
 
 

 تغّير المناخ يؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات

كٙ ثنًجةز يٍ ثنًطّشدٍٚ دسذخ صـٛش ثنًُجك ْى  0ٓكضوذٚشثس دشَجيؼ ثأليى ثنًضقذر نهذٛتز صطٛش إنٗ أٌ 

 .يٍ ثنُسجء

ٔػُذيج صضطشد ثنُسجء، ًٚسٍٛ أكغش ػشظز نهؼُق، دًج كٙ رنك ثنؼُق ثنؾُسٙ، دقسخ يج أّكذصّ 

 .يلٕظز ثأليى ثنًضقذر ثنسجيٛز نقوٕم ثإلَسجٌ يٛطٛم دجضٛهٛش

كوجنش: "دًُٛج صُجو ثنُسجء أٔ ٚـضسهٍ أٔ ٚسضقًًٍ أٔ ٚشصذٍٚ ثنًالدس كٙ ثنًآٔ٘ أٔ ثنخٛجو أٔ 

نهؼُق ثنؾُسٙ إنٗ ٔثهغ يؤسجٔ٘ كٙ فٛجصٍٓ كًٓجؽشثس أٔ ثنًخًٛجس، ٚضقٕل خطش صؼشظٍٓ 

الؽتجس. ٔٚؤّد٘ كمٌّ يٍ ثإلصؾجس دجنذطش ٔصٔثػ ثألغلجل ٔثنضٔثػ ثنًذكش ٔثنوسش٘، ثنز٘ صضقًهّ 

 ٍّ  .ثنُسجء ٔثنلضٛجس ثنًضُوالس، إنٗ صعجػق ْزث ثنخطش ثنًقذم دٓ

ًُجك ٔثنؼُق ظذ ثنُسجء ٔثنلضٛجس ٔهذ ضجسكش دجضٛهٛش كٙ فهوز َوجش صُجٔنش ثنضشثدػ دٍٛ صـٛش ثن

نًؾهس فوٕم ثإلَسجٌ كٙ ؽُٛق  0ٓػذش ػذسز فوٕم ثإلَسجٌ، ٔثَؼوذس ظًٍ إغجس ثنذٔسر ثنـ

دسٕٚسشث. ٔأدثسس فهوز ثنُوجش ثنًوّشسر ثنخجصز ثنًؼُّٛز دجنؼُق ظذ ثنًشأر ٔأسذجدّ ٔػٕثهذّ، سٚى 

 .ثنسالو

صـٛش ثنًُجك أسضشٚذ دُٕٚضس سٚجَٕٛ، كوذ أضجسس يٍ أيج ثنًسضطجسر ثنًسضوهز ثنًؼُٛز دقوٕم ثإلَسجٌ ٔ

ٌّ ثنٓؾشر ٔثنضطشٚذ ثنوسش٘ يٍ دٍٛ أخطش آعجس أصيز ثنًُجك ثنضٙ صُؼكس سهذًج أصالً ػهٗ  ؽٓضٓج إنٗ أ

 .يالٍٚٛ ثألضخجظ كٙ ؽًٛغ أَقجء ثنؼجنى

ٚز ٔهجنش: "ٚلٛذ ػذد يٍ ثنضوجسٚش دضؼّشض ثنًٓجؽشثس نهؼُق ثنؾُسٙ أعُجء ٔؽٕدٍْ صقش فًج

 ".ثنسهطجس، ٔػُذ ثإلدالؽ ػٍ ْزِ ثنقجالس ٚضى سؾٍُٓ دذالً يٍ فًجٚضٍٓ

 النساء والفتيات العامالت في قطاع الزراعة يواجهن العديد من التهديدات

ػجًيج ْٔٙ يٍ دٛشٔ ٔيُذٔدز ٔغُٛز نهقشكز ثنٕغُٛز نألغلجل  0ٔصذهؾ إصيٛشثنذث* يٍ ثنؼًش 

. ٔػجةهضٓج يٍ ثنًضثسػٍٛ ثنزٍٚ ثػضجدٔث ثنضؼجٚص يغ آعجس صـٛش ٔثنًشثْوٍٛ ثنؼجيهٍٛ ثنًُظًٍٛ كٙ دٛشٔ

 .ثنًُجك ٕٚيًٛج

ٔثٔظقش هجةهز: "نى صؼذ ثنضسثػز ثألسشٚز كًج كجَش ػهّٛ كٙ ثنسجدن. كوذ ثَخلط يسضٕٖ إَضجؽُج 

ٔصّى ثسضذذثنّ دطشكجس كذٛشر صسضخذو ثألسًذر ثنسجيز. كًج ٚضسذخ صـٛش ثنًُجك دجنصوٛغ ٔثنضـٛشثس 

ٚز ثألخشٖ كٙ دسؽجس ثنقشثسر، يج ٚذكغ ثنُسجء ٔثنلضٛجس إنٗ ثنكذؿ ٔثنكّذ يٍ أؽم ثنقصٕل ثنؾزس

 ".ػهٗ دخم ٔيٕثسد ألسشٍْ

ٌّ َذسر يٛجِ ثنطشح أؽذشس ثنُسجء ٔثنلضٛجس ػهٗ ثنذقظ ػٍ ثنًٛجِ كٙ ثألَٓش أٔ  ٔأّكذس إصيٛشثنذث أ

ٍّ نهؼُق ثنؾُسٙ. ٔأ ظجكش أَّ كٙ يُجغن هطغ كٙ أػًجم ثنـجدجس، يج ٚضٚذ يٍ خطش صؼشظٓ



ثألضؾجس دطشٚوز ؿٛش هجََٕٛز، صطكم ثنُسجء ٔثنلضٛجس ثنٓذف ثنشةٛسٙ نهؾًجػجس ثإلؽشثيٛز، ٔهذ صّى 

 .كوذثٌ ثنؼذٚذ يٍ ثنُسجء ٔثنلضٛجس كٙ ْزث ثنسٛجم

كوجنش: "صضؼشض ثنُسجء ٔثنلضٛجس ٜعجس صـٛش ثنًُجك دطكم ؿٛش يضكجكب ػهٗ يسضٕٖ ثنؼجنى كهّّ، 

ج ُٚضَشكٍ خجسػ ثنًذسسز أٔ ؿٛش هجدسثس ػهٗ ثنؼًم. كًج ٚؼضًذ ثنؼذٚذ يٍ ثنُسجء ٔثنلضٛجس ٔؿجنذًج ي

 ".ػهٗ ضشكجةٍٓ، يج ٚضٚذ يٍ خطش ثنؼُق ثالهضصجد٘ ٔثنؾسذ٘ ٔثنُلسٙ

ٔهّصز إصيٛشثنذث نٛسش دلشٚذر يٍ َٕػٓج. كٕكوًج نًُظًز إَوجر ثنطلٕنز، صطكم ثنُسجء ٔثنلضٛجس أكغش يٍ 

 0ٍٓ ثنوٕر ثنؼجيهز كٙ هطجع ثنضسثػز، ٍْٔ يسؤٔالس ػٍ إَضجػ كًٛز صضشثٔؿ دٍٛ كٙ ثنًجةز ي 0ٓ

 .كٙ ثنًجةز يٍ ثنًُضؾجس ثنـزثةٛز 0ٓٔ

ٔأٔظـ كذٛش ثنًسضطجسٍٚ ثنضوٍُٛٛ ثإلههًٍٛٛٛ ٔيُسن ضؤٌٔ صـٛش ثنًُجك ٔكوش ثألغلجل كٙ آسٛج 

ثنشؿى يٍ دٔس ثنُسجء ٔثنلضٛجس ٔثنًقٛػ ثنٓجدا كٙ يُظًز إَوجر ثنطلٕنز سؽٛخ ؿسم، هجةالً: "ػهٗ 

ٍّ كٙ ثنًُجغن ثنشٚلٛز ٚضؤعش كٙ ثنكغٛش يٍ ثألفٛجٌ  ثنقٕٛ٘ كٙ ثالهضصجدثس ثنشٚلٛز، كئٌ َيٍ ٚؼٛص يُٓ

دطكم يعجػق دجنضًٛٛض ٔثالسضـالل ٔثنؼُق ثنؾُسجَٙ. ٔصؤد٘ ثألصيز ثنذٛتٛز إنٗ صلجهى أًَجغ ثنضًٛٛض 

 ".ٔثنؼُق ثنوجةًز أصالً ظذ ثنُسجء ٔثنلضٛجس

 الدفاع عن البيئة رحلة محفوفة بالخطر

ٌّ ثنًذثكؼجس ػٍ فوٕم ثإلَسجٌ ثنذٛتٛز ثنهٕثصٙ ٚؼًهٍ نقًجٚز ثألسض  أػهُش دجضٛهٛش يٍ ؽٓضٓج أ

 .ٔثنًٛجِ ٔثنطذٛؼز ٔثنًؾضًؼجس ثنًقهٛز ٚؼشظٍ فٛجصٍٓ نهخطش

 

 

 

 

 

 

 

فجنز ػُق ظذ ثنًذثكؼجس ػٍ فوٕم ثإلَسجٌ كٙ  90,0ٔٔأّكذس دجضٛهٛش أَّّ صى صٕعٛن فٕثنٗ 

 .,ٕٔٓٔ 0ٕٔٓثنًكسٛك ٔأيٛشكج ثنٕسطٗ دٍٛ ثنؼجيٍٛ 

ٔٔكوًج نًٛالَٛج صطٛذَٕذث، ْٔٙ ثنًسضطجسر ثنًؼُٛز دجنؼذل ثنًُجخٙ ٔثنًسجٔثر دٍٛ ثنؾُسٍٛ كٙ ثنطذكز 

ثنُسجةٛز ثألكشٚوٛز نهضًُٛز ٔثالصصجالس، ْٔٙ ضذكز أكشٚوٛز هجةًز ػهٗ ثنؼعٕٚز يوشْج كٙ َٛشٔدٙ، 

 .,ٔ-ـّٛش ثنًُجك ٔؽجةقز كٕكٛذكوذ صلجهًش ثالػضذثءثس ػهٗ ثنًذثكؼجس ػٍ ثألسض ٔثنذٛتز دسذخ ص

كوجنش: "صوغ ثنقٕثدط يٍ دٌٔ أٌ ٚالفظٓج أفذ كًج ال ٚضى ثإلدالؽ ػُٓج، ٔكٙ فجل صى ثإلدالؽ ػُٓج ال 

ُٚؼجهَخ ثنؾُجر. ٔػُذيج صوٕو ثنًشأر نضضقذٖ ثنضذيٛش ثنذٛتٙ ٔثنضهٕط َٔضع ثنًهكٛز، كئَٓج صضخهٗ ػٍ 

“ 

وتهديدهّن ووصمهّن بالعار. وهّن أكثر عرضة  ،حيث يتم تجريمهّن وإسكاتهنّ 
 .ال بل للقتل في الكثير من األحيان ،للعنف الجنساني

“ 
 يٛطٛم دجضٛهٛش، يلٕظز ثأليى ثنًضقذر ثنسجيٛز نقوٕم ثإلَسجٌ

 



ًز ثنضٙ صًُِسك دجنًؤسسجس ثنسٛجسٛز ٔثالهضصجدٚز أدٔثسْج ثنضوهٛذٚز كٙ صضقذٖ ثنسهطز ثنظجن

ٍّ ثنًؾضًغ ٚشّد ػهٛٓج دجالَضوجو يُٓج ٔدًًجسسز ثنؼُق ظّذْج  ".ٔثالؽضًجػٛز ٔثنغوجكٛز، نك

 حماية النساء والفتيات من العنف

صٕصٛجس فٕل كٛلٛز يُغ ثنؼُق ظذ ثنُسجء ٔثنلضٛجس ثنُجصؼ ػٍ صـٛش ثنًُجك ٔثنوعجء  هذيش دجضٛهٛش

ػهّٛ، دًج كٙ رنك ثالػضشثف دؤٌ صـٛش ثنًُجك ٔثنؼُق ظذ ثنًشأر يشصذطجٌ ثسصذجغًج ؽْٕشًٚج دذؼعًٓج 

 .ثنذؼط

ٔيٍ كوجنش: "ػهُٛج ضًم ثنؾًٛغ يٍ دٌٔ أ٘ ثسضغُجء، دًج كٙ رنك ثنُسجء يٍ ثنطؼٕح ثألصهٛز 

ثنًُقذسٍٚ يٍ أصم أكشٚوٙ ٔيٍ ثنشٔيج ٔيٍ ثألههٛجس ثنذُٚٛز ٔيٍ رٔثس ثإلػجهز ٔيٍ ثنًغهٛجس 

ٔيضدٔؽجس ثنًٛم ثنؾُسٙ ٔيـجٚشثس ثنّٕٓٚز ثنؾُسجَٛز ٔأفشثس ثنٕٓٚز ٔثنًٕٛل ثنؾُسٛز ٔفجيالس 

ٍْٛ ٔأكشثد ثنلتجس ثنؾُسٛز ثألخشٖ  ".صلجس ثنؾَُس

نًشأر يٍ أؽم ثنضؤْخ نهكٕثسط ٔصٕكٛش ٔسجةم دذٚهز نكسخ ٔأظجكش أٌ ثنذٔل دقجؽز إنٗ صًكٍٛ ث

ثنؼٛص ػُذيج صٕثؽّ أصيز يُجخٛز. ٔضّذدس دجضٛهٛش أًٚعج ػهٗ أَّ ُٚذـٙ نهذٔل أٌ صقجسخ ثنؾُجر يٍ 

دٌٔ أٌ ٚضًّكٍ يشصكذٕ ثنؼُق ثنؾُسجَٙ يٍ ثإلكالس يٍ ثنؼوجح، ٔأٌ صضخز خطٕثس ػجؽهز نلشض 

 .ٍٓثفضشثو ثنُسجء ٔثنلضٛجس ٔفًجٚض

ٌّ ثنًشأر صقضجػ إنٗ ثنًطجسكز يطجسكزً كجيهز ٔيضسجٔٚز كٙ هعجٚج ثنًُجك ٔأٌ صُخشغ كٙ  ٔرّكشس أ

 .هٛجدصٓج

 ".كوجنش: "َقٍ دقجؽز إنٗ أصٕثصٍٓ ٔهٛجدصٍٓ كٙ ّٕٚؽُُٓج َقٕ ثنطشٚن ثنصقٛـ

 .نى ٚضى ركش ثنؼجةهز/ ثنكُٛز كئؽشثء نقًجٚز ثنٕٓٚز*

 


