايا النوع االجتماعي عند 
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  تحديد طبيعة المخاطر؛ •
  

  طر؛اخملمن االبشري قابلية التضرر تحديد  •
  

  ؛قابلية التضررلموارد المتاحة إلدارة والحد من القدرات واتحديد  •
  

  .لمخاطرلمقبولة المستويات التحديد  •
  
اعي حول           ستند إلى فرضية أن     المراجعة ت ائمة  ق وع االجتم دئي للن ل مب هناك تحلي

  .متاح للموضوع قيد البحث والعالقات االجتماعية، وه
  

  تحديد المخاطر:  ١ الخطوة
  

تراتيجيات      • ة   مرتحديد وتنفيذ اس سياق اعي افي    لل اعي والثق من أجل    ،   االجتم
ال ل  راك الفع د      اإلش ي تحدي ة ف ات المحلي ن المجتمع ل م رأة والرج لم

  المخاطر؛
  

ة الم    تحديد   • ي يمكن أن ت      وجودة   المنظمات المجتمعي شارآة آل    ضمن  الت م
شاور          ا في      حول   من الرجل والمرأة، وإشراآهم في عملية الت األخطار، بم

  المخاطر؛دير ات، وتقالمعلومشارك ذلك جمع وت
  

ل       • ي آ صل، ف شكل منف ساء ب ال والن ا الرج ي يواجهه اطر الت د المخ تحدي
  منطقة أو مجتمع؛

  
لخصائص المرأة في تحليل وتقييم المعرفة التقليدية واإلدراك لدى اتضمين  •

  لمخاطر؛الرئيسية ل
  

ديث     • ة وتح ة مراجع ي عملي ساواة ف دم الم ى ق ال عل ساء والرج راك الن إش
دة أو   عامفي آل خاطر  المبيانات   ، وتتضمن معلومات عن أي مخاطر جدي
  .ناشئة
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  قابلية التضررتحديد : ٢الخطوة 
  

شارآة ال • ة لضمان الم ل  فعال ي تحلي ساء ف ال والن ضرر لرج ة الت ن قابلي م
سائية     خالل   ي         والرجال إشراك المنظمات الن ة الت ، ووضع الجداول الزمني

  تمكن من مشارآة آل من الرجل والمرأة؛
  

ين الرجل       إ • ساواة ب جراء تحليل المساواة بين الجنسين لتحديد أوجه عدم الم
  والمرأة؛

  
ع  • روض سين  ق ائثوط وائخ ن الجن ل م ضرر لك ة الت ة (لقابلي المادي

  ؛)واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية
  

ب ال • مان إدراج الجوان ر،   ض ث العم ن حي اعي م وع االجتم ة للن مراعي
جز، والوصول إلى المعلومات، والتنقل، والحصول على الدخل        العدرجة  و

  ؛قابلية التضررالمحددات الرئيسية ل، وهي والموارد األخرى
  

اريخي  • ل ت راء تحلي رات إج وارثلخب ة عن الك سابقة،األضرار الناجم   ال
  والقدرات؛قابلية التضرر نوع الجنس لتحديد ها تبعًا لفيصنوت

  
د وت • رضمين تحدي اأة واحتياجات الم ا  ومعرفاهتماماته ي تقته ة ف دير قابلي

ل   ا لك ب إجراؤه ي يج ع، والت ضرر للمجتم ة ذات الت ار الطبيعي األخط
  .الصلة

  
  ال  تحديد القدرات : ٣خطوة 
    ؛ ودراستهالرجال والنساءمعرفة التقليدية ل البأهميةاالعتراف  •
درات   • مان أن ق ل الض سات ت  اجمآ ات أو المؤس سائية والمنظم ات الن م ع

    الرجال؛تلك الخاصة ب إلى جنب مع جنبًايرها دقت
د  • سؤوليات التحدي ددة وظائف واألدوار والم رأة المح ا الم ي تضطلع به الت

    في التحليل؛إدماج ذلك والرجل، و
رامج   شراك الالزمة إلآليات الدعم الخاصة لكل جنس، و تحديد   • المرأة في ب

    ؛)طفالالتنقل ورعاية األقضايا مثل (وإجراءات إدارة المخاطر 
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ساء،                • تحديد آليات تعزيز القدرات الموجودة حاليا لدى آل من الرجال والن
ى و د عل ضمن أن تالتأآي ن    ت رأة م ين الم دابير تمك درات ت اء الق رامج بن ب

    المشارآة؛
راف ب • ة األاالعت ساوية الهمي رأة  لمت ل والم لطة الرج درات وس ولالق ين مخ

راء إل رامج ج دريبر ايدتقب رامج ت اطر أو ب ي اآلعضاء األ لمخ رين ف خ
    المجتمع؛

    لمنظمات النسائية للمساعدة في بناء القدرات؛الفعال لشراك اإل •
ة ذجونمتحديد األدوار ال   • ى ت        ل ي دعوة إل رأة في ال دير المخاطر المراعي      لم ق

    .للنوع االجتماعي
  ال  لمخاطرلمقبولة المستويات التحديد  : ٤خطوة 
    ئط األخطار والمخاطر؛ في وضع خراإشراك النساء والرجال معًا •
ة   جمع وتحليل بيانات النوع االجتماعي الم      • ستويات   دير ال لتق ختلف ة  الم مقبول

    لمخاطر؛ل
ار   اآللمخاطر   اضمان أن تشمل خرائط       • ًا        ث ة تبع وارث المختلف ة للك المختلف

    نس؛لنوع الج
ًا          خطار   األضمان أن تشمل خرائط       • ة تبع درات المختلف ة التضرر والق قابلي

  .لنوع الجنس
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  ماعيالمراعية للنوع االجتنظم اإلنذار المبكر :   الرابعالفصل
  
  

دما         هناك  آان  لو   ذار المبكر عن سونامي     نظام لإلن سمبر  ٢٦حدث ت انون  /  دي آ
اذ آالف من      لضرب منطقة المحيط الهندي،     و ٢٠٠٤ األول كان من الممكن إنق

ا    صحوة ا الكارثة دعوة ل  لقد آانت   .  األرواح التي ماتت   ول ح لحكومات وغيره
ة       اإلنذار المبكر في تجن   الذي يمكن أن يقوم به      دور  ال ار المادي ب والحد من اآلث

  .ألخطار الطبيعيةلوالبشرية 
  

  آوفي عنان
  ٢٠٠٦العالمي لنظم اإلنذار المبكر مسح ال

  
  
  ما هو اإلنذار المبكر؟. ١-٤
  

ام  ر  نظ ذار المبك ل اإلن الالكام ى   الفع صر عل راس   ال يقت الق أج رد إط مج
ر ر يجب أن  ف. الخط ذار المبك ة عناصر  تنظم اإلن ن أربع ون م ر تمتتك د عب
الفشل في  و.  نذارلالستجابة لإل وحتى استعداد الناس    من فهم المخاطر    :  الحدث

  .أي جزء واحد يمكن أن يعني فشل النظام بأآمله
  
شكل عنصراً      و وارث           حاسماً  اإلنذار المبكر ي ذ   و .  في الحد من مخاطر الك من

ستو         تم إدراك   تسونامي المحيط الهندي،     ى م ى أعل  ياتأهمية اإلنذار المبكر عل
دة م المتح ة األم ام  ف. منظوم ي ع ا ، ٢٠٠٥ف ة دع ين العام ماألم دة لألم  المتح

ان إلجراء دراس وفي عن سح  اتآ ة م ر حول عالمي ذار المبك درات نظم اإلن ق
ة    للعالم آله   نظام إنذار مبكر    " من أجل إنشاء     ها،وثغرات لجميع األخطار الطبيعي
  ".لقدرات الوطنية واإلقليميةاستنادًا ل
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وارث        دوالمؤتمر ال صدق  ،  ٢٠٠٥اير  في ين و ى   لي للحد من الك إطار عمل    عل
در  : ٢٠١٥-٢٠٠٥و جهيو اء ق ى مج اتبن ات عل م والمجتمع ة اب األم ه

ى          ذلك  وشمل   . الكوارث إشارات واضحة إلى أهمية اإلنذار المبكر، وشجع عل
وأن تنطلق إنذارات األنظمة في     ،  نسانإلموجهة ل نظم اإلنذار المبكر ال   "تطوير  

ا  ال م ويفهمه ت المالئ ر وق ون للخط خاص المعرض ك   (. . . ) األش ي ذل ا ف بم
اءً   حول  توجيهات  ال ة التصرف بن ى  آيفي ذارا  عل  ,para. 17 (. . . )" (تاإلن

ii.d.9.(  
  

ل ا ر ولكي يعم ذار المبك ات إلن ه المعلوم وفر ل اءة، يجب أن تت ي الوقت بكف ف
يح   بما  ،  مسؤولةالمناسب والفعال من خالل المؤسسات ال      راد المعرضين    يت لألف

ة      تجابة الفعال تعداد لالس ا، واالس د منه اطر أو الح ب المخ ر تجن  للخط
)UNISDR, 2008.(  
  

ة، ويجب دمج       ي تك   لك  اننساإلتتوجه إلى   نظم اإلنذار المبكر يجب أن       ون فعال
  :أربعة عناصر هي

  
  مخاطر؛معرفة ال  )أ
  الرصد واإلنذار؛خدمة   )ب
  ألولئك المعرضين للخطر؛ والمفهومة نذارات ذات المعنىنشر اإل  )ج
  .القدرة على االستجابة  )د
  
ة   وبشكل خاص األ   و،  جهذه العناصر مستمدة من إطار عمل هيو      و ي ت  ال ٢ولوي
ة             ت ر، واألولوي ذار المبك ي ت  ال ٥شير إلى تحسين المعلومات عن المخاطر واإلن
دولي  ، أسفر المؤت٢٠٠٦في عام    و . لالستجابةستعداد  شير إلى تعزيز اال   ت مر ال

ون   ي ب ر ف ذار المبك ث لإلن ا بالثال ن ألماني ل   ع ار عم ع عناصر إط ج جمي دم
ذآورة أعالهجهيو ة الم سية األربع ي العناصر الرئي ر ف ذار المبك ذه  . و لإلن ه

  .شكل التخطيطي التاليالعناصر يمكن تلخيصها في ال
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ذار     ةربعالعناصر األ  نظم اإلن ل
  نسانإلالمبكر الموجهة ل

  
ذه الع ر األربعه نظم  لةناص

ة    ر الموجه ذار المبك اإلن
سان  ار توردلإلن من إط  ض
ل هيو ف  جعم ي مختل و ف

ة االت ذات األولوي  . المج
ضًا وع أي ى الرج ى يرج  إل

ال " ى أفع وال إل " أق
)UNISDR 2007 (

يات   ى التوص الع عل لإلط
ار ال ذ إط شأن تنفي صلة ب مف

ل هيو ذا  و. وجعم ى  ه ل عل ميعم شطة أن األن اض ة ون ة  الالداعم ة لعملي مكمل
ى         و.  موجودة أيضًاتجاه أي خطر    اإلنذار المبكر    سلط الضوء عل الي ي الجدول الت

ل هيو   ار عم س إلط ات الخم من األولوي ة ض سية المدرج شطة الرئي  ،وجاألن
  )لهذا الفصللحق انظر الم. (والمؤشرات الرئيسية المتعلقة بها

 

  
د األإن  ات الهر يدر وتقاخطتحدي اطر هي المكون ام المخ ة لنظ ر اام ذار المبك إلن

د    وج تشمل األنشطة التفصيلية في إطار عمل هيو        هي  والفعال،   ة    تحت بن  األولوي
 وتحديد األخطار وتقدير المخاطر المراعيين للنوع االجتماعي تم تناولهما في      . ٢

دخل    نقترح  التوجيهي  في هذا المبدأ    و.   من هذا الدليل   الفصل الثالث  طرق دعم الم
  :إلنذار المبكراعناصر الثالثة المتبقية من نظام ع االجتماعي للالمراعي للنو

  
  الرصد واإلنذار؛خدمات   )أ
  ألولئك المعرضين للخطر؛نذارات ذات المعنى والمفهومة نشر اإل  )ب
  .القدرة على االستجابة  )ج
  

ست   ة لي ادئ التوجيهي ذه المب ةراخطمخصصة أله ع إال ،  معين شطة األأن جمي ن
  .تأثري خطر يواجهه المجتمع داخل آل قطاع من المحتمل أن كلليجب تنفيذها 
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  إلى نظام إنذار مبكر مراعي للنوع االجتماعي؟لماذا نحتاج  ٢-٤
  
ى   جزء إ  ذا ال دف ه  هي ار   إل ة   أظه اعي        همي وع االجتم ذار المبكر المراعي للن ، اإلن
اذا وضيح وت ونلم د   ال تك ا محاي ى أنه سها عل دم نف ي تق ر الت ذار المبك م اإلن ة نظ
يصلون للمعلومات   سباب هو أن الرجال والنساء      األأحد   .  أن تكون فعالة   لجنسينل

ا   ستجيبون له سرونها وي ا ويف ك ويعالجونه ة، وذل نظم بطرق مختلف ى ال ع إل يرج
سين، و  ة والثقافيةاالجتماعي  ين الجن ات ب ذلك  للعالق سين  آ ين الجن سيم العمل ب  . تق

ي طرحاألو باب الت ي ناس ا ف ات ه اطر  ديرتقتوجيه ق تالمخ ا نطب ضًاهن تم أي ، وي
  .إلنذار المبكراطالع على مكونات نظام هنا لإلفيها توسع ال
  

ر إن  ذار المبك م اإلن ى نظ ة عل ار المترتب ا اآلث شف عنه سين تك دة للجن المحاي
ة حول     حصاءات  اإل وارث ال   الوطني ر   السابقة في    الك اطق   من   كثي الم من في   ف . الع

أضعاف  خمس من النساء الديش ج إعصار بنالقتلى منآانت حصيلة   ١٩٩١عام  
ا ل المثيلته ك . لرج ع ذل ى جز ويرج ًا إل ن  ئي ر ع ذار المبك ات اإلن أن معلوم

ادراً         إرجال  تنتقل من ال  األعاصير والفيضانات    ة، ون اآن العام  لى الرجال في األم
  ).Genanet, 2004(المرأة مباشرة إلى ما تصل 

  
اذا  يوضح مثال واحد   مجرد  هذا   ي     نتكون  لم ر، الت ذار المبك ا  فترض أن تظم اإلن ه

ة من     و . لجنسين ليست فعالة في الوصول إلى المرأة على نحو آاف           محايدة ل  أمثل
ذار المبكر    التي توضح أن    هذا القبيل    ي  نظم اإلن ع وتحد    لال تصل  الت رأة، وتمن لم

دابير اال ن ت تعداد وم ي س ي األرواح، الف سارة ف ة خ دلل نهاي يم ت ة تعم ى أهمي عل
ذار المبكر   ة منظور النوع االجتماعي في عملية       مراعا ا باإلن سلط  ونحن  .  أآمله ن

ي تجعل من           دخل الم  الضوء على األسباب الت وع اال  للراعي   الم يلة    ن اعي وس جتم
 :التاليةز العناصر الثالثة المتبقية من نظم اإلنذار المبكر في القائمة يعزلت
  
  الرصد واإلنذارخدمات   )  أ
  

م ضمان الر ن المه ستمر لُمم سببات  لماعصد الم تخدام وم ر باس ة الخط المعرف
ة و سبةالمحلي ل المكت ن أج ع، م ي المجتم ل ف رأة والرج درات الم الق ، وق إط

  .في الوقت المناسباإلنذارات الدقيقة 
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ساعد في التعرف على األحداث التي وقعت في         يإشراك النساء والرجال يمكن أن      
يقلل من المخ ذي س ر ال ابق، األم د إعصار  . اطروقت س ال، بع بيل المث ى س عل

) وعلى نحو مدهش  (، حسبما ذآرت الماسيكا في هندوراس       ١٩٩٨ميتش في عام    
ان    و . لم تحدث وفيات   ى أن              آ ه إل ك يرجع في جزء من دمت    ذل وارث ق ة الك وآال

سين حول         ل           توعية مجتمعية مراعية للجن ذار المبكر وإدارة المخاطر قب نظم اإلن
هر  تة أش ت ال و. س سؤوالساءنآان ام  ت م ن نظ ن  ا ع ر، وآ ذار المبك ابعن إلن يت

ل أن    و .  بصفة مستمرة  لمنطقةا تش،   ي قب ة   أضرب إعصار مي ذروا البلدي إ ن خالء ب
  ).Buvini, 1999( المنطقة فورًا

  
ة إن  ة بالمعرف وارد الطبيعي ة المحيطة والم شكل األساس لالبيئ  . رصد األخطاري
ة          و ة مختلف ديهم معرف اطق المحيطة به     ابالنساء والرجال ل  ونستخدمي  م ألنه  ملمن

على سبيل المثال، في سريالنكا،        .  عن أنشطة مختلفة   ونموارد مختلفة، ومسؤول  
النهيارات لمبكرة العالمات ال ةشاهدمأآثر عرضة ل بلدة نواالبيتيا آانت    المرأة في 

ية أو  ع األرض ع، ألنه   لتوق دد المجتم ي ته صخرية الت ارات ال ي وكا تاالنهي ن ف
اآن أخرى      الرجال   يعمل بينما   ،العمل على مقربة من المنزل    في  ل أو   المنز في أم

اً    و . خالل النهار  رأة، جنب ى جنب مع الرجل،          الم اء ات  ع وجمم ونشكلي  إل  لألحي
ك العالمات   ترصد  خالل موسم األمطار ل  المختلفة  رة  تل  ,Ariyabandu(المبك

Wickramasinghe, 2003.(  
  
  واإلعالمنشر ال  )  ب
  

اإن  اعي  منظور البغي وع االجتم صاالت ن ات واالت شر المعلوم ي ن ه ف ت أن أثب
ي يمكن أن           ي وارث   زيد من تفاقم اآلثار السلبية الت سببها الك ال،       . ت ى سبيل المث عل

: آانت تنتقل فقط للصيادين  النينو  سائل اإلنذار المبكر عن وصول      رن  إف ،في بيرو 
أن       رة األسماك آان     تلقوا تحذيرات ب ى وشك      توف ذا يمكن أن   لتضرر   ا عل وأن ه

صادية ار اقت ه آث ب علي ق . تترت م تتل رأة  ول ث الم ات حي شارك  الاأنهأي تنبيه  ت
ه    لألسف  و . مباشر في صيد األسماك   بشكل   م يتنب عن وضع   ون مسؤول أولئك ال   ل

ذير  ائل التح ى رس ات ه     إل ذه المجتمع ي ه رأة ف ة أن الم سؤوليحقيق ن ة الم  ع
ات األسر   سبب  . ميزاني ستهدفين   الع وض عدم  وب رأة ضمن الم شر   م ة ن في عملي

ل              لم تكن    المعلومات، ال قب وفير الم تراتيجيات لت المجتمعات قادرة على وضع اس
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و دوث النين صعبة  ح صادية ال ر والظروف االقت دة الفق اع ح ى ارتف ا أدى إل . ، مم
)Briceño, 2002.(  
  
داد   ؤثر على   نوع االجتماعي ت  قضايا ال و شر رسائل اإل    إع ذار ال  ون ة    مفن ة لعام هوم

ساء والرجال ضمن        و . السكان افي     نفس ال   الن اعي والثق د  سياق االجتم يفضلون  ق
ة،     رق مختلف ات بط ى المعلوم صول عل ا  الح و م ن أن وه ى ييمك ط ؤثر عل نم

ذار المبكر     ن) الليل أو النهار أفضل   (ووسيلة وتوقيت    ى سبيل     . شر رسائل اإلن عل
وب       ي جن ساء ف ة أن الن دت دراس ال، وج اأفريالمث ى   قي صول عل ضلون الح  يف

ن  ات م اد المعلوم سؤول اإلرش ى  م تماع إل ضلون االس ال يف ة، والرج أو المدرس
ة  ن لمسؤولياته  أنه نظراً نذآرفي الدراسة النساء المستجوبات   و . الراديو  المنزلي

ى المعلومات        نلالستماع إلى الراديو، وذآر   لم يكن لديهن الوقت       أن الحصول عل
. طرح األسئلة والمشارآة في المناقشات البناءةيح لهن من مكان مخصص لذلك يت

)UNISDR, 2002.(  
  

اعي تعزز من             د وأنظمة النشر واالتصال المراعية للنوع االجتم ي ت   ةالفائ ود   الت ع
اس          اشر وإ .  النوع من المبادرات   االمجتمع من هذ  على   د من عدد الن ك المرأة يزي

شبكات اجتم  ونرتبط ي نألنه الذين يتم إعالمهم     ة   ب ة مختلف اً  اعي ا تكون   غالب ا   م له
ة   استراتيجيات اتصال     ا تأخذ في اعتبار    ،  محددة ومختلف واهتمامات   ممارسات    ه

رأة واحتياجات   د   لو . الم ى سبيل ال       ت اق ك عل ل حيث        امث ضح ذل ان  ل في البرازي آ
د   و.  المعلومات تأثير آبير عندما تعلق األمر بنشر وتنظيم وحشد         لمرأة  ل  أطلقت ق

ل   ية في الب  منظمة غير حكوم   دعى   رازي يمينا "ت ة    ،  )CEMINA" (س إذاعة محلي
م توسيع ه         نجاح   ل ل ، ونظراً  ١٩٩٠للنساء في عام     ه ت ذي حققت شبكة ل   ال شمل ت ذه ال

شبكة      ولقد لعبت     . ةياإلذاعمرأة  البرامج   من   ٣٥٠حوالي   ذه ال  في   حاسماً ورًاده
ستدامة         ة الم ادرات المحلي شارآتها في المب ز م رأة وتعزي  ,Fordham(تعبئة الم

2001.(  
  
  القدرة على االستجابة   )  ج
  

الم        لعبت النساء  سياً  دورًافي جميع أنحاء الع ، وقامت بتطوير     ا في مجتمعاته     رئي
وارث         ار الك ع وتخفيف آث ى التكيف ومن ة عل درات مختلف رأة تلعب دوراً   و. ق  الم

ًا تجابة لإل      هام ب اس ت المناس ي الوق بة ف راءات المناس اذ اإلج ي اتخ ذا ف  . راتن
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رت  شمال  وأظه دان ال ي بل وث ف ر   أن البح رأة أآث تقبال   الم ي االس ة ف فاعلي
ذارات      ى اإلن وارث              ، و والتصرف بناء عل د حدوث الك شاطًا عن ر ن د تكون األآث ق

ة  ا  . )Fordham, 2001(المجتمعي ة آاليفورني ي والي ال، ف بيل المث ى س عل
ذ إلة  أآثر من الرجال استجاب      آن  ن النساء   أدراسة  أظهرت   زال   ن ع الزل ارات تواب

أمين  من خالل البحث عن    شية ل سلع ال مزيد من المعلومات لت  ووضع  ةألسر المعي
  ).Enarson, 2006. (خطط الطوارئ

  
سنين، و     ال والم رأة مسؤولة عن األطف ا تكون الم ادة م ي   وع ام الت إن المه ذلك ف ل

ق   و.  مهام الرجل عن  تمامًا  ختلف  ، ت كارثةالوأثناء  يجب أن تقوم بها قبل       هذا ينطب
ام   هذه الم و.  أيضا على الفتيات الصغيرات والفتيان     ة خاصة      ه ة ذات أهمي المختلف

دوث   د ح يما عن وارث الموالس ةالك ث ، فاجئ ذار   حي ي اإلن ين تلق ت ب ون الوق يك
دولي       و .  للغاية ًاواالستجابة محدود  اة ال  "تقرير البنك ال اعي     مراع وع االجتم في  ن

ادة اإلعم        وارث وإع ال       " )٢٠٠٧(ار  التعافي من الك ى مث شير إل دير عن   ي  في   ةم
ة  ة وآال ور تقامحكومي ى الف طحاب  عل ديم باص وظفين لتق ورات والم المقط

ة لال ي ل اطفألرعاي ع ف ة لموق وظفيالكارث ان لم ذين آ اث ن ال ن اإلن البيتهم م  ،غ
ى    أيضًامضطرات   ولكن آن    ، من الفيضانات   شديداً  تأثراً نتي تأثر الالو  للعمل عل

ر ساعدة اآلخ رار . ينم دير وق ذا  ةالم ف ه ح آي يط أن يوض ي التخط الروتين
تجابة   ر واالس ذار المبك ي اإلن شارآة ف رأة الم ل للم ة الطف وفير رعاي للطوارئ لت

  .آثيرًا جدًا في هذا المجال من شأنه أن يساعد ،لحاالت الطوارئ
  
ال و سابق يالمث ضاً ال ح أي ة ووض ول وال أن المعرف رام االقب ين  لحت ات ب الختالف
ايير    و ،لجنسينا ذلك المع ة يمكن ت    آ ة القوي ى ت االجتماعي حسين االستجابة   ؤدي إل

اعي    اهتمامات ال  و . اإلغاثةإجراءات  التخطيط وإدارة   مثلها مثل    اً نوع االجتم  غالب
ا ت ون م ة لك ه  فدي ق علي ا يطل ابم ي أعق ة ف ان " الكارث لالتطغي راك إف".  عج ش
رأة و   اإلموارد  ال ضًا   يجابية للم هو أمر   التخطيط الستجابة المجتمع    للرجل في    أي

دريجي                اجئ أو الت وع المف وارث من الن ال .  بالغ األهمية، سواء آانت الك تخطيط ف
 يمكن أن  ،ارثولك لستجابة  االإلنذار المبكر والمراعي للنوع االجتماعي وإعداد ا    

ذلك ي راض، وآ ات واألم دالت الوفي ن مع ل م ى قل ساعد عل ع الي ادل التوزي ع
ضروريات ا ةإلغال سين    ،ث ة، وتح ئ اإلغاث ي مالج سالمة ف روف ال سين ظ  وتح

ل من      ذلك  يساعد   وسوف   .  بشكل عام  التخفيف من حدتها   الستجابة  أن ا على التقلي
  ).٢٠٠٧البنك الدولي . (لها آثار سلبيةذاتها قد يكون وجهود اإلغاثة 
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ذه   إن االستجابة السليمة تكون مبنية على المعرفة التي يتم نشرها عن الكارثة،             وه

ات،      و. المعلومات والتدريب المعرفة يجب أن تتضمن      تكون  في آثير من المجتمع
دعم    و. الوصول إلى المعلوماتمن الرجل في    أقل قدرة   المرأة   دريب ل التعليم والت

 هذه المسألةيجب أن تعالج إنذار مبكر ألي االستجابة المناسبة في الوقت المناسب 
وح، ات ذات  بوض ن االهتمام ا م صلة وغيره ار   .  ال ي االعتب عنا ف  وإذا وض
اليب    اختالفات   ان و  األمية واألس ة        توقيت   والمك وق القانوني ة والحق تعلم والمعرف ال

سيعمل على ضمان أن الرجال والنساء والفتيات والفتيان        واألهليات، فإن ذلك آله     
وارث                ونعرفسي ة الك ذار المبكر لمواجه ة االستجابة لإلن سواء   بشكل أفضل آيفي

ت  ةآان ة أو تدريجي اب  .  مفاجئ ي أعق ا ف دء فيه ضل الب ا يف ًا م ة غالب ذه العملي وه
  .آارثة معينة، بحيث تؤدي إلى استجابة مبكرة لإلنذارات في المستقبل

  
  ؟ مراعي للنوع االجتماعيآيف يمكن بناء نظام لإلنذار المبكر ٣-٤
  

يم منظور النوع   يتطلب تعم المراعية للنوع االجتماعي    بناء نظم اإلنذار المبكر     إن  
ذار المبكر و    سلطات  االجتماعي في    اره قضية        في   اإلن ات المؤسسية باعتب الترتيب
  .متداخلة وهامة

  
ة وو ي اآلراء اتفاالالمعرف ول ق ف ي ح سية الت اطر الرئي عيالمخ ا المجتم ، واجهه

وطني     على المستوى   ي والمستوى ال ستمر     ضروري   ، المحل من أجل الرصد الم
دقيقة وفي الوقت المناسب،       إلطالق اإلنذارات ال   ًا حيوي ًامرأ ويعتبر ذلك    . لخطرل

ديم خدمات      ويجب   . مناسبةالالستجابة  ل ةوالتي هي بدورها حيوي    ذار حول    تق اإلن
ار ال ة األخط ق مختلف شكل متناس ن ب تفادة م ود لالس راءات أي وج دابير وإج ت

ة أو  بكات مؤسسية قائم صاللش شاف  و. الت ة اليجب اآت ة المحلي سبة المعرف مكت
ساء والرجال   ل ي تواجه مجتمعهم   حول  لن صميم  واستخدامها   ،المخاطر الت د ت عن

  .إلنذار المبكرالرصد ونظام اوتنفيذ شبكة 
  
ضم   ذا الي وائمجزء ه ع ق ةأرب ة ي هىاألول .  مراجع ة  قائم وجزة عن مراجع م

ة آيف ساقي ذار المات اعي اإلن وع االجتم ر المراعي للن ع بك ل هيو م ار عم و جإط
ثم ثالث قوائم    . الحكوماتتها على   مسؤوليتقع  اإلجراءات التي   وهي   ،١لوية  األو

ة  نظم     مراجع ة ل ذه العناصر الثالث ذ ه ة تنفي ول آيفي ن التفاصيل ح د م دم مزي تق
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ر   ذار المبك اعي و  اإلن وع االجتم ة للن صل،    المراعي ذا الف ا ه ي يتناوله ي الت وه
  .رة على االستجابة والقد،المعلوماتونشر الخدمات الرصد واإلنذار، و

  
سياسية   ةالمؤسسي األطر هو بناء ودعم المراجعة والهدف من قوائم   شريعية وال  الت

ر ذار المبك م اإلن ذ نظ دعم تنفي ي ت اعيالت وع االجتم ة للن اك  و.  المراعي ضًا هن أي
ارات  ي إش وائم ف ذه الق ات له ه لوضع األولوي سياساتوجي صل  (اتل انيالف  ،)الث

ا  صب هن ز ين ن الترآي ات ولك ضل الممارس ى أف ذار  ل عل م اإلن ذ نظ وير وتنفي تط
ر رتبط  . المبك ا ت ة  آم ة قائم ضاً مراجع شطة أي ق  األن شكل وثي ام  ب ب ذ المه تنفي

ددة  سية المح ي الرئي ل هيوف ار عم ال" ١و جإط ى أفع وال إل ا مصممة ، "أق لكنه
ي        و . خصيصا لإلنذار المبكر   م ت  األنشطة نفسها تعكس األولويات الت في  ها  دي حدت

  .٢٠٠٦المؤتمر الدولي الثالث في بون عام 
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إطار  من  ١ األولوية يتسق اإلنذار المبكر المراعي للنوع االجتماعي مع    آيف  
    و جعمل هيو

 المهام األساسية لتنفيذ
طار إل ١  رقماألولوية

  و جعمل هيو

المؤسسية مع اإلجراءات  والترتيبات ةآموللحاجعة قائمة مر
  في مجال اإلنذار المبكرالمراعية للنوع االجتماعي 

إجراء حوار مع 
مختلف المعنيين إلقامة 

  المؤسسات

ة وطني             ل آأولوي ة تأمين وجود اإلنذار المبكر على المدى الطوي
  ومحلية

  
ر   • ت نظ وم لف سؤولين الحك ار الم ادات آب يين والقي

سياسية ة اءة والللكف ال ور  منفع يم منظ صادية لتعم  االقت
اعي وع االجتم سؤولين  الن ار الم ر لكب ذار المبك ي اإلن  ف

  .ةالسياسيقيادات الحكوميين وال
اإلنذار لنظم  ناجحة  ال تحاالالودراسات  الترويج لألمثلة    •

ر  اعي المبك وع االجتم ة للن سؤولين المراعي ار الم لكب
  .ةالسياسيقيادات الحكوميين وال

ذار المبكر           التعرف على    • شارآن في اإلن النساء الالتي ي
اذهن  دعوة آالتخ ة وال ة، من أجل المطالب ة نموذجي أمثل

رويج  اعي والت وع االجتم ة للن ذار المراعي م اإلن ى نظ إل
  .لفوائدها

في  اإلدماج المتكامل لإلنذار المراعي للنوع االجتماعي        •
  .تخطيط االقتصاد الوطني
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 المهام األساسية لتنفيذ
طار إل ١  رقماألولوية

  و جعمل هيو

المؤسسية مع اإلجراءات  والترتيبات ةآموللحاجعة قائمة مر
  في مجال اإلنذار المبكرالمراعية للنوع االجتماعي 

إنشاء أو تعزيز آليات 
  منهجيللتنسيق ال

  وجودةمبكر الماإلنذار النظم األطر القانونية والسياسة لدعم 
  

ور   • يم منظ اعي تعم وع االجتم شريعات  الن ي الت أو  ف
سياسات  ةال وفير  ،الوطني ل ت ن أج سية م دة مؤس قاع

ذ  ة لتنفي وع  وقانوني ة للن ر المراعي ذار المبك م اإلن نظ
  .االجتماعي

أو خطة عمل للنوع االجتماعي للهيئة      وضع استراتيجية    •
   .بكرإلنذار المالعمل لمسؤولة عن تنسيق الوطنية ال

ادات       • سياسية و  تنمية الوعي لدى القي ضايا   ي حكومالال ة بق
  .النوع االجتماعي وأهميتها

ي      • اعي ف وع االجتم ي للن ر المراع ذار المبك اج اإلن إدم
  . والحد من الكوارثةسياسات التنمي

م  • ة للمتنظ اذابع وع دعمل واإلنف شريعات الن  سياسات وت
  .االجتماعي

قاعدة التقييم وتطوير 
  مؤسسيةال

  القدرات المؤسسية لإلنذار المبكرقييم وتعزيز ت
  

تخدام مؤشرات  • اعياس وع االجتم ذار ال الن مصممة لإلن
  .المبكر

يم ال • درات لتقي ات أو  ق ات أو المنظم ل الجماع ك
  .المؤسسات النسائية المشارآة

شجيع المنظمات    • ى     ت ة عل سائية العامل ة الن ر الحكومي غي
  .المساهمة في بناء القدرات

صيص خوتأولوية 
  الموارد المناسبة

  تأمين الموارد المالية لإلنذار المبكر
  

ة  • شاء آلي ل إللة يحكومإن وع لتموي ضايا الن اج ق دم
ستعداد  في مجال اإلنذار المبكر واال     االجتماعي والمرأة   

  .للكوارث وتطويرها مؤسسيًا
  

ة  داول التالي دعم تعرض والج تخدامها ل ي يمكن اس ة الت وائم المراجع صيل ق بالتف
في آل عنصر من العناصر األساسية         إلنذار المبكر المراعي للنوع االجتماعي،      ا
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رة أخرى       الثالث لنظم اإلنذار المبكر،      ذآر م ه في        دير  أن تق  ون م تناول المخاطر ت
  .فصل مستقل

  
  ر واإلنذار المبكراخطاألتطوير خدمات :  الرصد واإلنذارخدمات   )  أ
  
ين ي سيق ب دمات جب التن ذار لألخطخ ة ار الاإلن ن أي لمختلف تفادة م بكات الس ش

ة أو لالتصال          اك ا   .  مشترآة، سواء مؤسسية أو إجرائي دة      إن هن ات في قاع ختالف
ضلة             ةالمعرف يلة المف ات، والوس ى المعلوم ، واألدوار والمسؤوليات، والوصول إل

ة         ا ي      ،لالتصال وفرص التعلم، والقيود االجتماعية والممارسات الثقافي ؤثر وهو م
ات يجب وضعها في           ال والنساء، والفتيات والفتيان   الرجعلى   ، وآل تلك االختالف

ذار المبكر   عضاء المجتمع االعتبار لضمان أن أآثر عدد ممكن من أ    سيصلهم اإلن
  .ويفهمونه، ويكونون في وضع يمّكنهم من االستجابة على النحو األفضل

  
  و  :شقينله ن الهدف من هذه العملية أخالصة ال
ة ق   .١ ع عملي ع       وض رض جم اعي، لغ وع االجتم ة للن ة مراعي ية منهجي ياس

ذه            يم ه البيانات والخرائط والتوجهات حول األخطار وقابلية التضرر، وتقي
    المعلومات وتبادلها؛

قدرات واحتياجات   خدمات فعالة للرصد واإلنذار تضع في اعتبارها        إنشاء    .٢
    .المرأة والرجل
ي   ا يل رض فيم دع ونع وب ل ى المطل د األدن ات الح ع البيان وع م جم ول الن ح

اعي  ل األ االجتم د وتحلي ا، وتحدي ضرر يد وتق،راخطوإدارته ة الت ع ر قابلي لجمي
  .الفئات العمرية وبين الجنسين في المجتمع
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  معرفة المخاطر
  اإلجراءات  المهام األساسية
الترتيبات التنظيمية 

  قائمةال
ي               • ى المستوى الكل اعي عل النوع االجتم لجنة عمل مختصة ب

ار الم   ، يتولى قيادتها    لمنظمةل ديهم ا   آب ذين ل سلطة  سؤولين ال ل
وتوآل إليهم مهمة التنسيق لتحديد األخطار       ،  اتلتنفيذ التغيير 

  .وتقدير قابلية الضعف والمخاطر
ي    • اعي ف وع االجتم يم الن شريعتعم  اتسياسال أو اتالت

اةيالحكوم و م ب  ، وه رائط يتطل داد خ ة إع ار وقابلي لألخط
  .مجتمعاتالتضرر لكل ال

ة في     المرأة والمنظمات النسائية    إشراك   • ايير    المعني وضع مع
ة  ع لوطني ناللجم ضرر،  ظمم ة الت ار وقابلي ات األخط لبيان
  .وتبادلها وتنميتها هاوتقييم

رأة      • ل والم ين الرج رص ب افؤ الف ًا   تك شكل أساس ب أن ي يج
ات ل راء مجموع ة الخب ة والتقني وم  العلمي ي تق يم ، الت بتقي

  .عن المخاطرلبيانات والمعلومات المقدمة ومراجعة دقة ا
رأة والرجل   تعمل على اإلشراك الفعال    استراتيجية  وضع   • للم

ات   ن المجتمع ة    م ار وقابلي يالت األخط ي تحل ة ف المختلف
  .التضرر المحلية

ة           إشراك   • ة مراجع ساواة في عملي المرأة والرجل على قدم الم
ات  ديث بيان ل اخطألاوتح ي آ امر ف ث ، ع ضمن بحي  أيتت

ات  ئة معلوم دة أو ناش ن جدي ضرر ع ة الت ر اخطواألقابلي
  .القائمة

األخطار تحديد 
  الطبيعية

ة ل     • اهيم التقليدي ة والمف يم     تضمين المعرف ل وتقي رأة في تحلي لم
  .ر الطبيعية الرئيسيةاخطخصائص األ

ساواة في         إشراك   • دم الم ى ق وضع خرائط   المرأة والرجل عل
  .والمخاطراألخطار 

راتعكس يجب أن  • ي خ اين ف دى التب اطر م أثيرات ئط المخ ت
  .الجنسيناألخطار على 

ب أن  • س يج ات     تعك ي بيان اين ف دى التب ار م رائط األخط خ
  .الجنسينقابلية التضرر بين 

تحليل قابلية 
  لمجتمعالتضرر ل

ضمين   • ب ت رأة و يج ات الم ا احتياج ا ومعرفاهتماماته ي ته ف
ضرر ليدتق ة الت عرات قابلي تم إجراؤه ،لمجتم ي ي ل والت ا لك

  .األخطار الطبيعية ذات الصلة
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  معرفة المخاطر
  اإلجراءات  المهام األساسية

وقابلية التضرر المهددة لكل جنس على حدة،       مخاطر  دير ال تق •  المخاطرر يدتق
ا     ي يواجهه د المخاطر الت ي   آل من  لتحدي ساء ف الرجال والن

  .آل منطقة أو مجتمع
اعي في            نتائج  إدماج   • وع االجتم ة للن دير المخاطر المراعي تق

  .نذار اإلإدارة المخاطر المحلية ورسائل
تخزين المعلومات 

الوصول تسهيل و
  إليها

ة"تأسيس  • دة " مكتب ة أو قاع ات مرآزي ات لبيان نظم المعلوم
ة  ات لالجغرافي ل   بيان زين آ ل تخ ن أج اعي، م وع االجتم الن

  .معلومات األخطار والمخاطر حول الكوارث
وع      • ة للن يجب إتاحة بيانات األخطار وقابلية التضرر المراعي

  .كومة والجمهور والمجتمع الدوليحاالجتماعي لل
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  خدمات الرصد واإلنذار
  اإلجراءات  المهام األساسية
اآلليات المؤسسية 

  قائمةال
 

يم  • ب تعم ور يج اعيمنظ وع االجتم ات  الن ع العملي ي جمي  ف
سؤوليات ل ل واألدوار والم ات ك ي المنظم ق تالت صدر وتطل

 .اإلنذارات
  

   لرصدلنظم تطوير 
ساوية  • شارآة المت ي الم ال ف ساء والرج ة الللن ي لجن شئ الت تن

  .نظم اإلنذار التقنية لجميع األخطار
 

ن أن   • ق م ام للتحق شاء نظ صل إن ذارات ت ى اإلن رأة الإل م
  .بشكل متساووالرجل 

 
  .المرأةتوثيق المخاطر التي تتعلق ب •

 
سين  • ة للجن ات المختلف ل البيان ع وتحلي شبكات جم ن ال م

 .المتاحةدولية المصادر الالمجاورة، ومقاطعات اإلقليمية، وال
  

إنشاء خدمات 
  واإلنذاراألرصاد 

 
اج  • ذار إنت ات واإلن ن     اتالبيان ل م ا آ ن أن يفهمه ي يمك  الت

  .الرجل والمرأة
 

ستخدام   با آيفية التنبؤ باألخطار   على  النساء والرجال   تدريب   •
  .الموارد المختلفة

 
ة ل  • ة التقليدي ساو المعرف شكل مت ار ب ي االعتب رأة الوضع ف لم

 .لرجل في التنبؤ بالمخاطروا
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   االتصال والمعلومات في مجال اإلنذار المبكر: واإلعالمنشر ال  )  ب
اعي، ل          وع االجتم ذار  ضمان وضع أنظمة لالتصال ونشر المعلومات تراعي الن إن

دماً   ال مق ساء والرج ة  ب الن ار الطبيعي يكة، وتالاألخط وطني  رسييوش سيق ال  التن
  .ماتواإلقليمي وتبادل المعلو

  
  واإلعالمنشر ال

  اإلجراءات المهام األساسية
  

وضع األطر 
عمليات المؤسسية ل
صنع التنظيم و
  القرار

ى      نشر اإلنذارات تضمن حصول آ    سلسلة   ساء عل ال من الرجال والن
  .المعلومات

تم  المتطوعين  من  شبكة  في  النساء والرجال على حد سواء      مشارآة   ي
دربي ا ت شر ها وتأهيله ي ون ذارلتلق ار إن ع ات األخط اق واس ى نط عل

  .على األسر والمجتمعات النائية

  
نظم إنشاء وتجهيز 
  االتصال الفعالة

شر النظم االتصال و    واءم مع ا        ن سلوآ    يجب أن تت  ياتالحتياجات وال
  . للمرأة والرجل على حد سواءةاالجتماعي

شكل           تكنولوجيا االتصال   لإلنذار يجب أن تصل إلى المرأة والرجل ب
  .متساو

ب اعي   يج وع االجتم راء الن شارة خب سائية   است ات الن أو الجماع
  .للمساعدة في تحديد وشراء المعدات أو اآلليات المناسبة

ذار        استخدام   شر اإلن ددة لن ك        و ،وسائل اتصال متع شمل ذل يجب أن ي
  .النساءالوسائل التي تستخدمها أو تفضلها 

ذار و شر اإلن صالن بعض وتصل نظم االت ع بعضها ال سق م ى تت  إل
  .بشكل متساوالمرأة والرجل 

ة،        التفاعلي  ثنائي االتجاه و  االتصال  نظام   بما يتيح التحقق من الفاعلي
  .لنساء والرجالوبالتالي التأآد من وصول اإلنذارات ل

دريب  املين ت ال الع ساء والرج ى الن وير عل دات وتط يانة المع ص
  . النظام األصليحتياطية في حالة فشلاالنظم البرامج 
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  واإلعالمنشر ال
  اإلجراءات المهام األساسية

  
اإلنذار يكون رسائل 

من السهل التعرف 
  عليها وفهمها

ائل  ذار رس ه واإلن ل ضع تالتنبي لوك الرج اط س ار أنم ي االعتب ف
  .والمرأة

ساء   الرسائل على يجب أن تنطوي ال  فهم لقيم واهتمامات ومصالح الن
  .والرجال

  .كل من المرأة والرجلاإلنذار يجب أن تكون مفهومة لتنبيهات 

سير     تلقي  يد آيفية   دراسات لتحد يجب إجراء ال   ساء والرجال وتف  همالن
  .رسائل اإلنذار المبكرل

اعي في                 وع االجتم ستفادة والتي تراعي الن دروس الم يجب إدماج ال
  .صيغة الرسالة وفي عمليات نشرها
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  قدرات االستجابة لألمة والمجتمعبناء  : القدرة على االستجابة   ) ج
  

ة  ة تقائم ة التالي ز  المراجع ى تعزي دف إل تجابة  ه ى االس ل عل رأة والرج درة الم ق
ع،    وعية ب  من خالل تعزيز الت    ،للكوارث مخاطر الكوارث الطبيعية، وإعداد المجتم

  .للكوارثستعداد ، واالالمشارآةوخلق فرص 
  

  قدرة على االستجابةال
  اإلجراءات المهام األساسية

  
  احترام اإلنذارات

  
ساء   أن المعتمدة يجب مصادر الوزعها اإلنذارات التي ت  ى الن تصل إل
  .والرجال معًا

  
تراتيجيات تطوير اال اعي س وع االجتم ة للن اء المصداقية المراعي لبن
  .عمل اإلنذاراتوالثقة في 

  
  

وضع خطط 
االستعداد 

واالستجابة 
  ثللكوار

  
وع               ة للن وارث مراعي يجب أن تكون خطط االستعداد واالستجابة للك

  .االجتماعي
  

ي تشمل معامل التغير لقابلية التضرر       التخرائط األخطار والمخاطر    
وير     ي تط ستخدم ف ب أن ت سين، يج ن الجن ل م اطر لك ط والمخ خط

  .للطوارئ واالستجابة لهاستعداد اال
  

اعي لالستعداد واالستجابة             وع االجتم وضع خطط حديثة مراعية للن
  .ضع التنفيذ من قبل النساء والرجالجعلها في مووللطوارئ، 

  
ة ال   ط الحديث شر الخط تعداد    ن اعي لالس وع االجتم ة للن مراعي

  .من قبل النساء والرجالواالستجابة للطوارئ 
  

ق اال تراتيجيات تطبي ة لس اعيالمراعي وع االجتم ى لن اظ عل  للحف
  .المتكررةألحداث األخطار االستعداد 

  
ن اتنال ة ع ارات الائج الناجم وع الختب ى وق دريب عل ة، والت دوري

ة      اإلنذاآان  إذا  ما  الختبار  الحدث   شر واالستجاب   الر المبكر وعملي ة ن
  .لنساء والرجال على حد سواءمتساوية ل
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  قدرة على االستجابةال
  اإلجراءات المهام األساسية

  
قدرة وتعزيز ر يدتق

المجتمع على 
  االستجابة

  
  .علية لإلنذارات المبكرةاقدرة المرأة على االستجابة بفتقدير 

  
اعي،    وع االجتم ة للن ستفادة المراعي دروس الم تجابة وال ل االس تحلي

  .ات المستقبلية لبناء القدراتفي االستراتيجيوإدماجها 
  
ي     الم شارك ف ب أن ت رأة يج ضايا الم ي ق صة ف ات المتخص نظم

  .المساعدة في بناء القدرات
  

اعي               وع االجتم ة للن ة المراعي دريب والتوعي رامج الت تطوير وتنفيذ ب
  .للمجتمع وللمتطوعين

  
عزيز التعليم ت

  والتوعية العامة

  
اج  ن األ  إنت سيطة ع ات ب ضرر  قابر واخطمعلوم ة الت اطر لي والمخ

ة    هانشرو ،وآيفية تقليل اآلثار    بشكل متساو على النساء والرجال بلغ
  .يفهمونها

  
ة  ساء توعي ال والن ا هي آيف حول الرج ذارات، وم شر اإلن يتم ن س

دة     ة اال  المصادر المعتم واع  ستجابة ل وآيفي ة من األ  الألن ر اخط مختلف
  .إلنذار المبكرارسالة تلقي بعد 

  
ساو بقدر   والرجل   المرأةتدريب   ى      ل مت سيطة    لتعرف عل العالمات الب

  .ألخطار الطقس والمياه للتمكن من االستجابة الفورية
  

جب أن تكون   يالتعليم والتوعية العامة القائمة بشأن النوع االجتماعي        
  .ةياالبتدائية وحتى الجامعرحلة الممدمجة في المناهج الدراسية من 

  
  .لتحسين الوعي العام لدى المرأة استخدام وسائل اإلعالم المفضلة

  
الت  يم حم ة  والتعل ة العام ب أن التوعي ع  يج تالءم م ات االت حتياج

  . للنساء والرجالخاصةواالهتمامات ال
  

يم  رة تقي ة م رامج التوعي تراتيجيات ب ل اس ى األق دة عل نة واح ل س آ
  .في عملية االستجابةتشارك بفاعلية لتحديد ما إذا آانت المرأة 
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  لحق الفصل الرابعم
  

المهام األساسية للحد من   ألولويةا
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

حوار مع مختلف إجراء 
  .لوضع األسسالمعنيين 

يشتمل إطار قانوني وجود 
مسؤوليات محددة على 

  .واضحة لجميع المستوياتو

و تعزيز آليات إنشاء أ
  .هجيللتنسيق المن

برنامج وطني لمختلف 
  .المعنيين المتنوعين

قاعدة التقييم وتطوير 
  .مؤسسيةال

 الوطنية اتإطار السياس
خطط الموجود يتطلب ال

نشطة على جميع األو
  .المستويات

جعل . ١إطار عمل هيوجو 
مخاطر الكوارث أولوية 

  وطنية ومحلية

وتخصيص الموارد ة أولوي
  .المناسبة

كافية الموارد التخصيص 
لتنفيذ الخطط على جميع 

  .توياتالمس

دير إنشاء مبادرة لتق
 المخاطر على نطاق البلد

  .بأآملها

مبني لمخاطر لوطني تقدير 
معلومات على أساس 

شمل يالمخاطر، ووبيانات 
المخاطر بالنسبة ر يدتق

  .للقطاعات الرئيسية

مراجعة مدى توفر 
 ةتعلقالمالمعلومات 

قدرات آذلك  و،المخاطرب
  .جمع البيانات واستخدامها

وأرشفة رصد نظم لوضع ال
ونشر البيانات عن المخاطر 

  .قابلية التضررو

  .٢ إطار عمل هيوجو

 تحسين اإلنذار المبكر
  والمعلومات حول الخطر

قدرات اإلنذار وتعزيز تقييم 
  المبكر

إنذار مبكر لجميع وجود 
  .األخطار الكبرى
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المهام األساسية للحد من   ألولويةا
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

االتصال آليات تطوير 
  نشرالو

صل إلى يمبكر اإلنذار ال
ى مستوى خدم الناس علوي

  .المجتمع المحلي

وضع برنامج لرفع مستوى 
  الوعي

وجود استراتيجية وطنية 
للتوعية تصل إلى جميع 

الناس إلى آل  و،المجتمعات
من مختلف المستويات 

  .التعليمية

مخاطر لحد من إدماج ا
 في النظام التعليمي الكوارث

  .بحثيوالمجتمع ال

المناهج الدراسية على آافة 
عناصر تشمل المستويات 

، مخاطر الكوارثالحد من 
على ويتم تدريب المعلمين 

 مخاطر الكوارثالحد من 
  .على جميع المستويات

تطوير وإقامة التدريب على 
 مخاطر الكوارثالحد من 

  .لقطاعات الرئيسيةل

  

  .٣إطار عمل هيوجو 

  صمودلسالمة والابناء ثقافة 

تعزيز تجميع ونشر 
واستخدام المعلومات للحد 

  مخاطر الكوارث من

  

  .٤إطار عمل هيوجو 

الحد من المخاطر في 
  القطاعات الرئيسية

الحد من  إدماج : البيئة
في إدارة  مخاطر الكوارث

  .لبيئية الطبيعيةالموارد ا

إدارة الموارد سياسات 
حماية البيئة الطبيعية و

يجب أن تضم تغير المناخ و
مخاطر ناصر الحد من ع

  .الكوارث
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المهام األساسية للحد من   ألولويةا
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

 : جتماعيةاجات االتيحاال
دعم صمود وضع آليات 

  الفقراء والضعفاء

محددة وخطط سياسات تنفيذ 
قابلية التعرض للحد من 

  .للفئات الفقيرة

وضع  : التخطيط العمراني
تدابير إلدماج الحد من 

 في مخاطر الكوارث
لمناطق الحضرية التخطيط ل

  .واستخدام األراضي

ستخدام عمليات تقسيم ا
ن األراضي، وخطط وقواني

يجب أن موجودة، الالبناء 
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  كوارثمخاطر ال

  
  

ك  ". . .  ع ذل دم  م اج إال لخ ا ال تحت د أن أمتن ل اتال أعتق دمات  ف.  الرج الخ
ذه      . على مر التاريخ  ال نزال نذآرها    ها المرأة   تالقيمة التي قدم   وانطالقا من ه
  ". المساهمة في تنمية أمتناعلم أنه يجب علينا جميعًاتاألمثلة، نحن ن

  
  ١٩٢٦يا، أفغانستان، ارسوالملكة 

  
  

وا ي   الك دي ف يط الهن سونامي المح ل ت د الماضي، مث دى العق ى م رى عل رث الكب
سمبر انون األول / دي سيك    ٢٠٠٤آ يج المك ي خل ا ف تش وآاترين صاري مي ، وإع

رنذيلال اريبي ونيوا دم ر الك ة البح انزأ منطق رت أن ،ورلي د أظه تعداد  ق االس
اعي، يمك  وع االجتم ي تتغاضى عن الن وارث الت ؤدن أن واالستجابة للك ى ت ي إل

در تقليل  تفاقم تأثير الكوارث على النساء والفتيات والفئات المهمشة، و         ى   نتهاق  عل
  .نميتهاالكوارث في المستقبل بدال من تمجابهة 

  
دولي              ؤتمر ال ة في الم ه االفتتاحي وقال الدآتور سينغ من منظمة اليونسكو في آلمت

ي  اعي ف وع االجتم وارث للن اطر الك ن مخ د م ين، (الح إضافة  ": نأ) ٢٠٠٩بك
ى   النوع االجتماعي    ة                 إل ه الكارث ا تمثل ا لم اق رؤيتن ا سوف يوسع من آف .  منظورن

إن             عندو سين، ف ى آل من الجن وارث ال  الوضع في الحسبان آثار الكوارث عل  الك
ا ت ا، ولكنه ي طبيعته ة ف صبح صبح مجرد مادي ةت ة اجتماعي ا .".  ذات طبيع وآم

 بكل   ؛ ولكن األشخاص يميزون    بين البشر  ال تميز الكوارث الطبيعية   " ذآر بإيجاز 
  .".تأآيد
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ي ت   هي   أدوات محدودة    ال يوجد إال    حتى اآلن   و اعي    الاةراع دعم مالت وع االجتم ن
هذا يحول دون االستفادة من التجارب الماضية،     و . طر الكوارث اخمالحد من   في  

ة  اتوتكييف الممارس   دة        .  القائم ة واح اك طريق وار         وهن ا إذا آانت الف ق لرصد م
راء    ن ج اقم م ان تتف ات والفتي ال والفتي ساء والرج ين الن ة ب ة القائم االجتماعي

ادرات تحسين الحد من المخاطر، ه             تغير  الكوارث، أو ت   ة   من خالل مب ذه الطريق
  .هذالنا  والتي من شأنها أن تعكس  واالتفاق عليها،مؤشرات قياسهي وضع 

  
رات  تم ت المؤش ا  لتها ميصمي ى والقياس ا المعن ي لن ر أو  عط ة للتغيي ت الواقعي

ة   رة زمني الل فت رات خ رز ال .  التغيي ي تب ضايا ووه ات االق سهل  تجاه ي ال ي الت
ا  راتمالحظته ك المؤش دون تل ا ب ي تو.  أو إثباته ر ه يم أث يح تقي سياسات ت ال
إن ال  ولذلك   .  وإجراء تحسينات في جميع المراحل     ،والبرامج د تكون   مؤشرات  ف ق
  .لمساواة بين الجنسينلالمجتمع تحقيق  لمدى مقياسًا

  
شف عن  وال ن أن تك رات يمك ات االمؤش ة أو اإلتجاه عاليجابي ي المجتم  . سلبية ف
ا      تكون ال في حالة المؤشرات اإليجابية،     ف دم المحرز       ت زيادة في قيمته ى التق شير إل

ادة                مساواة  نحو تحقيق ال   ال، زي ى سبيل المث رأة، عل ين الرجل والم في العالقات ب
ندات المل  ة س ي  آمي ة الت دى ال كي رأة أو ل دى الم ًازوجينل ة   وال.  مع ادة في قيم زي

ى         تشير إلى تراجع    سلبية  المؤشرات  ال في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، عل
  .مقارنة مع الرجالبالالنساء ات من سبيل المثال، زيادة البطالة بين الخريج

  
رات س و تخدام المؤش ر   اس ة الم اج لمعرف ق اإلدم ن تحقي سهل م اوخبراتأة ي  ه

ات نظر اووجه يط وضمن ال ه ذ التخط ل هيوإلتنفي ار عم ا أن . وجط رصد  آم
اعي،          وضح  يوتقييم المؤشرات سوف     وع االجتم دخل المراعي للن ى  آفاءة الم وإل

اظ    استطاع  أي مدى    ساواة            "المجتمع الحف رد، والم سان الف ة اإلن ة وقيم ى آرام عل
ساء ال والن ين الرج وق ب ي الحق ين  و،ف م آب ا وصغيرهااألم ا ورد" بيره ي  آم ف

  .ديباجة ميثاق األمم المتحدة
  

ى نحو    لمؤشرات  لخلفية  اليوفر  سالمبدأ التوجيهي   وهذا   ستخدمة عل في   صاخ الم
سياسات ال  ع ال اعي  وض وع االجتم ة للن ذار   دير ، وتقمراعي م اإلن اطر ونظ المخ

ى في  لوضع مؤشرات لعناصر أخر هاماستخدامبادئ يمكن    آما أن هذه ال    . المبكر
  .وجإطار عمل هيو
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  ما هي المؤشرات؟ ١-٥
  

رات  ات المؤش ا قياس ى أنه رف عل ال  تع دد الرج م ع ال آ بيل المث ى س ة، عل آمي
ة     الذي بحوزتهم ملكيات    والنساء   ة معين أن تكون مصممة      ومن الممكن      . في قري

، ما مدى الحرية التي يمكن  على سبيل المثال   ،للمجتمعموضوعية  لتعكس جوانب   
أو  ،قياسات "المؤشرات يمكن أن تكون     و.   بها النساء في اللقاءات العامة     أن تتكلم 
ام ائق، أو وأ ،أرق صورات  حق ة   ر يشتآراء أو ت اع معين ف أو أوض ى مواق ". إل

)Escalante et al, 2000.(  
  

  أمثلة على المؤشرات

  في أي يوم في أي مكانالتي تهطل آمية األمطار   :القياس

  لى بسبب الفيضاناتعدد النساء القت  :العدد

  وجود قانون بشأن المساواة االجتماعية للمرأة والرجل  :معلومة

تصورات النساء الالتي يعشن في منطقة الفيضان حول           :الرأي أو التصور
ا إذا سنت م د تح ت أوضاعهن ق ى  آان ة عل ذ الموافق  من

  .قانون المساواة بين الجنسين

  
  مؤشرات؟ ما أهمية ال٢-٥
  

وغ النتيجة          متابعة  ؤشرات لقياس و  ستخدم الم نحن ن  اه لبل ذي أحرزن وتقييم التقدم ال
يح        . المرجوة ا         ال فالمؤشرات تساعدنا على مراجعة وتنق نجح آم دما ال ي دخل عن م
وآذلك  ،لعالقات بين الرجل والمرأة   اعلى سبيل المثال، من المهم أن نفهم        .  ينبغي

ع  ي المجتم ة ف سؤوليات المختلف دما ن،األدوار والم ذار   عن ام لإلن صميم نظ وم بت ق
ر اج أن نعرف . المبك ام  وسوف نحت ان نظ ا إذا آ ذار اإلم ة مبكر الن وم بفاعلي يق
  .جميع المواطنين من جميع األعمار عن وجود تهديد وشيك أو البتنبيه 
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ب   إذا و ك، يج ن ذل تمكن م م ن اذا ل م لم ا أن نفه ة  ،علين وات الالزم اذ الخط  واتخ
ستطيع   -أيضًا إلى أن نعرف   جة  بحا وسنكون   . لتصحيح الوضع  ا  -بأقصى ما ن  م

ي      هي   ساعدة األسرة والمجتمع المحل وارد المتاحة للم شطة االستجابة    ،الم  في أن
  . المفاجئةأو الكارثةاإلنذار عقاب أالفورية في 

  
س  وف تعك ة  الوس ب مختلف ة جوان رات أربع شروع أو ألمؤش ع أو م ي مجتم

  :رصد ما يليتوقيس تو صفوف ت سمتغيراتالهذه الجوانب أو  و. برنامج
  

ع          الالخصائص العامة للمجتمع أو      • ؤثر في جمي جوانب  البلد، والتي سوف ت
  تحليل ومتابعة العمل؛وآذلك خرى من المجتمع، األ

ة  • وارد المتاح سياسات(الم رص ) ال ات (والف ة والمنظم رامج القائم ) الب
  لتشجيع وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

دارس  على سبيل المثال  (توعية  والالتعليم  عمليات   • ى  (واالتصاالت   )  الم عل
ي     داخل مجتمع   )  وسائل اإلعالم  سبيل المثال  ين، والت مع مرور الوقت      مع
   على المساواة بين الجنسين في المجتمع؛ أو إيجابًاستؤثر سلبًا

ى أي مدى    • ة    سياسات ال أهداف  تتحقق  إل رارات والممارسات المراعي والق
  . بمرور الوقتلمجتمع اللنوع االجتماعي في هذا

  
  :مؤشرات تتيح لنا أيضًاال
  

  ؛معينفي حالة أو وضع وقت  الورمربتقييم التغيرات  •

  نتائج المبادرات أو اإلجراءات؛المالحظة الوثيقة ل •

  تقييم ومتابعة نتائج عمليات الحد من مخاطر الكوارث؛ •

  .تلبرامج أو المبادرالتوفير أدوات للمساعدة على تحقيق نتائج أفضل  •
  
  مراعية للنوع االجتماعي؟ما هي المؤشرات ال ٣-٥
  

اعي     راعية لل المؤشرات الم  وع االجتم شكل عالمات   ن ى      ت ساعد عل نبض  جس ال   ت
ى مستوى ال            ل ان عل ين، سواء أآ  وأالم، ع لمساواة بين المرأة والرجل في مكان مع
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دم                . مقاطعة، أو المجتمع   ال وأالمنطقة،   اس مدى التق ة من أجل قي أو وهي مطلوب
التي طرق في الول إلى المساواة بين الجنسين على مر الزمن، وفي الوص تراجع  ال

 والملخص التالي حول قابلية التضرر تبعًا لنوع الجنس .  منهجتهاوأيمكن تحليلها 
 Hay and .(على عدم المساواةالدالة عالمات المثال لبعض هذه ، هو مالويفي 

Phiri, 2008.(  
  

  لنوع الجنس في مالويقابلية التضرر تبعًا 

ساء    ١ شكل الن نه    ٧٠ت ة، ولك ة الزراعي وة العامل ن الق ل األ ن٪ م ي  ق صيبًا ف ن
  .العمل وضيق الوقتظروف في إنتاج المحاصيل النقدية بسبب المشارآة 

ر من ضعف         عولها ال تبلغ قيمة األصول التي تملكها األسر التي ي         ٢ ا  رجال أآث م
ي ي     ،نساءاللها  واألسر التي تع  تملكه   ا   واألسر الت ر     عوله ذآور أآث صيبًا في    ال ن

  .امتالك األصول الزراعية

ر   ٣ دالت أج رأة مع ل الم ن عم انيو"ع ي ال(" ج صيرة ف رة ق ل لفت اطق عم  المن
  .لرجلفقط لما يتقاضاه ا نثلثياليكون غالبًا ما ) الريفية

رأة صعوبات      ٤ ر  تواجه الم ى ال   أآب ك    قروض في الحصول عل ا ال تمل ا أنه ، آم
  . للضمانات المطلوبةصولاأل

٪ ٧٩٪ من النساء يعرفن القراءة والكتابة مقارنة مع        ٥٦آان  ،  ٢٠٠٦في عام     ٥
  من الرجال؛

والدات       ٤٣هناك    ٦ تم   ٪ فقط من ال املين صحي       ت ؤدي     ين،تحت إشراف ع ا ي  مم
  .إلى ارتفاع معدل وفيات األمهات

ات  خراط في أآثر عرضة لالن  تكون المرأة   األصول األسرية   مع استنفاد     ٧ العالق
ة بالمخاطر         سلوآيات المحفوف ذه ال ة  من أجل    ،الجنسية وغيرها من مثل ه تلبي

  .ةاالحتياجات المعيشية لألسر

  .األسرةالمرضى بفراد األعبء رعاية ما يقع عليهن النساء والفتيات عادة   ٨

ب من المدارس لرعاية األخوة األصغر  رستالفتيات الصغيرات أآثر عرضة لل      ٩
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نًا ى، س اب  لوأ أو المرض ي أعق ي ف ي والزراع ل المنزل ي العم ساعدة ف لم
  .ةألسرات اإلعالة أو التكسب في اصدم

رأة    األسر التي ت    ١٠ اداً   عولها الم ر اعتم دعم الخارجي        أآث ى ال ي      عل من األسر الت
ا ي ذآورعوله كل   ال ي ش ك ف ون ذل ارب،    ، ويك ن األق ة م واد الغذائي ات الم هب

  .العامعمل امج الوالمعونة الغذائية وبر

أثير         االمرأة في مجلس    م تمثيل   تي ما   نادرًا  ١١ ى الت لشيوخ، ولذا فهي غير قادرة عل
  .ما إلى ذلكاألراضي، وحقوق الميراث وملكية في القرارات حول 

  
رات  رات أو متغي سياق إن مؤش يح  ال راء تت دخل واإلج ة العناصر  والم ا دراس لن

  :اأنهقابلية التضرر حيث الرئيسية ل
  

ا           • اٍف علين ا هو خ ا إذا                 تبرز م ا التحقق مم يح لن ا يت راهن، مم في الوقت ال
ة وآيف، التفاوتيوجد  وأين ولماذا   ،آانت هناك مساواة بين الرجل والمرأة       ي

ساء   آما تقيس الظروف التي تؤثر على       مرور الوقت،   غيير ب تال الرجال والن
  بشكل مختلف؛

ان • ين مك ائج ب ة النت بيل ا،وآخر مقارن ى س ال  عل ع ةقارنملمث ائج مجتم  نت
ه،   د بأآمل ات البل اقي مجتمع ع ب ين م ة مع ات الدولي راء المقارن أو إلج

  واإلقليمية؛

ا  • ة م دم إذامعرف و التق اه نح اك اتج ان هن تب آ رور الوق ى؛  ،م ا إذا بمعن م
اعي ت   ع  اوضأ تآان شير      ، أو ازدادت سوءاً    تحسن النوع االجتم ا ي ى  إ مم ل

   المرأة والرجل؛ بينىتغييرات في عالقات القو

ي     • سين ف ين الجن ساواة ب ة بالم رامج المتعلق سياسات والب أثير ال اس ت قي
  العالم؛بلد أو لافي المنطقة، أو أو المجتمع، 

رامج • سياسات والب يم ال سيق وتقي ذ وتن يط وتنفي د ال و،تخط ضل األتحدي ف
ي       تحكم ف تخدام وال ول واالس ل الوص ن أج ن م ا يمك صى م واردألق ، الم

  .ةالتكلفعة والمنفوتوزيع 

ن   • روف يمك ن        أالظ ان، ولك ن األحي ر م ي آثي رة ف سرعة آبي ر ب ن تتغي
لوآ ع وس سان ياتالمجتم ر  اإلن ا تتغي ًا م بطءغالب ون من . ب د يك ذلك فق  ول
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٩٦

ستخدمها مع مرور الوقت          الضروري   اك   و . مراجعة المؤشرات التي ن هن
د       عدد من العوامل الرئيسية      ار  تصميم واخ  يجب وضعها في االعتبار عن تي

  .المؤشرات

  مؤشرات جيدة؟بناء آيف يمكن  ٤-٥
  

ة ترسم صوراً   الكمية و المؤشرات  إن ال  ة   منوعي د    ختلف ل ب اعي قب سياق االجتم ء لل
شروع س ،الم ب ال وتعك ة الجوان ن لمختلف ة ع رات الناجم  أو اتسياسأي لتغي

ا   ام به م القي دخالت ت وب  .  ت ين مطل ال القياس ع،   إلوآ ة للواق ورة آامل ار ص ظه
ليم   وإتا يم س راء تقي ا إلج ة لن ة الفرص ياغة  و،ح ن   ص د م ادرات الح رامج ومب ب

  .مخاطر الكوارث
  
ام        وآثيرًا . عامل مع ما يمكن عده وقياسه     تالمؤشرات الكمية ت  ف ى األرق شير إل  ما ت

ادرة أو     أثرين  والنسب المئوية للنساء والرجال أو المنظمات المعنية أو المت          من مب
ى نظم                 والمؤشرات الكمية ال   . حدث د عل ا تعتم ًا م اعي غالب وع االجتم ة للن مراعي

نس  وع الج ًا لن صنفة تبع ات الم دما و.  وسجالت البيان ة عن ات األولي وفر البيان تت
ة    الكمية، فإن    ش من الممكن أن      المؤشرات الكمي ى   مل  تت د      عل بعض عناصر تحدي

  .األهداف
  
  

  :المؤشر الكمي
  

ساء      وارب   ى   عل  نالالتي حصل   المجتمع   النسبة المئوية لن ؤخرًا   ق ذه   م نتيجة له
  .المبادرة

  
  
تعامل مع المعلومات التي ال يمكن قياسها بصورة مباشرة،           تنوعية  المؤشرات  وال

ام صورات أو األحك ل اآلراء والت ا  و. مث ة له سيري غرض المؤشرات النوعي تف
وي وتحليلي   ة     ، و ق ى                 هي حيوي ادرة عل امج أو مب أثير برن م ت شكل خاص في فه ب

  .تحسينات عليهاال ذلك آيف يمكن إدخال الناس، بما في
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شاط  ليس من الكافي معرفة إذا آان النساء     على سبيل المثال،     ذا الن  : يشارآن في ه
ة ف شارآالنوعي رة ة م اوالخب رله ة األآب صورات الو.   األهمي ي موضوعية الت ه

اجح أم            إذا آان   عما   ،المقياس النهائي للمشروع   ه ن روا أن سهم ي الذين مارسوه بأنف
  .وا من المشارآة أم الاستفادوا وعما إذا آانال، 

  
  
  :نوعيالمؤشر ال
  

دة      وارب الجدي ت الق ا إذا آان ول م ع ح ي المجتم رأة ف صورات الم د ت سنت ق ح
  .، وإذا لم يكن آذلك، لماذا الننوعية حياته

  
  

اعي   ل ةراعيمآل المؤشرات ال   ة           لنوع االجتم ة أو نوعي يجب أن   ، سواء آانت آمي
  :تكون

  
ات المتاحة، والتوقيت      (ل للتحقق من المعلومات     ائوسوجود   : واقعية • البيان

ا       البيانات  ، و )الخ . . . ممكن عملياً  ، يجب أن تكون سهلة في الحصول عليه
  لتنفيذ؛لسهلة االستخدام تكون و

ى • ح    : ذات معن شود واض دف المن ر واله ين المؤش ة ب ن ةالعالق ، ويمك
ا عرضها او، أي أنه رات  لتتن وع االجثغ اعي الن ساواة تم وأوجه عدم الم

  ؛عليهاتسعى للتغلب التي بين الجنسين 

دها  • وم بتحدي خاص المعنييق تم ج: نواألش امع ي تخدام مب ه داخل اس
ساء والرجال أن      يجب على   شارآة، و الم ة في التخطيط      ا بف واشارآي الن علي

  .هافي تنفيذها، ومناقشة نتائجوألطر قياس األداء، 
  

  :تتيح ما يلييجب أن آما 
  

اس الم • ي القي ن األ نهج ين م ب مع ادرة أو  لجان سعى المب ي ت اع الت وض
  ته؛معالجلبرنامج ال
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آل من    تقاط  القدرة على ال   : التحليل المنهجي من خالل آونها ممثلة للواقع       •
ات ال ة والمعلوم ة الكمي دلتنوعي ي،    يق ع الحقيق ن الوض ة ع ورة آامل م ص

  .نوعية التقدملتفسير وتحليل إتاحة و
  
  :أنمن المهم و
  

ى   ىعالقات القو حول  جنس  تبعًا لنوع ال  جمع بيانات مصنفة     • ، والوصول إل
يم،    صادي، والتعل اعي واالقت ع االجتم ال، والوض وارد ورأس الم الم

  البنية التحتية، واألنشطة المدرة للدخل؛خدمات والوصول إلى 
ا  • ي اعتباره ضع ف ل الت دىمنظور طوي اج ال.  م ار آيف تحت رامج إلظه ب

استخدام مؤشرات القياس التي تكشف عن   جب  ء والرجال، وي  تشارك النسا 
 وبين المرأة والرجل     ،)االجتماعيةوالعالقات  (عالقات القوى   تغييرات في   

  .البرنامجأثناء وبعد فترة 
  

الي يجب أن                 نوع االجتماعي   قضايا ال  اة، وبالت اد الحي د من أبع موجودة في آل بع
ر  من المؤشرا  مجموعة إدراج نكون حريصين على   من نطاق  وًال ض شم ت األآث

ال مجموعة     امرقائمة الواإلطار العام أو   . برامجالوميزانية   يم مدى اآتم جعة لتقي
  :التاليلجدول جتماعي نعرضها في امؤشرات النوع اال

  
  المنتجأو مؤشرات المتغيرات   مجال الحياة

ودون قي االبتدائية؛ الرجال المرأة تدرس في المدارس(تقليدية 
سيدات يقودن ممرضون من الذآور؛ (، غير تقليدية )شاحناتال

  )سيارات األجرة

  )عمل المرأةجديرة ب/ قدرة ال/ يةكيفمعرفة ال(القدرات قيمة 

 دور المرأة في المشاريع التي لها أثر(المشاريع اإلنتاجية 
  )على المجتمعإيجابي 

المدفوع األجر (العمل 
  )وغير المدفوع

الدعم االجتماعي والموافقة عليه؛ / رةاألس(الرضا والعالقات 
  )قيمة العائد من العمل المأجور للمرأة/ شخصية المصلحة ال
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٩٩

  المنتجأو مؤشرات المتغيرات   مجال الحياة

  التكنولوجيا

  قروضال

  الملكية

  وصولال

  الموارد

  المعلومات

  التدريب والتعليم  تدريب

  التعليم الرسمي

  بدنيةال

  اإلنجابية

  الجنسية

  صحة

  العقلية

  ارآةمشال

  صنع القرار

  القوىعالقات 

  القيادة

  اإلبالغ عن العنف

  دعمال

  المعلومات

  العنف

  ضد الفتيات أو الفتيان
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  المنتجأو مؤشرات المتغيرات   مجال الحياة

  إدمان الكحول، اإلدمان على المخدرات

  أشكال متنوعة

  عائلةال

  جازوال

  المجتمع

  العالقات االجتماعية

  الصداقة

الفرد ونوعية شأة ن
  الحياة

في هدف  ال/ التقييم-اعتراف / قاللاالست/ التعبير/ مشارآةال
/ النمطية الصور/مشاعر سلبية/تحقيق الذات/ ضاالر/ الحياة

  الراحة/ ألماألب أو مسؤولية ا/ الجنسية

  
لحد من تدخالت اآيف يمكن استخدام المؤشرات خالل دورة برنامج  ٥-٥

  مخاطر الكوارث؟
  

اس  إن  ي األس رات ه يم المراع المؤش ة والتقي نظم المتابع اعي،  ل وع االجتم ة للن ي
لحد من مخاطر  تدخالت افي تصميم وتقييم فعالية وآفاءة واستدامة والتي تستخدم  

وارث م ال و. الك ة نظ ة  متابع ي نقط يم ه الق االوالتقي ور  النط يم منظ ة لتعم حيوي
ا أ       وارث، آم اطر الك ن مخ د م ي الح اعي ف وع االجتم ات   الن وفر المعلوم ا ت نه

ة ب   ارير الخاص ا  للتق ذ إط ل هيوتنفي ى    ج ر عم ة عل ة لأللفي داف اإلنمائي و واأله
ًا                . المستوى الوطني  املة تمام ا بحيث تكون ش  ونظم المتابعة والتقييم يمكن بناؤه

التي يتم من خاللها بناء المؤشرات،       من المعايير    بدءًالمنظور النوع االجتماعي،      
  .والتي تستخدم بعد ذلك لتحليل نتائج األنشطة

  
ار عوامل      أن نضع   من المهم   و سين       في االعتب ين الجن ساواة ب رامج من   في ال  الم  ذب

اعي     التصميم ال  و . البداية ضًا    واستخدام مؤشرات     مراعي للنوع االجتم ة أي مراعي
ه  امج ون  ال يتجزأ من تخطيط البر    جزءاً للنوع االجتماعي، يجب أن تكون        متابعت

امج " إضافي"وليس مجرد اهتمام     ،وتقييمه من البداية   ذ .  للبرن وم  يا يجب أن    وه ق
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١٠١

ي أل ل أول ى تحلي سين اوضعل ين الجن ات ب ع ع العالق ذي مختلف م ين، وال المعني
ك  د ذل ون بع ن أن يك ة يمك ة مرجعي ة نقط ه بمثاب ى أساس اس عل وخط أساسي يق

  .النتائج
  

مراعية تحديد أهداف وأنشطة    وعلى نفس الدرجة من األهمية يجب أن نعمل على          
ا   يث تدرج في    بح ،من البداية للنوع االجتماعي    اليف لتحقيقه  . الميزانية لتغطية التك

ة و رورية الميزاني ستمرة   لض ة والم ة والموثوق ة المنهجي ذه ضمان المتابع له
رارات         المؤشرات، والتي يجب تقييمها في       ق ق ًا بحيث تخل ة تمام ة آافي فترة زمني

د   آما أن ال  .  صحيحة للبرنامج  أ ترآيز على تحديد أولويات أساسية واضحة هو مب
وي رًا و. حي ة تكون  أن من األفضل آثي ادقيق ى حد م ون سريعةو إل ، من أن تك

يكون  وجود عدد معقول من المتغيرات      ويجب  .  دقيقة جدًا ولكن بعد فوات األوان     
المؤشرات النوعية لتحسين   مع الوضع في الحسبان     األولوية ألغراض التقييم،    لها  
ة فحسب،   ل إيالء االهتمام ليس فقط   وينبغي . لبيانات الكمية لتفسير  التحليل و ال لكمي

ين    لنوعية   بل أيضاً  ا يخص   ، وخاصة    تجارب المعني شارآة،    فيم ر    الم ة تغي  وآيفي
اس   هذا ال  و . انالنساء والرجال والفتيات والفتي   لعات  تط وعي يمكن أن      قي كون  يالن

  . لتغير اآلراء والتصورات والتمكين موثوقًامؤشرًا
  

رامج ال     وإعداد   ى ال          التقارير عن ب وارث عل ستويات   حد من مخاطر الك  ةالمحلي م
ذ         ، سوف يكون أسهل   ةوالوطني اعي      إذا آانت مؤشرات تنفي وع االجتم اة الن مراع

ة   متابعة  تكامل مع تلك المستخدمة ل    تأو  إلطار عمل هيوجو تتسق      األهداف اإلنمائي
ة ا،لأللفي ا دولي ق عليه ة المتف داف اإلنمائي ا من األه اء .  وغيره ى  ويمكن البن عل

ي     سبة ف ة المكت رة العملي ة الخب ة  متابع ة لأللفي داف اإلنمائي ى  األه افة إل ، باإلض
الحد من    مفيدة لتقييم التقدم المحرز نحو        أخرى  المتاحة عن مؤشرات    المعلومات  

دم  "وهي موجودة في    المخاطر   اس الحد من مخاطر          :  مؤشرات التق توجيهات قي
ل هيو ار عم ذ إط وارث وتنفي ن و).  UNISDR, 2008 ("وجالك ن الممك م

د ال     ار     استخدامها آمرجع عن اعي لوضع     وضع في االعتب وع االجتم مؤشرات الن
نعرض بعض    إلنذار المبكر، و  ا وتخطيط وتنفيذ نظم     ،السياسات، وتقييم المخاطر  

  .لذلك في الجزء التاليمثلة األ
  

ة       داف اإلنمائي شأن األه رز ب دم المح اس التق ايير لقي رات والمع ت المؤش  إذا آان
ا ل  م تكييفه ة ت ة لأللفي وع   متابع ور الن يم منظ ى تعم ة إل ود الرامي يم الجه وتقي
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١٠٢

العكس،    س ب اطر، والعك ن المخ د م ي الح اعي ف إن االجتم تفادة ف ون االس تك
مراعية األهداف اإلنمائية لأللفية  تدخالت  سيعمل على ضمان أن      وهذا   . مضاعفة

اطر، وأن    ن المخ د م اك للح حة  هن داف واض عها  أه م وض ن   لت د م ق الح تحقي
  .على المستويين المحلي والوطنيالمراعي للنوع االجتماعي المخاطر 
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دول و الي الج رض اليالت ة ع رأة  العالق ين دور الم حة ب اعها واض ي وأوض ف
ذ إطار                     ة وتنفي ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي ذا المجتمع في تحقي المجتمع، ونجاح ه

  .وجعمل هيو
  

  إلطار عمل هيوجواألهداف االستراتيجية   األولوية

إدماج الحد من   
الكوارث في 

وممارسات سياسات 
  التنمية المستدامة

تطوير وتعزيز 
المؤسسات واآلليات 

ت لبناء قدراوال
  مجابهة األخطار

نهجي اإلدراج الم
لحد من لمداخل ا

المخاطر في تنفيذ 
ستعداد برامج اال

واالستجابة 
لطوارئ وبرامج ل
  تعافي منهاال

  ١ إطار عمل هيوجو

 مخاطر إعطاء
الكوارث أولوية 
  وطنية ومحلية

  

الهدف اإلنمائي 
:  ١ رقم لأللفية

القضاء على الفقر 
 ،المدقع والجوع

األمن توفير و
  الغذائي 

٪ من فقراء ٧٠(
العالم من النساء؛ 

فريقيا تنتج أوفي 
٪ من ٨٠المرأة 

المنتجات الزراعية 
سد معظمها ل

الحاجات األساسية 
زراعة "للمعيشة 

  )"فافالك

الهدف اإلنمائي 
:  ١ رقم لأللفية

القضاء على الفقر 
 ،المدقع والجوع

األمن توفير و
  الغذائي 

  

الهدف اإلنمائي 
:  ٨ رقم لأللفية

شراآة العالمية من ال
  أجل التنمية

المرأة مسؤولة (
 عن يأساسبشكل 
 المياه، إحضار

وإعداد الطعام، 
ورعاية المرضى 

والمسنين، 
والمشارآة في 

 غير القطاع
الرسمي واقتصاد 

  )الكفاف

  .٢ إطار عمل هيوجو

تحسين المعلومات 
المخاطر المتعلقة ب

  نذار المبكرواإل

الهدف اإلنمائي 
:  ١ رقم لأللفية

القضاء على الفقر 
 ،المدقع والجوع

األمن توفير و
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  إلطار عمل هيوجواألهداف االستراتيجية   األولوية
  الغذائي

  .٣ إطار عمل هيوجو

لسالمة ابناء ثقافة 
  صمودوال

الهدف اإلنمائي 
:  ٢ رقم لأللفية

تعميم التعليم 
  عالميًا ساسياأل

على مستوى (
أقل  الفتاة ؛العالم
 من المدرسة ًاتخرج

االبتدائية من 
األوالد، واألطفال 
أآثر عرضة لترك 

المدرسة لرعاية 
األخوة األصغر 

، والمساعدة في سنًا
العمل المنزلي أو 

بالنسبة في غيره 
عولها ألسر التي يل

  )واحدشخص 

الهدف اإلنمائي 
:  ٢ رقم لفيةلأل

تعميم التعليم 
  عالميًا ساسياأل

  

  .٤ إطار عمل هيوجو

الحد من المخاطر في 
  القطاعات الرئيسية

الهدف اإلنمائي 
:  ١ رقم لأللفية

القضاء على الفقر 
 ،المدقع والجوع

األمن توفير و
الهدف ، الغذائي

 رقم اإلنمائي لأللفية
خسائر المنع :  ٣

في في األرواح و
وجه بسبل العيش، و

ص وفيات اخ
  األطفال

المرأة مسؤولة (

األهداف اإلنمائية 
:  ٦، ٥، ٤ لأللفية
مياه الشرب توفير 

النقية والرعاية 
  الصحية األساسية

المرأة مسؤولة (
 عن يأساسبشكل 

جمع المياه، وإعداد 
ورعاية الطعام، 

المرضى والمسنين، 
والمشارآة في 

القطاع غير 
قتصاد الرسمي وا

الهدف اإلنمائي 
:  ١ رقم لأللفية

القضاء على الفقر 
 ،المدقع والجوع

األمن توفير و
  الغذائي
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١٠٥

  إلطار عمل هيوجواألهداف االستراتيجية   األولوية
 عن يأساسبشكل 

جمع المياه، وإعداد 
الطعام، ورعاية 

المرضى والمسنين، 
والمشارآة في 

القطاع غير 
الرسمي واقتصاد 

  )الكفاف

الهدف اإلنمائي 
:  ٧ رقم لأللفية

االستدامة ضمان 
  البيئية

 المرأة تلعب دورًا(
 في إدارة هامًا

واستخدام السلع 
دمات البيئية والخ

دورها من خالل 
التقليدي في 

االقتصاد غير 
الرسمي والمنزلي، 

وخاصة في 
المناطق الريفية من 

  )البلدان النامية

  

  )الكفاف

  .٥ إطار عمل هيوجو

ستعداد من تعزيز اال
الستجابة الفعالة أجل ا

  على جميع المستويات

الهدف اإلنمائي 
:  ١ رقم لأللفية

القضاء على الفقر 
 ،المدقع والجوع

األمن توفير و
  الغذائي

الهدف اإلنمائي   
:  ٢ رقم لأللفية

تعميم التعليم 
  عالميًا ساسياأل

  



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١٠٦

  
تخدام المؤشرات ال و  لةراعيماس اعي ه وع االجتم اة لن يم مراع ر أساسي لتعم أم

دعم    . وجمنظور النوع االجتماعي في تنفيذ إطار عمل هيو        در   وهي ت رأة   ات ق  الم
التالي  والجزء . والرجل لمواجهة والحد من تأثير الكوارث على المجتمع أو األمة

و، ج متفق عليها لمختلف عناصر إطار عمل هيو        ال للمؤشرات    موجزاً يقدم جدوالً 
تعميم منظور  متابعة  مؤشرات النوع االجتماعي التي يمكن استخدامها ل      آما يقترح   

سيا  ي وضع ال اعي ف وع االجتم ة الن و (سات العام ل هيوج ار عم  ريد، وتق)١إط
اطر  و (المخ ل هيوج ار عم ر   ،)٢ إط ذار المبك م اإلن ذ نظ ع وتنفي ي وض  و ف

  ).٥ ،٤ ،٣ ،٢ موجودة بشكل متداخل في إطار عمل هيوجو(
  
  الحد من مخاطر الكوارثالمراعية للنوع االجتماعي في بعض األمثلة  ٦-٥
  

وارث        قامت أمانة األمم المتحد    ،٢٠٠٧في عام    ة الستراتيجية الحد من مخاطر الك
اس  األولية  د مجموعة من المؤشرات     يحدبتبالتشاور مع مجموعة من الخبراء،       لقي

وارث متوقعة مختلفة الالنتائج في ال التقدم المحرز     ،من أنشطة الحد من مخاطر الك
الي   ويلخص الجدول      . وج تنفيذها في سياق إطار عمل هيو         والتي يتم    ائج  الت النت

ذار المبكر            اتوضع السياس تعلقة ب الم يم المخاطر ونظم اإلن ة وتقي بعض   و .  العام
صلة  رات ذات ال ددةبالمؤش ائج مح ق نت يح ،تحقي ا لتوض م اختياره دخل  ت الم

اعي    املة      و . المراعي للنوع االجتم ز ي حفتيمكن استخدامها ل    ، ولكن    هي ليست ش
ول  ار ح ة  اآلراء واألفك ون مراعي ة وتك رى ممكن رات أخ وع أي مؤش  للن

ي واإل     م استخدام معلومات     من خالل   ، وذلك   االجتماعي سياق المحل جراءات  ن ال
سين    أن  تعكس آيف   الموجودة به، بحيث تستطيع أن تقيس و       ين الجن تم  المساواة ب ي

ا   رويج له ا والت وارث     تحقيقه اطر الك ن مخ د م ادرات الح الل مب ن خ رور م بم
  .الوقت

  
ة ال    التالي مصمم   الجدول   ة األخرى في        سريعة ل لتسهيل المرجعي ادئ التوجيهي لمب

يس  سلة، ول ذه السل الته ع وازي ب ام م ل هيوالت ار عم و .  وجإط ى وه ساعد عل ي
اعي           وع االجتم ى مؤشرات الن ي يمكن استخدامها      ،  توضيح بعض األمثلة عل والت

اعي و  وع االجتم ور الن يم منظ ة لتعم د وت معالج ي تح رات الت وق بعض المتغي ع
  . وتجعلها أمرًا صعبًالرجلالمساواة بين المرأة وا
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١٠٧

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

إطار عمل 
   ١هيوجو 

  
جعل الحد 

طر اخممن 
الكوارث 

ية أولو
وطنية 
  ومحلية

إنشاء وتفعيل 
لتنسيق آلية ل

متعدد القطاعات 
مخاطر للحد من 
  .الكوارث

لمتنوعين تجميع المعنيين ا
والمنظومات متعددة 

الوطنية القطاعات 
 ، آليات التنسيق/والمحلية

شمل المنظمات بما ي
والخبراء الذين يمثلون 

نوع االجتماعي قضايا ال
مخاطر والحد من 
  .الكوارث

مخاطر لحد من آلية ا
 الوطنية والمحلية الكوارث

سياسة تنطوي على 
 ،المساواة بين الجنسين
التي تدعم المشارآة 
للمرأة الكاملة والمتساوية 

التخطيط في فرص 
مخاطر لحد من والقيادة ل
  .الكوارث

عدد الممثلين ذوي الخبرة 
ذين الفي النوع االجتماعي 

لهم مقاعد في منظومة 
  .وطنية والمحليةالتنسيق ال

تطوير الخطط   
السياسات و

المتعددة 
ات، القطاع

الحد من إدماج و
مخاطر 
 في الكوارث
  وخططاتسياس

زيادة لتنمية، وا
تخصيص 

الموارد للحد من 
مخاطر 
  .الكوارث

آليات معالجة إدماج 
نوع االجتماعي قضايا ال

في الخطط والسياسات 
واالستراتيجيات المتعددة 

  .القطاعات

والسياسات الخطط إعداد 
واالستراتيجيات المتعددة 

 إلى استنادًاات قطاعال
حسب البيانات المصنفة 

ع نوالجنس وتحليل النوع 
  .االجتماعي
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١٠٨

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

المشارآة تيسير وضمان     
المتساوية للرجال والنساء 

في تطوير السياسات 
والخطط من مختلف 

  .المعنيين

ة حسب نفصمالبيانات ال
الجنس يتم جمعها نوع 

لجميع قطاعات التنمية في 
 مستوىالمجتمع على ال

 في ا وإدراجه،الوطني
التقييم عمليات تقارير 

إطار وطني المشترك مع ال
عمل األمم المتحدة 

واألهداف اإلنمائية لأللفية، 
في خطط واستراتيجيات و

  .مخاطر الكوارثالحد من 

إتاحة الموارد الكافية     
لتطوير والمخصصة 

لحد من خطط اوتنفيذ 
المراعية مخاطر الكوارث 
على للنوع االجتماعي 

  :جميع المستويات اإلدارية
قليمية الوطنية واإل

  . والمحليةالجهويةو

مخاطر سياسات الحد من 
 في مختلف الكوارث

تستخدم قطاعات التنمية 
مراعية للنوع لغة 

 هابياناتاالجتماعي في 
 هاومبادئعملها وأطر 

  .التوجيهية

إطار عمل 
  ٢هيوجو 

  
تحسين 

معلومات 
المخاطر 
واإلنذار 
  المبكر

وطنية تقديرات المخاطر ال  المخاطرر يدتق
المستندة إلى لمحلية او

األخطار معلومات وبيانات 
قابلية التضرر يجب أن و

تشتمل على البيانات 
والتحليل لكل جنس على 

  .حدة

عن استشارة ممثلي المرأة 
المجتمعات المحلية 

 ،المتضررة من الكوارث
في رسم خرائط إسهامهم و
وضع المعايير ر واخطاأل

  .لتقدير قابلية التضرر
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١٠٩

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

قابلية تشمل التقديرات     
التضرر والقدرات 

وجودة لكل من الرجال الم
قييم المخاطر وتوالنساء،  

آال التي تواجه 
 في المجموعتين مع األخذ

الحسبان األدوار 
االجتماعية والمسؤوليات 
  .مختلفةواالقتصادية ال

مشارآة المرأة في ضمان 
 معرفة : العمليات األربع

قابلية ، وتحديد تهديداتال
، وتحديد القدرات، التضرر
مقبولة المستويات الوتحديد 

  .لمخاطرل

وعالمات العالمات  مساهمة
االجتماع واالقتصاديات 

النوع من ذوي الخبرة ب
نماذج في االجتماعي 

ضرر قابلية التتقدير 
وقدرات التعامل مع 

  .الكوارث
المخاطر دير فرق تق

أعضاء من على مل تتش
النوع ذوي الخبرة ب
  .االجتماعي

رسم خرائط   
  المخاطر

 نظم رصد وأرشفة ونشر
البيانات عن األخطار 

قابلية التضرر الرئيسية و
تشمل بيانات مصنفة 

الجنس وتحليل نوع حسب 
  .نوع االجتماعيقضايا ال
تمثيل المرأة في ضمان 
  .المخاطروتقييم تحديد 

البيانات المصنفة توفر 
حول الجنس نوع حسب 

  .قابلية التضرر
لمخاطر ات تجاه اتصورال

 في نعشللنساء الالتي ي
 المعرضة للخطر المناطق
ات ريدي تقمدرجة ف
  .رسم الخرائط/ المخاطر

تتضمن تقديرات المخاطر 
قابلية التضرر حسب نوع 
الجنس، والتي قد تتسبب 

  .عن المخاطر الناشئة
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١١٠

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

البيانات تحليل   
 : ونشرها
تخزين 

المعلومات 
اإلحصائية 

تبادلها حول و
وقوع الكوارث 

وأثرها 
  .هاوخسائر

قواعد نظم للسجالت و
بيانات مصنفة حسب لل

نوع الجنس يتم تخزينها 
 ،الوطنيعلى المستوى 

األدنى مستويات الوعلى 
عيار ضمن ممناسبة ال

  .موحد ومتوافق

ألرقام قواعد بيانات ل
المتعلقة والنسب المئوية 

حاالت الكوارث مصنفة ب
  .نوع الجنسحسب 

عدد قواعد البيانات 
البيانات وتحديثات 

االجتماعية االقتصادية 
  .عًا لنوع الجنس والعمرتب
د القتلى والجرحى اعدأ
الناجمة عن المشردين و

الكوارث، مصنفة حسب 
عمر نوع الجنس وال

في كارثة محفوظة وال
  .لبياناتلقواعد 
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١١١

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

التي عدد الدراسات       
بيانات تنطوي على 

وتحليالت حسب نوع 
السنوات الجنس خالل 

  .الخمس الماضية
عدد المنظمات التي لديها 

النوع االجتماعي بخبرة 
في وضع التي شارآت 

لجمع لوطنية المعايير ال
المنهجي لبيانات التنمية 
وتقدير المخاطر وقابلية 

التضرر والتشارك في هذه 
  .البيانات

توفير التمويل الالزم 
الحفاظ إلنشاء وتحديث و

بيانات القواعد على 
مصنفة حسب نوع ال

  .الجنس
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١١٢

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

قابلية التضرر   
ومخاطر 
 : الكوارث

طوير ت
مؤشرات 

مخاطر ل
قابلية الكوارث و
، لتقييم التضرر

تأثير الكارثة 
على األوضاع 

االقتصادية 
واالجتماعية 
والبيئية على 

المستويات 
دون الوطنية و
  .الوطنية

مؤشرات خاصة بالمرأة 
وبالنوع االجتماعي 

مؤشرات ضمن مدرجة 
  .المخاطر وقابلية التضرر
الخصائص االجتماعية 

لثقافية واالقتصادية وا
والشخصية التي تؤثر على 

قابلية التضرر والقدرة 
على التعامل لكل من 

لنساء والرجال والفتيات ا
في توضع  ،والفتيان

تطوير االعتبار عند 
  .المؤشرات

 ت والقدراقابلية التضرر
  :يتم تقييمها على أساس

عولها نسبة األسر التي ت
  النساء

األصول والمدخرات 
  ساء النعولهاألسر التي تل

النسبة المئوية للنساء 
 ونجيديوالرجال الذين 

السباحة، أو لديهم مهارات 
  لحياةإلنقاذ اأخرى 

العدد والنسبة المئوية 
للنساء والرجال الذين 

 وغيرها يراضاأليملكون 
  من األصول

الحصول على المعلومات 
قروض بالنسبة المالية وال
  للنساء

المئوية نسبة العدد وال
لعمل لنساء في مجال ال

  .المهني والرسمي
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١١٣

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

متوسط أجر المرأة مقارنة       
  .بالرجل

 تبعًا نسبة الرجال للنساء
 من مدخرات نيمتلكو امل

  .مالية
بيانات األمية مصنفة 
  .حسب نوع الجنس

النسبة المئوية للنساء في 
المؤسسات السياسية 

  .ةيبانتخاال
القيمة والمنفعة الشخصية 

لمعدالت النساء الالتي 
ير قابلية شملهن تقد

التضرر، قبل وبعد وقوع 
  .خطر الكارثة
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١١٤

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

ث والبح  
 توالتحليال

وإعداد التقارير 
يتم إجراؤها 

تغييرات حول ال
على المدى 

حول  و،الطويل
القضايا 

التي مستجدة ال
قد تؤدي إلى 

بلية اقزيادة 
التضرر 

والتعرض 
  للمخاطر

ساليب طوير أت
تنبؤ، للأفضل 

ولتقديرات 
األخطار 
المتعددة 

ليالت وتح
التكلفة والجدوى 

االقتصادية 
  واالجتماعية

وانب الخاصة بالنوع الج
في االجتماعي مدرجة 

قضايا ليل اث وتحوبح
قابلية المخاطر الناشئة و

  .التضرر
  

لقطاعات تقديرات ل
المخاطر المتعددة و

المتعددة تشتمل على 
تحليالت مراعية للنوع 

  .االجتماعي

توافر الدراسات 
جريت والتحديثات التي أ

الخاص سياق على ال
  .بالنوع االجتماعي

النوع إدراج تحليل 
 في منهجيات االجتماعي

  . المخاطرديرتق
المنظمات مشارآة / جماإد

الشعبية والتنموية العاملة 
في المناطق المعرضة 

ديرات في تقللخطر 
  .المخاطر

الرصد واإلنذار   
  .المبكر

 ةإدارونظم اإلنذار المبكر 
 تطوير:  المعلومات

ومراجعة وتقييم نظم 
اإلنذار المبكر الموجهة 

  .ونظم االتصال ،ناسلل

  



  
     لحد من مخاطر الكوارثمراعاة النوع االجتماعي في امؤشرات 

 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١١٥

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

يتم اإلنذارات   
صياغتها 
بشكل ونشرها 
أنها يضمن 

مفهومة بشكل 
النساء لكل  آاٍف

والرجال 
والفتيات 
والفتيان 

المعرضين 
للخطر، وفي 
  .الوقت المحدد

  

نظم اإلنذار تتضمن تدابير 
محددة للوصول إلى 

ن ضمامع النساء، 
ثقافية لتصدي ألي قيود ا
التنقل تتعلق بنوع الجنس ل

  .والوصول إلى المعلومات
نظم اإلجالء تتضمن 
تدابير محددة للنساء 

قيود الوالفتيات في سياق 
نوع الجنس مثل الثقافية ل

  .الحرآة والتنقل

رسائل التحذير تستهدف 
النساء والرجال، مع 

االنتباه إلى العمر والثقافة 
صول على واألمية، والح

المعلومات والسياق 
  .االجتماعي والثقافي
لمرأة االتشاور ومشارآة 

المناطق المعرضة من 
للخطر في صياغة رسائل 

  .اإلخالءنظمة أو
إشراك المنظمات 

والقيادات النسائية في 
نذار التصميم والتخطيط لإل

  .واإلجالء
نظم اإلجالء التي تستهدف 

  .النساء والفتيات
تخذ تي تلالتدابير المحددة ا

لضمان سالمة وأمن 
النساء والفتيات في خطط 

  .اإلجالء

 : التنسيق الدولي  
الجهود الدولية 

واإلقليمية 
تتناسق من أجل 

لتعاون وتقديم ا
الدعم لمعايير 

القدرات 
في واإلجراءات 
مجال اإلنذار 

  .المبكر

    



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١١٦

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

تبادل البيانات   
على متابعة وال
مستوى ال

 : اإلقليمي
البيانات 
ومات والمعل

اإلقليمية يتم 
 وتبادلها؛ هاجمع

رصد األخطار 
عبر الحدود 
  .المشترآة

قواعد البيانات اإلقليمية 
 البيانات المصنفة ستخدمت

الجنس، وتشمل نوع حسب 
االجتماعية المفاهيم 
سواء المشترآة والثقافية 

أو المتناقضة، للمساعدة 
ومتابعة تخطيط في 

األخطار وقابلية التضرر 
  .ر الحدودعبواألخطار 

األخطار عبر آثار تحليل 
  .الحدود حسب نوع الجنس

مات ينظللتبيانات القواعد 
الحكومية اإلقليمية 

تحتوي على المشترآة 
لجمع البيانات هياآل ونظم 

حسب نوع وتحليلها 
  .الجنس

التزامات مالية لجمع 
وتبادل البيانات المصنفة 

  حسب الجنس 

نشر ال  
  المعلوماتو

والفتيات النساء والرجال 
مخاطر يتفهمون الوالفتيان 
 المجتمع، هاواجهالتي ي

ويتنبهون للعالمات 
 وآذلك لإلنذارات الطبيعية
 ية آيفونعرفي، والمبكرة

  .االستجابة

عدد وأنواع آليات نشر 
  .األخطارحول المعلومات 

عدد أنواع آليات نشر 
على األخطار معلومات 

 بشكل النساء والفتيات
  .محدد

 إلىنساء عدد ونسبة ال
الرجال المشارآين في 

نشر المعلومات عن 
  .األخطار

من عليقات التاستقصاء       
النساء في المجتمعات التي 

تعيش في المناطق 
حول المعرضة للخطر 

وتوقيت جودة ة وءمدى آفا
  .معلومات اإلنذار



  
     لحد من مخاطر الكوارثمراعاة النوع االجتماعي في امؤشرات 

 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١١٧

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

ديرات تق  
رائط وخ

/ المخاطر(
) قابلية التضرر

ة متاححديثة و
  .للجمهور

 وخرائط ديراتتقتحديث 
موجودة لتضم المخاطر ال

بيانات وتحليالت وقضايا 
  .النوع االجتماعي

ضمان وجود آليات محددة 
المعلومات لوصول 

 المتعلقة بالمخاطر إلى
  .النساء

منهجيات محددة استخدام 
المخاطر  لإلعالم حول

  .الرجال والنساءهدف تست
الطرق عن أرقام 

المستخدمة للوصول إلى 
مع تتوافق تحديدًا، والمرأة 

المعايير االجتماعية 
  ومستويات األمية

 : اإلعالم  
الممارسات 

الجيدة والدروس 
يتم المستفادة 

جمعها ونشرها 
  .واستخدامها

منتجات االتصال تستهدف 
وجه خاص المرأة ب

األخطار أو بمعلومات 
تم نذارات التي اإل

  .تطويرها
يتم في نشر المعلومات، 

نظم وآليات استخدام 
لوصول إلى مناسبة ل
  .النساء

النوع عدد خبراء 
 وأ، االجتماعي

المجموعات النسائية، أو 
 في نعشنساء الالتي يال

المناطق المعرضة للخطر 
 في ناستشارتهالتي تم ال

تحديد المعدات واآلليات 
والحصول عليها، المناسبة 
توصيل معلومات من أجل 

  .نذاراتاألخطار واإل



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١١٨

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

إطار عمل 
  ٣هيوجو 

  
بناء ثقافة 

لسالمة ا
  لصمودوا

المفردات 
، المهنية

والمفاهيم المتفق 
بشكل عليها 
، عام

والمصطلحات 
القياسية الدولية 

الحد المتعلقة ب
مخاطر من 

يتم  الكوارث
استخدامها 
 على ونشرها

  .نطاق واسع
التعليم الرسمي 

وإشراك 
األطفال في 
الحد المعرفة ب

مخاطر من 
 يتم الكوارث

تضمينها في 
المناهج 
  .يةالمدرس

نساء من التشاور مع ال
المعنية مجموعات ال

صياغة في المختلفة 
  .المصطلحات

تطوير ونشر مصطلحات 
ومفاهيم الحد من مخاطر 
الكوارث المراعي للنوع 

االجتماعي من خالل 
مناهج التعليم الرسمي 

  .ونظم التدريس

أعداد المدرسين والمدربين 
الذين على علم 

مصطلحات الحد من ب
مراعي  الثمخاطر الكوار

  .للنوع االجتماعي
أعداد الموظفين 

ذين تم الاإلعالميين 
رير عن اتقتدريبهم إلعداد 

في الحد النوع االجتماعي 
  .مخاطر الكوارثمن 

المواد اإلعالمية حجم 
حول الحد من مخاطر 

الكوارث المراعي للنوع 
  .االجتماعي
لمعرفة امن ة المرأة واثق

ة قدرلديها الوالتي تمتلكها، 
 المساهمة من خالل على

أنشطتها الرسمية وغير 
  .الرسمية



  
     لحد من مخاطر الكوارثمراعاة النوع االجتماعي في امؤشرات 

 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١١٩

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

تطوير التدريب   
المتعدد 

القطاعات 
والتخصصي، 
وتدريب الحد 

من مخطر 
الكوارث، 

وبرامج التعلم 
التي تستهدف 

  محددةقطاعات 

    

إطار عمل 
  ٥هيوجو 

  
تعزيز 

ستعداد اال
 لالستجابة

الفعالة على 
جميع 

  المستويات

قدرات بناء 
االستجابة 

  مجتمع واألمةلل

وقدرات ستعداد خطط اال
نوع االستجابة تراعي ال

االجتماعي، وتتناول 
بين االختالفات الرئيسية 

في مجال الجنسين 
االستعداد واالستجابة 

  .للكوارث

نوع دراسات حول تحليل ال
في الكوارث االجتماعي 
  .مجال معين/ ضمن سياق

نوع توصيات تحليل ال
إدماجها في االجتماعي يتم 

ستعداد ط االخط
مع نتائج  ،واالستجابة

  .ومؤشرات واضحة
ق َرِفال/ المنظمات 

تخطيط الالمسؤولة عن 
النوع ضم خبرات ت

  .االجتماعي



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١٢٠

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

إطار عمل 
  ١هيوجو 

  
 الحد جعل
طر اخممن 

الكوارث 
أولوية 
وطنية 
  ومحلية

مشارآة 
 : المجتمع
تمكين 

المجتمعات 
والمتطوعين 

والمشارآين في 
أنشطة التخطيط 

 من والحد
مخاطر 
  .الكوارث

وضع آليات 
محددة إلشراك 

المعنيين 
والمجتمعات 
  .والمتطوعين
 : تنمية القدرات
تقييم القدرات 

ودعمها 
وتعزيزها على 

جميع 
المستويات وفي 

جميع 
  .القطاعات

مساهمة المرأة ضمان 
تنمية القدرات والرجل في 

المحلية والوطنية 
لالستعداد واالستجابة 

  .للكوارث
ت لضمان وضع آليا

الفعالة لكل مشارآة ال
الفتيات والنساء من جميع 

  .جماعات المعنيةال
تنمية برامج  /سياسات

القدرات تتضمن تدابير 
فتيات تضمين المحددة ل
آمتدربات والنساء 
  .ومدربات

رآز برامج تنمية القدرات ت
القيود المفروضة على 
المرأة في مشارآة على 

مخاطر أنشطة الحد من 
  .الكوارث

صيص موارد تخ
لمعالجة إجراءات محددة و

قضايا االستعداد 
  .واالستجابة ضمن الخطط

آليات تكييف وتعديل 
محددة لمعالجة 
والقيود الخصوصيات 

االجتماعية والثقافية 
  .لضمان مشارآة المرأة

المنظمات النسائية عدد 
المحلية والشعبية المشارآة 

  . التخطيطتدريباتفي 



  
     لحد من مخاطر الكوارثمراعاة النوع االجتماعي في امؤشرات 

 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١٢١

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

مخاطر الحد من موارد     
 الموارد متاحة لكوارثا
 ،لرجال والنساء معًال
ستعداد قدرات االنمية لت

  .واالستجابة
 اتمجموعشكيل برامج ت

تؤآد على المتطوعين 
من الرجل تضمنها لكل 

  .والمرأة
آل من الرجال والنساء 

على االستجابة تدربوا 
والتعافي من الكوارث من 
  .منظور النوع االجتماعي

األرقام والنسب المئوية 
للنساء والفتيات إلى 

الرجال والفتيان 
برامج المشارآين في 

التدريب وتنمية المهارات 
  .والمتطوعين

األرقام والنسب بين الرجل 
والمرأة في المناصب 

في وصنع القرار القيادية 
  .عملية التخطيط

النسبة المئوية للنساء 
مجموعات  نالالتي حضر

عالية تدريب من المناطق ال
  .الخطورة

جماعات ال/ منظماتالعدد 
المحلية التي تترأسها 

لديها القدرة على المرأة، و
قيادة مبادرات الحد من 

  .مخاطر الكوارث



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١٢٢

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

إطار عمل 
  ٣هيوجو 

  
بناء ثقافة 

لسالمة ا
  صمودوال

إدماج معرفة 
مخاطر الحد من 
 في الكوارث
المناهج 
  .المدرسية
التدريب 

التخصصي 
متعدد 

  .القطاعات
تطوير برامج 

لتدريب التعليم وا
مخاطر لحد من ل

 ،الكوارث
توجيهها و

لقطاعات 
  .محددة

مخاطر الحد من مناهج 
 في معاهد التعليم الكوارث
ت  تشمل تحليالةالرسمي

  .يتماعجنوع االوقضايا ال
برامج التعليم والتدريب 

مخاطر الحد من على 
مفاهيم تتضمن  الكوارث
حالة ال ودراسات توتحليال

نوع مراعاة الحول 
  .االجتماعي

وحدات التدريب عدد 
المتوفرة حول النوع 

االجتماعي والكوارث 
ضمن السياق الموجود، 

مؤسسات التعليم العالي في 
ومراآز التدريب 

  .المجتمعب
الذآور على عدد المدربين 

الحد جتماعي في نوع االال
  .مخاطر الكوارثمن 

النساء من ذوي المهارات 
، وأولئك حترافيةالفنية واال

مجاالت في ناشطات ال
األسرة، والصحة، 

بطالة والعنف، والتعليم، وال
 في نساهميوالبيئة 

لحد التدريب التخصصي ل
  .مخاطر الكوارثمن 



  
     لحد من مخاطر الكوارثمراعاة النوع االجتماعي في امؤشرات 

 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١٢٣

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

الحصول على   
التكنولوجيا 

  :المتقدمة
ستخدام اال

والوصول إلى 
المعلومات 

الحديثة 
واالتصاالت 
والتكنولوجيا 

الفضائية لدعم 
الحد من مخاطر 

الكوارث، 
وترويجها 

مها من ودع
خالل إدارة 
المعلومات 

والتدريب التقني 
  .ونقل المعرفة

المعلومات واالتصاالت 
والتكنولوجيات الفضائية 
  .مراعية للنوع االجتماعي 

نقل المعرفة والتدريب 
التقني وإدارة المعلومات 

المشارآة على آد ؤت
  .والوصول إلى المرأة

رؤى والالمعرفة 
من لكل واالعتبارات 
ال والفتيان النساء والرج

مدخالت تشكل  ،والفتيات
خطط الللخرائط و

لحد من اوسيناريوهات 
 ،مخاطر الكوارث

نظم مدخل باستخدام 
المعلومات الجغرافية 

  .لمشارآةبا



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١٢٤

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

عدد ممثلي المجتمعات       
نوع خبراء ال وأالمحلية، 

االجتماعي، أو 
المجموعات النسائية الذين 

هم، من أجل التشاور معتم 
صول على تحديد والحال

المعدات أو اآلليات 
المخاطر دير المناسبة لتق

معلومات  غوتبلي
  .لمخاطرواإلنذارات ل

 إلىأعداد ونسبة النساء 
في ين الرجال المدرج

أنشطة التدريب وإدارة 
آمدربين المعلومات 
  .ومتدربين

النسبة المئوية للنساء 
مقارنة بالرجال الذين تم 

تدريبهم على استخدام 
  .المتقدمةالتكنولوجيات 
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   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١٢٥

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

عمل إطار 
  ٤ هيوجو

  
الحد من 

المخاطر في 
القطاعات 
  الرئيسية 

ك يشبتالتعزيز 
بين خبراء 

 الكوارث جنبًا
مع إلى جنب 

الحوار 
والتعاون بين 

المجتمعات 
العلمية والتفاعل 

عبر 
التخصصات 

  .الحرفية

 انضملليات اآلعمليات وال
إجراء حوار بين خبراء 

علماء الونوع االجتماعي ال
  .تقنيينالخبراء الو

آليات لضمان إدراج وجود 
 النوع االجتماعيقضايا 

في الحوار العلمي 
  .والتفاعل المهني

النساء المتخصصات 
لهن والمنظمات النسائية 

في صنع القرار تواجدهن 
وإجراءات المتابعة 

لقرارات السياسية الالزمة ل
مخاطر لتنفيذ الحد من 

نوع للراعي الم الكوارث
  .االجتماعي

جعة امرالقوائم توفر 
المالحظات التوجيهية و
المصطلحات القياسية و

والمؤشرات لدعم إدماج 
نوع االجتماعي قضايا ال

في مجال البحث العلمي 
  .والحوار

قضايا عالمات ومؤشرات 
نوع االجتماعي يتم ال

خطط وصفها في 
واستراتيجيات وعطاءات 
  .برامج الحد من المخاطر

تخصصين عدد الم
الذين لديهم والعلماء 

والتدريب وعي ال
والمهارات الخاصة 

   .بقضايا النوع االجتماعي
الموارد المالية إتاحة 
ية للتدريب وتنمية تعليموال

قدرات النوع االجتماعي 
مخاطر لحد من في ا

  .الكوارث

التشبيك بين / حوارإقامة ال      
الباحثين األآاديميين 

حول إدارة والحكومة 
ع الكوارث المراعية للنو

  .االجتماعي



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١٢٦

النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

حماية ال  
االجتماعية 

وشبكات األمان 
تحديدها تم 
لسكان نميتها لوت

  .المهمشين

توفر المعلومات المراعية 
للنوع االجتماعي حول 
سياقات قابلية التضرر 

لنساء والفتيات ئدة بين االسا
في أماآن وظروف محددة 

 مثل قضايا التنقل، -
إعالة  و،ومستويات األمن
 واألسر ،الالمسنين واألطف

  .لها عائل واحدالتي 

 : مثلُمعاِمالت إدراج 
نساء، عولها الاألسر التي ت

ذات الفرد سرة واأل
واحد، واألرامل ال

، والعاطلين عن العمل
خطط وبرامج ضمن 

  .الحماية االجتماعية
مشارآة المرأة من الفئات 

في تحديد قابلة للتضرر ال
  .االحتياجات والقدرات

ين تمكلآليات وعمليات 
مشارآة النساء من الفئات 

  .قابلة للتضررال
عدد ونسبة النساء إلى 

في شارآين الرجال الم
عمليات صنع القرار في 

تطوير شبكات األمان 
االجتماعي وبرامج 

  .الحماية
النسبة المئوية لمخططات 
التأمين الصغير، وغيرها 

ودعم تنمية برامج من 
 المهارات الموجهة تحديدًا

 الدخل إلى النساء ذوات
 على هااسقيالمنخفض، و

 ةالوطنييات المستو
  .ة والمجتمعيةوالمحلي
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النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

إطار عمل 
  ٥هيوجو 

  
تعزيز 

ستعداد اال
الستجابة وا

الفعالة على 
جميع 

  المستويات

: خطط الطوارئ
االستعداد 

للكوارث وإعداد 
خطط الطوارئ 

ومراجعتها 
  .دوريًا

خطط الطوارئ تشمل 
تماعي جقضايا النوع اال

محددة للتصدي تدابير و
  .لها

جميع مكونات خطط 
ستعداد الطوارئ واال

للكوارث تشمل قضايا 
نوع االجتماعي الخاصة ال

  ..بهذا المكان والمجتمع

خطط االستعداد عدد 
واالستجابة للطوارئ 

المراعية للنوع 
  .االجتماعي

 الرجال إلىنسبة النساء 
الذين يشارآون في 

 األخطار تإنذارا
  .لهاتدريبات االستجابة و

الموارد لها فرق التخطيط     
واإلسهامات الكافية 

 خبرات ودروسوقضايا ل
  ..النوع االجتماعي

إشراك الرجال والنساء من 
المجتمعات المعرضة 

للخطر في التخطيط 
  .واإلعداد والمراجعة

برامج على مستوى ال
المجتمع المحلي تحدد 

لمشارآة اأجر وتدفع 
وتقييم متابعة في الفعالة 
  .عوالمشر
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النتائج المراعية   النتائج المتوقعة
  للنوع االجتماعي

أمثلة لمجموعات 
  المؤشرات المحتملة

تشجيع إنشاء   
صناديق 
  الطوارئ

تعمل نظم وآليات وجود 
تمكين الوصول إلى على 

من لكل صناديق الطوارئ 
  الرجال والنساء معًا

في المرأة رأي 
وإدارة مخصصات 

  .صندوقال
معايير محددة وجود 

لحصول لستهدف المرأة ت
  .على تمويل الطوارئ
الحد مقارنة آميات موارد 

 التي مخاطر الكوارثمن 
لنساء آل من اإليها يصل 

  .والرجال
تخصيص الموارد للتدريب 

وتنمية مهارات للنساء 
والفتيات في االستجابة 

  .للكوارث
عدد النساء والفتيات 

 نشارآات الالتي المدرب
  .في أنشطة االستجابة

  
ا            إن   ا وثيق رتبط ارتباط ة ي شر المعرف د المخاطر ورصد األخطار       بجمع ون  . تحدي

ي شكلت       يجمع آل الت    وهو   سمات   جارب الت ة ل  ال  وهو   . شخاص مختلف األ  الذاتي
ة األساس  ي لتوصيات لبمثاب ات  الت اج سياس ادة إنت اج أو إع ن إنت اس م ن الن تمك

ار الهياآل              . مستمدة من المعرفة الجماعية    ل في االعتب ومن المهم أن يأخذ التحلي
ة،  فيقابلية للتضرر  والتي تجعل بعض النساء أآثر     ،الموجودة بالفعل   مواقع معين

هذا باإلضافة إلى أنه يبحث في الطرق التي من          ، و معينةوفترات زمنية   ظروف  و
شارآة في إطار الحد        بها من   الهياآل تحد   المحتمل أن هذه     قدرات المرأة على الم

  .من مخاطر الكوارث
  

ق إن  ة توثي ددة لتجارب المهم وارثالمح رأة في حاالت الك ساهماتها في ،لم  وم
ا ن مخ د م وارث الح ة مروعةطر الك ان .  هي مهم ة بمك ن األهمي ك، فم ع ذل وم
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ة   "تنا التي تسهم في     اممارسعلى  تغييرات  الإجراء  إلى  تجاوز الوثائق    آرامة وقيم
  ".إلنسان، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء واألمم آبيرها وصغيرهاا
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  الخامسالفصل ملحق 
  
 أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر -" أقوال إلى أفعال  "(

  )٢٠٠٧ -الكوارث 
  

المهام األساسية للحد من   األولوية
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

إطار عمل 
  ١هيوجو 

  

 إعطاء
مخاطر 

الكوارث 
أولوية وطنية 

  ومحلية

مع مختلف المعنيين حوار  إجراء
  .لوضع األسس

ينص على إطار قانوني وجود 
على واضحة ومسؤوليات محددة 
  جميع المستويات

إنشاء أو تعزيز آليات للتنسيق   
  هجيالمن

لمختلف المعنيين  ةوطنيمنظومة 
  المتعددين

يحث على لسياسة الوطنية لإطار   مؤسسيةالقاعدة التقييم وتطوير   
 على جميع وجود خطط وأنشطة

  المستويات

كافية لتنفيذ الموارد التخصيص  وتخصيص الموارد المناسبةة أولوي  
  الخطط على جميع المستويات

إطار عمل 
  ٢هيوجو 

  
تحسين 

معلومات 
لمخاطر ا

  واإلنذار المبكر

إنشاء مبادرة لتقييم المخاطر على 
  نطاق البالد

استنادًا وطنية اللمخاطر دير اتق
قابلية لمخاطر وابيانات / لمعلومات

المخاطر دير تقالتضرر، ويشمل 
  بالنسبة للقطاعات الرئيسية
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المهام األساسية للحد من   األولوية
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

المعلومات المتعلقة توفر مراجعة   
ات  وقدرات جمع البيان،المخاطرب

  واستخدامها

وأرشفة ونشر وجود أنظمة لرصد 
  قابلية الضعفبيانات المخاطر و

 تقييم قدرات اإلنذار المبكر  
  وتعزيزها

جميع األخطار إنذار مبكر لوجود 
  الكبرى

تطوير آليات االتصال ونشر   
  المعلومات

وتخدم آل مبكرة تصل اإلنذارات ال
  .ى المجتمعالناس على مستو

إطار عمل 
  ٣هيوجو 

  

بناء ثقافة 
لسالمة ا

  صمودوال

وجود استراتيجية وطنية للتوعية   وضع برنامج لرفع مستوى الوعي
وإلى تصل إلى جميع المجتمعات 

  .يةالتعليم المستويات آلالناس من 

 مخاطر الكوارثالحد من إدماج   
في النظام التعليمي والمجتمع 

  البحثي

المناهج الدراسية على آافة 
ضم عناصر الحد من تالمستويات 

، ويتم تدريب مخاطر الكوارث
 على تمن آافة المستوياالمعلمين 
  .مخاطر الكوارثالحد من 

الحد من تطوير التدريب على   
 للقطاعات لكوارثمخاطر ا
  .الرئيسية

  

تعزيز جمع ونشر واستخدام   
مخاطر لحد من امعلومات 
  .الكوارث

  

إدارة الموارد الطبيعية سياسات مخاطر لحد من  إدماج ا: البيئةعمل إطار 
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المهام األساسية للحد من   األولوية
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

  ٤ هيوجو

  

الحد من 
المخاطر في 

القطاعات 
  الرئيسية

البيئة الموارد إدارة  في الكوارث
  .الطبيعية

يجب أن تغير المناخ وحماية البيئة و
مخاطر ناصر الحد من تضم ع
  .الكوارث

وضع  : اجات االجتماعيةتيحاال  
الفقراء جابهة مقدرة آليات لزيادة 

  .ضعفًاآثر واأل

محددة للحد وخطط سياسات تنفيذ 
  للفئات الفقيرةقابلية التضرر من 

وضع تدابير  : التخطيط العمراني  
 مخاطر الكوارثإلدماج الحد من 

مناطق الحضرية لالتخطيط لفي 
  .واستخدام األراضي

ستخدام األراضي، عمليات تقسيم ا
موجودة، الوخطط وقوانين البناء 
عناصر الحد يجب أن تشتمل على 

يتم تنفيذها  ومخاطر الكوارثمن 
  .بصرامة

تعزيز اآلليات الالزمة  : ياتهيكلال  
 المبنى وحماية لتحسين سالمة
  .المرافق الحيوية

طني على المدى الطويل برنامج و
لحماية المدارس والمرافق الصحية 

من األخطار حيوية والبنية التحتية ال
  .متكررةالطبيعية ال

مخاطر ز أنشطة الحد من يحفت  
اإلنتاج قطاعات  في الكوارث
  .والخدمات

الحد ر نتائج يدلتقات إجراءوجود 
 على مخاطر الكوارثمن 

المقترحات المعروضة 
  .ى للبنية التحتيةللمشروعات الكبر

خلق : االقتصادية/ الماليةاآلليات   
فرص إلشراك القطاع الخاص في 

  .مخاطر الكوارثالحد من 

  

   وضع خطط : التعافي من الكوارث  
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المهام األساسية للحد من   األولوية
  المؤشرات الرئيسية  مخاطر الكوارث

احتوائها على وعمليات التعافي 
  .مخاطر الكوارثالحد من 

إطار عمل 
  ٥هيوجو 

  

تعزيز مستوى 
ستعداد اال

 لالستجابة
على آل 
  المستويات

فهم مشترك لدعم أنشطة وتطوير 
  .االستعدادأنشطة 

للكوارث وخطط ستعداد اال
كون موجودة وجاهزة للطوارئ ت

 مع ،على جميع المستوياتللعمل 
 على تدريبالالتدريب المنتظم و

الوقوع االفتراضي للحدث، من 
االستعداد اختبار وتطوير أجل 

  .واالستجابة

دراسة مدى التأهب، والقدرات،   
  .عدادواالست

توزيع  المستقلة، واتالتقييمعمل 
مسؤوليات من أجل تنفيذ ال

  .جدولة المواردالتوصيات و

تعزيز التخطيط والبرمجة   
  .وإعادة التأهيلفي الستجابة والتعال

جميع المنظمات والموظفين 
 عن الحفاظ ينمسؤولالوالمتطوعين 

ستعداد، مجهزون ومدربون على اال
عالة على التأهب واالستجابة الف

  للكوارث

ليات المالية للطوارئ وجود اآل    
  .فيعلية االستجابة والتعاالدعم ف

 اتإجراءات لتوثيق الخبروجود     
المكتسبة خالل أحداث األخطار 

ما القيام بالمراجعة لوالكوارث، و
  .بعد الحدث

  



 

 

  
  

  

  الملحقات



  

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
  

١٣٨

 
  الحقالم
   المختصرات١

 
ADB Asian Development Bank  اآلسيويك التنمية بن  

ASEAN Association for South 
East Asian Nations  

رابطة اآلسيان لدول جنوب 
  سياآشرق 

BCPR Bureau of Crisis 
Prevention and Recovery  

تعافي منع األزمات والمكتب 
  منها

CCA Common Country 
Assessment  

  ةالمشترآوطنية  الاتالتقييم

COP Conference of Parties  مؤتمر األطراف  

DAW United Nations Division 
for the Advancement of Women  

شعبة األمم المتحدة للنهوض 
  بالمرأة

DRR Disaster Risk Reduction  الحد من مخاطر الكوارث  

ECOSOC Economic and Social 
Council  

المجلس االقتصادي 
  واالجتماعي

FAO Food and Agriculture 
Organization  

  منظمة األغذية والزراعة

GFDRR Global Facility for 
Disaster Risk Reduction- World 
Bank  

للحد من مخاطر دولي مرفق الال
  )البنك الدولي(الكوارث 

GGCA Global Gender and 
Climate Alliance  

تحالف الدولي للنوع ال
  االجتماعي والمناخ
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GROOTS Grassroots 
Organizations Operating 
Together in Sisterhood 
International  

 المنظمات الشعبية العاملة معًا
  لتآخي الدوليل

HFA Hyogo Framework for 
Action  

  وجإطار عمل هيو

IUCN International Union for 
Conservation of Nature and 
Natural Resources  

يعة الطبماية االتحاد الدولي لح
  والموارد الطبيعية

ISDR International Strategy for 
Disaster Reduction  

االستراتيجية الدولية للحد من 
  الكوارث

MDGs United Nations 
Millennium Development Goals  

أهداف األمم المتحدة اإلنمائية 
  لأللفية

NGOs Non-governmental 
organizations  

  وميةالمنظمات غير الحك

SAARC South Asia Association 
for Regional Cooperation  

سيا للتعاون آرابطة جنوب 
  يقليماإل

SIDA Swedish International 
Development Agency  

  السويديةوآالة التنمية الدولية 

UN United Nations  األمم المتحدة  

UNDAF United Nations 
Development Assistance 
Framework  

المساعدة اإلنمائية عمل إطار 
  لألمم المتحدة

UNEP United Nations 
Environment Programme  

برنامج األمم المتحدة األمم 
  المتحدة للبيئة

UNDP United Nations 
Development Programme  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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UNFPA United Nations 
Population Fund  

  مم المتحدة للسكانصندوق األ

UNICEF United Nations 
Children’s Fund  

   األمم المتحدة للطفولةمنظمة

UNIFEM United Nations 
Development Fund for Women  

صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 
  للمرأة

UNISDR United Nations 
International Strategy for 
Disaster Reduction  

ألمم المتحدة استراتيجية ا
  الدولية للحد من الكوارث

WEDO Women’s Environment 
and Development Organization  

  للبيئة والتنميةالمنظمة النسائية 

WCDR World Conference on 
Disaster Reduction, Kobe, 
Hyogo Japan  

لحد من دولي لالمؤتمر ال
 -و ج آوبي، هيو-الكوارث 
  اليابان

WHO World Health 
Organization  

  منظمة الصحة العالمية

WSSD World Summit on 
Sustainable Development  

  القمة العالمية للتنمية المستدامة

 



 

   في الحد من مخاطر الكوارثيتماعجع االنوالمراعاة 
 

١٤١

   المصطلحات٢
  
ةال ة  : كارث اة العادي ي الحي ر ف ل خطي ى حدوث خل ي ينطوي عل رة ف خسائر آبي

ات ى ا   ،األرواح أو الممتلك د عل ون أش ي تك ع وه ن ألمجتم ا  م ل معه أو ن يتعام
رده   ا بمف افى منه وارث و.  يتع د ت الك ة أو   ق ة أو بيولوجي ار طبيعي ن أخط نجم ع

الطبيعية مخاطر الكوارث الناجمة عن الالدليل التوجيهي يتناول هذا  و. تكنولوجية
  .مثل األعاصير والزالزل والفيضانات

  
ة تنم    :الحد من مخاطر الكوارث    ى       ة  وي عملي ة تهدف إل من الخسائر    الحد   متداخل

ة      وارث الطبيعي ر عن        و. الناجمة عن الك وارث يمكن التعبي  هالحد من مخاطر الك
ستدامة     أو إطار عمل    فلسفة  بوصفه   هدف للحد     وهو ي   . شامل في مجال التنمية الم

ادة   قابلية التضرر من ا من   وارث وزي ة      لك ة من خالل تضمين أنظم ل  المجابه مث
متابعة العمل  للكوارث، وستعداد رث واالإدارة الكوارث، والتخفيف من حدة الكوا    

  .يةواالجتماعية والسياسية والعلمية واإلنسانية والتنمالقطاعات عبر 
  
اعيال وع االجتم رص  سماتال  :ن ة والف ة المرتبط ذآور باالجتماعي اث، وال اإلن

ان،  ات والفتي ساء والفتي ال والن ين الرج ات ب ى والعالق ين باإلضافة إل ات ب العالق
سهم  وبين الرجال سهن  نساء أنف ال ات          و .  أنف سمات والفرص والعالق ذه ال تتهيكل  ه

ًا سابها   اجتماعي تم اآت ة   وي شئة االجتماعي ات التن الل عملي ن خ ددة  . م ي مح  وه
اعي      . وقابلة للتغيير الزمن  / بالسياق وع االجتم ع، و         والن ا هو متوق ا هو    يحدد م م

رأة أو    ة لل قيم مسموح به وذو     ين       للم ي معظم المجتمعات     ف  و . رجل في سياق مع
شطة            انعدام ل هناك اختالفات و   رأة والرجل في المسؤوليات، واألن لمساواة بين الم

، والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها، وآذلك فرص صنع           وآلة لكل منهما  الم
رار اعي وع اال إن الن. الق افي    جتم اعي ثق ياق اجتم ن س زء م عج .  أوس

)OSAGI/UNDESA (  
  

ار               :يتعميم النوع االجتماع   يم اآلث ة تقي اعي هو عملي تعميم منظور النوع االجتم
رأة والرجل في أي           شريعات أو           تخطيط لل  المترتبة على الم ك الت ا في ذل ل، بم عم

ستويات    ع الم ى جمي االت وعل ع المج ي جمي رامج، ف سياسات أو الب و  و. ال ه
تصميم  في    أساسياً المرأة وآذلك الرجل بعداً   اهتمامات وخبرات   استراتيجية لجعل   

ذ و ة وتنفي سياسية متابع االت ال ع المج ي جمي رامج ف سياسات والب يم ال وتقي
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ساواة              ،واالقتصادية واالجتماعية  دم الم ى ق رأة والرجل عل ستفيد الم ال  و ، بحيث ت
ساواة   ستمري دام الم سين      . انع ين الجن ساواة ب ق الم و تحقي ائي ه دف النه . واله
اريخ      التابلمجلس االقتصادي واالجتماعي    اتقرير  ( بتمبر  ١٨ع لألمم المتحدة بت /  س

  A/52/3) ()١٩٩٧أيلول 
  

ة  ار الطبيعي ة   :األخط اهرة عملي ةأو ظ زالزل أو   ، طبيعي ير أو ال ل األعاص مث
اف ي ، والجف ن الت ن الممك ي األرواحتأن م سائر ف ن خ دمير ،سفر ع ي  وت ف

ا           صادي، أو إلح اعي واالقت ق الممتلكات وسبل العيش والخدمات، والتمزق االجتم
  .الضرر بالبيئة

  
ات   (احتمال حدوث عواقب ضارة، أو خسائر متوقعة          :المخاطر  -إصابات    -وفي

ة           -سبل العيش     -ممتلكات   شاط االقتصادي أو أضرار بيئي  ناتجة عن     ) تعطل الن
ين   اعالت ب ار التف ياء أو      ة أوي طبيعأخط ين األش شر وب ن الب ة ع ار ناجم  أخط

  .األشخاص القابلين للتضرر
  

ة ا ضررقابلي ل   ال  :لت ى العوام ف عل ي تتوق روف الت ة ظ ة والمادي االجتماعي
ة صادية والبيئي ع   و ،واالقت ة المجتم ن قابلي د م ي تزي أثر بالت ارللت ا . األخط  وآلم

اطر       ا ازدادت مخ ة، آلم ار الطبيعي ن األخط ضرر م ع للت ة المجتم ازدادت قابلي
ة       ية قد   رثاكالخسائر  وال.  الكارثة نجم عن األخطار الطبيعي سواء حدثت    ، ولكن    ت

ة  مدى   إلى  واألخطار  على قوة    يعتمد   ومدى سوء الكارثة  آارثة أم لم تحدث،      قابلي
من خالل الحد من    مخاطر الكوارث   وهكذا فمن الممكن الحد من      .  الناس للتضرر 

  .قابلية التضرر لدى الناس
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ع للحد من مخاطر الكوارث المراعي للنوبكين من أجل العمل الدولي أجندة  ٣

  االجتماعي
  

  ٢٠٠٩ نيسان/ بريلأ ٢٢ الصين -بكين 
  

الحد من مخاطر      حول النوع االجتماعي في     ن في المؤتمر الدولي     ونحن المشارآ 
وارث ن ، ٧الك ا م الم    ٤٣جئن اء الع ة أرج ن آاف ا م ا ومعرفتن ا خبراتن ة ومعن  دول

ي  ي ف ين لنلتق ن  ببك رة م ي الفت صين، ف ل ٢٢-٢٠ال سان / أبري ذا  و. ٢٠٠٩ني ه
ين    ل تدعوالتي   ،من األحداث اإلقليمية والدولية   سلسلة  على  يبني  مؤتمر  ال لمساواة ب

سياسات ال           ع ال ك جمي ا في ذل وارث، بم ة  الجنسين في الحد من مخاطر الك مراعي
اعي،  وع االجتم اء  دير وتقللن اح لبن ر، ومؤشرات النج ذار المبك اطر، واإلن المخ

  .هة الكوارثاب األمم والمجتمعات على مجاتقدر
  
سية  نحن نو ة الرئي ة واإلقليمي ات الدولي ات واإلعالن ة الفعالي ر بأهمي ار ق ل إط مث

ل هيو ة جعم ؤتمرات الوزاري ول او، الم يا   ح ي آس وارث ف اطر الك ن مخ د م لح
اخ    من أجل النوع االجتماعي في      عمل  الدعوة لل وأفريقيا، و  ي صدرت    تغير المن الت

الحد  حول  فارقة  ن األ يي للبرلماني الندوة الدولية في ليبيريا، وخطة عمل نيروب      عن  
ل     اج عم اخ، ومنه ر المن ع تغي ف م وارث والتكي اطر الك ن مخ ينم الن بك ، وإع

والحد من مخاطر     للنوع االجتماعي في تغير المناخ      لي  دومانيال من أجل العمل ال    
وارث ذه ال و. الك ات ه ات فعالي دى واإلعالن اء تعرض م ين زعم ق اآلراء ب تواف

رة   ألهمية ال ول ا حالعالم السياسيين    اعي من أجل            كبي وع االجتم يم منظور الن لتعم
  .تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

                                                 
وأمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من " اتحاد آل نساء الصين"تم تنظيم المؤتمر تحت رعاية  7

  .وشارك في استضافته وزارة الشؤون المدنية الصينية وممثلية األمم المتحدة بالصين.  مخاطر الكوارث
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شارآانحن  ن ولم دًا٤٣ن م ن  ، بل االت األوم ع وآ ات المجتم دة ومنظم م المتح م

دني  ن الم الم،  م اء الع ف أنح ددنا   مختل رز، وح دم المح ة التق ة بمراجع ا بعناي قمن
ور ال   ديات منظ ى تح ا عل سية    واتفقن وعات الرئي من الموض اعي ض وع االجتم ن

ؤتمرسالخم شجيع ال) ١(:   للم ى ت رعل سياس تغيي ة ات ال النوع  العام ة ب المتعلق
وارث؛       االجتماعي في    وارث          ) ٢(الحد من مخاطر الك ط الحد من مخاطر الك رب

ض   ع خف ور   م ن منظ ر م وع االالالفق اعيجن اطر    ) ٣(؛ تم ن مخ د م ل الح جع
اخ؛      الكوارث أداة للتكيف مع      ر المن ساوية للرجال        ) ٤( تغي شارآة المت ضمان الم

ى مج   قدرة  والنساء في بناء     وارث     ابالمجتمع عل ة الك رأة   ) ٥(ه ة   الم د    وإغاث ا بع م
  . الصينفيزلزال ونتشوان عام بعد : وإعادة اإلعماركارثة ال
  

ن  ًانح درك تمام ن األ ن ة ع وارث الناجم ضانات  اخط أن الك ل الفي ة مث ر الطبيعي
اف  ي اال    والجف ذة ف ة آخ ف المداري زالزل والعواص ادوال د أن  و.  زدي وم نج الي
وارث  يوعًاالك ر ش ك المرتبطة  هي األآث اختل ي ا. بالمن د ف ذا التزاي وارث  وه لك

ة،      يضع   ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي الم من أجل تحقي سبة للع رة بالن تحديات خطي
ذائي، و  ن الغ ة األم ر، وخفض وخاص تدامة البيئاالالفق ات  .ةيس ة  والبيان الدولي

رغم من              ضرتإلى أن الكوارث    تشير  المتوفرة   ى ال رهم، عل ر من غي بالفقراء أآث
  .اآلثارثنوا بالضرورة من هذه أن األغنياء ال يست

  
ى وعي     نحن   شكلن       ب  مات عل ساء ي ر            ٧٠أن الن ساء أآث الم، وأن الن راء الع ٪ من فق

ن    ضرر م ة للت سبب ال  قابلي وارث ب ار الك ز آث صادي  االجتتميي اعي واالقت م
سائدة ال تكفي إلدراك ودعم            و . الموجودوالسياسي والثقافي    السياسات واألطر ال

صاد   ع واالقت رة والمجتم ى األس اظ عل ي الحف رأة ف ه الم ذي تؤدي م ال دور الحاس ال
ة   اخ      . والشبكات االجتماعي ر المن ي وتغي ساء في           س ين الن ة لمالي اة اليومي جعل الحي
  .التدهور البيئييرجع ذلك بشكل أساسي إلى عوبة، والبلدان النامية أآثر ص

ا أن و ر االنعلين زال   ثي اعي ال ي وع االجتم أن الن ام ب ي  هتم شة ف ضية مهم ق
وارث والتكيف مع            ة الراهن ة والدولي ةالوطني المفاوضات  حول الحد من خطر الك
آمبدأ أساسي في وضع        تطبقنوع االجتماعي ال تكاد     اعتبارات ال  و . تغير المناخ 

  .طرلسياسات واألا
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ضايا ال        اعي،     ونحن على اقتناع تام بأن ق وع االجتم ر خفض   ون  والتكيف مع     ،الفق
 وإعادة اإلعمار ،التعافي من الكوارثو ،تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث     

ين    و . مكونات عملية التنمية  هي آلها من    التي ناقشناها في هذا المؤتمر       المساواة ب
ع مراحل    للتنمية يجب إدماجها والتعامل معها      سية   قضية أسا  يالجنسين ه  في جمي

وارث   و . عملية التنمية  اخ          ،مخاطر الك ر المن ة عن تغي و   وال ، والمخاطر الناجم نم
ة          تحديات  الضخم للمجتمعات الحضرية هي آلها       ستمر في مواجه شكل م د ب تتزاي

  . التنميةاتعملي
  
سياسات ال  و ،سليمةالعلمية  الهج  مناالحتاج إلى اإلرادة السياسية وااللتزام، و     حن ن ن

دخًال  تبنى  نمن المهم أن     و .  لمعالجة هذه القضايا المعقدة    ،عملالوبرامج وخطط    م
  . لكل ذلك وشامًالمبتكرًا

  
ضع في   التي ت ،تنمية وعمليات التخطيط والتنفيذ   السياسات  إلى تكامل   نحن بحاجة   

اخ          اخ مالحد من   الحسبان   ر المن وارث والتكيف مع تغي داخل قضية       ،طر الك مع ت
واحي  ك الن ل تل ي آ اعي ف وع االجتم ن و.  الن ينشجع ننح ل المعني ًا آ ، تمام

ة، واألنظمة المتعددة على التعاون والتضافر، حيث أن هذا هو          متعددوالقطاعات ال 
سين  الخيار الرابح لتحقيق واستدامة المساواة       ين الجن ة     . ب ذه الطريق  ومن خالل ه

  . قابلة للتحقيقةالتنمية المستدام، تكون فقط
  

ا   ن جميع ة  نح ى قناع ج  عل رورة دم ة وض ي   بأهمي اعي ف وع االجتم ور الن منظ
ة     والبرامج  في  السياسات و  دراتنا الذاتي وميين،    آسياسيين و آ  و ،في ق مسؤولين حك

لمجال اإلنساني، ونحن ملتزمون بالدفاع عن       آفاعلين في ا   و ،التنميةآعاملين في   و
  .لكذ
  
نحن و ذلك ف سعة إجبنوصي ل نراءاتت ا   يمك ام  إنجازه ل ع ن . ٢٠١٥قب  ونح
ا       لب الحكومات الوطنية    انط ى عاتقه ة     بأن تضع عل ا يتماشى مع      بالتزامات قوي م

  :اآلليات الدولية
  
سياسي   .١ زام ال ادة االلت يالبزي اعيتتحل وع االجتم يم منظور الن  من ، وتعم

ن      د م ن الح سؤولة ع وزارات الم ين ال سيق ب اون والتن ز التع الل تعزي  خ
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اعي   الفقر وقضايا ال  خفض  مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، و     وع االجتم ، ن
  وذلك بمشارآة المجتمع المدني؛

  
صلة      .٢ وانين ذات ال ة والق سياسات الوطني ة ال وير ومراجع  ،تط

ات  ط والميزاني تراتيجيات والخط ة ل  ،واالس راءات فوري اذ إج يم  واتخ تعم
  التخطيط والبرامج؛في سياسات التنمية الوطنية والنوع االجتماعي 

  
بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من          روابط  تعزيز ال   .٣

  اإلدارية؛ية والسياسالتدابير  من خالل ،منظور النوع االجتماعي
  
إجراء  ، جمع البيانات واإلحصاءات حول آثار الكوارث حسب نوع الجنس     .٤

ة المر   درات المجابه ضرر وق ة الت ديرات قابلي اعي تق وع االجتم ة للن ، اعي
  وقياس التقدم المحرز؛متابعة ووضع مؤشرات ل

  
ة        زيادة وعي الجمهور ووسائل اإلعالم           .٥ درات المجابه ة التضرر وق بقابلي

سين     احتياجات واهتمامات   آذلك  والمراعية للنوع االجتماعي،     آٍل من الجن
  لحد من خطر الكوارث وإدارتها؛في ا

  
ة ل   .٦ سات البحثي م المؤس ة دع ة  وةتكلفالدراس اءة الوالمنفع سياسات لكف ل

اعي ف   لةراعي مال وع االجتم وارث،    لن ع  وي الحد من مخاطر الك التكيف م
  الفقر؛خفض تغير المناخ و

  
ة وضع          ديرضمان التطبيق الفعلي لتق     .٧ ات مخاطر الكوارث آجزء من عملي

  ؛ًاالفقراء أآثر فقر أن تجعل كوارث منالالسياسات وصياغة البرامج لمنع 
  
يم منظور ال  .٨ اعي، تحسين وتعم وع االجتم شارآة ن ال والم ساوية للرج المت

تعافي، من   للكوارث، واالستجابة اإلنسانية وال   ستعداد  في تنسيق اال  والنساء  
  خالل بناء القدرات والتدريب؛
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١٤٧

ة         .٩ بناء وتعزيز قدرات المنظمات المهنية، والمجتمعات والمؤسسات الوطني
اعي في          ،والمحلية ذات الصلة    لتمكين تعميم مراعاة المنظور النوع االجتم
  .جميع قطاعات التنمية

  
د                قد صدقنا    ن  ونحن المشارآ  د من جدي ذآورة أعاله، ونؤآ سع الم اط الت ى النق عل

ي   ية الت ضايا األساس ا إحدى الق سين باعتباره ين الجن ساواة ب ق الم ا بتحقي التزامن
  . عملية التنميةفي جميع مراحلاإلدماج والمعالجة تحتاج إلى 

  
 التي تتطلب   التنمية، والسيماً المعنيين ب جميع  لالمساءلة  نطالب ب ن  ونحن المشارآ و

  :ما يلي
  

اون في     أو المنظومات ال لجان  ال الحكومات وخاصةً   • ة، وشرآاء التع وطني
وارث،           ة    مجال التنمية من أجل الحد من مخاطر الك ًا مراجع يهم جميع عل

ر   وإدراجه ضمن ت     اءات المذآورة أعاله   في تنفيذ اإلجر  التقدم المحرز    قري
 أمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد       إلىالمقدمة  التقدم آجزء من التقارير     

من مخاطر الكوارث، عن مراجعة منتصف الفترة إلطار عمل هيوجو في            
  .٢٠١١عام 

ى  • انيين وعل انونيينالبرلم يم الق ضمان تعم ة ل راءات الالزم اذ اإلج  اتخ
وع ور الن ة منظ شريعات الوطني ي الت اعي ف ن خالل ، االجتم سياسات  م ال

  الوطني والمحلي؛مستويين مخصصات الميزانية على الو

تقوم أمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، وصندوق           •
سير      رأة بتي ائي للم دة اإلنم م المتح وع    األم ور الن اة منظ يم مراع تعم

اطر ال ن مخ د م ي الح اعي ف وارثاالجتم ى ،ك ي إل دعم التقن ديم ال  وتق
  المعنيين؛الحكومات وجميع 

وارث          • اون  تقوم أمانة األمم المتحدة الستراتيجية الحد من مخاطر الك  بالتع
صلة         مواصلة تطوير األدوات     ، ب مع وآاالت األمم المتحدة األخرى ذات ال

ات ل م  والمنهجي اء ودع وعي و بن ات  الال ةالعملي ك   ،وطني ضمان أن  وذل ل
ارا  سين   اعتب ين الجن ساواة ب شكل آامل   مدمجة ت الم ع  وب متكامل في جمي

  إدارة الكوارث؛وممارسات عمليات 
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١٤٨

وم  • دة   يق م المتح االت األم ع وآ اون م ائي بالتع دة اإلنم م المتح امج األم برن
رى،  دلتاألخ ادئ الم يق ة المب وي توجيهي دعم الق ل لوال اطر دير تقجع المخ
ا،  والحد من  تراتي   جزءاً ه رامج خفض   جيات  ال يتجزأ من اس ى   وب ر عل الفق
  المحلي؛يين الوطني والمستو

ابع ل            • لبنك  يقوم المرفق الدولي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها والت
دولي  ضمان   بال ة ل راءات الالزم اذ اإلج دابير أن اتخ اطر   ات ن مخ د م لح

شكل   الكوارث   دول وقطاعات         ال يتجزأ من       جزءاً ت ة لل ساعدات المقدم الم
  ؛تنميةال

كرتارية ت • وم س اخق ر المن شأن تغي ة ب دة اإلطاري م المتح ة األم  اتفاقي
)UNFCCC (       لعمل معاً وأمانة األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث با 

ق شكل وثي اطر  وفير  لت،ب ن مخ د م ل الح ددة لجع ة مح ادئ توجيهي مب
وارث  اعي،  الك وع االجتم ي للن زءًاالمراع ا ج تراتيجية آوبنه ن اس ن ج م

  .خامسة عشرير المناخ في دورته الللتكيف مع تغ
  

لحد من مخاطر    حول النوع االجتماعي في الذا فإننا نوصي بأن المبادرة العالمية      
ذ إطار عمل هيو      برتبط  ت أن  جب  الكوارث ي  امج ال واستخدام    ،وج تنفي المي   برن  الع

سنوات  ائي ال ة ل الثن اره آلي وارث باعتب اطر الك ن مخ د م ة للح دم متابع يم التق وتقي
  .ةالوطنييات ز على المستوالمحر
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١٤٩

  
  
تغير المناخ والحد  أجل النوع االجتماعي في نالدولي م إعالن مانيال للعمل ٤

  من مخاطر الكوارث
  

  ٢٠٠٨ تشرين األول/  أآتوبر٢٢الفلبين  -مانيال 
  

شارآ ؤتمر الونحن الم ي الم ث للدولي ن ف رأة الثال م، م سياسة والحك ي ال ول ف ح
اعي  وع االجتم ي الالن د  ف وارث، ق اطر الك ن مخ د م اخ والح ر المن ع تغي تكيف م

انيال    ي م ا ف ن   الفلبين باجتمعن رة م ي الفت ى ١٩ف وبر ٢٢ إل شرين األول / أآت ت
  ؛٢٠٠٨

  
ر، وأ    حيوياً المرأة تشكل عامالً   على أن    نؤآد ة           للتغيي ر من المعرف ك الكثي ا تمتل نه
ادات ال    أن ت ها  ويمكنقيمة،   ال هاراتوالم ة في   صبح من القي  مجال التخفيف من       قوي

اخ  ر المن هتغي ي، ووالتكيف مع وارثف اطر الك ن مخ د م دءًا  ، الح ن ب ستوى م م
  العالمي؛وحتى المستوى المجتمع 

  
دة           ندركنحن  و اخ هي واح ًا أل        بأن آثار تغير المن ر االحتياجات إلحاح من  من أآث

سان ديات  ،اإلن ة والتنموللتح رة      والبيئي ر والهج اقم الفق صرنا، وتف ي ع ة ف ي
  ؛اتوالصراعضطرارية الا
  

اخ و          رتباط   على اال  الضوءنلقي  ونحن   ر المن ين   الوثيق بين التكيف مع تغي الحد  ب
ل  يوف بت ٢٠١٥- ٢٠٠٥و ج طار عمل هيو  قام إالتي و ،من مخاطر الكوارث   ر دلي

ة   توجيهي من أجل ال    ا     األحماي صادياتن فضل لمجتمعاتن ة       اواقت  من المخاطر الحالي
  والمستقبلية؛
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١٥٠

ن و دنح ل  نؤآ ي توص ائج الت ى النت ا تعل شترآة ل  إليه ات الم ة الحكوم ر لجن تغي
ال    تتفاوت  أن تأثيرات تغير المناخ س    والتي تشير إلى     ،المناخ بين المناطق، واألجي

شاً  أن الجنس، ونوع الدخل والمهن و مستويات  واألعمار والطبقات، و   ر تهمي  األآث
  ؛سيتأثرون بنسبة هائلة

  
  تغير المناخ؛إزاء  تتحمل مسؤولية تاريخية الدول الصناعية بأن نقرونحن 

  
ا أن      ذآر وجدير بن ى         ن ار إل اك افتق دان            أن هن ر من البل وعي في آثي ر  حول  ال تغي

  المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛
  
د و زنري ى أن الترآي الم األ  عل كان الع ن س ى م ة العظم شكلن الغالبي ساء ي ر الن آث

آذلك ، و تحكم فيها صول إلى الموارد وال   عدم المساواة في الو   وأنهن يواجهن    ،فقرًا
والتأمين، وسلطة  قروض  التكنولوجيا، والخدمات، وحقوق األراضي، ونظم ال     إلى  

  صنع القرار؛
  
ه  ي ذالو، ٢٠٠٧إلى تقرير التنمية البشرية لعام      نشيرو د    جاء في اخ ق ر المن أن تغي

  يؤدي إلى تضخيم األنماط القائمة لعدم المساواة بين الجنسين؛
  

اعي     منظور ال  غياب   نستنكرن  ونح وع االجتم ة       ن ات العالمي ر  حول   في االتفاق تغي
ات ال المناخ، على الرغم من االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية، و       ة  اآللي ملزم

   بشأن المساواة بين الجنسين؛قانونًا
  

  :ونحن نعلن هنا أنه
  
ا قضية          يجب استيعاب     )أ ى أنه سلبية عل ة    تغير المناخ وآثاره ال طوي  تنللتنمي

ع       ي جمي داخل ف اعي، وتت وع االجتم ضامين الن ى م ات عل القطاع
سياسية( صادية وال ة واالقت ة والثقافي ن ) االجتماعي ستوى م ى م ع إل المجتم

المي، و ستوى الع سيق الم ع يجب تن ود جمي ين جه ر المعني ضمان أن تغي ل
دابير  اخ وت وارث ت االمن اطر الك ن مخ د م وع  لح ستجيبة للن ون م ك

  لنظم المعرفة المحلية واحترام حقوق اإلنسان؛ومراعية ، ماعياالجت
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١٥١

بقدر متساٍو في عمليات صنع القرار حول        المرأة والرجل   يجب أن تشارك      )ب
وارث  ت اطر الك ن مخ د م اخ والح ر المن ي  غي ستوى المجتمع ى الم ، عل

  والوطني والدولي؛
  
ى   )ج ة يجب عل دة اإلطاري م المتح ة األم ي اتفاقي اختغلاألطراف ف ر المن  أن ي

ث ى االتح ة عل ة العام زام ب األمان سان، لت وق اإلن ايير حق أطر ومع
ة                ل اتفاقي سين، مث ين الجن ساواة ب ق الم ة لتحقي وااللتزامات الدولية والوطني

رأة، و           ز ضد الم دة   القضاء على جميع أشكال التميي اج عمل    ل٢١األجن منه
ين ن  و، بك س األم رارات مجل رار ، ١٨٢٠ و١٣٢٥ق  ٢٠٠٥/٣١والق

م المتحد،       لمجلس االقتصادي واالجتماعي    ل ابع لألم ة    الت واألهداف اإلنمائي
وق ال            ج لأللفية، وإطار عمل هيو     شأن حق دة ب م المتح ة األم سكان و، واتفاقي

  ؛يناألصلي
  
  : المناخ عليهمرلتغيطارية األمم المتحد اإلاألطراف في اتفاقية   )د
  

ع   )١ ذي بوض سكرتير التنفي ة ال تراتيجيةمطالب اج ضمن ت اس إدم
اعي    اعتبارات ال  شكل متكامل في       نوع االجتم رامج      ب خطة عمل وب

ات      في   ، و االتفاقيةطراف  وفي مساعداتها أل   ،األمانة اون مع آلي التع
  التمويل؛

  
راء ال     اضم  )٢ اعي في       ن مشارآة المرأة وخب وع االجتم داد   ن ديم  إع وتق

افئ ل      الوطنية،   التقارير والمراسالت  ذلك الحضور المتك س وآ ين لجن
ة، و        ة والدولي ؤتمر األطراف،      خاصًة   في االجتماعات الوطني في م

  ؛صاحبة صوت هامواالعتراف بالمرأة بوصفها 
  
تعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، في       بال األمانة   ةلباطم  )٣

ع  ة لل وض ادئ التوجيهي وع   سياسات المب ة للن رامج المراعي والب
ى    مساعدة الحكومات االجتماعي، من أجل     ين      عل ساواة ب ضمان الم

ر       ،الحد من المخاطر المتصلة بالمناخ     في   الجنسين  والتكيف مع تغي
  المناخ على المستوى الوطني ومستوى المجتمع؛
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١٥٢

ن          )ـه د م اخ والح ر المن دابير تغي م ت ل ودع ات تموي ة وآلي سات المالي المؤس
  :، يجب عليهامخاطر الكوارث

  
ذ و    في ت إدماج معايير النوع االجتماعي       )١ ة  خطيط وتصميم وتنفي متابع

  وتقييم البرامج والمشاريع والمبادرات؛
  
تخصيص موارد آافية لتلبية احتياجات المرأة في التخفيف من تغير            )٢

 والتكيف والحد من مخاطر الكوارث، على سبيل المثال عن          ،المناخ
اً  سليمة بيئي ات ال م والتكنولوجي ل المالئ وفير التموي ق ت م طري ، ودع

ادر وارد   المب ستدام للم تخدام الم ي االس شعبية ف سائية ال ات الن
  الطبيعية؛

  
صناعات ال         )٣ ل ال وارد     االمتناع عن تموي ستنفد الم دين     تي ت ل التع ، مث

از الطبيعي          نفط والغ د من      و ،وقطع األشجار واستخراج ال ي تزي الت
  .حدة تغير المناخ والفقر وعدم المساواة بين الجنسين

  
ة، وصناديق          اآلليات القائمة على      )و ة النظيف وقروض  السوق، مثل آلية التنمي

رأة والرجل، ويجب أن               تبادل   الكربون، يجب أن تكون  متناول آل من الم
ادلافتنضمن االت ول  و . ع الع ة أن تم ة النظيف ة التنمي ى آلي ذا يجب عل هك

ة، و  اءة الطاق زز آف ي تع شاريع الت يح الم ددة  تت ة المتج ات الطاق تكنولوجي
عار معقول اتوبأس ة احتياج ساء لتلبي شطة هنة للن ز األن ة، وتعزي  المنزلي

  االقتصادية واالجتماعية والحراك االقتصادي،
  
الي "بناء على خطة عمل      ومن أجل ال    )ز ة     "ب دة اإلطاري م المتح ة األم ، واتفاقي

اخ  ر المن ول تغي ادة (ح ل هيو)٦الم ار عم ة (و ج، وإط ، يجب )٣األولوي
  :على الحكومات

  
ذ    ، وتطوير ،ير وتيس ،تعزيز  )١ رامج و   وتنفي ة     ب ة العام  ،حمالت التوعي

وارث،         حول   والتعليم والتدريب    اخ والحد من مخاطر الك ر المن تغي
  واستهداف النساء والرجال والفتيان والفتيات على حد سواء؛
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١٥٣

ب   الحكو  )ي ة يج ات الدولي ات والمنظم ل أم وارد  ن تواص صيص م تخ
اعي،   ات المينازيلمل وع االجتم ة للن ضمان ت راعي ة  وفير ل وارد الكافي الم

، وتعزيز قدرتها  واألآثر حرمانًا األشد فقرًالتعزيز قدرات المرأة، والسيماً 
  تغير المناخ والكوارث؛مجابهة على 

ات    )٢ ى المعلوم سير الوصول إل راءات  تي اج اإلج ات ونت ول سياس ح
هذه المعلومات   كوارث، و بتغير المناخ والحد من مخاطر ال     الخاصة  
ل،    و ،لفهملالرجال والنساء   يحتاجها   اخ      التعام ر المن واالستجابة لتغي

ة      روف المحلي ار الظ ي االعتب ذ ف ع األخ وارث، م اطر الك ومخ
ل جودة الوصول         ى والوطنية مث ة،         إل ت، ومحو األمي  شبكة االنترن

  وقضايا اللغة؛
  
ادرات  مارسات  االطالع على أفضل الم   إتاحة  منهجي و التوثيق ال   )٣ لمب

وارث      اطر الك ن مخ د م اخ والح ر المن وع  تغي ة للن المراعي
  ، وتيسير تكرار مثل هذه الممارسات؛االجتماعي

  
ة   )ح ي التنمي شرآاء ف ع ال رويج جمي ضمنوا الت يهم أن ي ب عل ل اعمألليج

وارث         أن تدابير   ، و ة الالزمة اإليجابي تم  تغير المناخ والحد من مخاطر الك ي
دال ا بمع ي ااعتماده اطق المعرضة ت سريعة ف ل اللمخاطر للمن ة، مث عالي

  زرية الصغيرة؛فريقيا والدول الُجأ
  
ات و  )ط ا الحكوم ا أو مكاتبه صائيةهيئاته ة ،اإلح ات الدولي  والمنظم

الجنس  نوع  جمع البيانات المصنفة حسب     جب عليها    ي ،والمؤسسات المالية 
  تسهيل إتاحة هذه البيانات؛في آل قطاع، و

  

  
ة ي  الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدو     )ك ا أن      لي ستعد،   ،ترصد جب عليه وت

ة     ب يستجتو شرية الناجم رات الب صراعات والهج زوح وال ر  للن ن تغي ع
  المناخ، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء واألطفال؛
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ين    )ل اون ب سيق التع ة وتن وبتنمي وب والجن ين  و،الجن شمال ب وب، ال والجن
ة ل      تجابة الفعال ى االس اون إل ذا التع ؤدي ه ث ي ضايا اللبحي وع  ق ة للن دولي

  تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث واألمن الغذائي؛االجتماعي في 
  
 ،نو والبرلماني، والمجتمع المدني  ،والوآاالت المتخصصة المرأة،  منظمات    )م

وزارات سين     ،وال ين الجن ساواة ب ن الم سؤولة ع ة الم  واإلدارات الحكومي
رأة  ؤون الم ون له ،وش ب أن يك شات   ودور صوت م يج ي المناق وى ف أق

  .والقرارات التي يتم اتخاذها بشأن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
  

ا الكامل نحن   ن التزامن داف، وأن بانعل ذه األه ق ه ساهمة في تحقي ع نلم اون م تع
ض بعض نبع ع ا ال ين  وم ع المعني صلةجمي ات   ذوي ال ك الحكوم ي ذل ا ف ، بم

المؤسسات  ، و يناألصلي سكان  المدني وال  والبرلمانيين والقطاع الخاص والمجتمع     
ع   راد، م ة واألف ة والديني ا بطرح األآاديمي ع  صدق النواي ام جمي ذا اإلعالن أم ه

تم   االجتماعات التي    رارات      ي اذ ق ا اتخ اخ، والحد من     تتصل ب من خالله ر المن تغي
ك      ي ذل ا ف وارث، بم اطر الك شر ال  مخ ة ع دورة الرابع دة    ال م المتح ة األم تفاقي

تعقد في            ح اإلطارية   ي س اخ الت ر المن ان "ول تغي دورة الخامسة عشر      ، و "بوزن ال
اجن "التي ستعقد في      المي للحد من مخاطر              ،  "آوبنه دى الع ة للمنت دورة الثاني وال

  . ذلكبعدما يستجد  و،الكوارث
  

  ٢٠٠٨ تشرين األول/  أآتوبر٢٢
  انيتفندق دوسيت 

  الفلبين - مانيال
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   قراءات إضافية٥
  

  :توفرة على الموقع اإللكترونيآل هذه المطبوعات م
www.preventionwe.net 

  
5. Further Readings 

All publications are available in PreventionWeb at 
www.preventionwe.net 

Indigenous knowledge: disaster risk reduction, policy note 
Source(s): European Union; Kyoto University; SEEDS; UNISDR 
Publication date: 2009 
Number of pages: 18 p. 
This policy note aims to provide a directional path for mainstreaming 
indigenous knowledge in disaster risk reduction by national 
authorities and ministries of disaster management and education, 
institutions of higher education in disaster management, and 
international and national NGOs in Asian countries. It addresses 
thematic areas such as: climate change and food security, rural 
development, urban risk reduction, gender and inclusion, mountain 
ecosystems, coastal zones, river basin management, water resource 
management, and housing. 

Progress of the world’s women 2008/2009: who answers to women? 
Gender and accountability 
Source(s): United Nations Development Fund for Women 
(UNIFEM) 
Publication date: 2009 
Number of pages: 152 p. 
This report demonstrates that the Millennium Development Goals 
(MDGs) and other international commitments to women will only be 
met if gender-responsive accountability systems are put in place both 
nationally and internationally. It provides examples of how women 
are demanding accountability for action on commitments to promote 
gender equality and women’s rights from national governments, 
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justice and law enforcement systems, employers and service 
providers, as well as international institutions. 

Stories from the Pacific: the gendered dimensions of disaster risk 
management and adaptation to climate change 
Source(s): AusAid, Government of Australia; UNDP 
Publication date: 2009 
Number of pages: 36 p. 
This publication targets donors and development practitioners across 
the Pacific region and is intended to be used as a tool to guide the 
substance and direction of future programming in disaster risk 
management and adaptation to climate change. 

Bureau for Crisis Prevention and Recovery Annual Report 2007 
Source(s): BCPR 
Publication date: 2008 
Number of pages: 80 p. 
This second Annual Report of UNDP-BCPR, Outlook 2007, 
provides an overview of how UNDP has continued to increase its 
efforts to deliver tangible results in preventing crisis and promoting 
recovery. Since its inception in 2001, the Bureau has sought to 
promote new ways of doing business--faster, earlier and in riskier 
situations--to restore the quality of life for those who have been 
affected by disaster or violent conflict. 

Community based disaster risk reduction regional consultative 
meeting, West Asia, Middle East and North Africa region: summary 
and proceeding report 
Source(s): IFRC; UNISDR 
Publication date: 2008 
Number of pages: 5 p. 
This report gives a summary of the meeting, as well as 
recommendations to integrate disaster management and risk 
reduction as a part of the development agenda, through disaster risk 
reduction training and capacity building, and comprehensive disaster 
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risk reduction planning processes and frameworks at national and 
local level. 

Enabling women’s empowerment in post disaster reconstruction 
Source(s): DIT; RICS 
Publication date: 2008 
Number of pages: 19 p. 
This study explores women’s status in post disaster situations and 
examines the concept of empowerment in response to the need to 
include women’s contribution to disaster management and to 
emphasise its importance in building disaster resilient communities. 
It discusses the factors that influence women’s empowerment in post 
disaster reconstruction. 

From grassroots to global: people centered disaster risk reduction 
Source(s): ProVention Consortium 
Publication date: 2008 
Number of pages: 26 p. 
The aim of this forum report is to record the energy, ideas and views 
resulting from discussions and presentations in the formal sessions 
and also in the corridors of the event, which is designed to allow free 
talking and frank exchange of ideas, challenges and innovation on 
disaster risk reduction. 

Gender mainstreaming in emergency management: opportunities for 
building community resilience in Canada 
Source(s): PHAC, Government of Canada 
Publication date: 2008 
Number of pages: 95 p. 
This report builds on international efforts over the past decade to 
develop more gender-sensitive approaches to disaster risk 
management. It addresses recent initiatives by researchers, 
practitioners and policy makers to promote gender mainstreaming. 

Gender perspectives: integrating disaster risk reduction into climate 
change adaptation 
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Source(s): UNISDR 
Publication date: 2008 
Number of pages: 76 p. 
This publication points out the vital nexus between women’s 
experiences of natural resource management, climate change 
adaptation and disaster risk reduction, and how they can come 
together to make whole communities strong and sustainable. 

Gender sensitive disaster management: a toolkit for practitioners 
Publisher(s): Earthworm Books 
Publication date: 2008 
Number of pages: 116 p. 
This Toolkit is the outcome of a research study undertaken to 
understand gender mainstreaming strategies used by NGOs and the 
Government in the context of their responses to and management of 
the Tsunami aftermath in Tamil Nadu. 

Natural disasters and remittances: exploring the linkages between 
poverty, gender, and disaster vulnerability in Caribbean SIDS 
Source(s): United Nations University 
Publication date: 2008 
Number of pages: 14 p. 
This research paper explores the linkages between poverty and 
disaster vulnerability in the context of remittance flows to 
households in the Caribbean. Jamaica is used as the case study 
country. 

Participatory impact assessment: a guide for practitioners 
Source(s): FIC 
Publication date: 2008 
Number of pages: 63 p. 
This guide aims to provide practitioners with a broad framework for 
carrying out project level Participatory Impact Assessments (PIA) of 
livelihoods interventions in the humanitarian sector. 

Poverty in a changing climate 
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Source(s): Institute of Development Studies 
Publication date: 2008 
Number of pages: 120 p. 
This bulletin explores adaptation using different insights and 
approaches – exploring linkages from chronic poverty, gender, social 
exclusion, livelihoods, economics, and asset-based approaches. 

Rethinking disasters: why death and destruction is not nature’s fault 
but human failure 
Source(s): Oxfam International 
Publication date: 2008 
Number of pages: 43 p. 
This report shows that successful disaster risk reduction policies, 
integrated into development work, save lives and money, making 
vulnerable communities more resilient and protecting development 
gains. 

Training manual on gender and climate change 
Source(s): Global Gender and Climate Alliance; IUCN; UNDP 
Publication date: 2008 
Number of pages: 227 p. 
This manual has been designed as a practical tool to increase the 
capacity of policy and decision makers to develop gender-responsive 
climate change policies and strategies. 

Women as equal partners: gender dimensions of disaster risk 
management programme 
Source(s): Government of India; UNDP 
Publication date: 2008 
Number of pages: 57 p. 
This documents addresses sustainable reduction in disaster risk and 
states that one of the critical indicators of disaster risk reduction is 
gender equity in disaster preparedness. 

Building better futures: empowering grassroots women to build 
resilient communities 
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Source(s): GROOTS 
Publication date: 2007 
Number of pages: 12 p. 
This publication highlights roles that grassroots women are playing 
in building resilient communities and insights emerging from 
resilience building efforts led by grassroots women in Peru, Jamaica, 
Honduras, Turkey, Indonesia, Sri Lanka and India. 

Evaluation and strengthening of early warning systems in countries 
affected by the 26 December 2004 tsunami: report 
Source(s): UNISDR - PPEW 
Publication date: 2007 
Number of pages: 81 p 
This report presents an initiative which objective was to provide an 
overall integrated framework for strengthening early warning 
systems in the Indian Ocean region by building on the existing 
systems and to facilitate coordination among various specialized and 
technical institutions. 

Gender matters: lessons for disaster risk reduction in South Asia 
Source(s): ECHO; ICIMOD 
Publication date: 2007 
Number of pages: 51 p. 
This report draws attention to gender as an indicator of vulnerability 
and discusses how women are disproportionately affected, 
particularly in the field of disaster preparedness and management 

Gender perspective: working together for disaster risk reduction 
Publisher(s): UNISDR 
Publication date: 2007 
Number of pages: 54 p. 
This publication is part of ongoing efforts facilitated by UNISDR to 
build a global partnership for mainstreaming gender issues into the 
disaster risk reduction process. 

Mainstreaming gender equality and equity in ABS governance 
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Source(s): IUCN 
Publication date: 2007 
Number of pages: 105 p. 
This document aims to serve as the basis for a methodological 
proposal to mainstream a gender equity and equality perspective into 
the processes involving the access and benefit-sharing of biodiversity 
resources. 

People-centred climate change adaptation: Integrating gender issues 
Source(s): FAO 
Publication date: 2007 
Number of pages: 2 p. 
This brief explains the links between gender issues and climate 
change and recommends ways to integrate gender into climate 
change adaptation policies and activities. 

Superar la desigualdad, reducir el riesgo: gestión del riesgo de 
desastres con equidad de género 
Source(s): UNDP 
Publication date: 2007 
Number of pages: 118 p. 
Spanish Document. 

Women pastoralists: preserving traditional knowledge, facing 
modern challenges 
Source(s): UNCCD 
Publication date: 2007 
Number of pages: 45 p. 
This publication is devoted to women pastoralists, their knowledge 
of and contributions to sustainable land management, and the coping 
mechanisms they have developed in their struggle to survive. 

Words into action: a guide to implementing the Hyogo Framework 
Source(s): UNISDR 
Publication date: 2007 
Number of pages: 165 p. 
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This Guide has been created to provide advice on useful strategies 
for implementing the Hyogo Framework for Action 2005-2015: 
Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters 
(HFA). 

Desastres naturales y vulnerabilidad de las mujeres en México 
Source(s): UNDP 
Publication date: 2006 
Number of pages: 290 p. 
Spanish Document. 

Disaster risk reduction: a call to action 
Source(s): ILO; IRP; UNISDR 
Publication date: 2006 
Number of pages: 84 p. 
The document assists in facilitating and supporting efforts by 
governments, local authorities, international organizations, and 
multilateral financial and trade institutions to invest in reducing 
disaster risk and to promote sustainable development policies that 
will create better opportunities for all. 

Gender and desertification: expanding roles for women to restore 
drylands 
Source(s): IFAD 
Publication date: 2006 
Number of pages: 27 p. 
This review examines the impact of desertification on women, their 
role in the management of natural resources and drylands, and the 
constraints they face 

Gender and qualitative interpretation of data 
Source(s): SDC, Government of Switzerland 
Publication date: 2006 
Number of pages: 70 p. 
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The aim of these matrice is to assist users to reach a more qualitative 
understanding in their reading and interpretation of quantitative data 
from a gender perspective. 

Gender: the missing component of the response to climate change 
Source(s): FAO 
Publication date: 2006 
Number of pages: 37 p. 
This report analyzes the gender dimension of climate change and the 
policies enacted to mitigate and adapt to its impacts with the aim of 
developing gender sensitive approaches with regard to mitigation 
measures, adaptation projects and national regimes. 

Let our children teach us!: a review of the role of education and 
knowledge in disaster risk reduction 
Source(s): UNISDR 
Publication date: 2006 
Number of pages: 135 p. 
This review examines good practices to reduce disaster risk through 
education, knowledge and innovation (including efforts to protect 
schools from extreme natural events). 

Women, girls, boys and men, different needs, equal opportunities: 
IASC gender handbook in humanitarian action 
Source(s): IASC 
Publication date: 2006 
Number of pages: 112 p. 
This handbook sets forth standards for theintegration of gender issues 
from the outset of a new complex emergency or disaster, so that 
humanitarian services provided neither exacerbate nor inadvertently 
put people at risk; reach their target audience; and have maximum 
positive impact. 

Gender and disaster sourcebook: a sampler 
Source(s): PERI 
Publication date: 2005 
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This one-stop user-friendly electronic guide is aiming to help answer 
the following questions: What is the link between gender equality 
and disaster risk? 

Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives 
Source(s): UNISDR 
Publication date: 2004 
Number of pages: 429 p. 
This book provides guidance, policy orientation and inspiration, as 
well as serving as a reference for lessons on how to reduce risk and 
vulnerability to hazards and to meet the challenges of tomorrow. 

Working with Women at Risk: Practical Guidelines for Assessing 
Local Disaster Risk 
Source(s): International Hurricane Center Florida International 
Publication date: 2003 
Number of pages: 104 p. 
This is a workbook for training community women to conduct hazard 
assessments and plan mitigation for their local neighbourhoods. The 
model was developed and tested in communities in the Dominican 
Republic, El Salvador, St. Lucia and Dominica. 
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