
 
 

   الحكومية  غير  للمنظمات  ية مواز   وفعالية  تقاطعي  نسوي   حوار

  (CSW66في إطار الدورة السادسة والستين للجنة وضع املرأة )

 األمريكية املتحدة الواليات شرق  بتوقيت ظهًرا  12:00 - صباًحا 10:00 ،2022  آذار/مارس 18 الجمعة،

 

 األعمال وجدول    املفاهيمية  ذكرةامل

 

  للدورة السادسة والستين للجنة وضع املرأة يةمواز  فعالية تيسير  على وحلفائها،1املشاركين رعاةال بمعية( WIMN) الهجرة في النساء شبكة ستعمل

(CSW66)   للدورة    الرئيس ي  املوضوع  في  التقاطعي  النسوي   الحوار  هذا  سيساهمو ".  األزمة  في   للمرأة  اإلنسان  وحقوق   والنزوح  الهجرة " موضوع  حول

  الحد   وبرامج  سياساتو   املناخ  تغير   سياق  في  والفتيات   النساء  جميع  وتمكين  الجنسين  بين  املساواة  تحقيق"  املرأة،  وضع  للجنةالسادسة والستين  

 املرأة  حقوق   حركة  ضمن  الهجرة  في  النساء  واقع  لتسليط الضوء على  الهجرة  في   النساء  شبكة  عمل  لىإ  وسيستند   ،"والكوارث  ةيالبيئ  خاطرامل  من

  حركات   بناء:  االجتماعي  والنوع  الهجرة  ير سجت"  الهجرة  في  النساء  شبكةة لوالدولي  ة اإلقليمي  اتالحوار   سلسلة   ضمن  ه الفعاليةهذ   وتندرج  .العاملية

 مختلف أشكال انعدام من للحد  املتقاطعة النسوية املقاربات تعزيز إلى تسعىو  ،(Robert Bosch Stiftung) مؤسسة روبرت بوش من بدعم ،"أقوى 

 . املساواة

 

  بين   املساواة  إلى  املستندة  االستجابات  غياب  عن  الناشئة  التحديات  ،متنوعة  وإقليمية  قطاعية  نظر  وجهات  يمثلن  اللواتي  ،تااملتحدث  تناول تس

. يتينحوار   جلستين  من  الفعالية  تألفتس.  املناخ  بسببوالنزوح    الهجرة  وكذلك  النزوح  ملخاطرللتصدي    والعدالة  الحقوق   على  والقائمة  الجنسين

  تؤدي وكيف ،غير متكافئة أخرى  وعالقات االجتماعي النوع حسب تنظيمها يتم  وكيف النزوح، ملخاطر الجذرية األسباب في األولى الجلسةوستنظر 

ات املتحدثتتطرق  س.  الحدود  وعبر ا  داخلي  والنزوح  الهجرة  سياقات  في  املرأة  حقوق   على  الثانيةوستركز الجلسة  .  املخاطر  هذه  تفاقم  إلى  املناخ  أزمة

  الجنسية   الصحة/الصحية  والرعاية  الالئق  العمل  إلى  الوصول   في  تحديات  –  والنازحات  املهاجرات  النساء  تواجه  التي  ةالعديد   التحديات  إلى

إلى  االجتماعية،  والحماية  واإلنجابية بعض.  التنقل  وحرية  األمان  غياب  باإلضافة  أيضا  املتحدثات  تغلب  عن    نماذجال  وستشارك   النساءطريقة 

 . األمامية الخطوط في للتضامن نماذج  يخلقنصامدات ليصبح رائدات   التحديات، هذه على  النازحات/املهاجرات

 

 
1 NNIRR، العامة للخدمات الدولية التضامن، مركز (PSI)، املوحدة العاملية الخدمة لجنة (UUSC)، WIDE+،ACT Alliance ،RESAMA، APWLD، CWS ،WRC.     
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تعتبر السبب الرئيس ي  املساواة عدم من أخرى  متداخلة أشكالو  االجتماعي النوع اتاملتحدث ستناقش .النزوح لخطر الجذرية األسباب: 1 الجلسة

 أكثر  البعض كل تلك األسباب جعلت  وكيف ،ذاته حد  في املناخ تغير   بغض النظر عن املناخ، أزمة ظل يف النزوح مخاطر للنزوح وسيتناولن بالنقاش

غيرها من  و  األراض ي على واالستيالء واملستمر التاريخي العنصري  اإلقصاء األسباب هذه وتشمل. النزوح طرخ ذلك في بما املناخ تغير  لتأثيرات عرضة

  حقوق   ذلك   في  بما  –   تفاعلهن مع هذا الواقع  وطريقة   الواقع  أرض  على  املرأة  حقوق   على  أساس ي  بشكل  التركيزومن خالل .  أخرى   أمور   بين  من  وارد،امل

 املجتمعات  في  النساء  تعامل طريقة  وكذلك  النزوحب  املرتبطة  خاطرامل  والقطاعات  األقاليم  مختلف  من  املتدخالتستناقش    –القروية /الريفية  املرأة

  املالية  التحويالت على  واالعتماد املسؤولياتغيرها من و  لرعايةبتزايد واجبات ا ة املرتبطةضافياإل  الهشاشة مع لهجرةل واملعرضة املناختغير ب املتأثرة

 . تصل ال قد  التي

  على  سنركز   الثانية،  خالل الجلسة  .والنزوح  الهجرة  سياق  في  وتضامنها  وقدرتها على التصرف في شؤونها  واحتياجاتها  املرأة  حقوق .  2  الجلسة

اللذين  من  العديد   أن  املرجح  من.  النزوح/الهجرة  سياق  في  النساء  تواجه  التي  والتحديات  املخاطر  املخاطر  من  يفرون  أو  نو يغادر   األشخاص 

 مخيمات كانت سواء جديدة، مواقع في –  املخاطر نفس بالضرورة وليست  –  جديدة بيئية/مناخية ن مخاطرو واجهسي البيئية/ املناخيةوالتأثيرات 

  العديد  أيًضا  ن و يواجهفإنهم   والنازحات،  املهاجرات  النساء  جميع  وعلى غرار.  الحضرية  املناطق  في  عشوائية مستوطنات  أو  قروية/ريفية  مناطق  أو

في    النزوح  وكذلك   الحضرية،  املناطق  داخل/إلى  النزوح /الهجرة  ذلك  في  بما  األوضاع  من  مجموعةإلى    اتاملتحدث  وستتطرق .  األخرى   املعيقات  من

 وستعرج.  الهوية  وثائق  عدم التوفر على   بسبب  ذلك  في  بما  النساء،  تواجه  التي  املحددة  التحدياتسيناقشن  و   املخيمات،في    أو  القروي/الريفيالوسط  

  فيما  املطروحة  التحديات  من حيث  ،هنفس  الوقت  في  ومختلفة  متشابهة  لحدودل  براعالو   الداخلي  التنقل  تجارب  فيها  تكون   التي  الطرق على    املتحدثات

  والعدالة،  الالئق  العمل  إلى  الوصول   باإلضافة إلى   االجتماعية،  والحماية  الصحية  الرعاية  ذلك  في  بما  الخدمات   إلى  والوصول   واألمن  قائوثبال  يتعلق

  أو /و  النزوح  لخطر  املعرضات  النساء  نيتمكتعزز    التي  املبادرات  إلى  معتسنسو .  الحدود  عبرن   الالئي  املهاجرات  تواجه   التي  الخاصة   والتحديات

 .مستدامة عيش وسبل كريمة حياة إلى وصولهن تسهل والتي املهاجرات، أو النازحات

 

 جدول األعمال والصيغة 

 ( دقيقة 120) آذار/مارس 18 الجمعة، ،األمريكية املتحدة الواليات شرق  بتوقيت ظهًرا 12:00 - صباًحا 10:00

 ( الروسية العربية، الفرنسية، اإلسبانية، اإلنجليزية،) لغات خمسإلى  فورية ترجمة

 بإشراف ميسرة  جلستان

o جلسة لكل ميسرة 

o ناطرحست   ثم  ،املتحدثات بإيجاز  امليسرتان  قدمتس   
ً
   سؤاال

ً
  جولة االنتقال إلى    أو/و  التعقيب  إمكانية  مع  ،على كل متحدثة  رئيسيا

 من األسئلة ثانية

o  مع املتحدثات تجاوب وجيز  هناك سيكون  الثانية، خالل الجلسة 

o  الدردشة  ركن في املوضوعة األسئلة عبر  خالل الجلستين املشاركين لتفاعل فرصستكون هناك 

 
 الفورية  الترجمة  لوصول إلىل إرشادات ذلك في بما ،تعليمات حول االجتماع الرعاة، وتقديم يةترحيبكلمة     10:05- 10:00

 ه أهدافوسير االجتماع و  ،التي يتناولها االجتماع  واضيعامل عن موجزة ملحة   10:10- 10:05

 ( دقيقة 30) النزوح لخطر الجذرية األسباب :1  الجلسة    10:40- 10:10

 ( اتأكيده تم) (WIMNشبكة النساء والهجرة ) (،Carol Bartonكارول بارتون ): امليسرة

 :اتاملتحدث

معهد البحوث السياسية املتكاملة )الواليات املتحدة(، معهد القانون   (،Mariama Williamsمارياما ويليامس ) 

 ( DAWNبدائل التنمية بمعية النساء من أجل حقبة جديدة )والسياسات )جمايكا(، ومنظمة 
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 (، هندوراس.FESTAGROاتحاد نقابات عمال قطاع الصناعات الغذائية ) (،Iris Munguiaأيريس منجية )

 (، البرازيلRESAMAشبكة جنوب أمريكا للهجرة البيئية ) (،Erika Pires Ramosإريكا بيرس راموس )

 الدردشة  ركن من سؤالين أو  سؤالطرح  ذلك في بما موجزة، مناقشة 10:50- 10:40

  استراحة 10:55- 10:50

 
  موجزة   ومناقشة  في إطار الهجرة والنزوح  هاتضامن و   وقدرتها على التصرف في شؤونهاحقوق املرأة واحتياجاتها  :  2  الجلسة   11:35- 10:55

 (دقيقة 40)

 مركز التضامن (،Sonia Mistryة: صونيا ميستري )امليسر 

 :اتاملتحدث

 (، غواتيماالACCSSجمعية التنسيق املجتمعي للخدمات الصحية ) (،Elizabeth Ibarraإليزابيث إبارا )

 جامعة الدولة الحرة، جنوب أفريقيا  (،Alice Ncubeأليس نكوبي )

 منظمة باهاماس للمساواة، باهاماس  (،Alicia Wallaceأليسيا واالس )

أبيودون  )-مرادك  للخدمات   (،Moradeke Abiodun-Badruبادرو  الدولية  نيجريا،  في  داخليا  النازحين  مشروع  منسقة 

 ( PSIالعامة )

 أمريكا الوسطى، محاورة –االتحاد اللوثري العاملي  (،Zoraya Urbinaزورايا أوربينا )

 موجزة شاقنجلسة    11:45- 11:35

 (Alianza Americasاألمريكيتين )تحالف  ،أوليا هيلينا قدًما، املض ي وسبل بارزةال نقاطال   11:55- 11:45

 اختتام األشغال    12:00- 11:55

 

 يةتقاطع ب  شبكتنا  وتعترف.  والتنمية  الهجرة  سياسات  جميع  صلب  في  للمرأة  اإلنسان حقوق وضع    تعزيز  على(  WIMN)  الهجرة  في  النساء  شبكة  تعمل

  وتوفر.  القومي  واألصل  واإلعاقة  الهجرة   ووضع   والسن،  ،والدين  ،يةان الجنس  والهوية   الجنس ي  والتوجه  ،والطبقة  واإلثنية،   ،والعرق   النوع االجتماعي،

من    بالهجرة  املتأثرة  واألسر  النساء  مختلف  ملصالح  األولوية  تعطيو   الحقوق   على  تركز  سياسات  لتطوير  نشطاءو   منظماتفضاء تلتئم فيه    الشبكة

 . العالم أنحاء جميع جميع


