
مذكرة إرشادیة: تغیر المناخ والعنف القائم على

النوع االجتماعي: ما الروابط؟

2021شباط/فبرایر|كلوغستونونعوميواردجین

خلفیة عن ھذا الموجز التعلیمي

اشتركت1.االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحورمساعدةمكتبینتجھاالتيالمعرفیةالمنتجاتمنسلسلةمنجزءالتعلیميالموجزھذا
التعلیميالموجزبھایسترشدالتيالمكتبیةالمراجعةوالستكمالالنھائیة.صیغتھفيووضعھالمحتوىإعدادفيللسكانالمتحدةاألممصندوقفيزمیالتنا

العنفمعالجةأوالمناخ،تغیرفيالخبرةصاحباتمنالعالمحولاإلنسانیةاألوضاعفيیعملنزمیالتعشرمعمقابالتأیضاًالمساعدةمكتبأجرىھذا،
القائم على النوع االجتماعي في البیئات المتأثرة بالمناخ، أو كال المجالین.

یزال(والالمناخبتغیرالمتعلقالعملكاننسبیاً،قریبوقتحتىالمناخ.وتغیراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبینالروابطعلىالتعلیميالموجزیركز
نظراًذلك،ومعاإلنسانیة.االستجابةولیسالتنمیةبرامجاختصاصمنمعھ،والتكیفالمناختغیرمنللحدالمبذولةالجھودذلكفيبماما)،حدإلى

الطبیعیة،الكوارثوتیرةتسریعفيالمناخلتغیرالكبیربالتأثیراالعترافوكذلك2المتحدة،األمممنظومةعبرالرابطةنھجفيالمتزایدلالستثمار

یضمن وجود نھج رابطة أن یتماشى العمل اإلنساني مع اإلغاثة والتعافي األطول أجالً ویساھم فیھما. یتجلى االلتزام باتباع نھج رابطة في العدید من المبادرات العالمیة، ال سیما الصفقة2
العملفيالجدیدواألسلوب)،http://earlyrecovery.global/sites/default/files/casestudies/documents/icva_grand_bargain_explained.pdf(الكبرى

)https://www.unocha.org/top-stories/all-stories/new-way-working،(2030لعامالمستدامةالتنمیةوخطة
)https://digitallibrary.un.org/record/1298793?ln=en،(2020-2017سنواتأربعكلیجريالذيالشاملواالستعراض
)http://sdg.iisd.org/news/second-committee-adopts-qcpr-2017-2020-to-align-unds-agenda-2030/،(بشأنالدوليالمؤتمرعنالصادروالبیان

2018لعامالالجئین
)https://gallery.mailchimp.com/465695b48de75bd51ead1ae28/files/d9617830-b41a-4b54-8e4d-691867f04e11/International_Refug

ee_Congress_Communique__May_2018.pdf.(

مكتب مساعدة محور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي ھو خدمة بحث، وتحلیل، و مشورة فني للممارسات في مجال العمل اإلنساني العامالت في مجال منع العنف القائم على1
النوع االجتماعي واالستجابة لھ في حاالت الطوارئ على المستوى العالمي، واإلقلیمي، والقُطري. ویقدم خدمات مكتب المساعدة قائمة من خبیرات العنف القائم على النوع االجتماعي بإشراف

من ھیئة التنمیة االجتماعیة المباشرة.
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ترسیمفإناألمرین،كالأوشدتھا،أوالنزاع،فيیساھمالذياألمنانعداموزیادةاإلنسانیة،النزاعوحاالتذاتھ،الوقتفيالموجودةالمناخیةوالكوارث
الحدود بین األوضاع "اإلنسانیة" و"اإلنمائیة" أصبح أقل أھمیة تدریجیاً.

یقراإلنسانیة.لألزماتالمعرضةواألوضاعالتنمیةأوضاعمنكلفيمھماستثمارباعتبارھاالمناختغیرمعالجةإلىمتزایدةبصورةُینَظرالنحو،ھذاعلى
).2015المتحدة،(األممللبشریة"الشاغل"الشغلھو3المناختغیربأنباریساتفاق

المرتبطةالتمویل)ذلكفي(بماالمواردعلىالتعرفمناإلنسانیةاألوضاعفيتعملالتياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمعنیةالفاعلةالجھاتلتتمكن
المھممن–االجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفاالھتمامتدعمبالمناخالمتعلقةوالبرامجالسیاساتأنمنوالتأكد–إلیھاوالوصولالمناختغیربإجراءات

ولیسالموضوع،إلىأولیةمقدمةبمنزلةتكونأنإلىھذاالتعلیميالموجزفيالمقدمةالمعلوماتوتھدفالمناخ.تغیرحولاألساسیاتبعضفھمأوالً
علىالقائمبالعنفوصلتھاالمناختغیرقضیةبشأناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالفاعلةالجھاتإلمامزیادةھوالھدف–شاملةعامةلمحة

النوع االجتماعي كخطوة أولى نحو تحدید التدخالت. فیما یلي العدید من األسئلة المحددة التي یسعى ھذا الموجز التعلیمي إلى معالجتھا:

ما تغیر المناخ؟●
ما األخطار التي ینتجھا تغیر المناخ أو یفاقمھا؟●
كیف یساھم تغیر المناخ في حاالت الطوارئ اإلنسانیة حول العالم، وكیف ستتسارع ھذه المساھمة في األعوام القادمة؟●
مختلفةمناطقوفيالمناخ،أخطارأنواعمختلفبسببالضارة،الممارساتذلكفيبمااالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمخاطرتتفاقمكیف●

من العالم؟
بمااالجتماعي،النوععلىالقائمبالعنفاالھتمامالجھودھذهتدمجمدىأيإلىالمناخ؟لتغیربالتصديالمتعلقةالعالمیةوالجھودااللتزاماتما●

في ذلك الممارسات الضارة؟
واالستجابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنعجھودالُنُھجھذهتدعمھلالمناخ؟بتغیرالصلةذاتاإلنسانيالنظامداخلالُنُھجأواألطرما●

لھ؟

من–الموجزةالحالةدراساتمنالعدیدیقدمفإنھاالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمناھضةبرامجقضایاتناولفيیتعمقالالتعلیميالموجزأنمع
أیضاًویمكنالمناخ.بتغیرالمتأثراتوالفتیاتالنساءاحتیاجاتلمعالجةالمختلفةالُنُھجتعكسالتي–الھادئالمحیطوجزرتشاد،بحیرةوحوضبنغالدیش،

شاملمسردیتیحكما.الُنُظمتعزیزوبشأنالطبیعیةالكوارثبشأنالمساعدةلمكتباإلرشادیةالمذكراتفيالبرامجُنُھجحولتكمیليتعلمعلىالعثور
للمصطلحات الفرصة للتعلم اإلضافي.

لمحة عامة عن تغیر المناخ

ما تغیر المناخ؟

آثارإلىالتحدیدوجھعلىالمناختغیرویشیرالعالم.أنحاءجمیعفيالطویلالمدىعلىالجویةاألحوالمتوسطفيالمتزایدالشدیدالتباینالمناختغیریصف
إزالةزیادةعنفضالًالتصنیع،عنالناتجوالغازوالنفط،الفحم،مثلاألحفوري،الوقودحرقمنونصفقرنمنأكثرعنالناتجةالدفیئةغازاتانبعاثات

4.الغابات واستخدام األسمدة وإنتاج الماشیة لتغذیة مجتمعاتنا المتنامیة وإیواءھا

األرضحرارةدرجةارتفاعإلىیؤديمماوتبعثھا،الشمسطاقةتمتصحیثلألرضالجويالغالففيالكربون،أكسیدثانيمثلالدفیئة،غازاتتتركز
الغالفحرارةدرجةترتفعوعندما2019.5عامحتى1880عاممنمئویةدرجة1.15بمقداراألرضحرارةدرجةمتوسطارتفعوقدمطرد،نحوعلى

6رطوبة.أكثرالرطبةوالمناطقجفافاًأكثرالجافةالمناطقویجعلالجویةالظروفعلىیؤثرممابھا،ویحتفظالمیاهمنالمزیدیجمعفإنھالجوي،

فيیتسببمماالبحر،سطحمستویاتوترتفعوالجلید،الثلجویتناقصوتتمدد،المحیطاتتسخنأنسخونةأكثراألرضتكونأنیعنيذلك،إلىوباإلضافة
7.حدوث حلقة رد فعل تؤدي إلى تفاقم ھذه اآلثار السلبیة بصورة متزایدة

/https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-changeالمناخ"."تغیر.2020المتحدة،األمم7

https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know".معرفتھعلیِكیجبماالعالمي:المناخ"تغیر.2017میلیسا،دینشاك،6

الجوي.والغالفالمحیطاتلدراسةالوطنیةاإلدارةالعالمیة".الحرارةدرجةالمناخ:"تغیر.2020دالمان،ولوانریبیكالیندسي،5
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature

/https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-changeالمناخ"."تغیر.2020المتحدة،األمم4

عّرفت الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ بأنھ "أي تغیر في المناخ بمرور الوقت، سواء بسبب التقلبات الطبیعیة أو نتیجة للنشاط البشري" (الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر3
).2007:30المناخ،
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متوسطمئویةدرجة1.15بمقداروالزیادةنسبیاً،ضیقاإلنسانلسكنالحرارةدرجةنطاقفإنصغیرة،تبدوقدمئویةدرجة1.15البالغةالزیادةأنمع
بمقدارالبحرسطحمستوىمتوسطارتفعاألرض.مناخعلىفعالًكبیرأثرللتغییركانوقدمختلفة.ومواقعأوقاتفيجداًكبیرةتحوالتیمثلمماعالمي،

ارتفاعأدىكما8.إضافیةسم63إلى40بینیتراوحبمقدارسیرتفعأنھالعلماءیتوقعالمقبل،القرنوبحلول،2010عامإلى1901عاممنسم،19
یؤثرأنالمحتملومنالحر.وموجاتوالجفاف،والفیضانات،العواصف،ذلكفيبماالطبیعیة،الكوارثتفاقمإلىالمناختغیرعنالناتجالحرارةدرجات

.تغیر المناخ على كل شخص على وجھ األرض تقریباً

ما األخطار المحددة التي ینتجھا تغیر المناخ أو یفاقمھا؟

مثلالظھور،بطیئةاآلثارذاتاألخطارتفاقمإلىاألرضلمناخالمتغیرةالحالةتؤدي
والفیضانات،األعاصیر،مثلالمفاجئة،والكوارثالبحرسطحمستوىوارتفاعالجفاف

وحرائق الغابات.

بعدالمناخ،لتغیرالظھوربطیئةاآلثارمالحظةالصعبمنیكونقدالظھور.بطیئةاآلثار
قسوةأكثرالمناخیصبحقدالعقود،مرورومعاألوان.فواتحتىتطورھا،منسنوات

سبیلعلىالتوقعات،تشیرقرون.منذفیھیعیشونالذینللسكانبالنسبةمطردنحوعلى
المتمركزاألرض،سطحمن%19إلىیصلماحرارةدرجةمتوسطأنإلىالمثال،

عامبحلولحالیاًالكبرىالصحراءفيسخونةاألكثرالجزءیساويقداالستواء،خطحول
البحر.سطحمستوىوارتفاعالجفافمثلظواھرالقضیةھذهویوضح2070.9

تمنعقویةعاليضغطُنُظمإنشاءإلىالعالمیةالحرارةدرجةفيالزیادةتؤديأنیمكن
ھطولتقلیلوبالتاليالمطر،وتشكیلللتكثفالجويالغالففيعالیاًاالنتقالمنالرطوبة
درجاتستؤديالعالي،الضغطُنُظمفیھاتتشكلالالتيالمناطقفيحتىاألمطار.
الحالتینكلتاوتزیدالتربة.رطوبةمستوىمنیقللمماأكبر،تبخرإلىدفئاًاألكثرالحرارة

الغالفحرارةدرجةارتفاعمعتدریجیاًوأسوادوریةجفافموجاتحدوثاحتمالیةمن
علىمدمرةآثارالنتیجةلھذهیكونأنالمتوقعمنالواقع،وفي10.تدریجیاًلألرضالجوي
بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةعنالصادرمئویة"درجة1.5عندالعالمي"االحترارتقریریتنبأالمثال،سبیلعلىالعالم.أنحاءجمیعفيالناس
فيالعیشإلىشخصملیون16و3بینماسیدفعالصناعةقبلمامستویاتعنمئویةدرجة1.5بمقدارالجويالغالفحرارةدرجةارتفاعبأنالمناخ

أفریقیافيوالریفیةالحضریةالمناطقأنالتقریریتوقعالجغرافیة،الناحیةومنالغذائیة.الموادوأسعارالمحاصیلغالتعلىآثارهخاللمنمدقعفقر
11جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسیا ستكون األكثر تضرراً.

إلعالةمتناسبغیرعبئاًیتحملنماغالباًالالتيوالفتیات،النساءعلىالثاني،القسمفيالتفصیلمنبمزیدموضحھوكماخاصة،بصفةالخطرھذاسیؤثر
عنفضالً–مناسبوغذاءللشربصالحةمیاهعلىللعثوربعداًتزدادلمسافاتالسیرأواآلخرینإلطعاموجباتأيتناولعدمذلككانسواء–أسرھن

12.كونھن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة، مثل زواج الطفالت

ارتفاعیتسببسابقاً،ناقشناوكماالیابسة.علىالمیاهفيالمستمراالنخفاضمنالنقیضعلىاالرتفاع،فيالعالمیةالبحارمستویاتتستمرأنالمتوقعمن
وبالتزامنالمحیطات.فيالمیاهمنوالمزیدالسطحيالجریانزیادةإلىیؤديمماالعالم،أنحاءجمیعفيوالجلیدالثلوجذوبانفيالحرارةدرجاتمتوسط

مستویاتارتفاعیتسارعوبالتاليلألرض،القطبیةالمناطقفيالجلیدیةاألنھارذوبانمنیزیدمماالجوي،الغالفحرارةبعضالمحیطاتتمتصذلك،مع

المناخ".وتغیرالجنسینبینوالمساواة"المرأة.2009للمرأة،المتحدةاألممھیئة12
https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf

مئویة".درجة1.5عندالعالمي"االحترار.2018المناخ،بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة11
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf

البریة".والحیاةالطبیعیةوالكوارثالمناخ"تغیر.2019البریة،للحیاةالوطنياالتحاد10
https://www.nwf.org/-/media/Documents/PDFs/Environmental-Threats/Climate-Change-Natural-Disasters-fact-sheet.ashx

الوالیاتفيللعلومالوطنیةاألكادیمیةوقائعمجلةالبشري".المناخمكانة"مستقبل.2020شیفر،ومارتنسفینینغ،وجینس-كریستیانلینتون،إم.وتیموثيكوھلر،آیھ.وتیموثيتشو،تشي9
https://www.pnas.org/content/117/21/11350األمریكیة.المتحدة

/https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-changeالمناخ"."تغیر.2020المتحدة،األمم8
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حدوثفيالبحرسطحمستوىارتفاعیساھمأنجداًالمحتملمنإنھالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتقوللذلك،ونتیجة13.البحرسطح
5.8ومئویةدرجة1.4(بینالعالمحرارةدرجةمتوسطفيالمتوقعةوالزیادةالمستقبلیةاالنبعاثاتعلىواعتمادا14ً.المستقبلفيشدیدةساحلیةفیضانات

15.ذاتھاالمدةفيسم88وأربعةبینمااألرضعلىالبحرسطحمستوىیرتفعأنالمتوقعمن)،2100عامبحلولمئویةدرجة

تواترعلىالعالم،أنحاءجمیعفيالعامةالبیئةعلىالتأثیرإلىباإلضافةالمناخ،تغیرعنالناتجةالعالمیةالحرارةدرجاتزیادةتؤثرالمفاجئة.الكوارث
ھذهتمییزیمكنأنھمنالرغموعلىوتوقیتھا.ومدتھاوشدتھاالحروموجاتالغابات،وحرائقوالفیضانات،األعاصیر،مثلالمتطرفة،الجویةالظواھر

الكوارث المفاجئة بسھولة أكبر من الظواھر بطیئة الحدوث، إال أنھا قد تكون مدمرة بالقدر ذاتھ، إن لم تكن أكثر دماراً.

تظھراألعاصیرفإنالمحیطات،حرارةدرجاتارتفاعفيیتسببالمناختغیرألنونظراًالدافئة.المحیطاتمیاهھولألعاصیراألساسيالطاقةمصدر
موسمخاللمنھذایتضح17.فیھاتتشكلالتيالمناطقفي16أكبردماراًوُتحدثكثیراً

فياستوائیةوعاصفةإعصارا30ًبلغقیاسيرقمُسّجلحیث،2020لعاماألعاصیر
تبخرإلىدفئاًاألكثرالمحیطاتحرارةدرجاتتؤديوبالمثل،18.األطلسيالمحیط

التيالرطوبةتراكمإلىیؤديمماالجوي،الغالففيالمحیطاتمیاهمنأعلىمستویات
المتوقعومن19شدیدة.فیضاناتوحدوثغزیرةأمطارھطولإلىإطالقھا،عندتؤدي،

ھطولزیادةإلىستؤديمئویتیندرجتینبمقدارالبحرحرارةدرجةزیادةمجردأن
20.والزوابعاألعاصیرمن%15إلى10بنسبةاألمطار

علىأیضاًمباشرةبصورةالعالمیةالحرارةدرجاتارتفاععنالناجمالتبخرزیادةتؤثر
الحرارةدرجاتتؤديمبكر،وقتفيالثلجذوبانومعومدتھا.الغاباتحرائقتواتر

لالحتراق.قابلةالغاباتفیھاتصبحالتيالفترةیطیلمماالتبخر،تسریعإلىالمرتفعة
حیثالمناخ،تغیربسببالمتطرفةالموسمیةالظواھرتفاقمیسمحذلك،إلىوباإلضافة

الغطاءمنكبیرةلكمیاتجفافاً،أكثرالجافةوالمواسمرطوبةأكثرالرطبةالمواسمتصبح
21.النباتي بالنمو ثم الجفاف، مما یخلق المزید من الوقود للحرائق

منفتراتوھيالحر،موجاتفيأیضاًالعالمیةالحرارةدرجاتارتفاعیساھم
درجاتوتعنيأسابیع.أوأیاملعدةتستمرأنیمكنطبیعیةغیربصورةالحارالطقس

فيالحرموجاتتتزایدأنالمتوقعةغیرالضغطوُنُظمدفئاًاألكثرالعالمیةالحرارة
أخطربینومناألخرى.المفاجئةالظواھرمعالحالھوكماوالحجم،والمدةالتواتر

منأكثرذلكفيبما،2017و1998عاميبینالعالمأنحاءجمیعفيشخص166,000منأكثروفاةفيالحرموجاتتسببتالطبیعیة،األخطار
2003.22عامالحرموجةفترةخاللأوروبافيوفاةحالة70,000

https://www.who.int/health-topics/heatwaves#tab=tab_1الحر"."موجاتالعالمیة.الصحةمنظمة22
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20https://www.c2es.org/content/hurricanes-and-climate-change/

البریة".والحیاةالطبیعیةوالكوارثالمناخ"تغیر.2019البریة،للحیاةالوطنياالتحاد19
https://www.nwf.org/-/media/Documents/PDFs/Environmental-Threats/Climate-Change-Natural-Disasters-fact-sheet.ashx

18https://www.npr.org/2020/11/30/937986687/too-many-storms-not-enough-names

البریة".والحیاةالطبیعیةوالكوارثالمناخ"تغیر.2019البریة،للحیاةالوطنياالتحاد17
https://www.nwf.org/-/media/Documents/PDFs/Environmental-Threats/Climate-Change-Natural-Disasters-fact-sheet.ashx

المناخ".تغیرمعبالتكیفللنھوضوالكوارثالمتطرفةالظواھرمخاطر"إدارة.2012المناخ،بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة16
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf

الطبیعیة".الكوارثمخاطرعلىالمناختغیر"آثار.2006كیھ،ومارتنألستفان15
https://www.climatecentre.org/downloads/files/articles/Article%20Disasters%20Maarten.pdf

المناخ".تغیرمعبالتكیفللنھوضوالكوارثالمتطرفةالظواھرمخاطر"إدارة.2012المناخ،بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة14
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf

الطبیعیة".الكوارثمخاطرعلىالمناختغیر"آثار.2006كیھ،ومارتنألستفان13
https://www.climatecentre.org/downloads/files/articles/Article%20Disasters%20Maarten.pdf
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المناطقفإنلألرض،البیئیةالمناطقلتنوعنظراًالعالم،مناطقجمیععلىیؤثرالمناختغیرأنمنالرغمعلىللمخاطر.التعرضفياإلقلیمیةاالختالفات
تغیریؤديأنالمثال،سبیلعلىالمناخ،بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةوتتوقع23.والمفاجئةالظھوربطیئةباألخطارمختلفةبصورةستتأثرالمختلفة

درجاتارتفاعوسیؤديالقارة.عبرومدتھاوشدتھاالحرارةموجاتتواترزیادةمعالشمالیةألمریكاالغربیةالجبالفيالثلوجتراكمتقلیلإلىالمناخ
الكربونامتصاصفيھائلوانخفاضالبیولوجيالتنوعفيمدمرةخسارةفيیتسببممااألمازون،بغاباتالسافانااستبدالإلىالالتینیةأمریكافيالحرارة
الداخلیةالمفاجئةالفیضاناتتزدادأنالمتوقعمنأوروبا،وفيالصناعي.واإلنتاجالبشريلالستھالكالمتاحةالمیاهتقلیلمعالمناختغیرمنویسّرع

یضرمماحاداً،جفافاًأفریقیاتواجھالمقابل،وفيأوروبا.جنوبفيالمحاصیلإنتاجیةوتنخفضالحالیة،الجلیدیةاألنھاروتتراجعالساحلیة،والفیضانات
المیاهتوافرأنالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتتوقعآسیا،وفيالمائي.لإلجھادشخصملیون250إلى75منویعّرضالغذاءإلىبالوصول

والمحیطآسیافيالنامیةالصغیرةالجزریةللدولالجغرافيالموقعأنكما24.أكبرفیضاناتستشھدالسواحلوأن2050عامبحلولسینخفضالعذبة
ویؤديالبحر.سطحمستویاتوارتفاعالحرارةدرجاتارتفاعمثلالمناخلتغیرالسلبیةلآلثارخاصةبصفةمعرضةیجعلھاوتضاریسھاوأفریقیاالھادئ

25.ذلك إلى تغیرات في أنماط ھطول األمطار، وزیادة احتمالیة حدوث الفیضانات المفاجئة، وتزاید الزوابع وھبوب العواصف، وتدھور السواحل وتملحھا

كیف یساھم تغیر المناخ في حاالت الطوارئ اإلنسانیة حول العالم؟

كامالًتحوالًالناجحالتخفیفیتطلبكماتماماًالمیاه،إدارةكیفیةفيجوھریاًتحوالًالمناختغیرمعالناجحالتكیفیتطلب
الذیناألشخاصوسیعاني—الجماعيوالنزوحاألھلیةوالحربالعنفیزدادأنیمكنالتحول،ھذاودونالطاقة.نظامفي

منأكثرھامشیًة،األراضيأكثرفيوعیشھمالبعلیةالزراعةعلىاعتمادھماحتمالیةتزیدالذینحالیاً،فقرفيیعیشون
غیرھم.

– اللجنة العالمیة المعنیة بالتكیف

عاموفي2010.26عاممنذشخصملیار1.7منأكثروتضررشخص410,000منأكثرمقتلفيالمفاجئةوالكوارثالحدوثبطیئةالظواھرتسببت
127المناخ:تغیربسببتفاقمتظواھرعنمنھا%77نتجالتيالطبیعیة،األخطارعنناجمةكارثة308بعددشخصملیون97.6تأثروحده،2019
االتحادویتوقع27.جفافحاالت8وغابات،حرائق8وشدیدة،حرارةظواھر10وھیدرولوجیاً،مرتبطاًأرضیاًانھیارا25ًوعاصفة،59وفیضاناً،
سیحتاجونشخصملیون150حواليأنالكوارث،شدةوتسارعالظواھرھذهمثلتواترعلىبناًءاألحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولي
28حالیاً.ملیون100بحواليمقارنًة،2030عامبحلولالمناخیةبالظواھرالمتعلقةاإلنسانیةالمساعدةإلىسنویاً
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".2020لسنةالعالمفيالكوارثعن"التقریر.2020األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد26
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf

العالیة".المخاطرعلىالعلمیةاألدلةمنالمزیدالصغیرة:والجزرالمناخ"تغیر.2020برینغل،وباتریكمارتیر-كولر،وروزأدیل،توماس،25
https://climateanalytics.org/blog/2020/climate-change-and-small-islands-more-scientific-evidence-of-high-risks/

المناخ؟"لتغیرالمدىطویلةاآلثار"ما.2020المتحدة،الوالیاتفيالجیولوجیةالمساحةمصلحة24
https://www.usgs.gov/faqs/what-are-long-term-effects-climate-change-1?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

المناخ؟"لتغیرالمدىطویلةاآلثار"ما.2020المتحدة،الوالیاتفيالجیولوجیةالمساحةمصلحة23
https://www.usgs.gov/faqs/what-are-long-term-effects-climate-change-1?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products
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أكثراألرضیةالكرةجنوبفيالواقعةالبلدانأوالً،الجمیع.علىنفسھھویكونلنأثرهأنإالالعالم،فيمنطقةكلسیمسالمناختغیرأنمنالرغمعلى
الدخلذاتالبلدانشھدتغیرھا.منأقلالمناختغیرمعالتكیفعلىقدرةاألكثرالبلدانستعانيثانیاً،المناخ.بتغیرالمتعلقةلألخطارعموماًتعرضاً
یقدرالواقع،وفيبالكوارث.مرتبطةأقلوفیاتمعدالتشھدتفقدذلكومع،2013إلى2004منالفترةفيعامبوجھالكوارثمنالمزیدالمرتفع

منالعدیدوفي29.الدخلمرتفعةبالبلدانمقارنةالدخلمنخفضةالبلدانفيكارثةكلفيحتفھملقوااألشخاصعددأضعافثالثةمنأكثرأنالباحثون
الكوارث، كما نناقش بمزید من التفصیل أدناه، كانت ھذه الوفیات أعلى بكثیر بین اإلناث.

معھاوالتكیفالطوارئحاالتتوقععلىالقدرةضعفبسبببالنزوحتتعلقأكبرمشكالتمنالدخلمنخفضةالبلدانتعانيأنأیضاًالمحتملمن
الظواھربسببالنزوحكوارثأكبرحدوثمع،1980بعاممقارنًة%،60بنسبةاآلنأعلىكارثةبسببالنزوحواحتمالبسرعة.لھاواالستجابة

البلدانفيخاصةبصفةوالفتیاتالنساءتتأثر31.المناخیةالكوارثبسببمنھم%70نزححدیثاً،شخصملیون33.4نزح،2019عاموفي30.المناخیة
32.النساءمنداخلیاًالنازحیننصفمنأكثركان،2018عاموفيالنامیة.

تدركأنیتطلبوھذاإدارتھا.فيالمساعدةاإلنسانيالمجتمعسُیدَعىمتزایدنحوعلىوتواتراًتعقیداًوأكثرأكبرسكانیةتحركاتإلىالمناختغیرسیؤدي
االستجابة اإلنسانیة نقاط ضعف النساء والفتیات غیر المتناسبة وتعالجھا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

أثر تغیر المناخ على سالمة النساء والفتیات ورفاھھن

ما العالقة بین تغیر المناخ واألعراف الجنسانیة التمییزیة؟

ضدوالتمییزوالتھمیش،الحرمان،تفاقمإلىیؤديمماوتسریعھا،مسبقاًالموجودةالجنسینبینالمساواةعدمأوجھتضخیمإلىالمناختغیریؤديأنیمكن
أوالمناخعنالناجمةالطوارئحالةمعالتكیفعلىوالفتیاتالنساءقدرةعلىبدورهاألثرھذاویؤثر33.المتضررةالمحلیةالمجتمعاتفيوالفتیاتالنساء

منتزیدالتيوالممارساتاألعرافبعضلفھمالمفیدةالطرقإحدىالبیئيالنموذجیمثلمتناسب.غیرنحوعلىللخطرعیشھنویعّرضسبلمنھاالتعافي

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،33
المجتمعي".والتكیفالمناخوتغیراالجتماعي"النوع.2010اإلنمائي،المتحدةاألممبرنامجأیضاًانظري؛https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

http://www.unfccc.org.mk/content/Publikacii/GENDER,%20CLIMATE%20CHANGE%20AND%20COMMUNITY-BASED%20ADAPTATION
.pdf
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ھیئة كیر الدولیة. "اإلجالء بسبب تغیر المناخ: مواجھة اآلثار الجنسانیة للنزوح الناجم عن المناخ"31
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE-Climate-Migration-Report-v0.4.pdf

https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-knowمعرفتھ".علیِكیجبماالعالمي:المناختغیر".2017میلیسا،دینشاك،30

.28صالكوارث،مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتبالطبیعیة،للكوارثالبشریةالتكلفة.2015الكوارث،عنالناجمةاألوبئةأبحاثمركز29
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والعالقة،الفرد،المخاطر:منطبقاتأربعأساسعلىوالفتیاتالنساءضدالعنفلفھمالبیئيالنموذجوُینّظم34.المناخلتغیروالفتیاتالنساءتعرض
والمجتمع المحلي، والمجتمع.

بینللتفاعلفھمتحصیلبمكاناألھمیةفمنعلیھا،القضاءأوالعنفمخاطرمنللحداستراتیجیاتوضعأجلمنأنھحقیقةعلىالبیئيالنموذجیؤكد
الرجالارتكاباحتمالیةوكذلكللعنفوالفتیاتالنساءتعرضمخاطرتفاقمالتيوالسیاسیةواالقتصادیةوالثقافیةواالجتماعیةوالنفسیةالبیولوجیةالعوامل
للعنف.

ناقشناوكمابالسیاق.محددةاألخرىالعواملستكونبینمااألوضاع.جمیععبرمشتركةالجنسین،بینالمساواةعدممثلالخطر،عواملبعضوستكون
األمثلةبعضیليفیماللكوارث.االحترازيوالتخطیطبالتأھباالضطالععندالوضعداخلالخطرعواملتنوعتقییمالمھممنالرابع،القسمفيبإیجاز

35:على ما تشملھ ھذه العوامل

العوامل الفردیة (على سبیل المثال، العوامل الشخصیة)

العمر والتعلیم (بما في ذلك انخفاض مستویات اإللمام بالقراءة والكتابة التي قد تمنع النساء من الوصول إلى اإلنذار المبكر)●

نقص سبل العیش والدخل أو المشاركة في سبل العیش غیر الرسمیة في مباِن سیئة التشیید أو في الوظائف التي تتطلب التنقل لمسافات طویلة●

االعتماد الكبیر على الموارد الطبیعیة واالستدامة الزراعیة (مما یجعل المزارعات عرضة للخطر بصفة خاصة)●

التمتع بخبرة أقل في المھارات التي یمكن أن تخفف من المخاطر (تسلق األشجار أو السباحة)●

عدم وصول النساء إلى االئتمان أو التأمین لمساعدتھن في التعافي من الكوارث●

اإلعاقات●

النزوح●

عوامل العالقة (األسرة، والشركاء الحمیمون، واألصدقاء)

المسؤولیات المنزلیة، بما في ذلك رعایة الطفالت واألقارب األكبر سناً، مما یجعل الفرار أثناء الكوارث أمراً صعباً بصفة خاصة●

المسؤولیات المنزلیة، بما في ذلك إعداد الطعام، التي تساھم في مشاركة المرأة في زراعة الكفاف وجلب المیاه (یتأثر كل منھما بتغیر المناخ)●

مقتبس من مكتب مساعدة محور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي. "منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ في األوضاع المتأثرة بالكوارث الطبیعیة".35
https://www.sddirect.org.uk/media/1877/preventing-and-responding-to-gbv-in-natural-disasters.pdf

أیضاًانظري؛/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12296014انظريوالفتیات،النساءضدللعنفالبیئيالنموذجحولالمعلوماتمنلمزید34
https://www.endvawnow.org/en/articles/1509-the-ecological-framework.html
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االستبعاد من عملیات صنع القرار التي یمكن أن تساھم في تحسین تأھب األسر المعیشیة وقدرتھا على الصمود فیما یتعلق بالكوارث●

تدني الوضع االجتماعي واالقتصادي على مستوى األسرة المعیشیة●

عوامل المجتمع المحلي (الحي، والمدارس، ومكان العمل)

ارتفاع معدالت البطالة، وممارسات التوظیف التمییزیة بین الجنسین، وإبعاد النساء إلى القطاعات غیر النظامیة●

والمالبساإلجالءتثبطالتيالعامةاألماكنفيالتواجدمحظوراتالمثالسبیلعلىبالتنقل،المتعلقةوالفتیاتللنساءاالجتماعیةاألعراف●
على أساس النوع االجتماعي التي تجعل الحركة مرھقة

ضعف االتصاالت أو ُنُظم اإلنذار المبكر التي تستھدف النساء والفتیات●

الُنُظم االئتمانیة والمصرفیة التمییزیة بین الجنسین●

ُنُظم التعلیم التمییزیة بین الجنسین●

ضعف السالمة في األماكن العامة●

ممارسات زواج الطفالت●

العوامل المجتمعیة (العوامل العامة)

الفقر●

عدم المساواة االقتصادیة واالجتماعیة والجنسانیة●

ضعف إدماج االھتمام بالنساء والفتیات في القوانین والسیاسات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث●

قوانین وممارسات ملكیة األراضي والمیراث التمییزیة بین الجنسین●

متنوعةبمجموعةیتعلقفیماوالفتیاتالنساءلھاتتعرضالتياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمخاطرفيالتشابھأوجھمنالعدیدوجودمنالرغمعلى
منبمزیدموضحھوكماالحادة،بالكوارثالحدوثبطیئةالظواھرمقارنةعندومعالجتھافھمھایجبمھمةاختالفاتھناكأنإالالمناخ،تغیرظواھرمن

36.التفصیل أدناه

االقتصادیةالمواردإلىالمحدودووصولھنالزراعة،مثلللمناخ،الحساسةاألعمالعلىنسبیاًالمرتفعوالفتیاتالنساءاعتمادالحدوث.بطیئةالظواھر
ھذامنالعیشلكسبالالزمةالطبیعیةالمواردعلىسلباًالمتغیرالمناخیؤثروعندماالجفاف.مثلالحدوث،بطیئةالمناخیةللظواھرعرضةأكثریجعلھن
النوععلىالقائمالعنفمخاطرلبعضعرضةأكثریجعلھنمماأسرھن،أوأنفسھنوإعالةالعیشلقمةكسبمنوالفتیاتالنساءیمنعفإنھالعمل،

37.االجتماعي باإلضافة إلى خلق ظروف ندرة الغذاء التي من المرجح أكثر أن تؤثر على النساء بدرجة كبیرة

قوتھنبسببللجفاف،المقاومةالمحاصیلتكالیفتحملعلىالقدرةمثلالمناخ،آثارمعللتكیفمالیةمواردامتالكعدمإلىأیضاًالنساءتمیلوبالمثل،
أجلمنمستدامةغیربیئیةممارساتفياالنخراطإلىالفقراء)والفتیانالرجال(وكذلكالفقیراتوالفتیاتالنساءتضطرقدلذلك،ونتیجةاألقل.االقتصادیة

لصنعاألخشابحرقالمثال،سبیل(علىالعیشسبلممارساتتؤديحیث–سلبیةفعلردحلقةھذاویخلقالغابات.إزالةمثلالعیش،سبلعلىالحفاظ
مخاطروتسببالھواء،ونوعیةوالمحلیةالمنزلیةالبیئیةالُنُظمفيكبیرتدھورإلىالعالم)منأجزاءبعضفيالنساءتتحملھامشتركةمسؤولیةوھيالفحم،
یمكنالطویل،المدىوعلىذلك.إلىوماالسطحیة،التربةوفقدانللفیضانات،عرضةأكثرالمحلیةالمجتمعاتوتجعلبشدة،والفتیاتالنساءتتحملھاصحیة

للصناعاتالمناخیةاآلثارأمامعامبوجھیتضاءلالنطاقأنمنالرغمعلىالكربون،انبعاثاتوزیادةالكربونبالوعاتتقلیلإلىأیضاًذلكیؤديأن
38.الثقیلة

الجفاف،سیاقفيللرعایة.مقدماتبصفتھنبأدوارھنالظھوربطیئةالمناخیةبالظواھریتعلقفیماوالفتیاتالنساءتواجھالتياإلضافیةالتحدیاتترتبط
یخلقالماوھومتزاید،بصورةطویلةلمسافاتالتنقلذلكیتطلبوقدوالماء،الغذاءتأمینعنمسؤوالتوالفتیاتالنساءتكونماعادًةالمثال،سبیلعلى

المناخ".وتغیراالجتماعيالنوعبینالروابطعنعامة"لمحة.2013اإلنمائي،المتحدةاألمموبرنامج)GGCA(والمناخیةالجنسانیةللقضایاالعالميالتحالف38

المناخ".وتغیرالجنسینبینوالمساواة"المرأة.2009للمرأة،المتحدةاألممھیئة37
https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf

وتغیراالجتماعي"النوع.2014األحمر،األحمر/الھاللللصلیبالتابعالمناخمركز36
https://www.climatecentre.org/downloads/files/2014-Gender-and-Climate-Change.pdfالمناخ".
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إلىالتعلیميالتحصیلانخفاضیؤديأنویمكن39.المتزایدالعملعبءإلدارةالمدرسةیتركنأنیجبالفتیاتأنیعنيقدبلفحسب،إضافیةأمنیةمخاطر
حاالتوفيالطویل.المدىعلىالمتغیرالمناخمعالتكیفعلىأفضلبصورةتساعدھنقدالتيالمھاراتتعلمعلىالقادراتغیرالفتیاتضعفزیادة

40.الندرة، قد ُتجَبر النساء والفتیات أیضاً على اللجوء إلى المقایضة بالجنس وغیرھا من أشكال االستغالل الجنسي من أجل إعالة أسرھن

واإلناث،الذكوربینالمتكافئةغیرالقوةعالقاتوبسببتنقلھن.عدمباألحرى،أو–والفتیاتالنساءتنقلعلىأیضاًالظھوربطیئةالمناخیةالظواھرتؤثر
الرجالیھاجربینماالمنزلیة،بمسؤولیاتھنللوفاءالمنزلفيیبقینماعادًةوالفتیاتالنساءفإنمنتجة،غیرأومضیافةغیرمابیئةالمناختغیریجعلعندما
منطقةفيالخارجإلىالمھاجرینمن%97الذكوریمثلالمعبرة،األمثلةأحدوفي41.الوطنإلىالتحویالتوإرسالآخرمكانفيالعیشلقمةلكسب

وسدادأسرھنإلطعامیوميبعملبعضھنویقوماألرض،زراعةمحاولةلمواصلةالمنزلفيوالطفالتالنساءوتبقىبنغالدیش،فيللفیضاناتمعرضة
42.الدیون المتزایدة

التمییزیةالجنسانیةاألعرافبسببالفیضانات،أوالزوابعمثلالحادة،المناخیةالكوارثألثرخاصةبصفةأیضاًمعرضاتوالفتیاتالنساءالحادة.الكوارث
الكوارث.خاللللحیاةالمنقذةالخدماتإلىوصولھنذلكفيبماالتكیف،علىقدرتھنمنوتقللحركتھن،وتعیقبالمخاطر،تأثرھنقابلیةمنتزیدالتي

علىالقائمللعنفواالستجابةاالجتماعیة،والحمایةوالتعلیم،واإلنجابیة،الجنسیةالصحةرعایةمثل–والفتیاتللنساءاألساسیةالخدماتمنالعدیدوتتعطل
النوع االجتماعي – بسبب الكوارث المناخیة الحادة، مما یضاعف اآلثار السلبیة بالنسبة للنساء والفتیات.

تسعونوكان43.بالرجال.مقارنًةمرة14بمقدارالكوارثأثناءاإلصابةأوللوفاةعرضةأكثرالنساءبأنبھاُیستشَھدماغالباًالتياإلحصائیاتإحدىوتفید
الجنسانیةلألعرافواضحانعكاسالمذھلةاألرقاموھذه44.والطفالتالنساءمن2014عامفيسلیمانجزرفيالمفاجئةالفیضاناتضحایامنبالمائة

فيالعملمثلمفتوحة،أماكنفيموجودینالرجالكانبینماسلیمان،جزرفيالفیضاناتبدأتعندمامنازلھنفيالبقاءإلىالنساءنزعتالتقییدیة:
المنزلیةالمساحاتھذهفيالنساءكانتذلك،إلىوباإلضافةالفیضانات.میاهارتفعتعندماأساسیة،بصورةمحاصراتالنساءوكانت45.المزارع

یواجھنأنالمحتملمنكانالھروبیمكنھنكانالالتيالنساءوحتى46الھروب.فيفرصھنإبطاءإلىأدىمماالسن،وكبارالطفالتعنمسؤوالت
تحدیات بسبب األعراف االجتماعیة التي أثنت اإلناث عن تعلم مھارات النجاة مثل السباحة.

أنبعدالحدوثبطیئةالظواھرأثناءأماكنھنفيیبقینماعادًةوالفتیاتالنساءوألنونزوحھن.والفتیاتالنساءھجرةالحادةالمناخیةالكوارثتدفعماغالباً
عدمعلىیدلممالھن،بالنسبةاألخیرالمالذخیارعادًةیكونماعادًةالحادةالكوارثبفعلالتنقلفإنآخر،مكانفيالعیشلكسبسعیاًالرجالیتركھن
العنفمنمتعددةألشكالللتعرضالعدیدةالخطرعواملأحدالنزوحو48.الكارثةتشكلھالذيالماديالتھدیدوفداحة47المناختغیرمعالتكیفعلىقدرتھن

أسرھنأفراددونالسابقةمنازلھنإلىیعدنالالتيوالفتیاتالنساءتواجھقدذلك،إلىوباإلضافةأدناه.الموضحالنحوعلىاالجتماعي،النوععلىالقائم
49.من الذكور عدداً من التحدیات المتعلقة بالممارسات التمییزیة بین الجنسین، مثل فقدان السكن والممتلكات واألراضي والوصول إلى االئتمان.

النزاع".انتھاءبعددیفواركوتغربفيوالممتلكاتواألراضي،السكن،فيالنازحاتالنساء"حق.2015لالجئین،النرویجيالمجلس49
http://womenshlp.nrc.no/wp-content/uploads/2015/08/CIWHLPENG.pdf

المرجع السابق48

https://fic.tufts.edu/assets/18089.TU_.Climate.pdfلھا".واالستجابةاإلنسانیةلألزماتكمحركالمناخ"تغیر.2012كامبلي،وشوباداغالسر،وجوشبیتر،ووكر،47

المرجع السابق46

المرجع السابق45

بأدلةالھادئالمحیطمنطقةفيالمحرزالتقدمعنعامةلمحةالكوارث:مخاطرمنوالحدالمناخ،وتغیراالجتماعي،النوعبشأنالعملوقت"حان.2016فیجي،للمرأةالمتحدةاألممھیئة44
https://www.gdnonline.org/resources/unw-time-to-act-r2-h.pdfوساموا".وفانواتو،مارشال،جزرجمھوریةمن

االجتماعي؟"بالنوعمرتبطةقضیةالمناختغیر"لَم.2014فیجي،للمرأةالمتحدةاألممھیئة43
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unwomen704.pdf

المرجع السابق42

ھیئة كیر الدولیة. "اإلجالء بسبب تغیر المناخ: مواجھة اآلثار الجنسانیة للنزوح الناجم عن المناخ"41
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE-Climate-Migration-Report-v0.4.pdf

اإلنمائي.المتحدةاألممبرنامجالنساء"،ضدالعنفالمناختغیریؤجج"لماذا.2020الثاني/ینایركانون28بوكولوكي،وبولموسایا،وتیناأنیك،جیفرس،40
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/why-climate-change-fuels-violence-against-women.html

االجتماعي".النوعأبعادإلىمقدمةوالتكیف:المناخوتغیراالجتماعي"النوع.2007أولریك،رور،39
http://americalatinagenera.org/es/documentos/taller_cc/roehr_gender_climate.pdf
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كیف تفاقمت مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي بفعل األخطار الناجمة عن المناخ؟

تؤديوحادةمزمنةإجھادعواملالمناختغیرویخلقاالجتماعي.النوععلىالقائمللعنفوالفتیاتالنساءتعرضمخاطرعلىواضحأثرالمناخیةلألخطار
الجنسانیةواألدوارالفقر،مثلتضخمھا،أووالفتیاتالنساءلھاتتعرضالتيمسبقاًالموجودةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفخطرعواملتفاقمإلى

الظھوربطیئةالمناخیةللظواھربالنسبةذاتھاھياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمخاطرمنوالعدید50.والمجتمعیةالشخصیةوالنزاعاتالجامدة،
الظواھرمنالمختلفةاألنواعھذهتنتجھاالتياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالمحددةالمساراتبعضفھمالمفیدمنذلك،ومعالحادة.والظواھر
المناخیة.

النوععلىالقائمالعنفمستویاتزیادةإلىالجفاف،مثلالمناخ،تغیربسببتفاقمتالتيالظھوربطیئةالظواھرتؤديأنیمكنالظھور:بطیئةالظواھر
إلىوباإلضافةتقلیدیة.أوتحفظاًأكثرأبویةممارساتمعتتكیفقدلإلجھادالمعرضةالمحلیةالمجتمعاتأنإلىاألدلةتشیرمتنوعة.بطرقاالجتماعي

التيالعنیفالسلوكحوادثوزیادةالمواردعلىالمجتمعيالنزاعفيوالماءالغذاءوندرةوالمجتمعات،الممتلكاتوفقدانالشدید،اإلجھادیساھمقدذلك،
تعنيقدالحاالت،بعضوفيالسادس).القسمفيبالساحلالمعنیةالحالةدراسة(انظري51.االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفذلكفيبماالرجال،یرتكبھا

التوتراتمنیزیدمماالذكور،األسرةألفرادالمنزلیةللمطالباالستجابةعلىقادراتغیرأنھنوالفتیاتالنساءعاتقعلىالملقاةاإلضافیةالعملأعباء
ألسرھن،والغذاءالشربمیاهعلىللعثورمتزایدةبصورةأطوللمسافاتالمشيوالفتیاتالنساءمنمطلوباًیكونوقد52.العنف.إلىتؤديالتيالمنزلیة

تكونعندماوبالمثل،54.الجنسي.االستغاللعلىوالفتیاتالنساءإكراهاحتماالتتزدادالموارد،ندرةسیاقوفي53.الجنسي.لالعتداءعرضةیجعلھنمما
55.األسر غیر قادرة على تلبیة احتیاجاتھا األساسیة، تشیر األدلة إلى ازدیاد مخاطر زواج الطفالت بدرجة كبیرة بالنسبة للفتیات

منللعدیداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفانتشارفيأیضاًالغاباتوحرائقوالزوابع،الفیضانات،مثلالحادةالكوارثتساھمأنیمكنالحادة:الكوارث
االجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتعرضخطرزیادةإلىالظواھرھذهعنالناتجالنزوحیؤديأنیمكنذلك،إلىوباإلضافةأعاله.المذكورةاألسباب

إلىیؤديمماأسرھن،إطعامعلىالقدرةأوالغذاءإلىالوصولإلىأیضاًالنازحاتوالفتیاتالنساءتفتقروقد56.الالجئینمخیماتأوالعبورمراكزفي
خلصتوقدالمخاطر.ھذهتفاقمإلىالتصمیمسیئةاإلغاثةجھودتؤديكما57الطفالت.وزواجبالجنسالمقایضةخاللمنالجنسياالستغاللخطرزیادة

أدىممامجتمعي،توترفيتسببلإلمداداتالمتكافئغیرالتوزیعأنإلى2012عامفيإعصارأعقابفيساموافياإلنسانیةاالستجابةجھودعندراسة
58.بصورة غیر مباشرة إلى زیادة عنف الشریك الحمیم

ما العوامل المناخیة اإلقلیمیة المحددة التي تساھم في العنف القائم على النوع االجتماعي؟

علىالقائمالعنفمخاطرلمختلفسیتعرضنوالفتیاتالنساءأنبدوره،ھذا،ویعنيالعالم.حولالمناطقعلىمتفاوتةآثارآنفاً،أشرناكماالمناخ،لتغیر
باألعرافأیضاًترتبطبلفحسب،تخلقھاالتياإلجھادوعواملالكوارثبنوعالمخاطرھذهترتبطوالالمختلفة.األوضاععبراالجتماعيالنوع

والممارسات الموجودة مسبقاً فیما یتعلق بحقوق النساء والعنف القائم على النوع االجتماعي.

المحیطمنطقةوفي59.للكوارثعرضةالعالممناطقأكثرھيوحالیاًالمناختغیرآلثاربشدةمعرضةككلالھادئوالمحیطآسیامنطقةالھادئ.المحیط

مكتب مساعدة محور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي. "منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ في األوضاع المتأثرة بالكوارث الطبیعیة".59
https://www.sddirect.org.uk/media/1877/preventing-and-responding-to-gbv-in-natural-disasters.pdf

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو58
القوة؟"

المرجع السابق57

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،56
https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

المرجع السابق55

المرجع السابق54

المرجع السابق53

اإلنمائي.المتحدةاألممبرنامجالنساء"،ضدالعنفالمناختغیریؤجج"لماذا.2020الثاني/ینایركانون28بوكولوكي،وبولموسایا،وتیناأنیك،جیفرس،52
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/why-climate-change-fuels-violence-against-women.html

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،51
https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

فيالمناختغیرالجتماعتقدیميباوربوینتعرضالمناخیة".الكوارثمواجھةفيوالفتیاتالنساء"حمایة.2020رایتشل.جیوكس،انظريالروابط،ھذهمنواحدنموذجعلىللحصول50
مدینة بریتوریا.
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الكوارثعددأضعافثالثةوقعحیثمتزاید؛نحوعلىشائعةظواھراالستوائیةوالعواصفوالزوابع،الفیضانات،مثلالمفاجئةالكوارثأصبحتالھادئ،
60.الماضیةالثالثةالعقودفيشخصملیون18علىأثرماوھو،1989و1980عاميبینحدثبمامقارنًة2009و2000عاميبینالمنطقةفي

بیئةفيموجوداتالنساءتكونأنالمرجحمنالھادئ،المحیطفي–المتكافئةغیرالجنسانیةاألعرافبسببوالفتیات،النساءمنالمتضررینغالبیةوكانت
فیضاناتفيحتفھملقواالذینالسكانمن%90والفتیاتالنساءمثلتسابقاً،أشرناوكما61.الطفالترعایةعنومسؤوالتالبناء،سیئةمنازلوفيالمنزل،

.2014عامفيسلیمانجزر

الشریكعنفانتشارویشیعوبعدھا.الكوارثحدوثأثناءفيوالفتیاتالنساءضداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفانتشاریزدادعالمیاً،صحیحھووكما
بأنھنالمستجیباتالنساءمن%68أفادتالمنطقة،فيالمنتشرالرجالعنفحولاألقطارمتعددةدراسةففيالھادئ.المحیطمنطقةفيكثیراًالحمیم

الجسدي،للعنفتعرضنأنھنمنھن%52ذكرتحینفيالحمیم،الشریكجانبمنالجنسيالعنفو/أوالجسديالعنفأعمالألحداألقلعلىتعرضن
62.شركائھنمنلالغتصابتعرضنأنھن%58صّرحبینما

في%47إلىتونغافي%6بینتتراوحبنسبةوانتشارهالھادئ،المحیطمناألماكنبعضفيالجنسيالعنفمعدالتارتفاعإلىالمتاحةاألدلةتشیر
العنف الجنسي وعنف الشریك الحمیم إلى أبعد حد بفعل التغیرات المناخیة:ففي منطقة آسیا والمحیط الھادئ، تتفاقم مشكلتا63.نورو

64.%300بمعدلاألسريالعنفحاالتازدیادإلى2011عامفيفانواتوفيتافيمقاطعةضربااللذیناإلعصارینأعقابفيالتقاریرأشارت●

العالقةممارسةعلىلھنشركائھنإجبارعنأبلغناإلغاثةبمراكزمأوىعنتبحثنالنساءكانت،2012فيفیجيإعصارانضربأنبعد●
منالنقدیةالثروةلتولیدأوسناًاألصغربالطفالتلالعتناءالمدارسمنالفتیاتإخراجیتمكما65.الخصوصیةإلىاالفتقارمنالرغمعلىالحمیمیة

66.خالل العمل بالجنس

عنالمیاه؛آبارإلىللوصولبعیدةلمسافاتالسیرإلىاضطررنالالتيوالطفالتالنساءأبلغتالجفاف،فتراتخاللمیكرونیزیا،دولةفي●
67.تعرضھن لحاالت اعتداء واغتصاب

واستغاللھمآسیاجنوبفيشخص150,000منأكثرتھریبیتمآسیا.جنوبفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفصورمعدالتترتفع.آسیاجنوب
18.69سنإتمامدون%)45(النساءعددنصفیقاربمایتزوجحیثالعالم،فيمعدالتھأعلىإلىالمنطقةھذهفيالطفالتزواجیصلكما68.سنویاً

الظواھرتزید70.بنغالدیشفي%50إلىنیبالفي33%بیننسبتھاتتراوحالتيالمنطقة،ھذهعبرالحمیمالشریكعنفمعدالتارتفاععنفضالً
فيالحمیمالشریكوعنفالطفالت،وزواجالجنسي،لالستغاللالتعرضمخاطروتیرةمنالفیاضاتذلكفيبماالمناخیة،للتغیراتوالمتعاقبةالمفاجئة

للنساء".مھموالفتیانالرجالمعالعمللماذاآسیا:جنوبفيالحمیمالشریكعنف"معالجة.2017غوبتا،وتافیشيجونز،ونیكوالفیونا،سامویلز،70
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11342.pdf

https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriageاألطفال"."زواج.2017آسیا.جنوبللطفولةالمتحدةاألمممنظمة69

http://www.southasiaathudson.org/blog/2018/4/3/slavery-in-south-asiaھدسون.معھدآسیا".جنوبفيبالبشر"االتجار.2018جوزیف،فلورینو،68

الھادئ؟"المحیطجزرفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتفاقمإلىالمناختغیریؤدي"ھل.2019كاندولفي،ليومیغانإیرینتوماس،67
https://www.openglobalrights.org/climate-change-worsening-gender-based-violence-in-pacific-islands/

بالنوعمرتبطةقضیةالمناختغیر"لَم.2014فیجي،للمرأةالمتحدةاألممھیئة66
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unwomen704.pdfاالجتماعي؟"

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،65
https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

سلسلةالمناخ،وتغیراالجتماعيالنوعالمناخ"،وتغیراالجتماعيالنوعبینالروابطعنعامة"لمحة.2013اإلنمائي،المتحدةاألمموبرنامجوالمناخیةالجنسانیةللقضایاالعالميالتحالف64
1التدریبوحدةالھادئ،والمحیطآسیاالقدرات:تنمیة

الجنسي".والعنفالمنزليوالعنفالھادئالمحیطجزروقائع:"صحیفة.2018االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفلالھادئوالمحیطآسیامعھد63
https://s3.amazonaws.com/gbv-wp-uploads/wp-content/uploads/2019/02/12205452/DVFactSheet-Pacific-Islander-Apr-2018-format

ted-2019.pdf

فولو وآخرون. لماذا یستخدم بعض الرجال العنف ضد النساء وكیف یمكننا منعھ؟ النتائج الكمیة من دراسة األمم المتحدة متعددة األقطار حول الرجال والعنف في آسیا والمحیط الھادئ.62
.2013المتحدة.األمممتطوعيوبرنامجللمرأة،المتحدةاألمموھیئةللسكان،المتحدةاألمموصندوقاإلنمائي،المتحدةاألممبرنامجتایلند:بانكوك،

منبأدلةالھادئالمحیطمنطقةفيالمحرزالتقدمعنعامةلمحةالكوارث:مخاطرمنوالحدالمناخ،وتغیراالجتماعي،النوعبشأنالعملوقت"حان.2016للمرأة،المتحدةاألممھیئة61
https://www.gdnonline.org/resources/unw-time-to-act-r2-h.pdf".وسامواوفانواتو،مارشال،جزرجمھوریة

الھادئ".المحیطمنطقةفياالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفوالكوارث،المناخ،"تغیر.2014فیجي،للمرأةالمتحدةاألممھیئة60

https://www.preventionweb.net/files/52741_52741sidsbrief2climatechangedisaste.pdf
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71.جنوب آسیا. وقد ُوِصف عنف الشریك الحمیم في الحقیقة بأنھ "موجة ثانیة من العنف" تتعرض لھا النساء بعد اآلثار األولیة المترتبة على الكارثة نفسھا

ضربالذيسیدرإعصاربعدطبیعیة.لكوارثتعرضتالتيالمناطقفيملحوظاًازدیاداًبالبشراالتجارصورةفيالجنسياالستغاللازداد●
72.الھندیةالحدودعلىالبغاءممارسةعلىوالفتیاتالنساءبعضاإلجرامیةالشبكاتأجبرت،2007فيبنغالدیش

بینھاومنالطفالتزواجلحدوثاألسبابتتعددكما73سیدر.إعصارحدوثبعدالطفالتزواجازداداألسر،علىالمالیةاألعباءمنللحدوكوسیلة●
فيالجنسيالتحرشمنالفتیات"حمایة"أجلمنوذلكالمناخیة؛التغیراتجراءمنعیشھمسبلفقدواالذینالذكورأقاربھنشرفعلىالحفاظ

74.المدن التي ھاجرت إلیھا أسرھن

75.الفقرمعدالتارتفاعمنعانتالتيالفلبینفيبمناطقالتھریبكثر،2013فيھایانإعصاربعد●

تركعلىاإلعصارذلكجراءمنالمتأثرینالرجالمن%50منأكثرالمدمرةالعیشسبلأرغمت،2009عامفيأیالإعصارأعقابفي●
أسفرمماكالكوتا،فياألحمرالضوءحيفيالعملإلىوراءھمُتركناللواتيالنساءمنالكثیروسعتآخر.مكانإلىوالھجرةالھندیةسونداربانس

76.بالجنسالعامالتأعدادفي%25-20بمعدلزیادةعنھ

ارتفاعفيمراراًساھممماللكحول،الرجالاستھالكبتزایدالمخبرونأفادنرجس،إعصاربعدمیانمارفيأجريالذيالكارثةبعدماتقییمفي●
77%.30بمقدارالخدمةمقدماتإلىالحوادثعناإلبالغونسبةالحمیمالشریكعنفمعدالت

وارتفاعالجفافالعواقبتلكجملةبینومنالحدوث.البطیئةالمناخیةالعواقبأنواعألصعبتعرضتالتيالمناطقأكثرإحدىالساحلمنطقةتعد احل.الس 
فيالزراعیةاألراضيمن%80تدھورإلىأدتالفیضانات،مثلالمفاجئةوالكوارثالمتوسط)،العالميمعدلھاعن1.5بمقدار(تتزایدالحرارةدرجات
والفتیاتالنساءوتعاني78الغذائي".األمنانعداممن"یعانونأنھمعلىشخصملیون33منأكثرتصنیفمعالغذاء،مصادركبیربشكلوخفضتالمنطقة

الحمیم،الشریكعنفمنالنساءثلثتعانيالمثال،سبیلعلىتشاد،ففياالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمعدالتارتفاعمنكذلكالساحلمنطقةفي
مضاعف"عاملالمناخیةالظواھرمثلتالمجتمعیة،والنزاعاتاإلرھابمعالقترانبا79.الطفالتلزواجالنساءثلثایتعرضبینماالجنسي،والعنف

82.مستویات عنف الشریك الحمیم، والعنف الجنسي، وزواج الطفالتوزیادة81مما أدى إلى تفاقم انتشار انعدام األمن والھجرة،80للتھدید؛"

الثقیل".العبءیتحملنوالفتیاتالنساء-منسیةمنطقةأفریقیا،ووسط"غرب.2020آذار/مارس،للسكان،المتحدةاألممصندوق82
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wcar_humanitarian_gbv.contex

t_march_2020.pdf

.األفق"فيتلوحمأساةتجنبكیفیةحوللوكوكماركالعاماألمینوكیلتصریحاتالكبرى:الساحل"منطقة.2020اإلنسانیة،الشؤونلتنسیقالمتحدةاألمممكتب81
https://www.unocha.org/story/greater-sahel-usg-lowcock-remarks-how-avert-looming-tragedy

https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/01/The-Climate-Gender-Conflict-Nexus.pdfانظري:80

النساء".ضدالعنفحولالعالمیةالبیانات"قاعدة.2020للمرأة،المتحدةاألممھیئة79
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/chad?formofviolence=8515cf150ea5492dae288009fb662484

والتطرف".الغذائياألمنوانعدامالمناختغیرعلىبعیدحدإلىاللوم"یقعالعنف.فيغارق"الساحل.2019الثاني/ینایركانونكابریرا،لوینغووخوسیھروبرت،موجاه،78
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/all-the-warning-signs-are-showing-in-the-sahel-we-must-act-now/

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو77
القوة؟"

https://www.climate-refugees.org/perspectives/genderedimpactsofclimatechangeالمناخ".عنالناجمللنزوحالجنسانیة"اآلثار.2020أمالي،تاور،76

بالبشر".واالتجارالمناختغیربین"الرابطة.2016للھجرة،الدولیةالمنظمة75
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_infosheet_climate_change_nexus.pdf

بنغالدیش".فياألطفالزواجتفاقمإلىیؤديالمناخ"تغیر.2017شیبرا،جھا،74
https://www.huffpost.com/entry/climate-change-is-exacerb_b_12913788?guccounter=1

مكتب مساعدة محور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي. "منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ في األوضاع المتأثرة بالكوارث الطبیعیة".73
https://www.sddirect.org.uk/media/1877/preventing-and-responding-to-gbv-in-natural-disasters.pdf

بالبشر".واالتجارالمناختغیربین"الرابطة.2016للھجرة،الدولیةالمنظمة72
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_infosheet_climate_change_nexus.pdf

سلسلةالمناخ،وتغیراالجتماعيالنوعالمناخ"،وتغیراالجتماعيالنوعبینالروابطعنعامة"لمحة.2013اإلنمائي،المتحدةاألمموبرنامجوالمناخیةالجنسانیةللقضایاالعالميالتحالف71
.32ص.،1التدریبیةالوحدةالھادئ،والمحیطآسیاالقدرات:تنمیة
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●ً من%55الحمیمالشریكعنفیمثلالساحل،دولمن2019لعامتطبیقاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةنظاملتقاریروفقا
الجنسیةواالعتداءاتاالغتصابیمثلبینماالمضیف،المجتمعوأفرادوالالجئینالنازحینبینعنھاالمبلغاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحاالت

83.الحاالتمن21%

التالیةاألیامفيیتزایدالزوجيالعنفأنالالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةوالمفوضیةالمتحدةلألممالعالمياألغذیةبرنامجمنكلأشار●
84.لتوزیع الطعام في تشاد

یزیدمماللشرب،صالحةمیاهلتوفیرأطوللمسافاتالسیرإلىوالفتیاتالنساءتضطرتشاد،بحیرةحوضفيالمیاهفيندرةالجفافیسببحیثما●
الجنسيللعنفیعرضھنمماأسرھن،رعایةعلىالقدرةدونوحدھنوالفتیاتالنساءُتتَرك85.واالعتداءالجنسيللتحرشتعرضھنفرصمن

لھذهكاستجابةواسعبشكلمنتشرالطفالتزواجفإنالتقاریر،ذكرتوكما86.البالدمنأخرىلمناطقالذكورھجرةبسببوذلكواالستغالل،
87.األعباء المضافة

مخاطرمنالمناخ،بتغیرمباشرةالمرتبطةالمنتشرةوالمجاعاتاالنتشارواسعالجفافمثلأفریقیا،شرقفيالبطیئةالمناخظواھرزادتأفریقیا.شرق
نسبوبالفعلالمبكر.الزواجوحاالتالجنسيوالعنفالحمیمالشریكعنفوبخاصة،والفتیات.النساءعلىالُمَماَرساالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف

من%40منأكثرأن2014عامكینیافيأُجريَّالذيوالصحيالدیموغرافياالستقصاءوجدفمثالً،نسبیاً.مرتفعةأفریقیاشرقمنطقةفيالحاالتھذه
للعنفیتعرضنمنھن%15وحوالي88سنة،18منأقلوھنمتزوجاتمنھن%23أنكماحیاتھن،خاللالحمیمالشریكلعنفیتعرضنوالفتیاتالنساء

مرتفعةالطفالتوزواجالحمیمالشریكعنفمعدالتأنأخرىوأبحاثالعالمیةالصحةمنظمةتظھر89.عنھنغرباءرجالأوشركائھنِقبلمنالجنسي
حوالصومال.السودانوجنوبأثیوبیافيأیضاً یوضحالمناخیة.األزماتحدوثعندخاصبشكلتتفاقماالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأنواعأنُیرجَّ

ممارستھمإلىكالقاتالمسكراتلشراءكاٍفمالامتالكھمعدممنالرجالغضبیقودقدأثیوبیا،فيجفافنوبةحلولعندأنھكیرھیئةأجرتھالذيالبحث
90.عنف الشریك الحمیم

والتيالمنزلیةالتوتراتمنزادمماالمنزلي،لالستھالكزوجاتھنزرعتھاالتيالمحاصیللبیعأوغندافيالمستمرةالجفافنوبةطیلةالرجاللجأ●
وتشویھالطفالتزواجمثلالضارةوالممارساتاالغتصابحدوثاحتمالیةمنتزیدالجفاففتراتأنأیضاًُیالَحظ91الحمیم.الشریكعنفشملت

92.األعضاء التناسلیة األنثویة

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو92
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11113.pdfالقوة؟"

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،91
https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو90
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11113.pdfالقوة؟"

كینیا".فياالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2014الجریمة،الستقصاءالقوميالمركز89
http://crimeresearch.go.ke/wp-content/uploads/2018/02/wwwroot_publications_Gender-Based-Violence-in-Kenya.pdf

كینیا".النساء:ضدالعنفحولالعالمیةالبیانات"قاعدة.2020للمرأة،المتحدةاألممھیئة88
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/kenya

المرجع السابق87

الثقیل".العبءیتحملنوالفتیاتالنساء-منسیةمنطقةأفریقیا،ووسط"غرب.2020آذار/مارس،للسكان،المتحدةاألممصندوق86
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wcar_humanitarian_gbv.contex

t_march_2020.pdf

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو85
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11113.pdfالقوة؟"

التشادي".السیاقمنالنظرووجھاتواآلثارالروابطوالصمود:والفتیاتالنساءضد"العنف.2018برنارد،وجیزیلرییس،سوتیلووساندرابینودجي،وكولیتفیرجیني،ماسون،لو84
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf

الثقیل".العبءیتحملنوالفتیاتالنساء-منسیةمنطقةأفریقیا،ووسط"غرب.2020آذار/مارس،للسكان،المتحدةاألممصندوق83
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wcar_humanitarian_gbv.contex

t_march_2020.pdf
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عائالتھنتجبرھنأوبالجنسالمقایضةأعمالفيینخرطنكینیافيالجفافبسبباقتصادیةصعوباتتواجھنالالتيالفتیاتبأنالتقاریرأفادت●
93على الزواج المبكر.

لمساعدةماشیةمقابلالمبكرللزواجبیعھنیتمالالئيالفتیاتعددزیادةالسودانوجنوبأثیوبیافيالجفافعنالناجمةالمجاعةسببتوبالمثل،●
94.عائالتھن على النجاة

منأكثرنزح95.أثقلأسريعبءیتحملنألنھنالنساءھجرةقلتبینماأثیوبیا،فيالجفافنوبةعقبكبیربشكلالرجالعمالةھجرةازدادت●
النساءضداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحدوثمخاطرمنیزیدممامكتظةمالجئإلىونقلوا،2019عامأثیوبیافيمواطن200,000

96.والفتیات

عنفمعدالتزیادةإلىفیھاالمفاجئةوالفیضاناتالمنتظمةغیرالبطیئةالجفافنوباتأدتحیثالجنوبیة،أفریقیافيمشابھةمخاطرتوجدالجنوبیة.أفریقیا
منوبوتسواناونامیبیاأفریقیاكجنوبالجنوبیةأفریقیافيالمتوسطالدخلذاتالبلدانفعالً.موجودةالجسیمةالمخاطرالجنسي.واالستغاللالحمیمالشریك

فيالنساءثلثأنُیقّدراالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمنجداًعالیةمعدالتوتواجھالعالمفيالجنسینبینالمساواةعنھاتغیبالتيالدولأكثربین
كانتلھنجنسیةتجربةأولبأنالمراھقةسنفيالفتیاتنصفتفیدنامیبیا،وفي97.حیاتھنفيجنسيلعنفتعرضنقدالمثالسبیلعلىأفریقیاجنوب

تغیر المناخ من استغالل النساء والفتیات.یزید99.نساء عن تعرضھا لعنف الشریك الحمیم في حیاتھنأما في موزمبیق، ُتبلغ واحدة من كل أربع98.باإلكراه.

أنالكبرىالصحراءجنوبأفریقیافيوصحيدیموغرافياستقصاء19منمأخوذةامرأة84,000قرابةبیاناتلتحلیلدراسةتوصلت●
یعشنالالتيالنساءمنأكبرالحمیمالشریكجانبمنجنسيوعنفجسديلعنفللتعرضخطریواجھنشدیدجفاففيیعشنالالتيالنساء

100.في ظروف الجفاف

النساءأجبرمماالطعام،لنقصأدىالذيالجفافبسببنشأتقدبالجنسالمقایضةأننامیبیافيدراسةفيمشاركاتثماِنمنخمسأشارت●
101.على ھذا العمل من أجل إعالة أسرھن

العنفمنأعلىمعدالتعنالنازحاتوالفتیاتالنساءبلغتالحالتینكلتافيأنھإلىنامیبیافيوالجفافالفیضاناتآثاریحللبحثتوصل●
102.القائم على النوع االجتماعي

وذلكمنازلھن،عنبعیداًالمیاهجمعأعمالفيانخراطھنخاللمعھنالجنسممارسةمقابلمسنینرجالمنلھدایاتلقیھنعنالفتیاتأبلغت●
103.خالل نوبات الجفاف في موزمبیق

المقامفيتؤثرالتياإلعصاراتمثلالمناخيللتغیرنتیجةالمتفاقمةالمفاجئةالكوارثُعِرَفتقدالكاریبي.البحرالالتینیة/منطقةالشمالیة/أمریكاأمریكا

موزمبیق".فيالمناخوتغیرالجفافمعوالفتیاتالنساءتكیفاألمل؟یتبخر"ھل.2017الدولیةكیرھیئة103
http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/11/El_Nino_Mozambique_Report_final.pdf

الكوارث".خاللاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسموع:وغیرمرئي"غیر.2015األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد102
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf

الكوارث".خاللاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسموع:وغیرمرئي"غیر.2015األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد101
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf

سكانیة".دراسة:2018-2011الفترةخاللالكبرىالصحراءجنوبأفریقیافيبلدا19ًفيالنساءتجاهالحمیمالشریكوعنف"الجفاف.2020وآخرون.إبستاین100
https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1003064&type=printable

موزمبیق".النساء:ضدالعنفحولالعالمیةالبیانات"قاعدة.2020للمرأة،المتحدةاألممھیئة99
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/mozambique

https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_MIC_Country_Policy_Brief_NAMIBIA.pdfانظري:98

https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MIC_Country_Policy_Brief_SOUTH%20AFRICA.pdfانظري:97

ھیئة كیر الدولیة. "اإلجالء بسبب تغیر المناخ: مواجھة اآلثار الجنسانیة للنزوح الناجم عن المناخ"96
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE-Climate-Migration-Report-v0.4.pdf

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو95
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11113.pdfالقوة؟"

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،94
https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

الكوارث".خاللاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسموع:وغیرمرئي"غیر.2015األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد93
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
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منتشرةھذهالعنفأنواعالجنسي.والعنفالحمیمالشریكعنفزیادةفيبتسببھاالكاریبيالبحرومنطقةالالتینیةأمریكاودولالمتحدةالوالیاتعلىاألول
فيالجنسيللعنفنساء3كلمن1وتتعرضالمتحدةالوالیاتفيالحمیمالشریكلعنفنساء4كلمن1تتعرضالمنطقة،فيواسعنطاقعلى

معدالتفتبلغواإلكوادور،بولیفیافيأما%،30إلى%22بینالالتینیةأمریكافياألندیزمنطقةفيالحمیمالشریكعنفمعدالتتتراوح104.حیاتھن
105.اإلكوادورفي%40وبولیفیافي%58العالم،مستوىعلىالمعدالتأعلىمنھيالتيالحمیم،الشریكعنف

فياألساسيالمعدلأضعافمرة53.6بمعدل2004عامكاتریناإعصارعقبالمقطوراتحدائقإلىالنازحاتالنساءاغتصابمعدلارتفع●
القائمالعنفمعدالتوزیادة106القومي،المعدلأضعافمرة16الحمیمالشریكاغتصابمعدللزیادةباإلضافةالعامذلكفيمسیسیبيوالیة

107.على النوع االجتماعي ثالثة أضعاف

العواصفقبل%7منارتفعالحمیمالشریكجانبمنالنساءتجاهالنفسيالعنفأن2010عامغواتیماالفيتقییمتوصلمتصل،سیاقوفي●
108.العواصفھذهانتھاءبعد%19إلىوانخفضالعواصف،خالل%22.5إلىالمداریة

أیضاًمتأثرةاألوسطالشرقفياالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالجنسینبینالمساواةعدممخاطر.العربیةوالدولأفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقة
القائمالعنفمخاطرتنتشركالفیضانات.المنتظمةغیرالمفاجئةواألحداثالجفافكنوباتمنھاالبطیئةاألحداثوخاصةالمناخ،تغیربآثارمتزایدبشكل
معدالتتتباینذلكمعالمنطقة،فيالطفالتوزواججنسيوالعنفاألنثویةالتناسلیةاألعضاءوتشویھالحمیمالشریككعنفالمتعددةاالجتماعيالنوععلى

رالفرعیة.والمناطقالدولبینكبیربشكلالعنف الصومالیاتوالفتیاتالنساءكلتخضع109.الحمیمالشریكلعنفتعرضنقدالنساءمن%35.4أنُیَقدَّ
قبلتزوجنالسودانیاتالنساءثلثفإنوبالمثل،فعلیاً.لھیتعرضنالوالجزائروتونسالمغربفيالنساءأنإالاألنثویة،التناسلیةاألعضاءلتشویھتقریباً

المناخ.تغیرأحداثبسبباالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمخاطرتتفاقم110.وقطروتونسالجزائرفيیحدثالھذاأنإال،18سنبلوغھن

حضریة.وشبھحضریةلمناطقالریفیةالمناطقمنللھجرةشخصملیونمنأكثر2009عاموبدأسوریافيسنواتلعدةاستمرجفافدفع●
العدیدوُتِركللدخل،بدیلةمصادرعنبحثاًأساسيبشكلیغادرونمنھمكانواالرجالألنالمنازل؛مسئولیةتولىعلىالنساءمنالعدیدأُجبَرت

111.منھن لیعانین من سوء التغذیة، ودون أراٍض باسمھن ومعرضات للعنف القائم على النوع االجتماعي، مما أدى لتسرب الفتیات من المدرسة

النساءتعرضاحتمالیةمنضاعفمماشخص،ملیون2.6إلىیصللماالداخليبالنزوحصومالیافي2019عاموالجفافالفیضانظروفتسببت
زادتالتقاریر،ذكرتوكما112.الضعیفةالحمایةآلیاتذاتالمخیماتمرافقفياإلقامةعلىأجبرنحیثاالجتماعي؛النوععلىالقائمللعنفوالفتیات

معدالت عنف الشریك الحمیم والعنف الجنسي وتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في ھذه األوضاع.

السیاسات والجھات الفاعلة الرئیسة التي تتصدى لتغیر المناخ في جمیع أنحاء العالم

تحترمأنالمناخ،لتغیرللتصدياإلجراءاتاتخاذعندلألطرافینبغي،وأنھللبشریة،مشتركشاغلالمناختغیربأنتقر"وإذ
وتعزز وتراعي ما یقع على كل منھا من التزامات ... فضالً عن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة واإلنصاف بین األجیال ..."

الصومال".فياالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020الصومال،للسكانالمتحدةاألممصندوق112
https://somalia.unfpa.org/en/publications/gender-based-violence-somalia-advocacy-brief-april-2020

المناخ.تغیرإزاءالمرونةبناءفيللقادةدراسةالعربیة:البلدانفيمتغیرمناخمعالتكیف).2012(الدولي.البنك111

.2020العالمیة،الصحةلمنظمةالعالميالصحةمرصد110

الضرر؟حجمماالمرأة:ضدالعنف2017العربیةالمرأةوضعتقریر.2017آسیا،لغربواالجتماعیةاالقتصادیةالمتحدةاألمملجنة109
https://www.unescwa.org/publications/arab-women-report-violence-against-women

الكوارث".خاللاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسموع:وغیرمرئي"غیر.2015األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد108
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf

الطبیعةلحفظالدولياالتحادالمساواة"،عدمعنفالبیئیة:والروابطاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف.2020آیھ،إیمیتوبویرسي،وأورین،إل،وساباتیر،األول،كارنيكاستانیدا،107
https://portals.iucn.org/library/node/48969الطبیعیة.والموارد

وعالقاتاالجتماعیةاألعرافتزعزعأنللكوارثیمكنھلوالفتیات:النساءضدوالعنف"الكوارث.2016بودبوج،سلیھوجاسنابودیمیر،ومیریانالیم،وشیريفیرجینى،ماسون،لو106
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11113.pdfالقوة؟"

https://blogs.worldbank.org/latinamerica/intimate-partner-violence-latin-america-and-caribbean-needs-urgent-attentionانظري:105

والمالحقة".الجنسيوالعنفالحمیمالشریكعنفعنمعرفتھاالجمیععلى"حقائق.2017الجنسي،والعنفالحمیمالشریكعنفلمعدالتالقومياالستقصاء104
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-infographic-2016.pdf
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113- دیباجة اتفاق باریس

ل االحتباسغازاتانبعاثاتمنوالحدبالكاملمنعھأولتبطیئھسعیاًالمناخ؛تغیرأسبابلتباحثجھودهمناألخیرةالسنواتفيالدوليالمجتمععجَّ
معلوماتتوجدلھا.مختصروصفیليوماالھدف،ھذانحوھامةخطوةالعامةالسیاسةبیئةبناءالمستقبل.فيالكارثیةالعواقبمنعأووتقلیلالحراري

مفصلة أكثر في المرفق أ.

الممثالت العالمیات وبیئة السیاسة العامة التي لھا عالقة بإجراءات تغیر المناخ

یتولىالذيالرئیسالدوليالممثلھي114المناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة).UNFCCC(المناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة
التفاقیةالرئیسالھدفھولألرضالجويالغالففيالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتتركیزاتتثبیت115المناخي.للتغیرالعالمیةاالستجابةقیادةمھمة
األمماتفاقیةترصد116.طبیعيبشكلتتكیفأنالبیئیةللُنُظمالفرصةوإعطاءالمناخفيالبشريالتدخللمنعوذلكالمناخ؛تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمم

موصوفباریس،التفاقالرئیس(األمروطنیاًالمحددةالمساھمةمثلبالمناخ،الخاصةالوالیاتعمل""خططعملخطةالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدة
االحتباسغازاتانبعاثاتمنالحدأھدافبخصوصالمدىوبعیدةمتوسطةتكیفاستراتیجیاتإلعدادتسعىالتي118القوميالتكیفوخطة117أدناه)

التيوالتنمیةللبیئةالنساءمنظمةوتقودھاالمناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةفئاتمنھامةفئةھيالرئیسةالنسائیةالمجموعةالحراري.
بشأناإلطاریةالمتحدةاألممالتفاقیةالتوجیھیةالسیاساتأطربعضتتضمن119االتفاقیة.عملوإطاراتسیاساتضمنالجنسینبینالمساواةإلدراجتسعى

تغیر المناخ ما یلي:

120.العالمفيقانوناًملزمةمناخیةمعاھدةأولوكان،2005عامالتنفیذحیزودخل1997عامكیوتوبروتوكولاعتمادتمكیوتو.بروتوكول●

مستویاتمنأقل%5.2بمعدلالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتمنبالتقلیلالمتقدمةالدولوطالبمحددة،التزاماتكیوتوبروتوكولوضع
والوالنساءالفتیاتاحتیاجاتإلىیشرلمكیوتوبروتوكولأنبالذكروجدیر2012.121-2008بینماوللفترة1990عامخاللاالنبعاثاتھذه

إلى وجود أي ارتباط بین تغیر المناخ والعنف القائم على النوع االجتماعي.

دولجمیعاالتفاقیلزم122.كیوتو.بروتوكولحققھالتيللتقدمإكماال2016ًعامواعتمد2015عامأبرمالذيباریساتفاقیمثلباریس.اتفاق●
قبلمامستویاتھامنأعلىمئویةدرجة2بمعدلالعالمیةالحرارةدرجةارتفاعلمنعالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتمنبالتقلیلللتعھدالعالم

بحلولللكربون)(محایدةصفریةانبعاثاتصافيإلىالدعوةخاللمنمئویةدرجة1.5إلىالزیادةمنالحدإلىأیضاًاالتفاقیةوتسعىالصناعة،
اتفاقیدعوبینماباریس.اتفاقعلىللموقعینأساسیاًتفویضاًوطنیاًالمحددةالمساھمةخطةتعد123والعشرین.الحاديالقرنمنالثانيالنصف
النوععلىالقائمالعنفعلىالمناختغیربتأثیرمحدداعترافأيیتضمنالفإنھاالجتماعي،المنظورتراعيإجراءاتاتخاذإلىباریس

االجتماعي.

المرجع السابق123

باریس"."اتفاق.2020المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة122
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreementsواإلخفاقات".النجاحاتالعالمیة:المناخ"اتفاقیات.2020لیندسي،مایزالند،121

https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreementsواإلخفاقات".النجاحاتالعالمیة:المناخ"اتفاقیات.2020لیندسي،مایزالند،120

/https://wedo.org/what-we-do/our-programs/participation-is-power-womens-major-groupانظري:119

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plansانظري:118

انظري:117
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-cont

ributions-ndcs

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariaالعامة".األمانة"حول.2020المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة116

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariالعامة".األمانة"حول.2020المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة115

المناخ".تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمم"اتفاقیة.1992المتحدة،األمم114
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdfباریس"."اتفاق.2015المتحدة،األمم113
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بھدفسنتینلمدةسیاسیةمبادرة،2014عاماألطرافلمؤتمرالعشرینالسنوياالجتماعفيأُنشئالذيلیما،عملبرنامجكانلیما.عملبرنامج●
124ً.المستقبلیة.المناخمفاوضاتجوانبكلعبرالجنسینبینالمساواةقضایاتعزیز بتغیرمتناسبغیربشكلمتأثراتوالفتیاتالنساءبأناعترافا
عبراالجتماعيللمنظورالمراعیةوالسیاسةالجنسینبینالتوازنتعزیزإلىلیمامشروعسعىبالمناخ،المتأثرةالمصادرعلىاعتماداًوأكثرالمناخ

دعم رفع مستوى الوعي وبناء القدرات بخصوص القضایا المتعلقة بالجنس وتغیر المناخ.

المتعلقةالعملخطةُوضعتلیما،عملخطةانتھاءبعدالمناخ.تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألممالتفاقیةاالجتماعيبالنوعالمتعلقةالعملخطة●
یستجیبالذيالمناخيالعملتنفیذعلىأكبربشكلالعملخطةتركز.2019عامفيالسنوياألطرافلمؤتمر25الدورةفياالجتماعيبالنوع
20ًوتشملاالجتماعيللنوع الالعملخطةفإنذلك،ومع125.الدولیةالمناخیةاالستجاباتفياالجتماعيالمنظورمراعاةتعمیملتعزیزنشاطا

تتعمق بشكل كبیر في المسائل القطاعیة، أو المواضیعیة، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.

البلدانلمساعدةكیوتوبروتوكولبموجبالتكیفصندوقالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةأنشئت،2010عامفيالتكّیف.صندوق●
األمثلةتشملتكیف.مشروع100منألكثردوالرملیون720الصندوقخصصالوقت،ذلكومنذ126.المناختغیرآثارمعالتكیفعلىالنامیة
الصندوقاعتمد،2016عامفيالنازحین.منكبیرةأعداداًتستضیفالتيالحضریةالمستوطناتفيالمیاهنقصمعالجةعلىواألردنلبنان

اآلن،حتىالجنسین.بینالمساواةتعززالتيللمشاریعالتمویلولزیادةاالجتماعيللنوعالمشاریعجمیعاستجابةلضمان127االجتماعيالنوعسیاسة
ال یأخذ الصندوق في الحسبان العنف القائم على النوع االجتماعي.

البلدانلمساعدةاألخضرالمناخصندوقأیضاًالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةأنشأت،2010عامفياألخضر.المناخصندوق●
مندوالرملیار10.3الصندوقجمعمنالصندوقتمكن128.المناخلتغیرواالستجابةالحراري،االحتباسغازاتانبعاثاتتقلیلعلىالنامیة

عامفيالخاص.التمویللكسبالعاماالستثمارذلكفيمستخدماًالمناخ،تغیرألثربشدةالمعرضةالنامیةالبلدانإلىسیوجھھاالتيالتعھدات
كلفياالجتماعيالنوعاعتباراتلتعمیمالمقترحاتجمیعتتطلبالتياالجتماعيبالنوعالخاصةسیاستھللمناخاألخضرالصندوقوضع،2015

129.مرحلة من مراحل المشروع، بما في ذلك تحدید التدخالت لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي

المناخ،لتغیربھمةاألخرىالمتحدةاألممكیاناتتتصدىالمناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةمثلالدولي.والبنكاألخرىالمتحدةاألممھیئات
أنإلىاإلشارةوتجدروآثاره".المناختغیرلمكافحةعاجلةإجراءات"اتخاذعلىیركزالذيالمستدامة،التنمیةأھدافمن13الھدفإطارفيسیماال

الجزریةوالدولنمواً،األقلالبلدانفيالمناخلتغیرللتخطیطالنساء،ذلكفيبما"المھمشة"،الفئاتقدراتبناءعلىتركز13الھدفغایاتإحدى
النوععلىالقائموالعنفاالجتماعيوالنوعالمناخبتغیراالھتمامالمتحدةاألمموكاالتزیادةكیفیةعلىاألمثلةبعضتتضمن130.النامیةالصغیرة

االجتماعي ما یلي:

بالتفصیلیوضحوالصحة،المناخوتغیراالجتماعيالنوعبعنوانتقریراًالعالمیةالصحةمنظمةأصدرت،2015عامفيالعالمیة.الصحةمنظمة●
للكوارثالمتباینوالفسیولوجيوالسلوكيوالثقافياالجتماعياألثرفيالتحدیدوجھعلىوینظر131.والفتیاتالنساءصحةعلىالمناختغیرأثر

القائمالعنفبمخاطریعترفكماالمناخ.تغیرآثارمنبالتخفیفیتعلقفیماالمختلفة(المواقف)الموقفإلىباإلضافةوالفتیات،النساءعلىالطبیعیة
على النوع االجتماعي التي تواجھ النساء والفتیات نتیجة لتغیر المناخ المستمر، ویقدم أمثلة على استراتیجیات التكیف المراعیة للنوع االجتماعي.

انظري:131
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144781/9789241508186_eng.pdf;jsessionid=6604D56C785DA231C10576FC38D0

E26A?sequence=1

وإجراءاتھ".المناختغیرلمكافحةعاجلةإجراءاتاتخاذ:13الھدفالمستدامة.التنمیة"أھدافالمتحدة.األمم130
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

https://www.greenclimate.fund/statement/international-day-elimination-violence-against-womenانظري:129

https://www.greenclimate.fund/aboutانظري:128

انظري:127
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/04/OPG-ANNEX4_Gender-Policies-and-Action-Plan_approved-in-March-

2016-1.pdf

/https://www.adaptation-fund.org/aboutانظري:126

https://unfccc.int/gender.المناخ"وتغیراالجتماعيالنوعإلى"مدخل.2020المناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة125

البیولوجي".التنوعواتفاقیةمالويمننظروجھاتاالجتماعي:النوعحوللیماعملخطةبرنامج"تعزیز.2016تنزینغ،وجاناتیلوك،وبریانكاستیال،غاما،124
https://pubs.iied.org/pdfs/10165IIED.pdf
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األمماتفاقیةأنشأتھالذيبالنزوحالمعنيالعملفریقفيأساسیاًعضواًبصفتھاالمفوضیة،تقودالالجئین.لشؤونالسامیةالمتحدةاألمممفوضیة●
تألیفالمفوضیةتولتومعالجتھ.وتقلیلھ،المناخ،عنالناجمالنزوحلتجنبالتوصیاتالمفوضیةتقود132المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدة
النوععلىالقائمالعنفعلىوأثرهاالجتماعي،النوعأساسعلىبآثارهتعترفوالتيالمناخعنالناجمالنزوحعن134وتقاریر133أوراق

37ًالسامیةالمفوضیةنفذتالواقع،أرضعلىاالجتماعي. فياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالخاصةالمخاطرتخفیفلتعمیممشروعا
بشأنتشاوراً،2020سبتمبرفيالمفوضیة،عقدتذلك،علىزیادةوآسیا.األفریقي،والقرنالساحل،منطقةمثلالمناخ،لتغیرالمعرضةالمناطق

135.العمل المناخي مع منظمات غیر حكومیة بھدف االستجابات التحویلیة الجنسانیة لتعزیز الحمایة

،االجتماعيوالنوعالمناختغیربینالعالقةتدرسالتيالتقاریرمنعدداًللسكانالمتحدةاألممصندوقنشرللسكان.المتحدةاألممصندوق●
الخدماتتقدیمخاللمنالطبیعیةالكوارثبسببوالفتیاتالنساءلدىاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالمتزایدةالمخاطرمعالجةعلىویعمل136

138عملھ،فيوالصمودالمناختغیرإلدماجعملإطارللسكانالمتحدةاألممصندوقأنشأكما137العنف.منالوقایةوخدماتوالتعلیم،الصحیة،

139.واالستعداد لمخاطر النزوح المناخي المتزاید والتخفیف من حدتھا، ال سیما بین النساء والفتیات

العالمیةاالتفاقیاتفيالمرأةوتمكینالجنسین،بینالمساواةتعمیمفيحاسمبدورللمرأةالمتحدةاألممھیئةاضطلعتللمرأة.المتحدةاألممھیئة●
نشرتكما140.أ)الملحق(انظريلألطرافالسنويالمؤتمرفياألحداثبانتظامواستضافتالمناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألممالتفاقیة

النوععلىالقائمالعنفتفاقمكیفیةعلىأدلةقدمتإذالمناخ؛وتغیراالجتماعي،النوعبینالعالقةحولتقاریرأیضاً،للمرأة،المتحدةاألممھیئة
141.االجتماعي في سائر أنحاء العالم بسبب تغیر المناخ

المستوىعلىالمعلوماتذلكفيبماوآثارهبالمناخالتأثرقابلیةعنعالمیةبیاناتتوفر142المناخلتغیرمخصصةمعرفیةمنصةالدوليللبنك●
ُنُظملتمویلالنشطةالمشاریعذلكفيبماالمناخ،وتمویلوالصمود،التكیف،إلىتھدفالتيالمشاریعمنعدداًالبنكیمولواإلقلیمي.القطري
فيالحفظوتعزیزالغاباتإزالةعنالناتجةاالنبعاثاتوخفض144فانواتو،فيالطرقشبكةصمودلتحسین143آسیا،جنوبفيالمبكراإلنذار

146.مشتركةمناخیةمنافعینتجمشروعاتھتمویلمن%35جعلھدفعنمؤخراًالبنكأعلنكما145.كوستاریكا

:تشملالدولیة أیضاً إجراء البحوث وتقدیم الدعم االستشاري حول موضوع تغیر المناخ. وھيتتولى العدید من المجموعاتالمجموعات الفنیة العالمیة:

انظري:146
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/09/world-bank-group-announces-ambitious-35-finance-target-to-supp

ort-countries-climate-action

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160368انظري:145

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167382انظري:144

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171054انظري:143

https://climateknowledgeportal.worldbank.orgانظري:142

انظري:141
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-climate-and-security-sum

mary-en.pdf?la=en&vs=216

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/climate-change-and-the-environmentانظري:140

.2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت.عبرندوةالعمل".عقدخاللالتقدموحمایةالتأقلمعلىالقدرةتعزیزالمناخ:وأزمةللسكانالمتحدةاألمم"صندوق139

.2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت.عبرندوةالعمل".عقدخاللالتقدموحمایةالتأقلمعلىالقدرةتعزیزالمناخ:وأزمةللسكانالمتحدةاألمم"صندوق138

https://www.unfpa.org/climate-changeانظري:137

https://www.unfpa.org/pcm/publications-listing-page/Climate%20changeانظري:136

https://www.unhcr.org/2020-unhcr-annual-consultations-with-ngos/climate-action.htmlانظري:135

https://www.unhcr.org/540854f49.pdfانظري:134

https://www.unhcr.org/en-us/protection/environment/5f21565b4/gender-displacement-and-climate-change.htmlانظري:133

https://www.unhcr.org/5e01e3857.pdfالكوارث".منوالنزوحالمناختغیربشأنالرئیسةوااللتزامات"الرسائل.2019الالجئین،لشؤونالسامیةالمتحدةاألمممفوضیة132
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الحكومیةالھیئةتكملھاالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةتقدمھاالتيالفنیةالمشورةإنالمناخ.بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة●
تغیربشأنالمعرفةحالةلتقییمتقاریرالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتعدالخبیرات،منھیئةبصفتھا147المناخ.بتغیرالمعنیةالدولیة
لتقلیلالمتاحةوالخیاراتالمستمر،لالحترارالمستقبلیةوالمخاطرواآلثارواالقتصادیة،واالجتماعیةوالتقنیةالعلمیةالنتائجذلكفيبماالمناخ،
تقاریرمنأيیتطرقفلمالكلیة؛القضایاعلىالتركیزإلىالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتمیل148المناخ.تغیرحدوثمكانمعدل

الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ إلى العنف القائم على النوع االجتماعي.

اللجنة،وتركز149.واالستثماروالتخطیطبالتكنولوجیاالمناختغیرتأثیرإلدارة،2018عامفيتأسستالتياللجنة،تسعىللتكیف.العالمیةاللجنة●
والمیاه،التحتیة،والبنیةالغذائي،األمنذلكفيبماالمناخ،تغیرمعالتكیفإلىتحتاجالتيالعملمجاالتمنعددعلىبلداً،17یدعمھاالتي

مّولتفقداالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفأواالجتماعي،النوعمعالجةعلىالجھودتركزلمالمفوضیةأنومع150الكوارث.مخاطروإدارة
151.ورقة تبحث في كیفیة قیام جھود التكیف مع المناخ بتعزیز المساواة بین الجنسین، والمساواة االجتماعیة

بشأن37التوصیة(سیداو)المرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةتقرالمرأة.ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةلجنة●
المخاطرذلكفيبماوالفتیات،النساءعلىالمناخلتغیرالمتباینباألثر152المناخ"تغیرسیاقفيالكوارثمخاطرمنللحدبالجنسالمتعلقة"األبعاد

فيالجنسانیةلالعتباراتالمراعیةالتدابیرمنالمزیدبإدراجوتوصيوبعدھا.الكوارثأثناءاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالمتزایدة
فیماالقدراتوتنمیةالسیاسات،اتساقوتحسینالتكیف،خططووضعالكوارثمخاطرمنالحدفيالمرأةمشاركةوزیادةالمناخ،تغیراتفاقیات

القطريالمستوىعلىاإلبالغتتعقبالمرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةلجنة153.والفتیاتالنساءعلىالمناختغیربآثاریتعلق
بشأن تنفیذ توصیات اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

أجلمنتعملالتيالحكومیةغیروالمنظماتالمدنيللمجتمعالطرقمنعدداًاالجتماعيوالنوعالمرأةدائرةتوفرللمرأة.االجتماعيالنوعدائرة●
اإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةتطویرفيوالمساعدةالسنویةالمؤتمراتعلىللتأثیركلیھما،أوالبیئة،حمایةأوالجنسینبینوالعدالةالمرأةحقوق
الدائرةتضمنكماالمناخ.تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةأمانةومعالعضواتبینالمعلوماتلتبادلمنصةتوفروھيالمناخ.تغیربشأن

منتتمكنلنالتيالحكومیةغیروالمنظماتالنسائيالمدنيالمجتمعوتمثیلمشاركةتشملوالمؤتمراتوالورش،االجتماعات،أناالنتخابیة
154.الحضور لوال ذلك

الجھات الفاعلة اإلقلیمیة وبیئة السیاسات ذات الصلة بالعمل المتعلق بتغیر المناخ

لتعزیز االستجابات اإلقلیمیة.تأسستتواجھ تھدیدات مناخیة مختلفة، كانت الھیئات اإلقلیمیة قدتعكس حقیقة أن مناطق جغرافیة مختلفةالھیئات اإلقلیمیة.

بتبادلللدولوالسماحالتقنیة،المساعدةوتقدیمالقدرات،لبناءإقلیمیةتعاونمراكزستةنفسھاالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةتدعم●
(كامباال)،أفریقیاوجنوبوشرق(دبي)،آسیاوجنوبأفریقیاوشمالاألوسط،والشرق(بانكوك)،الھادئوالمحیطآسیاالمناخي:العملحولالمعرفة
المراكزتساعدباریس،اتفاقبعد155.(بنما)الالتینیةوأمریكاجورج)،(سانتالكاریبيالبحرومنطقة(لومي)،الفرنكوفونیةوأفریقیاأفریقیاوغرب

https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centresانظري:155

https://womengenderclimate.orgانظري:154

المناخ".تغیرسیاقفيالكوارثمخاطرمنللحداالجتماعيبالنوعالمتعلقةاألبعادبشأن37رقمالعامة"التوصیة.2018المرأة،ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة153
"https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf

المناخ".تغیرسیاقفيالكوارثمخاطرمنللحداالجتماعيبالنوعالمتعلقةاألبعادبشأن37رقمالعامة"التوصیة.2018المرأة،ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة152
"https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf

https://cdn.gca.org/assets/2019-11/GenderTransformativeClimateChangeAdaptation.pdfانظري:151

المرجع السابق150

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/about-usعنا"."معلومات.2020للتكیف،العالمیةاللجنة149

https://www.ipcc.chالمناخ".بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة"عن.2020المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة148

المناخ".لتغیرالسیاسة"استجابات.2017العالمیة،النوویةالرابطة147
https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/policy-responses-to-climate-change.aspx
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المناخلجانمنلجنةكلعقدت،2020خریففي156.الكربونانبعاثاتمنللحدالمحددةالوطنیةمساھماتھاتنفیذعلىالبلداناإلقلیمیةالمناخیة
157.ورشة افتراضیة بشأن إدماج النوع االجتماعي في اإلجراءات المناخیة الوطنیة في إطار برنامج عمل لیما

الجھات الفاعلة الوطنیة وبیئة السیاسات المتعلقة بالعمل في مجال تغیر المناخ

لتسھیلالوطنیةالحكوماتلدعمونشأُشّكلقدأعالهالمذكورةواإلقلیمیةالعالمیةالھیئاتأنفيالمناخبتغیرالمتعلقالعملواقعإنالوطنیة.الحكومات
والتوجیھاتاألطروتدمجمتزایدبشكلالعالمأنحاءجمیعفيالبلدانتتبنىالوطني،الصعیدوعلىحدتھا.منوالتخفیفالمناختغیرآثارلمعالجةالعمل

العالمیة في خططھا الوطنیة للتنمیة والتأھب.

البلدانتشجیعیجريباریس،باتفاقالمتعلقةالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةإلىالمقدمةالتقاریرجانبإلى).NAP(الوطنیةالتكیفخطط
خططاالحتیاجات.ھذهلتلبیةوبرامجاستراتیجیاتوتنفیذووضعوالطویل،المتوسطالمدیینعلىالتكیفاحتیاجاتتحددوطنیةعملخططإنتاجعلىأیضاً
الجنسانیة)الھویة(مغایروشفافوتشاركيالجنسانیةلالعتباراتومراعيقطرينھجتعزیزإلىتھدفومتكررةوتقدمیةمستمرةعملیةالوطنیةالعمل

زیادةذلكویشملالوطني؛العمللبرنامجعالميتقنيعملفریقجانبمنبھاخاصةوطنیةعملبرامجلتطویرالنامیةالبلداندعمیجري158.بالكامل
االجتماعيالنوعاعتباراتتعزیزكیفیةحولتوجیھیةوثائقنمواًالبلدانبأقلالمعنيالخبیراتفریقأصدرالغایة،ولھذه159.نمواًاألقلللبلدانالمساعدة

حتىأدناه،الوطنيالعملبرنامجأمثلةتوضحوكماذلك،ومع160.االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعالجةإلىبالحاجةتقروالتيالتكیف،تخطیطفي
التكامل الجید لالھتمام بالنوع االجتماعي ال ُیترَجم في كثیر من األحیان إلى اعتراف بأھمیة التصدي ل العنف القائم على النوع االجتماعي.

االعترافمعشاملة،كمسألةاالجتماعيالمنظورمراعاةتعمیمعلىبشدةمالويفيالوطنیةالعملخطةركزت،2006عاممنذمالوي.حكومة●
بینالتكافؤبتعزیزالدولةمالويفياالجتماعيالنوعسیاسةتلزمكما161.المناختغیرآلثارمتناسبغیربشكلمعرضاتوالفتیاتالنساءبأن

إلدارةالوطنیةالسیاسةتسعىذلك،إلىباإلضافةالمستدامة.التنمیةوتعزیزالفقرمنالحدأجلمنالمرأةحقوقودعمالمرأة،وتمكینالجنسین،
منالرغمعلى162.االجتماعيللنوعیستجیبنحوعلىوالتنسیقوالتنمیة،التخطیط،خططسائرفيالمناختغیرإدماجإلىالبالدفيالمناختغیر

ھذا التقدم، لم یأت ذكر العنف القائم على النوع االجتماعي.

للمنظورخاصبشكلتستجیبالتيالمرنةللتنمیةالطموحةاألھدافتعززالمناخلتغیرشاملةوطنیةسیاسةفیجيحكومةرسمتفیجي.حكومة●
فيالجنسانیةاالعتباراتإدماجلضمانوالسعيالجنسین،بینالمساواةعدمتفاقمإلىیؤديأنیمكنالمناختغیربأناالعترافمعاالجتماعي،

إلى العنف القائم على النوع االجتماعي.لم تتطرق السیاسة الوطنیة163.جمیع مناھج التخفیف والتكیف

األطر والمناھج اإلنسانیة لدعم االستجابة آلثار تغیر المناخ والعنف القائم على النوع االجتماعي

یمكننا تنبؤ أزمات عدیدة، واتخاذ إجراء بمجرد العلم بحدوث المشكلة. إذا كانت الكوارث تحدث بغتة، فذلك ألننا لم نكن نبحث.

مارك لوكوك، وكیل األمین العام للشؤون اإلنسانیة-

ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

المناخ".لتغیرالوطنیة"السیاسة.2018فیجي.جمھوریة163
https://www.pacificclimatechange.net/sites/default/files/documents/National-Climate-Change-Policy-2018---2030_0.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NCCM-Policy-Final-06-11-2016.pdfانظري:162

البیولوجي".التنوعواتفاقیةمالويمننظروجھاتاالجتماعي:النوعحوللیماعملخطةبرنامج"تعزیز.2016تنزینغ،وجاناتیلوك،وبریانكاستیال،غاما،161
https://pubs.iied.org/pdfs/10165IIED.pdf

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents%20NAP/UNFCCC_gender_in_NAPs.pdfانظري:160

159https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans-naps/nap-technical-working-group

مقتطف من بوابة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ،158
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans

انظري:157
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/virtual-workshops-gender-integration-into-national-climate-

actions
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منعقودإلىاستناداًنسبیاً،-الواقعأرضعلىباالستجابةوانتھاًءوالُنُھج،األطرإلىالتمویل،منبدءاً-الطبیعیةالكوارثإلدارةاإلنسانیةالجھودتتطور
االستجابةجھودفإناإلنسانیة،الطوارئحاالتفيالمناخلتغیرالمتزایدةبالمساھمةواعترافاًمتزاید،نحووعلىالطوارئ.حاالتإدارةفيالممارسة
البطیئةباألحداثالمرتبطةللقضایاكذلكتتصدىبلفحسب،الحادةالمناخیةالطوارئلحاالتاالستجابةتحسینعلىتعملالتيالمناھجتدعمالللكوارث

األثر.

فياإلغاثةمنسقحّدد164.االجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالمناختغیربینالعالقةإلىأیضاًانتباھھاإلنسانيالمجتمعصرفاألخیرة،السنواتفي
النوععلىالقائمللعنفالتصديذلكفيبماوالفتیات،النساء"دعمأولھااإلنسانیة،االستجابةلبناءأولویاتأربعلوكوك،ماركالطوارئ،حاالت

165االجتماعي، والصحة اإلنجابیة، والتمكین".

لعاماألحمروالھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحادتقریریصفإنجازه.یتعینالذيالعملمنالكثیرھناكیزالالاالھتمام،ھذامنالرغمعلى
166"بھ،مسموعاًأوكبیر،حدإلىمرئیاً،االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیكنلمالماضیة،الكوارث"خاللأنھعلىینصحیثالحالي،الوضع2015

بالعاملاالعترافوجرىاالجتماعي.النوععلىالقائموالتمییزالخدماتونقصباإلبالغ،المتعلقةالعاروصمةبسبببالموضوع،المعرفةلنقصنتیجة
المصنفةالبیاناتنقصفيینعكس[...]األبوي"النظامأنأدركالذيالكوارث،مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتبمثلمنظماتجانبمننفسھاألخیر

167".حسب الجنس حول الكوارث التي تعمل على إبقاء وفیات اإلناث، واإلصابات والعنف ضدھن غیر مرئیة

قدوبالتاليتتداخلاألعمالأطرمنالعدیدأنحینفيأنھمالحظةالمھممنلھا،واالستجابةالمناختغیرآثارلمعالجةاإلنسانیةالنھجمختلفوضععند
النوععلىالقائمالعنفمعدالتتفاقمإلىیؤديمماتزداد،أنالمتوقعمنالمناخیةالكوارثوأنسیماالفھمھا،المھمفمنتشابكھا،فكالصعبمنیكون

منمتنوعةمجموعةمجتمعةاألطرھذهوتعززباء.المرفقفيتفصیالًأكثرمعلوماتمعإطار،كلعنموجزةعامةلمحةأدناهوستقدماالجتماعي.
أكثرنحوعلىلھاواالستعدادمتزایدنحوعلىالمنتظمغیرالطقستقلبمخاطروتوقعللكوارث،االستجابةفيالمناختغیرآثارمنللتخفیفاالستراتیجیات

فعالیة، ومساعدة الناس على التكیف مع الواقع الجدید الذي یشكلھ تغیر المناخ.

وتقییمتحدیدالكوارثمخاطرمنالحداستراتیجیاتتحاولالحادة.الكوارثتشكلھالذيالتھدیدإدارةإلىعادًةالكوارثمخاطرمنالحدبرنامجیسعى
طرحھالذيالكوارث،مخاطرمنللحدسیندايعملإطاروضع168.البشر.یواجھھالذيالعامالضعفمنیقللمماالمخاطر،لھذهالمجتمعتعرضوتقلیل
إدارةتعزیز)2الكوارثمخاطرفھم)1وتشملمنھا.والحدالكوارثمخاطرلمنعللعملأولویاتأربع169الكوارث،مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتب

بشكلالبناء"إعادةوالفعالةاالستجابةأجلمنللكوارثالتأھبتعزیز)4المرونةأجلمنالكوارثمخاطرمنالحدفياالستثمار)3الكوارثمخاطر
]170أفضل".

یقترحالمثال،سبیلعلى(سینداي).بإطارمباشرةصلةذاتتوصیاتاالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالعالمیةالتوجیھیةوالمبادئاألدواتتوفر
الحكومةتقودھاالتيللكوارثاالستجاباتمساعدةاإلنسانیةاألعمالمجالفيالفاعلةللجھاتینبغيأنھ171االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتنسیقدلیل

تؤكدالكوارث.مخاطرمنالحدفيالمرأةمشاركةلضمانللجنسینالشاملةالنھجوتعزیزاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفدنیامعاییرووضعتقنیة،بقدرة
منالحداستراتیجیاتلدعماألھمیةبالغأمر-والفتیاتالنساء-المتضررینالسكانإشراكأنعلى172االجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالدنیاالمعاییر

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdfانظري:172

انظري:171
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violenc

e-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
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"2030-2015الكوارثمخاطرمنللحدسنداي"إطارالكوارث.مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتب169
.https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

الجدیدة'"."اإلنسانیةوإمكانیاتومخاطروعوداإلنسانیة؟المساعداتخاللمنالمناختغیرمع"التكیف.2017نیس،أوتووالرسأندریھمارین،168
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE

انظري:167
https://asean.org/aichr-thematic-study-women-natural-disasters-indicative-findings-unraveling-gender-institutional-responses/،.ص

27.

.8ص.الكوارث"،خاللاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسموع:وغیرمرئي"غیر.2015األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد166

عرض باوربوینت تقدیمي عن توطین الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ وصندوق األمم المتحدة للسكان165

انظري، على سبیل المثال، البیان الذي صدر عن منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، وصندوق األمم المتحدة للسكان بشأن النوع االجتماعي، وتغیر المناخ،164
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/14/gender-Southern-Africa-climate-crisis

21

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE
https://asean.org/aichr-thematic-study-women-natural-disasters-indicative-findings-unraveling-gender-institutional-responses/


قیامكیفیةحولإرشاداتعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبشأنالوكاالتبینالمشتركةالدائمةللجنةالتوجیھیةالمبادئتحتويكماالمخاطر.
األخصائیات غیر التابعات للقطاع باتخاذ تدابیر لتخفیف المخاطر كجزء من تخطیط التأھب.

األدواتفيلھاوالتأھبالكوارثإلىواإلشارةالكوارث،حاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتصديبأھمیةاالعترافمنالرغموعلى
یوجدوالالكوارث،أخطارمنالحدخططفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفاعتباراتإلدماجموحدنھجیوجدالالرئیسة،العالمیةالتوجیھیةوالمبادئ

مخاطرمنللحدالمتحدةاألمملصندوقاالجتماعيالنوعسیاسةأنحینفيالمثال،سبیلفعلىالنھج.ھذالتعزیزالمستھدفةاإلرشاداتمنالقلیلسوى
االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتذكرالفإنھاالكوارثمخاطرمنالحدفيالجنسانيالمنظورمراعاةتعمیمبشأنالنطاقواسعةمشورةتقدمالكوارث
منالحدفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفاالھتمامإلدماجالھامةاألولویاتبعضإلىالبرمجةمنالمتزایدةاألدلةتشیرذلك،ومع173.قلقكمصدر

174،175:مخاطر الكوارث:

النوععلىالقائمالعنفمجالفيالقدراتلبناءالجاریةالجھودلدعماإلنسانيالمجالفيوالدولیینالمحلیینوالشركاءالوطنیةالحكوماتمناصرة●
قبلاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمخاطرمنللحدوقائیةتدابیروجودضمانأجلمنالطویلالمدىعلىالعملبھذاالقیامویجباالجتماعي.

قوانینفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفدمجضمانذلكویشملكارثة.وقوععندالسریعةاالستجابةضمانعنفضالًالكارثة،وقوع
مخاطرمنللحدواستجابةتنسیقھیئاتأيمنجزءاًاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخصائیاتتكونوأنالكوارث،أخطارمنالحدوسیاسات
الكوارث.

تقییماتوفيالسیاسات،مناقشاتفيالمرأةإشراكذلكویشمللھا.االستجابةوكذلكللكوارثالتأھبفيوقیادتھنوالفتیاتالنساءمشاركةدعم●
المخاطر، وفي وضع استراتیجیات اإلنذار المبكر، وفي بناء االستجابة.

الحادةالطوارئحاالتفيتنشأالتيالمخاطرمنبالحدالنھجھذایرتبطوالوالتمكین.الذاتياالكتفاءواستراتیجیاتالمرأةعیشسبلتعزیز●
فرصاًیخلقالكوارثأخطارمنالحدفيأفضل"بشكلالبناء"إعادةبـااللتزامإنالتعافي.عملیةفيالصمودعلىالقدرةبضمانأیضاًبلفحسب،

مھمة لدعم برامج المساواة بین الجنسین التي ھي أساس منع العنف القائم على النوع االجتماعي.

بناء ُنُظم متعددة القطاعات لتنسیق واستجابة العنف القائم على النوع االجتماعي حتى قبل وقوع حاالت الطوارئ، من أجل تعزیز االستجابة الفوریة.●

منالحدبقیادةلھموالسماحالطویلالمدىعلىلالستدامةالالزمبالتمویلوتزویدھاالمحلي،المجتمعینظمھاالتيالقائمةالنسائیةالمجموعاتدعم●
المخاطر المحلیة.

واالستجابةالقادمةالكوارثلتوقعمجتمعأومنظمةاستعدادإلىویشیرالكوارث،مخاطرمنللحدالرابعةاألولویةھوالتأھبللطوارئ.والتخطیطالتأھب
لتنفیذحاسمةمبادئأربعة176.الحدثوقوعبمجرداالستجابةوفعالیةسرعةتحسینثموقوعھا،قبلللكارثةالمحتملةاآلثارعلىالتعرفذلكیتضمنلھا.

)4ووقائمة،جدیدةمجتمعاتتصمیمعندالمناختغیرآثارفيالنظر)3والبیئیة،الظروفتتبع)2والمحلیة،الضعفمواطنتحدید)1ھي:التأھبأنشطة
177.إعالم المجتمعات المحلیة بالتوقیت المحتمل وحجم اآلثار، فضالً عن كیفیة االستجابة

لھواالستجابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالوقایةبشأنالعالمیةاإلرشاداتفإنعمومیة،األكثرالكوارثأخطارمنالحدتدابیرمعالحالھوكما
القائمالعنفتنسیقلشركاءاألساسیةالوظیفةأنعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتنسیقدلیلیؤكدللطوارئ.والتخطیطالتأھبأھمیةعنتتحدث

عنداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمكافحةللطوارئوالتخطیطالتأھبمجالفيوالمحلیةالوطنیةالقدراتبناءتكونأنیجباالجتماعيالنوععلى
داعیةالدعوة،ھذهاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبشأنالوكاالتبینالمشتركةالدائمةللجنةالتوجیھیةالمبادئوتعكس178مناخي.حدثأوكارثةوقوع

النوععلىالقائمالعنفمخاطرمنبالتخفیفالصلةذاتالتوصیاتدمجأجلمنالحكوماتمعالمشاركةإلىاإلنسانيالعملمجالفيالفاعلةالجھات

انظري:178
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violenc

e-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf

حرارة".أكثرعالمفيالبیئةثمالمجتمعصحةحمایةأوعملإطارالحراري:لالحتباس“"االستعداد.2008الطبیعیة،المواردعنالدفاعمجلس177
https://www.nrdc.org/sites/default/files/preparedness.pdf

الطوارئ"لمواجھةالمركزيللصندوقاالستباقيالعملفيلالنخراطللسكانالمتحدةاألممصندوق"دلیل.2020للسكان،المتحدةاألممصندوق176

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/GBV-Risk-Reduction-in-Shelter-Programmes-Case-Studies.pdfانظري:175

https://www.sddirect.org.uk/media/1877/preventing-and-responding-to-gbv-in-natural-disasters.pdfانظري:174

https://www.unisdr.org/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdfانظري:173
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القائمللعنفالدنیاالمعاییرتحدد179.االستجابةتخطیطمراحلجمیعفيوالفتیاتالنساءمعوالتشاورالوطنیةالتأھبواستراتیجیاتسیاساتفياالجتماعي
خططفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالمحتملةالمخاوفلمعالجةاتخاذھاینبغيالتيالخطواتوشاملواضحبشكلاالجتماعيالنوععلى

والتخزیناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفإجراءاتمعالتعاملعلىالمؤسساتقدرةلتقییمالمحلیةالفاعلةالجھاتمعالعملذلكفيبما180،التأھب
العنفاعتباراتإلدماجاإلضافیةاالقتراحاتمنعینةوتشملكوارث.تشھدقدالتيالمناطقفيالكرامةمجموعاتمثلالصلة،ذاتلإلمداداتالمسبق

181:القائم على النوع االجتماعي في تخطیط التأھب ما یلي

التأھبفيوالفتیاتبالنساءاالھتماملتعزیزقدراتھاوبناءاالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالمرأةحقوقعنالمسؤولةالوزاراتمعالربط●
والتخطیط للطوارئ، فضالً عن االستجابة للكوارث.

تطویر استراتیجیات لتحدید المواقع المسبقة لإلمدادات لتلبیة احتیاجات النساء والفتیات بعد وقوع كارثة.●

إنشاء وتعزیز ُنُظم اإلنذار المبكر التي تصممھا النساء والفتیات والتي یمكنھن الوصول إلیھا والتحكم فیھا.●

تطویر ُنُظم البیانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من التأھب من أجل دعم التخطیط للطوارئ وتحسین استھداف الخدمات.●

تعزیز اآللیات التشاركیة لضمان مشاركة النساء والفتیات في تقییمات العنف القائم على النوع االجتماعي من أجل التأھب والتخطیط للطوارئ.●

ضمان تضمین اإلجراءات التشغیلیة الموحدة خطط طوارئ للحصول على الخدمات في حالة الكوارث.●

نقاطإلىالوصولمنالكارثةحدتإذاالمتنقلةالخدماتنشریمكنبحیثالمتنقلةالخدمةسعةلزیادةالتأھبمنكجزءالخدماتمقدماتتدریب●
تقدیم الخدمات المعتادة.

182المناختغیرمعوالتكیفالكوارثمنالحدبینالتقاطع.2الشكل

"االستجابات المحلیة للعنف القائم على النوع االجتماعي في المحیط الھادئ"مكتب مساعدة محور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي.182

https://www.sddirect.org.uk/media/1877/preventing-and-responding-to-gbv-in-natural-disasters.pdfانظري:181

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdfانظري:180

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2017/11/GBV-Implementation-Strategy-Guide-2015.pdfانظري:179
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معالتكیفالستراتیجیةالترویجعلىمتزایدبشكلاإلنسانيالمجتمعیعملالجفاف،مثلالحدوث،البطیئةالمناخیةلألحداثبالنسبة.المناختغیرمعالتكیف
أنمنالرغمعلىالمناخ.لتغیرالسلبیةاآلثارعلىالمستقبلیةمخاطرھاتوقععلىالمجتمعاتلمساعدةالمناخ،تغیر
للخطر،عرضةاألكثرواألفرادالمناطقعلىمتبایناًتأثیراًلھأنإالاألرض،مناطقجمیععلىیؤثرالمناختغیر
مساعدةخاللمنالضعفھذاالتكیفمناھجتعالج183.معھا.والتكیفواستیعابھاآثارهتوقععلىقدرةأقلأي

استراتیجیاتوإنشاءلقبولھا،استعدادعلىھمالتيوالمستقبلیةالحالیةالمخاطرمستویاتتحدیدعلىالمجتمعات
االجتماعي،النوععلىالقائمبالعنفاالھتمامبالضرورةالتكیفویشمل184.المخاطرھذهمعبالتكیفلھمتسمح
برنامجدخلالمداخالت،إحدىوفيالتكیف.ضعففياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمساھمةلمدىنظراً
مناالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفللتصديالمدنيالمجتمعمنظماتإحدىمعشراكةفياإلنمائيالمتحدةاألمم
ویسعى185.أوغندافيالمتنوعةالمیاهومستجمعاتالرطبةلألراضيمرنةإیكولوجیةُنُظملبناءمشروعھخالل

المقاطعاتمستوىعلىالفاعلةالجھاتوتوجیھاألوغندیات،الوطنیاتالشریكاتبینالقدراتتعزیزإلىالمشروع
التشاركیةاألنشطةفيالمحلیینوالنساءالرجالوإشراكوالبیئة،المیاهوزارةموظفاتمثلالمحلیة،والمجتمعات

186.لفھم العنف القائم على النوع االجتماعي وكیفیة التصدي لھ

معالتكیفبینللربطمتزایدةجھودھناكوالتنمیة)،اإلنسانیةاالستجابةبینالصلةإطار(وفياإلنسانيالمجالفي
البیانيالرسمیوضحكماوالممارسة.السیاساتفيالكوارث،مخاطرمنوالحدالمناختغیر
التأھب،مجالفيسیماالالكوارث،أخطارمنوالحدالمناختغیرمعالتكیفتداخلأعاله

القائمالعنفلمعالجةالتوصیاتمنالعدیدتشملالمرونة.دعمإلىالرامیةالجھودجمیعمع
على النوع االجتماعي في التكیف مع تغیر المناخ ما یلي:

وبرامجالوطنیةالتكیفخططفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفاعتباراتدمج●
والعدالةالجنسینبینالمساواةمنظورمناالستفادةللتكیف.الوطنیةالعمل

االجتماعیة عند وضع خطط التنمیة المستدامة والتكیف.

تعزیز مشاركة المرأة وقیادتھا في تخطیط وسیاسات التكیف مع المناخ.●

بالتكیفالمرتبطةالمواردإدارةفيالمرأةفیھاتشاركالتيواألنشطةالفرصبناء●
بالتكیف مع تغیر المناخ للنساء والفتیات.ضمان إتاحة التكنولوجیات الجدیدة المتعلقة187.مع تغیر المناخ

استراتیجیاتتسمح188المستدام.النموعلىإضافيتركیزمعالمناختغیرمعوالتكیفالكوارثأخطارمنالحدبینالنھجھذایجمع.التأقلمعلىالقدرة
یتطلب189المستقبلیة.آفاقھاأواألساسیةبوظیفتھاالمساسدونمنھاوالتعافيوتحویلھامعھاوالتكیفكارثةأوخطربامتصاصللمجتمعالتأقلمعلىالقدرة

".2020لسنةالعالمفيالكوارثعن"التقریر.2020األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد189
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf

الجدیدة'"."اإلنسانیةوإمكانیاتومخاطروعوداإلنسانیة؟المساعداتخاللمنالمناختغیرمع"التكیف.2017نیس،أوتووالرسأندریھمارین،188
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE

انظري:187
http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Gender-Analysis-Toolkit-for-Coastal-Management-Practitione

rs.pdf

اإلنمائي.المتحدةاألممبرنامجالنساء"،ضدالعنفالمناختغیریؤجج"لماذا.2020الثاني/ینایركانون28بوكولوكي،وبولموسایا،وتیناأنیك،جیفرس،186
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/why-climate-change-fuels-violence-against-women.html

اإلنمائي.المتحدةاألممبرنامجالنساء"،ضدالعنفالمناختغیریؤجج"لماذا.2020الثاني/ینایركانون28بوكولوكي،وبولموسایا،وتیناأنیك،جیفرس،185
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/why-climate-change-fuels-violence-against-women.html

سومیشوار، شیف. التكیف مع تغیر المناخ: تجاوز الُنُھج "التفاعلیة"".184
https://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/adaptation-climate-change-moving-beyond-reactive-approaches

النزاع".ومخاطرالتقاطعلمناخاإلنسانیةاآلثارالمزدوج:"الضعف.2019أریغي،وجوليألست،فانومارتنسلیم،وھوغومایھیو،وليكاتي،بیترز،183
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12647.pdf
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المواردمنمجموعةإلىوالوصولالكوارث،أثناءاألساسیةوظیفتھعلىالحفاظعلىالقدرةالمناختغیرلتأثیراتالمعرضالمجتمعلدىیكونأنالنھجھذا
190.التي تسمح بالتكیف، وقادر على توقع الصدمات المستقبلیة ومنعھا واالستعداد لھا.

بشأناألساسیةالتوجیھیةالمبادئتوضحوالتنمیة.اإلنسانيالعملبینالعالقةصمیمفيالتأقلمعلىالقدرةنھجیقعالمناخ،تغیرمعالتكیفمعالحالھوكما
معالجةتتطلبالواقع،فيالتأقلم.علىالقدرةوتعزیزاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعالجةبینالحاسمةالروابطاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف
وتزویدمنھوتخففاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتمنعالتيوالمجتمعیةالوطنیةالُنُظمتعزیزالطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف

إلىوالوصولوالفتیاتالنساءعیشسبلدعمأھمیةعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالدنیاالمعاییرتؤكد191.الدعمبخدماتالعنفھذامنالناجیات
االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالوقایةجھودفيوالفتیاتالنساءمشاركةوتعزیزالنساء،تقودھاالتيالحمایةآلیاتودعماالقتصادیة،الموارد

192.واالستجابة لھ لبناء القدرات المحلیة، وتعزیز الملكیة، وضمان االستدامة

فيالحالھوكمانفسھااألولویاتمنالعدیدالمناخیةالمرونةخططفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفاعتباراتلدمجالمبذولةالجھودتعكسأنیجب
193،194:الحد من مخاطر الكوارث والتأھب والتكیف. تشمل العدید من االنعكاسات األخرى المتعلقة بالقدرة على التأقلم ما یلي

التأقلممشاریعفيالمرأةقیادةتعزیزالشعبي.المستوىعلىالمناخمعالتأقلمعلىالقدرةلبناءالمحلیةالنسائیةوالشبكاتالمنظماتفياالستثمار●
على مستوى المجتمع المحلي.

التأكد من تمثیل المرأة في جداول واستراتیجیات السالم واألمن. دمج نھج القدرة على التأقلم في سیاسات وبرامج السالم واألمن.●

المدىعلىوالطبیعیةوالمالیةوالسیاسیةاالجتماعیةوالمواردالمعلوماتعلىالمساواةقدمعلىوالفتیاتالنساءحصوللضمانبرامجوضع●
والمشاركةالعمالة،إلىالعیش،سبلإلىالتعلیم،منالجنسین،بینواإلنصافالمساواةتدعمالتيالتدخالتمنواسعةمجموعةذلكویشملالطویل.

السیاسیة، وما إلى ذلك.

دعم ملكیة المرأة المتساویة لحقوق الملكیة واألرض والسكن.●

اإلنذاراتأوالتنبؤاتباستخدامالكوارث،بعداالستجابةوتعزیزالكوارثتأثیرمنالتخفیفأومن"الحدإلىاالستباقيالعملیھدفاالستباقي.العمل
منالحدعنمتمیزاًاالستباقيالعملیكونأنالمفترضومنالمبكر.اإلنذارُنُظمإلىاالستباقيالعملویستند195،196الوشیكة"اإلجھادبصدمةالمبكرة

ومحددةوشیكةلصدمةاستباقيبشكلویستجیبكارثة)،وقوعبعدیحدثالذيوالثانيالكارثةوقوعقبلباستمراریحدثالذي(األوللھاوالتأھبالمخاطر
اإلنذارمنفقطقلیلةأیاممعخاصةاألماكن،بعضفياألنشطة.ھذهبینوتداخلمشتركةقواسمھناكالعملیة،الممارسةفيلكنوالزمان.المكانفي

المبكر، قد یبدو اإلجراء االستباقي أشبھ بالتأھب مقروناً بجدول زمني سریع لبدء االستجابة للطوارئ.
197االستباقيالعملمقابلالتقلیدیةاالستجابة.3الشكل

الطوارئ"لمواجھةالمركزيللصندوقاالستباقيالعملفيلالنخراطللسكانالمتحدةاألممصندوق"دلیل.2020للسكان،المتحدةاألممصندوق197

الخارجیة.التنمیةمعھدالعیش".سبللحمایةاالستباقي"العمل.2020مول،وبوجاوینغارتن،ولیناویلكینسون،وإمیليسایمون،لیفین،196
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/202006_odi_anticipatory_action_for_livelihood_protection_wp_final.p

df

الطوارئ"لمواجھةالمركزيللصندوقاالستباقيالعملفيلالنخراطللسكانالمتحدةاألممصندوق"دلیل.2020للسكان،المتحدةاألممصندوق195

https://www.preventionweb.net/files/2726_APWLDguidelinesgendersensitive1.pdfانظري:194

انظري:193
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/leading-resilient-development---grassroots-wo

men-priorities-practices-and-innovations.html

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdfانظري:192

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2017/11/GBV-Implementation-Strategy-Guide-2015.pdfانظري:191

الجدیدة""."اإلنسانیةوإمكانیاتومخاطروعوداإلنسانیة؟المساعداتخاللمنالمناختغیرمع"التكیف.2017نیس،أوتووالرسأندریھمارین،190
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE
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فيتجریبیاًأمراًاإلنسانیة،الطوارئلحاالتالتمویلعنالسریعلإلفراجالرئیسةاآللیةھوالمتحدة،لألممالتابعللطوارئ،لالستجابةالمركزيالصندوق
للحیاة"المنقذة"المعاییرفيالنظرمؤخراً،للطوارئ،لالستجابةالمركزيالصندوقبرنامجأعادكماالعالم.مستوىعلىاإلنسانیةاألوضاعمنالعدید
فيموجودغیریزالالأنھمنالرغم(علىمضىوقتأيمنأكثرأنھیعنيوھذااالجتماعي.النوععلىالقائمللعنفاالستجابةمكوناتمنالمزیدلتشمل
خدماتعلىالحصوللضمانوبالتالياالستباقیةاإلجراءاتإطارفيالطوارئلمواجھةالمركزيالصندوقتمویلاستخدامیمكنالحاالت)،جمیع

النوععلىالقائمالعنفمنالوقایةوآلیاتالحمایةوإرساءوالفتیاتللنساءالناجیاتعلىتركزوالتياالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفتخصخصوصیة
198.االجتماعي

إجراءذلكویشملقدماً.للمضياالستباقيالعملخططفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفاالھتمامإلدماجخطواتللسكانالمتحدةاألممصندوقحدد
التشغیلإجراءاتفياالقتصاديالتمكینوإدماجاالستجابة؛قطاعاتسائرفياالحتیاجاتوتقییماالجتماعیة،األعرافخرائطورسمالجنسانیة،التحلیالت
النوععلىالقائمبالعنفالخاصةالتنسیقھیاكلوتقویةالنقدیة؛للتحویالتالمباشرالتوزیعوتشجیعاالجتماعي؛النوععلىالقائمبالعنفالخاصةالمعیاریة

فياإلحالةوُنُظمالموحدة،التشغیلإجراءاتوتحدیثوالفتاة؛بالمرأةالخاصةالخدماتاستمراریةرصدأكبر؛وفعالیةبكفاءةالعمللتسھیلاالجتماعي
اقترحھاالتياإلضافیةالتدابیرتشملالوطنیة.القانونیةواألطرالوطنیة،العملبرامجفيالجنسانيللمنظورالمراعیةالسیاساتوتعمیمالطوارئ؛حاالت

مراكزوتنفیذتصمیمضماناالستباقیةالعملخططسائرفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمخاطرمنالتخفیفلتعزیزللسكانالمتحدةاألممصندوق
199.توزیع األغذیة، واألوقات، واإلجراءات للحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي

علىقائماًتمویالًاألحمروالھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحادأنشأالطوارئ،لمواجھةالمركزيللصندوقاالستباقياإلجراءإلىباإلضافة
الوطنیةالجمعیاتقبلمناالستباقیةاإلجراءاتلتعزیزبھالخاصالطوارئحاالتفياإلغاثةصندوقباستخدامالتوقع،علىقائمعملوأسلوبالتوقع،

فيالحكوماتلدعم201،المخاطرلتمویلالعالمیةاآللیةواأللمانیةالبریطانیةوالحكومتانالدوليالبنكأنشأفقدوبالمثل،200.األحمروالھاللاألحمرللصلیب
وبناءلتعمیمالمبكرةلالستجابةتمویالًتوفر202لألزماتلالستجابةنافذةالدوليالبنكأنشأكماالمبكر.والعملالمرونةلتعزیزالمبكراإلنذارُنُظمإنشاء

إجراءات استباقیة في األحداث البطیئة الحدوث، مثل الجفاف.

https://ida.worldbank.org/financing/crisis-response-windowانظري:202

https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/global-risk-financing-facilityانظري:201

/https://media.ifrc.org/ifrc/fbaانظري:200
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ً االعتبارات الرئیسة للمضي قدما

بتغیرالمتسارعاالھتمامھذایمثلالقریب.المستقبلفيالعالمعلىالمناختغیرسیحدثھالذيالعمیقبالتأثیرلالعترافالمناخلتغیرالتصديإجراءاتتنتشر
اإلنسانیةالبرامجبینالوصلحلقةفيوكذلكاإلنسانیةاألزماتفيتعملالتياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالفاعلةللجھاتفرصةالمناخ

كمابالمناخ.المتعلقةالحدوثوالبطیئةالحادةالكوارثمنكلفيالجنسینبینوالمساواةاالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفأفضلاھتماملضمانواإلنمائیة
منالحدأھمیةعلىبالفعلالضوءتسلطاإلنسانیةلألوضاعاالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالعالمیةواألدواتاإلرشاداتفإنسابقاً،ذكرنا

االجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفمرتبطةمحدودةمستھدفةتوجیھاتھناكذلك،ومعلھا.واالستجابةللطوارئوالتخطیطوالتأھبالكوارثمخاطر
فياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجتمعیعملأنبمكاناألھمیةمنعموماً.والكوارثاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحتىأوالمناخ،وتغیر

االستجابة اإلنسانیة لتوسیع نطاق معرفتھ وقدراتھ في ھذه المجاالت.

وبعضالمناقشة.منالمزیدوتحفیزللفكرالموادبعضتوفیرإلىتھدفأنھاإذشاملة،لیستوھذهأدناه.متضمنةالرئیسةالتركیزلمجاالتاألفكارمنالعدید
ھذه المسائل لم تشملھا حاالت الدراسة في القسم السادس.

المناخ.بتغیرالمتعلقةالتمویلوتدفقاتوالوطنیةواإلقلیمیةالعالمیةوالسیاساتللُنُظمفھمھاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجتمعیبنيأنیجب.1
التياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالفاعلةالجھاتأنیعنيفھذاوتوجیھھا،اإلنمائيالتقدمفيھذهتضمینیجريماغالباًألنھنظراً
االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالفاعلةالجھاتتتولىأنالمھممنالتنموي.بالعملاالرتباطإلىستحتاجاإلنسانیةاألزماتفيتعمل
الصعیدعلىفیھاوالمشاركةالمناختغیرإجراءاتلفھمالمرأة،بشؤونالصلةذاتالوزاراتمثلالمعنیین،الحكومیینالشركاءقدراتبناءأیضاً

العنفمنالوقایةلدعمالمناختغیرأموالإلىالوصولكیفیةوفھمالوطنیةالعملوخططالمناختغیرسیاساتعلىالتأثیرذلكویشملالقطري.
القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ.

العنفلمنعالمبذولةالجھودلتحسینمثیرةفرصاًاالستباقیة،واإلجراءاتالمناختغیرمعالتكیفُنھجذلكفيبماللكوارث،األحدثالُنُھجتوفركما.2
المرتبطةالحادةأوالظھورالبطیئةالطوارئبحاالتإماالمتأثراتللناجیاتوآمنةشاملةخدماتتوفرولضماناالجتماعي،النوععلىالقائم

فيبماالكوارث،مخاطرمنالحدفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفلالھتمامالموحدالدمجفيفجوةھناكتزالالالواقعفيولكنبالمناخ.
ذلك االستعداد والتخطیط للطوارئ. من الضروري تحقیق تكامل أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي في جمیع األطر وإجراءات االستجابة.

مخاوفھناكأنتوضحالمتنامیةاألدلةفإنذلك،ومعالغذائي.األمنعلىاألولالمقامفيالمناخبتغیرالمتعلقالعملیتركزاألحیان،منكثیرفي.3
بھیضطلعأنیتعینللمناصرةأساسیاًمجاالًھذاویعدلھا.واالستجابةالمناخیسببھاالتيلألحداثالتخطیطعندمعالجتھایجببالحمایةتتعلقكبیرة

النوععلىالقائمبالعنفالمعنيالمجتمععلىیجبذلك،علىزیادةقدماً.للمضيالمناخأخصائیاتمعاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجتمع
علىالقائمالعنفمخاطرمنالتخفیفتدابیرلدمجالمناخبتغیرالمتأثرةالبیئاتفيالعاملةالغذائياألمنمجالفيالفاعلةالجھاتدعماالجتماعي

النوع االجتماعي على النحو المبین في المبادئ التوجیھیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي.

علىالقائمالعنفلشركاءیمكنالاالجتماعي،النوععلىالقائموالعنفالمناخیةالمخاطرمختلفبینالروابطحولاألدلةجمعتعزیزخاللمن.4
أیضاًیمكنھمولكنالمناخ،تغیرإجراءاتفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتصديبأھمیةالمتعلقةالمناصرةإجراءفقطاالجتماعيالنوع

إجراءالمثال،سبیلعلىكذلك،األدلةجمعیشمل203.كاملبشكلبطيءحدثأوكارثةتقعأنقبلمناسبةتدخالتإلنشاءالبیاناتاستخدام
لھاتتعرضالتيسواء)حدعلىالظھوروالبطیئة(الحادةالمناخیسببھاالتيبالكوارثالمتعلقةالمخاطرعنتعلنالتيوالممارساتللقواعدتقییمات
استراتیجیاتتطویرأجلمنالمرئیة""غیرأوخاصبشكلللخطرالمعرضةالنساءمجموعاتوتحدیدالخرائطرسموخدماتوالفتیات،النساء

لدعم احتیاجاتھن الخاصة المتعلقة بتغیر المناخ؛ وخالفھ.

نھجإنالخدمات.استدامةلضمانالُنُظمتقویةوأھمیةالقطاعاتمتعددةباالستجابةدرایةعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخصائیاتإن.5
بتغیرالمتعلقةالعملخططفيعنھالتغاضيیجريالغالبفيولكنالصمود.علىالقدرةوبناءللكوارثللتأھبأساسيأمرھذاالُنُظمتعزیز
واإلقلیمیةالعالمیةالمناختغیرخططفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالُنُظمتعزیزفياالستثمارمنمزیدضماندمجیجبالمناخ.

حاالتفياألحیانمنكثیرفيضروريھوكماالخدماتتقدیمفيالتكیفعلىالقدرةلبناءجھوداًیشملأنیجبھذاالُنُظمتعزیزإنوالوطنیة.
الطوارئ الحادة، بما في ذلك سالسل التورید.

ً-اإلنسانیةاألوضاعفيالتمویلإلىبشدةیفتقرالذي-االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتنسیقدعمیعد.6 التنسیقُیعّدفعالة.ُنُظملبناءأساسیاًمكونا
تحدیداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفألخصائیاتأیضاًالتنسیقیتیحالمتاحة.لألموالالفعالاالستخدامولضمانالخدماتتكرارلتجنبمھماً

أولویات العمل الجماعي، واالضطالع بالمناصرة وغیرھا من اإلجراءات لضمان الوفاء بھذه األولویات.

الطوارئ"لمواجھةالمركزيللصندوقاالستباقيالعملفيلالنخراطللسكانالمتحدةاألممصندوق"دلیل.2020للسكان،المتحدةاألممصندوق203
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القائمالعنفأخصائیاتتتمتعالمناخیة.الصدماتمواجھةفيالمرونةلتعزیزأساسیةاستراتیجیةتكیفیةعیشسبلوبناءالفتیاتتعلیمضمانیعد.7
المساواةوتدعمومجٍدكبیربشكلالمرأةتمّكنالتيالعیشوسبلالتعلیمأنشطةلتعزیزالمناختغیربإجراءاتمرتبطةبفرصةاالجتماعيالنوععلى
تغیرمعالتكیفلدعمتقدیمھایتمجدیدةتقنیاتأيوأناالجتماعي،للنوعالتحویلیةاألعرافتدعمالمدرسیةالمناھجأنضمانمثلالجنسین،بین

براثنمنوالفتیاتالنساءانتشالیجريمدىأيإلىلمعرفةالعیشوسبلالتعلیملبرامجتقییمیجريأنالمھممنوالفتیات.للنساءمتاحةالمناخ
الفقر بطریقة مستدامة وقابلة للقیاس.

ومعوالتأھب.المرونةعلىوالقدرةالمناختغیرمعالتكیفلدعمممتازةدخولنقطةالنسائیة،والشبكاتالمنظماتدعمیشملالذيالتوطین،یعد.8
للنساءالمباشرالدعمفيكبیرةفجواتھناكاإلنساني،اإلصالحإطارفيالتوطینعلىكبیربشكلالتركیزتمحینفيأنھإلىاألبحاثتشیرذلك،

التكیف والمرونة استثماراً أكبر بكثیر في بناء المنظمات والجماعات النسائیة.یتطلب تعزیز204.المحلیات والمنظمات التي تقودھا النساء

https://drive.google.com/file/d/1WPbgtCtGx0bkAG1LHTJHTNbEbSaGruUS/viewانظري:204
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أمثلة على برامج مبتكرة للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ المتعلقة بالمناخ

دعم صمود الفتیات في حوض بحیرة تشاد

الواضحمنأنھمنالرغمعلىالمناخیة.للتغیراتبشدةمعرضةوھيونیجیریا،والنیجر،وتشاد،الكامیرون،بینالساحلمنطقةفيتشادبحیرةحوضیقع
األخرىالمناخیةالظواھرأوالفیضانات،أوالجفاف،بمدىالتنبؤالصعبمنإنھتقونالمناخخبیراتأنإالالمنطقة،علىكبیرحدإلىیؤثرالمناختغیرأن
سیستمراألخرىوالمواردوالغذاءالمیاهعلىالمناخياألثرأنالخبیراتتتوقعذلك،ومع205.السریعالسكانيالنموعلىالظواھرھذهوتأثیرالمستقبل،في

206.في التأثیر على سالمة ورفاھیة من تعشن في حوض بحیرة تشاد

والتنافسالمناخبتغیرویرتبطالمجاورة،والبلدانتشادبحیرةحوضفياألمنانعدامفيیساھمآخررئیساًعامالًالمنطقةفيالمسلحالنزاعتصاعدیشكل
الجماعاتقبلمننیجیریافيالزواجعلىقسرھنأواغتصابھنأووفتاة،امرأة7,000بنحویقدرمااختطافجرى،2017عاموبحلولالموارد.على

الالتيأما208."انتحاریة"ھجماتتنفیذعلىالطفالتالمسلحةالجماعاتفیھاأجبرتالتيالحاالتمن%80فيالفتیاتاستخدامجرىكما207.المسلحة
األخرىالعواملومن209.االجتماعیةاألعرافبسببوالرفضوالتمییز،والتھمیش،والوصم،اإلیذاء،منالمزیدیواجھنمجتمعاتھنإلىویعدنیفررن

نساءتعیلھاالتياألسروزیادةالغذائي،األمنوانعدامالعیش،سبلانھیارالجنسیین،واالستغاللللعنفوالفتیاتالنساءتعرضخطرزیادةفيتساھمالتي
نتیجة ھجرة الذكور، ونقص البنیة التحتیة األمنیة، وعوامل أخرى.

إلىالتدخالتتسعىأالیتطلبوھذاالمستقبل.فيالمخاطرھذهتفاقمإلىالمستمرالمسلحوالنزاعالمتطرفةالجویةالظواھرمزیجیؤديأنالمتوقعومن
قدرةوبناءالمناخ،معللتكیفأطولنظرةتأخذالتيالبرامجأیضاًتدعمإنھابلفحسب،للعنفتعرضنالالئيوالفتیاتللنساءالفوریةاالحتیاجاتتلبیة

التكیفتدعمالتيالبرامجأحدالمسلح.النزاعمنللحددائمكحلالجنسینبینالمساواةتعزیزوكذلكالمناخیة،الصدماتأمامالصمودعلىوالفتیاتالنساء
210.والصمود والمساواة واإلنصاف بین الجنسین ھو استراتیجیة بحیرة تشاد والبرنامج الذي طورتھ منظمة بالن إنترناشیونال

والنیجر،الكامیرون،فيإنترناشیونالبالنلمنظمةالقطریةللمكاتبمشتركةمبادرة2030211-2018تشادبحیرةلبرنامجإنترناشیونالبالناستراتیجیة
للعنفالحالیةاالستجابةنطاقبتوسیعملتزمةوھيللبرمجة،متكامالًإقلیمیاًنھجاًاالستراتیجیةوتتبنىأفریقیا.ووسطلغرباإلقلیميوالمكتبونیجیریا،

النساءضداالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفاألجلطویلةتھدیداتأليتحسباًالُنُظمتعزیزفياالستثمارإلىباإلضافةاالجتماعي،النوععلىالقائم
اإلنسانیةاالحتیاجاتلتلبیةالبرامجمنواسعاً""طیفاًتجريوھيواإلنمائیة.اإلنسانیةالجھودبینالصلةفيالبرنامجیعملالنحو،ھذاعلىوالفتیات.

وتعزیز المرونة، مع االستثمار في التماسك االجتماعي، ومعالجة األسباب الكامنة وراء العنف القائم على النوع االجتماعي لتحقیق أثر مستدام ودائم.

البرنامج،تدخالتجمیعفيوالفتیانللفتیاتالفعالةوالمشاركةالمحلیة،الفاعلةالجھاتمعوالتنسیقالمجتمعیة،المشاركةمبادئعلىالبرنامجیعتمد
وتعزیز اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة والتكامل القطاعي ضمن البرنامج. تشمل المناھج االستراتیجیة األساسیة ما یلي:

تقدیم المساعدة المباشرة بما في ذلك النقد والقسائم إلى السكان المتضررین باستخدام نھج حساس للنزاع..1

بناء القدرة على الصمود بین الفتیات والفتیان ومجتمعاتھم..2

تحویل األعراف والمواقف والسلوكیات االجتماعیة..3

التأثیر على أساس األدلة من خالل الشراكة مع المنظمات المحلیة الملتزمة بتعزیز المساواة بین الجنسین..4

".2023-2018تشادبحیرةبرنامج"استراتیجیةإنترناشیونال،بالنمنظمة211

لجنة اإلنقاذ الدولیة، "أزمة حوض بحیرة تشاد: تحلیل العنف قضیة ضد النساء والطفالت والمشردین في المنطقة "؛ منظمة بالن إنترناشیونال، "استراتیجیة برنامج بحیرة تشاد،210
2018-2023."

كلوغستون وستیفنز، "فھم أنماط الوصم للناجین من الذكور واإلناث والمنتسبین إلى الجماعات المسلحة غیر الحكومیة في شمال شرق نیجیریا: الدروس المستفادة واآلثار المترتبة على209
".2023-2018تشادبحیرةبرنامج"استراتیجیةإنترناشیونالبالنمنظمة"؛4DRعملیات

)،2018إنترناشیونال،بالن(منظمة"2023-2018تشادبحیرةبرنامج"استراتیجیةإنترناشیونالبالنمنظمة208
https://plan-international.org/publications/lake-chad-programme-strategy#download-options.

)،2017الدولیة،اإلنقاذ(لجنةالمنطقة"فيوالمھجرینوالطفالتالنساءضدالعنفقضیةتحلیلتشاد:بحیرةحوض"أزمةالدولیة،اإلنقاذلجنة207
https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/1328/reportoslo-analysisofviolenceagainstwomenchildrenanddisplacedpop

ulations-17march2017.pdf.

ناغاراجان وآخرون206
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السعي الحثیث الستراتیجیة تقویة الشراكات..5

یجريواإلنمائیة.اإلنسانیةاألھدافمنكالًالبرنامجحددفقداالجتماعي،النوععلىالقائمللعنفاالستجاباتتحسینفيالمتمثلالمحددبھدفھیتعلقفیما
المنتج،خدمةنظامتكاملخاللمنالخدماتجودةضمانحولاألولالمقامفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةاإلنسانیةالغایاتتنظیم

الُنُظم،وتعزیزالطویل،المدىعلىاالجتماعیةاألعرافتغییرعلىالتنمیةأھدافتركزالسالمة؛بناءفيالمجتمعمشاركةإلىباإلضافةاآلمنةوالمساحات
وتغییر السیاسات. تتضمن بعض الدروس المبكرة من العمل اإلقلیمي لمنظمة بالن إنترناشیونال ما یلي:

واالستجابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمنعالبرمجةأثرإلبرازالمشاریعفيوالتأثیرالدعوةنطاقلتوسیعحاجةھناكوالتأثیر:المناصرة●
لھ.

المكاتبمشاریعمنكلبینالمستفادةللدروسالحدودعبرالمشاركةنطاقلتوسیعحاجةھناكالمعرفة:وإدارةالخبراتوتبادلالمنھجيالتعلم●
القطریة لتحسین اتساق الجودة عبر المشاریع.

لمواجھةجیدوضعفيالبرامجتكونأنلضمانالمشاریعسائرفيمتسقاًاالجتماعيالنوعتحلیلیكونأنیجباالجتماعي:النوعاعتبارات●
المشاریعتحوللضمانمكرساجتماعينوعمستشارةمنصبتشادبحیرةبرنامجوحدةأنشأتالحین،ذلكومنذاالجتماعیة.والسلوكیاتاألعراف

في النوع االجتماعي.

كالھماومعرفةخبرةمناالستفادةعلىالبرنامجقدرةلضمانمنھجیةأكثربشكلواإلنمائیةاإلنسانیةالفرقتتعاونأنیجبالكامل:الطیفبرامج●
في جمیع المشاریع. وھذا من شأنھ أن یساعد البرنامج على معالجة األسباب الجذریة للعنف في سیاق أزمة طویلة األمد.

أنیمكنالمنطقةداخلاإلقلیميالتحلیلأنلضمانمتكامل،إقلیمينھجإلىمنسقإقلیمينھجمنالبرنامجینتقلأنیجبالمتكامل:اإلقلیميالنھج●
یصب في البرمجة. سیؤدي ذلك إلى تحسین اتساق البرنامج، مع ترك مرونة كافیة للمكاتب القطریة لتنفیذ المشاریع ذات الصلة بسیاقاتھا المحددة.

اإلجراءات االستباقیة لفیضانات الریاح الموسمیة في بنغالدیش

والفیضاناتالبحرسطحمستوىارتفاعذلكفيبمابنغالدیش،فيبالمناخالمتعلقةالطوارئحاالتمنمجموعةوشدةتواترزیادةإلىالمناختغیرأدى
سبعةكلبینمنواحدشخصسینزح،2050عامبحلولالتربة).فيالملح(تراكموالتملحاألرضیةواالنھیاراتاألنھاروتآكلوالجفافواألعاصیر

وزیادةالنزوح،ذلكفيبماالمناخیة،الطوارئبحاالتالمرتبطةالعواملفإنوالفتیات،للنساءبالنسبة212المناخیة.التغیراتبسبببنغالدیشفيأشخاص
214على النوع االجتماعي.ونقص الخدمات الوقائیة تزید من مخاطر العنف القائم،213الفقر، واالعتماد على توزیع اإلغاثة، وزیادة زواج الطفالت

یتسببذلك،ومعالموسمیة.الریاحموسمخاللتحدثالتيالموسمیةالفیضاناتإلدارةاستراتیجیاتبنغالدیشأنحاءجمیعفيالمجتمعاتطورتتاریخیاً،
والوطنیةالعالمیةالتنبؤاتُتمّكنبنغالدیش،في215المجتمعات.یربكمماأكبر،بكثافةوتحدثالعاممنمبكروقتفيالفیضاناتھذهحدوثفيالمناختغیر

األكثرستكونالمناطقوأيالتأقلمعلىالمجتمعاتقدرةالفیضاناتفیھستتجاوزالذيبالوقتالتنبؤمناإلنسانيالعملمجالفيالفاعلةالجھاتبالفیضانات
التوقعات.لھذهاستجابًةالطوارئلمواجھةالمركزيالصندوقمنبتمویلاالستباقي،للعملتجریبیاًبرنامجاًالمتحدةاألممأطلقت،2020عامفيتضرراً.

216.وقدمت إغاثة اإلنسانیة تحسباً لكوارث الفیضانات من أجل تقلیل تأثیرھا على المتضررین

یتألف برنامج العمل االستباقي من ثالثة مكونات:

التدخالت المحددة مسبقاً: أقر البرنامج على تدخالت محددة مسبقاً التخاذ إجراءات استباقیة.

أخذتماإلنسانیة.الشؤونلتنسیقالمتحدةاألمممكتببنغالدیش.في2020الموسمیةالفیضاناتاالستباقي:اإلنسانيالعملبرنامج.2020اإلنسانیة،الشؤونلتنسیقالمتحدةاألمممكتب216
المعلومات الخاصة بدراسة الحالة بشكل أساسي من ھذا التقریر.

،2020(مدونة)،الثالثالقطبآسیا"،جنوبفيالمناختغیرتأثیرتظھرالمبكرةالموسمیة"الفیضاناتالثالث،القطب215
https://www.thethirdpole.net/2020/06/29/early-monsoon-south-asia/.

،2020أیار/مایو14الكوارث،مجلةالطبقات"،متعددةوالكوارثالبطيءالعنفوبعدھا:وأثناءھااألعاصیرقبلاالجتماعيالنوععلىالقائم"العنف-باین،ورایتشلرضوانةناھد214
.https://doi.org/10.1111/disa.12441،12441الكوارث

،2020والیونیسیف،للسكانالمتحدةاألممصندوقالمناخ"،وتغیراألطفال"زواجوالیونیسف،للسكانالمتحدةاألممصندوق213
https://mcusercontent.com/2269de83e8e8e0f24047ab209/files/2290e9cf-022e-42a1-809f-cf7e94de782a/Evidence_Series_18_Chil

d_Marriage_and_Climate_Change.pdf

،2020البیئیة،العدالةمؤسسةبنغالدیش"،فيالمناخي"النزوحالبیئیة،العدالةمؤسسة212
https://ejfoundation.org/reports/climate-displacement-in-bangladesh.
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قبلللخطرالمعرضةالمجتمعاتعلىالفیضاناتتأثیرمنللحداتخاذھاسیتمالتياإلجراءاتالبرنامجحددمسبقاً:المحددةاالستباقیةاإلجراءات
حدوث الفیضانات.

توزیع التمویل المحدد مسبقاً: حدد النموذج التجریبي مقدار التمویل الذي سیذھب إلى كل وكالة لتمویل اإلجراءات االستباقیة المحددة مسبقاً.●

مناألسرة.أصولمن%20یتضررأنُیتوقععندماأوالسكانمن%40یتأثرأنُیتوقععندماسیتحدداالستباقياإلجراءأنالتجریبيالنموذجھذاحدد
أجل زیادة وقت االستعداد للعمل، تم استخدام نظام تحدید من خطوتین:

أكثربھادرابادقیاسمحطةفيالمیاهتدفقیتجاوزأنالمتوقعمنكانعندما(الجاھزیة)المسبقالتنشیطمشغلإلىالوصولتماألولي:الخطوة●
أیام.10مھلةمعمكعب/ثانیةمتر100000البالغةالشدیدة""الصدمةعتبة%50من

المحددالخطر""مستوىبھادرابادقیاسمحطةفيالمیاهمنسوبیتجاوزأنالمتوقعمنكانعندماالتنشیطمشغلإلىالوصولتمالثانیة:الخطوة●
أیام.5مھلةمعم0.85+وھوالحكومةقبلمن

للسكانالمتحدةاألممصندوقتلقىاالستباقیة،اإلجراءاتمنكجزءاالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمخاطرمنللتخفیفاالستباقیةاإلجراءات
الشھریة،بالدورةالخاصةالنظافةومجموعاتالشخصیة،النظافةلوازممجموعاتلتوزیعالطوارئلمواجھةالمركزيالصندوقمندوالرا589,084ً
قبلمامشغل(بیناألولىالمرحلةخاللمرحلتین.منالمكونالمشغللنظاموفقاًمرحلتین،علىوفتاةامرأة15,000علىاإلنجابیةالصحةومجموعات

معلوماتمعالرئیسةالتعلیمیة""البطاقاتمجموعةكلتضمنتالشخصیة.النظافةمجموعاتللسكانالمتحدةاألممصندوقأعدالتنشیط)،ومشغلالتنشیط
النفسيللدعمالساخنالخطھاتفرقمإلىباإلضافةبالمأوىاالتصالتفاصیلذلكفيبمااالجتماعي،بالنوعالمرتبطبالعنفالمتعلقةوالخدماتاإلحالة

المناطقفيالشریكةالتوزیعمواقعإلىالشخصیةالنظافةمجموعاتبنقلأیضاًللسكانالمتحدةاألممصندوققامالمرحلة،ھذهوخاللاالجتماعي.
ومعاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتوجیھیةالمبادئمعیتماشىبماالقراراتھذهاتخاذتمالمالئمة.التوزیعوأوقاتنقاطوحددللخطرالمعرضة

بإخطارللسكانالمتحدةاألممصندوققامالتنشیط)،تفعیل(بعدالثانیةالمرحلةخالل).19(كوفید-سیاقفيوأمنھنالمستفیداتسالمةإلىاإلشارة
النساءعلىالشخصیةالنظافةمجموعاتوتوزیعلجمعمرخصةببطاقةالمؤھلینالمستفیداتجمیعوتزویدوالوقت،والتاریخالتوزیعبنقطةالمستفیدات

والفتیات.

بشأنللسكانالمتحدةاألممصندوقموظفاتتأمالتفإنذلك،ومعقریب؛بنغالدیشفياالستباقيالعمللنموذجالرسمياألثرتقریر.المستفادةالدروس
النتائج بالنسبة للنساء والفتیات من ھذا النھج تشیر إلى أن ھذا النھج

علىالقائمالعنفعلىبھاالتنبؤیمكنالتيالمناختغیركوارثلتأثیرفعالیةأكثربشكلاالستعدادمنالمنفذینوالشركاءالمتحدةاألمموكاالتیمّكن●
النوع االجتماعي.

انتظارمنبدالًالحدث،قبلتشاركألنھاالكوارثأعقابفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلخطرالمعرضاتالنساءوكرامةحقوقیحترم●
وقوع الكارثة والعنف المرتبط بھا قبل التدخل.

الالالتيللنساءیمكنالنزوح،قبلالشخصیةالنظافةمجموعاتتوزیعخاللمنمبكر.وقتفيللحیاةالمنقذةالمعلوماتإلىالنساءوصولیضمن●
یستطعن   الوصول إلى المالجئ حیث سیتم التوزیع بطریقة أخرى، الوصول إلى المعلومات المنقذة للحیاة.

للعنفالجذریةاألسبابھیكلي.تغییرإحداثإلىیؤديوالاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالجذریةاألسبابجزئیاًاالستباقيالعملنھجیعالج●
القائمالعنفمنالمدىطویلةللوقایةضروریةاألجلطویلةالبرمجةتعداألمد.طویلةبرمجةوتتطلبومعقدةمتعددةاالجتماعيالنوععلىالقائم

على النوع االجتماعي.

إدراج العنف القائم على النوع االجتماعي في المساھمة المحددة وطنیاً لجزر المحیط الھادئ

وبولینیزیا.ومیكرونیزیامیالنیزیاجغرافیة:عرقیةمجموعاتثالثحسبمصنفةمجموعة،11وسیادةذاتدولة14منالھادئالمحیطجزرتتكون
مناطقتعانيحیثالمناخ،تغیركوارثفيالمواجھةخطعلىأیضاًالھادئالمحیطجزرتقع217.كبیروثقافيوعرقيلغويلتنوعموطنھيالجزر
وقضایااألمطارھطولفيوالتغیراتالفیضانات،و/أوالجفافحاالتتواترزیادةذلكفيبماالھامةاآلثارمنمتنوعةمجموعةمنالجزرمنمختلفة

218التآكل والندرة المتزایدة للمیاه النظیفة وانخفاض إنتاج الغذاء.

المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةللھیئةخاصتقریرمئویة.درجة1.5عندالعالمياالحترارفيالسیاسات"لواضعي"ملخص).2018(المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة218
العالمیةاالستجابةتعزیزسیاقفيالصلة،ذاتالعالمیةالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتومساراتالصناعیةالثورةقبلمامستویاتفوقمئویةدرجة1.5عندالعالمياالحترارآثارعن

إتش. أو. بورتنر، دي. روبرتس وآخرون. جنیف: المنظمة العالمیة لألرصادتحریر في. ماسون-دلموت وبي. زاي،لخطر تغیر المناخ والتنمیة المستدامة والجھود المبذولة للقضاء على الفقر

والجنسي".األسريوالعنفالھادئالمحیطجزرسكانوقائع:"صحیفة.2018االجتماعي،النوععلىالقائمللعنفالھادئوالمحیطآسیامعھد217
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حتى219،220.االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمخاطرزیادةالمناخلتغیرالسلبیةاآلثارتشملوالفتیات،للنساءبالنسبةالثانيالقسمفيمذكورھوكما
االستجابةتدعمبرامجأوسیاساتتتضمنأوتعترفلمالھادئالمحیطلمنطقةتطویرھاتمالتيالمناختغیرمعالتكیفاستراتیجیاتمعظمفإنذلك،معاآلن

بینالروابطلتحسینأنشطةبعدةفیجيفيللسكانالمتحدةاألممصندوقمكتباضطلعولذلكاالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمنالوقایةأو
استراتیجیات التكیف مع تغیر المناخ والوقایة من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ.

االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفعلىالقضاءعلىالضوءتسلطوطنیاًمحددةمساھمةلتنفیذمارشالجزرجمھوریةدعمالمھمةالمبادراتإحدىتضمنت
تقدمھاالتيوطنیاًالمحددةالمساھمةتشملوالفتیات.النساءاحتیاجاتتلبیةیتطلبالمناختغیرمعالتكیفأناآلنمارشالجزرجمھوریةتدرككأولویة.

النوععلىالقائمالعنفمنالوقایةبرامجزیادةتدعموالتياالجتماعي،بالنوعمتعلقةعملخطةوضع)2015(باریساتفاقفيمارشالجزرجمھوریة
جزرجمھوریةبالتزاماتاالعترافتمللمرأة.االقتصاديوالتمكینواإلنجابیة؛الجنسیةوالحقوقالصحةإلىالوصولتحسینلھ؛واالستجابةاالجتماعي

مارشال باعتبارھا أفضل الممارسات العالمیة في معالجة اآلثار المرتبطة بالنوع االجتماعي لتغیر المناخ، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.

االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلممارسيالتالیةالرئیسةالدروسعلىالضوءالھادئالمحیطجزرفيللسكانالمتحدةاألممصندوقتجربةتسلط
العاملین في البیئات المتأثرة بتغیر المناخ:

ذلكفيبماالمناخ،بتغیرالمتعلقةاإلنسانیةواالستجابةاإلنمائيالتقدمفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخصائیاتووضوحوجودضمان.1
خطط العمل الوطنیة والمساھمات المحددة وطنیاً فضالً عن االستعداد لمخاطر الكوارث وإدارتھا.

والوطنیةاإلقلیمیةالسیاساتفيلھواالستجابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالوقایةاستراتیجیاتدمجأھمیةحولالمناصرةجھوددعم.2
والمحلیة التي تركز على التكیف مع تغیر المناخ واالستعداد للكوارث.

خاللمنالمناختغیرمخصصاتمنالتمویلإلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمبرمجاتوصوللتحسیناألموالجمعاستراتیجیاتتكییف.3
التعرف على تدفقات التمویل لتغیر المناخ وربط أخصائیات العنف القائم على النوع االجتماعي بتلك التیارات.

المفتوحةالعالمیةالحقوقالھادئ؟"المحیطجزرفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتفاقمإلىالمناختغیریؤدي"ھل).2019(وكاندولفيتوماس220

ھیئة األمم المتحدة للمرأة، "تغیر المناخ والكوارث والعنف القائم على النوع االجتماعي في المحیط الھادئ"219

العاملالفریقمساھمةوالقطاعیة.العالمیةالجوانباألول:الجزءالتأثر.وقابلیةوالتكیفاآلثارفي"،2014المناخ"تغیر).2014(المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةوالھیئةالجویة)؛
(كامبردج: مطبعة جامعة كامبردج).، تحریر سي. بي. فیلد وآخرون.الثاني في تقریر التقییم الخامس للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
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المرفق أ: بیئة السیاسة والجھات الفاعلة

الوصفالسیاسة

فيقانوناًإلزامیةمناخیةمعاھدةأولوكان،2005عامتنفیذوبدأ1997عامكیوتوبروتوكولاُعتمدبروتوكول كیوتو
غازاتانبعاثاتمنبالحدالمتقدمةالبلدانوطالبمحددة،التزاماتكیوتوبروتوكولُوضعالعالم.

.2012-2008منللفترة1990عامخاللالمستویاتمنأقل%5.2  بمتوسطالحرارياالحتباس
لتسھیلمختلفةمرونة""آلیاتوأنشأالبلدانتقدملرصدنظاماًالبروتوكولأنشأذلك،إلىباإلضافة
تستثمر(حیثالمشتركوالتنفیذوالتجارة)األقصى(الحداالنبعاثاتتداولذلكفيبماالشاملالتخفیض

لدولة(السماحالنظیفةالتنمیةوآلیةآخر)؛متقدمبلدفياالنبعاثاتمنالحدفيواحدةمتقدمةدولة
أنبالذكروالجدیر221.نامیة)دولةمنالحرارياالحتباسغازاتخفضوحداتبشراءمتقدمة

بروتوكول كیوتو لم یكن ملزماً للبلدان النامیة ولم یطلب منھا خفض مستویات االنبعاثات.

2015عامفياعتمادهتمالذيباریساتفاقإبرامتّمكیوتوبروتوكولفيالُمحرزالتقدمعلىبناًءاتفاق باریس
متوسطلمنعاالنبعاثاتبخفضتعھداتبوضعالبلدانجمیعمطالبة.2016عامفيالتنفیذحیزودخل
وتسعىالصناعةقبلمامستویاتفوقمئویةدرجة2بمقداراالرتفاعمنالعالمیةالحرارة  درجة

صفریةصافیةانبعاثاتإلىالدعوةخاللمنمئویةدرجة1.5إلىالزیادةمنالحدإلىأیضاًاالتفاقیة
سابقتھا،منوشمولیةطموحاًأكثروالعشرین.الحاديالقرنمنالثانيالنصفخاللالكربون)(محایدة

علىنمواًاألقلالبلدانلمساعدةسنویاًدوالرملیار100تقدیمإلىالمتقدمةالبلدانباریساتفاقتدعو
حكومیةاتفاقیةأولھوباریساتفاقفإنذلكإلىباإلضافة222.بھاالخاصةالتخفیضأھدافتحقیق
المساواةمعالجةاألطرافعلىیجببأنھدیباجتھاتقرحیثاالجتماعيالنوعاعتباراتتتضمندولیة
صندوقإجراءاتأنعلى7المادةوتنصالمناخي،العملخاللمنالمرأةوتمكینالجنسینبین

القدراتلبناءأنشطةأيتكونأن11المادةوتقترحاالجتماعيللنوعمستجیبةتكونأنیجبالتكیف
النوععلىالقائمالعنفبقضیةمحدداعترافیوجدالذلكومع223.االجتماعيللنوعمستجیبة

االجتماعي.

196ًوّقعالمناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةفي197الـاألطرافبینمن علىطرفا
189ًوصّدقباریساتفاق الكرسي224االتفاقیة.أھدافبتنفیذقانوناًملزمونأنھمیعنيمماعلیھ،طرفا

بشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةفيالوحیدالعضوھوالمراقب،مركزلھادولةوھوالرسولي،
وإیران(إریتریااالتفاقیةعلىموقعةأخرىدولسبع225.االتفاقیةعلىیوقعلمالذيالمناختغیر

الوالیاتوقعت226.االتفاقیةعلىبعدتصادقلموالیمن)وتركیاالسودانوجنوبولیبیاوالعراق
الموقعونیحددأنالمتوقعمن2020.227نوفمبرفيانسحبتولكنھااالتفاقیةعلىوصادقتالمتحدة

الحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتمنللحدالمحددةالوطنیةبالمساھمةُیعرفھدفاًباریساتفاقعلى
معسنواتخمسكلأھدافھاتشددأنالدولعلىیجبأنھعلىاالتفاقوینص.2030عامبحلول

https://www.bbc.com/news/science-environment-54797743انظري:227

/ps://www.climatechangenews.com/2020/08/13/countries-yet-ratify-paris-agreementانظري:226

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification.المصادقة"وضع-باریس"اتفاقالمناخ.تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة225

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification.المصادقة"وضع-باریس"اتفاقالمناخ.تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة224

البیولوجي".التنوعواتفاقیةمالويمننظروجھاتاالجتماعي:النوعحوللیماعملخطةبرنامج"تعزیز.2016تنزینغ،وجاناتیلوك،وبریانكاستیال،غاما،223
https://pubs.iied.org/pdfs/10165IIED.pdf

المرجع السابق222

221https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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أنمنمخاوفأثیرت.2020األول/دیسمبركانون31بحلولوطنیاًالمحددةالمساھماتآخرتقدیم
وطنیاًالمحددةالمساھماتفيضیقبشكلممثلةاالجتماعيوالنوعواإلنجابیةالجنسیةالصحةحقوق

228.بموجب اتفاق باریس

بالنوعالمتعلقةالعملخطة
المتحدةاألممالتفاقیةاالجتماعي

اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

لمؤتمر25الدورةفياالجتماعيبالنوعالمتعلقةالعملخطةُوضعتلیما،عملخطةانتھاءبعد
المستجیبالمناخيالعملتنفیذعلىأكبربشكلالعملخطةتركز.2019عامفيالسنوياألطراف

20ًوتشملاالجتماعيللنوع االستجاباتفياالجتماعيالنوعمنظورمراعاةتعمیملتعزیزنشاطا
الجنسینبینالتوازنوب)واالتصاالت؛المعرفةوإدارةالقدراتبناءأ)ذلك:فيبماللمناخالدولیة

ووسائلاالجتماعيالنوعلمنظورالمراعيالتنفیذود)التماسك؛وج)؛النسائیةوالقیادةوالمشاركة
المسائلفيكبیربشكلتتعمقالالعملخطةفإنذلك،ومع229.واإلبالغالمراقبةوھـ)التنفیذ؛

22ًبینمناالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفذلكفيبماالمواضیعیة،أوالقطاعیة، وطنیاًمساھما
،2020دیسمبرأوائلبحلولالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةإلىتقدیمھتمجدیداً
12ًھناك إلىخاصةإشارةأيھناككانإذاماالواضحمنولیساالجتماعي؛بالنوعمرتبطامرجعا

230.العنف القائم على النوع االجتماعي.

التنمیةأھدافمن13الھدف
المستدامة

"اتخاذعلىیركزالمستدامةللتنمیةعشرالثالثالھدففإنملزماًاتفاقاًلیسأنھمنالرغمعلى
إجراءات عاجلة لمكافحة تغیر المناخ وآثاره". تتضمن خمس أھداف:

والكوارثبالمناخالصلةذاتاألخطارمعالتكیفعلىوالقدرةالمرونةتعزیز)1.13●
الطبیعیة،

الوطني،والتخطیطواالستراتیجیاتالسیاساتفيالمناختغیرتدابیردمج)2.13●

آثارمنالتخفیفعلىوالمؤسسیةالبشریةوالقدرةالوعيورفعالتعلیمتحسین)3.13●
تغیر المناخ والتكیف معھ والحد من تأثیره واإلنذار المبكر،

100حشدفيالمتمثلالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةھدفتنفیذ.أ)13●
ملیار دوالر سنویاً لتلبیة احتیاجات البلدان النامیة في إجراءات التخفیف، و

المناخبتغیرالمتعلقینالفعالینواإلدارةالتخطیطعلىالقدرةزیادةآلیاتتعزیز.ب)13●
الھدفھذاأنبالذكروالجدیر231.النامیةالصغیرةالجزریةوالدولنمواًالبلدانأقلفي

232.األخیر یشمل أیضاً التركیز على بناء قدرات النساء.

الوصفالجھة الفاعلة

وإجراءاتھ".المناختغیرلمكافحةعاجلةإجراءاتاتخاذ:13الھدفالمستدامة.التنمیة"أھدافالمتحدة.األمم232
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

وإجراءاتھ".المناختغیرلمكافحةعاجلةإجراءاتاتخاذ:13الھدفالمستدامة.التنمیة"أھدافالمتحدة.األمم231
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

.2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت،عبرللسكانالمتحدةاألممصندوقندوة230

https://unfccc.int/genderالمناخ".وتغیراالجتماعيالنوعإلى"مدخل.2020المناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة229

2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت.عبرندوةالعمل".عقدخاللالتقدموحمایةالتأقلمعلىالقدرةتعزیزالمناخ:وأزمةللسكانالمتحدةاألمم"صندوق228
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بشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة
تغیر المناخ

قیادةمھمةیتولىالذيالدوليالرئیسالممثلھي233المناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة
1994عامفيعلیھاوالمصادقة1992عامفيتبّنیھاتموقد234.المناخيللتغیرالعالمیةاالستجابة

فيالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتتركیزاتتثبیتلھااألساسيالھدفیعتبردولة.197قبلمن
تتكیفأنالبیئیةللُنُظمالفرصةوإعطاءالمناخفيالبشريالتدخللمنعوذلكلألرضالجويالغالف
مؤتمریسمىسنویاًمنتدًىالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةتعقد235.طبیعيبشكل

الحراري.االحتباسغازاتتركیزاتتثبیتإلىالرامیةالتدابیرومناقشةلتخطیطللدولاألطراف
المناخ،تغیرمكافحةإلىتھدفالتيالرئیسةالدولیةاالتفاقاتجمیعالسابقةاألطرافمؤتمراتأنتجت

236.بما في ذلك بروتوكول كیوتو واتفاقیات باریس.

المعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة
بتغیر المناخ

الحكومیةالھیئةتكملھاالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةتقدمھاالتيالفنیةالمشورة
األمموبرنامجالجویةلألرصادالعالمیةالمنظمةأنشأتھاالتي)IPCC(المناخبتغیرالمعنیةالدولیة
حالةلتقییمتقاریرالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةُتعد1988.237عامفيللبیئةالمتحدة
واآلثارواالقتصادیة،واالجتماعیةوالتقنیةالعلمیةالنتائجذلكفيبماالمناخ،تغیربشأنالمعرفة

وتقیم238المناخ.تغیرحدوثمعدللتقلیلالمتاحةوالخیاراتالمستمر،لالحترارالمستقبلیةوالمخاطر
)1یعرض2022عامفيتجمیعیاًتقریراًستصدرنھایتھاوفيالسادسة،التقییمدورةحالیاًالھیئة

طرق)3ووضعفھم،التكیفعلىوقدرتھمالسكانعلىتأثیره)2والمناخ،لتغیرالعلمياألساس
علىالتركیزإلىالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتمیل239.المناختغیرمنالتخفیف
القائمالعنفإلىالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتقاریرمنأيیتطرقفلمالكلیة؛القضایا

على النوع االجتماعي.

والتخطیطالتكنولوجیاخاللمنالمناختغیرتأثیرإلدارةاللجنةوتسعى،2018عامفيتأسستاللجنة العالمیة للتكیف
فيالمتخصصةمعارفھامشاركةإلىسعتوالتيھولندا،قبلمناللجنةإنشاءبدأ240واالستثمار.

الدولذلكفيبمادولة17منبدعم241.البحرسطحمستویاتارتفاعمواجھةفيالمیاهإدارةحلول
مارشال،وجزربنغالدیشمثلنمواً،األقلوالدولالمتحدة،والمملكةكندامثلالمرتفع،الدخلذات

األمنذلكفيبماالمتغیر،المناخمعالتكیفإلىتحتاجالتيالعملمجاالتمنعددعلىاللجنةتركز
242.الغذائي والبنیة التحتیة والمیاه وإدارة مخاطر الكوارث

المرجع السابق242

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/about-usعنا"."معلومات.2020للتكیف،العالمیةاللجنة241

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/about-usعنا"."معلومات.2020للتكیف،العالمیةاللجنة240

/https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle"تقاریر"..2020المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة239

https://www.ipcc.chالمناخ".بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة"عن.2020المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئة238

المناخ".لتغیرالسیاسة"استجابات.2017العالمیة،النوویةالرابطة237
https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/policy-responses-to-climate-change.aspx

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretarالعامة".األمانة"حول.2020المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة236

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariaالعامة".األمانة"حول.2020المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة235

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariaالعامة".األمانة"حول.2020المناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة234

المناخ".تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمم"اتفاقیة.1992المتحدة،األمم233
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
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والنوعالمناختغیربینالعالقةتدرسالتيالتقاریرمنعدداًللسكانالمتحدةاألممصندوقنشرصندوق األمم المتحدة للسكان
النساءلدىاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالمتزایدةالمخاطرمعالجةعلىویعمل243االجتماعي،

منالوقایةوخدماتوالتعلیمالصحیةالخدماتتقدیمخاللمنالطبیعیةالكوارثبسببوالفتیات
الصمودعلىوالقدرةالمناختغیرإلدماجعملإطارللسكانالمتحدةاألممصندوقأنشأكما244.العنف

النساءذلكفيبماالسكان،وتمكینالصحة،)1الخطةلھذهاألربعالركائزتشمل245.عملھفي
المخاطر،تقلیل)3والتعلیم،وُنُظموالحمایة،للمناخ،المرنةالصحة)2ووالشباب،والفتیات

الضعفحولوالجنسوالصحةالسكانبیانات)4وللطوارئالقویةواالستجابةاألفضل،واالستعداد
المناخبسببالمتزایدللنزوحاالستعدادإلىأیضاًالعملإطاریسعى246الصمود.علىوالقدرةوالتأثیر

247.خاصة بین النساء والفتیات، ویھدف إلى التخفیف من مخاطر الحمایة

.2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت.عبرندوةالعمل".عقدخاللالتقدموحمایةالتأقلمعلىالقدرةتعزیزالمناخ:وأزمةللسكانالمتحدةاألمم"صندوق247

.2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت.عبرندوةالعمل".عقدخاللالتقدموحمایةالتأقلمعلىالقدرةتعزیزالمناخ:وأزمةللسكانالمتحدةاألمم"صندوق246

.2020األول/دیسمبركانون8اإلنترنت.عبرندوةالعمل".عقدخاللالتقدموحمایةالتأقلمعلىالقدرةتعزیزالمناخ:وأزمةللسكانالمتحدةاألمم"صندوق245

https://www.unfpa.org/climate-changeانظري:244

https://www.unfpa.org/pcm/publications-listing-page/Climate%20changeانظري:243
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المرفق ب: األطر اإلنسانیة

الوصفاإلطار

تحاولالحادة.الكوارثتشكلھالذيالتھدیدإدارةإلىعادًةالكوارثمخاطرمنالحدبرنامجیسعىالحد من مخاطر الكوارث
یقللمماالمخاطر،لھذهالمجتمعتعرضوتقلیلوتقییمتحدیدالكوارثمخاطرمنالحداستراتیجیات

الذيالكوارث،مخاطرمنللحدسیندايعملإطاروضع248.البشریواجھھالذيالعامالضعفمن
الكوارثمخاطرلمنعللعملأولویاتأربع249الكوارثمخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتبطرحھ
فياالستثمار)3والكوارث،مخاطرإدارةتعزیز)2والكوارث،مخاطرفھم)1وتشملمنھا.والحد
والفعالةاالستجابةأجلمنللكوارثالتأھبتعزیز)4المرونةأجلمنالكوارثمخاطرمنالحد

واألموالاألرواحإنقاذعلىالقدرةلدیھالكوارثمخاطرمنالحد250".أفضلبشكلالبناء"إعادة
فإنالكوارث،مخاطرمنللحدالمتحدةاألمملمكتبوفقاًإلیھا.الحاجةبأمسنحنالتياإلنسانیة
بعدالتعافيفيدوالرا15ًقدرھاوفوراتیوفرالكوارثأخطارمنالحدفيواحددوالراستثمار

251.اإلعمارإعادةفيدوالرات4والكوارث

المناختغیرآثارفعالًتواجھالتيالنامیةالبلدانمنالعدیدفإناإلیجابي،التوقعھذامنالرغمعلى
باإلضافة252.الكوارثمخاطرمنللحدغالباًالمطلوبةالمكلفةالتعدیالتتنفیذعلىالقدرةإلىتفتقر
تغیرمنتضرراًاألكثرالنامیةالبلدانفإنالتغییرات،ھذهتنفیذعلىالمالیةالقدرةامتالكھاعدمإلى

الحدتدابیرتمثلأنیمكنوبالتالي،253التحتیة.البنیةضعفإلىأیضاًتمیلالمناخیةوالكوارثالمناخ
إلىمتزایدبشكلالمتكررةالمناخیةالكوارثتؤديفقدشاقة؛معركةما،بمعنىالكوارث،أخطارمن

للحدوشاملةمناسبةتدابیرتنفیذیمكنھامماأسرعبشكلالنامیةللبلدانالحالیةالتحتیةالبنیةإضعاف
من مخاطر الكوارث.

لتوقعمجتمعأومنظمةاستعدادإلىویشیرالكوارث،مخاطرمنللحدالرابعةاألولویةھوالتأھبالتأھب والتخطیط للطوارئ
ثموقوعھا،قبلللكارثةالمحتملةاآلثارعلىالتعرفذلكیتضمنلھا.واالستجابةالقادمةالكوارث

التأھبأنشطةلتنفیذحاسمةمبادئأربعة254.الحدثوقوعبمجرداالستجابةوفعالیةسرعةتحسین
المجتمعات(مثلواستھدافھاالمحلیةالتأھبجھودأولویاتلتحدیدالمحلیةالضعفنقاطتحدید)1ھي:

موجة(مثلوالناشئةالجدیدةاألخطارلتحدیدالبیئیةالظروفتتبع)2والفیضان)،سھلفيالموجودة
المثال،سبیل(علىوالقائمةالجدیدةالمجتمعاتتصمیمعندالمناختغیرتأثیراتفيالنظر)3والحر)،
البریة)،األراضيعنبعیداًالمبانينقلأواألشجارإزالةطریقعنالغاباتحرائقتأثیرتقلیلیمكن

255.االستجابةكیفیةوكذلكالتأثیرات،وحجمالمحتملبالتوقیتالمجتمعاتإعالم)4و

أكثرعالمفيالبیئةثمالمجتمعصحةحمایةأوعملإطارالحراري:لالحتباس“"االستعداد.2008الطبیعیة،المواردعنالدفاعمجلس255
https://www.nrdc.org/sites/default/files/preparedness.pdfحرارة".

الطوارئ"لمواجھةالمركزيللصندوقاالستباقيالعملفيلالنخراطللسكانالمتحدةاألممصندوق"دلیل.2020للسكان،المتحدةاألممصندوق254

".2020لسنةالعالمفيالكوارثعن"التقریر.2020األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد253
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf

https://fic.tufts.edu/assets/18089.TU_.Climate.pdfلھا".واالستجابةاإلنسانیةلألزماتكمحركالمناخ"تغیر.2012كامبلي،وشوباداغالسر،وجوشبیتر،ووكر،252

https://www.undrr.org/about-undrr/our-work"عملنا".الكوارث.مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتب251

المرجع السابق250

"2030-2015الكوارثمخاطرمنللحدسنداي"إطارالكوارث.مخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتب249
.https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

الجدیدة""."اإلنسانیةوإمكانیاتومخاطروعوداإلنسانیة؟المساعداتخاللمنالمناختغیرمع"التكیف.2017نیس،أوتووالرسأندریھمارین،248
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE
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ً"إطاراًالوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنةأنتجت دعمإلىاإلطارھذایھدف256".للتأھبمشتركا
واستكماالًوالمحلیة.الوطنیةالقیادةخاللمنسیماالالطوارئ،لحاالتاالستجابةفياألفضلالتنسیق

بالمخاطرمعنیةمرجعیةمجموعةأیضاًالوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنةأنشأتاإلطار،لھذا
الدائمةاللجنةنظامأنحاءجمیعفيالتأھبلتعمیم2019-2016منواالستعدادالمبكرواإلنذار

257.المشتركة بین الوكاالت ولزیادة االستثمار في تحلیل المخاطر واإلجراءات المبكرة

علىمتزایدبشكلاإلنسانيالمجتمعیعملالجفاف،مثلالحدوث،البطیئةالمناخیةلألحداثبالنسبةالتكّیف
علىالمستقبلیةمخاطرھاتوقععلىالمجتمعاتلمساعدةالمناخ،تغیرمعالتكیفالستراتیجیةالترویج

لھأنإالاألرضمناطقجمیععلىیؤثرالمناختغیرأنمنالرغمعلىالمناخ.لتغیرالسلبیةاآلثار
واستیعابھاآثارهتوقععلىقدرةأقلأيللخطر،عرضةاألكثرواألفرادالمناطقعلىمتبایناًتأثیراً

مستویاتتحدیدعلىالمجتمعاتمساعدةخاللمنالضعفھذاالتكیفمناھجتعالج258.معھاوالتكیف
معبالتكیفلھمتسمحاستراتیجیاتوإنشاءلقبولھا،استعدادعلىھمالتيوالمستقبلیةالحالیةالمخاطر

أوالشحیحةالمیاهلمواردالعادلالتقاسملتحسیننظامإنشاءذلكعلىاألمثلةومن259المخاطر.ھذه
المجتمعیغیرحیثدینامیكي،أوتنبؤينھجھوالتكیف260.الجفافتتحملالتيالمحاصیلزراعة
یمكنمتنامیةلتھدیداتاستجابًةیكونماوعادًةستتغیر،بھالمحیطةالبیئةأنفھمھعلىبناًءسلوكھ
السیاسةفيالكوارثمخاطرمنوالحدالمناختغیرمعالتكیفلربطمتزایدةجھودھناكبھا.التنبؤ

الكوارث،أخطارمنوالحدالمناختغیرمعالتكیفتداخلأعالهالبیانيالرسمیوضحكماوالممارسة.
ال سیما في مجال التأھب، مع جمیع الجھود الرامیة إلى دعم المرونة.

النموعلىإضافيتركیزمعالمناختغیرمعوالتكیفالكوارثأخطارمنالحدبینالنھجھذایجمعالقدرة على التأقلم
وتحویلھامعھاوالتكیفكارثةأوخطربامتصاصللمجتمعالمرونةاستراتیجیاتتسمح261.المستدام.
یكونأنالنھجھذامثلیتطلب262المستقبلیة.آفاقھاأواألساسیةبوظیفتھاالمساسدونمنھاوالتعافي

الكوارث،أثناءاألساسیةوظیفتھعلىالحفاظعلىالقدرةالمناختغیرلتأثیراتالمعرضالمجتمعلدى
المستقبلیةالصدماتتوقععلىوالقدرةبالتكیف،تسمحالتيالمواردمنمجموعةإلىوالوصول

والعلمیةالمالیةالمواردتجمعالتيالدولالمرونةأمثلةتشملأنیمكن263.لھا.واالستعدادومنعھا

الجدیدة""."اإلنسانیةوإمكانیاتومخاطروعوداإلنسانیة؟المساعداتخاللمنالمناختغیرمع"التكیف.2017نیس،أوتووالرسأندریھمارین،263
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE

".2020لسنةالعالمفيالكوارثعن"التقریر.2020األحمر،والھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد262
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf

الجدیدة""."اإلنسانیةوإمكانیاتومخاطروعوداإلنسانیة؟المساعداتخاللمنالمناختغیرمع"التكیف.2017نیس،أوتووالرسأندریھمارین،261
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2884/ONLINE%20ARTICLE

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_enالمناخ".تغیرمع"التكیفاألوروبیة.المفوضیة260

سومیشوار، شیف. التكیف مع تغیر المناخ: تجاوز الُنُھج "التفاعلیة"".259
https://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/adaptation-climate-change-moving-beyond-reactive-approaches

النزاع".ومخاطرالتقاطعلمناخاإلنسانیةاآلثارالمزدوج:"الضعف.2019أریغي،وجوليألست،فانومارتنسلیم،وھوغومایھیو،وليكاتي،بیترز،258
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12647.pdf

والتأھب".المبكرواإلنذارالمخاطربشأنالوكاالتبینالمشتركةالدائمةللجنةالمرجعیة"المجموعة.2019الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنة257
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-on-risk-early-warning-and-preparedness

مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین. "إطار عمل مشترك256
https://emergency.unhcr.org/entry/34781/common-framework-for-preparedness-iascللتأھب".
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تصمیممعاییرذلكفيبماالمدنأوالمشتركة،المناخیةالصدماتتعالجخططإلنشاءمعاًواإلداریة
264.المرونة في األشغال العامة والتخطیط الحضري.

اإلنسانيالعملمجالفيالفاعلةالجھاتتحولت،2016لعاماإلنسانيللعملالعالميالقمةمؤتمربعدالعمل االستباقي
"تھدفوالتياالستباقي،العملفكرةإلىللطوارئاالستجابةأطروفعالیةكفاءةتحسینإلىتسعىالتي
أوتنبؤاتباستخدامالكوارث،بعداالستجابةوتعزیزحدتھامنالتخفیفأوالكوارثآثارمنالحدإلى

باإلنذارمدفوعاالستباقيالعملألنونظرا265،266ً".اإلجھادمنوشیكةبصدمةمبكرةإنذارات
ھذهمثلترتبطالمناخیة.األخطاروخاصةالمحتملة،الكوارثعلىشائعبشكلتطبیقھیتمفإنھالمبكر،

علىللعمل.آلیةمحفزاتمنبھایرتبطماوأحیاناًعام،بشكلوالموثوقةالمنتظمةالتنبؤبُنُظمالمخاطر
ھذا النحو، فإن معظم العمل االستباقي والتمویل المرتبط بھ ھو للكوارث.

دمجیتمماغالباًلھا.واالستعدادالمخاطرمنالحدعنمتمیزاًیكونأنإلىاالستباقياإلجراءیھدف
سرعةتحسینعلىالتأھبیركزبینماالمبكر،اإلنذارینتظروالالتنمیةأعمالفيالمخاطرمنالحد

ومحددةوشیكةلصدمةیستجیباالستباقيالعملالكوارث.وقوعبمجردللطوارئاالستجابةوفعالیة
فياألنشطة.ھذهبینوتداخلمشتركةقواسمھناكالعملیة،الممارسةفيلكنوالزمان.المكانفي

بالتأھبأشبھاالستباقياإلجراءیبدوقدالمبكر،اإلنذارمنفقطقلیلةأیاممعخاصةاألماكن،بعض
مقروناً بجدول زمني سریع لبدء االستجابة للطوارئ.

267:یعكس اإلطار التنبئي للعمل االستباقي بشكل عام الجدول الزمني التالي

تحلیلالمبكرةاإلجراءاتتشملالحدث):قبلأشھر4-2(بالمخاطرالواعيالتطویر●
خططوتحدیثاالستجابة،قدرةمنوالتحققالمحتمل،التھدیدلفھمالتاریخیةالبیانات

لبدءالمتوقعةالمعلوماتعلىواالتفاقللخطر،المعرضةالمجتمعاتوتحدیدالطوارئ،
اإلجراءات والتمویل في وقت الحق.

15ً(1المبكراإلجراء● االستجابةفيالفاعلةوالجھاتالمجموعاتإبالغالحدث):قبلیوما
بالتنبؤات الوشیكة، وتقییم مخزون مواد اإلغاثة، وتخطیط طرق اإلخالء

المحلیة،والسلطاتالمحلي،المجتمعتنبیھالحدث):قبلأیام10-7(1المبكراإلجراء●
مخیماتوبناءواألدویة)،والمیاه،الغذائیة،غیروالمواد(المأوى،الطوارئموادوتخزین

مؤقتة في مواقع آمنة، وتحدید أماكن آمنة للماشیة وتخزین سبل العیش

3-1لمدةالجافالطعاممنیكفيمابتوزیعالقیامالحدث):قبلأیام3(2المبكراإلجراء●
تنقیةوحلولاألولیةاإلسعافاتمجموعاتوتوزیعالنقود،وتوزیعضعفاً،األكثرلألسرأیام

المیاه

منبالقربیعیشونالذیناألشخاصإخالءالحدث):منواحدیوم(قبل2المبكراإلجراء●
المواقع األكثر تضرراً، والتأكد من توفر مواد اإلغاثة.

النقاط الرئیسة لمذكرة إرشادیة لمكتب المساعدة حول العنف القائم على النوع االجتماعي ونھج العمل االستباقي267

الخارجیة.التنمیةمعھدالعیش".سبللحمایةاالستباقي"العمل.2020مول،وبوجاوینغارتن،ولیناویلكینسون،وإمیليسایمون،لیفین،266
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/202006_odi_anticipatory_action_for_livelihood_protection_wp_final.p

df
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االجتماعیة المباشرة.
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