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وثيق مع أكرث من 100 منظمة رشيكة محلية يف 20 دولة إلنهاء العنف ضد املرأة والتوصل إىل سالم دائم وسد الفجوة بني الجنسني.
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شكر وتقدير

ت هذه الوثيقة مبوجب رشاكة بني منظمة كفينا تل كفينا )Kvinna Till Kvinna( ومنظمة أوكسفام.)Oxfam(  لقد عملت السيدة سحر ياسني  أُعدَّ

والدكتورة هديل القزاز عن كثب مع الكاتبتنَي برناديت ضو وفرح قبييس، يف مراحل مختلفة من البحث، ودعمتاهام بشكٍل كبريٍ يف مراجعة هذه الوثيقة. 

يوّد فريق البحث التقّدم بجزيل الشكر والتقدير لكّل من ساهم يف إنتاج هذا التقرير، مبا يف ذلك جميع النساء اللوايت كرّسن وقتهّن ملشاركة أفكارهّن من 

خالل املقابالت والدراسات االستقصائية. لقد نتجت عن هذا العمل عالقات مع ناشطات نسويات وبيئيات يعملن عىل تطوير اسرتاتيجيات تهدف إىل تحقيق 

املزيد من اإلنصاف والسالم والحرية للجميع. إنّه لفخٌر لنا أن نشارك قصصهّن وندائهّن للتحرّك وإحداث تغيري. ونعرب كذلك عن امتناننا لألشخاص الذين 

مة، وهم أنيكا فلنسبورغ، وشارلوت دوس سانتوس بروث، وهدى روحانا،  حرضوا جلسة املصادقة عىل العمل وقدموا آراءهم القيّمة بشأن النتائج املُقدَّ

وجويل جروميلون رزق، ومي حسن، ومروة األنصاري، ومونيكا نوردنوالد، وصفاء الجيويس، وسريجيو غارسيا أركوس.

تم متويل هذا التقرير من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل )سيدا( ومنظمة أوكسفام الدولية. ويتحمل املؤلفون وحدهم املسؤولية عن محتوياته وال يعكس 

محتوى التقرير بالرضورة آراء سيدا، أو مؤسسة املرأة إىل املرأة السويدية ، أو منظمة أوكسفام الدولية.
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لجنة وضع املرأة

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

إجاميل الناتج املحيل

االتفاق البيئي العاملي الجديد النسوي واملناهض لالستعامر

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

التحالف األفريقي للعدالة املناخية

أهداف التنمية املستدامة

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

املنظمة النسائية للبيئة والتنمية

الخطة املتعلّقة باملرأة والسالم واألمن

املنظامت املعنية بحقوق املرأة

الفريق النسايئ العامل املعني بتمويل التنمية
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المفاهيم والمصطلحات 

التكّيف: تعديل يف الُنظُم الطبيعية أو البرشية استجابًة للمحفزّات املناخية الحالية أو املتوقعة أو آثار هذه املحّفزات، وذلك بهدف التخفيف من األرضار أو 

اغتنام الفرص املفيدة.1 

الرأساملية: نظام اقتصادي يقوم عىل أساس امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج وتشغيلها لتوليد الربح.

تغّي املناخ: تغرّي يف املناخ »يُنَسب بشكٍل مبارٍش أو غري مبارٍش إىل النشاط البرشي الذي يغرّي تركيبة الغالف الجوي العاملي والذي يُضاف إىل التقلّبات املناخيّة 

الطبيعيّة التي لوحظت خالل فرتات زمنيّة مامثلة«.2 

العدل املناخي: رؤية إلزالة األعباء املتفاوتة الناتجة عن تغرّي املناخ وتخفيفها. يُعترب العدل املناخي أحد أشكال العدالة البيئية، ويَُعرَّف عىل أنّه املعاملة 

املنصفة للجميع والتحّرر من التمييز مع وضع سياسات ومشاريع تعالج تغرّي املناخ. فيُقّر العدل املناخي مثاًل بأّن النساء - ال سيام النساء الريفيات ونساء 

الشعوب األصلية – هّن من الفئات األكرث ترّضًرا من تغرّي املناخ، وبالتايل يسعى إىل تدارك أوجه التفاوت بني الجنَسنْي التي تساهم السياسات والربامج وآثار 

تغرّي املناخ يف إدامتها.

النسوية البيئية: نظرية وحركة نسوية تركز عىل العالقة بني النسوية والقضايا البيئية وتقاطع أهدافهام وأوجه التشابه بينهام يف ما يتعلّق بأشكال القمع 
الذكوري والرأساميل للمرأة والطبيعة والحيوانات. استخدمت الناشطة النسوية الفرنسية فرانسواز دوبون هذا املصطلح للمرّة األوىل يف العام 1974. 3

 

بلدان الشامل وبلدان الجنوب: فاصل اجتامعي - اقتصادي وسيايس يفرّق بشكٍل تقريبي بني دول الشامل األكرث ثراًء ودول الجنوب األكرث فقرًا من الناحية 

االقتصادية، والجدير بالذكر أنّه يُعتمد ألغراض أخرى أيًضا.

التخفيف: تدخل برشي للحّد من مصادر الغازات الدفيئة أو تحسني وسائل ترصيفها.4  

النيوليربالّية: نظرية متعلّقة مبامرسات اقتصادية سياسية تعترب أّن أفضل طريقة لتقّدم رفاهية اإلنسان هي من خالل تحرير املهارات الفردية يف ريادة 

األعامل ضمن إطار مؤسيس يتميّز بأسواق حرّة وتجارة حرّة وحقوق امللكية الخاصة القوية.5 متيل السياسة النيوليربالية إىل إزالة الضوابط التنظيمية، 

والخصخصة، والسعي إىل تحقيق الربح، مع احرتام نهج املسؤولية الفردية يف الخدمات االجتامعية.

1 . الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ. )2001(. تغرّي املناخ 2001: األساس العلمي. مساهامت مجموعة العمل 1 يف تقرير التقييم الثالث الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. كامربيدج، 
اململكة املتحدة: منشورات جامعة كامربيدج. 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf .2. األمم املتحدة. )1992(. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ
3. وييك الجندر. )8 حزيران/يونيو 2020( النسوية البيئية.

https://genderiyya.xyz/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
4. الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. )2001(. تغري املناخ 2001: األساس العلمي. مساهامت مجموعة العمل 1 يف تقرير التقييم الثالث الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. كامربيدج، 

اململكة املتحدة: منشورات جامعة كامربيدج.
5. هاريف، د. )2005(. تاريخ موجز للنيوليربالية. أكسفورد: منشورات جامعة أكسفورد.
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الملّخص التنفيذي 

إّن الحركات النسوية وحركات حقوق املرأة من أقدم الحركات وأكرثها تطوًرا وتنظياًم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وقد أُعطيت الفضل يف 

تحقيق التغيري االجتامعي وتعزيز العدالة بني الجنَسنْي عىل الرغم من التحديات الهائلة. إال أّن هذه املنطقة تتّسم بعدم املساواة وتترّضر بشّدة من تغرّي 

املناخ، ما يؤثر بشكل متفاوت عىل الفئات املستضعفة، مبا فيها النساء والفتيات. وبالتايل، من الالفت أّن املطالب الرامية إىل تحقيق العدل املناخي ال تزال 

خارج األولويات النسوية الحالية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث مل تستطع الجهود املتفرّقة املبذولة أن تشّكل حتى اآلن حركات نسوية 

للعدل املناخي.

تسعى هذه الدراسة إىل توفري معلومات حول الدعم املقّدم إلنشاء حركات نسوية للعدل املناخي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وسنحاول 

اإلجابة عىل األسئلة الواردة أدناه باالستناد إىل بيانات من 22 مقابلة مطّولة أُجريَت مع ناشطات نسويات ونساء ناشطات يف مجال البيئة ومنظامت دولية، 

وباالستناد إىل دراسة استقصائية ساهمت فيها 140 ناشطة نسوية وناشطة يف مجال حقوق املرأة من جميع أنحاء املنطقة، إضافًة إىل ورشة عمل للمصادقة 

عىل نتائج البحث:

ما هي نقاط التقاطع بني تغرّي املناخ والعدل بني الجنَسنْي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟ ما هي اتجاهات أنشطة تغرّي املناخ اإلقليمية التي 

تحّدد أجندة الحركات النسوية؟ عالَم يصّب الناشطون واملنظاّمت اهتاممهم حاليًا يف ما يتعلّق بالرتابط بني النسوية واملناخ؟ ما هي التحديات واالحتياجات 

والثغرات التي تّم تحديدها؟ وكيف ميكن للمنظاّمت الدوليّة والجهات املانحة تقديم دعم أفضل لنمو وتعزيز الحركات النسوية للعدل املناخي يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟

تدّل اآلراء التي تم جمعها يف سياق هذه الدراسة عىل االهتامم املتزايد الذي تُظهره الجهات الفاعلة واملنظامت النسوية املعنيّة بالرتابط بني النسوية والعدل 

املناخي، وذلك عىل الرغم من املشاركة الضعيفة يف تنفيذ أجندة تغري املناخ التي ال تزال قيد املناقشة وغري معرتف بها عىل نطاٍق واسعٍ. ويُعترب هذا االهتامم 

املتزايد ذو شّقني: الشّق األّول يتعلّق بشعور متزايد بالخطر الناجم عن تأثري تغرّي املناخ واملناقشات حول التعايف يف فرتة ما بعد كوفيد-19 التي ركزت عىل 

العدل املناخي، أما الشّق الثاين فيتعلّق بشعور جديد باألمل مع بروز حركات نسوية بيئية عاملية والزخم الذي نتج عن الدورة السادسة والستني للجنة وضع 

املرأة )CSW66( التي ُعقدت يف آذار/مارس 2022 والتي أعطت األولوية للمرة األوىل ألوجه الرتابط بني املساواة بني الجنَسنْي وتغرّي املناخ كمجال تركيز 

رئييس.

مع انعقاد الدورة السادسة والستني للجنة وضع املرأة ومؤمتَرْي األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف ترشين الثاين/نوفمرب 

2022 يف مرص ويف 23 ترشين الثاين/نوفمرب يف اإلمارات العربية املتحدة، هناك فرصة لتعزيز الزخم النسوي اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

حول املناخ وجعل النشاط املناخي النسوي يف املنطقة أكرث تنظياًم وحثّه عىل إنشاء الحركات. يف الواقع، أشارت 62.5٪ من املشاركات يف الدراسة االستقصائية 

إىل أّن تغرّي املناخ يجب أن يصبح قضيّة ذات أولويّة عىل أجندة الحركات النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ووافقت 50٪ منهّن عىل أّن تغرّي 

املناخ هو بالفعل قضيّة نسويّة.

من خالل إجراء تحقيق أكرث دّقة يف احتياجات الحركات والثغرات، تبّي ما ييل:

سلّط الكثري من الجهات الفاعلة واملنظامت النسوية الضوء عىل االفتقار إىل القدرات واملعارف، وواجهت صعوبة يف تحديد ما يعنيه فعليًا 	 

االنخراط يف الرتابط بني املناخ وأجندة النوع االجتامعي وكيفية تطبيقه.

أشار الكثريون إىل أنهم يفتقرون إىل القدرة التقنية للمشاركة يف املفاوضات املتعلّقة باملناخ ووضع السياسات عىل املستوينَْي الوطني والدويل وإىل 	 

أنهم يفتقرون إىل املوارد الالزمة لوضع الرتابط موضع التنفيذ حتى يف أنشطتهم املتعلّقة باملنارصة.

اعترب الكثريون أّن الرتابط بني النوع االجتامعي واملناخ قضية »جديدة« و«غري مطّورة مبا يكفي من الناحية النظرية«، ما يؤدي إىل نقص يف 	 

التنظري حول الروابط بني العدل املناخي والعدل بني الجنَسنْي؛ ويؤكّد ذلك عىل الحاجة إىل بذل املزيد من الجهود لتوثيق وتحليل النضاالت 

املاضية والحالية التي تقودها النساء ومجتمعاتهّن املحلية من منظور نسوي بيئي.

سلّط الكثريون الضوء عىل نزعة النسويات والحركات املعنية باملناخ إىل العمل بشكٍل منفصل؛ كام تم تسليط الضوء عىل الحاجة إىل معالجة هذا 	 

التقسيم باعتباره تحديًا آخر يجب التغلب عليه.
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كشفت الدراسة عن تحديات سياقية وهيكلية متداخلة تُعيق إنشاء حركات نسوية للعدل املناخي يف املنطقة:

هناك أولويات متضاربة للحركات النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ما يجعل مبدأ إعطاء األولوية ملسألة تغرّي املناخ »من 	 

الكامليات« بالنسبة للكثريين. فتؤدي السياقات التي تشهد أزمات طويلة األمد ونزاعات مسلّحة واحتالاًل أيًضا إىل التقليل من األهمية املمنوحة 

لقضايا النوع االجتامعي والعدل املناخي التي تم استبعادها بالفعل من قامئة األولويات.

إّن تقلّص املساحات املدنية وازدياد املخاطر املرتبطة بالنشاط النسوي املناخي يثقالن كاهل النسويات والجهات األخرى الفاعلة يف املجتمع 	 

املدين يف ما يتعلّق بالتنظيم واملشاركة بشكٍل هادٍف يف أجندة العدل املناخي.

عدم وجود عمليات دميقراطية مناخية وطنية والتمثيل غري الكايف للمرأة عىل جميع مستويات صنع القرار بشأن تغري املناخ والهيئات املسؤولة 	 

عن وضع السياسات، مبا يف ذلك عىل املستوى الوطني، حيث يبقى العدل بني الجنسني اعتباًرا »شكليًا« إىل حٍد كبري يف سياسات التكيّف.

ص أموال إلنشاء حركات نسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 	  نقص التمويل للرتابط بني النوع االجتامعي واملناخ. فنادًرا ما تَُخصَّ

وبالكاد يتّم متويل إنشاء الحركات النسوية للمناخ. عالوًة عىل ذلك، غالبًا ما يكون التمويل ُمنعزاًل، ونادًرا ما يتم توجيهه نحو الحركات التي تركّز 

عىل الرتابط بني النوع االجتامعي والعدل املناخي. وقد الحظت املشاركات يف البحث من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا رضورة ملّحة 

»لالستثامر يف إنشاء الحركات« والتواصل مع املجموعات النسوية الشابة و«غري التقليدية«.

استناًدا إىل رغبة املشاركات يف البحث واستعدادهّن لالنخراط يف الرتابط بي النسوية واملناخ، حّددنا األولويات الرئيسية والُسُبل التي يجب أن 

تسلكها املنظامت الدولية والجهات املانحة لدعم الحركات.

تعزيز القدرات الفردية والتنظيمية:  -1

أ (    زيادة إمكانية الوصول إىل التمويل املرن الطويل األجل والقصري األجل الذي يدعم تطوير املشاريع التغيريية املتعلّقة باملناخ والنوع

      االجتامعي مع املجتمعات املحلية.

ب (  بناء قدرات املبادرات النسوية التي يقودها املجتمع املحيّل من أجل التقّدم بطلبات للحصول عىل طرائق جديدة للتمويل الدويل

       لألنشطة املعنيّة باملناخ.

ت (  توسيع نطاق التمويل ليشمل املجموعات والشبكات الشعبية النسوية الشابة وغري الرسمية، عن طريق إزالة التمويل املخصص،

      وتخفيف املتطلبات، والسامح لهذه املجموعات والشبكات باستخدام األموال لدعم مبادراتها الخاصة يف الرتابط بني النسوية واملناخ.

ث (  بناء القدرات التقنية يف مجال التمويل املناخي الذي يراعي الفروقات بني الجنسني ودمج أهداف التنمية املستدامة ضمن السياسات

      املناخية الوطنية واملحلية ويف مجال مراجعة املساهامت املحددة وطنيًا الذي يسمح ببناء نهج أكرث مراعاًة لالعتبارات الجنسانية

      للتخفيف من حدة تغرّي املناخ والتكيّف معه.

ج (  تعزيز القدرة عىل جمع وتوليف ونرش املعارف والبيانات عند نقطة التقاء املساواة بني الجنَسنْي والبيئة، استجابًة للثغرة الكبرية يف

      البيانات واألدلة الدقيقة واملصّنفة واملفّصلة حول تأثري تغرّي املناخ عىل املجتمعات الضعيفة، مبا فيها جميع النساء رغم تنّوعهّن.

ح (  دعم الناشطات النسويات الشابات والباحثات للقيام بأبحاث تشاركية كاسرتاتيجية متّبَعة إلنشاء حركة وبهدف توثيق التجارب التي تّم

      اختبارها يف إطار تغرّي املناخ.

زيادة قدرة الحركات عىل التأثي يف وضع السياسات وصنع القرار:  -2

أ (    الضغط عىل الحكومات إلزالة الحواجز أمام املشاركة املدنية، ولتعزيز حقوق املرأة ومتكني الناشطات النسويات من الوصول والتأثري

      عىل عمليات صنع القرار عىل جميع املستويات.

ب (  دعم الجهات الفاعلة النسوية لتسليط الضوء عليها ولتمكني مشاركتها الهاِدفة يف صنع القرارات املتعلّقة باملناخ )التكيف/التخفيف(،

      ووضع السياسات، وعمليات التنفيذ والرصد عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.

ت (  التأكد من إيصال صوت وأولويات النساء يف الخطوط األمامية واملجتمعات األكرث ضعًفا وتناولها عىل جميع مستويات عمليات صنع

      القرار من خالل متابعة إدماجهّن يف مجموعات وشبكات املنارصة.

ث (  بناء القدرات التقنية لدى النساء والناشطات النسويات حول حوكمة املناخ وعملية صنع القرار عىل املستويني الوطني والدويل لدعم

      مشاركتهّن الفّعالة يف العمل املناخي والنقاش حول املناخ عىل جميع املستويات.

ج (   دعم إقامة شبكات وإدخال الجهات الفاعلة النسوية من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل منظاّمت وشبكات املنارصة

      النسوية اإلقليمية والعاملية لرفع الصوت وزيادة التأثري.



7   

دعم العمل الجامعي والتحالفات القوية:  -3

أ (    إنشاء مساحات شاملة وآمنة للنقاش والحوار بني املنظامت النسوية والناشطات النسويات بهدف تعزيز الرؤى الجامعية ملا تنطوي

      عليه البدائل النسوية املطروحة لتحقيق العدل املناخي يف املنطقة، وبهدف وضع أجندة سياسية مشرتكة، وتحديد األولويات، ومواءمة

      االسرتاتيجيات، وبهدف التعلّم أيًضا من خربات األقران، وبناء العالقات، وتنسيق الروابط بني الناشطات النسويات واملنظامت

      والشبكات النسوية.

ب (  إنشاء مساحات للتعلم واملشاركة مع الحركات النسوية األخرى يف مختلف املناطق الجغرافية، ال سيام يف بلدان الجنوب التي تواجه

      مخاطر مناخية مامثلة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتامعية وبيئية مامثلة.

ت (  إنشاء مساحات شاملة للنقاش بني مختلف الحركات ذات األولويات املتقاطعة، وال سيام يف ما يتعلق باملنظامت العاملة يف مجال

      العدل البيئي والجنساين واالجتامعي.
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مقّدمة  

لطاملا عانت النساء بشكٍل غري متناسب من آثار تغرّي املناخ، وذلك ألنّهّن محرومات من حقوقهّن األساسية بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، ال سيام يف 

بلدان الجنوب.6 نُدرِك أّن عدم املساواة بني الجنسني تجعل النساء، وال سيام األكرث فقرًا بينهّن، أكرث عرضًة ألوجه عدم املساواة املتفاقمة، مبا يف ذلك الضغوط 

البيئية، ولظروف مناخية تطرح مخاطر متعددة.

ولكن أزمة املناخ املستمرة ليست »طبيعيّة« عىل اإلطالق. فكانت نساء الشعوب األصلية والفالحات والريفيات وأغلب النساء يف بلدان الجنوب، اللوايت 

يتحّملن عبئًا أكرب من غريهّن عىل مستوى تغرّي املناخ، من أّول الذين سلّطوا الضوء عىل فكرة أّن تغرّي املناخ هو »من صنع اإلنسان« وأنّه ناتٌج يف املقام 

األول وبشكل قاطعٍ عن التأثريات التاريخية واملستمرة لالستعامر والسيطرة الذكورية والنهب الرأساميل املدّمر. وتبقى النساء أكرث من يعتمد عىل املوارد 

الطبيعية للبقاء عىل قيد الحياة. ويشّكل الجفاف والفيضانات واألمناط املناخية املتطرفة وغري املتوقعة مسائل حياة أو موت للكثري من النساء، نظرًا لألدوار 

واملسؤوليات الجنسانيّة الذكورية السائدة، واألعراف االجتامعية الضارة، وعدم التكافؤ يف فرص الوصول إىل املوارد والتحّكم بها، واستبعاد النساء عن عملية 

صنع القرار عىل صعيد األرسة املعيشية وعىل املستوى العام.

ومع ذلك، النساء هّن أكرث من يواجه تغرّي املناخ بشكٍل متزايد يوميًا ويتولنّي قيادة املقاومة وإيجاد البدائل.

بدًءا من نضاالت نساء الشعوب األصلية يف كندا والبريو والربازيل ضد التأثريات الضارة الناتجة عن الرشكات االستخراجية، ووصواًل إىل نضاالت املزارعات 

يف الكونغو واملغرب وفلسطني والهند من أجل حقوق ملكية األرايض، عىل سبيل املثال ال الحرص، تعمل النساء وحركاتهّن النسوية العاملية عىل تشكيل 

الخطابات العاملية حول تغرّي املناخ، وإنشاء الروابط اإليديولوجية بني استغالل الطبيعة واستغالل النساء، عىل اعتبار أنّه ال ميكن النظر يف نظام الرأساملية 

االستخراجية الذكوري وتغرّي املناخ بشكٍل منفصل.

تقود هذه الحركات الجهود العاملية الرامية إىل الضغط عىل الحكومات للوفاء بالتزاماتها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تُثبت يوًما بعد يوم أّن 

هناك بدائل نسوية لألنظمة الذكورية - االستخراجية – الرأساملية، قامئة عىل العدل املناخي.

يف هذا السياق، يعني اإلطار النسوي للعدل املناخي معالجة أزمة املناخ، ال باعتبارها مشكلة بيئية وحسب، بل مشكلة عدالة اجتامعية معّقدة، كام يعني 

الرتكيز بشكٍل أسايس عىل كوكب األرض والسّكان املعرّضني بشكل خاص لتأثريات أزمة املناخ،7 مبا يف ذلك األجيال القادمة. كذلك، يعني هذا اإلطار معالجة 

األسباب الجذرية ألزمة املناخ، مبا يف ذلك اإلنتاج غري املُستدام والقطاعات االستخراجية املؤذية - وعىل رأسها قطاع الوقود األحفوري - واستهالكها والتجارة 

بها، مع إحراز تقّدم نحو تحقيق املساواة والحامية وإعامل حقوق اإلنسان وتحقيق عىل استدامة املوارد.

تجدر اإلشارة إىل أنّه عىل الرغم من أّن النساء يف بلدان الجنوب، ومنها منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يواجهن تأثريات تغرّي املناخ الشديدة، مل تدَرج 

هذه القضية بالكامل بعد ضمن األجندة السياسية للمنظامت النسائية ومنظامت حقوق املرأة يف املنطقة.

نظرًا إىل دور الحركات النسوية الفّعال يف إيجاد حلول ألجندة املناخ تكون مستندة إىل الحقوق ومستدامة ومغرّية للمفاهيم الجنسانية ومتمحورة حول 

األشخاص، تستكشف هذه الوثيقة املسارات املحتملة التي قد تدفع الحركات النسوية الحالية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل منح العدل 

املناخي أهميّة أكب،. وتحاول اإلجابة عىل األسئلة التالية:

ما هي نقاط التقاطع بني تغرّي املناخ والعدل بني الجنَسنْي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟  .1

 .)INDIGENOUS WOMEN & CLIMATE CHANGE( نساء الشعوب األصلية وتغرّي املناخ. مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان األصليني .)6. سانتيستيبان، ر.س. )محرر(. )2020(. )منشور
مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان األصليني )IWGIA(. تّم االطاّلع عليه يف 9 أيلول/سبتمرب 2022 من الرابط التايل

.https://www.iwgia.org/images/publications/new-publications/Indigenous_Women_and_Climate_Change_IWGIA.pdf
 Women and( املرأة وتأثريات تغرّي املناخ والعمل يف كندا وجهات نظر النسويات والشعوب أصلية ووجهات نظر متقاطعة .)7. وليامز، ل.، وفليترش، أ.، وهانسون، ك.، ونيابول، ج.، وبوالك، م. )2018(. )تقرير

Climate Change Impacts and Action in Canada Feminist, Indigenous, and Intersectional Perspectives(. معهد البحوث الكندي للنهوض باملرأة )CRIAW(. تم االطالع عليه يف 9 أيلول/
سبتمرب 2022 من الرابط التايل
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المنهجّية  

ما هي توّجهات النشاط اإلقليمي لتغرّي املناخ التي تشّكل أجندة الحركات النسوية؟  .2

عالَم يصّب الناشطون واملنظاّمت اهتاممهم حاليًا يف ما يتعلّق بالرتابط بني النسوية واملناخ ؟  .3

ما هي التحديات واالحتياجات والثغرات التي تّم تحديدها؟  .4

كيف ميكن للمنظامت الدولية والجهات املانحة تقديم دعم أفضل لنمو وتعزيز الحركات النسوية للعدل املناخي يف منطقة الرشق األوسط  .5

        وشامل أفريقيا؟

نشري إىل النسوية عىل أنها أي تدخل شخيص أو مهني أو سيايس يهدف إىل تحّدي أوجه عدم املساواة بني الجنسني. فكام توّضح كايث موغليان وزينة عامر: 

»تنطبق صفة النسوية عىل أي شخص أو أي منظمة رسمية أو غري رسمية، سواء أكانت تعرّف عن نفسها عىل أنها نسوية أم ال، ولكن يندرج عملها ورؤيتها 

وقيمها يف هذا اإلطار«.8 ونشري أيًضا إىل الحركات النسوية بصيغة الجمع ألنه ما من حركة واحدة تشمل جميع االتجاهات السياسية النسوية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. نحن نرى الحركات النسوية كمنظامت وقادة وشبكات تعمل مًعا لتحدي وتغيري هياكل السلطة التي تعزز عدم املساواة بني 

الجنَسنْي، غالبًا ما يقودها أشخاص عاشوا بأنفسهم تجربة اختالل موازين القوة بني الجنَسنْي وأشكااًل أخرى من الظلم.

بهدف اإلجابة عىل أسئلة البحث، ويف محاولة للوصول إىل أكرب عدد ممكن من الجهات الفاعلة يف املنطقة يف مجال النسوية وحقوق املرأة وجمع البيانات 

الثانوية، اعتمدنا منهجية مختلطة لجمع البيانات األولية. فعىل مدى شهر واحد )من منتصف متوز/يوليو إىل منتصف آب/أغسطس(، أجرينا 22 مقابلة 

مطّولة ودراسة استقصائية واحدة عرب اإلنرتنت أجابت عليها 140 ناشطة يف مجال حقوق املرأة والنسوية من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وقد 

أجرينا املقابالت مع 5 ناشطات يف مجال املناخ والبيئة، و15 ناشطة يف مجال النسوية والحقوق النسائية )ميثّلون الناشطون األفراد واملنظامت املحلية 

والشبكات واملنظامت اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( ومنظمتنَْي دوليّتنَْي تعمالن يف املنطقة. وكانت املشارِكات من أعامر مختلفة وذات 

سنوات خربة مختلفة داخل الحركات النسوية واملناخية، وذات طبيعة مشاركة مختلفة )موظفان، أو أعضاء يف شبكات، أو ناشطات وباحثات مستقاّلت( ومن 

جنسيات مختلفة. ويف ما ييل التوزُّع الجغرايف لألشخاص التي أُجريَت معهم املقابالت:

بعد الحصول عىل موافقة األشخاص املُستَجَوبني، تم تسجيل املقابالت ونسخها مع إخفاء هوية الشخص املُستَجَوب وحذف التسجيالت بعد النسخ. وتّم 

عرض نتائج التقرير األولية ومناقشتها بشكٍل أكرب يف جلسة املصادقة التي عقدتها منظّمة »كفينا تل كفينا« ومنظّمة »أوكسفام«. بعد ذلك، أُدرَِجت 

التعليقات واألفكار الناتجة عن الجلسة يف نتائج التقرير. نظرًا إىل القيود الزمنية واملنشورات املحدودة الخاصة مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حول 

الرتابط بني النوع االجتامعي واملناخ، ُمنحت األولوية للبيانات املستخرجة من املقابالت والدراسات االستقصائية. وبالتايل، ترتكز الوثيقة إىل هذه التجارب 

ووجهات النظر.

.https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/04/Women-and-Climate-Change_FINAL.pdf
8. موغليان، ك.، وعامر، ز. )2019(. )تقرير(. إنشاء الحركة النسوية يف لبنان: التحديات والفرص )Feminist Movement Building in Lebanon: Challenges and opportunities(. RootsLab. تم 

االطالع عليه يف 9 أيلول/سبتمرب 2022 من الرابط التايل
 .https://policy-practice.oxfam.org/resources/feminist-movement-building-in-lebanon-challenges-and-opportunities-620850

  4 Egypt
  2 Tunisia
  2 Morocco
  2 Algeria
  1 Iraq

  1 Yemen
  3 Jordan
  2 Palestine
  3 Lebanon
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يستعرض هذا القسم األول االتجاهات السائدة عىل 
صعيد تغيُّ املناخ يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا وكيف تتجىل يف الظواهر الجوية. كذلك، يعرض 
هذا القسم بالتفصيل تأثيات تغّي املناخ التي يختربها 
األشخاص والتي تختلف بحسب النوع االجتامعي، ما 
يؤدي إىل تفاقم التمييز القائم عىل النوع االجتامعي 

مواطن الضعف القامئة أساًسا. يلّخص هذا القسم أيًضا 
كيفية تعامل السياسات يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا مع أزمات املناخ وتداعياتها االجتامعية.

تغّير المناخ 
في منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 
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تغّير المناخ المتسارع في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

تُعترب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من أكرث املناطق عرضًة لزيادة 

الظواهر املناخية املتطرفة،9 مع تقدير ارتفاع الحرارة بأكرث من 1.9 درجة 

مئوية.10 وقد أبرزت الدراسات11 أّن التأثريات البيئية الشديدة، مثل انخفاض 

معدالت هطول األمطار ووقوع حرائق يف الغابات وظهور الفيضانات 

والتصّحر والتبّخر والجفاف لفرتات طويلة وهبوب العواصف الرملية 

وارتفاع مستوى سطح البحر وانعدام األمن الغذايئ واملايئ، تسبّب كلّها 

تأثريات مدّمرة عىل سبل العيش ملجموعات كبرية من السكان الذين يعانون 

أساًسا من مواطن ضعٍف ناتجة عن عقوٍد من سياسات التنمية النيوليربالية 

ومقاساة الهشاشة والنزاعات واالحتالل.

الجفاف هو أكرث املخاطر املناخية انتشاًرا، فتأثرياته عىل سبل العيش شديدة 

وتتسبّب يف أكرب الخسائر البرشية. تواجه األهوار يف جنوب العراق مخاطر 

بسبب تغرّي املناخ والسدود املبنية عند منابع املياه وبسب عقوٍد شهدت 

فيها البالد الحرب وسوء اإلدارة.12 وتشمل تأثريات الجفاف انخفاض إمدادات 

املياه وخسائر يف املحاصيل والرثوة الحيوانية، ما يهّدد األمن الغذايئ. كذلك، 

فإّن السكان األصليّني يف املناطق الحدودية مهّددون باملجاعة اليوم، ما يُرغم 
فئات كبرية من السكان عىل الهجرة، وخصوًصا فئة الشباب.13

يتمثل أحد أكرب تحديات القرن الحايل يف توفري املياه والطاقة والغذاء للجميع 

بطريقة مستدامة بيئيًا وُمجدية اقتصاديًا وشاملة اجتامعيًا، مبا يضمن 

مواجهة الصدمات والكوارث.14 فتدفعنا هذه التحديات إىل التفكري يف طرق 

جديدة إلدارة املوارد الطبيعية،15 غري أنّه من املتوقّع أن تتفاقم التأثريات 

البيئية املدّمرة وانعدام األمن املايئ والطاقة واإلمدادات الغذائية، نتيجة النمو 

الدميوغرايف وأمناط الحياة االستهالكية ومواطن الضعف يف مواجهة الكوارث.16 

ا للمياه بهذا  مل يسبق ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن شهدت شحًّ

9. التقرير العريب حول تقييم تغرّي املناخ، https://www.preventionweb.net/publication/arab-climate-change-assessment-report-main-report )تم االطالع عليه يف 22 متوز/يوليو 
 .)2022

10. املرجع نفسه. 
  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2 ,https://archive.ipcc.ch/ipccreports/sres/regional/index.php?idp=155 .11

https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/strains-ancient-mesopotamian-marshes-imperil-ecology-way-life .12 )تّم االطاّلع عليه يف 22 آب/أغسطس 2022(. 
13. املرجع نفسه. 

14. ساكس، ج. د.، شميت-تروب، ج.، مازوكاتو، م.، ميسرن، د.، ناكيسينوفيك، ن.، روكسرتوم، ج. )2019(. ستة تغيريات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
 9-0352-019-s41893/10.1038:doi .814–805 ,2 ..Nat. Sustain مجلة .)Six transformations to achieve the sustainable development goals(

/10.1073:doi .12308–12302 ,109 ,.Green revolution: impacts, limits, and the path ahead(، Natl. Acad. Sci( الثورة الخرضاء: التأثريات والحدود واملسار القادم .)15. بينغايل، ب. ل. )2012
 Anatomy and( مرونة النظام اإليكولوجي لإلنتاج العاملي وتركيبته .)0912953109؛ نيسرتوم، م.، جوفراي، ج. ب.، نورسرتوم، أ. ف.، كرونا، ب.، سوغارد يورغنسن، ب.، كاربنرت، س. ر.، وآخرون )2019.pnas

 .3-1712-019-s41586/10.1038:doi .108–98 ,575 ,resilience of the global production ecosystem(، Nature
/10.1126:doi .1117–1114 ,344 ,Humanity’s unsustainable environmental footprint(، Science( البصمة البيئية غري املستدامة للبرشية .)16. هوكسرتا، أ. ي.، وايدمان، ت. و. )2014

 Trajectories of the earth system in the( مسارات نظام األرض يف األنرثوبوسني .)1248365؛ ستيفني، و.، روكسرتوم، ج.، ريتشاردسون، ك.، لينتون، ت. م.، فوليك، س.، ليفرمان، د. وآخرون )2018.science
 .1810141115.pnas/10.1073:doi .8259–8252 ,115 .Anthropocene(. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A

17. اليونيسيف، 2021، »عىل وشك الجفاف«: نطاق وتأثري غري مسبوقني لشّح املياه يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا«،
https://www.unicef.org/mena/reports/running-dry-impact-water-scarcity-children )تّم االطالع عليه يف 29 أيلول/سبتمرب 2022(. 

18. أوالووي، داميلوال س.، االفتقار إىل الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: حكايات متباينة وآفاق مستقبلية
)Energy Poverty in the Middle East and North African )MENA( Region: Divergent Tales and Future Prospects( يف إنييغو ديل غوايو وآخرين )محررون(، عدالة الطاقة وقانون الطاقة 
)Energy Justice and Energy Law( )أكسفورد، 2020؛ النسخة اإللكرتونية، منشورات أكسفورد األكادميية، 18 حزيران/يونيو 2020(، oso/10.1093/https://doi.org/9780198860754.003.0015 )تّم 

االطالع عليه يف 21 أيلول/سبتمرب 2022(. 
19. منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية. 2020. نظرة عامة إقليمية عىل األمن الغذايئ والتغذية يف الرشق األدىن وشامل 

 .https://doi.org/10.4060/ca8684en .أفريقيا 2019 - إعادة التفكري يف النظم الغذائية من أجل نظم غذائية صحية وتحسني التغذية
.BBC ،2021 20. »الفيضانات املفاجئة تتسبّب يف أرضار واسعة النطاق يف اليمن«، 4 أيار/مايو

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56979531 )تّم االطاّلع عليه يف 22 متوز/يوليو 2022(.
21. التقرير العريب حول تقييم تغري املناخ، https://www.preventionweb.net/publication/arab-climate-change-assessment-report-main-report )تّم االطالع عليه يف 22 متوز/يوليو 

 )2022
 https://www.unep.org/ru/node/331 .22

23. املرجع نفسه. 

الحجم والتأثري، حيث يفتقر حواىل 41 مليون شخص إىل إمكانية الوصول إىل 

خدمات مياه الرشب اآلمنة، ويفتقر 66 مليون شخص إىل خدمات الرصف 

الصحي األساسية ما يؤدي إىل زيادة األمراض ومستوى الهشاشة.17 وتضّم 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا السكان األكرث افتقاًرا للطاقة يف العامل، 

حيث إّن 65 مليون شخص محرومون من الكهرباء، ويعاين 60 مليون شخٍص 

من انقطاع التيار الكهربايئ لفرتات طويلة ومن نقص اإلمداد بالكهرباء.18 

وقّدرت التقارير19 أّن أكرث من 55 مليون شخص من سكان منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا يعانون من نقص التغذية، كام أّن 20% من إجاميل 

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد حول العامل يعيشون 

يف هذه املنطقة.

كذلك، تعاين املنطقة من فيضانات مدّمرة ألحقت أرضاًرا جسيمة بالبنى 

التحتية وحياة البرش. فقد تسبّبت األمطار الغزيرة والفيضانات املفاجئة يف 

اليمن يف العام 2021 يف مقتل الكثري من األشخاص، كام تسبّبت يف أرضار 

واسعة النطاق آلالف املنازل والبنى التحتية.20 بالتايل، من املتوقّع أن تستمّر 

درجة الحرارة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف االرتفاع حتى نهاية 

القرن الحايل، مع فرتات أطول من الحّر الشديد )أكرث من 40 درجة مئوية(.21 

وستنخفض معّدالت هطول األمطار بحواىل 90 إىل 120 ملم يف السنة 

بالتوازي. يف هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إىل أّن العواصف الرملية والرتابية 

من أبرز األخطار الطبيعية األخرى يف املنطقة. فقد أدت هذه العواصف يف 

الكثري من البلدان إىل تأثريات ضارة خطرية عىل صحة اإلنسان وعىل اإلنتاجية 

الزراعية وتسبّبت يف حوادث مرور ويف تأخري الرحالت الجوية.22 وتبلغ تكلفة 

تصليح أرضار العواصف الرملية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

13 مليار دوالر أمرييك من إجاميل الناتج املحيل سنويًا. يف أيلول/سبتمرب 

2015، اجتاحت عاصفة ترابية هائلة سوريا والعراق وامتّدت إىل لبنان ومرص 

واألردن. كانت هذه العاصفة األوىل من نوعها يف تاريخ لبنان الحديث، 

وهبّت يف فرتٍة شهدت حراكًا مجتمعيًا ضد أزمة إدارة النفايات وأّدت إىل 

وفاة خمسة أشخاص و750 حالة اختناق أو ضيق يف التنفس.23 
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مامرسات االحتالل اإلرسائييل املتمثّلة يف رسقة مصادر املياه وهدم 

البنى التحتية للمياه الفلسطينية بصورة منتظمة24 ويف استخدام 

األرايض الزراعية الفلسطينية كمكّب للنفايات العسكرية والصناعية 

والرصف الصحي،25 ما يؤدي يف نهاية املطاف إىل تلّوث األرايض 

الزراعية واملياه والهواء. وتساهم هذه العوامل كلّها يف تعريض 

حياة الفلسطينيني وصّحتهم للخطر26. وبالتايل، يؤّدي تغرّي املناخ 

إىل تضخيم أوجه عدم املساواة االجتامعية املتجّذرة تاريخيًا يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مبا يف ذلك العنف والعسكرة 

والنزاع، والتمييز، والبطالة، والفقر، وشبكات األمان االجتامعي غري 

املالمئة، والحوكمة الضعيفة، ومنوذج اقتصادي يخلق املزيد من 

أوجه التفاوت.27 ويساهم تغرّي املناخ يف الهجرة والنزاعات، ويشّكل 

ل منطقة  عامل تهديد مضاعًفا لألمن البرشي. نتيجًة لذلك، تسجِّ

الرشق األوسط وشامل أفريقيا أعىل معّدل من اإلنفاق العسكري 

من إجاميل الناتج املحيل مقارنًة باملناطق األخرى. فمعّدل اإلنفاق 

العسكري ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يفوق قدرات 

صة للعمليات العسكرية ال  املنطقة املالية، ألّن امليزانيّات املُخصَّ

ترتكز ما يكفي من األموال لسّد احتياجات املدنيني، ومنها خدمات 

التعليم والصحة. ويرّض ذلك بالنساء بشكٍل متفاوٍت ألنهّن يعتمدن 

أكرث من غريهّن عىل اإلنفاق االجتامعي.

تجارب ذات طابع جنساني متعّلقة بتغّير 
المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي تصارع بالفعل تبعات الجائحة 

واالنهيارات املالية والتقّشف والنزاعات والنزوح، »تأيت تأثريات تغرّي املناخ 

املتتالية لتُضاف إىل سلسلة هائلة من التحديات«.28 وقد حّذرت التقارير29  

من أّن تغّي املناخ سيؤدي إىل مفاقمة مواطن الضعف وزيادة أوجه 

الالمساواة االجتامعية واالقتصادية يف منطقة توصف بالفعل بأنّها من أكرث 

املناطق التي تّتسم بعدم املساواة يف العامل.30 

24. هيومن رايتس ووتش، 27 نيسان/أبريل 2021، »تجاوزوا الحد السلطات اإلرسائيلية وجرميتا الفصل العنرصي واالضطهاد« https://www.hrw.org/ar/report/2021/04/27/378469 )تم االطاّلع عليه يف 
22 متوز/يوليو 2022(. 

25. بيان صادر عن منظامت املجتمع املدين يف الدول العربية واألفريقية وشبكة املنظامت النسوية، جهود املرأة املستمرة من أجل تحقيق املساواة يف مواجهة تحديات تغري املناخ
)Women’s Efforts for Equality Persist in Combating the Challenges of Climate Change( )متت مشاركته مع الباحثني خالل املقابالت التي أجراها املشاركون(. 

26. املرجع نفسه. 
27. هديل القزاز. 

https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-through-inclusive-governance- :28. مرجع سابق
 pub-86510

 . https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-through-inclusive-governance-pub-86510 .29
 https://www.oxfam.org/en/blogs/region-brought-its-knees-inequality-kills .30

31. املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير الفجوة العاملية بني الجنسني https://jp.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/in-full/1-5-performance-by-region ،2022 )تّم االطاّلع عليه 
يف 25 آب/أغسطس 2022(. 

 https://reliefweb.int/report/world/if-women-dont-lead-well-lose-battle-against-climate-crisis .32
33. ماري لومي، األمن البيئي: معالجة مخاطر املياه وتغري املناخ يف اإلمارات العربية املتحدة. وثيقة العمل، أكادميية اإلمارات الدبلوماسية، 2019. 

34. لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا وآخرون، التقرير العريب حول تقييم تغري املناخ – التقريري الرئييس. ريكار، 2017. 
35. بلقيس عثامن العشا، رسم خارطة تهديدات تغرّي املناخ وتأثريات التنمية البرشية يف املنطقة العربية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2010. 

36. املقابلة رقم 6 مع ناشط)ة( يف مجال تغرّي املناخ بتاريخ 2022/08/11. 
37.  البنك الدويل، 2011، تقرير عن التنمية يف العامل 2011: الرصاع واألمن والتنمية، 

https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/848241468158721377/world-development-report-2011-conflict-security-and-devel:-
opment-overview )تم االطالع عليه يف 26 أيلول/سبتمرب 2022(.

ال يُعترب تغرّي املناخ محايًدا من الناحية الجنسانية وال تتوزّع عواقبه بشكٍل 

متساٍو، بل هي أشّد عىل الفئات السكانية املهّمشة، وال سيام النساء. 

وتُظهر األبحاث الجديدة حول التأثريات الجنسانية لتغري املناخ كيف يؤّدي 

األخري إىل تفاقم أوجه عدم املساواة بني الجنَسنْي. يف الواقع، تعاين منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا من أكرب فجوة بني الجنَسنْي عىل مستوى 

العامل.31 »مل تحصل النساء بعد عىل املواطنة املتساوية، وما زلن يخضعن 

ألشكال مختلفة من العنف. كذلك، تؤدي األزمات املناخية إىل تفاقم تأنيث 

الفقر، حيث تشري التقديرات إىل أّن 80٪ من النازحني بسبب تغرّي املناخ 

هّن من النساء، وبالتايل يعانني من أشكال مختلفة من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي ويتحّملن املزيد من األعامل املنزلية وأعامل الرعاية غري 

املدفوعة األجر وترسيٍخ أكرب للفقر«.32 

والجدير بالذكر أّن تدهور املوارد الطبيعية، وال سيام الضغط عىل موارد 

املياه، ميكن أن يساهم بطرٍق عّدة يف ظهور حالة من النزاع أو انعدام 

األمن. ويشّكل تغرّي املناخ تحديًا كبريًا للدول والبلدان الضعيفة التي تشهد 

نزاعات، إذ ميكن أن يؤّدي إىل تدهور األوضاع عىل األرض، ما يسبّب عدم 

االستقرار والهجرة القرسية.33  فضاًل عن ذلك، تنبع معظم موارد املياه 

العذبة )نسبة 66٪ منها( يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من 

خارج الحدود الوطنية.34 يف هذا السياق، يظهر خطر متزايد من أن يؤّدي 

تغّي املناخ إىل تفاقم مشكلة شّح املياه والتوترات القامئة داخل الدول التي 

تتقاسم موارد املياه ويف ما بينها.35 وهذا ما شّددت عليه ناشطة يف مجال 

العدل املناخي من العراق،36 فأشارت إىل أّن الجفاف الذي تعاين منه منطقة 

األهوار حاليًا ناتٌج عن التوزيع الحكومي غري املتكافئ واألفضلية املمنوحة 

للقطاع السياحي عىل حساب األرايض الزراعية. وتعترب الناشطة أّن الوضع 

تفاقم أيًضا بسبب السياسات املائية املُتّبعة يف دول الجوار، أي إيران وتركيا، 

وال سيام بسبب إنشاء السدود التي تحرم املنطقة من موارد املياه.

يف فرتات النزاع، تطال اآلثار الضارة النساء والفتيات أكرث من غريهّن. فيزيد 

النزاع من انتشار العنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف الجنيس 

ويحّد من إمكانية تنّقل النساء والفتيات للوصول إىل الخدمات والوظائف 

األساسية.37 وخالل فرتات نقص الغذاء، تكون النساء أكرث عرضًة للحرمان 

من الطعام والفقر املدقع. وتجدر اإلشارة إىل أّن إنشاء حركة نسوية يُعترب 

عملية خطرة يف فرتة النزاع وفًقا ملا ورد يف اإلجابات عىل سؤال الدراسة 
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االستقصائية حول التحديات الناتجة عن مشاركة الحركات النسوية يف 

العدل املناخي، ومنها »النزاع والضعف« )40٪ من املستجيبات(.

مع تزايد األزمات االجتامعية واالقتصادية والسياسية ومع ظهور جائحة 

كوفيد-19، يتأثّر التقّدم املحرز نحو تحرير املرأة وصون حقوقها يف املنطقة، 

فإما يتباطأ أو يتوقّف أو حتى يعكس اتجاهه يف بعض الحاالت.«38 إّن 

دخل املرأة املنخفض مقارنًة بالرجل وأدوارها املحّددة عىل أساس النوع 

االجتامعي وحالتها االجتامعية تؤثّر كلّها عىل كيفيّة مواجهتها لتغرّي املناخ. 

يف ما ييل بعض الجوانب التي توّضح كيف يؤدي تغرّي املناخ إىل تفاقم 

أوجه عدم املساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا:

مبا أن النساء يشّكلن حواىل 50٪ من القوى العاملة يف مجايَل 	 

الزراعة وصيد األسامك، تكون تأثريات تغرّي املناخ أكرب عىل سبل 

عيشهّن فتتمثّل عىل سبيل املثال بانخفاض مخزون األسامك وفشل 

املحاصيل.39 فيصبح عملهّن أكرث استهالكًا للطاقة والوقت بالرغم من 

أنهّن ينتجن أقّل ويعانني يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي وأساليب 

الزراعة اإليكولوجية.40 

متتلك النساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أقّل من ٪10 	 

من األرايض الزراعية،41 وبالتايل سوف يزيد تغرّي املناخ من انعدام 

األمن الغذايئ لديهّن.

تقوم النساء عادة بأعامل رعاية غري مدفوعة األجر، مبا يف ذلك رعاية 	 

صغار السّن واملرىض وكبار السّن وزراعة الكفاف، وبالتايل سيؤدي 

تّغري املناخ إىل تزايد عبء أعامل الرعاية التي تقوم بها. النساء 

بقدار ضعفني أو ثالثة أضعاف بعبارٍة أخرى، يعّزز تغرّي املناخ األدوار 

النمطية للجنَسنْي يف املجتمع ويعّمق أوجه عدم املساواة القامئة بني 

الجنَسنْي.

يفرض ذلك ضغوطًا إضافية عىل الفتيات اللوايت سيتعنّي عليهّن ترك 	 

املدرسة ملساعدة أرسهّن يف مسؤولياتها املتزايدة للتكيّف مع الظروف 

املستجّدة.

إّن خسارة سبل العيش املرتبطة بتغرّي املناخ تدفع وستواصل الدفع 	 

 https://mena.fes.de/press/e/capitalist-patriarchal-nightmare-ecofeminist-awakening .38
 https://www.womin.org.za/images/papers/Full-collection-Women-gender-and-extractivism-in-Africa.pdf .39

40. املرجع نفسه. 
41. منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، قاعدة بيانات النوع االجتامعي والحقوق يف األرايض،

./https://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/ar
42. برادشو وفوردهام، النساء والفتيات والكوارث - مراجعة للوزارة الربيطانية للتنمية الدولية، 2013،

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/844489/withdrawn-women-girls-disasters.pdf، )تم االطالع عليه يف 25 آب/
أغسطس 2022(.

Gender, Climate Change and Health( https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf 43. منظمة الصحة العاملية، النوع االجتامعي وتغري املناخ والصحة
44. التقرير العريب حول تقييم تغري املناخ، مرجع سابق. 

45. املرجع نفسه. 
46. املرجع نفسه. 

)Gender and Climate Change: A closer look at existing evidence( 47. التحالف العاملي للقضايا الجنسانية واملناخية، النوع االجتامعي وتغري املناخ: إمعان النظر يف األدلة املوجودة
 .https://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/GGCA-RP-FINAL.pdf ,2016

48. املرجع نفسه. 
 2016 ،)Gender and Climate Change: A closer look at existing evidence( 49. التحالف العاملي للقضايا الجنسانية واملناخية، النوع االجتامعي وتغري املناخ: إمعان النظر يف األدلة املوجودة

.https://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/GGCA-RP-FINAL.pdf ,2016
50. املرجع نفسه. 
51. املرجع نفسه. 

،)Climate Change and Gender-Based Violence in Jordan( 52.  صندوق األمم املتحدة للسكان، 2022، تغرّي املناخ والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األردن
https://jordan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_research_brief_on_gbv_and_cc_final_march_8_0.pdf )تم االطاّلع عليه يف 23 آب/أغسطس 2022(.

ways climate change affects women and girls(، https://www.actionaid.org.uk/blog/2019/11/29/5- 5( 2019، خمس طرق يؤثر فيها تغري املناخ يف النساء والفتيات ،Action Aid 53. منظمة
ways-climate-change-affects-women-and-girls )تم االطالع عليه يف 23/08/2022(.

باملرأة بشكٍل أكرب إىل القطاع غري النظامي مثل العمل املنزيل، حيث 

هي ممثّلة بشكٍل مفرط وحيث تكون أكرث عرضًة للعنف واالستغالل 

ال سيام يف حاالت النزوح.42 فقد زادت أعباء الرعاية امللقاة عىل 

النساء مبقدار ضعَفني أو ثالثة أضعاف بسبب تغري املناخ وستستمّر 

يف زيادة اإلجهاد واإلرهاق واملخاطر عىل صحتها النفسية.43 

مع تزايد التهديد عىل صحة اإلنسان بسبب تغرّي املناخ،44 45 46     	 

ستكون النساء والفتيات أكرث عرضًة لإلصابة باملشاكل الصحية، ال 

سيام النساء الحوامل واملرضعات.47 ونظرًا لألدوار الجنسانية القامئة يف 

الكثري من البلدان، قد تتأثّر النساء والفتيات اللوايت يقضني وقتًا طوياًل 

يف الهواء الطلق، أي يف الحقول الزراعية، أو يف تأدية مهام متعلّقة 

باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف درجات حرارة مرتفعة أو 

منخفضة للغاية، إضافًة إىل تقديم الرعاية إىل أفراد األرسة املرىض.48 

وتواجه النساء الحوامل واملرضعات تحديات إضافية بسبب حاجتهن 

املتزايدة للغذاء واملاء وذلك يف ظّل محدودية إمكانيّتهّن يف التنقل يف 

الكثري من األحيان.49 بشكٍل عام، الجدير بالذكر أّن التعرّض للكوارث 

الطبيعية واإلجهاد أثناء الحمل يزيد من مخاطر ظهور نتائج سيّئة 

للحمل وتدهور صحة األم.50 وتجدر اإلشارة إىل أّن حاالت العدوى 

مثل التهابات املسالك البولية تؤثّر عىل النساء بشكٍل مختلٍف 

وبدرجٍة كبريٍة، فذكرت التقارير أّن الكوارث الطبيعية قد تشّكل 

عوائق تحول دون إمكانية تنظيم األرسة.51 

ميكن أن يؤدي تغرّي املناخ إىل زيادة مخاطر العنف ضد النساء 	 

والفتيات.52 وميكن لألحداث املتعلّقة بتغرّي املناخ أن تجعل املنازل 

واألحياء التي تقطنها النساء غري صالحة للسكن. بالتايل، قد يتم 

تهجريهّن إىل مخيّامت، حيث يُحتَمل أن يتعرّضن للعنف من قبل 

الغرباء أثناء عيشهّن يف مستوطنات مؤقتة.53  وتزيد الكوارث الناجمة 

عن املناخ من مخاطر عنف العشري والعنف الجنيس. فأزمات املناخ 

التي تؤدي إىل نشوب نزاع هي أيًضا مصدر محتمل للعنف املتزايد 

ضد النساء )والرجال(.

تسبّبت الكوارث املناخية الحادة بتوقّف الكثري من الخدمات 	 

األساسية املقّدمة للنساء والفتيات، مثل رعاية الصحة الجنسية 
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واإلنجابية والتعليم والحامية االجتامعية واالستجابة للعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي.54 

تدّمر الظروف املناخية املتطرّفة ُسبُل العيش وتؤدي إىل تفاقم حّدة 	 

الفقر. وتشري األدلة إىل أّن خطر زواج الفتيات القارصات يزداد بشكٍل 

كبريٍ عندما ال تتمّكن األرس من تلبية احتياجاتها األساسية.

إمدادات املياه يف مخّيم األزرق:55 يف مخيّم األزرق لالجئني يف 

األردن، يتم توزيع املياه عىل السكان من خالل نظام مكّون من 

300 صنبور بوفّر كّل منها يوميًا ما معّدله 60 لرتًا من املياه للفرد، 

أي نسبة أقل بكثري من الحّصة التي متنحها الشبكة الوطنية، والتي 

ترتاوح بني 90 و100 لرتٍ للفرد. تتشارك كل سبع أرس تقريبًا صنبور 

مياه واحد، فتجمع منه األرس املياه التي تتوفّر مرًّة كّل بضعة أيّام 

لبضع ساعاٍت فقط.

نظرًا إىل أّن مسؤولّية جمع املياه وإحضارها يف املخيم تقع عىل 

عاتق الالجئات النساء بالدرجة األوىل، يزداد خطر تعرّضهّن لإلساءة 

اللفظية والتحرّش الجنيس. وتضطّر بعض النساء إىل السري ملسافات 

54. صندوق األمم املتحدة للسكان، خمس طرق يؤذي بها تغري املناخ النساء والفتيات )Five ways climate change hurts women and girls(. األخبار، 16 آب/أغسطس 2021،
https://www.unfpa.org/news/five-ways-climate-change-hurts-women-and-girls )تم االطاّلع عليه يف 23 آب/أغسطس 2022(. 

55. دراسة حالة توّضح كيف تتالقى املعايري الجنسانية الذكورية والنزاع وحالة اللجوء وأزمة املناخ لتساهم يف تفاقم العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وردت يف »تغرّي املناخ والعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف األردن« )Climate Change and Gender-Based Violence in Jordan(، موجز عن البحث، 2022، صندوق األمم املتحدة للسكان األردن

https://jordan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_research_brief_on_gbv_and_cc_final_march_8_0.pdf

بعيدة إلحضار املاء. وأوضح مديرو القضايا أّن الكثري من النساء 

غالبًا ما يواجهن مشاكل مع الجريان بشأن تقنني املياه.

تتعرّض النساء اللوايت يقمن بإعالة أرسهّن لخطر أكرب من التعرّض 

للتحرّش ويزداد احتامل تعرّضهّن لالستغالل من قبل سّكان آخرين 

يف املخيّم. وبسبب األعراف االجتامعية املحاِفظة يف املخيّم، تتجّنب 

النساء اإلبالغ عن حاالت العنف والتحرّش ويحاولن إيجاد طرق 

أخرى ملواجهتها. عىل سبيل املثال، أصبحت إحدى النساء تذهب إىل 

صنبور بعيد عن منزلها بهدف تجّنب الرجل الذي كان يتحرّش بها.

يستعرض املثل الوارد أعاله اشتداد العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

والتمييز يف أوقات األزمات، حيث تفقد النساء وظائفهّن وسبل عيشهّن 

ويصبحن غري قادرات عىل الوصول إىل الرعاية الصحية أو الخدمات املتعلّقة 

بالصحة الجنسية واإلنجابية وتزداد أعاملهّن املنزلية وأعامل الرعاية غري 

املدفوعة األجر التي يقمن بها. كذلك، يتّم تسجيل معّدالت أعىل من عمل 

النساء غري النظامي يف ظّل غياب الضامنات واالفتقار إىل إمكانية الحصول 

عىل إعانات حكومية.
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السياسات الدولية المتعّلقة بالترابط بين 
النوع االجتماعي والمناخ

استغرقت مقاربات العدل بني الجنسني بعض الوقت لتُبلِور الخطاب 

واملبادرات والعمليات املتعلقة بتغري املناخ عىل املستوى الدويل. فقد أُهِمل 

الرتابط بني النوع االجتامعي واملناخ نتيجة تعقيد عملية التفاوض حول 

املناخ يف السنوات األوىل من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

ونتيجة القرار القايض بالرتكيز عىل املسائل األكرث »عاملية« بدالً من التوقف 

عند مسائل »محددة«. فقبل عقد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ الثالث عرش، مل يَذكُر سوى قرار واحد النساء أو 

املساواة بني الجنَسنْي. وبحلول مؤمتر األطراف الحادي والعرشين، ازداد هذا 

الرقم ليبلغ 45 قراًرا.56 لقد لعبت املجموعات والحركات النسوية األوسع 

نطاًقا دوًرا محوريًا يف تحقيق التحوالت الجذرية يف الخطابات املعنية 

باملناخ.57 فقد أخذت أصواتهّن تعلو وترتفع تدريجيًا، داعيًة إىل إحداث 

تغيريات أساسية يف األنظمة بعد مرحلة كوفيد-19 تستند إىل مقاربات 

نسوية وعادلة ومراعية للبيئة. وأفضت هذه الجهود إىل إعداد »خطة 

نسوية من أجل التوصل إىل اتفاق بيئي جديد«،58 وهي عبارة عن خطة 

نسوية شاملة تربط بني سالمة الكوكب واألشخاص من خالل مقاربة قامئة 

عىل العدل.59 عالوة عىل ذلك، كانت النساء الناشطات من حول العامل، وال 

سيام النساء من الشعوب األصلية، رائدات يف صياغة »جدول أعامل املرأة 

للقرن 21« )يف العام 1991( و«جدول أعامل املرأة للعام 2015 من أجل عامل 

صّحي وآمن« )يف العام 2002(. وقد سعت هذه األنشطة إىل إبراز األصوات 

النسوية من أجل التأثري يف برامج التنمية املستدامة العاملية واتفاقيات املناخ 

التي تحّمل الحكومات املسؤولية إزاء املناخ والعدل بني الجنَسنْي. 

االتفاقيات واآلليات الدولية األساسية بشأن الرتابط بي النوع 

االجتامعي واملناخ:60 

سيداو )1979(: غالبًا ما اعترُبت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة )سيداو( عىل أنها رشعة حقوق النساء الدولية، 

وهي وثيقة أساسية لتعزيز املساواة بني الجنسني. واألطراف فيها 

ملزَمون بالعمل من أجل دعم حقوق املرأة وحاميتها، مبا يف ذلك 

املبدأ التنفيذي لتعزيز املساواة يف الترشيع. تؤكد املواد 10 و11 

و13 تباًعا عىل حقوق املرأة يف عدم التعرض للتمييز يف مجال 

التعليم ويف التوظيف ويف األنشطة االقتصادية واالجتامعية. وتلقى 

هذه املطالب اهتامًما خاًصا يف مسألة وضع النساء الريفيات، اللوايت 

تتطلّب معاناتهّن ومساهامتهّن االقتصادية الحيوية، كام أشري يف 

املادة 14، املزيد من االنتباه يف التخطيط السياسايت.61 

ري االقرتاحات  56. إريك زوسامن، سو-يونغ يل، آنا روخاس، ليندا آدمز؛ تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف املبادئ التوجيهية بشأن أنشطة التخفيف من أثر املناخ من أجل صانعي السياسات ومطوِّ
 ،)Asian Development Bank( بنك التنمية اآلسيوي ،)Mainstreaming Gender into Climate Mitigation Activities Guidelines for Policy Makers and Proposal Developers(

 .2016 
 .2018  Gita Sen ،2015؛  ميكن أيًضا مراجعة هيئة األمم املتحدة للمرأة ،Women’s Major Group .57

 Intersectionality and collective action: visioning a Feminist Green New Deal in( ،التقاطعية والعمل الجامعي: اتفاق بيئي جديد نسوي يف الواليات املتحدة )58. تارا دانيال ومورا دوالن )2020
the US(، مجلة النوع االجتامعي والتنمية Gender & Development((،  28:3، ص. 515- 533، معرّف الكائن الرقمي: 13552074.2020.1843829/10.1080. 

 Introduction: gender, development, and ( »25+مقدمة: النوع االجتامعي، والتنمية، وبيجني« ،)59. أبو حبيب، لينا، فالرييا أسكيفيل، آن ماري غويتز، خوان ساندلر، كارولني سويتامن )2020
Beijing+25(، مجلة النوع االجتامعي والتنمية )Gender & Development(،  28)2(،  ص. 223-237، معرّف الكائن الرقمي: 13552074.2020.1766288/1080/10. 

 Gender and environment statistics:( »60. برنامج األمم املتحدة البيئي، 2019، »اإلحصاءات بشأن النوع االجتامعي والبيئة: الكشف عن املعلومات من أجل العمل وقياس أهداف التنمية املستدامة
 .)Unlocking information for action and measuring the SDGs

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women .61 )تم االطالع عليه يف 16 آب/أغسطس 
 .)2022

اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل )1989 و1998 و2001، تباًعا؛ 

التآزر يف العام 2008(: تهدف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل 

إىل حامية صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار السلبية التي تخلّفها 

س فريق عمل معني بالشؤون الجنسانية  ثات الخطرة. وقد أُسِّ امللوِّ

يف العام 2012 من أجل تعميم منظور املساواة بني الجنسني يف 

االتفاقيات الثالث ووضع خطة عمل للمسائل الجنسانية.

جدول أعامل القرن 21 )1992(: أعلن مؤمتر القمة للعام 1995 

املعني باألرض أو مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية أّن 

النساء يضطلعَن بدور أسايس يف اإلدارة والتنمية البيئينَي. لذلك، 

تشّكل مشاركتهّن الكاملة رضورًة لتحقيق التنمية املستدامة. وقد 

دعا جدول أعامل القرن 21 إىل إعداد بيانات مصّنفة بحسب النوع 

االجتامعي وقواعد بيانات مراعية للجنَسنْي. واستند جدول األعامل 

إىل عمل املنظامت السابق سعيًا إىل متكني النساء وتعزيز املساواة 

بني الجنَسنْي يف ما يتعلق بالحقوق االقتصادية مثل ملكية األرض، 

واإلرشاف عىل املوارد، والتعليم، والتوظيف.

اتفاقية التنوع البيولوجي )1993(: توّصل األطراف يف اتفاقية 

التنوع البيولوجي إىل قرارات تضمنت اعتبارات جنسانية. ويف العام 

2008 )التحديث للفرتة بني العاَمني 2015 و2020(، اعتمد األطراف 

يف اتفاقية التنوع البيولوجي خطَة عمل للمسائل الجنسانية 

واتخذوا خطوات متكاملة من أجل تحسني إطار عمل الرصد ونظام 

املؤرشات من أجل تعميم منظور املساواة بني الجنَسنْي.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ )1994(: عىل الرغم من 

غياب االعتبارات االجتامعية يف نص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ، تعتمد االتفاقية حاليًا قرارات بشأن املساواة بني الجنَسنْي 

صدرت يف السنوات املاضية، مبا يف ذلك برنامج عمل ليام حول النوع 

االجتامعي. واعتمدت الدول األطراف يف االتفاقية خطة عمل للمسائل 

ثة يف العام 2019(، فأتاحت بذلك رصد  الجنسانية يف العام 2016 )محدَّ

تنفيذ املهام املرتبطة باملسائل الجنسانية وإعداد التقارير عنها.

عمد إعالن ومنهاج عمل بيجي )1995( إىل تضمني النساء والبيئة 

كمسألتني هامتني تستدعيان التحرّك، وهو يشجع الحكومات عىل 

جمع البيانات املرتبطة بأثر تدهور البيئة يف النساء باإلضافة إىل 

إعداد قواعد البيانات املراعية للجنَسنْي. ويُعترب هذا اإلعالن املرجع 

األكرث شموالً للمبادئ التوجيهية املعنية بإعداد اإلحصاءات املراعية 

للجنَسنْي عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )1996(: أقرّت اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبدى أهمية دور املرأة ومشاركتها 

يف مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، ووضعت خطة 

عمل للمسائل الجنسانية )أُجري آخر تحديث لها يف أيلول/سبتمرب 

.)2017

األهداف اإلمنائية لأللفية )2000(: وضعت األهداف اإلمنائية 

لأللفية أهدافًا ومؤرشات مراعية للمسائل الجنسانية قابلة للقياس 

ومتَفق عليها دوليًا. غري أّن هذه املؤرشات مل تكن مرتابطة ومل تُراَع 

االعتبارات الجنسانية يف كّل األهداف املختلفة.

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 )2000(: يقّر 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 بدور املرأة يف 

دميومة السالم واألمن، واضًعا بذلك الخطة املتعلقة باملرأة والسالم 

واألمن. ويطالب املجتمع املدين بشكل متزايد بتضمني مسألة حامية 

البيئة يف الخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، كام تويل النقاشات 

ذات الصلة اهتامًما أكرب لألثر املتفاوت الذي يطال النساء نتيجة 

التدهور البيئي وأزمة املناخ.62 

أهداف التنمية املستدامة )العام 2015( وخطة التنمية املستدامة 

للعام 2030، مع أهدافها السبعة عرش، تقّر برضورة حامية العامل 

الطبيعي وخدماته الباعثة للحياة من أجل تلبية احتياجات تسعة 

مليارات شخص بحلول العام 2050. يشكل النوع االجتامعي هدًفا 

مستقالً )الهدف رقم 5( ومسألة مشرتكة بني كّل األهداف. 

ينص هدف التنمية املستدامة رقم 13 عىل »اتخاذ اإلجراءات 

الطارئة للتصدي لتغري املناخ وآثاره«63 ويحدد الغايات التالية:

13.1 تعزيز القدرة عىل الصمود يف مواجهة املخاطر 	 

املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان، 

وتعزيز القدرة عىل التكيف مع تلك املخاطر

13.2 إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات 	 

واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية

13.3 تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية 	 

واملؤسسية بشأن التخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، 

والحد من أثره واإلنذار املبكر به

13.أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة 	 

النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

من التزام بهدف التعبئة املشرتكة ملبلغ قدره 100 مليار 

دوالر سنويًا بحلول عام 2020 من جميع املصادر لتلبية 

احتياجات البلدان النامية يف سياق اتخاذ إجراءات مجدية 

للتخفيف من األثر، وإتاحة الشفافية يف موضوع إنشاء 

الصندوق األخرض للمناخ وتفعيله الكامل من خالل رسملته 

بأرسع وقت ممكن

 Defending-the-Future.pdf )gaps-uk.org( .62
63. اإلقرار بأّن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تشكل املنتدى الحكومي والدويل األسايس للتفاوض يف موضوع االستجابة العاملية لتغري املناخ. 

64. منظمة أوكسفام، 2019. 
 https://reliefweb.int/report/world/un-commission-status-women-reaffirms-womens-and-girls-leadership-key-address-climate .65

13.ب تعزيز اآلليات الالزمة لتحسني مستوى قدرات 	 

التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف أقل 

البلدان منوا، والدول الجزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك 

الرتكيز عىل النساء والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشة

اتفاق باريس )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ( 

يف العام 2015: يشكل اتفاق باريس اإلطاَر العاملي الجديد املعني 

بحوكمة املناخ، وقد اعتمده 195 بلًدا من أجل ترسيع اإلجراءات 

واالستثامرات العاملية بهدف مواجهة تغري املناخ. وقد أقّر االتفاق 

مببادئ املقاربة املستِندة إىل حقوق اإلنسان للتعامل مع التحديات 

املناخية، مع إيالء انتباه خاص الحتياجات املجتمعات املستضعفة، 

مبا فيها املساواة بني الجنَسنّي ومتكني املرأة.64 

الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة )العام 2022(: ُعقدت 

الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة يف آذار/مارس 2022 

حول موضوع »تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء 

والفتيات يف سياق تغري املناخ، والسياسات والربامج البيئية والساعية 

إىل الحد من مخاطر الكوارث«. وأشارت اللجنة بيشء من القلق إىل 

اآلثار املتفاوتة الناجمة عن تغري املناخ والتدهور والكوارث البيئية 

عىل جميع النساء والفتيات. ودعت إىل تشجيع مشاركة النساء 

والفتيات يف اإلجراءات املتعلقة باملناخ وقيادتهّن لها، فوّسعت بذلك 

نطاق التمويل املراعي للمنظور الجنساين، وعززت قدرة النساء عىل 

الصمود يف السياق الزراعي، وحّسنت اإلحصاءات املراعية للجنسني 

والبيانات املصّنفة بحسب النوع االجتامعي.65  
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عىل الرغم من بعض التطورات الواعدة املُحَرزة عىل مستوى اآلليات 

الدولية املرتبطة باملناخ والنوع االجتامعي، ال يزال الطريق طويل. فمثالً، 

شكل استخدام مصطلح »مراعاة املنظور الجنساين« يف اتفاق باريس إنجازًا 

كبريًا، لكّنه ال يتجاوز اعتبار النساء ضحايا تغري املناخ بحاجة إىل بناء 

القدرات من أجل تحسني القدرة عىل الصمود.66 وهو ال يقّر بقدراتهّن عىل 

التخفيف من أثر تغري املناخ أو عىل إيجاد حلول مرتبطة به. عالوة عىل 

ذلك، ال تتخطى العمليات املرتبطة بسياسات املناخ التمثيل العددي للنساء، 

اللوايت ال يزلن مستبعدات من عملية صنع القرارات والسياسات.67  

عىل الرغم من ذلك، تكتسب تدريجيًا الحركات النسائية، عىل الصعيد 

العاملي ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، زخاًم يف األنشطة 

املرتبطة باملناخ. ففي خالل السنة املاضية، أّدت الجلسة السادسة والستني 

للجنة وضع املرأة دوًرا يف لفت انتباه الحركات النسوية يف جميع أنحاء 

العامل، مبا يف ذلك يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إىل العدل 

املناخي. والحظنا اهتامًما متزايًدا نتيجة تركيز الجلسة السادسة والستني 

للجنة وضع املرأة عىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء 

والفتيات يف سياق تغري املناخ، والسياسات والربامج البيئية والساعية إىل 

الحد من مخاطر الكوارث. 

لقد شكلت الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة فرصًة هامة 

لتعزيز دور النساء والفتيات كقائدات يف العمل املناخي ولتعزيز االلتزامات 

العاملية بإيجاد حلول مغرّي للمفاهيم الجنسانية للمناخ تتمحور حول صحة 

الفتيات والنساء وحقوقهن، يف كّل هوياتهن املتقاطعة.68 ويف الواقع، تّم 

ترقُّب الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة عىل أنها مناَسبة للسعي 

م يف مسائل تؤثر مبارشًة يف الفتيات والنساء، لكنها غالبًا  إىل إحراز تقدُّ

ما بقيت خارج النقاشات املتعلقة باملناخ. وتتضمن هذه املسائل تعميم 

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية يف السياسات والربامج وامليزانيات 

املرتبطة باملناخ والكوارث؛ والتطرق إىل العقبات الهيكلية التي تؤثر يف قدرة 

النساء والفتيات عىل التعامل مع آثار تغري املناخ والتكيف معها؛ واالنتقال 

العادل واملنصف نحو اقتصادات تقّر بعمل الرعاية وتقّدره.69 

أبرصت الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة النور بعد عقود من 

الرصاعات النسوية لتحقيق العدل املناخي. فقد أطلقت مثالً مبادرات مثل 

رابطة العمل بشأن العدالة االقتصادية النسوية للناس والكوكب، واملنظمة 

النسائية للبيئة والتنمية، والفريق النسايئ العامل املعني بتمويل التنمية، 

 Supporting women farmers in a changing climate:».66. هيور س.، توامين ج، كونينغستني م.، آشبي ج، فرمولني س.ج. 2015. »دعم املزارعات يف ظروف املناخ املتغري: خمسة دروس يف السياسة
five policy lessons( (. ملخص سياسايت عن تغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ كوبنهاغن، الدمنارك: برنامج البحوث املعني بتغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ التابع للفريق االستشاري للبحوث الزراعية 

الدولية. 
67. املرجع نفسه. 

 Looking Back and Paving the 4 نيسان/أبريل 20226، الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة: اسرتاق نظرة اسرتجاعية وتعبيد طريق املستقبل أمام العدل املناخي ،Women Delivery 68. منظمة
Way Forward on Climate Justice((،  https://womendeliver.medium.com/csw66-looking-back-and-paving-the-way-forward-on-climate-justice-787e8590ea39، )تم االطالع عليه يف 

27 أيلول/سبتمرب 2022(. 
69. املرجع نفسه. 

70. تقود مبادرَة رابطة العمل بشأن العدالة االقتصادية النسوية للناس والكوكب أربُع جهات رشيكة رئيسية تشارك أيًضا يف قيادة ائتالفنَي للعمل من أجل العدالة االقتصادية والعدل املناخي، أال وهي: املنظمة 
النسائية للبيئة والتنمية، والفريق النسايئ العامل املعني بتمويل التنمية، ومنظمة تطوير املرأة األفريقية وشبكة االتصال )فيمنيت(، والتحالف األفريقي للعدالة املناخية. يف سياق منتدى جيل املساواة الذي 

نُظّم احتفاًء مبرور 25 سنة عىل إعالن ومنهاج عمل بيجني، يشارك كّل من الفريق النسايئ العامل املعني بتمويل التنمية ومنظمة تطوير املرأة األفريقية وشبكة االتصال )فيمنيت( يف قيادة ائتالف العمل بشأن 
العدالة االقتصادية، بينام يشارك كّل من املنظمة النسائية للبيئة والتنمية والتحالف األفريقي للعدالة املناخية يف قيادة ائتالف العمل بشأن العدل املناخي. 

https://wedo.org/feminist-economic-justice-for- ،71. رابطة العمل بشأن تغري املناخ، 2021، ورابطة العمل بشأن العدالة االقتصادية النسوية للناس والكوكب، واملنظمة النسائية للبيئة والتنمية
 Global Feminist Frameworks For Climate Justice Town تم االطالع عليه يف 2022/09/28(؛ أطر العمل النسوية العاملية من أجل اللقاء املفتوح املعني بالعدل املناخي( /people-and-planet

Hall((، أيلول/سبتمرب https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/09/Global-Feminist-Framework-Town-Hall-READER-FINAL.pdf  ،Frameworks Reader  ،2020 )تم االطالع عليه يف 
.)2022/09/28

https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/08/2022_GAP-submission.pdf .72

والتحالف األفريقي للعدالة املناخية، وغريها من املبادرات يف العام 2020 

د خلف املطالب البارزة  االتفاق البيئي العاملي الجديد،70 داعيًة إىل التوحُّ

ملواجهة الديناميّات املالية والتجارية واالقتصادية القامئة، وساعيًة إىل وضع 

بنية اقتصادية عاملية جديدة مناسبة للناس والكوكب.71  ويشكل االتفاق 

البيئي العاملي الجديد اسرتاتيجيًة تسلّط الضوء عىل الرتابط بني الصعوبات 

الهيكلية ومطالب العدالة إىل تغيري: 

أ( استخراج مايل استعامري مفرط للموارد الطبيعية يف سياق تقسيم 

عنرصي للعمل بني بلدان الشامل والجنوب، مع ما يتبع ذلك من نفاد 

للرثوة واملوارد وإحداث رضر دائم يف سالمة النظم اإليكولوجية؛ 

ب( تقسيم للعمل عىل أساس النوع االجتامعي، بحيث تساهم النساء 

يف كامل االقتصاد عن طريق تقديم الخدمات املنزلية والرعاية من 

دون مقابل، والحالة املتقلقلة التي يواجهنها عىل مستويَي التوظيف 

الرسمي وغري الرسمي.

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وااللتزامات المتعّلقة بالنوع االجتماعي 

والمناخ

مبوجب اتفاق باريس، عىل البلدان أن تقّدم خططها للعمل املناخي 

دة وطنيًا«. فتعرض البلدان يف  املعروفة بتسمية »املساهامت املحدَّ

دة وطنيًا اإلجراءات التي ستتخذها من أجل خفض  مساهامتها املحدَّ

انبعاثات الغازات الدفيئة بهدف بلوغ األهداف املذكورة يف اتفاق باريس. 

دة وطنيًا اإلجراءات التي ستتخذها  وتقّدم البلدان أيًضا يف مساهامتها املحدَّ

لتعزيز القدرة عىل الصمود من أجل التكيف مع آثار درجات الحرارة 

املتزايدة. وبحلول العام 2021، قّدمت معظم بلدان منطقة الرشق األوسط 

دة وطنيًا، التي تدمج  وشامل أفريقيا النسخ املنقَّحة من مساهامتها املحدَّ

بشكل أفضل اآلليات الوطنية املراعية للمسائل الجنسانية يف عملية 

التخطيط وتويل اهتامًما أكرب للنوع االجتامعي بشكل عام، مقارنًة بالثغرات 

دة وطنيًا.72  لكن  الكثرية التي تضّمنتها النسخة األوىل من املساهامت املحدَّ

كام سنناقش الحًقا، تبقى اإلشارة إىل النوع االجتامعي يف هذه التقارير 

فعالً تكنوقراطًيا إىل حد كبي، وال سيام مع غياب اإلرادة السياسية لدى 

الحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف معالجة األسباب 

الهيكلية وراء انعدام املساواة بي الجنسي. وتبقى سياسات املناخ الوطنية 
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إىل حد كبري انتقائيًة وغري شاملة، إذ تغيب فيها الحوارات االجتامعية 

والتمثيل االجتامعي وتستند إىل تحاليل وبيانات متقاطعة منفصلة عن 

املسائل الجنسانية. عالوة عىل ذلك، يبقى التمثيل النسايئ يف السياسات 

الوطنية وعملية اتخاذ القرارات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

ضعيًفا للغاية.73  فتذكر إحدى الناشطات مثاًل يف املقابلة أنه مبوجب 

االلتزامات املناخية، عىل البلدان أن تعنّي جهات تنسيق وطنية يف مسألتَي 

النوع االجتامعي واملناخ، غري أّن بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا مل تُقم بذلك بعد.74  فكثرية هي الخطوات التي تنتظر التنفيذ 

للحرص عىل إدراج االعتبارات والهواجس املعنية باملساواة بني الجنسني يف 

73. املرجع نفسه. 
74. مقابلة مع املشاركة الثامنة يف البحث، ناشطة يف املسائل النسوية وموضوع السيادة الغذائية، تونس، 2022/7/26. 

75. املرجع عينه. 
 https://www.genderclimatetracker.org/country-profiles 76. أداة تتبّع مسألتَي النوع االجتامعي واملناخ، ملفات البلدان

التخطيط واإلجراءات املرتبطة باملناخ، وذلك بهدف تطبيق هذه الخطط يف 

ة للمفاهيم الجنسانية ال تتوقف عند تحديات  نهاية املطاف بطريقة مغريِّ

تغري املناخ الفعلية فحسب، بل تعالج أيًضا العقبات والبنى النظاميّة 

والثقافية وتلك املرتبطة بالنفوذ التي تُضعف صوت املرأة واملجموعات 

املهمشة وقدرتها عىل تقديم الحلول املناخية يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا.75 

دة وطنًيا لبلدان منطقة الرشق األوسط  نورد خالصة املساهامت املحدَّ

وشامل أفريقيا يف الجدول التايل:76 

االلتزامات 
باملساهامت 

دة وطنًيا املحدَّ

اإلشارة إىل النساء/النوع االجتامعي العملية املعتَمدة إلعداد 
املساهامت

الفرتة الزمنية البلد

التخفيف 
التكيّف

كاّل دة  تم إعداد املساهامت املحدَّ
وطنيًا بعد استشارة جهات 

معنية متعددة

بني العاَمني 
2021 و2030

الجزائر

التخفيف 
التكيّف

- تّم التطرق بشكل خجول إىل موضوع النوع االجتامعي يف
دة وطنيًا.  ثة من مساهمة املغرب املحدَّ    النسخة املحدَّ

- تستند مناقشة إجراءات التخفيف إىل احرتام حقوق اإلنسان
   واملساواة بني الجنسني. 

دة وطنيًا بالرشاكة ثة من املساهمة املحدَّ - أُعّدت النسخة املحدَّ
   مع الشعوب األصلية بطريقة مراعية للمسائل الجنسانية.

دة  تحديث املساهامت املحدَّ
وطنيًا عن طريق إجراء عّدة 

جلسات استشارية وورش عمل 
قطاعية يف الفرتة املمتّدة بني 

العاَمني 2019 و2021

بني العاَمني 
2021 و2030

املغرب

التخفيف 
التكيّف

كاّل أُعّدت الوثيقة نتيجة التعاون 
الواسع النطاق بني الجهات 

املعنية الرئيسية

حتى العام 
2030

تونس

التخفيف 
التكيّف

كاّل مل تُذكَر أّي عملية إلعداد 
دة وطنيًا مساهمة محدَّ

حتى العام 
2030

مرص

التخفيف 
التكيّف

تشّكل املسائل الجنسانية موضوًعا رئيسيًا عملية تشاركية بني العاَمني 
2015 و2030

فلسطي

التخفيف 
التكيّف

دة وطنيًا باعتامد  ثة من املساهامت املحدَّ تلتزم النسخة املحدَّ
مقاربة مراعية لالعتبارات الجنسانية، إذ تأخذ يف االعتبار الحالة 
االجتامعية-االقتصادية للمجموعات املهمشة وتقيّمها. وقد ذُكر 
أّن هدف التنمية املستدامة رقم 5 بشأن املساواة بني الجنسني 
يشّكل إحدى األولويات يف مجال التكيّف يف لبنان، وهو يُعترَب 

"ذا جدوى يف جميع اإلجراءات".

أعّدت الوزارات املعنية 
دة الوطنية،  املساهامت املحدَّ

مع مداخالت من الخرباء 
واملستشارين التقنيني 

واملجموعات املعنية

حتى العام 
2030

لبنان

التخفيف 
التكيّف

عىل نحو غري مبارش مل تُذكَر أّي عملية إلعداد 
دة وطنيًا مساهامت محدَّ

بني العاَمني 
2020 و2035

العراق

التخفيف 
التكيّف

كاّل دة  أُعّدت املساهامت املحدَّ
وطنيًا من خالل عملية 

تشاركية تشمل استشارات 
الجهات املعنية الرئيسية 

والوكاالت التقنية

حتى العام 
2030

اليمن

التخفيف 
التكيّف

الرتكيز عىل املجموعات املستضعفة )التي تضم بشكل رئييس 
الفقراء والنساء وسّكان األرياف(.

عملية تشاركية حتى العام 
2030

األردن
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اتجاهات الحركات 
النسوية للمناخ 

ودينامّياتها 
في منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

  62.5% أعترب أّن تغرّي املناخ يجب أن يصبح أولوية

  36% أعترب أّن تغرّي املناخ مهّم، ولكنه ليس أولوية

  1.5% أعترب أّن تغرّي املناخ ال يجب أن يصبح أولوية
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المشاركة الضعيفة واالهتمام المتزايد

اتفقت أغلبية املشاركات يف البحث، من جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، عىل أّن العدل املناخ مسألة ال تُعطى األولوية وتأيت يف 

املراتب الالحقة ضمن خطة الجهات الفاعلة يف الدولة واملجتمع املدين، مبا 

فيها املنظامت النسوية وتلك املدافعة عن حقوق املرأة. يف الواقع، يبقى 

النشاط النسوي يف موضوع الرتابط بني املناخ واملسائل النسوية مهمالً يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مقارنًة مبناطق أخرى تواجه اآلثار 

واملخاطر املناخية عينها، مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا.

وعىل الرغم من توفر بعض األفراد والشبكات النسوية الناشطة يف موضوع 

العدل املناخي كجزٍء من حركات ومبادرات شعبية بيئية، أشارت املشاركات 

يف البحث إىل أّن تغي املناخ بشكل عام ال يزال موضوًعا بعيًدا عن طاولة 

النقاش، والعمل عىل معالجته يبقى خجوالً نظًرا إىل واقع عدم االعرتاف 

به بعد.

عة لغايات هذا التقرير اهتامًما متزايًدا  مع ذلك، تُظهر املعلومات املجمَّ

لدى املنظامت والجهات الفاعلة النسوية يف السعي إىل تحقيق العدل 

املناخي. وبدا هذا األمر واضًحا مثالً يف الردود عىل الدراسة االستقصائية 

بحيث أّن: 37 يف املئة من املستجيبني وافقوا بشدة عىل أّن تغري املناخ 

يشكل مسألة نسوية و23 يف املئة وافقوا عىل الفكرة نفسها، كام أشارت 

نسبة 62.5 يف املئة إىل أّن تغي املناخ يجب أن يصبح أولوية يف خطة 

الحركات النسوية يف املنطقة. 

إّن االهتامَم النسوي املتنامي يف العدل املناخي سببه اتجاهان اثنان عىل 

املستوينَْي اإلقليمي والعاملي: 

عندما اجتمعت ظروف تغري املناخ بجائحة كوفيد-19، أتيحت لنا . 1

فرصة التعرّف عىل التحديات القاسية املستقبلية مع ازدياد آثار تغري 

املناخ انتشاًرا وبروزًا. وقد نجم عن ذلك أن أطلقت جهاٌت، من بينها 

أصوات نسوية، يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا دعوات إىل 

مرحلة تعاٍف بعد كوفيد-19 تتمحور حول العدل املناخي.77   

يكتسب تغري املناخ زخاًم ويتحول تدريجيًا إىل مسألة عاملية ضمن . 2

الحركات النسوية، وبالتايل يلقى الرابط بني النوع االجتامعي واملناخ 

مزيًدا من الضوء الدويل، وال سيام بعد الزخم الناجم عن الجلسة 

السادسة والستني للجنة وضع املرأة يف العام 2022، التي أعطت 

للمرّة األوىل أولويًة للرتابط بني املساواة بني الجنسني وتغري املناخ 

واعتربت ذلك موضوعها الرئييس. وأّدى ذلك دوًرا بارزًا يف لفت انتباه 

الكثري من الجهات الفاعلة النسوية من منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا إىل جدول أعامل العدل املناخي. فبحسب ناشطة نسوية من 

فلسطني:

77. تيجبار، ر.، نيجهاوان، أ.، بورتر، د. )2021( )تقرير(. »تصّورات التحول االقتصادي النسوي« )Imaginings of a Feminist Economic Transformation( )ص. 1- 16(. منظمة أوكسفام الدولية  
https://www.oxfam.ca/feminist-economic-transformation/gfx/MENA_Report_English.pdf )تم االطالع عليه يف 10 آب/أغسطس 2022(. 

78. منظامت املجتمع املدين يف الدول العربية والشبكة النسوية. 
79. ُعقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ )مؤمتر األطراف السابع والعرشون( يف مراكش يف املغرب من 7 إىل 18 ترشين الثاين/نوفمرب 2016. 

80. مقابلة مع املشاركة األوىل يف البحث، ناشطة نسوية، فلسطني، 2022/8/3. 

 ترقّبنا أن يكون تغري املناخ موضوع التحضريات لجلسة 

اللجنة وضع املرأة يف العام 2022، من خالل شبكة إقليمية78  

أنشأناها يف مرحلة كوفيد-19. فقد أقرّت الشبكة بالعدل املناخي 

كأحد املواضيع التي ستنشط فيها. وبدأ زمالؤنا وزميالتنا النسويون 

والنسويات من املغرب الذين سبق أن اكتسبوا بعض الخربة يف 

املوضوع من خالل حضورهم مؤمتر األطراف الثاين والعرشين79  

مبشاركة تجاربهم وتجاربهّن مع أفراد الشبكة. وبهذه الطريقة، 

بدأت املنظامت النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

تويل املزيد من االهتامم إىل مسألة تغري املناخ وآثاره عىل النساء. 

لقد عمدنا إىل صياغة أوراق سياساتية وأعددنا بيانًا شفهيًا أُعلن 

عن مضمونه يف خالل الجلسة السادسة والستني للجنة وضع املرأة 

بالنيابة عن النساء يف فلسطني ويف املنطقة العربية«.80 )ناشطة 

نسوية، فلسطني(.

االفتقار إلى القدرات والمعارف

أظهرت الردود عىل الدراسة االستقصائية أّن املستجيبني متّكنوا من تحديد 

الظواهر البيئية الناجمة عن تغري املناخ )ارتفاع درجة الحرارة، وشّح املياه، 

والتصحر، وغريها من الظواهر(؛ غري أنهم أظهروا قدرًة أقّل عىل تحديد 

التداعيات املرتبطة باملسائل الجنسانية وكيفية مفاقمتها للتفاوتات االجتامعية 

والجنسانية. فعىل سبيل املثال، تبنّي أّن 18 يف املئة و23 يف املئة فقط من 

املستجيبي يتمتعون مبعرفة واسعة يف موضوع أثر تغي املناخ يف العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي وعمل النساء غي املدفوع يف مجال الرعاية، تباًعا.

عالوة عىل ذلك، أظهرت الدراسة أّن الجهات الفاعلة النسوية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا بدأت تفهم معنى االلتزام بخطة تنظر يف 

الرتابط بني املناخ والنوع االجتامعي وبكيفية تنفيذها. وذكر الكثريون 

افتقارهم إىل القدرة التقنية عىل االلتزام مبفاوضات ووضع سياسات معنية 

باملناخ عىل املستوينَي الوطني والدويل، وأشاروا إىل افتقارهم إىل املوارد 

للنظر يف هذا الرتابط وإضافته إىل مبادرات املنارصة التي ينّفذونها. وقد 

انعكس ذلك يف اإلجابات عىل أسئلة الدراسة االستقصائية حول تحديات 

انخراط الحركات النسوية يف مسألة العدل املناخي التي شملت: »االفتقار 

إىل املعرفة يف موضوع اآلثار االجتامعية الناجمة عن تغري املناخ«، وشكل 

ذلك أحد التحديات البارزة إذ ذكره 73 يف املئة من إجاميل املستجيبني؛ أما 

التحدي التايل فكان »االفتقار إىل املعرفة يف السياسات الوطنية والعاملية 

املرتبطة بتغري املناخ« مع تسجيل نسبة 62 يف املئة، وأفادت نسبة 58 يف 

املئة عن مشكلة »نقص األبحاث يف موضوع الروابط بني تغري املناخ والعدل 

بني الجنَسنْي«، وأشارت نسبة 52 يف املئة إىل »نقص التمويل«، وذكرت 

نسبة 40 يف املئة موضوع »النزاع وقابلية التأثر«، و37 يف املئة »االفتقار إىل 

القدرات التقنية«، وذكر 33 يف املئة »األولويات املتضاربة لدى الحركات 

النسوية«، و25 يف املئة »املساحة املدنية املتناقصة«. 
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وكام قالت ناشطة نسوية وباحثة يف شؤون املناخ من املغرب:

 عندما أحاول إقناع منظمة مدافعة عن حقوق املرأة 

بتعميم موضوع تغري املناخ يف برامجها، يأتيني الرد بأّن هذه املسألة 

ليست بأولوية. وأعترب أّن هذا األمر ينجم عن االفتقار إىل املعرفة 

بشأن أثر تغري املناخ عىل النساء تحديًدا. ويعود سبب ذلك إىل أننا 

مل نبدأ إاّل مؤخرًا بإعارة مسألة تغري املناخ انتباًها يف منطقتنا. لذلك، 

ال تأخذ املنظامت عىل عاتقها موضوع تغري املناخ وال تدرك مدى 

خطورته عىل املسائل التي تنشط فيها. وعندما تدرك فعليًا مدى 

تأثُّرها به، ستصبح الحركات النسوية يف املنطقة أكرث فعالية يف هذا 

املضامر«.81 )ناشطة نسوية وباحثة يف شؤون املناخ، املغرب(.

مقاربات متنوعة للتعامل مع قضايا المناخ

تُظهر األدلة أّن النسويات يف املنطقة يُعرَن مسألة املناخ اهتامًما أكرب أكرث 

من أّي وقت مىض. فمن بني العناوين العرشة مثالً التي شكلت أساس 

بيان االقتصاد النسوي82  الذي صدر يف العام 2021 والذي أعّدته ناشطات 

نسويات يف أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ارتبط عنوانان 

فقط مبارشًة باملناخ والبيئة. بالفعل، يربز اعتقاٌد، خصوًصا بني النسويات 

األصغر سًنا الناشطات يف عّدة قطاعات اللوايت شاركن يف املقابالت يف 

سياق إعداد هذا التقرير، مفاده أّن البيئة األوسع نطاقًا املرتبطة بالسياسة 

واالقتصاد وحقوق اإلنسان ترتك أثرًا كبريًا يف النوع االجتامعي والعدل 

املناخي؛ وبالتايل، يجب وضع خطة نسوية معنية باملناخ ملعالجة املحفزات 

السياقية واملنهجية األوسع نطاقًا املؤدية إىل اإلقصاء والقمع. 

يف الواقع، مل يكن من الصعب تحديد النزعات املتعددة يف مقاربة الرتابط 

بني النوع االجتامعي واملناخ يف املحادثات التي أجريناها مع املشاركات يف 

البحث. 

81. مقابلة مع املشاركة الثالثة يف البحث، ناشطة نسوية وباحثة يف شؤون املناخ، املغرب، 2022/7/21. 
82. تيجبار، ر.، نيجهاوان، أ.، بورتر، د. )2021( )تقرير(. »تصّورات التحول االقتصادي النسوي« )Imaginings of a Feminist Economic Transformation( )ص. 1- 16(. منظمة أوكسفام الدولية 

https://www.oxfam.ca/feminist-economic-transformation/gfx/MENA_Report_English.pdf )تم االطالع عليه يف 10 آب/أغسطس 2022(. 

ويربز هذا االختالف من جانبني. فهو يَظهر عىل مستوى تحديد اإلطار، 

باإلضافة إىل مستوى االسرتاتيجيات املعتَمدة للتغيري. بشكل عام، ميكن 

تصنيف املقاربات املهيمنة ضمن فئتني عىل ضوء التمييز املالَحظ واملستِند 

إىل خطاب املشاركات يف البحث، وهام: مقاربة راديكالية للمناخ ومقاربة 

إصالحية.  

تلقى املقاربة الراديكالية للمناخ دعم الناشطات النسويات اللوايت يؤمّن 

يف تقاطع أشكال التمييز.

يف ما يتعلق بتحديد اإلطار: تعترب الناشطات أّن العدل املناخي يشكل 	 

جزًءا من مسعاها إىل تحويل كل عالقات القوة يف املجتمع، وليس 

فقط تلك املرتبطة بالنوع االجتامعي. ويُنشنئ الروابط بني اإليكولوجيا 

والذكورية والرأساملية واالستعامر؛ ويعتربن مشكلة املناخ جزًءا من 

رؤية أوسع للعدالة عىل املستويات االجتامعية واالقتصادية والبيئة. 

يف ما يتعلق باالسرتاتيجيات: تشدد الناشطات الراديكاليات عىل 	 

إنشاء الحركات؛ وتحفيز التغيري عىل مستوى القواعد الشعبية؛ وتوفري 

معارف بديلة، وإنشاء تحالفات وحركات عابرة للقطاعات. 

تلقى املقاربة اإلصالحية للمناخ دعم الناشطات يف مجال حقوق املرأة.

يف ما يتعلق بتحديد اإلطار: تتحدث معظم الناشطات عن املناخ 	 

وآثاره عىل النساء. وهّن أقّل اهتامًما بالعمل يف عّدة قطاعات يركّزن 

أكرث عىل النشاط يف مسألة واحد، كام ميلن إىل الفصل بني تغري املناخ 

واملشاكل الهيكلية األكرب، وإىل الفصل ما بني مشاكل تغري املناخ 

وحلوله. 

يف ما يتعلق باالسرتاتيجيات: تركّز الجهات الفاعلة اإلصالحية بشكل 	 

خاص عىل التأثري يف سياسات املناخ، والتمثيل السيايس للنساء، 

وتحسني قدرة النساء عىل الصمود وغريها من القدرات، والتوعية 

بشأن تغري املناخ. 

تنتقد الجهات الفاعلة النسوية الراديكالية ما تعتربه مقاربات غري سياسية 

لتغري املناخ لدى املنظامت البيئية وتلك املدافعة عن حقوق املرأة. 
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الجهات الفاعلة الراديكالية الجهات الفاعلة اإلصالحية الفئة

تنظيم نشاط متقاطع 
الرتكيز عىل تحويل كّل عالقات القوة غري املتكافئة، مبا يف ذلك النوع 

االجتامعي
فشل األنظمة/تغيري األنظمة

نشاط يف مسألة واحدة
الرتكيز عىل مدى تأثّر املرأة بتغري املناخ

فصل املشاكل/الحلول
الحلول التقنية

إنشاء الحركات
تنظيم القواعد الشعبية
إنتاج املعلومات البديلة

إقامة التحالفات

املنارصة/ التأثري يف سياسات الدولة
التوعية

بناء القدرات
توفري الخدمات

نوع االسرتاتيجيات

فبحسب املقاربات غري السياسية، يشكل تغري املناخ مجرّد تفصيل تقني 

ميكن معالجته من خالل مقاربات تكنوكراطية فردية بدالً من اعتامد 

مقاربة تحويلية شاملة لالقتصاد والعالقات االجتامعية وطرق اإلنتاج. 

وبحسب ناشطة نسوية من األردن:

 يف منطقتنا، تتشارك الحركات البيئية والنسوية نقاطًا 

متشابهة نوًعا ما يف ما يتعلق مبقاربة عدم التسييس. تتصف 

الحركات البيئية بأنها أكرث احرتافية وبأنها تعتمد تنظياًم غري 

حكومي، مع تركيزها عىل اإلصالحات: املشاريع الكبرية، والطاقة 

النظيفة، وغريهام. عىل نطاق واسع، ال تربز أّي مشكلة يف الوضع 

الراهن إليجاد بديل مناهض للرأساملية/السيطرة الذكورية. أعتقد 

أّن مقاربة عدم التسييس هذه تشكل أيًضا عامالً أساسيًا يؤثر يف 

خطاب حقوق املرأة ومينعه من معالجة املسائل البيئية. بهدف 

التوصل إىل إنشاء مجتمع عادل بيئيًا واجتامعيًا، من الرضوري 

أن تتخذ الحركات موقًفا سياسيًا وأن تنظر بإمعان يف اقتصادنا... 

ومجّدًدا، ما من إرادة قوية لتحقيق ذلك«.83 )ناشطة نسوية، 

األردن(

عالوة عىل ذلك، تركّز النسويات الراديكاليات عىل رضورة االطاّلع عن 

كثب عىل الرصاعات التي تواجهها القواعد الشعبية. وهّن يصفن املنظامت 

والحركات بأنها ترتكّز يف املراكز الحرضية وبأنها غري شاملة للطبقات 

االجتامعية األكرث فقرًا واملناطق الريفية واألكرث تهميًشا، حيث يتم االعتامد 

أكرث عىل التنوع البيولوجي واملوارد املائية من أجل كسب سبُل العيش 

وإتاحة األمن الغذايئ. ويُعترب هذا األمر عامالً بارزًا يف عرقلة عملية وضع 

خطة فعالة بشأن املناخ واملسائل النسوية. وكام فرّست ناشطة يف مجال 

النسوية والسيادة الغذائية من تونس:

 إّن الطريقة األسهل لالنخراط يف مسألة املناخ هي من 

خالل إدراج املنظامت املعنية بشؤون النساء لهذه املسألة يف جداول 

أعاملها؛ غري أّن الطريقة األكرث فعالية هي من خالل العمل عىل 

مستوى القواعد الشعبية، أي من خالل العمل مع النساء املترضرات 

اللوايت هّن يف طليعة َمن يتأثر بتغري املناخ؛ أعتقد أّن األسباب 

الرئيسية وراء عدم تسليط الضوء عىل املناخ يف جداول أعامل 

83. مقابلة مع املشاركة 14 يف البحث، ناشطة نسوية، األردن، 2022/7/14. 
84. مقابلة مع املشاركة الثامنة يف البحث، ناشطة يف املسائل النسوية وموضوع السيادة الغذائية، تونس، 2022/7/26. 

85. مشاركة يف ورشة املصادقة عىل نتائج البحث، 2022/9/19. 

الحركات النسوية وتلك املدافعة عن حقوق املرأة تتمثل يف منع 

هؤالء النساء من بلوغ املنصات وإقصائهن من األنظمة التعليمية 

وغريها من األنظمة التي تتيح لهّن إنشاء الشبكات. بفضل عميل 

مع النساء املزارعات، أعلم إىل أّي مدى هّن معرّضات لخسائر كبرية 

بسبب موجات الحر الشديد التي تؤدي إىل خسارة كّل محاصيلهّن. 

لو متتّعت هذه الفئة من النساء بصوٍت مداه أبعد، أعتقد أّن مسألة 

تغري املناخ التي تشكل مسألة نسوية كانت لتربز يف وقت أرسع«.84  

)ناشطة يف مجال النسوية والسيادة الغذائية، تونس(.

ع املقاربات واالسرتاتيجيات املرتبطة بتغري  من الرضوري اإلشارة إىل تنوُّ

املناخ للجهات الفاعلة النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

وذلك منًعا الفرتاض توفُّر حركة واحدة يف املنطقة. ففي الواقع، تتنّوع 

الحركات النسوية وتتنّوع معها املقاربات والسياسات. لكن، كام فرّست 

إحدى املشارِكات يف ورشة املصادقة عىل نتائج البحث:

 يجب أاّل نسعى إىل توحيد رؤى الحركات النسوية. 

النسويات الراديكاليات والنسويات البيئيات والنسويات 

التقليديات... تعمل كّل هذه الحركات لتحقيق هدف معنّي. فأزمة 

املناخ ضخمة واالحتياجات هائلة، وبالتايل نحتاج إىل كّل أنواع 

املساعدة يف هذا املوضوع. عندما تعتمد الحركات مقاربات متنوعة، 

فهذا يعني أنها حيوية ونشطة، وهو عامل إيجايب دوًما«.85  

نموذج جديد، نضال قديم

كام ذُكر سابًقا، أشارت املشاركات يف البحث إىل عدم الرتكيز بشكل خاص 

عىل تغري املناخ ضمن الحركات النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. فقد اعتربت املشاركات يف البحث من مختلف األجيال ومختلف 

البلدان يف أنحاء املنطقة أّن الرتابط بي النوع االجتامعي واملناخ مسألة 

»جديدة« و«غي ُمعالَجة من الناحية النظرية« مبا يكفي، ما يعني غياب 

النظريات يف موضوع العالقات بي العدل املناخي والعدل بي الجنسي؛ 

ويسلّط ذلك الضوء عىل رضورة دعم املزيد من الجهود لتوثيق النضاالت 

)واملعارف( املاضية والحالية التي تواجهها النساء ومجتمعاتهّن وتحليلها من 

منظور نسوي بيئي. بعبارة أخرى، بينام تُعترب النسوية البيئية منوذًجا جديًدا 
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يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تعود النضاالت املحلية التي 

يخوضها كّل من الرجال والنساء يف موضوع الحق يف األرض واملاء والصحة 

واملسكن وكسب سبُل العيش والبيئة بشكل عام إىل عقوٍد من الزمن. ومع 

أّن هذه النضاالت اليومية ال تُخاض بالرضورة تحت عنوان »تغري املناخ«، 

وعىل الرغم من أّن عدًدا من النساء اللوايت يشاركن يف هذه املواجهة 

ال يعتربَن أنفسهّن »نسويات«، فهذا ال يُضعف ارتباط هذه الصعوبات 

باملسائل الجنسانية والعدل املناخي. وكام قالت صفاء ط.: »تعكس الكثري 

من الخطوات املتَخذة عىل األرض أطَر عمل نسوية بيئية، حتى وإن مل تكن 

تُطلِق عىل نفسها هذه التسمية«.86 وميكن أن ينطبق ذلك يف حالة النضال 

الطويل الذي تقاسيه النساء السالليات والذي امتد عىل عقَدين حتى اآلن 

ملواجهة مصادرة األرايض يف املغرب،87 أو يف حالة االحتجاجات األخرية يف 

أهوار العراق ضد الظروف القاتلة التي قاساها السكان نتيجة الجفاف 

وضد اآلثار السلبية لبناء السدود الكبرية عىل نهَرْي دجلة والفرات.88 لهذا 

السبب، تعتقد الكثري من املشاركات يف البحث أّن اعتامد منظور نسوي 

بيئي يُكسب الحركات النسوية رؤيًة جديدة حول املشاكل واملسائل 

واألولويات يف مجتمعاتها ومينحها أدوات جديدة لتقريب الحركات 

والنضاالت وتوحيدها. 

يف هذا الصدد، وبهدف سّد الثغرة النظرية إلنشاء الحركات، شهدت 

السنوات القليلة املاضية استثامًرا متناميًا يف إنتاج املعارف وصياغة 

النظريات يف موضوع الرتابط بني النسوية واملناخ، وذلك من جانب 

الناشطات النسويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

تشكل »ورشة املعارف« إحدى املنظامت النسوية القليلة يف لبنان التي 

كانت وال تزال تركّز عىل هذه املسألة. وكونها جمعية تسعى إىل البحث 

يف قصص النساء وتاريخهّن، عمدت ورشة املعارف يف العام 2017 إىل 

توثيق وإتاحة التواريخ الشفوية والتجارب املرتبطة بالنساء يف الحركات 

البيئية التي شاركت يف النضاالت والحمالت من أجل الدفاع عن األرض ضد 

السياسات واملشاريع الساعية إىل الربح.89 

يف سياق حديثها عن الدافع وراء هذه املبادرة، قالت دمية قائدبيه من 

ورشة املعارف:

 كان من الواضح يل أّن الناس يُظهرون اهتامًما متزايًدا 

يف هذه املسألة. وقد شعرُت أيًضا باهتامٍم متناٍم يف هذه املسألة 

ضمن املجموعات النسوية يف لبنان. وساهم هذا األمر يف ترسيخ 

اعتقادي مبدى أهمية إتاحة املوارد النسوية البيئية التي تفسح يف 

املجال أمام النقاش والنقد. لقد أردنا تسليط الضوء عىل مسألة تغري 

املناخ ليس كموضوع »مجرَّد« بل كمسألة مرتبطة ارتباطًا وثيًقا يف 

حياتنا اليومية واقتصاداتنا وسبُل عيشنا. وتشكل هذه املبادرة أيًضا 

86. قائدبيه، د.، ط.، ص.، ديراين، ز. )15 حزيران/يونيو 2022(. »ما تبّقى: تصّورات نسوية بيئية )What Remains: Eco-Feminist Pursuits(. الورشة. ورشة املعارف. تم االطالع عليه يف 11 آب/أغسطس 
2022، من https://www.alwarsha.org/what-remains-intro-en/. هذا الكتاب، الذي يحقق يف املسائل النسوية والبيئية، أبرص النور بعد إطالق دعوة عامة لتقديم املواد. وقد استجابت لهذه الدعوة 

كاتبات وفنانات وناشطات بيئيات ونسويات وباحثات محلّيات قّدمن محتوى يحقق يف الروابط بني النسوية والبيئة. 
87. جمعية أطاك املغرب، الحركة الساللية: النساء املغربيات يف مواجهة مصادرة األرايض Moroccan women fighting land dispossession((، يف 2022-8-14،  

 .https://waronwant.org/news-analysis/soulaliyate-movement-moroccan-women-fighting-land-dispossession
88. لالطاّلع عىل مزيد من التفاصيل عن جفاف أهوار العراق واالحتجاجات، انظر: شبكة األهوار لحقوق اإلنسان عىل إنستغرام. 

 .https://www.alwarsha.org/environmental-movements/  :89. الورشة، الحركة البيئية
90. مقابلة مع دميا قائدبيه، مديرة ورشة املعارف، لبنان، 2022/07/18. 

نقطة بداية للغوص يف املسائل الشخصية والحميمة والفنية؛ وتتيح 

للجميع إمكانية التحدث عن هذه املسألة، حتى وإن مل يتمتعوا 

بـ«الخربة« البيئية أو الجنسانية«.90 )دمية قائدبيه، مديرة ورشة 

املعارف، لبنان(. 

ما يحّفز املبادرات من هذا النوع هو حاجة الناشطات النسويات يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل البدء بالتفكري يف الرتابط بني املناخ 

والنسوية وكيفية ترجمته يف سياقات املنطقة من خالل الحياة الفعلية 

للناس وتجاربهم. 

ففي الواقع، سلّطت الكثي من املشاركات يف البحث الضوء عىل رضورة 

الحد من تقسيم الحركات، الذي يشكل بذاته صعوبًة يجب تخطّيها. 

وذكرت الكثري من املشاركات النقَص يف تبادل اآلراء بني الحركات البيئية 

والحركات النسوية. والحظت املشاركات نزعًة عامة لدى الحركات عىل 

العمل بطريقة منعزلة واملشاركة والتواصل بشكل طفيف مع الحركات 

واملجموعات األخرى. وقد تم تحديد هذا األمر كعامل يعيق تشكيل حركة 

قوية ناشطة يف املسائل النسوية واملناخية.

 من املهم جًدا يف سياقنا الحايل أن نقّر بأهمية االلتحاق 

بحركات، فالحركات البيئية مثالً ال تعتقد بالرضورة أّن السيطرة 

الذكورية تؤدي دوًرا كبريًا يف التدهور البيئي. بالتايل، ميكن اعتامد 

الطريقة املعاكسة، عرب خوض مناقشات مع املجموعات البيئية 

حول مدى أهمية العدل بني الجنَسنْي لتعطيل األنظمة التي آلت 

بنا إىل وضعنا الحايل. أعتقد أنه من املفيد أن نناقش مع النسويات 

واملجموعات األخرى القواسم املشرتكة يف ما بينها« )ناشطة نسوية، 

األردن(.
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تضارب األولويات في إطار مدني آخذ في 
التقلُّص

أشارت األغلبية الساحقة من املشاركات يف البحث إىل تحّديات سياقيّة 

تعيق بناء الحركات النسوية املعنيّة بجدول أعامل العدل املناخي، وعىل 

رأسها مسألة »األولويات املتضاربة« للحركات النسوية يف املنطقة. 

فمواجهة الحروب، واملجاعة، والنزوح، وغريها من األولويات االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية األساسية، يف ظل الضغوط وردود الفعل العنيفة يف 

بلدان تلك الحركات – التي غالبًا ما تكون عىل حساب سالمة هذه الحركات 

وأمنها – تُعّد »رفاهيًة« ال يستطيع كثريون تحّمل أعبائها. وعىل حّد تعبري 

الباحثة والناشطة النسوية املرصية يف مجال املناخ:

 بعض املسائل »حّساسة من حيث الوقت«، مبعنى أنّني 

لو كنت أنزف عىل سبيل املثال، وأنا أعاين من حساسية، فسأعالج 

النزيف قبل الحساسية حتاًم. ويف ظّل ظروف تجرب الناس عىل 

»الزحف« وراء احتياجاتهم األساسية، واملشاكل املحلّية واإلقليمية 

املتعلّقة بوضع املرأة، يبدو األمر كالعيش يف مجتمع يشبه غرفة 

طوارئ املستشفى. مثّة أولويّات متداخلة، ويف ظّل الحالة السياسية 

التي تتطلّب الصمت والحذر، وحالة الطوارئ التي تتعرّض فيها 

النساء يوميًا للعنف الجسدي، قد يبدو الحديث عن املناخ رفاهيًة. 

إاّل أنّني ال أرى هذه املسائل متناقضًة، بل منسجمًة مع بعضها. 

علينا يف النهاية أن نتابع العمل عىل املدى البعيد، وأن نراعي ونقّدر 

من دون لوٍم حقيقة أّن الناس يبحثون عن آليات نجاة قريبة 

املدى«.91 )باحثة وناشطة نسوية يف مجال البيئة، مرص(

طرحت املشاركات يف البحث مسألًة أخرى، وهي التضييق املستمّر 

للمساحات املخّصصة للمجتمع املدين، ما يقّوض بناء الحركات النسوية 

وعملها. وذكرت املشاركات اإلطار السيايّس األعّم وسياسة السلطات 

النشطة للحّد من املساحات املدنية والحركات السياسية كتحدٍّ يف وجه 

تأسيس تلك الحركات النسوية. فتحّدثت الناشطات عن الواقع القايس الذي 

يواجهه املدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطات النسويات يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا، الذي تتّسم بالقيود عىل قدرتهم عىل تلّقي 

الدعم الدويل، وزيادة يف السياسات التقييدية عىل حّرية التجّمع وتأسيس 

الجمعيات والتعبري، باإلضافة إىل الهجامت العنيفة والتحرّش والرتهيب.

91. مقابلة مع املشاركة 18 يف البحث، باحثة وناشطة نسوية يف مجال البيئة، مرص، 2022/8/1. 
92. زايد، د.، سويرز، ج. )2014(. الحملة ضد الفحم يف مرص )The Campaign Against Coal in Egypt(. Merip. تم االطالع عليه يف 16 آب/أغسطس، 2022، من الرابط التايل

 ./https://merip.org/2014/07/the-campaign-against-coal-in-egypt 
93. منظمة هيومن رايتس ووتش. )التاريخ غري محّدد(. حملة مرص عىل املجتمع املدين )Egypt Crackdown on Civil Society(. منظمة هيومن رايتس ووتش. تم االطالع عليه يف 16 آب/أغسطس، 2022، 

 .https://www.hrw.org/tag/egypt-crackdown-civil-society من الرابط التايل
94. يجمع مؤمتر األطراف الـ27 الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ، باإلضافة إىل مئات الخرباء والصحافيني وممثيل الرشكات واملجموعات غري الحكومية. يعّد مؤمتر األطراف الـ27، 

الذي سيُعقد ترشين الثاين/نوفمرب 2022، فرصًة مهّمًة بالنسبة إىل املجتمع الدويل لاللتقاء ومناقشة العمل املناخي الطموح والقائم عىل الحقوق. 
95. منظمة هيومن رايتس ووتش. )2022(. مرص: ترصيحات بشأن مؤمتر املناخ تؤرش إىل تقييد النشطاء. ينبغي احرتام الحق يف حرية التعبري يف قمة املناخ، منظمة رصد حقوق اإلنسان. تم االطالع عليه يف 1 

 https://www.hrw.org/news/2022/07/12/egypt-statements-cop27-imply-restricting-activism أيلول/سبتمرب، 2022، من الرابط التايل
96. يب يب يس. )2021، 6 ترشين الثاين/نوفمرب(. مؤمتر األطراف الـ26: مسرية اآلالف ألكرب احتجاج يف غالسكو )Thousands march for Glasgow›s biggest protest :COP26(. يب يب يس. تم االطالع عليه يف 

 .https://www.bbc.com/news/uk-scotland-59185007 3 أيلول/سبتمرب، 2022، من الرابط التايل
97. منظمة هيومن رايتس ووتش. )2013، 26 ترشين الثاين/نوفمرب(. مرص: قانون االجتامعات العامة الجديد شديد التقييد. القانون سيتيح تصعيد القمع وخنق الحمالت االنتخابية. منظمة رصد حقوق 

 .https://www.hrw.org/news/2013/11/26/egypt-deeply-restrictive-new-assembly-law اإلنسان. تم االطالع عليه يف 3 أيلول/سبتمرب، 2022، من الرابط التايل
98. منظمة هيومن رايتس ووتش. )14 ترشين الثاين، 2021(. مرص: االنتهاكات املتفشية ال تؤهل مرص الستضافة قمة املناخ. مشاركة املجتمع املدين يف القمة 27 بخطر كبري، منظمة رصد حقوق اإلنسان. تم 

 https://www.hrw.org/news/2021/11/14/egypt-rampant-abuses-make-poor-climate-host استخالص املعلومات يف 1 أيلول/سبتمرب، 2022، من الرابط التايل
99. سيُعقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ الـ27 من 6 إىل 18 ترشين الثاين/نوفمرب 2022 يف رشم الشيخ يف مرص. 

قّدمت ناشطة نسوية من مرص مثااًل عىل تأثي تقلّص املساحات املدنية 

عىل قدرة النسويات والجهات الفاعلة األخرى عىل تنظيم األنشطة 

حول جدول أعامل يتعلّق باملناخ. وفّصلت الناشطة انخراطها يف حملة 

»مرصيون ضد الفحم«، وهي حملة أُطلقت يف العام 2012 وشّكلت تحالًفا 

واسًعا يضّم ناشطني يف مجال املناخ وحقوق اإلنسان والنسوية وحقوق 

العاّمل، لالحتجاج عىل قرار الحكومة املرصية باسترياد الفحم لدعم مصانع 

اإلسمنت. واستفادت الحملة من الحّرية املستجّدة يف املجالني السيايس 

والعاّم نتيجة ثورة يناير 2011، فحشدت الدعم الشعبي للطعن يف اّدعاءات 

الحكومة والرشكات القائلة إّن استرياد الفحم هو الطريقة الوحيدة لتلبية 

احتياجات مرص.92 واستطاعت الحملة أيًضا التأثري عىل وسائل اإلعالم 

والخطابات الرسمية، ما أّدى إىل إعداد سياسة حكومية بشأن الطاقة، 

تتعلّق باملخاوف الشعبية حول العدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان. إاّل أّن 

القمع املتزايد واملنظّم الذي مُيارَس عىل املجتمع املديّن املرصي93 أّدى إىل 

وقف األنشطة العامة التي تقيمها الحملة. من خالل إلقاء نظرة رسيعة 

عىل صفحة الحملة عىل فيسبوك، يظهر منشور واحد نرُش يف العام 2021، 

وتليه بعض املنشورات األخرى من العام 2017، ما يُظِهر خمول الحملة يف 

السنوات األخرية.

تحضريًا ملؤمتر األطراف السابع والعرشين يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغرّي املناخ، الذي سيُعقد يف مرص،94 عرّبت 36 جمعيًة عن اهتاممها 

بقدرة املجتمع املدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل رفع 

الصوت خالل مؤمتر األطراف املقبل.95 من املقّرر أن يُعقد هذا املؤمتر يف 

مدينة رشم الشيخ السياحية، ما يلغي إمكانية حدوث تظاهرات شعبية 

يف الشوارع، كتلك التي حصلت يف غالسكو.96 باإلضافة إىل ذلك، تضبط 

الحكومة املرصية بشّدة التظاهرات، مستعينًة بقانون التظاهر الصادر يف 

العام 97،2013 والذي مينع أّي تجّمع عام قبل الحصول عىل موافقة وزارة 

الداخلية. وتعمل القوى األمنية يوميًا عىل تفريق التظاهرات باستخدام 
القوة املفرطة، وقد أوقفت آالف األشخاص بسبب التظاهر من دون إذن.98

نتيجة هذا الوضع الصعب جًدا، تعرب الناشطة النسوية املرصية عن 

شكوكها يف قدرة الناشطني يف مجايل النسوية واملناخ عىل تنظيم األنشطة 

املتعلّقة مبؤمتر األطراف السابع والعرشين99 املقبل، الذي من امُلقّرر أن 

يُعَقد يف مرص يف ترشين الثاين 2022:
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ا يف املنطقة عموًما ويف مرص خصوًصا.   الوضع يّسء جدًّ

نحن الناشطات شاركنا عن كثب يف مؤمتر األطراف ملّدة طويلة، 

فمع كّل مؤمتر أطراف، ويف كّل بلد، يُبنى تحالف ملواكبته. إاّل أنّنا ال 

نستطيع تأسيس تحالف مامثل يف مرص بسبب القيود عىل املجتمع 

املدين، التي تسبّبت يف إغالق منظاّمت حقوق املرأة وعجزها عن 

العمل. تتعرّض الناشطات النسويّات للتهديد، وتُغلق منظاّمتهّن، 

ويهاجر بعضهّن، ويُسجن بعضهّن أيًضا«.100 )ناشطة نسوية يف 

مجال املناخ، مرص(

بات تقلّص الحيّز املديّن هو املعيار السائد يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، حيث باتت الحمالت ضّد الناشطني والناشطات يف مجايَلْ حقوق 

اإلنسان والبيئة تنترش وتزداد. ويزداد الوضع تعقيًدا يف السياقات التي 

تشهد أزمات طويلة األمد، ونزاًعا مسلًّحا، واحتالاًل، وهي أمور تقلّل من 

قيمة قضايا النوع االجتامعي واملناخ التي مل تكن أصاًل تُعطى األولوية 

الالزمة. تؤثّر هذه العوامل أيًضا عىل قدرة الناشطات النسويات يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل صياغة خطاب سيايس وجدول أعامل 

للتغرّي املناخي. وعرّبت ناشطة نسوية من لبنان عن هذا الواقع قائلة:

 تُعد الحركة النسوية بشأن املناخ يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا هّشًة ألّن الصعوبات كثرية جًدا، والتحديات 

مفرطة جًدا، ومستوى القمع عاٍل جًدا، وأولويات البقاء تعيق بناء 

حركة نسوية بيئية مزدهرة. يف الوقت نفسه، أرى أّن النضاالت 

اليومية املتعلّقة بالحّق يف األرض، واإلبعاد من األرض، والحّق يف 

الصّحة والغذاء واألمن، وشّح املياه، ال تجري معالجتها ضمن جدول 

أعامل »التغرّي املناخي«، ألن األنظمة السياسية واالقتصادية القامئة 

تعترب هذه النضاالت معارضًة لها وللسلطة«.101 )دمية قائدبيه، 

مديرة ورشة املعارف، لبنان(

أكّدت عىل وجهة النظر هذه املشاركات األخريات يف البحث، اللوايت طرحن 

بشكل متكّرر مسائل تتعلّق باملخاطر املرتبطة بالنشاط النسوي املناخي 

التي تثقل كاهلّن وتحّد من قدرتهّن عىل تنظيم جدول أعامل بشأن التغرّي 

املناخي وتنفيذه بشكل فّعال. وأوضحت ناشطة نسوية مناخية أخرى من 

لبنان هذا األمر قائلة:

 مثّة جّو سيايس كامل مينع وضع جدول أعامل نسوي 

للتغرّي املناخي. فالقضايا البيئية ال تُعطى األهمية التي تستحقها؛ 

وال يُسَمح مبناقشتها إاّل يف اإلطار العلمي، لكن مبجرّد ربطها بالوضع 

»االجتامعي«، يف الكثري من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

قد تُتّهمون بالـ«إرهاب«، و«العمل مع العدو«، والحصول عىل 

»التمويل غري الرشعي«.102 )ناشطة يف مجال املناخ، لبنان(

100. مقابلة مع املشاركة 4 يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال املناخ، مرص، 2022/7/22. 
101. مقابلة مع دمية قائدبيه، مديرة ورشة املعارف، لبنان، 2022/07/18. 

102. مقابلة مع املشاركة 13 يف البحث، ناشطة يف مجال املناخ، لبنان، 2022/7/18. 
103. مقابلة مع املشاركة 16 يف البحث، ناشطة نسوية، مرص، 2022/7/14. 

104.  مقابلة مع املشاركة 9 يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال املناخ، تونس، 2022/7/20. 

االفتقار إلى عمليات ديمقراطية مناخية 
وطنية

مع استمرار تقلّص املساحات املُتاحة ألصوات املجتمع املدين، يستمّر 

االفتقار إىل الشفافية، وغياب العمليات الشاملة والدميقراطية، وانتشار 

العقليات الذكوريّة يف الهيمنة عىل مساحات القّوة، ما يحّد من قدرة 

املنظاّمت النسوية ومنظاّمت حقوق املرأة عىل االنخراط يف آليات الحوكمة 

وصنع القرارات املتعلّقة بالسياسات املناخية الوطنية. أشارت املشاركات يف 

البحث أيًضا إىل هذه القضايا املتعلّقة بالحوكمة، فاعتربَن أنّها تردع مشاركة 

النسويات ومنظامت حقوق املرأة يف جدول أعامل املناخ. وتعترب كافة 

املشاركات يف البحث من جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

أّن متثيل النساء ال يزال متدنًّيا جًدا عىل جميع مستويات صنع القرارات 

وهيئات صنع السياسات املتعلّقة بالتغّي املناخي، مبا يف ذلك عىل املستوى 

الوطني:

 يف بلداننا، ال مُتثّل املرأة، وتُستبعد من املشاركة يف 

السياسات الحكومية املتعلّقة بالتكيّف مع التغرّي املناخي. ويغيب 

منظور النوع االجتامعي، كام لو أّن التغرّي املناخي سيؤثّر عىل 

الجميع بالتساوي! ال نجد النساء عىل طاولة الحوار أو يف منتديات 

صنع القرارات، فاملرأة ُمستبعدة دامئًا«.103 )ناشطة نسوية، مرص(

هذا النقص يف التمثيل يرّض جًدا بفعالية إجراءات تخفيف آثار التغرّي 

املناخي والتكيّف معه. باإلضافة إىل ذلك، فإّن االعتبارات املتعلّقة بالنوع 

االجتامعي غائبة بشكل ملحوظ عن الخطط والسياسات املناخية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. أشارت الكثري من املشاركات يف البحث إىل 

أّن العدالة بي الجنَسْي تبقى اعتباًرا »كاملًيا« جًدا، يف الحاالت املحدودة 

التي اعُتربت فيها جزًءا من سياسات التكّيف أساًسا. يف السياقات التي يبدو 

فيها أّن الجهات الفاعلة الحكومية تطّور جدول أعامل مناخيًّا مراعيًا ملنظور 

النوع االجتامعي، نظرت معظم املستجيبات إليها باستهزاء عىل  أنّها حركة 

تهدف إىل نيل الرضا والحصول عىل الرشعية والـ«متويل« من املجتمع الدويل، 

بداًل من االستجابة إىل احتياجات مجتمعاتها الفعليّة. وما دعم هذا الرأي 

هو غياب الشفافية حول سياسات التكيّف املناخي، وقلّة البيانات العامة 

املتوفّرة، والغياب شبع التام للعمليات الرسمية إلرشاك املجتمعات – والسيّام 

النساء يف املناطق الريفية – والبناء عىل أفكار هذه املجتمعات ومعارفها 

وتجاربها، لوضع األولويات الوطنية والسياسات واإلجراءات املناخية. 

 تُعّد مشاركة النساء يف الحياة العامة ويف جهود 

التكيّف مع آثار التغرّي املناخي والتخفيف منها ضعيفًة. فتجاربهّن 

ومعارفهّن النابعة من تجربتهّن اليومية لتأثريات التغري املناخّي 

تُستثنى من املناقشات املتعلّقة بصنع السياسات واإلجراءات التي 

سيتّم اتخاذها، وال سيّام النساء يف املناطق الريفية«.104 )ناشطة 

نسوية يف مجال املناخ، تونس(
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بالتايل، اعتربت املشاركات يف البحث أّن الحوكمة وصنع السياسات املناخية 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يتّسامن باإلقصائية والهرمية، ما مينع 

تحويل التغرّي املناخي إىل قضية رأي عام. عىل سبيل املثال، شّددت ناشطة 

نسوية أردنية عىل كيفيّة تجيّل نقص املعلومات والنقاش العام حول التغري 

املناخي يف نقص املعارف ومحدودية التعبئة االجتامعية حول جدول أعامل 

التغرّي املناخي. وال بّد من اإلشارة يف هذا الخصوص، كام ورد سابًقا، إىل 

أّن »نقص املعرفة بالتأثريات االجتامعية للتغري املناخي« و«نقص املعرفة 

بالسياسات الوطنية والعاملية املتعلّقة بالتغري املناخي« قد وردا يف الدراسة 

االستقصائية عىل أنّهام من أبرز التحّديات التي تواجه انخراط الحركات 

النسوية يف جدول أعامل العدل املناخي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا.

عىل الرغم من هذه الظروف الصعبة، تحّدثت الكثري من املشاركات يف 

البحث حول جهودهّن لدمج وجهات نظرهّن النسوية املتعلّقة بالعدل 

املناخي يف حركاتهّن وغريها من الحركات. وعىل الرغم من أّن هذه الجهود 

ال تزال حديثًة ومتناثرًة وتفتقر إىل جدول عمل واضح ورؤية سياسية 

مشرتكة، فإنّها تشهد عىل العمل املستمّر للنسويات يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا، لتوسيع مدى انتشارهّن والتعلّم والتأثي عىل 

مجتمعاتهّن عىل مستوى القواعد الشعبية. إال أّن تأمني التمويل والحفاظ 

عىل استدامته يشّكالن تحّديًا يواجه بناء حركة نسوية حول جدول أعامل 

العدل املناخي.

االفتقار إلى التمويل للترابط

يف السنوات األخرية، ومع إلحاح مسألة املناخ، بدأت بعض الجهات املانحة 

التي تركّز عىل منظور النوع االجتامعي105 بزيادة متويل العمل املناخي. 

إاّل أّن معظم التمويل املتوفّر حتى اليوم يقترص عىل الربامج املنفصلة عن 

بعضها البعض.106 عىل سبيل املثال، نادًرا ما تراعي الربامج املتعلّقة باملناخ 

أوجه الالمساواة بني الجنَسنْي، والعكس صحيح. ويف حني أّن االستثامر يف 

كّل األقسام مهم، لن يكفي وحده إلحداث التغيري الجذري الذي تسعى 

إليه الحركات النسوية. يف الواقع، اليصل سوى القليل من هذا التمويل إىل 

الحركات النسوية. يف العام 2018، توّجهت نسبة 1٪ من التمويل الدويل 

املرتكز عىل النوع االجتامعي إىل منظاّمت حقوق املرأة عامليًا107 108. 

باإلضافة إىل نقص التمويل املتاح للحركات النسوية، تعرتض بعض التحّديات 

هذه الحركات عىل مستوى النفاذ إىل التمويل املتوفّر. يساهم ذلك يف 

105. مثل وزارة الشؤون العاملية يف كندا والوكالة السويدية للتنمية الدولية. 
 Lighting the Way: A Report for Philanthropy on the Power and( إنارة الطريق: تقرير للعمل الخريي حول قوة الحركات النسوية والوعد بها .)106. شيفامن، ب. وآخرون )التاريخ غري محّدد

 .Shake the Table(: https://www.weshakethetable.org/report( »مبادرة »شيك ذا تيبل ،)Promise of Feminist Movements
107. مرجع سابق. 

108. نستخدم هذا الرقم باعتباره بديالً عن نقص البيانات املحّددة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشأن متويل الحركات النسوية. 
 Now is the Time: Research on Gender Justice, Conflict and( حان الوقت: بحث حول العدالة الجنسانية، النزاع والهشاشة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .)109. أندرسون، ك.، مريتينني، ه. )2017

 .)International Alert Oxfam( التأهب الدويل أوكسفام .)Fragility in the Middle East and North Africa
https://www.doriafeministfund.org/ صندوق درية النسوي. تم االطالع عليه يف 3 أيلول/سبتمرب 2022، من الرابط التايل .)Grantmaking( التمويل .)110. صندوق درية النسوي. )التاريخ غري محدد

 .grantmaking
111. موغاليان، س.، عامر، ز. )2019(. )تقرير( بناء الحركات النسوية يف لبنان: التحديات والفرص )Feminist Movement Building in Lebanon: Challenges and opportunities(. RootsLab. تم 

االطالع عليه يف 3 أيلول/سبتمرب، 2022، من الرابط التايل 
 .https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620850/rr-rootslab-feminist-movement-building-lebanon-070819-en.pdf

112. رمبا تُستثنى الصناديق النسوية التي تركّز عىل املناخ مثل صندوق غرينغرانت العاملي وصندوق األعامل الطارئة اللذين قّدما متويالً صغرًيا للمبادرات النسوية املجتمعية يف بعض مناطق الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. 

113. مقابلة مع املشاركة 14 يف البحث، ناشطة نسوية، األردن، 2022/7/14. 
114. مقابلة مع املشاركة 8 يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال سيادة الغذاء، تونس، 2022/7/26. 

معاناة الحركات النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من نقص 

فادح ودائم يف التمويل،109 ويقّوض قدرتها عىل االستدامة والنمّو.

تشمل التحديات التي تعرتض النفاذ إىل التمويل: االفتقار إىل التسجيل 

القانوين، والثغرات اللغوية، وضعف االتصال بخدمات التكنولوجيا، واالفتقار 

إىل املعرفة باألسلوب املستخدم يف كتابة املقرتحات، وال سيّام مقرتحات 

التمويل الدويل املتعلّق باملناخ، واالفتقار إىل الحسابات املرصفية، ورشوط 

اإلبالغ الصعبة، والعالقات الضعيفة أو غياب العالقات الشخصية مع 

الجهات املانحة، ومحدودية التمويل الذي يدعم بناء الحركات أكرث من 

األنشطة.110 وقد سلّطت عدة تقارير111 الضوء باستمرار عىل هذه املشاكل، 

وأكّدتها أيًضا املشاركات يف بحثنا.

عند مناقشة التحّديات التي تعيق النفاذ إىل املوارد املالية لدعم بناء 

الحركات املتعلّقة بالرتابط بني النوع االجتامعي واملناخ تحديًدا، أكّدت 

معظم املشاركات عىل أنّه نادًرا ما مُيَنح التمويل لبناء الحركات النسوية 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، أّما الحركات النسوية املتعلّقة 

باملناخ فحال متويلها أسوأ. باإلضافة إىل ذلك، غالًبا ما يكون التمويل 

مخّصًصا لربامج غي مرتابطة، ونادًرا ما يتوّجه إىل الحركات التي تتقاطع 

فيها قضايا النوع االجتامعي واملناخ.112 وجرى التشديد عىل هذا األمر 

عىل أنّه عامل أسايّس يعيق تشكيل حركات نسوية قوية تُعنى باملناخ يف 

املنطقة.

 تُعّد الجهات املانحة عاماًل أساسيًا، ونحن نعلم أّن تأثري 

بلدان الشامل أكرب بكثري من تأثري بلدان الجنوب، وهذا برأيي ما 

جعل الجهات املانحة ملدة طويلة ال تكرتث لتمويل جدول أعامل 

نسوي يُعنى باملناخ يف املنطقة«.113 )ناشطة نسوية، األردن(.

تحّدثت املشاركات يف البحث عن عدم مرونة التمويل املحدود املتوفّر 

ص للتنظيامت  وعن كونه قصري األمد، وذكرن أيًضا أّن التمويل نادًرا ما يُخصَّ

الشعبية النسوية، وغالبًا ما يرتكّز يف منظامت حقوق املرأة األكرث رسوًخا. 

 أنا مقتنعة، بحسب ما الحظته، بأّن الجهات املانحة 

الدولية تتعامل مع األطراف نسفها التي ليست األكرث تأثرًا بالتغري 

املناخي. نادًرا ما يصل التمويل إىل القواعد الشعبية والنساء اللوايت 

يكافحن التأثريات املناخية عىل الخطوط األمامية«.114 )ناشطة 

نسوية يف مجال سيادة الغذاء، تونس(
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باإلضافة إىل ذلك، أكّدت املشاركات يف البحث عىل أنّهّن يفتقرن إىل 

املهارات التقنية واللغة الالزمة للنفاذ إىل الصناديق الخرضاء الجديدة 

املتوّفرة. ويرَُتجم االفتقار إىل آليات التمويل املتاحة يف قلّة فرص بناء 

العالقات، وتطوير املهارات، وإنشاء التحالفات والتعاون، وتبادل املعارف 

بني الحركات ومع املجموعات النسوية األخرى يف املنطقة.

أشارت املشاركات يف البحث من مختلف بلدان منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا إىل الحاجة امللّحة إىل »االستثامر يف بناء الحركات« والتواصل 

مع املجموعات النسوية »غري التقليدية« والشابة. وسلّطت املشارِكات 

الضوء عىل هذه النقطة بالتحديد، التي وصفنها مبيل الجهات املانحة إىل 

متويل املشاريع املتعلّقة باملرأة والتكيف مع التغرّي املناخي املُجرّدة من 

أبعادها وإمكانياتها السياسية، من خالل عدم معالجة العوائق البنيوية 

واملنهجية التي تواجهها النساء والفئات املهّمشة األخرى. وِصفت هذه 

املشاريع بأنّها تركّز بصورة أساسية عىل تعزيز قدرات النساء الفردية يف 

ريادة األعامل يف االقتصاد األخرض )مثال: مشاريع إعادة التدوير( وعىل 

توعية املرأة بتأثري التغري املناخي )مثال: ورش العمل حول ترشيد استهالك 

املياه(. يف هذا الشأن، أشارت ناشطة نسوية فلسطينية يف مجال املناخ إىل 

ما ييل:

 أظّن أنّه ينبغي علينا معارضة هذه النزعات لدى 

الجهات املانحة، ليس ألّن بعض املشاريع التي متّولها هذه الجهات 

تساهم يف تعزيز املعايري االجتامعية الضارّة حول األدوار الجنسانية 

فحسب، بل أيًضا ألنّنا منتلك أصاًل الكثري من املياه يف فلسطني، 

لكّن االحتالل اإلرسائييل مينع نفاذنا إليها. هذا النوع من املشاريع 

يعلّم الناس كيفية إدارة القليل املتبّقي من مواردنا، ويطلقون عليها 

تسمية: »مواجهة تأثري التغري املناخي«، فيتحّدثون عن »ترشيد 

استهالك املياه« بوصفه وسيلة للـ«تكيّف« مع التغرّي املناخي يف 

فلسطني! هذا خاطئ. أنا أرّشد استخدام املياه ألنّني أحرتم املوارد، 

لكّنني أرفض أن يُعّد ذلك من متطلّبات التكيّف مع التغرّي املناخي 

يف سياقنا االستعامري االستيطايّن«. )ناشطة نسوية يف مجال املناخ، 

فلسطني(

ثّم أضافت:

 ال بّد من رشح تأثري التغرّي املناخي إىل أي فلسطيني أو 

فلسطينية عرب ربطه بواقع االحتالل والقمع الذي ميارَس بحّق املرأة 

الفلسطينية. إذا مل تقيموا هذا الرابط، سيصبح التغرّي املناخي مسألًة 

بعيدًة متاًما عن الواقع والسياق الفلسطيني«.115 )ناشطة نسوية يف 

مجال املناخ، فلسطني.(

شّددت املشاركات يف البحث عىل أنّه يف ظّل ردود الفعل العنيفة والقيود 

عىل املساحات املدنية يف املنطقة حاليًا، ينبغي إعطاء األولوية لتوفري 

التمويل األسايس وغري املُقيَّد للحركات النسوية يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا. وقد سلّطت املشارِكات الضوء عىل أنّه من واجب الجهات 

املانحة ضامن توفّر املوارد الالزمة لهذه الحركات الستدامة نشاطها 

115. مقابلة مع املشاركة 19 يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال املناخ، فلسطني، 2022/7/20. 

وتطويره، وتحديد أولوياتها املتعلّقة بالتكيّف مع التغرّي املناخي والتعبري 

عنها، وإنتاج املعارف املحلّية الخاصة بها بشأن هذه املسألة ومنارصة 

حقوقها، كخطوة أساسية لتعزيز انخراط الحركات النسوية يف العدل 

املناخي.
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دعم التدابير 
النسوية في 

مجال العدل 
المناخي 

في منطقة 
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

 أنا أّم... وال أرى أّن األزمة املناخية مسألٌة أعمل عليها 

بصفتي ناشطًة فحسب، بل أنا مرعوبٌة من أّن طفلتي ستكرب 

لتعيش يف عامل عليها أن تحارب فيه من أجل حّصتها من املياه 

بسبب التقاعس الحايل بشأن التغرّي املناخي. يتملّكني الرعب 

فعاًل وشعور قوّي بالذنب، فمسألة التغرّي املناخي ليست رفاهيًة، 

وال هي معزولٌة عن العدالة الجنسانية، بل ينبغي ربط املناخ 

بسائر القضايا األخرى، حتى ال يُرفض باعتباره تفصياًل تقنيًا. 

ينبغي ربط املناخ بحياتنا اليومية، بخبزنا ومياهنا، بحقوقنا 

وحّرياتنا االجتامعية واإلنسانية«.116 )ناشطة نسوية يف مجال 

املناخ، مرص(

116. مقابلة مع املشاركة 4 يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال املناخ، مرص، 
 .2022/7/22
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الفرص اإلقليمية الحالّية 

تعرتف األغلبية الساحقة من املشاركات يف بحثنا بوجود إرث طويل 

من التنظيم النسوي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ومشهد 

نسوي حيوي ومتنّوع، عىل الرغم من التحديات الكثرية، يشمل الحمالت 

واملنارصة املستمرّة للعدل املناخي ومامرسات التضامن والتقاطعية الناشئة. 

وتعرتف املشاركات يف البحث أيًضا بأّن الحركات النسوية رضورية للتغيري 

االجتامعي، وبأّن تعزيز العمل النسوي الجامعي هو يف صميم املحاربة من 

أجل العدل املناخي. بالتايل، ظهرت يف اإلجابات عىل الدراسة االستقصائية 

واملقابالت جهوزية ورغبة يف العمل جامعيًا عىل جدول أعامل نسوي بشأن 

املناخ.

نْي:  كام ورد سابًقا، فإّن االهتامم املتزايد بالرتابط بني النسوية واملناخ ذو شقَّ

يتعلّق األول بالشعور املتزايد بالخطر من تأثري التغرّي املناخي، ويتعلّق الثاين 

بشعور جديد باألمل مع ظهور الحركات البيئية النسوية العاملية.

وعليه، يكون دعم انخراط الحركات النسوية يف جدول أعامل العدل 

ا، وال سّيام يف ضوء التحديات املتزايدة  املناخي وتعزيزها رضوريًا وملحًّ

املتعلّقة بالنفاذ إىل أشكال التمويل املناسبة لبناء الحركات.

نظرًا إىل انعقاط الدورة 66 للجنة وضع املرأة ومؤمتَرْي األطراف يف اتفاقية 

األمم املتّحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف شهر ترشين الثاين 2022 يف 

مرص ويف ترشين الثاين 2021 يف اإلمارات العربية املتّحدة، أشارت الكثري 

من املشاركات يف البحث إىل أّن تلك املؤمترات تشّكل فرصًة لزيادة الزخم 

النسوي املناخي اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وجعل 

النشاط النسوي املناخي يف املنطقة أكرث منهجيًة وانتظاًما وتوّجًها نحو بناء 

الحركات.

117. مقابلة مع املشاركة ]...[ يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال املناخ، الجزائر، 2022/7/25. 

 ستنعقد قّمتان للمناخ يف العاَمنْي املقبلنَْي يف املنطقة. 

وإن مل تظهر الحركات النسوية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

ويعلو صوتها يف هذه املناسبة، فستكون قد أضاعت فرصًة 

مهّمًة«.117 )ناشطة نسوية، الجزائر(

يف الواقع، تُظهر املقابالت أّن بعض منظامت حقوق املرأة بدأت بالفعل 

بالتحضريات األساسية للتأثري يف مؤمتر األطراف الـ27، وتشمل املنظامت 

املنتمية إىل »شبكة منظامت املجتمع املدين والنسويات يف الدول العربية«. 

هذه الشبكة التي تضّم حاليًا عرشات منظامت املجتمع املدين واملنظامت 

الشعبية النسائية من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تركّز اليوم 

جهودها عىل بناء قدرات أعضائها يف مسألة التغرّي املناخي، كام أنّها تتهيّأ 

لعقد مؤمتر إقليمي من أجل التعلّم املشرتك والبناء املشرتك لضامن حضور 

وتأثري نسوينّي متضافرين يف مؤمترات املناخ القادمة.

ومع ذلك، سلّطت املشاركات الضوء عىل أّن االنخراط يف التقاطع بني 

النسوية وجدول أعامل العدل املناخي ليس سهاًل، بل يتطلّب رؤى ووجهات 

نظر ومهارات ومعارف وشبكات وعالقات محّددة حتّى يكون فّعااًل. لذا، ويف 

حني أّن معظم املشاركات اعرتفن بأهّمية املشاركة يف مؤمترات املناخ، رأت 

األغلبية أّن املشاركة ضمن هياكل السلطة القامئة ليست كافيًة بحّد ذاتها. 

بداًل من ذلك، تربز الحاجة إىل دعم املقاربات الطويلة األمد والشاملة 

لتعزيز العمل النسوي وبناء الحركات التي تركّز عىل الرتابط بي قضايا 

النسوية واملناخ، بهدف تجاوز البنى وديناميّات القوة غري املتساوية.

وأشارت املشاركات الضوء أيًضا إىل أّن املنظاّمت الدولية والوكاالت 

املانحة، عىل وجه الخصوص، تلعب دوًرا بارزًا يف استدامة العمل النسوي 

والجامعي، لكن ينبغي أن يرتكز دعمها إىل املبادئ واملامرسات النسوية. 

وقد عرّبت املشاركات يف البحث عن هذه األخرية كام ييل:
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كام قالت إحدى املشاركات يف البحث:

 ما تفتقر إليه الجهات املانحة هو الرغبة السياسية 

يف متويل بناء الحركات املتعلّقة بجدول األعامل النسوية للمناخ. 

ينبغي أن تعود املنظاّمت الدولية خطوًة إىل الوراء وترتك املجال 

للمجتمعات املحلّية حتّى تزدهر، وال سيّام يف السياق الحايل. فهي 

تحتاج إىل الدعم... ال إىل نسب اإلنجازات إىل املنظاّمت الدولية. 

تحتاج إىل الدعم... ال إىل دمج كافّة املنظاّمت املحلّية يف بنية تلك 

املنظاّمت. تحتاج إىل الدعم... ال إىل تأسيس املجموعات االستشارية 

التي مُتيل األولويات عىل املنظاّمت املحلّية. ال نريد أن يتكلّم أحٌد 

باسمنا، فباستطاعتنا رفع الصوت والتعبري عن أنفسنا«.118 )ناشطة 

نسوية يف مجال املناخ، مرص(

المضي قدًما نحو إنشاء الحركات

كام ورد سابًقا، الحركات النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

مثقلٌة أساًسا باألولويات املتضاربة. لذلك، يجب أال تصبح الربامج واملنارصة 

118. مقابلة مع املشاركة 4 يف البحث، ناشطة نسوية يف مجال املناخ، مرص، 2022/7/22. 

والتأثري عىل العمل يف مجال املناخ عبئًا إضافيًا، بل جزًءا من مقاربة شاملة 

للعدالة االجتامعية والسياسية واالقتصادية. تُعّد املوارد والقدرات والبيئات 

التمكينية كلّها رضوريًة لدعم انخراط الحركات النسوية يف املنارصة بشأن 

التغرّي املناخي والعمل السياسايت.

استعرضت املشاركات يف البحث أفكارهّن حول الطريقة التي ميكن 

للداعمي والحلفاء من املنظامت الدولية واملانحة اعتامدها لدعم بناء 

الحركات النسوية املعنّية باملناخ يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

وتعزيزها. يشمل املسار إىل ذلك العمل واالستثامر يف الناشطني الفرديني 

والجامعيني.

يف هذا القسم، نصوغ األفكار املختلفة حول الطرق التي ميكن للمنظامت 

الدولية والجهات املانحة اعتامدها لتعزيز الحركات النسوية املعنيّة باملناخ 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يف ثالثة مجاالت أو محاور تدّخل 

أساسية:
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تعزيز القدرات الفردية والتنظيمية

يتطلّب تعزيز الحركات النسوية املعنيّة باملناخ يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا بذل الجهود من أجل االستثامر الفّعال يف الناشطني 

والناشطات ومنظاّمتهم وتسهيل نفاذهم إىل األدوات واملوارد التي ستدعم 

جهودهم التنظيمية، وال سيّام عىل مستوى القواعد الشعبية، وتوسيع نطاق 

وصولهم. يف هذا الشأن، أكّدت املشاركات يف البحث عىل أهّمية النفاذ 

إىل األدوات، والتدريب، واملوارد لبناء القدرة التنظيمية عىل إيصال الربامج 

واملنارصة املغرّية للمفاهيم الجنسانية بشأن النوع االجتامعي والعدل 

املناخي. ويشمل ذلك:

 أ(     زيادة النفاذ إىل متويل مرن يجمع بني التمويل الطويل األمد والقصري

       األمد، ويدعم تطوير املشاريع املتعلّقة باملناخ واملغرّية للمفاهيم

       الجنسانية مع املجتمعات املحلّية. 

 ب(   بناء قدرات املبادرات النسوية املجتمعية عىل تقديم طلبات الحصول

       عىل أمناط جديدة من التمويل الدويل يف مجال املناخ.

 ج(   توسيع نطاق التمويل إىل املجموعات الشعبية والشبكات النسوية

       الشابّة غري الرسمية، عرب إلغاء التمويل املخّصص، وتخفيف املتطلّبات،

       والسامح لهذه املجموعات والشبكات باستخدام التمويل لدعم

       مبادراتها الخاصة املتعلّقة بأوجه الرتابط بني النسوية واملناخ.

 د(    بناء القدرة التقنية املتعلّقة بالتمويل املناخي املراعي ملنظور النوع

       االجتامعي؛ وإدراج أهداف التنمية املستدامة ضمن السياسات

       الوطنية واملحلّية املتعلّقة باملناخ؛ ويف مجال استعراض املساهامت

       املحّددة وطنيًا، ما يسمح ببناء نهج للتخفيف من آثار تغرّي املناخ

       والتكيّف معها، يكون أكرث مراعاًة ملنظور النوع االجتامعي.

 ه(   تعزيز القدرة عىل جمع املعارف والبيانات حول نقاط التقاطع بني

       العدالة الجنسانية والبيئة وعىل توليفها ونرشها، استجابًة للفجوة

       الواسعة يف البيانات واألدلّة الدقيقة املصّنفة واملفّصلة بشأن تأثري

       التغرّي املناخي عىل املجتمعات املستضعفة، مبا يف ذلك النساء عىل

       تنّوعهّن.

 و(    دعم الناشطات النسويات الشابات والباحثات من النساء يف مجال

       العمل البحثي التشاريك بهدف توثيق التجارب الحيّة املتعلّقة بالتغرّي

       املناخي، وبصفتها اسرتاتيجيًة لبناء الحركات.119  

زيادة  قدرة الحركات على التأثير في 
صياغة السياسات وصنع القرار

ركّزت املشاركات يف البحث عىل أهّمية دعم قدرات الحركات عىل التأثري يف 

املجال السياسايت. ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:

 أ(     الضغط عىل الحكومات إلزالة الحواجز أمام املشاركة املدنية للسامح

       للناشطات يف مجال حقوق املرأة والناشطات النسويات بالنفاذ إىل

       عمليات صنع القرار عىل جميع املستويات وتأثريهّن فيها.

 ب(   دعم الجهات الفاعلة النسوية لتظهر وتشارك بفعالية يف صنع

119. مكنيش، ب.، شاكام، ت.، نايدو، ك. )2020(. بحث حول العمل التشاريك النسوي أداًة للعدل املناخي )Feminist Participatory Action Research as a tool for climate justice(. النوع االجتامعي 
https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1842040 .)3(28 ،)Gender & Development( والتنمية

       القرارات والسياسات ويف عمليات التنفيذ والرصد عىل املستوى املحيّل

       والوطني واإلقليمي والدويل املتعلّقة جميعها باملناخ )التكيّف

       التخفيف(.

 ج(    التأكّد من وصول أصوات النساء الواقعات عىل الخط األمامي

       واملجتمعات األكرث ضعًفا وأولويّاتها، ومن انعكاسها عىل جميع

       مستويات عمليات صنع القرارات، من خالل إدراجها يف مجموعات

       وشبكات املنارصة.

 د(    بناء القدرات التقنيّة لدى الناشطات يف مجال حقوق املرأة

       والناشطات النسويات بشأن إدارة املناخ وعملية صنع القرار عىل

       املستوينَْي الوطني والدويل لدعم مشاركتهّن الفاعلة يف العمل والنقاش

       بشأن املناخ عىل جميع املستويات.

 ه(    دعم التشبيك وإدراج الجهات الفاعلة النسوية من منطقة الرشق

       األوسط وشامل أفريقيا يف منظاّمت وشبكات املنارصة النسوية

       اإلقليمية والعاملية لرفع صوتها وزيادة تأثريها.

دعم العمل الجماعي والتحالفات 
القوية

ظهر دعم الحوارات اإلقليمية، والعمل الجامعي، والتحالفات القوية العابرة 

للحركات يف معظم املقابالت عىل أنّه رشط أسايس لبناء الحركات النسوية 

املعنيّة باملناخ. ويشمل ذلك:

 أ(     إنشاء مساحات شاملة وآمنة للنقاش والحوار بني املنظامت النسوية

       والناشطات النسويات بهدف تعزيز الرؤى الجامعية ملا تنطوي عليه

       البدائل النسوية املطروحة لتحقيق العدل املناخي يف املنطقة، وبهدف

       وضع أجندة سياسية مشرتكة، وتحديد األولويات، ومواءمة

       االسرتاتيجيات، وبهدف التعلّم أيًضا من خربات األقران، وبناء

       العالقات، وتنسيق الروابط بني الناشطات النسويات واملنظامت

       والشبكات النسوية.

 ب(   إنشاء مساحات للتعلم واملشاركة مع الحركات النسوية األخرى يف

       مختلف املناطق الجغرافية، ال سيام يف بلدان الجنوب التي تواجه

       مخاطر مناخية مامثلة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتامعية وبيئية

       مامثلة.

 ج(   إنشاء مساحات شاملة للنقاش بني مختلف الحركات ذات األولويات

       املتقاطعة، وال سيام يف ما يتعلق باملنظامت العاملة يف مجال العدل

       البيئي والجنساين واالجتامعي، من أجل مناقشة السياسات املختلفة،

       وإقامة أسس لنظرة سياسية مشرتكة ميكن بناء التحالفات القوية

       واملوضوعية والفّعالة عليها. وشّددت املشاركات عىل رضورة االستثامر

       يف مساحات كهذه باعتبارها خطوة أوىل نحو استشكاف آفاق التعاون

       املحتمل، وبناء التحالفات واالئتالفات، والوصول يف نهاية املطاف إىل

       حركات نسوية أقوى تُعنى باملناخ.
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