
)مؤتمر التغير المناخي(،  27مؤتمر األطراف  

  والنشاط النسوي، ومنظمات المجتمع المدني 

 النسائية 

تشير المشاهد الحالية من االحتجاجات المستمرة في إيران إىل الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة ونشاطها في جميع 
ي سببتها أزمة المناخ عىل ضعف بلدان "جنوب العالم"  مجاالت الحياة. وفي باكستان، تؤكد  

الفيضانات المدمرة الت 
ي الحدة.  

 
 ف
ً
ايدا  مي  

ً
ا  تأثير

ً
 ما تؤثر عىل المجتمعات األكير ضعفا

ً
ي غالبا

ئ للعواقب المناخية الت 
 
وعىل التوزي    ع غير المتكاف

ي 
 
 حيوية ف

ً
ات المناخية وتلعب أدوارا ي قلب التكيف مع التأثير

 
ي منها.  تعيش المرأة ف

 
 الحد من مخاطر الكوارث والتعاف

 ما يتم تجاهله. 
ً
ي األرسة والمجتمعات المحلية والمجال العام، إال أنه غالبا

 
ي االستهانة بدور المرأة ف

ي حير  ال ينبغ 
 
ف

 
ً
ي تقودها النساء والناشطات النسويات، أعباًء وقيودا

ي الت 
 إىل جنب مع منظمات المجتمع المدن 

ً
  تواجه النساء، جنبا

ء واحد هو أنه عىل الرغم من ذلك، ال يزلن مستمرات.  ي
وتحديات متعددة، ولكن يبق  ش 

ق األوسط وشمال  ي منطقة الش 
ي تقودها النساء والناشطات النسويات ف 

ي الت 
تزايد عدد منظمات المجتمع المدن 

. ولسبب وجيه، سجلت المنطقة أدن  معدالت مشاركة المر  ي المجالير   إفريقيا خالل العقدين الماضيير 
أة ف 

، إال أن هذا يتفاقم بسبب ارتفاع معدالت   السياشي واالقتصادي، عىل الرغم من ارتفاع معدالت التحصيل العلمي
 قتل اإلناث والعنف القائم عىل النوع االجتماعي وكذلك تقلص المساحات لمشاركة المرأة وحقوقها.  

فاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واحدة  الت 27صارت طاولة مفاوضات المناخ، مثل مؤتمر األطراف  
ي تسغ العديد من منظمات المجتمع المدني النسائية للعمل فيها. عند التحدث إىل منظمات 

من الفعاليات الت 
ق األوسط وشمال إفريقيا، هناك إقرار بأن   ي منطقة الش 

ي تقودها النساء والناشطات النسويات ف 
ي الت 

المجتمع المدن 
تغير المناخ يؤثر بشكل غير متناسب عىل النساء واألقليات والمجموعات المهمشة األخرى، ومع ذلك فإن هذه 
 . ي امج رفيعة المستوى في العالم العرنر ستبعد من جداول األعمال واالجتماعات والير

ُ
 ما ت

ً
المجموعات نفسها غالبا

ا  ي تجربة التأثير
ق األوسط وشمال إفريقيا ف  ي نوفمير  بدأت منطقة الش 

ت الحقيقية لتغير المناخ عىل أرض الواقع، وف 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في قلب المنطقة:   27من هذا العام، سيعقد مؤتمر األطراف  

مرص. في حير  أن هذا يبعث األمل في تسليط الضوء عىل الدمار الناجم عن تغير المناخ، إال أن هناك مخاوف  
بشأن ما إذا كان عقد مؤتمر األطراف في مرص سيسمح بمشاركة فعالة من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع  حقيقية

ي المجتمع 
ي البالد.  أن المنظمات والجهات الفاعلة القائمة عىل الحقوق ف 

، السيما مع الوضع السياشي ف  ي
المدن 

 مخاوف بشأن ما إذا كانت ستتمكن من المشار 
ً
ي تشارك جميعا

كة بشكل هادف في الفعالية، تتضخم هذه  المدن 
ي الدولة  

ي تقودها النساء بسبب تقلص مساحة قضايا المرأة ف 
ي الت 

المخاوف بالنسبة لمنظمات المجتمع المدن 
 الذي تتعرض له الناشطات النسويات. التضييق والمنطقة وبسبب  

ي مرص بشكل ملح
ي ف 
ة، ازداد قمع منظمات المجتمع المدن  ي السنوات األخير

وظ، مما أدى بشكل فعال إىل تغيير  ف 
، تتعرض الحريات وحقوق اإلنسان   مشهد عمل المجتمع المدني داخل البالد. وفي ظل المناخ السياشي الحاىلي

 . ي إىل حد كبير
 النتهاكات مستمرة، وقد أثر ذلك عىل فاعلير  ونشطاء المجتمع المدن 

ي مجال حقوق اإلنسان والحقوق 
ي تعمل ف 

الشخصية والسياسية والعدالة بهذا التأثير بصورة  تشعر المنظمات الت 
يتكون من   –ومرص عىل وجه التحديد   –خاصة. كما إن الجزء األكير من الفضاء المدني في المنطقة بشكل عام 

ي تواجها المنظمات الحقوقية. فيما 
ية أو الخدمات بسبب الصعوبة الت  منظمات تعمل عىل أساس األعمال الخير

. يتعلق بقضايا الن  وع االجتماعي وحقوق المرأة، فإن هذه المنظمات غير قادرة عىل معالجة األسباب الجذرية للتميير 
. وقع عدد  مرص  في باإلضافة إىل ذلك،   أن البالد   رغمكبير من جرائم قتل اإلناث والعنف القائم عىل النوع االجتماعي

قتامة. عالوة عىل ذلك، تتقلص مساحة النشاط، لديها قوانير  ضد التميير  عىل أساس الجنس، إال أن الواقع أكير 
 ما يتعير  عىل الجماعات النسوية  

ً
ي مجال حقوق المرأة. وغالبا

ي العاملة ف 
خاصة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدن 

ي بيئات اجتماعية وثقافية معادية 
يعرضها لنقص التمويل    و تضييق نطاق العمل األمر الذيداخل المنطقة العمل ف 

ي تركز  والدعم. ب 
ي الت 

 ما تكون منظمات المجتمع المدن 
ً
اإلضافة إىل ذلك، وبسبب هذه المساحات المتقلصة، غالبا
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ها )شؤون األرسة والعنف القائم عىل   عىل النوع االجتماعي وحقوق المرأة محدودة من حيث نطاق عملها وتركير 
 الرتفاع معدالت العنف القائم عىل النوع اال 

ً
(، ونظرا جتماعي والتهميش، إىل جانب القوانير   النوع االجتماعي

ي تقف مكتوفة 
 يذكر لحماية النساء، فإن منظمات المجتمع المدن 

ً
ي عفا عليها الزمن وال تفعل شيئا

والسياسات الت 
األيدي. 

ي القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق المرأة 
 
ات   – يواجه أولئك الذين يعملون ف ال سيما فيما يتعلق بالتأثير

العبء المزدوج للقمع إىل جانب تحديات الفضاء المدني المتقلص.  –تغير المناخ والعدالة المناخية   و جنسانية ال
الحساسية حول مناقشة حقوق المرأة والموضوعات األخرى المتعلقة بالنوع االجتماعي تحد من عمل منظمات  

ي عىل هذه االهتمامات الحاسمة. وتتفق الجهات الفاع 
ي أن قضايا النوع  المجتمع المدن 

ي المجتمع المدن 
 
لة ف

ي مجال قضايا األرسة واإلنجاب، وقانون األرسة، والعنف القائم عىل النوع  
 
االجتماعي والمرأة تتم مناقشتها فقط ف

ي االعتبار ضمن جهود التنمية 
 
. وبخالف ذلك، ال تتم مناقشة ديناميات النوع االجتماعي أو أخذها ف االجتماعي

ي سيحدثها تغير المناخ، وال يتم أخذ  االجتماعية. عىل 
ي االعتبار اآلثار الجنسانية الت 

 
هذا النحو، ال تأخذ الحكومة ف

ي  
 
ي االندماج ف

 
حة. يالحظ النشطاء أن النساء يرغير  ف

ي الحلول والمشاري    ع المقي 
 
ي االعتبار ف

 
النوع االجتماعي ف

ي 
 
 عىل الطاولة، ولكن ال يجدن الفرصة ف

ً
 هذه المساحة.  المحادثة ويريدن مقعدا

يحد من قدرة منظمات المجتمع   و حولها المجتمعات   معباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم القدرة عىل إجراء البحوث  
ي عىل فهم اآلثار الجنسانية عىل أرض الواقع. الوصول إىل المعلومات 

سواء من المجتمعات المحلية لفهم   -المدن 
ي من حيث

ات المناخية والبيئية، وكذلك من صانغي السياسات   احتياجاتها الحالية، والواقع المعيش  التأثير
.  –والحكومات بشأن اإلسقاطات واإلحصاءات والسياسات والخطط    يواجه جميع العاملير 

ً
 خاصةيمثل تحديا

ي قضايا النوع  
قضايا العدالة المناخية. وهذا ينطبق بشكل مضاعف عىل الباحثير  والنشطاء الذين يعملون ف 

وق المرأة، خاصة في مرص، حيث تزداد صعوبة الوصول إىل البيانات، كما يكاد يكون من المستحيل االجتماعي وحق 
الحصول عىل التصاري    ح الخاصة بالبحوث الميدانية والدراسات االستقصائية. ومع ذلك، تمكنت بعض الشبكات  

الدولية وباستخدام وكالء  النسوية من إجراء ونش  األبحاث باستخدام المعلومات المنشورة من قبل الوكاالت 
ية ومقدمي الخدمات )المنظمات المسموح لها   ،للتعامل مع فجوات البيانات ومن خالل العمل مع المنظمات الخير

ي  
ي الوصول إىل المجتمعات من أجل بيانات المراقبة الت 

بالعمل مع المجتمعات(، يمكن لمنظمات المجتمع المدن 
 قد تدعم أبحاثهم. 

عة  ي شهدتها البالد إىل صعوبة مشاركة النساء أو إيصال أصواتهن، حيث يخش   أدت الي  
ايدة الت  المحافظة المي  

 من أن ُينظر إليهم عىل أنهم يدافعون  
ً
، خوفا ي الوضع الحاىلي

الكثير من الناس طرح قضايا النوع االجتماعي أو المرأة ف 
  عن مخالفة "القيم العائلية". باإلضافة إىل ذلك، فإن أي محاد 

ً
ثة حول مجتمع الميم تكاد تكون معدومة نظرا
ي سياق العدالة والحقوق. وعىل نفس  

لخطورة رد الفعل العنيف وتداعيات مناقشة هذه القضايا، ال سيما ف 
المنوال، فإن الخوف من أن يوصف بأنه يحرض عىل القيم المعادية لألرسة من خالل الدفع بمنظور المساواة بير   

 ة الجماعات النسائية والنسوية. الجنسير  يحد من مشارك

بير  الحلول التكنوقراطية والحقوق والمنهجيات القائمة عىل العدالة تجاه أزمة المناخ أحد العقبات  الفصليعد 
ي مجال العدالة المناخية و / أو حقوق اإلنسان. هذه  

ي العاملة ف 
ي تواجه منظمات المجتمع المدن 

الرئيسية الت 
وعات المهمشة واألقليات والنساء بشكل غير متناسب من تغير المناخ و / أو الحلول الفجوة تخاطر بتأثر المجم

 بالغ األهمية. فمن خالل إبعاد  
ً
، يصبح ربط األجندات والعمل عىل التشاركية أمرا حة. وبالتاىلي

التكنوقراطية المقي 
ي تقودها النساء إىل قضايا العنف القائم عىل ا 

ي الت 
لنوع االجتماعي وقانون األرسة،  عمل منظمات المجتمع المدن 

ي قضايا حقوق البيئة. ومع ذلك،  
ي العاملة ف 

فإنها غير قادرة عىل االرتباط بالناشطير  اآلخرين ووكاالت المجتمع المدن 
 لذكر النوع االجتماعي في المحادثة. 

ً
 من خالل بناء التحالفات والشبكات، يجد األشخاص الذين تحدثت معهم طرقا

المثابرة رغم العقبات 

 بأهمية خطة التخفيف والتكيف  
ً
 تاما

ً
ي تقودها النساء وكذلك الناشطات إدراكا

ي الت 
تدرك منظمات المجتمع المدن 

ي يجب تطويرها من خالل نهج شامل للحقوق والعدالة، والذي  
ي تراعي الفوارق بير  الجنسير  والت 

مع المناخ الت 
ة والظلم. عىل الرغم من التحديات والمحاوالت الستبعادهم، فإن هؤالء  بدونه سيستمر ظهور أوجه عدم المساوا 

ي يجدون طريقة 
ي المجتمع المدن 

أصواتهم. كما يساعد بناء تحالفات مع منظمات مختلفة من داخل لرفع الفاعلير  ف 
، قد   وخارج مرص والمنطقة عىل توفير الدعم الالزم وتعزيز عمل الشبكات والمنظمات المحلية. وعىل المدى القصير

اكات لمنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالقدرة عىل   تسمح هذه التحالفات والش 
تبادل المعلومات، وطرح مخاوف النساء عىل طاولة المفاوضات.  بأكير من وسيلة منها  27حضور مؤتمر األطراف  
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ي تحرص  الح
ي الت 

 بمنظمات المجتمع المدن 
ً
كاء  ُينصح أيضا ي البالد أو مع رس 

 
ي العاملة ف

دث، ومنظمات المجتمع المدن 
في مرص، لضمان تعليمهم بشأن القوانير  والممارسات لضمان سالمتهم ومساعدتهم عىل التنقل في الفضاء  

ي مرص، وهذا يمكن أن يتم بالتعاون مع منظمات الحقوق المدنية والمساعدة القانونية الحالية. 
 
السياشي الحاىلي ف

المدى الطويل، تعمل هذه التحالفات مع المجموعات اإلقليمية والدولية عىل زيادة التضامن وضمان مشاركة عىل 
ات الخاصة بالنوع االجتماعي لتغير المناخ.  ي المناقشات العالمية حول التأثير

 
ي المنطقة ومنها ف

 
 أصوات النساء ف

 تدعو 
ً
، إال أن هناك أسبابا

ً
للتفاؤل كما يتضح من إرصار النساء عىل إسماع أصوات   في حير  أن الوضع قد يبدو قاتما

. تنش  عدة شبكات موجزات سياسية وأوراق بحثية حول موضوع العدالة المناخية   منظمات المجتمع المدني
ي والنشطاء إلعطاء أصواتهم ألولئك الذين لن يتمكنوا من  

وحقوق المرأة. وتخطط منظمات المجتمع المدن 
ي فعاليات م

 
من خالل مشاركة شاراتهم، وسيستغل آخرون أن مرص مرتكز الفعالية  27ؤتمر األطراف المشاركة ف

ي يمكن للمرأة االستفادة منها لتضخيم  
لتسليط الضوء عىل قضايا المرأة. ال يزال التضامن أحد أقوى األدوات الت 

ي المنطقة. 
 
ي التضامن ف

 
 صوتها، وال يوجد ضعف ف


