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 الدورة السابعة والسبعون 

 * من القائمة األولية  26البند 

 النهوض بالمرأة 

   
 وأسبابه وعواقبه والفتاة العنف ضد المرأة   

  
 مذكرة من األمين العام  

 
نف يتشــــــين األمان الناي يل  لحاا جلع الامعية النامة اقيقي المقياة اللاعــــــة المننية يم ــــــللة الن 

 .75/161وأسبايه وعواقبه، اقم ال الم، المقدي وفقا لقياا الامعية النامة  الميأة والفتاةضد 

  

 

 * A/77/50. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/75/161
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/75/161
https://undocs.org/ar/A/77/50
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تقرير المقررة الخاصةةةةةةة المعنية بمسةةةةةة لة العنف ضةةةةةةد المرأة والفتاة وأسةةةةةةبابه   
 وعواقبه، ريم السالم 

 
في سةةةةةياة ألمة المناا، بما في للد التدلور ال ي ي  المرأة والفتاة العنف ضةةةةةد   

 وما يتصل به من تدابير الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها 
  

 موجز  
في هذا التقيقي، ا ـــــــتقشـــــــف المقياة اللاعـــــــة المننية يم ـــــــللة الننف ضـــــــد الميأة والفتاة وأســـــــبايه  

ــالم، الن  ة  ا  ــيقد، والننف ضــــــد  وعواقبه، اقم ال ــــ ــا  ذلش من اشــــ ن أزمة المناخ، والتدهوا البائي وما يتصــــ
الميأة والفتاة. وهي اقّيم مواطن الضــنف المتداة ة التي انا ي من ا فئاا الن ــاك األعري عيضــة للاي ا  اا 
الضـــــــــــــــااة لتضاي المنــاخ وانية الممــااســـــــــــــــاا الااــدة والتحــدلــاا المواج ــة في ج مــا      يياعي المن وا 

 ان ا ي فيما يتن ق يالتصدي ألزمة المناخ.ال
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 مة مقد  -   أوال  

لقدي هذا التقيقي الذي أعداه المقياة اللاعـة المننية يم ـللة الننف ضـد الميأة والفتاة وأسـبايه وعواقبه،   - 1
، اقّيم . وفي التقيقي 17/ 41و ياا ما س حقوق اإل  ـا    161/ 75اقم ال ـالم، جلع الامعية النامة عم  يقيااها 

المقياة اللاعـــــــــة الننف ضـــــــــد الميأة والفتاة وم اهي  المتنوعة في ســـــــــياق أزمة المناخ، يما في  لش التدهوا 
 البائي وما يتصا يه من ادا اي الحد من ملاطي القوااث واالستااية ل ا.

  
 رة الخاصة األنشطة التي اضطلعت بها المقر  -  ثانيا  

اي  األ شــــــــــاة التي اضــــــــــا ن    ا المقياة اللاعــــــــــة ة ت الفتية المشــــــــــمولة يالتقيقي في اقيقيها  - 2
 .(A/HRC/50/26)المواضيني المقدي جلع ما س حقوق اإل  ا  في  وااه اللم ان 

،  “ الننف ضـد   ـاك وفتياا الشـنوأل األعـ ية”اضـيني المننو   و دم  المقياة اللاعـة التقيقي المو  - 3
الذي سـ ا  فيه الضـوك ع ع أسـباأل وم اهي وعوا ل الننف الان ـا ي ضـد   ـاك وفتياا الشـنوأل األعـ ية  
وعيضـــــــ  الممااســـــــاا الاادة والتحدلاا المواج ة فيما يتن ق ي ملا ية ال اوك جلع القضـــــــاك، والوعـــــــوت جلع 

دماا الدعم، وبالمشـــــاا ة في المبا ااا والنم ياا المتصـــــ ة يمنج الننف الان ـــــا ي الحقيقة واال تصـــــان، وة
واوفاي الحمالة منه. وفي الدواة  ف ــ ا،  دم  المقياة اللاعــة ألضــا اقيقيها عن زقااا ا القايقة جلع منضوليا  

(A/HRC/50/26/Add.1). 

وع ع هامش الدواة اللم ــــان لما س حقوق اإل  ــــا ، حضــــيا المقياة اللاعــــة االجتما  الرال   - 4
ــد الميأة مج ممر ي خلياا   ــاك ع ع التمااز والننف ضــــــ ــتق ان المننية يالقضــــــ ــي لمنبي خلياا اللبياك الم ــــــ عشــــــ

 اللبياك اإل  يمية.

ن الدوت األعضـــــــاك، والمن ماا وأ ناك جعدا  هذا التقيقي، التم ـــــــ  المقياة اللاعـــــــة م ـــــــاهماا م - 5
الدولية واإل  يمية، والمؤســــــ ــــــاا الوطنية لحقوق اإل  ــــــا ، والمن ماا هاي الحلومية، وهايها من أعــــــحاأل  
ــا عن امتنا  ا   المصـــــ حة. وهي ممتنة لاميج الذين  دموا ا ا وأ لوا يشـــــ ا اا. وانيأل المقياة اللاعـــــة ألضـــ

ــان  ــاواة  ان الان ــــــــ ــا لة   واملان الميأة ل ائة األمم المتحدة ل م ــــــــ )هائة األمم المتحدة ل ميأة( وال انة اال تصــــــــ
واالجتماعية  ســــــيا والمحيد ال ا د ع ع  عم ما الواســــــج النااق فيما يتن ق يالمشــــــاوااا عبي اإل تي   مج 
اللبياك والشــــــــي اك من الماتمج المد ي، يما في  لش في مناقة جنوأل  ــــــــيق خســــــــيا والمحيد ال ا د. وارمن 

اللاعـــــــة م ـــــــاهماا المقيا اللاز المنني  تنزقز وحمالة حقوق اإل  ـــــــا  في ســـــــياق اضاي المناخ  المقياة
والمقيا اللاز المنني يم للة التزاماا حقوق اإل  ا  المتن قة يالتمتج  بائة خمنة و  يفة وعحية وم تدامة 

 في المشاوااا مج اللبياك.

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/75/161
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/75/161
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/41/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/41/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/26/Add.1
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 لمحة عامة والهدف من التقرير  -  ثالثا  

ــاواة القائمة وال ق أوجه  ما  - 6 فتئ  خ اا اضاي المناخ والتدهوا البائي اؤ ي جلع افا م أوجه عدي الم ــــــ
، أضـيا الييضـا اا، وحاالا الافان والنواعـف يما لقيأل من 2019و   2000ضـنف جديدة. وبان عامي 

الت وث الن اي . وقدمي ( 1) من األاواح 300  000  يان  ــــــلم في جميج أ حاك النالم، مؤ لة جلع جزهاق  4
الت وث المنزلي، من م م ي ـبل   م يان  ـلم سـنوقا 3,8البائي، حا  يتيك خ ااا ال ازوت وقؤ ي جلع وفاة  

. وقتفا م التدهوا البائي يمندت ينذا ياللاي، ي ــــــبل اإل ااة هاي الم ــــــتدامة ل زااعة ( 2) من الن ــــــاك واألطفات
ــتمي المندت ا ــناعية، واليعي والحياجة. وس ا اســـ لحالي ل حتياا النالمي، ف   االاافا  في متوســـــد  اجة  الصـــ

الحيااة ع ع الصــــــــــناد النالمي لن ل ا أ ا من  اجتان مئوقتان فوق م ــــــــــتوقاا ما  با الحقبة الصــــــــــناعية  
، مما لضــــــــج الدوت الازاقة الصــــــــضاية النامية في   دا  الانوأل ضــــــــمن فئة أعري الدوت ( 3) يح وت   الة القي  

 .( 4) عيضة ل لاي

وع ع  حو مــا أعــد في الــدااســـــــــــــــاا الميجعيــة التي أجيا ــا ال ائــة الحلوميــة الــدوليــة المننيــة  تضاي  - 7
المـناخ، لمـرا اضاي المـناخ عام  مضــــــــــــــاعـفا ل لاي واقو  خ اا  أعري و نـا ع ع من لعيشــــــــــــــو  يالفنـا ع ع 

ــة ل وفاة في  اا ة مناةية يل( 5) ال امش ــاك أعري عيضـــ ــاا جلع أ  الن ـــ ــي مية من  . وة صـــــ  الدااســـ ابنة عشـــ
. واؤ ي ا ـ اا المشــــــــــــــتي ـة ل قوااث الابيعـية المفـاجـئة وال واهي البااـئة الحـدوث، والـتدهوا البائي،  ( 6) اليجـات

والتشــيقد الق ــيي، ال ايا ةاايا ع ع حقوق الن ــاك والفتياا في الحياة، والحصــوت ع ع الضذاك والتضذلة، وميا  
ــحية، والتن ــلن ال ئق، واألاة، والنما ال ئق، وحمالة  الشـــــــــيأل الملمو ة والميافق الصـــــــ  يم والتداقل، وال ـــــــ

النمالة. وقؤ ي التنية لفتياا طوق ة ل ملاطي الصـــحية، مرا الموا  القيميائية الموجو ة في مباداا ا فاا  
أو الم و اا النضـــوقة الرا تة، جلع انااا   اي الضد  الصـــماك لدا الن ـــاك والفتياا يشـــلا ملت ف عن ال اي  

. وقؤ ي  قم الميــا  المــلمو ــة جلع أمياة منقولــة يــالميــا ،  ( 7) لــدا اليجــات، يمــا في  لــش في حــاالا الحمــا
 .( 8) األميقن ل بل عوا ل س بية ع ع اليضاعة الابيعية والن اك الحواما و  

 __________ 

 (1) Centre for Research on the Epidemiology of Disasters and United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction, “Human cost of disasters: an overview of the last 20 years, 2000–2019” (2020). 

 (2) E/CN.6/2022/3 ؛ و 9، الفقيةE/CN.6/2022/4. 

 (3) World Meteorological Organization, State of the Global Climate 2021 (Geneva, 2022). 

( يشــل  األينا  الان ــا ية ل حد من ملاطي القوااث  2018)  37ال انة المننية يالقضــاك ع ع التمااز ضــد الميأة، التوعــية النامة ا م  (4) 
 في سياق اضاي المناخ.

 (5) Hans-O. Pörtner and others, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability – Working 

Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). 

 ي من مااقا  سااة سولاني.اقيقي مقد (6) 

 (7) Sara Brosché, Women, Chemicals and the SDGs (United Nations Environment Programme (UNEP) 

and International Pollutants Elimination Network, 2021). 

 (8) M. Anwar Hossen and others, “Gendered perspective on climate change adaptation: a question for 

social sustainability in Badlagaree Village, Bangladesh”, Water, vol. 13, No. 14 (July 2021). 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2022/3
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2022/4
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( 19-واؤ ي التداعياا اال تصــــــــــا لة واالجتماعية الناجمة من جائحة مية فايوك  واو ا )عوفاد - 8
. وة ت الاائحة، ( 9) لع افا م األزماا المناةية والبائية، وهي اؤ ي ع ع الن ـاك والفتياا يشـلا هاي متناسـلج

ــد الميأة والفـتاة، حـا  أط ق لقـل   . ( 10) ع ع الننف المتزاـيد  “جـائحـة ال ـا”ا ـــــــــــــــتدا جميج أ وا  الننف ضــــــــــــ
أوجه اإلجحان ال يل ية اضــلم واناد  عيف أ   ( 11) واوضــا النوا ل المان ــنة ل صــدماا واألزماا اللااجية

ج تا  اةت الا اواز  القوا ومواطن الضـنف يصـواة أوسـج  اا ا، مما لانا أزمة اضاي المناخ  ضـية عدالة  
 .( 12) مناةية أساسا

وألهياة هذا التقيقي، لشــــــاي اضاي المناخ جلع اضاي في حالة المناخ لملن احديد  )مر  ياســــــتلداي  - 9
ئية( عن طيقق التضاياا في متوسـد و/أو اق ل ةصـائصـه، وق ـتمي لفتية طوق ة، عا ة ما االةتباااا اإلحصـا

امتد لنقو  أو أعري من  لش. وهو لشـــــــــــــاي جلع أي اضاي في المناخ يميوا الو  ، ســـــــــــــواك ي ـــــــــــــبل التق باا 
 .( 13) الابيعية أو  تياة ل نشاط البشيي 

ــلات   - 10 ــلا متفشـــي من أ ـ ــد الميأة والفتاة هو  ـ ــا ي، وهو يؤ ي ع ع ما لقدا والننف ضـ التمااز الان ـ
ــاك ة ت حياا ن ــاواة ( 14)  ر   الن ـــ . ف و لحوت  و  املن الميأة من التمتج يالحقوق والحيقاا ع ع  دي الم ـــ

. وهو لشـما أّي فنا عنيف ادفج جليه ( 15) مج اليجا وهو ميابد يحقوق اإل  ـا  األةيا وال لملن فصـ ه عن ا
، أو ييجا أ  يتيال ع يه، أ ا أو منا اة ل ميأة، ســـــواك من الناحية الا ـــــما ية  عصـــــبية الانس وقتيال ع يه

 .( 16) الان ية أو النف ية، يما في  لش الت ديداا أو الق ي أو الحيما  التن في من الحيقة أو

وفي حان أ  الننف ضـــد الميأة لشـــلا عاهية عالمية، ف  ه يؤ ي يشـــلا هاي متناســـل ع ع الن ـــاك  - 11
 ياا التضـــــــيا المتند ة األوجه، من  باا الن ـــــــاك ال وااي لنشـــــــن في فقي، والمنتمياا جلع جماعاا   واا  ا  

الشـــــــنوأل األعـــــــ ية و واا اإلعا ة. وقتقاطج الننف ضـــــــد الميأة ألضـــــــا مج ال واهي االجتماعية ال ـــــــياســـــــية 
ا  الضــنف. وقايح  لش واال تصــا لة، يما في  لش النزا  الم ــ ا، والتشــيقد و داة المواا ، مما يؤ ي جلع ال  

واسـتيااياياا اانل هذ  ال واهي  -سـؤاال م ما يشـل  القييية التي  د يؤ ي   ا اضاي المناخ والتدهوا البائي  
ــدـيد ،   -أو التلييف من خـ ااهـا أو التقيف من ـا   جلع اوســــــــــــــيج  اـاق ضــــــــــــــنف الميأة جزاك الننف و/أو اشــــــــــــ

 قي.احاوت المقياة اللاعة اناوله في هذا التقي  ما وهو

 __________ 

 (9) E/CN.6/2022/3 2، الفقية. 

 (10) Ramaya Emandi and others, Measuring the Shadow Pandemic: Violence against Women during 

COVID-19 (UN-Women, 2021). 

ــية النامة ا م  (11)  ــد الميأة، التوعـ ــاك ع ع التمااز ضـ ــا  يا  ال انة  A/HRC/42/26(؛ و  2018)  37ال انة المننية يالقضـ . وا  ي ألضـ
 . 2009التمااز ضد الميأة يشل  االعتباااا الان ا ية واضاي المناخ ة ت  واا ا الياينة واألابنان، اموز/يوليه  المننية يالقضاك ع ع 

 .2020األمان الناي لألمم المتحدة، ”أسمع ما اي و جليه النفوك:  داك جلع النما من أجا حقوق اإل  ا “،  (12) 

– United Nations Framework Convention on Climate Change, “Fact sheet: climate change scienceا  ي   ( 13)  

the status of climate change science today”, February 2011 . 

 .2021خ اا/مااك  9، عحيفة و ائج، “ الننف ضد الميأة ” من مة الصحة النالمية،  (14) 

( يشـل  الننف الان ـا ي ـضد الميأة، الـصا اة احديرا  2017)  35ا م    ال انة المننية يالقـضاك ع ع التمااز ـضد الميأة، التوـعية النامة (15) 
 .A/HRC/35/30؛ و 19ل توعية النامة ا م 

 .1جع   يشل  القضاك ع ع الننف ضد الميأة، الما ة  (16) 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2022/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/30
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وال اؤ ي زقا ة الوعي يشـــل  أ ي أزمة المناخ ع ع الن ـــاك والفتياا ال ايا  افيا ع ع ال ـــياســـاا ع ع  - 12
،  2030-2015الصــــــــــــــند النالمي واإل  يمي والوطني. وفي جطاا ســــــــــــــنداي ل حد من ملاطي القوااث ل فتية 

والن ــاك اقو  مصــنفة ح ــل  و  ادعع الدوت جلع جمج  يا اا عن خ اا القوااث فيما يتن ق يلا من اليجات  
.  اـد أ ـه من  ان مؤ ــــــــــــــياا اإلطـاا الرمـا يـة والر  ان ( 17) اللاي، والـدةـا، والانس، والنمي وحـالـة اإلعـا ـة

(، هناك مؤ يا  من مؤ ياا الضالاا فقد، هما المؤ يا  المتن قا  يالوفياا واأل لاز  A/71/644)ا  ي 
  دا  د  دأ اإل  غ عن هذين    128المتضــــــــــــياقن، مياباا  احديدا  يالم ــــــــــــائا الان ــــــــــــا ية. ولم للن حوالي 

ضــــــد الميأة والفتاة   ، وال ازات البيا اا المتن قة يالن  ة  ان اضاي المناخ والننف( 18) 2021المؤ ــــــيقن في عاي 
. و ا اا ما اتناوت الدااســـاا الماموعة الفيعية من التل اياا المناةية ي ـــبل التحدلاا التقنية  ( 19)  ا اة و  يقة

، مما لحد من التوعــا جلع ف م ( 20) في اوحاد ا  اا وقياســ ا  ميا واحديد قيمت ا المالية والتدا اي  اا الصــ ة
 متنو   قافيا و  اق.

وك  لش، انتزي المقياة اللاعة في هذا التقيقي انزقز ف م الص ة  ان أزمة المناخ، والتدهوا  وفي ض - 13
الميأة والفتاة. وع ع اليهم من األ لة الم ـــــتندة عموما جلع   البائي وما يتصـــــا  ذلش من اشـــــيقد، والننف ضـــــد

لضـا  يف انا ي ماموعاا  اليوالاا ومن الا و  المبذولة حديرا في جمج البيا اا، اوضـا المقياة اللاعـة أ
ملت فة من الن ـــــــــــاك من األزمة و يف أ  ين  الماموعاا أعري عيضـــــــــــة ل لاي  تياة ألوجه الضـــــــــــنف  
المتداة ة. وع وة ع ع  لش، اقيم المقياة اللاعــة مدا مياعاة اإل ااة المناةية وعم ياا التموقا  اا الصــ ة  

لناجياا منه. وأةايا، انية المقياة اللاعـة أمر ة الحتياجاا الن ـاك والفتياا المنيضـاا للاي الننف أو ا
ــدي   ــا ي فيما يتن ق يالتصــ ــاا الاادة والتحدلاا المواج ة في ج ما      يياعي المن وا الان ــ ع ع الممااســ

 .ألزمة المناخ، يما في  لش من ة ت ج ااة القوااث
  

 ة والفتاة القانون الدولي والعالقة بين تغير المناا والعنف ضد المرأ  -  رابعا  

في حان أ ه ال يوجد عش  ا و ي  ولي مليك أو ااسخ يتصدا ل ننف ضد الميأة والفتاة في سياق   - 14
، ف   الن  ة األوســــــــــــــج  اا ا  ان اضاي المناخ وحقوق اإل  ــــــــــــــا  اح ع ياعتيان متزايد في ( 21) اضاي المناخ

 ضـــــــية ااتاواا  المننية يحقوق اإل  ـــــــا  في ، يما في  لش في  ياا ال انة ( 22) ا لياا الدولية لحقوق اإل  ـــــــا 
اتل ي يصـــــــــفة ةاعـــــــــة يالقوااث البائية  ”. وفي جع   ومن ا  عما  ياان، أ ي يل  الميأة ( 23) ضـــــــــد  اوزق ندا

ــد الميأة  وأ  التشـــيقد الناجم عن التدهوا البائي   “واألمياة اللااية والمندلة وهاي  لش من أ ـــلات الننف ضـ
   الميأة.يؤ ي ال ايا س بيا ع ع افا

 __________ 

 ، الميفق الرا ي.283/69ا  ي  ياا الامعية النامة  (17) 

 ./https://sendaimonitor.undrr.orgا  ي  (18) 

 اقيقي مقدي من لبنا . (19) 

 (20) UNEP, The Adaptation Finance Gap Report (Nairobi, 2016). 

 (21) Bharat H. Desai and Moumita Mandal, “Role of climate change in exacerbating sexual and gender-

based violence against women”, Environmental Policy and Law, vol. 51, No. 3 (2021). 

 .47/24ا  ي  ياا ما س حقوق اإل  ا   (22) 

 (23) CCPR/C/127/D/2728/2016. 

https://undocs.org/ar/A/71/644
https://undocs.org/ar/69/283
https://sendaimonitor.undrr.org/
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/47/24
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/47/24
https://undocs.org/ar/CCPR/C/127/D/2728/2016
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وال اتضـــمن اافاقية القضـــاك ع ع جميج أ ـــلات التمااز ضـــد الميأة ج ـــااة عـــيقحة جلع اضاي المناخ.  - 15
( يل  2018) 37هاي أ  ال انة المننية يالقضــــــــاك ع ع التمااز ضــــــــد الميأة أ يا في اوعــــــــات ا النامة ا م 

غياأل   م الحمالة االجتماعية وفي حاالا  الن اك والفتياا أعري عيضة للاي الننف يند القوااث، في عا  
. وســـــ ا  ال انة الضـــــوك ألضـــــا ع ع عدي االســـــتقياا في المليماا والم ـــــتوطناا ( 24) ا نداي األمن الضذائي

 .( 25) المؤ تة، والح   ملت ف أ لات الننف ضد الميأة والفتاة أ ناك القوااث وبندها

مناهداا حقوق اإل  ــــــــــــــا ، يما في  لش ال انة المننية ، أ ــــــــــــــاا عد  من هائاا 2019وفي عاي  - 16
يالقضـــــاك ع ع التمااز ضـــــد الميأة، جلع المو ف الواا  في اقيقي ال ائة الحلومية الدولية المننية  تضاي المناخ 

القائا يل  اضاي المناخ لشـــــلا ا ديدا  بايا ل حقوق المحمية يموجل المناهداا الدولية. والح     2018لناي 
ناهداا حقوق اإل  ـا   يف أ  ا  اا الضـااة المحد ة في  لش التقيقي انية ل لاي ماموعة من هائاا م

ــحة والميا . و  يا هائاا  ــلن ال ئق، والصـــــ ــا ، يما في  لش الحقوق في الحياة والضذاك، وال ـــــ حقوق اإل  ـــــ
عيفة الحات   ااعاا ال ــــــــلا  ضــــــــ  مناهداا حقوق اإل  ــــــــا  ألضــــــــا في الملاطي المتزايدة التي يتنية ل ا

، يما في  لش الن ـاك واألطفات  “ال اتاح ل ا سـوا فيز محدو ة ل وعـوت جلع عـنج القياا أو المواا ”التي  أو
ــو  في المناطق اليقيية،  ــ ية واأل ـــلاز الذين لعيشـ ــنوأل األعـ ــبل ”واأل ـــلاز  وي اإلعا ة والشـ و لش ي ـ

 .( 26) “التمااز وأوجه عدي الم اواة القائمة من  با

ــا  التي و د  - 17 ــاك والفتياا، ال ت اعاا حقوق اإل  ــــ ــياقن، يمن فا م الن ــــ لنّية اضاي المناخ المتضــــ
،  1951لناي   االافاقية اللاعـــــــة  وضـــــــج ال جئاناي ع جلع م ـــــــتوا االضـــــــا ا  يالمننع المقصـــــــو  في   د

ــج ال جئان  1967وبيواو وت عاي   ــا ا  فيما يتن ق ( 27) اللاز  وضـــــــــ ــل ةون مبيا من االضـــــــــ . و د ينشـــــــــ
ياأل ــلاز الضــنفاك أو أولئش الذين يدافنو  عن الن م اإلللولوجية والمواا  وقحف و  ا وقب ضو  عن ا. ومج 
انا م المواا ،  د ُلحيي أ لاز من الوعوت جلا ا يايققة اماازقة اي ع جلع م توا االضا ا  ي بل واحد  

 .( 28) 1951أو أعري من األسباأل الواا ة في اافاقية عاي 

ــا ع ع  حو متزاـيد الـتدا اي التي اعتمـدا ـا اـلدوت واتـناو  - 18 ــا  ألضــــــــــــ ت هاـئاا منـاهـداا حقوق اإل  ــــــــــــ
. وط ب  ال انة  ( 29) لم ـاعدة ال ـلا  في التقيف مج اضاي المناخ، يمن فا م ال ـلا   وو االحتياجاا اللاعـة

عن التدا اي التي   المننية يالقضـــاك ع ع التمااز ضـــد الميأة، في م ح ت ا اللتامية يشـــل  النيوق ، من وماا

 __________ 

 (.2018) 37ال انة المننية يالقضاك ع ع التمااز ضد الميأة، التوعية النامة ا م  (24) 

 الميجج  ف ه. (25) 

يالقضــــــــاك ع ع التمااز ضــــــــد الميأة وج اا أةيا،  يا  مشــــــــتيك للمس من هائاا مناهداا حقوق اإل  ــــــــا  التاينة  ال انة المننية   (26) 
 .2019أي وت/سبتمبي  16المتحدة يشل  حقوق اإل  ا  واضاي المناخ،  لألمم

 (27) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Legal considerations regarding 

claims for international protection made in the context of adverse effects of climate change and 

disasters”, 1 October 2020. 

 الميجج  ف ه. (28) 

 (29) Centre for International Environmental Law and Global Initiative for Economic, Social and Cultural 

Rights, “States’ human rights obligations in the context of climate change: guidance provided by the 

UN human rights treaty bodies – 2022 update”, 2022. 



 A/77/136 

 

8/28 22-10838 

 

انتمدها النيوق  لضــــما  أ  اياعي ســــياســــاا ا في ماات اضاي المناخ والاا ة األ ي المتمايز وهاي المتناســــل  
 .( 30) لتضاي المناخ ع ع الميأة 

مفوضــــــــية األمم المتحدة لحقوق اإل  ــــــــا  أ  ، جلع 38/4وط ل ما س حقوق اإل  ــــــــا ، في  ياا    - 19
اايي  ااســــة اح ا ية عن ج ما  من وا يياعي االعتباااا الان ــــا ية في النما المناةي. وأعدا الدااســــة أ ه 
لملن أ  اؤ ي أ ــــــلات التمااز المتند  الاوا ل جلع زقا ة ضــــــنف ين  الن ــــــاك والفتياا جزاك اضاي المناخ، 

ــتبنا  الميأة   ــياا   انما يؤ ي اســ ــ ة افا م األضــ من اإلجياكاا المناةية جلع جعا ة فنالية هذ  اإلجياكاا ومواعــ
، اعتين الما س يالحق في  ائة ملمو ة و  يفة وعــحية وم ــتدامة 48/13. وفي  ياا  التااقلي  ( 31) المناةية

المتن قة يااللتزاماا في ماات حقوق اإل  ـــــا  واعتما ها، يما في  لش   و ـــــاج الدوت ع ع التقاد يال ـــــياســـــاا
ــاك  ــل لتضاي المناخ ع ع الن ــــ ــا ياأل ي هاي المتناســــ ــان. وأ ي الما س ألضــــ ــاواة  ان الان ــــ فيما يتن ق يالم ــــ

 والفتياا، فيما يتن ق يام ة مااالا من ا جعمات حقو  ن وامتن ن   ا.

ــياســـــة النالمية، - 20 ــتدامة لناي   وفي جطاا ال ـــ ــا من   2030اتضـــــمن ةاة التنمية الم ـــ هدفا ملصـــــصـــ
أهدان التنمية الم تدامة يشل  النما المناةي وهدفا  ام  يشل  الم اواة  ان الان ان واملان الميأة. وقشاي 
جطاا ســـــــــــــنداي ميااا جلع الايق المتنوعة التي انا ي   ا الميأة من القوااث وسلع زقا ة ضـــــــــــــنف ا في حاالا  

ث. ومن الاديي يالذ ي أ  اإلطاا لنتمد   اا ضـــــيقا جزاك الم ـــــائا الان ـــــا ية، حا  يي ز ع ع وجو   القواا 
، وس   ا  يتضـــــمن عـــــياحة هدفا يشـــــل  ج ما  المن وا ( 32) فئتان ا نتان ل انس هما فئة الذ وا وفئة اإل اث

 ا ا.الان ا ي وقشد  ع ع األةذ  ن   متمايز جزاك الحد من الملاطي والتلييف من حد

وفي  يباجة اافاق يااقس يشـل  اضاي المناخ، ادعع الدوت جلع الن ي في التزاماا ا في ماات حقوق   - 21
ــ ية، واألطفات   ــنوأل األعـــــــ ــل  اضاي المناخ، يما في  لش فيما يتن ق يالشـــــــ ــا  عند االا  ججياكاا يشـــــــ اإل  ـــــــ

 الان ان واملان الميأة. واأل لاز الذين لعيشو  في أوضا  هشة، و ذلش جلع مياعاة الم اواة  ان

ــا ي في  - 22 ــ ي واألمن اي ز ع ع حمالة الميأة من الننف الان ــــ وما فتئ  اللاة المتن قة يالميأة وال ــــ
حاالا النزا ، وهناك اعتيان متزايد، ولقنه هاي  ان يصــــ ة اضاي المناخ يال ــــ ي واألمن البشــــيي. ومن  ان  

ي جال في ةاة عما وطنية يشـل  الميأة وال ـ ي واأل 80 ةاة جلع اضاي المناخ، مما يدت ع ع   17من، لم ُلشـر
 .( 33) وجو  م احة أعبي لتلطاي الملاطي األمنية المتص ة يالمناخ في اللاة المتن قة يالميأة وال  ي واألمن

  

 __________ 

 (30) CEDAW/C/NOR/CO/9، 15 الفقية. 

 (31) A/HRC/41/26 60، الفقية. 

 (32) R. Zehra Zaidi and Maureen Fordham, “The missing half of the Sendai Framework: gender and 

women in the implementation of global disaster risk reduction policy”, Progress in Disaster Science, 

vol. 10 (April 2021). 

 (33) Elizabeth Seymor Smith, “Climate change in women, peace and security national action plans”, SIPRI 

Insights on Peace and Security, No. 2020/7 (June 2020). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/38/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/38/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/48/13
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/48/13
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/CO/9
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/26
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 مظالر العنف ضد المرأة والفتاة في سياة ألمة المناا  -   خامسا  

ــت زي األ ي المتمايز لتضاي المن  - 23 ــيا ي لماموعاا ل ـ ــا ي سـ ــاك والفتياا ججياك اح اا جن ـ اخ ع ع الن ـ
. واشــــــــــــــاي األ ـلة جلع أ  اضاي المـناخ وفقـدا  التنو  الباولوجي يؤ ـلا  جلع افـا م جميج أ وا  الننف ( 34) متمازة

زقج هاي  ، التي اتفا م من جياك الن م القا و ية وهياعا الحلم التماازقة والتو ( 35) الان ــا ي ضــد الن ــاك والفتياا
. ومج انية المزقد  ( 36) المتقافئ ل  ـــ اة، مما يؤ ي جلع   ة ســـبا المشـــاا ة واللدماا النامة والبنع التحتية

من الن ــــــــــــاك والفتياا ل ننف، لنّوق يشــــــــــــدة وعــــــــــــول ن جلع خلياا الم ــــــــــــاعدة الفنالة، يما في  لش الحمالة  
. وقؤ ي ا لفاة جملا ية الوعـــــوت  ( 37) واإل اا يةاالجتماعية، واللدماا النف ـــــية وةدماا الصـــــحة الان ـــــية 

ــاك والفتياا جلع المن وماا  ــوت الن ــــ ــا ع ع وعــــ ــ بيا ألضــــ ــاالا ال ايا ســــ جلع اقنولوجياا المن وماا واالاصــــ
 المنقذة ل حياة في حاالا ما يند القوااث.

 
 العنف ال دني والجنسي -  ألف 

في الفتية التالية ل قوااث الابيعية، ابيز يشــــــــــــلا ةاز ملاطي وااااأل الننف البد ي. وفي حان  - 24
أ  مناياي الدااســـــــاا الت ف، حد ا زقا ة في الننف في فتية ما يند القوااث، يما في  لش الننف الان ـــــــي  

(، والزلزات في  2010(، والزلزات في هايتي )2005ضــد الميأة، في ســيا اا متنوعة من  باا جعصــاا  اايقنا )
(، وموجاا الحي في جســـــــبا يا 2011(، واألعاعـــــــاي المدااقة في فا وااو )2011عيال ـــــــتشـــــــاي ،  اوزق  دا )

 .( 38) (2020-2019(، وحيائق الضاياا في أستياليا )2008-2016)

د، وقتضـاعف احتمات و و  الننف عندما اشـي  الن ـاك والفتياا و/أو عندما للن في م جئ الاواا  - 25
حا  لنوق ا  ياا القا و  والن اي املن ن من الوعـوت جلع خلياا اإل  غ والحمالة. واؤ ي جملا ية الوعـوت  
المحدو ة جلع الم جئ الملمو ة جلع  ني الن ـــــاك والفتياا عن اإلة ك وقنام عن ا  تائ  مان ـــــة فيما يتن ق 

 .( 39) يالوفياا

مياباــا  يــ  ــاا القوااث الابيعيــة الواســــــــــــــنــة الناــاق  وقابي فقــدا  ســــــــــــــبــا العيش و  ــة المواا  ال - 26
ــتض ت الان ــــــــــي مقا ا الضذاك والمواا    أو ــاك والفتياا ع ع  بوت االســــــــ التدهوا البائي البايك ال  وا الن ــــــــ

. واـدفج  ـداة الميـا  النـاجمـة عن حـاالا  ( 40) الابيعيـة، يمـا في  لـش الميـا  أو الو و  من األمـاعن المشــــــــــــــتي ـة
لفتياا جلع ال ــــفي لم ــــافاا أطوت جلع مناطق هاي مللوفة أو من  و  الضــــما اا المتاحة  الافان الن ــــاك وا

عا ة، مرا ال ـــــــــــــفي في ماموعة أو أ ناك الن اا. وا ـــــــــــــت دن الن ـــــــــــــاك في موا ج ااميج الميا  في عد  من 
 __________ 

 (34) FCCC/SBI/2019/INF.8. 

 اقيقي مقدي من المل يش. (35) 

 (36) E/CN.6/2022/L.7. 

 (37) A/HRC/47/38.وا  ي ألضا التقيقي المقدي من االاحا  األواوبي . 

 Monica Campo and Sarah Tayton, Domestic and“. وا  ي ألضـــــــامن من مة ”مناعـــــــيو حقوق اإل  ـــــــا  اقيقي مقدي (38) 

Family Violence in Regional, Rural and Remote Communities: An Overview of Key Issues, 

(Melbourne, Australian Institute of Family Studies, 2015). 

 (39) Alvina Erman and others, Gender Dimensions of Disaster Risk and Resilience (Washington, D.C., 

World Bank, 2021). 

 (.Humaniumاقيقي مقدي من من مة هاوما اوي ) (40) 

https://undocs.org/ar/FCCC/SBI/2019/INF.8
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2022/L.7
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/38
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واشــاي   .( 43) ، وا ديداا يالننف الان ــي واالهتصــاأل( 42) يا باا الحصــوت ع ع اللدماا الان ــية  ( 41) الب دا 
األ لة الم ـتندة جلع اليوالاا جلع أ  الننف الان ـي ضـد الفتياا اقرف في أعقاأل حاالا الافان،   يا أل  

 .( 44) الفتياا  ن يتنيضن لممااسة الانس  و  و الة مج اجات أعبي سنا أ ناك جمج الميا  

تصــاأل أو اإلســاكة النف ــية وهناك النديد من اليوالاا عن انية الن ــاك والفتياا ل عتداك أو االه - 27
. وعزا الناجياا ال اماا جلع زقا ة الم ـافاا جلع اللدماا واالفتقاا جلع ( 45) أ ناك ج ل الحال و/أو الماك

. وممـا ـله أهمـية أ  الن ــــــــــــــاك في هـذ  الحـاالا  رايا مـا لابي  ع ع ( 46) الق يـباك ال زمـة لاضــــــــــــــاكة والا ي
: انيق  أ ف ـــــــــ ن للاي الننف أو اســـــــــتلداي مواا  هاي خمنة، االةتياا  ان اللياااا المشـــــــــبنة يالملاطي

. والن ـاك ال وااي ي اجي  جلع المد  والب داا وبائاا الضـواحي  تياة ل تشـيقد  ( 47) الميا  القذاة أو المم حة مرا
الاديدة الق ـيي أو جعا ة التوطان المقياة يتنيضـن ألضـا للاي الننف الان ـي وقت ـمن يالضـنف جزاك األةااا  

 .( 48) والننف اال ت ازي، ي بل ضنف جملا ية الحصوت ع ع ال لن الملمو ، والنما وخلياا الحمالة الماتمعية 

ــي،   - 28 ــا عندما لابي المزااعو ، أو الباعة، أو م ك األااضــــــــ ــي يلرية ألضــــــــ ــي الننف الان ــــــــ وقنتشــــــــ
ــة يالانس مقا ا الضذاك أو ــاك ع ع عية المقالضـــــ ــ ااا الن ـــــ ــية ، أو ا( 49) ال ـــــ ــاســـــ لموا  هاي الضذائية األســـــ
. وفي الماتمناا المح ية الوا نة ع ع يحاية فيلتواقا، أ ا ( 51) إل تا  الضذاك  ( 50) الوعـــــــوت جلع األااضـــــــي أو

، الذي اابي يموجبه يائناا األســماك ع ع “جا وقا” انا م األاعــدة ال ــملية وا و  الدةا جلع ع وا   اي
 .( 52) منت عية ممااسة الانس  دال من  فج  من ال

 __________ 

( وعـــــــــــــندوق Plan International( ومن مة     ج تي ا ـــــــــــــاو ات )WI-HERهاي ) -واي    اشـــــــــــــاي التقااقي المقدمة من من مة (41) 
 المتحدة ل  لا  جلع عدة حوا ث، يما في  لش حوا ث و ن  في األا   والصومات وجم واقة انزا يا المتحدة وجنوأل أفيققيا. األمم

 اقيقي مقدي من الما س االستشااي األ ض يلا ي. (42) 

 (43)  Hans-O. Pörtner and others, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability – Working 

Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). 

 (44) CARE International, “Hope dries up? Women and girls coping with drought and climate change in 

Mozambique”, November 2016. 

 (45) Itzá Castañeda Camey and others, Gender-Based Violence and Environment Linkages: The Violence 

of Inequality (Gland, Switzerland, International Union for the Conservation of Nature, 2020). 

 (46) UNFPA, 2021 Impact Assessment Report of the UNFPA Multi-Country Response to the Syria Crisis: 

Iraq, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey and Turkey Cross-Border Programmes – Bridges to Hope,  
vol. I (2021). 

 منتدا خسيا والمحيد ال ا د المنني يالميأة والقا و  والتنمية.اقيقي مقدي من  (47) 

 اقيقي مقدي من المن مة الدولية ل يؤقة النالمية. (48) 

 اقيقي مقدي من التحالف النالمي ل ضاياا. (49) 

 اقيقي مقدي من المن مة الدولية لقا و  التنمية. (50) 

.  2018،  “ التحدلاا والفيز في ماات احقاق الم ـــــــاواة  ان الان ـــــــان واملان الن ـــــــاك والفتياا اليقيياا” هائة األمم المتحدة ل ميأة،   (51) 
 .Castañeda Camey and others, Gender-Based Violence and Environment Linkages وا  ي ألضا

 والما س االستشااي األ ض يلا ي. Femmes Force Changementاقيقيا  مقدما  من من مة  (52) 
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وال ف الصـــــــناعة االســـــــتلياجية، ومشـــــــااقج الاا ة والمشـــــــااقج المتن قة ياإل تا ، و اج األ ـــــــااا   - 29
التاااي، والحصــوت ع ع الاا ة االســتلياجية من مصــا اها ال اياا ســ بية ومان ــنة و رايا ما اقو  مت ــمة 

ناقـة وال للو   ـيالننف. وا يمن ع ع هـذ  الصـــــــــــــــناعـاا في الضـاـلل  وة عـامـ ة من اـلذ وا ـالاي من ةـاا  الم
ــلا  ــة ي يمن ع ا ا الذ وا انما يشــــ ــي اا أمنية ةاعــــ ــا  ــــ ــناعاا ألضــــ لدي ا اوايد يالماتمج. وقيافق الصــــ

. وقل ق هذا الوضــــج مااال مناســــبا ل ننف الان ــــي ( 53) م ــــتقا عن خلياا ضــــبد األمن والم ــــاكلة الحلومية
ــاكلة عنه محدو ة ــاكلة عنه أو اقو  الم ــــ ــاك الشــــــنوأل  ( 54) اال ت ازي، الذي ال اوجد م ــــ . وفاوة الحمالة لن ــــ

األع ية أوسج  اا ا، ي بل النزاعاا ع ع األااضي والواللاا القضائية التي ا في عن  ضياا  ا و ية وسهمات 
 .( 55) في المناطق الوا نة  ان الواللاا القضائية

ــتوقاا اياوح  ان   - 30 ــاك والفتياا جلع م ـــ في المائة في  30و   20وقملن أ  يز ا  ةاي االاااا يالن ـــ
،  (57) ، ي ــــــــــــــبــل ا  يــاا اــدا اي ج فــا  القــا و  واــدا اي الحمــالــة المح يــة( 56) موا ج التشــــــــــــــيقــد وأ نــاك و و   ــاا ــة

ــاك والفتياا ألهياة النما المنزلي،  ــة. وقملن أ  لايي االاااا يالن ــــ ــبا العيش المتنا صــــ ــتااية ل ــــ و اســــ
الايقمة المن مة، وقملن أ  يتنية األطفات أل ـلات أةيا  االسـتض ت الان ـي، أو هاي  لش من أ ـلات   أو

. وقشـلا ا فصـات األسـي والتاتم عام ي ةاي جضـافاان يالن ـبة ( 58) من الننف ياإلضـافة جلع االعتداك الان ـي
. وفي الف بان، أفا ا التقااقي يل  الن اك والفتياا و نن ضحية ل اااا يالبشي يند جعصاا هالا   ( 59) ل فتياا
، حـا  اســــــــــــــت ـدن الماـنّ دو  األســــــــــــــي الـنازحـة وهاي الما نـة في أمـاعن اإل ـامـة الاـااـئة  ( 60) 2013  في عـاي

. وفي الماتمنـــاا المح يـــة المنتمـــدة ع ع المواا ،  ( 61) والم جئ المؤ تـــة ع ع جوا ـــل الايق وفي الحـــدائق
قدة ن ســـــــوق النما  هو الحات في ج دو ي ـــــــيا، ا اجي الن ـــــــاك جلع   دا  أجنبية ي ـــــــبل انا م المواا  و  عما

 .( 62) المح ي في   د المقصد، مما  د لنيض ن ل نما الق يي أو اال تضات يالانس

وقشــــــــلا الننف البد ي و/أو الت ديداا و/أو التيهال أســــــــالال  ــــــــائنة اابي الن ــــــــاك ع ع مضا اة  - 31
ة اســــــــــــــميــا امت ك األاة التي لقمن وقنم ن فا ــا. والحــالــة األعري ةاواة هي الحــالــة التي لحق فا ــا ل ميأ 

 __________ 

 (.Canadian Women’s Foundationاقيقي مقدي من مؤس ة الميأة القندلة ) (53) 

 اقيقي مقدي من اماا جيزا. (54) 

 .(Humaniumاقيقي مقدي من من مة هاوما اوي ) (55) 

 (56)  Christian Nellemann, Ritu Verma and Lawrence Hislop, eds., Women at the Frontline of Climate 

Change: Gender Risks and Hopes (UNEP, 2011). 

 (57) In International Development Law Organization, “Climate justice for women and girls: a rule of law 

approach to feminist climate action”, 2022. 

 (58) Nellemann, Verma and Hislop, eds., Women at the Frontline of Climate Change. 

 اقيقي مقدي من المن مة الدولية إل قا  الافولة. (59) 

 (60) Women’s Legal and Human Rights Bureau, Upholding Women’s Strengths and Access to Justice in 

Disaster: Narratives of Women Survivors of Typhoon Yolanda in Samar and Leyte (2017). 

 (61) Amihan Federation of Peasant Women, “Typhoon Haiyan claims lifetime loss and damages for 

women in the Philippines”, 2015. 

 اقيقي مقدي من مي ز خسيا والمحيد ال ا د ل مواا  والبحوث المتن قة يالميأة. (62) 
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أاضــــ ا، ســــواك من ة ت حقوق الحيازة المبا ــــية، أو الحقوق النيفية المنتين   ا  ا و ا، أو حقوق الشــــنوأل  
 األع ية، أو الحقوق في ضما  م قية األااضي من ة ت الموافقة الحية الم بقة الم تناية.

 
 العنف النفسي والثقافي -  باء 

ــاك وفتياا ل  - 32 ــاياأل القيأل اي  اقااقي عن   ــــــ نا ان من االعتئاأل والق ق والتفقاي في اال تحاا واضــــــ
. وُقف م ا لفاة اللصــوعــية ياعتباا   ــل  من أ ــلات الننف النف ــي  ( 63) التالي ل يضــخ ي ــبل اضاي المناخ

وقيابد ســــــــببيا يماموعة متنوعة من المشــــــــاعا المنيفية والناطيية والنف ــــــــية وال ــــــــ و ية، يما في  لش اابيج  
ــبل الننف.  ــاق ي ــــــ ــنواهن يالضــــــ ــاا هالا  عن  ــــــ ــاك النازحاا في الم جئ في أعقاأل جعصــــــ وأ  ض  الن ــــــ

ــما ل يجات ياةت ك الن ي ع ع هين الفتياا المياهقاا، وال ـــليقة   ــيماا هاي الملمو ة التي  ا   ا ـ التق ـ
ن الننف . و ما ُ عي في اقيقي المقياة اللاعـــــــة المقدي جلع ما س حقوق اإل  ـــــــا  ع( 64) من ن ومضـــــــالقت ن

ضـد   ـاك وفتياا الشـنوأل األعـ ية، ا ـ م أزمة المناخ والتدهوا البائي ألضـا يصـواة  باية في فقدا  أسـالال 
ــ با ع ع هوقت ن   ــاك والفتياا، وقؤ يا  ســـــــــ ــ ية، يما في  لش الن ـــــــــ الحياة التق ادلة واليوحية ل شـــــــــــنوأل األعـــــــــ

 .( 65) الرقافية

 
 العنف األسري وعنف العشير -  جيم 

من م اإل ــــــــــــــاااا جلع الننف األســــــــــــــيي هي اـ ش التي احـدث أ ـناك القوااث المفـاجـئة وفي أعقـا  ـا  - 33
مبا ــــــــية،  ي  فنا ع ع اإلج ا  اال تصــــــــا ي، وفقدا  ال ــــــــياية والصــــــــدماا المياباة يلحداث هاي متو نة  

 .( 67) األساسية، مما يؤ ي جلع ا عا اليوايد الماتمعية والرقافية و داة الضذاك واإلمدا اا ( 66) و اا ية

واؤ ي األحداث المناةية الباائة الحدوث جلع افا م الننف في المنازت، حا  ل  ي الننف األسيي  - 34
في  ــلا عنف النشــاي. وامااك الن ــاك ألضــا الننف ضــد   ــاك أةيقاا في األســية الموســنة أو في  ائاا 

األســـية المعيشـــية  ناا األزوا ، أو الفتياا، ال ـــلن المشـــتيك، حا  ا ـــت دن الن ـــاك عـــاحباا ال ـــ اة في 
الم ـناا، أو الن ـاك  واا اإلعا ة، أو النام ا المنزلياا، أو الم ـتلجياا أو النزق ا. وقملن أ  اقو   أو

الفتياا أهدافا ل ننف األســـيي ياميج أ ـــلاله، وهن منيضـــاا يشـــلا ةاز للاي االعتداك الان ـــي وســـفاح  
ز ا   ا  ية التنية ل ننف األســـــــيي والماتمني ي ـــــــبل عدي فنالية خلياا اإل  غ المحااي والحما المبلي. وا 

 .( 68) وعدي اوفيها، وب بل األعيان الرقافية و قم المواا 

 __________ 

 (63) Kim Robin von Daalen and others, “Extreme events and gender-based violence: a mixed methods 

systematic review”, The Lancet: Planetary Health, vol. 6, No. 6 (June 2022). 

 (64) Women’s Legal and Human Rights Bureau, Upholding Women’s Strengths and Access to Justice. 

 (65) A/HRC/50/26  وا  ي ألضـــا التقيقي المقدي من من مة الدفا  عن  ـــنل جعوا وا )28، الفقية .Defensoria del Pueblo de 

Ecuador.) 

 اقيقي مقدي من من مة اللاة الدولية. (66) 

 الدولية لقا و  التنمية.اقيقي مقدي من المن مة  (67) 

 (68) Michaela Raab and Jasmin Rocha, Campaigns to End Violence against Women and Girls (UN-

Women, 2011). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/26
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ــا ية المليفة مج االحتياجاا   - 35 ــئة جلع أ  اضاي المناخ يؤ ي ع ع األ واا الان ــــــ واشــــــــاي األ لة النا ــــــ
ع اليوالاا جلع أ  خ اا اضاي المناخ انقد ألضـــــــــا أ اك الميأة أل واا االجتماعية. واشـــــــــاي األ لة الم ـــــــــتندة جل

.  ( 70) واؤ ي جلع افا م أ ـلات اق ـيم النما ع ع أسـاك الانس  ( 69) منزلية انزا جلع جنس ينانه أو احوت  و ه
تلداي  و رايا ما ااد الن ـــاك ال وااي لنشـــن في المناطق المتل ية يالافان أو الم وحة أو ادا اي التقشـــف في اســـ 

. وقؤ ي عدي  داة  ( 71) الميا  عــــــنوبة في المان الميا  لألســــــية المعيشــــــية، مما لل ق خ ااا هاي مبا ــــــية عنيفة
 .( 72) الميأة ع ع ا بية او ناا األسية أو األسية المعيشية جلع انيض ا ل ننف أو االا اماا أو النقاأل

  ســــــبا العيش أو ا نداي األمن الضذائي،  وقؤ ي اضاي المناخ ع ع األ واا الان ــــــا ية من ة ت فقدا - 36
ــا، مرـــا  وا   ــاعيـ ــات  ـــداا م ع ع أ اك أ واا انزا جلا م اجتمـ ــد اليجـ ــاي”  و  “المناـــا”حاـــ  لفقـ .  “ موفي الانـ

واضــــاي الميأة جلع النما إلعمات مداةاا الذ وا أو ج تاج م أو االســــتناضــــة عن الل ــــائي فا ما، مما يزقد  
ــنف.  ــنوا اليجات يالضــ ــتاال   ا اليجات في ين  الماتمناا المح ية  من  ــ واتمرا جحدا الايق التي ل ــ

، وقؤ ي اناطي القحوت ألضــــا جلع افا م الننف ( 73) في التلعاد ع ع مفاهيم ضــــااة يشــــل  الذ واة، مرا الننف
المالية  اولي الميأة ل م ــؤولية . وفي الماتمناا الزااعية المتضــياة من الافان في أســتياليا، ُلف م( 74) األســيي 

 .( 75) عن جعالة األسية والزقا اا الحا ة في الننف األسيي ياعتبااهما أميقن متياياان لنزز  ا من ما ا ةي

 
 العنف االقتصادي -  دال 

(، يل   2017) 35اقي ال انة المننية يالقضـــــاك ع ع التمااز ضـــــد الميأة، في اوعـــــات ا النامة ا م  - 37
 ة من المحتما أ  اؤ ي جلع ضــــــيا ا تصــــــا ي، من  ان أموا أةيا.  الننف الان ــــــا ي يتلذ أ ــــــلاال متند

وعموما، يؤ ي اضاي المناخ جلع افا م فاوة الفقي  ان الان ـــــان وبان األجيات، وهو  ـــــلا من أ ـــــلات الننف 
. وفي المنـاطق اليقييـة والمنـاطق التي انتمـد ع ع الزااعـة، اماـا الميأة جلع احمـا  ( 76) اال تصـــــــــــــــا ي اللااي

في األســية المعيشــية أعري من اليجا، يما في  لش التن يف، وجمج الو و  والميا ، والت ــوق لشــياك   م ــؤولياا
الضذاك، والا ي. واانا ا  اا المناةية هذ  الم اي أعري   فة من حا  الاد النام ة وأعري عـــنوبة من حا   

 __________ 

 .AIX Global Justiceاقيقي مقدي من من مة  (69) 

 اقيقي مقّدي من الامعية الوطنية لذواا اإلعا ة من ال لا  األع اان في  ابات. (70) 

 (71) Achinthi C. Vithanage, “Addressing correlations between gender-based violence and climate change: 

an expanded role for international climate change law and education for sustainable development”, 

Pace Environmental Law Review, vol. 38, No. 2 (Spring 2021). 

 Anik Gevers, “Why climate change fuels violence. وا  ي ألضـــــــــاAIX Global Justiceاقيقي مقدي من من مة   (72) 

against women”, Apolitical, 9 December 2019. 

 اقيقي مقدي من االاحا  الدولي لحفظ الابينة. (73) 

 .Elizabeth M. Allen, Leso Munala and Julie Rي ألضــــــــــــا . وا  2022ألاا/مايو   12اجتما  فيقق اللبياك النالمي،   (74) 

Henderson, “Kenyan women bearing the cost of climate change”, International Journal of 

Environmental Research and Public Health, vol. 18, No. 23 (December 2021). 

 الميجج  ف ه. (75) 

 (76) A/HRC/50/57. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/57
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 داا ا ع ع احقاق االســـــــــتق ت   ج اازها، مما يزقد من النلك اال تصـــــــــا ي الوا ج ع ع  اها الميأة وقق ا من
 .( 77) اال تصا ي

و د اتنية ســــــــبا عيش الميأة ل لاي عندما ا ــــــــتنفد المشــــــــااقج االســــــــتلياجية ومشــــــــااقج الاا ة   - 38
والمشااقج المتن قة ياإل تا   مية و وعية المواا  التي انتمد ع ا ا الميأة في الضذاك والدةا، ال سيما وأ  عد ا 

. وفي األماعن التي  ا   األعمات ( 78) ي الزااعة والحياجة ومصــــــــــــائد األســــــــــــماكأعبي من الن ــــــــــــاك يوعف ف
ــا ا الميا   ــااقج ايبية اليبيا  احتقي مناطق المواا  فا ا، مما يؤ ي جلع ا وق  مصـــــــــ التاااقة الزااعية ومشـــــــــ
ــل اليزق  ــوت ع ع   ــ ــني جلع الحصــ ــايا  جلع ال ــ ــاك لضــ ــي المؤجية،  ا   الن ــ وقيفج اق فة  اج األااضــ

 .( 79) نوق  الزقا اا في اإللااا عن طيقق عية اقدلم ةدماا جن ية ل مؤجيقنوا 

وقؤ ي اقاطج المناخ وعدي الم ـــــــــاواة ال يل ية جلع زقا ة حدة  واة عدي املان الميأة من ة ت زقا ة   - 39
اا  لنمالة  اشوقه الابينة المان نة لم قية األااضي وال ياية ع ا ا. وفي   دا  الانوأل، امرا الزااعة أهم  

اإل اث؛ ولقن في عا االعتما  هاي المتناســـــل ل ميأة ع ع األاة من أجا الضذاك وســـــبا العيش، ال اشـــــلا  
. و اةا األســـي، ( 80) في المائة من م ك األااضـــي الزااعية ع ع الصـــناد النالمي 15الن ـــاك ســـوا أ ا من 

ســـــنداا م قات ا عـــــا اة يايققة اناي أفضـــــ ية  من الميجا أ  اقو  الممت قاا المشـــــتي ة م ـــــا ة أو اقو   
ــ اة أو فيز   ــاك يقدا أ ا من ال ــــــــ ــية هي ع ع    ة أوجه. فلوال، اتمتج الن ــــــــ ل يجات. وا  اا هاي المبا ــــــــ
المنـــــاخ  اضاي  النـــــاجم عن  الضـــــذائي  ا نـــــداي األمن  حـــــدة  التلييف من  لملن   ـــــا  التي  القيييـــــة  في  التنباي 

ــب ( 81) ج اااه أو ــاك أعري . و ا يا، عندما اصـ ــبا الن ـ ــبة أعري  داة وقز ا  اإلقبات ع ا ا، واصـ ــي اللصـ ا األااضـ
 وعـــــــف ن  -عيضـــــــة لاة ك الق ـــــــيي و ز  الم قية. و الرا، يقدا ما اقو  الن ـــــــاك هاي م ـــــــتناياا، ف   ن  

ل ـتبند  عموما من أ واا التقيف مرا انوقج سـبا العيش أو التموقا  -م ـتلدماا لألااضـي وهاي مالقاا 
 .( 82) ق يالمناخالمتن 

ــبل ا لفاة  - 40 ــ ة يالمناخ ي ــــ ــنف المتصــــ ــنف  داة الميأة ع ع التلييف من مواطن الضــــ وقتفا م ضــــ
ــا ا التموقا اليســـمية ــاياا المصـــيفية ومصـ ــاك في ح قة  ( 83) فيز وعـــول ا جلع الح ـ . و تياة لذلش، اقج الن ـ

الضذائي والننف التي لنزز ينضـــــ ا ينضـــــا مفيهة من عواما اإل صـــــاك والت ميش اال تصـــــا ي وا نداي األمن 
 وانلف   داا ن ع ع اانل حاالا الننف أو الليو  من ا.

وعندما اقو  الن اك هاي مالقاا لألااضي، لملن أ  اقوة ماالباا ن ياألااضي في القا و  وفي  - 41
  اوجد انا ضـــــــاا    دا، حا  96الممااســـــــة النم ية. وابان البحوث أ  حيما  األااما من الماياث لحدث في 

 __________ 

 (77) Allen, Munala and Henderson, “Kenyan women bearing the cost”. 

 (78) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, “Gender and climate change adaptation in 

the NDCs”, policy paper, February 2022. 

 اقيقي مقدي من  بلة المن وماا والنما الدولية يشل  أولوقة الضذاك. (79) 

 (80) Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The gender gap in land rights”, 2018. 

 Women Watch, “Fact sheet: women, genderاقيقي مقدي من المن د الوطني لحقوق اإل  ــا  في المل ــيش. وا  ي ألضــا (81) 

equality and climate change”, 2009. 

 (82) Bina Agarwal, “Does women’s proportional strength affect their participation? Governing local 

forests in South Asia”, World Development, vol. 38, No. 1 (January 2010). 

 (83) Erman and others, Gender Dimensions of Disaster Risk. 
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. وحتع مج وجو  ضـــــــما اا،  د يتنان  ( 84) اوحاد هاي واضـــــــا في الن م القا و ية التي احلم حقوق اإلاث أو
. وقملن اســــــــــــــتلـداي ( 85) ع ع الميأة التـنازت عن م قـية األاة أو اســــــــــــــتحـقا  ـا أو مايا  ـا ألحـد أـ ااب ـا اـلذ وا

حارما اؤ ي  داة المواا  جلع   -العيش، أو  عم ياا  قا م قية األااضــــي ل تنوق  عن الضــــضوط ع ع ســــبا  
ل  ـماح ياسـتض ت الملاسـل اال تصـا لة ال ـيقنة. وفي ين  المناطق،   -زقا ة قيمة األااضـي والا ل ع ا ا  

. ومج ( 86) عـا  التل ي عن الماياث  ـاعـدة عيفـية م اواة مـنذ فتية طوق ـة عـا ا جلع ال  وا في الفتية األةاية
، وهو ممااســـة اق ادلة ضـــااة أةيا  “زوا  ال ـــ فة”ناةية،  د ينابق االااا   ف ـــه ع ع افا م حالة الاوااد الم

ابقي الممت قاا والريوة اح  ســــياية الذ وا في األســــية الموســــنة. والن ــــاك ال وااي لنشــــن في   دا  ال انم 
ي حقوق الميأة  فا ا التشــيقناا ع ع حقوق اإلاث وحمايت ا وال وااي لنشــن في عا   م  ا و ية عيفية ال احم

ــول ا ع ع اللدماا   ــلا ا لفاة الوعي القا و ي ل ميأة و  ة فيز حصــــ ــاا ل لاي. وقشــــ في اإلاث، منيضــــ
 القا و ية عام ان مضاعفان.

وقدفج اناا ســبا العيش والباالة الن ــاك جلع اعتما  خلياا اقيف ســ بية، يما في  لش أ ــلات  دي ة  - 42
. ففي  انيا، ع ع ( 87) فة يالملاطي أو اماازقة من الناحية الان ـــــا يةلتولاد الدةا اقو  هاي اســـــمية أو محفو 

ســــــباا المرات، أفا ا التقااقي يل    ــــــاك الشــــــنوأل األعــــــ ية ال وااي فقد  م نت ن التق ادلة  ياعياا يند  ناك 
 .( 88) مزاعة لتولاد الاا ة من اليقاح أجبي  ع ع جعالة أسيهن عن طيقق البضاك

اا المناةية جلع ال اية جلع اللاا  في عفون اليجات، احتا  الميأة جلع أ  اق ل وحارما ادفج ا    - 43
ين ما لصـا جلع  في المائة من ج فاق األسـي المعيشـية  15 ة ، ياإلضـافة جلع م ـؤولياا ا األعـ ية. و د عـُ

ــا اا. وأ فق  ــبة لألســــي اليقيية في مناطق  نض  لش المنيضــــة ل ييضــ األســــي  ع ع الحد من الملاطي يالن ــ
في المائة، أل  من م المقاطناا المتضياة من الييضا اا اقج  30المعيشية التي ايأس ا   اك ما لصا جلع 

 .( 89) في مناقة اا ضبوا القبيا، حا  ال اية الموسمية وغياأل اؤساك األسي الذ وا أعري  اوعا

  “االفتقاا جلع الو   ”  اها الميأة ووقؤ ي اضاي المناخ جلع افا م النلك اال تصــــــــــــــا ي الوا ج ع ع  - 44
وقنيضــــــــــــ ا أل ــــــــــــلات هاي ملمو ة من النمالة. وال اوجد ســــــــــــوا فيز ا تصــــــــــــا لة   ا ة ل ميأة في الزااعة،  

ــاك جلع النما في   مما ــاي الن ـ ــتضات يالانس أو هاي  من القااعاا هاي المن مة. و د اضـ لابيها ع ع اال ـ
، سـواك  ا   لش في الزااعة الواسـنة النااق، أو عـاد األسـماك  المشـيو  اال تصـا ي  ااه الذي سـبل ياالت ن

 __________ 

 (84) Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries 

Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, “Study on the 

differentiated impacts of desertification, land degradation and drought on women and men”, 2022. 

 .(WI-HERهاي ) - اقيقي مقدي من من مة واي (85) 

  (86 ) Norwegian Refugee Council, “Housing, land and property rights for Somalia’s displaced women”, 2016 . 

 (87) CARE International and UN-Women, Latin America and the Caribbean Rapid Gender Analysis for 

COVID-19 (2020). 

 اقيقي مقدي من الفيقق الناما الدولي المنني يشؤو  الشنوأل األع ية. (88) 

 (89) Shaikh Eskander and others, Still Bearing the Burden: How Poor Rural Women in Bangladesh Are 

Paying Most for Climate Risks, IIED Working Paper (London, International Institute for Environment 

and Development, 2022). 
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ــائة التن يم وهاي ملمو ة ــاك ع ع ( 90) أو ج تا  الاا ة، وهي  ااعاا لملن أ  اقو  ســــــــ . وعندما اابري الن ــــــــ
الدةوت جلع أســـــــــــــواق جديدة، لملن أ  يتنيضـــــــــــــن لفاواا في األجوا  ان الان ـــــــــــــان، مما يؤ ي جلع افا م 

تصــــــــا ي. وفي المناطق اليقيية في هندوااك، افاد التقااقي يل  الن ــــــــاك لابي  ع ع عــــــــاد التملان اال  عدي
 .( 91) األسماك   باا ل عيش، ولقن ن ال يزلن لحص ن ع ع أجوا أ ا من أجوا اليجات

ــا ية أ   - 45 ــام ة ل اميج أو المياعية ل عتباااا الان ـــــ وقملن لبيام  التقيف مج اضاي المناخ هاي الشـــــ
فيز حصــــــوت الميأة ع ع ســــــبا عيش. وبما أ  الن ــــــاك لشــــــل ن من م القوة النام ة الزااعية، ف   اق ا من 

المبا ااا التي افضـــــــا التقنولوجيا، والميلنة والتشـــــــضاا ا لي  د ا ـــــــتبندهن. وهلذا لحتا  التلايد التقيفي  
القا اة ع ع الصــــمو  في  ألســــالال واقنولوجياا الزااعة التق ادلة التي ازقد من أعــــنان المحاعــــاا التاااقة 

 ومن وا احولي ع ع الصناد الان ا ي. وجه اضاي المناخ جلع مشاا ة  وقة من  با الميأة 

 
 الممارسات الضارة األخرى  - لاء 

ــ بية،  - 46 ــبا العيش وا نداي األمن الضذائي خلياا التقيف ال ــــــ ــا لة وفقدا  ســــــ ــضوط اال تصــــــ انزز الضــــــ
.  (92) اا التق ادلة الضــااة، مرا اشــوقه األعضــاك التناســ ية األ روقة وبتيهافي  لش الزوا  الق ــيي والممااســ  يما

ــ ية األ روقة الميابد يلزمة المناخ في جميج أ حاك القي   ــاك التناســـــــ ولوح   زقا ة مق قة في اشـــــــــوقه األعضـــــــ
اك   دا متل ي يالافان  ؤاا ســــاةنة فيما يتن ق  تشــــوقه األعضــــ  23  دا من أعــــا   14األفيققي، حا  لشــــلا 

ــ ية األ روقة. واتنية الفتياا للاي البتي في أعماا أعـــضي أل  أســـيهن انّدهن ل زوا  . وق ـــتلدي ( 93) التناسـ
الزوا  الق ــيي لتق اا مصــااقف األســية المعيشــية والمصــااقف المتن قة ياألضــياا أو لحمالة الن ــاك النازباا 

 .( 94)  ننف الان يمن م تقبا هاي مؤ د، يما في  لش اإلضياا يال منة من التنية ل

وقملن اســــتلداي الزوا  المبلي وزوا  األطفات  اســــتااية ل تلييضــــاا المفاجئة أو هاي الم ــــتدامة   - 47
. وقملن اسـتلدامه ألضـا  وسـا ة  ( 95) في  ةا األسـية أو األمن الضذائي، حا  اقال  الفتياا يالمواا  الما لة

 ـــي، أو االاااا، أو النما هاي الملمو  أو ال اية  ل فتياا والشـــاياا ل  يوأل من ةاي التنية ل ننف الان 
. وفي جميج الحاالا، لشــلا الزوا  المبلي وزوا  األطفات  ــل  من أ ــلات الننف في حد  ااه، ( 96) الق ــيقة

فضـــ  عن  و ه عاما املان أل ـــلات أةيا من الننف ضـــد الميأة، مرا االهتصـــاأل والحما الق ـــيي. وفي  
، أفا ا التقااقي يل  األســـــــــي لالا جلع الزوا  2019في موزمباق في عاي   أعقاأل جعصـــــــــااي جيداي و انا 

 __________ 

 (.Wide Bay Conservationاقيقي مقدي من ااياة وايد  ي  و  يفيشان ) (90) 

 اقيقي مقدي من  بلة المن وماا والنما الدولية يشل  أولوقة الضذاك. (91) 

 اقيقي مقدي من من مة اللاة الدولية. (92) 

 (93) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Child marriage on the rise in Horn of Africa as drought 

crisis intensifies”, 29 June 2022. 

 (94) A/HRC/41/19 وا  ي ألضا .von Daalen and others, “Extreme events and gender-based violence”. 

 .“ مناعيو حقوق اإل  ا ” اقيقيا  مقدما  من االاحا  الدولي لحفظ الابينة ومن مة  (95) 

 (96) Paola Pereznieto and others, “Ending violence against children while addressing the global climate 

crisis”, ODI Working Paper, No. 591 (London, Overseas Development Institute, 2020). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/19
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ــيقة   لية ل تقيف ــا  ا الافان في ج اوبيا، أفا ا التقااقي  ( 97) المبلي والزقااا الق ــــــ . وفي المناطق التي أعــــــ
األطفات واج ة  . وقملن أ  اقو  مقتيحاا زوا  ( 98) يل  األســـي أ يم  اافا اا لزوا  األطفات مقا ا الما ـــية

 ل اااا ياألطفات و/أو االستض ت الان ي ل م.

ومن اســــتيااياياا التقيف ال ــــ بية األةيا التي اؤ ي يشــــلا هاي متناســــل ع ع الفتياا والشــــاياا  - 48
اال  ــــــــــــــحـاأل المبلي من التن يم، اـلذي لحـد من جملـا ـية   ــــــــــــــل اـلدةـا، وقيابد ـيالزوا  المبلي والفقي وـقدلم 

ــا ــية الفقاية عن التمااز الان ـ ــي المعيشـ  ي. وقتضال ما لقيأل من واحدة من  ا   ث فتياا مياهقاا في األسـ
ــحية في فتية الام  ــحة والن افة الصــــ ــائا المتن قة يالصــــ ــبل  قم األموات والم ــــ ــة ي ــــ . وقؤ ي ( 99) المداســــ

. ( 100) م هذا االااا النقم المتزايد في الميا ، جلع جا ل االفتقاا جلع ميافق الصين الصحي القافية، جلع افا 
وقنبضي أ  ايبد  قاط الدةوت ل بيام  المشـــــــتي ة، مرا التوعية يشـــــــل  الممااســـــــاا الضـــــــااة وانزقز القوا ان،  

 يالبيام  التي ادعم سبا العيش والتملان القا و ي.

  
 مجموعات النساء المعرضات للخطر بشكل خاص  -  سادسا  

ــاك من  اعتيف  ال ائة الحلومية الدولية المننية - 49 ــا ك ل ا يالن ــــــــــ  تضاي المناخ في اقيقي التقايم ال ــــــــــ
الشــــنوأل األعــــ ية، والم ــــناا والن ــــاك المنتمياا جلع جماعاا األ  ياا ياعتبااهن األعري ضــــنفا جزاك اضاي 
ــتوا الننف الفن ي  ــ م المتزايد لتضاي المناخ وم ـــ ــ ة  ان انيضـــ ــي جلع وجو  عـــ المناخ. هاي أ  ال ائة لم اشـــ

 ه.الذي يتنيضن ل

ــ ن  - 50 ــائا   ـــل عيشـ ــاك المدافناا عن ماتمناا ن المح ية، أو وسـ ــد الن ـ ــديد ضـ وُقياقل الننف الشـ
ــافة جلع الت ديداا المنممة التي يواج  ا النا ــــــــــاو  في ماات حقوق   أو ــحيحة. وسضــــــــ مواا هن البائية الشــــــــ

مياباا احديدا  يالم ــــــائا   اإل  ــــــا  في جميج أ حاك النالم، اواجه المدافناا عن حقوق اإل  ــــــا  البائية عنفا
المب غ عن ا ع ع المدافنان عن حقوق   122في المائة من ال اماا الـــــــــــــــــــــ  70الان ــــــا ية، حا  اســــــت دن 

، و ــــــما  لش    من الننف هاي المبا ــــــي مرا القذن،  ( 101) اإل  ــــــا  المدافناا عن حقوق اإل  ــــــا  البائية
. ومن ( 102) ية، والننف المبا ــــي، مرا االهتصــــاألوالت ديداا ضــــد أطفات المدافناا عن حقوق اإل  ــــا  البائ 

 __________ 

 (97) Save the Children, “Double disasters: the effect of Cyclones Idai and Kenneth on child marriage in 

Mozambique”, 2019. 

 (98) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Horn of Africa: a call for 

action”, February 2017. 

 (99) World Bank, “Menstrual health and hygiene”, brief, 12 May 2022. 

 (100) UNICEF and World Association of Girl Guides and Girl Scouts, “Bring in the girls! Girls’ and young 

women’s views on climate change”, 2022. 

 (101) Business and Human Rights Centre, “International Women’s Day 2022: recognizing the role of 

women in advancing human rights and defending the planet”, 28 February 2022. 

 اقيقي مقدَّي من من مة ”مناعيو حقوق اإل  ا “. (102) 
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 ان جميج ال اماا المماتة ضـــــد المدافنان عن حقوق اإل  ـــــا  البائية، اســـــت دن الر   أفيا ا من الشـــــنوأل  
 .( 103) األع ية

واتنية   ـاك وفتياا الشـنوأل األعـ ية، وال سـيما من يدافنن عن أااضـا ن وماتمناا ن المح ية،  - 51
في ين  الب دا ، مرا هواايماال والف بان، واج     ــاك الشــنوأل األعــ ية والمدافناا  يشــدة للاي الننف. و 

ــد اندي محااا الاا ة الق يومائية   ــاط ن ضــــ ــا  ا ديداا، وعنفا واايقما فيما يتن ق  نشــــ عن حقوق اإل  ــــ
من هذ  . وع ع اليهم ( 104) و ــي اا التندين ومشــااقج  اج األ ــااا هاي القا و ية والمزااعان ع ع األااضــي

.  ( 105) ال يون، لم ي تم ســــوا عد    اا من الم ــــاهماا المحد ة وطنيا في خســــيا  ن ــــاك الشــــنوأل األعــــ ية
و رايا ما ييابد الننف يليا اا ااينة ل شــي اا والدولة في المشــااقج االســتلياجية ومشــااقج الاا ة والمشــااقج  

ــبة التي   اؤوي الماتمناا المح ية ل شـــــــــــــنوأل  المتن قة ياإل تا  التي ا ـــــــــــــت دن أعمال ا األااضـــــــــــــي اللصـــــــــــ
ول ضاياا، أل  هذ  المناطق اماا جلع االحتفاظ يمواا  طبيعية  ا اة وقّيمة. وعا ة ما اقو  الحقوق   األعـــــ ية

مناـقة  ”المتن قـة   ـذ  األااضــــــــــــــي مم و ـة لـ دوـلة يشــــــــــــــلـا عـاي أو اقو  حـيازا ـا عيفـية أو اقو  موجو ة في 
، مما لل ق مااال لمصـــــــــا اة األااضـــــــــي واســـــــــتض ل ا وســـــــــي ت ا ( 106) ن ا و ية  و  خلياا ل  تصـــــــــا “اما لة

 .( 107) واالستا ك ع ا ا يالننف

وع ع اليهم من أ  الدااســـــــاا اي ز في الضالل ع ع الن ـــــــاك والفتياا ال وااي لحاف ن ع ع  وع ن   - 52
وال وقاا الان ـــــا ية المتنوعة ، ل  ي الق اا من ا أ  الن ـــــاك  واا الماوت الان ـــــية  ( 108) الان ـــــا ي األعـــــ ي

ــن لقدا أعبي من التمااز والننف في حاالا القوااث ــتو  في فياي، ( 109) يتنيضــــ ــاا وقن ــــ .وفي أعقاأل جعصــــ
. ( 110) انية األ ــلاز  وو الماوت الان ــية وال وقاا الان ــا ية المتنوعة ل ننف والمضــالقة والنزلة والوعــم

ا من ا قي المنو ـة من الو ـالـة الفاـدااليـة إل ااة الاوااد في  وبـالمرـا، أفاـد يـل  األزوا  من  فس الانس مننو 
ــاا  ـاايقـنا . وفي حـالـة واحـدة ع ع األ ـا في جم واـقة انزا ـيا المتحـدة، ألقي ( 111) الوالـلاا المتحـدة ينـد جعصــــــــــــ

 .( 112) ال وي ع ع الن اك يشل  ال اهية الابيعية ال  بية واا من يل  ن ساحياا

 __________ 

 (103) Global Witness, Last Line of Defence: The Industries Causing the Climate Crisis and Attacks against 

Land and Environmental Defenders (2021). 

 المي ز ال ندي ل مواا  القا و ية ل شنوأل األع ية وح ف الشنوأل األع ية في خسيا.اقيقي مقدي من  (104) 

 (105) Asia Indigenous Peoples Pact, “Nationally determined contributions in Asia: are governments 

recognizing the rights, role and contribution of indigenous peoples?”, April 2022. 

 (.Wide Bay Conservationاقيقي مقدي من ااياة وايد  ي  و  يفيشان ) (106) 

 (.Haitian Women’s Solidarityاقيقي مقدي من من مة اضامن الن اك ال ايتياا ) (107) 

 (108) Von Daalen and others, “Extreme events and gender-based violence”. 

 (109) Zehra Zaidi and Fordham, “The missing half of the Sendai Framework”. 

 (110) Von Daalen and others, “Extreme events and gender-based violence”. 

 الميجج  ف ه. (111) 

ــا   (112)  ــه. وا  ي ألضــــــ  Rumbi Chakamba, “Women accused of witchcraft face assault and death inالميجج  ف ــــــ

Tanzania”, The New Humanitarian, 3 January 2018. 
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هاي متناســـــل ع ع  باا ال ـــــن، حا  اتفا م أوجه الضـــــنف مج التمااز  وســـــي ا لتضاي المناخ أ ي  - 53
. والم ـــــناا ضـــــعيفاا يشـــــلا ةاز جزاك اضاي المناخ، ومحدو لة فيز الحصـــــوت ع ع ( 113) ضـــــد الم ـــــنان

ةدماا الاوااد ة ت ال واهي الاوقة القصـــوا، واو َّق جادا زقا ة مقا  ة في عد  وفياا  باا ال ـــن ي ـــبل 
للاي الننف مقاا ة  وبالمرا، ات ـــــــــــم الن ـــــــــــاك  واا اإلعا ة يل  ن أعري عيضـــــــــــة يلابنة أمرات. ( 114) الحيااة

ــاك  ــناا  واا اإلعا ة والن ــــــــ ــاك هاي  واا اإلعا ة، و مة اااا  مما ا  و ال اي أعري حدة ع ع الم ــــــــ يالن ــــــــ
ــن في  ائاا ال جئان ــاي جال ( 115) ال وااي لنشـ ــا   35. وفي الو   الياهن، ال اشـ  ولة طيفا    192 ولة من أعـ

ــاي  ــاهماا المحد ة وطنيا في حان اشــــ ــلاز  وي اإلعا ة في الم ــــ  ولة جلع  45في اافاق يااقس جلع األ ــــ
 .( 116) هؤالك األ لاز في ةاد التقيف مج المناخ

وانا ي الن ــــاك الفقاياا ومن ييأســــن أســــيا معيشــــية من ملاطي متزايدة وا لفاة أو ضــــنف القداة   - 54
لف  الوضـــــج االجتماعي اال تصـــــا ي ل ميأة، زا ا الفاوة  ان الان ـــــان في مندالا  ع ع التقيف، و  ما ا  

في المائة من ال لا  الذين   60 في المائة ممن لعيشو  اح  ةد الفقي، و 70. واشلا الن اك  ( 117) الوفياا
ع المواا  يواج و  الاو  المزمن وأه بية ممن ايابد ســــــــبا عيشــــــــ م يالزااعة اليقيية. وقؤ ي اعتما  الميأة ع 

الابيعيـة المنتمـدة ع ع المنـاخ والمتق بـة جلع خ ـاا وةيمـة  ـاجمـة عن عوامـا ةـااجيـة، مرـا الافـان، وفقـدا  
ــاا البحي  ــتوقاا ســــــ ــوا وااافا  م ــــــ ــي، وال واهي الاوقة القصــــــ التنو  الباولوجي والموائا، وادهوا األااضــــــ

يئية  ائما. واتا ع ا  اا ال ــ بية في زقا ة و اجاا الحيااة، ع ع اليهم من أ  هذ  ا  اا المان ــنة لي ــ  م
النلك اال تصـــــا ي واالفتقاا جلع الو  ، وا لفاة المداةاا، والصـــــدماا اال تصـــــا لة الحا ة وا نداي األمن 
ــية األفقي من هايها  الضذائي، وهي اق م طائفة من حقوق الميأة. وع وة ع ع  لش، اتل ي األســــــــــــي المعيشــــــــــ

 .( 118) لاا ألضا   اية الذ وا جلع ال

والن ــــاك والفتياا ال وااي  ــــي     ــــيا ي ــــبل اضاي المناخ والتدهوا البائي منيضــــاا يشــــلا ةاز   - 55
،  2021م او   ــــلم لقدا أ  م  ــــي وا في عاي    38للاي الننف، يما في  لش الننف الان ــــي. ومن  ان  

الن ــــاك واألطفات. وقملن أ  ، من م م من ( 119) م او   ــــلم ي ــــبل القوااث المياباة يالمناخ  23,7 ــــي  
للو  األطفات هاي مصـــــحوبان  ذوق م أو منفصـــــ ان عن م أو يتامع ي ـــــبل ا عا وا  ياا الضـــــوايد وأ ـــــلات  

. وقملن اســــــــــــــت ـداف م عنـد المنـا ي الحـدو لـة أو عنـد  فن م جلع النمـا في  ( 120) الحمـالـة االجتمـاعيـة النـا لـة
من البيــا ـاا، اشــــــــــــــاي التقــااقي المقــدمـة جلع أ  الننف   ماــاالا عـاليــة اللاواة. وفي حان أ   مــة  ـداا أ ـا

 __________ 

 (113) A/HRC/48/53. 

 (114) A/HRC/47/46. 

 Emma Pearce, “Disability considerations in GBV programmingاقيقيا  مقدما  من مصي وأستياليا. وا  ي ألضا   (115) 

during the COVID-19 pandemic”, May 2020. 

 (116) McGill University and International Disability Alliance, “Status report on disability inclusion in 

national climate commitments and policies”, June 2022. 

 وا غ.اقيقيا  مقدما  من خ ا  يوقي وايمو ي  (117) 

 (118) Anwar Hossen and others, “Gendered perspective on climate change”. 

 (119) Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2022: Children 

and Youth in Internal Displacement (Geneva, 2022). 

 المن مة الدولية لقا و  التنمية.اقيقي مقدي من  (120) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/46
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الان ـي الميابد يال اية لملن أ  للو  عقا يا عندما ا قي الماتمناا المح ية المضـيفة يال وي ع ع اسـتض ت 
المواا  من  با الضيباك. وقملن أ  الاي ال اماا من أي  ــلم لدله مصــ حة ةاعــة اتما ــع مج مشــااقج  

ق، يما في  لش اإل ااة التي اوعف الحياك هاي الن اماان والموعفان، وســــــ ااا الدولة  التنمية واســــــنة الناا
 وال  ااا المح ية، وم ك األااضي وأفيا  الماتمناا المح ية الذين ييجا أ  ل تفادوا.

ــتوائية في عاي  - 56 ــفة االســــــــــ في هايتي، أفا ا التقااقي أ  مليمي  2021وفي أعقاأل الزلزات والناعــــــــــ
في ها او  وبايا  وما  ــــ دا مندالا عالية من التحي  الان ــــي، واالهتصــــاأل وما ينت  عنه من  المشــــي ين

. وفي مناقة  ا اا في ال ند، أ ا الييضــــا اا الموســــمية جلع اشــــيقد واســــج النااق، حا   ( 121) حاالا حما
دلة. وانيضـ  ا تق   األسـي الفقاية جلع م جئ هاي ملمو ة ع ع طوت الايق ال ـيقنة وةاوط ال ـلش الحدي 

ــا اا ل تحي  ال ف ي   ــتا  يند الييضــ ــيا وباع ــ ــاك المشــــي اا ال وااي لال  جلع م جئ في ال ند وس دو ي ــ الن ــ
والان ـــــــــــي والننف الان ـــــــــــي والبد ي والناطفي ال ذين اااقب ما عد  من الا اا الفاع ة، يما في  لش عمات 

ـرا الليـاي والضين القـا  ـة ل قفـا، والمياحي   . وحارمـا افتقي م جئ الاوااد جلع الضــــــــــــــمـاـ اا م( 122) اإلهـاـ ة
. وقؤ ي ألضـــــــا ( 123) المنفصـــــــ ة ل ان ـــــــان، واإلضـــــــاكة واألمن في مناطق اوزقج المواا ، اتفا م هذ  الملاطي

االااباك في ا ـــــــــااا الشـــــــــلاوا المتن قة يحوا ث الننف، واناا خلياا االســـــــــتقبات واإلحالة جلع زقا ة أوجه  
 .( 124) الضنف

  
اسةةةات والمبادرات التي لها رثار علل الصةةةلة بين العنف ضةةةد المرأة وألمة السةةةي  -  سابعا  

 المناا 

ــد الميأة واضاي المـناخ، والـتدهوا البائي والحـد من ملـاطي القوااث  - 57 اتيا الصــــــــــــــ ـة  ان الننف ضــــــــــــ
مااالا ل تناو  ع ع ملت ف الم ــتوقاا. وســ ا  لانة وضــج الميأة الضــوك ع ع أهمية اســتلداي االافاقياا 

ــد  و  الصــــلوك والمبا ااا اإل  يمية وخلياا المتاينة التاينة ل ا في التصــــدي لتضاي المناخ في ســــياق الننف ضــ
 .( 125) الميأة في النديد من االستنتاجاا، و د  ام   ذلش خةي مية في  واا ا ال ا سة وال تان

ا المتنـد ة األطيان  واشــــــــــــــلـا ا لـياا الحلومـية الدولـية منناـفا هاما لملن من ة له اقيقل ا لـيا - 58
المننزلة ل ستي ا    ا في ال ياساا اإل  يمية والمح ية. وقتو  التناو  الحلومي الدولي يمنالم يالضة األهمية 
ــان واضاي المناخ في   ــاواة  ان الان ـــ ــل  الم ـــ ــا من اعتما  اإلع   الوزااي يشـــ في ين  األحيا ،  ما يتضـــ

في اافاقية األمم المتحدة اإلطااقة يشــــــــــل  اضاي المناخ. وا ــــــــــاعد الدواة الياينة والنشــــــــــيقن لمؤامي األطيان  
ــتااقلا، ع ع اوجيه النم ياا الدولية  الا و  الحلومية، مرا التحالف من أجا الاميج الذي اقو   حلومة  وسـ
ــاواة  ان الان ــــــان في االافا اا البائية المتند ة  ــللة الم ــــ من ة ت ال ــــــني جلع ج ما  حقوق اإل  ــــــا  وم ــــ

. وع وة ع ع  لش، لنزز  ي ام  عما ليما يشــــــــــــل  الم ــــــــــــائا الان ــــــــــــا ية، الذي أ شــــــــــــئ في  ( 126) ياناألط
 __________ 

 (.Global Justice Clinicاقيقي مشتيك مقدي من  يايس ماوو ، ومن د الندالة والدلمقياطية في هايتي وعيا ة الندالة النالمية ) (121) 

 (122) Von Daalen and others, “Extreme events and gender-based violence”. 

 دولي لحفظ الابينة.اقيقي مقدي من االاحا  ال (123) 

 .Women’s Legal and Human Rights Bureau, Upholding Women’s Strengths and Access to Justiceا  ي   (124) 

 (125) E/CN.6/2022/L.7 5، الفقية. 

 (126) A/HRC/41/26 50، الفقية. 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2022/L.7
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/26
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.  (127) ، التواز   ان الان ـــــان وقدم  المن وا الان ـــــا ي في انفاذ االافاقية اإلطااقة واافاق يااقس2014 عاي
ان ــــا ية اعتيافا يلهمية ، اعتمد مؤامي األطيان في االافاقية اإلطااقة ةاة عما ل م ــــائا ال2017وفي عاي 

 .( 128) النما المناةي المياعي ل من وا الان ا ي

ــنداي ع ع أهمية مشـــــاا ة الميأة في مبا ئه التوجا ية ومااالاه  اا األولوقة - 59 ولقن  .و ـــــد  جطاا ســـ
الان ــــا ية، وال اتناوت  ييابد أي من المؤ ــــياا الواا ة في جطاا أهدافه اليئي ــــية ال ــــبنة احديدا يالم ــــائا  ال

. وفي الفتية األةاية، لنتين  م مشـــــيو  ( 129) األهدان  ف ـــــ ا ع ع وجه التحديد مياعاة المن وا الان ـــــا ي
يالحـاجة جلع الم ــــــــــــــاواة  ان الان ــــــــــــــان، واملان الميأة    2020اإلطاا النـالمي ل تنو  الباولوجي لمـا ينـد عاي  

 .( 130) والن   المياعية ل من وا الان ا ي

االافاق األةضـي  ”وع ع الصـناد اإل  يمي، التزم  المفوضـية األواوبية ي  ما  من وا جن ـا ي في  - 60
. وقنتين عـد  من االافـا ـاا اإل  يمـية في المحيد ال ـا د، يمـا في  ( 131) ل ســــــــــــــتاـاـية لتضاي المـناخ  “األواوبي

األزاق،  لـقااة المحيد ال ـا د 2050 لش جطاا التنـاو  اإل  يمي لمناـقة المحيد ال ـا د، واســــــــــــــتيااياـية عاي  
وسطاا التنمية القا اة ع ع الصــــــــــــمو  في مناقة المحيد ال ا د:     متقاما ل تصــــــــــــدي لتضاي المناخ وس ااة  
ملاطي القوااث، وسع    و يشـــــــــل  األمن اإل  يمي وةاة عم ه، يالم ـــــــــاواة  ان الان ـــــــــان   دن ائي ـــــــــي  

ــياســــــــــاا النامة. وع ع وجه اللصــــــــــوز، اقيك ةاة ا لنما الواا ة في جع    و أحد مااالا النما  ل  ــــــــ
. وقبيز ألضـا الفيقق الناما التقني المنني يالتوطان  ( 132) ل قضـاك ع ع الننف الان ـا ي وانزقز مشـاا ة الميأة 

التايج لشــياعة القداة ع ع الصــمو  في مناقة المحيد ال ا د المبا ااا المح ية والمبا ااا التي اقو ها   ــاك، 
 .( 133) شلا ةاز ع ع ج ما  م للتي ال ن واإلعا ةمج التي از ي 

، ( 134) وا ـــــما المبا ااا التي اقو ها فيا ا الحلوماا ألضـــــا يالمشـــــاا ة المح ية والمحد ة ال ـــــياق - 61
 2وهو أمي يالغ األهمية لنلس ال يون والقدااا الوطنية المتباينة، ع ع النحو المنصــــــوز ع يه في الما ة 

ــضاية النامية ي جياكاا النما   من اافاق يااقس. و د اّو  اعتيان يلوجه الضــــــــــنف الحا ة ل دوت الازاقة الصــــــــ
ا ل دوت الازاقة الصــــــضاية النامية )م ــــــاا ســــــاموا(، الذي يتضــــــمن  نو ا متند ة يشــــــل  الم ــــــاواة  ان   المناَّ

 .( 135) الان ان والقضاك ع ع الننف ضد الميأة 

ن قة يالمناخ للف  اال بنا اا والتقيف مج وفي الم ــــــــــاهماا المحد ة وطنيا، وهي ةاد عما مت  - 62
. واقري الممااساا ( 136) خ اا اضاي المناخ، هناك ج اااا متزايدة جلع الم للة الان ا ية ياعتبااها م للة  ام ة

 __________ 

 (127) FCCC/CP/2014/10/Add.3. 

 (128) FCCC/CP/2017/11/Add.1 الميفق.23-/ي أ3، المقيا ، 

 (129) Zehra Zaidi and Fordham, “The missing half of the Sendai Framework”. 

 (130) CBD/WG2020/3/3. 

 اقيقي مقدي من االاحا  األواوبي. (131) 

 .2019أما ة منتدا جزا المحيد ال ا د، ةاة عما جع    و،  (132) 

 .www.resilientpacific.org/en/technical-working-groupsا  ي  (133) 

 الميجج  ف ه. (134) 

 .77و  76، الميفق، الفقياا  69/15 ياا الامعية النامة  (135) 

 (136) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, “Gender and climate change adaptation”. 

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2014/10/Add.3
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2017/11/Add.1
http://www.resilientpacific.org/en/technical-working-groups
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/69/15
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ــل  اضاي المناخ، المننو ة  ــيش يشــــــ ــة الوطنية ل مل ــــــ ــياســــــ ــناد الوطني. وانم ال ــــــ الاادة األةيا ع ع الصــــــ
 Estrategia nacional de cambio)  “سنة  40-20-10اليؤقة يند ضاي المناخ:  االستيااياية الوطنية لت ”

climático: visiόn 10-20-40 ع ع ضــــيواة مياعاة المن وا الان ــــا ي في جميج ال ــــياســــاا المتن قة ،)
األهذلة . وانتمد هواايماال ةاة عما يشــل  الم ــائا الان ــا ية واضاي المناخ وانلف وزااة  ( 137)  تضاي المناخ

والريوة الحاوا ية والزااعة فا ا ع ع وضــــج  لاا إل اا  المن وا الان ــــا ي في األ شــــاة الزااعية الم ــــتدامة  
. واي ز المبا د التوجا ية ل تناو  اإل مائي إللااليا يشـــــل  الم ـــــاواة  ان الان ـــــان ل فتية ( 138) والمياعية ل بائة

ن األا   يمن وا الم ــــــــــاواة  ان الان ــــــــــان وقدماه في  . وقنتي ( 139) ع ع الميأة واضاي المناخ  2020-2024
ــته الوطنية المتن قة  تضاي المناخ ــياسـ ــواها المتن قة يالتنقا المناةي، انتمد   دا  ( 140) سـ ــوك ازايد الشـ . وفي ضـ

مرا فا وااو ســــياســــة وطنية مليســــة يشــــل  اضاي المناخ والتشــــيقد الناجم عن القوااث، انمَّم فا ا الم ــــاواة  ان  
ــام ة ل ان ــــان واشــــاا ية وسجياك اقايماا   الان ــــان ــيما فيما يتن ق  وضــــج ادا اي  ــ ع ع  ااق واســــج، وال ســ

 .( 141) ل حتياجاا اياعي االعتباااا الان ا ية

في المــائــة من   2وع ع اليهم من التي از المتزايــد ع ع الميأة في المبــا ااا الوطنيــة، فــ   أ ــا من   - 63
. وسضـــــافة جلع  لش، ال ازات اإل ـــــااة جلع الن ـــــاك  ( 142) ذ ي الفتياا عـــــياحةاالســـــتيااياياا المناةية الوطنية ا 

ــاا ت ن ع ع ميح ة التلايد. وال يزات اإل  غ عن التنفاذ  ــي مشـــــــــ ــعيفة فقد  ائمة و رايا ما ُاقصـــــــــ عفئة ضـــــــــ
 .( 143) المياعي ل من وا الان ا ي محدو ا

  
 قة بتغير المناا عدم مشاركة النساء والفتيات في عمليات الحكم المتعل  -  ثامنا  

عرايا ما اقو  المن ماا الن ـــــائية والمن ماا التي اقو ها   ـــــاك أوت الم ـــــتاابان ة ت األزماا،  - 64
. ( 144) مج وجو   بلاا مح ية  وقة لملن ا الم اعدة في احديد الفئاا األعري ضنفا التي احتا  جلع الم اعدة

.  اد أ  الن ــــاك والفتياا هائباا عموما عن ( 145) خوانشــــد الفتياا والشــــاياا ألضــــا في التصــــدي لتضاي المنا
مااالا وضــــج ال ــــياســــاا واالا  القياااا، وهو ما لشــــلا مشــــل ة م ــــتمية منذ اعتما  جع   ومن ا  عما 

 __________ 

 اقيقي مقدي من المل يش. (137) 

 اقيقي مقدي من هواايماال. (138) 

 (139) Italian Agency for Development Cooperation, “Guidelines on gender equality and the empowerment 

of women and girls (2020–2024)”, 2022. 

الب غ الوطني الرال  لألا   يشـــل  اضاي ” (؛ و 2013)  “ 2020-2013ال ـــياســـة الوطنية ل تضاي المناةي ل مم قة األا  ية ال ا ـــمية  ”  (140) 
المقدي من ـعندوق األمم المتحدة  (. وا  ي ألـضا التقيقي  2021) “ اللاة الوطنية ل تقيف مج المناخ في األا  ”  (؛ و2014) “ المناخ

 ل  لا .

 (141) Vanuatu, National Disaster Management Office, National Policy on Climate Change and Disaster-

Induced Displacement (Port Vila, 2018). 

 (142) UNICEF and World Association of Girl Guides and Girl Scouts, “Bring in the Girls!”. 

 (143) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, “Gender and climate change adaptation”. 

 (144) Mary Picard, Beyond Vulnerability to Gender Equality and Women’s Empowerment and Leadership 

in Disaster Reduction: Critical Actions for the United Nations System (UN-Women, UNFPA and 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2021). 

 (145) A/HRC/50/25. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/25
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  دا جلع أ  الحلومة    90. وبالمرا، ة صــ  مشــاواة م ــتييضــة مج فتياا و ــاياا في 1995 ياان في عاي 
 .( 146) و اياا يشل  ال ياساا المتن قة يالبائة فتياا 10من  ا  6لم ا تشي أ دا 

وقنتين يمشـــــاا ة الن ـــــاك والفتياا في ج ااة اضاي المناخ في اللاد الدولية اليئي ـــــية، يما في  لش  - 65
من أهدان التنمية الم ـــتدامة يشـــل  الم ـــاواة  ان الان ـــان  5في ال دن  2030ةاة التنمية الم ـــتدامة لناي 

 ااة الفنالان المتن قان انزقز خلياا اح ــــــــــــان م ــــــــــــتوا  دااا التلايد واإل”أل، التي ادعو جلع -13والضالة 
. وقي  اعتيان  ( 147) “ تضاي المناخ... يما في  لش التي از ع ع الن ـاك والشـباأل والماتمناا المح ية والم مشـة

، الذي ادعع فيه الدوت جلع ضــــــما  2020مما ا في مشــــــيو  اإلطاا النالمي ل تنو  الباولوجي لما يند عاي 
اااا فيما يتن ق يالتنو  الباولوجي من جا ل الن ـــــــــاك والفتياا المشـــــــــاا ة المنصـــــــــفة والفنالة في عـــــــــنج القي 

 .( 148) والشباأل، و ذلش الماموعاا الن ائية

أهدافا لتحقاق  مؤامي األطيان في اافاقية األمم المتحدة اإلطااقة يشــــــــــــل  اضاي المناخو د وضــــــــــــج  - 66
واعتمد منذئذ ممااســـــاا جلاا ية،   ،( 150) عاما  25واملان الميأة من ماك فياغ  اي   ( 149) الم ـــــاواة  ان الان ـــــان

مرا اســتلداي التواز   ان الان ــان  معياا الةتياا المتق مان و ذلش ج ما  مشــاا ة الميأة في األ شــاة التي 
ــية ل مؤامي ــي ــــ ــفي   .( 151) ان م ا ال ائاا التلســــ ــاك في ال ــــ ــاك في االاحا  األواوبي الن ــــ وادعم الدوت األعضــــ
، حا   2021. و د احقق اقافؤ الان ان اقيقبا في عاي ( 152) فاقية اإلطااقةل مشاا ة في مناسباا متن قة ياالا 

في المائة من المتق مان  60في المائة من وفو  األحزاأل، ولقن ال يزات اليجات لمر و   49 ـــــــــل   الن ـــــــــاك 
 .( 153) في المائة من و   التق م في الا  اا النامة 74 و

د حقوق اإل  ــا ، يما فا ا ال انة المننية يالقضــاك ع ع وفي ال ــنواا األةاية، ما فتئ  هائاا اعــ  - 67
ــاك واالعتيان   م  ــد الميأة، اوعـــــــــي الدوت يا ت اي يل  اقفا المشـــــــــاا ة المادلة لألطفات والن ـــــــ التمااز ضـــــــ

ــية في عم ياا وبيام  الحد من ملاطي المناخ والقوااث ــاســ ــي أســ ــف م عناعــ ــباا المرات، ( 154)  وعــ . فن ع ســ
،  ( 155) ط ب  ال انة  يا اا عن   ـبة الن ـاك  ان أعضـاك الما س المي زي إل ااة القوااث  فيما يتن ق ياليايا ،

وط ب  جلع ج دو ي ـــــيا أ  اوضـــــا التدا اي التي اتلذها لضـــــما  مشـــــاا ة   ـــــاك الشـــــنوأل األعـــــ ية والن ـــــاك 
وا ـلت ال انة ألضـا الدوت عما ج ا   .( 156) اليقيياا والفقاياا في عم ياا عـنج القياااا المتصـ ة  تضاي المناخ

 __________ 

 (146) UNICEF and World Association of Girl Guides and Girl Scouts, “Bring in the Girls!”. 

 .1/70ا  ي  ياا الامعية النامة  (147) 

 (148) CBD/WG2020/3/3. 

 (149) FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1  ماراق ه ســـــــلو ل مناخ، المنتمد في الدواة ال ـــــــا ســـــــة والنشـــــــيقن    3-/ي أ ا 1، المقيا(
 لمؤامي األطيان(.

 (150) Wing Ka Ho, “Gender and indigenous climate justice at the United Nations”, Earth.Org, 11 June 2022 . 

 الميجج  ف ه. (151) 

 اقيقي مقدي من االاحا  األواوبي. (152) 

 (153) NAP Global Network, “Gender-responsive national adaptation plan (NAP) processes: progress and 

promising examples – NAP Global Network synthesis report 2021–2022”, June 2022. 

 (.2018) 37ال انة المننية يالقضاك ع ع التمااز ضد الميأة، التوعية النامة ا م  (154) 

 (155) CEDAW/C/JPN/QPR/920فقية ، ال. 

 (156) CEDAW/C/IDN/Q/8 20، الفقية. 

https://undocs.org/ar/FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/JPN/QPR/9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/IDN/Q/8


 A/77/136 

 

24/28 22-10838 

 

. وبالمرا، ا زا ( 157) عا   ادم  من واا جن ا يا في جطااها المتن ق  تضاي المناخ والحد من ملاطي القوااث
ــ ة  تضاي  ــاا المتصــ ــياســ ــج ال ــ ــاا ة الافا في وضــ ــنواا األةاية، ع ع أهمية مشــ لانة حقوق الافا، في ال ــ

 .( 158) المناخ

يبان اســــــــــــتنياة أجيي مؤةيا للاد التقيف الوطنية يالتوازي مج  قاة   وع ع الصــــــــــــناد الوطني، - 68
ــاواة   ــاي جلع الم ــ ــا ية لألطيان في االافاقية اإلطااقة أ  المزقد من الب دا  لشــ الوســــد في ةاد النما الان ــ

ــا ي في ةااه ــاك  وعــــــف ن ( 159)  ان الان ــــــان ومياعاة المن وا الان ــــ ــا اعتيان متزايد يالن ــــ . وهناك ألضــــ
اضااي في التقيف، ع ع اليهم من أ  ن ال يزلن لنتبي  في الضالل فئة ضــــــــــــــعيفة. وال اشــــــــــــــاي ةاد  عواما 

ــتندة جلع اليوالاا  ــاي األ لة الم ـ ــدي له. واشـ ــد الميأة والفتاة والتصـ التقيف الوطنية عموما جلع منج الننف ضـ
وســــــم األعاعــــــاي ابما  ا  ل ا في فاتناي جلع أ  الا و  الحلومية المتزايدة لملافحة الننف ضــــــد الميأة  با م

. واوجد في  وبا   ـبة  باية من الن ـاك ال وااي لقمن  ( 160) أ ي و ائي في الحد من الننف يند موسـم األعاعـاي
. وانلف اوهو ع ع انزقز قيا ة الميأة  ( 161) ي  ااة مياعزها اللاعــة يالحد من ملاطي القوااث واإل ذاا المبلي

 اا وارني عن جزالة الضاياا عن طيقق ج شـــــاك منصـــــاا متند ة الوعائف  في اللاة الوطنية ل حد من اال بنا
 .( 162) في القيا، حا  اقدي ل ن اك حدائق عضاية، وما ية وخالا طحن وبذوا ل احن

ــاا ــة اتاــاوز الا وك ع ع الاــاولــة واتيا ماــاال لتبــا ت المنــاان القيمــة، فــ    - 69 ولمــا  ــا ــ  المشـــــــــــــ
ــاك الشـــــنوأل األ ــتيناأل مناان الشـــــنوأل  المشـــــاا ة الفنالة لن ـــ ــ ية في فا وااو م دا الايقق لتح ـــــان اســـ عـــ

. وع وة ع ع  لش،  عم  ( 163) األعـ ية وايجمت ا جلع ممااسـة، مرا اعتما  أسـالال الحفظ والتلزقن التق ادلة
جزقية من جزا المحيد ال ـا د في جعـدا هن ل نمـا  ـداعيـاا ل نمـا    12أســــــــــــــتياليـا القيـا اا الن ــــــــــــــائيـة من  

 .( 164) المناةي

  
 التمويل المتعلق بالمناا والعنف ضد المرأة  -  تاسعا  

ــا ي والتنمية، ال ازات   - 70 ــية في الوفاك  تن دها   “الدوت المتقدمة”وفقا لمن مة التناو  اال تصـــــــــــ مقصـــــــــــ
، وســـــــاؤجا  2020يح وت عاي   “الب دا  النامية”  او   والا ســـــــنوقا في  ـــــــلا اموقا مناةي جلع  100 تقدلم  

 __________ 

 (.2018) 37ال انة المننية يالقضاك ع ع التمااز ضد الميأة، التوعية النامة ا م  (157) 

 (158) Centre for International Environmental Law and Global Initiative for Economic, Social and Cultural 

Rights, “Children’s rights obligations of States in the context of climate change: synthesis of 

statements on climate change by the Committee on the Rights of the Child (2022 update)”, 2022. 

 (159) NAP Global Network, “Gender-responsive national adaptation plan”. 

 (160) Von Daalen and others, “Extreme events and gender-based violence”. 

 اقيقي مقدي من  وبا. (161) 

 اقيقي مقدي من اوهو. (162) 

 .2022حزقيا /يو يه  14مشاوااا اللبياك في مناقة خسيا والمحيد ال ا د،  (163) 

 اقيقي مقدي من أستياليا. (164) 
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. وققدي من م التموقا المتن ق يالمناخ في  ــــــــــلا  يوة وليس في  ــــــــــلا منا،  ( 165) 2025التنفاذ جلع عاي  
ـيلوجـه اإلجحـان المـالي الـقائمـة وـبالتنـامـا مج جواـ ل اضاي المـناخ وهو مـا اتيـال ع ـيه خـ اا ةااية فيمـا يتن ق 

ــا  ــيش ع ع أ  الوفاك   ذا االلتزاي النالمي أمي يالغ  ( 166) المتن قة يحقوق اإل  ــــــــ ــد    دا  مرا المل ــــــــ . واشــــــــ
 .( 167) األهمية لمنالاة أينا  اضاي المناخ المتن قة يحقوق اإل  ا 

جلع ادفقاا التموقا المنقدة والصــاامة احدلا ل من ماا الشــنبية وقمرا ف م ال ــبا القفا ة يالوعــوت  - 71
. واوجه األموات الملصـــــــصـــــــة ل نما المناةي من ( 168) الصـــــــضاية، يما في  لش المن ماا التي اقو ها   ـــــــاك

ة ت مبا ااا واســنة النااق، وال ايابد ع ع  حو جاد يالا اا الفاع ة المح ية وافتقي جلع من وا جن ــا ي 
ــاهمـاا المحـد ة وطنـيا التي اشــــــــــــــاي جلع ( 169) ماـاالافي جميج ال . وع ع اليهم من الزـقا ة النـامـة في الم ــــــــــــ

 .( 170) الماز ة المياعية ل من وا الان ا ي، ف   الند  اإلجمالي لا اااا ال يزات منلفضا

 وحتع ا  ، اي ز ج و  التلييف من خ اا اضاي المناخ والتقيف منه والتموقا المتن ق يالل ــــــــــــائي - 72
واألضــــــياا في المقاي األوت ع ع ســــــبا عيش الذ وا، حا  ُا ما الم ــــــؤولياا ال امة وهاي المدفوعة األجي  
عا ة التي اؤ ي ا الن ــاك. وفي حان أ  ا لفاة م ــتوا الداالة المالية و  ة جملا ية الوعــوت جلع المن وماا 

التموقا المتن ق يالمناخ، ف    وم قية النقاااا يزقدا  من الحواجز التي احوت  و  حصــــــــــــوت الن ــــــــــــاك ع ع
هناك ألضــــا ملاطي مياباة ي ــــياية الميأة ع ع المواا ، عندما اؤ ي جلع اضااي في  ينامياا ال ــــ اة  اةا  
األســـية المعيشـــية والماتمناا المح ية. ومن الصـــنل ألضـــا الدفج  حو من وا  ـــاما ل ان ـــان واالا  ادا اي 

ــبة مح يا، حا  ال ازات و االا ج اا  ة ملاطي القوااث، مرا ا ش الموجو ة في مناقة المحيد ال ا د، مناســــــــــ
انـا ي من  قم التموـقا واواجـه خلـياُا اليعــــــــــــــد والتقايم المـتاحـة احـدـلاا في اتبج التـقدي المحيز وضــــــــــــــمـا  

 .( 171) الم اكلة

  
 االستنتاجات  -   عاشرا  

ية التي تملي أشكاال جديدة  مما ال شد فيه أن تغير المناا يمثل وسيظل يمثل الظالرة األكثر ألم - 73
وقائمة من أوجه عدم المسةةةاواة المجنسةةةنة،  ل  نه يجسةةةد بعمق الطرة التي يظهر بها العنف ضةةةد المرأة  

 __________ 

 (165) Mathias Cormann, Secretary-General of OECD, “Developed countries likely to reach USD 100 billion 

goal in 2023”  يا  أ لع يه األمان الناي لمن مة التناو  والتنمية في المادا  اال تصــــا ي يشــــل  الم ــــتوقاا الم ــــتقب ية ل تموقا  ،
 .2021األوت/أعتوبي اشيقن  25المناةي، 

 (166) Centre for International Environmental Law and Global Initiative for Economic, Social and Cultural 

Rights, “States’ human rights obligations in the context of climate change”. 

 اقيقي مقدي من المل يش. (167) 

 (168) “How can a climate-resilient future address inequality”, New York Times, online event, 23 June 2022. 

ــا   (169)   joint publication by Both ENDS, Heinrich Böll Stiftung Northاقيقي مقدي من االاحا  األواوبي. وا  ي ألضـــــ

America, Aksi! for gender, social and ecological justice and Prakriti Resources Centre, “Local actors 

ready to act: six proposals to improve their access to the Green Climate Fund”, 2018. 

 (170) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, “Gender and climate change adaptation”. 

 (171) Stockholm Environment Institute and others, “Gender-responsiveness and disability inclusion in 

disaster risk reduction in the Pacific”, 2021. 
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والفتاة ع ر المجتمعات وفي سةةةياقات مختلفة، بما في للد في ال ي ات  ير المصةةةابة بالكوارث، وتلد التي  
. وستحِدث اآلثار الفورية والطويلة األجل للتدلور ال ي ي،  تحدث فيها الكوارث وتلد التي تكون قد تجاولتها

 لل جةانةا األاةداث المنةاخيةة المفةاج ةة والبطي ةة الحةدوث، أثرا تراكميةا علل المرأة مةا لم تقةابةل بةاسةةةةةةةةةتجةابات  
مناسةةبة من ايا السةةياة تنفذ في أماكن محددة وتسةةترشةةد باالاتياجات المتداخلة. ويليم التصةةدي للعنف  

، التي يليم أن يفي أصةةةةةةحال المصةةةةةةلحة  ( 172) الفتاة باعتباره جيءا من االة الطوارئ المناخيةضةةةةةةد المرأة و 
يتعلق بها بالتيامات  جرائية وموضةويية بموجا القانون الدولي لحقوة اننسةان وااللتيامات اننمائية   فيما

في مواجهة اآلثار المجنسةةةةنة    “منصةةةةفة و ير تراجعية و ير تميييية ومسةةةةتدامة”بضةةةةمان اتخال  جراءات  
 .( 173) لتغير المناا

ويؤكد تفاقم العنف ضةةةةد المرأة والفتاة ألمية معالجة األسةةةةبال الجذرية الكامنة وتكثي  مشةةةةاركة  - 74
أصةةةةةةةحال المصةةةةةةةلحة علل جميت مسةةةةةةةتويات المجتمت وفي جميت مناايه، بما يشةةةةةةةمل الرجال والفتيان.  

الجنسةةةاني أادا، ولنام أمثلة جيدة تشةةةير  لل  مكانات المبادرات  تسةةةتثني مكافحة تغير المناا والعنف   وال
الشةةةاملة للجميت المتخذة علل نطاة المجتمت. وفي قير ييسةةةتان، في  طار مشةةةروش يدعم أنشةةةطة كسةةةا  

شةةجرة، دعي الرجال والفتيان  لل المشةةاركة في وقت وااد في   500العيش للمرأة الريفية من خالل لراعة 
. وبالمثل، في نيبال، دعم فريق من الرجال برنامجا يتصةةةةةةدى للعنف  ( 174) لجنسةةةةةةانيعملية بشةةةةةة ن العنف ا

. وسةتسةما الجهود الرامية  لل توسةيت سة ل المشةاركة،  لل جانا  ( 175) الجنسةاني ضةد المدافعات عن ال ي ة
المسةةةااات الم مونة والنشةةةطة لتوجيه أصةةةوات النسةةةاء، للعمل المناخي بترسةةةيا المسةةةاواة بين الجنسةةةين  

 هوض بها.والن

  
 التوصيات   -   اادي عشر 

ينبغي وضةةت الفتيات والنسةةاء في صةةميم سةةياسةةات التخفي  من رثار تغير المناا والتكي  معه.  - 75
وينبغي للدول من ثم أن تواصةةةل  عطاء األولوية العتماد وسةةةن أطر قانونية ومؤسةةةسةةةية مرايية للمنظور  

افحة تغير المناا. وينبغي لجميت أصحال المصلحة  الجنساني بش ن العنف الجنساني، بما في للد عند مك
دعم وتعييي القيام باسةةةةةةةةتجابة متعددة القطاعات، ولو ما يعت ر أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةيا للت لا للكوارث والقدرة علل  
الصةةةمود، مت  دمال التدابير الرامية  لل توفير  مكانية الحصةةةول علل الرعاية في مجال الصةةةحة اننجابية  

 ونية والدعم النفسي االجتماعي في المناطق المتضررة.والجنسية، والمساعدة القان

وينبغي لجميت أصةةحال المصةةلحة أن يكفلوا تناول الضةةعف المجنسةةن  لاء تغير المناا والكوارث   - 76
بطريقةةة شةةةةةةةةةةاملةةة، مت مراعةةاة الطريقةةة التي يتقةةاطت بهةةا نوش الجنق مت الجوانةةا األخرى لعالقةةات القوة  

 والهويات.

 __________ 

 (172) EGM/ENV/EP.8. 

 ـــــاواة  حقوق اإل  ـــــا  والبائة والم” مفوضـــــية األمم المتحدة لحقوق اإل  ـــــا ، وبي ام  األمم المتحدة ل بائة، وهائة األمم المتحدة ل ميأة،   (173) 
 .2، الصفحة 2021، “  ان الان ان: اسائا أساسية

 (174) Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Best Practices in Gender and Biodiversity: 

Pathways for Multiple Benefits (Montreal, 2022). 

 الميجج  ف ه. (175) 
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اتفاقيات  ”ويجا علل الدول ومنظومة األمم المتحدة أن تكفل  رسةاء العمليات العالمية، وال سةيما  - 77
، والهي ات المكلفة بالتخفي  من رثار تغير المناا والسةةعي  لل  يجاد الول له، بصةةورة كافية  “ريو الثالث

ميت أنشةةةةةطتهان  جنسةةةةةاني في ج -  وراسةةةةةخة في نهم قائم علل اقوة اننسةةةةةانن وردمال منظور تحويلي
ومعالجة رثار تغير المناا والتدلور ال ي ي فيما يتعلق بتسةريت العنف ضةد المرأة. وعلل نحو ما أوصةل به 

، ينبغي  يالء التمام خاص  بتعييي واماية اقوة اننسةةةةان في سةةةةياة تغير المنااالمقرر الخاص المعني  
يتعلق باتفاقيات ريو الثالث واآلليات  للمسةةةةةةائل الجنسةةةةةةانية تكون شةةةةةةاملة وقوية فيما  لوضةةةةةةت خطة عمل

الصةةةةةلة، بما في للد الدورة السةةةةةابعة والعشةةةةةرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة انطارية   لات
 المتعلقة بتغير المناا. وينبغي أيضا  دمال توصيات لجنة وضت المرأة ولي ات اقوة اننسان.

وا اعتماد جميت التدابير الرامية  لل  نهاء العنف  وينبغي لجميت أصةةةةةحال المصةةةةةلحة أن يواصةةةةةل - 78
الجنسةةةةةاني والتصةةةةةدي له، مت مضةةةةةاعفة الجهود الرامية  لل معالجة األسةةةةةبال والعواقا الكامنة المتعددة  

نهجةا شةةةةةةةةةامال  ”للعنف التي تتفةاقم بسةةةةةةةةة ةا تغير المنةاا والتةدلور ال ي ي. وينبغي أن تعتمةد لةذه الجهود  
 شاركة قادة المجتمعات المحلية،  ضافة  لل الرجال والفتيان.، مما يعيل م“للمجتمت ب سره

وينبغي  دمال الحد من المخاطر في سةةةةةةةياة العنف ضةةةةةةةد المرأة واآلثار المتمايية جنسةةةةةةةانيا في  - 79
 استراتيجيات اننذار المبكر والت لا والحد من مخاطر الكوارث.

نية قوية لرصد وتقييم سياسات التخفي   وينبغي لجميت أصحال المصلحة أن يعتمدوا ُنهجا جنسا - 80
من رثار تغير المناا والتكي  معه والحد من مخاطر الكوارث، مت ضةةمان أن تسةةتند لذه النهم  لل تحليل  

 للمخاطر الجنسانية وأن تسترشد به.

ويجا علل الدول أن تعيل التنسةةةةةةةيق المتعدد القطاعات والشةةةةةةةامل للولارات العتماد نهم يراعي   - 81
ر الجنسةةةةةةةةةاني في خططهةا للتخفي  من رثةار تغير المنةاا، بمةا في للةد من خالل تعييي قةدرة مراكي  المنظو 

 التنسيق الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية وتغير المناا.

وينبغي لجميت أصةةةحال المصةةةلحة أن يسةةةتثمروا في الحصةةةول علل بيانات مصةةةنفة لات نويية   - 82
الجنسةةةاني علل نطاة أوسةةةت، وال سةةةيما بشةةة ن األثر علل مختلف    جيدة عن أثر ألمة المناا علل العنف

ف ات النسةةاء، مت ااترام تنوش الجميت. ويجا أن ُيسةةترشةةد بنهم مجنسةةن في تحليالت المخاطر عن طريق 
 دمال وجهات النظر المختلفة بشةةةة ن المخاطر والتحليالت المسةةةةتخدمة لصةةةةيا ة محفيات بشةةةة ن المخاطر  

الضةةةعف والعتبات لات الصةةةلة. ويجا تعديل خطا الطوارئ واالسةةةتجابة بحيا  الخاصةةةة بالسةةةياقات وأوجه  
 ت خذ في االعتبار االاتياجات المحددة لألشخاص األكثر عرضة للخطر.

وينبغي للدول أن تكفل اننصةةةةةةاف في  مكانية الحصةةةةةةول علل التمويل و يره من الموارد الاللمة  - 83
نةا  من مختلف الف ةات، وأن تكر  علل وجةه التحةديةد الموارد  للتكي  وأن تة خةذ في االعتبةار ااتيةاجةات ال

لمنت أعمال العنف ضةةةةةد المرأة والفتاة والتصةةةةةدي لها. ويجا أن تؤخذ تكالي  االاتياجات المجنسةةةةةنة في 
الحسةةةةبان مقدما، مثل االاتياجات المتعلقة بتوفير المالجم المؤقتة، والمنتجات الصةةةةحية، ومرافق الرعاية  

 والمواليد الجدد ودعم س ل العيش للف ات المهمشة.الصحية لألمهات 

وينبغي لجميت أصةةةحال المصةةةلحة أن يكفلوا مشةةةاركة النسةةةاء والفتيات بصةةةورة كاملة وفعالة في  - 84
جميت العمليات التي تهدف  لل وضةت وتنفيذ ورصةد وتقييم التخفي  من رثار تغير المناا والتدلور ال ي ي  

طر الكوارث علل الصةةةةةعد الدولي وانقليمي والوطني. ويمكن أن تحظل لذه  واالسةةةةةتجابة لها والحد من مخا
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في المائة في لذه العمليات. ويتعين أن   50المشاركة بيخم من خالل تمثيل  ليامي للنساء والفتيات بنسبة  
نية  تدعو المعالدات والعمليات المتعلقة بتغير المناا والتنوش ال يولوجي صةةةةةرااة  لل  تااة الظروف التمكي

للنسةاء والفتيات للمشةاركة الكاملة والفعالة في  نشةاء قاعدة معارف بشة ن تغير المناا والمشةاركة في صةنت  
القرارات، بما في للد عن طريق التمتت بحقوة متسةةاوية والسةةيطرة علل األراضةةي والموارد والتقاسةةم العادل  

ظر  لل النسةةةاء والفتيات باعتبارلن محِدثات  للمنافت الناشةةة ة عن الموارد الجينية وال يولوجية. ويجا أن ُين
 تغيير يتسمن بالقدرة علل الصمود وليق مجرد ضحايا ضعيفات.

وينبغي لجميت أصةةةةةحال المصةةةةةلحة ليادة االسةةةةةتثمار في تعييي سةةةةة ل العيش المسةةةةةتدامة للمرأة   - 85
في اليراعة، وصيد  وقدرتها علل الصمود، فضال عن تعييي قدرتها علل التكي ، وخاصة بالنسبة للعامالت  

األسةةةةةةةمام، وردارة النفايات والسةةةةةةةيااة ال ي ية. وينبغي للدول أيضةةةةةةةا ليادة االسةةةةةةةتثمارات في نظم الحماية  
 االجتمايية لييادة قدرة المجتمعات واألفراد علل االستجابة لآلثار المناخية وبناء القدرة علل الصمود.

المعارف المتعلقة باالسةةةةةةتخدام المسةةةةةةتدام  وينبغي لجميت أصةةةةةةحال المصةةةةةةلحة أن يكفلوا اماية  - 86
للموارد، وال سةةةةيما تلد التي تحتفا بها نسةةةةاء الشةةةةعول األصةةةةلية، وكذلد ضةةةةمان  مكانية وصةةةةول نسةةةةاء  

 الشعول األصلية  لل أراضيهن ومواردلن واقوقهن فيها.

ا يتصةةل  ولضةةمان الحماية المناسةةبة للمتضةةررين والمشةةردين من تغير المناا والتدلور ال ي ي وم - 87
بذلد من مخاطر ط يعية، ينبغي للدول أن تكفل  مكانية اسةةةةتفادة من تنشةةةة  مطالباتهم بالحماية من اآلثار  
المفةاج ةة أو البطي ةة الحةدوث لتغير المنةاا أو المخةاطر الط يعيةة من  جراءات عةادلةة وفعةالةة نقرار صةةةةةةةةةفةة  

ت الدول أيضةةةةةا علل  الالجم لتقييم ااتياجاتهم من الحماية الدولية، بما في للد ألسةةةةة بال متعددة. وتشةةةةةجد
اعتماد ترتيبات الحماية المؤقتة أو اتخال ترتيبات عملية لتوفير الحماية للمشةةةةردين قسةةةةرا في سةةةةياة تغير  

 المناا، أو التدلور ال ي ي أو المخاطر الط يعية.

اش وتغير  وينبغي لجميت أصةةةةحال المصةةةةلحة أن يعيلوا فهم الصةةةةلة بين العنف ضةةةةد المرأة، والني  - 88
المناا عن طريق دراسةةة الخطة المتعلقة بالمرأة والسةةالم واألمن وخطا العمل الوطنية لات الصةةلة، وكذلد  

 تقييم المخاطر المتصلة باألمن.

وينبغي للدول أن تضةمن اصةول النسةاء والفتيات، وال سةيما من يتعرض منهن للتهميش والتمييي   - 89
وتيويدلن بمعلومات يسةةةهل الوصةةةول  ليها عن سةةةياسةةةات التكي     ألسةةةبال متقاطعة، علل التثقي  ال ي ي

مت تغير المناا والتخفي  من رثاره، بما في للد عن كيفية المشةةةةةةةاركة، وكيفية الحصةةةةةةةول علل الحماية  
والمساعدة في أعقال المخاطر الط يعية وكيفية الوصول  لل وسائل االنتصاف عندما يعانين بس ا اتخال  

ت في مجال تغير المناا. ويتطلا لذا النهم جهدا مدروسا لتعييي الوصول  لل قاعدة  أو عدم اتخال  جراءا
 المعلومات المتعلقة بتغير المناا والمسالمات فيها وتحسين الدراية الرقمية لدى النساء والفتيات.

 


