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في سياق أزمة المناخ والحد من مخاطر    االجتماعيالمساواة المبنية على النوع  يُعّد تعزيز    —   آذار/ مارس(  8)نيويورك،  

آذار/    8للمرأة )  اليوم الدولييستكشف موضوع    العالم في القرن الحادي والعشرين.  التي يواجهها  الكوارث أحد أكبر التحديات

، الطرق التي تقود بها النساء والفتيات  اليوم من أجل غٍد مستدام"   المساواة المبنية على النوع االجتماعي" ،  هذا العامل  مارس(
أقوياء وُصنّاع   ياداتقالعالم، ما يُسهم في وجود    مهمة التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره واالستجابة له في مختلف أنحاء

 أكثر استدامة للجميع.  إلى مستقبلٍ  وصوالً  لتغييرل
 

ضطلع  على أهمية الدور الذي ت  أنطونيو غوتيريشللمرأة، أّكد األمين العام    اليوم الدولياالحتفال الرسمي لألمم المتحدة بخالل  
، في مجال األعمال، ورئيساتٍ   لبيئة، وقائداتٍ ل  بحاجة إلى المزيد من وزيراتٍ   نحن" النساء والفتيات في مكافحة تغير المناخ.    به

 واستدامة. ال يمكننا  ورئيسات وزراء يمكنهن دفع البلدان لمعالجة أزمة المناخ، وتطوير وظائف خضراء وبناء عالم أكثر عدالً 
 ".  المساواة المبنية على النوع االجتماعيعقارب الساعة تدور إلى الوراء فيما يتعلق بالخروج من الجائحة بينما 

 
لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، ألنهن يشكلن غالبية فقراء العالم ويعتمدن بشكٍل  يتزايد االعتراف بأن النساء أكثُر عرضةً 

د  تردّ   ثمة، ال يزال  من األدلة  المتزايد  كّم  الأكبر على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ أكثر من غيرها. ومع ذلك، ورغم  
ز    ل التقدم  عرق  يُ وفي الوقت نفسه،  .  ط الحيوية بين النوع االجتماعي، والعدالة االجتماعية، وتغير المناخفي إقامة الرواب الُمحر 

أكثر مساواة   عالم  أوكرانيا  أزماتٍ   عدةنحو  على  المستمر  العدوان  األزمة، من   .متشابكة ومتفاقمة، وآخرها  نوع  كان  مهما 
والفتي النساء  يتأثر  المناخ،  إلى  أوالً الصراع  وقبل كل شيء.ات  االجتماعيبدون      النوع  على  المبنية  يظل ساليوم،    المساواة 

 المستقبل المستدام والذي يسوده اإلنصاف بعيًدا عن متناولنا. 
 

النساء والفتيات وتق  تكريسفي    19-كوفيدجائحة  "لقد رأينا تأثير   الفقر والعنف ضد  المساواة، وزيادة  ليص تقدمهن في عدم 
والتعليم. والصحة  النساء تؤدّ   التوظيف  حقوق  تقويض  إلى  البيئي  والتدهور  المناخ  تغير  في  المتمثلة  المتسارعة  األزمات  ي 

، المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة. لدينا اليوم فرصة  حوث والفتيات ورفاههن بشكل غير متناسب"، على حد قول سيما ب
في   والفتيات  النساء  العالمية    جوهرلوضع  والسياسات  القوانين  في  االجتماعي  النوع  منظور  ودمج  وعملنا،  تخطيطنا 

الفرصة   والوطنية. التي  لدينا  القيادة  الفرصة لالستفادة من  لدينا  الموارد.  التفكير، وإعادة الصياغة، وإعادة تخصيص  إلعادة 
المناخ لتوجيه جهود الحفاظ على كوكبنا. تغير المناخ عامٌل  ت في مجالشطاانالتوفرها النساء والفتيات المدافعات عن البيئة، و

ٌف للتهديد  الشابات، ُمضاعفاٌت للحلول.  ولكن النساء، وخاصةً  ،ُمضاع 
 

أث  19-جائحة كوفيد  تكما كشف والفتيات بشكل  ،  النساء  االقتصادية واالجتماعية على  التداعيات  غير متناسب، ما زاد من    رت 

ت ضغوط التوفيق بين العمل واألسرة، إلى جانب إغالق المدارس  التحديات لقدرتهن على تحمل آثار أزمات المناخ والبيئة. أد  

  2020وفقدان الوظائف في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، إلى مشاركة عدد أقل من النساء في القوى العاملة، حيث شهد عام  

 لديهن شركاء وأطفال صغار، من القوى العاملة.  ،عاًما  54و 25مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين  113حوالي  خروج

 
ض للعنف القائم على النوع االجتماعي. في مختلف أنحاء العالم، تتحمل النساء مسؤولية يؤدي تغير المناخ أيًضا إلى زيادة التعرّ 

والماء والوقود، وهي مهاٌم تُصبح أكثر صعوبة واستهالًكا للوقت مع تغير المناخ. قد تؤدي ندرة غير متكافئة عن تأمين الغذاء  

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day


الموارد وضرورة السفر لمسافات أبعد للحصول عليها إلى تعريض النساء لمزيٍد من العنف، بما في ذلك عوامل الخطر المتزايدة  
 لحمايتهن من العنف القائم على النوع االجتماعي.   الالزمة   إلى الموارد  هن أو زواج األطفال، أو وصول  ،المرتبطة باالتجار بالبشر

   
  بسبب تتخذ النساء والفتيات إجراءات تتعلق بالمناخ والبيئة على جميع المستويات، لكن صوتهن واستقالليتهن ومشاركتهن تعاني  

 ضعف الدعم، ونقص الموارد، وتقليل القيمة، وقلة االعتراف. 
والفتيات من أن يكون لهن صوت وأن يضطلعن  ، لتمكين النساء  الُمعرق لة   عن القيودالفرص، فضاًل   دراسةاالستمرار في    عدّ يُ 

ا لتحقيق التنمية المستدامة ا ضروريً بدوٍر في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بتغير المناخ واالستدامة، أمرً 
في سياسات وبرامج  منظور النوع االجتماعي  شاملة لالحلول    أن تكونتعيّن  ي  .المساواة المبنية على النوع االجتماعيوتعزيز  

بناء قدرات النساء والفتيات  و  ،عات عن حقوق اإلنسان البيئيةداف  تعزيز وحماية المُ و  ،ئة والكوارثيالحد من مخاطر المناخ والب
 تحسينو  ،الوقاية واالستجابة والتعافي من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي  تعزيزو  ،ومنظماتهن على الصمود

 إلبراز العالقة بين النوع االجتماعي والمناخ. واالستثمار فيها  اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالنوع االجتماعي
 

 فعاليات إحياء الذكرى حول العالم:
 

للمرأة على مستوى العالم اجتماعات وزارية، وتجمعات، ومسيرات، وورش عمل إعالمية،    اليوم الدوليتشمل فعاليات االحتفال ب
 د قصص، وإنتاج محتوى، ومعارض صور، ومشاركات للمشاهير، وأنشطة على شبكات التواصل االجتماعي. وسر

 
بما في ذلك حوارات عبر    ،االحتفاالت من خالل مجموعة متنوعة من األحداث  فيمكاتب هيئة األمم المتحدة للمرأة    شاركست

كمبوديا وفيتنام،  يروي قصص بط الت المناخ من بنغالديش و  ومعرض افتراضياألجيال من خالل مواضيع شتّى في تايالند،  
 في شرق وجنوب إفريقيا، وزيارات ميدانية في السنغال  وتحّديًا إقليميًا بالفيديو لرّواد األعمال المناخية الذكية من القيادات الشبابية

ورّسامات  وجامايكا، ولجنة إلعداد توصية سياسية رسمية في مالي، ومعرض تفاعلي للصور في لبنان، وتعاون مع رّسامين  
معروفين من أوروبا وآسيا الوسطى، ومسابقة للتجديف في مصر، وحفل لتوزيع جوائز للشركات المحلية الصديقة للبيئة في  

 المساواة المبنية على النوع االجتماعي ت في المكسيك، وورشة عمل إعالمية حول تعزيز  كيلومترا  5و لمسافة  د  ألبانيا، وسباق للع  

المستوى   ليبيريا، وحدث تذكاري رفيع  المستدامة في  المنتدى االقتصاديفي  والتنمية  الالتينية ومنطقة   الدولي  أثناء  ألمريكا 
 .، من بين فعاليات أخرى كثيرة#LACForumالكاريبي 

 

الي إلظهار دعمها لحقوق احتفاالت قرع الجرس للعام الثامن على التو  بورصة   110أكثر من     حول العالم، تستضيف •

لألوراق المالية، انضمت إلى الحفل    يأبو ظب. في قاعة التداول في سوق  المساواة المبنية على النوع االجتماعيالمرأة و

 نائبة المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة أنيتا بهاتيا خالل زيارتها الرسمية إلى اإلمارات العربية المتحدة.
في نيويورك والمعرض العالمي في دبي، ستقدم إدارة عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة، بالتعاون   فوتوفيلفي معرض   •

  معرض الصور الفوتوغرافية  ،مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم التابعة لألمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة

المعرض  ب"  وانبعن يستعرض  السالم".  بزمام  يأخذن  النساء  العالم ممن   14  أعمالأيديهن:  أنحاء  امرأة من مختلف 

 سياسية، وقُمن بمناصرة  اضطلعن بدور الوساطة مع الجماعات المسلحة، وشاركن في محادثات السالم، وقد من حلواًل 

جمهورية   من  قصُصهن  تأتي  ومشاركتها.  المرأة  ومالي، حقوق  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى،  إفريقيا 

رات المحليات الالئي  ِّ وجنوب السودان، والسودان، ولبنان، واليمن، وكولومبيا. يقدم المعرض أيًضا لمحة عن الُمصو 

 التقطن الصور، وسَردن القصة من خالل عدساتهن. 
 

تنزيل  و  @UN_Women، وبمتابعة  IWD2022#النقاش عبر اإلنترنت على تويتر باستخدام الهاشتاج    فييمكن المشاركة  

هيئة األمم المتحدة للمرأة،  موقع  ، ولمزيد من األخبار والموارد والقصص يُرجى زيارة  هناحزمة شبكات التواصل االجتماعي  
 .للمرآة  اليوم الدولي المجهر:تحت 

 

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/8339392/re-envision-resilience-journeys-for-gender-equality-and-climate-action
https://africa.unwomen.org/en/stories/announcement/2022/02/from-passion-to-profit-video-challenge
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://unwomen.us6.list-manage.com/track/click?u=4a4c7b832288dbbd2a91f5cfa&id=bcbc88f6b1&e=d64a0bdb63&data=04|01|sharon.grobeisen@unwomen.org|7fc70259b5fc4c253fd908d9fb8dfcaa|2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8|0|0|637817409529415928|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=ZAmvvNuAI10Xb5zTO/Yri8djK6G6AG5XWRpBULUqOI4=&reserved=0
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