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المقّدمة

ر املناخي والسالم واألمن  يخترب الرجال والنساء والفتيان والفتيات التغيُّ
بطرق خمتلفة. فتؤدي املعايري والتوقعات واألدوار اجلندرية الراسخة 

إىل تأثريات خمتلفة وتشّكل آليات تكيُّف وتأقلم خمتلفة لدى خمتلف 
األجناس أو األجيال أو األعراق أو األديان أو الكفاءات أو امليول اجلنسية. 

وإّن جتاُهل هذه الديناميات يهّدد بخلق مظاهر ضعف جديدة كما 
ومضاعفة التفاوتات القائمة.

ولكي تستويف احللول الغرض خري استيفاء، يجب أن ترتكز احللول 
املستدامة  واخلاضعةللتهديدات األمنية الناشئة عن شّدة الظروف 

املناخية على ديناميات كل سياق واالحتياجات والرؤى الفريدة لألشخاص 
ذوي الهويات االجتماعية املتنّوعة. وُتعّد االستفادة من املساهمات 

القّيمة ألصحاب املصلحة املتنّوعني ومن تصميم املبادرات وفقًا 
ر املناخي وانعدام األمن والنزاع أمرًا بالغ  للتجارب امُلعاشة مع التغيُّ

األهمية جلعل عمليَتْي صنع القرار وتطوير االسرتاتيجيات اخلاّصة 
ر املناخي ذات طابع مستدمي.  بالّتكيُّف مع التغيُّ

تستند هذه املذّكرة التوجيهية إىل سلسلة من املشاركات والبحوث التي 
ُأجريت يف ميامنار ومايل ولبنان واألردن وهي تناولت الوضع احلايل لربامج 

ر املناخي، ومدى إدماجها للنوع االجتماعي  وسياسات التكيُّف مع التغيُّ
واألمن. وهي تقّدم ستة مبادئ واستجابات ميكن أن تدعم اجلهات 

املانحة واخلرباء يف اجملال على الصعيد العاملي يف إدراج النزاع والنوع 
ر املناخي بشكل أفضل. االجتماعي ضمن برامج التكيُّف مع التغيُّ

المبدأ 1:
مواصلة التركيز على آثار وتهديدات أزمة المناخ 

عند االستجابة للنزاع أو النعدام األمن أو للكوارث.

إبقاء أزمة املناخ على رأس جدول األعمال رغم منافسة أولويات  •
أخرى لها.

د التخّصصات، مع الرتكيز على الّشمولّية. • ممارسة نهج متعدِّ
ف مع التغريُّ املناخي تأثري إيجابّي على  • إغتنام الفرصة ليكون للتكيُّ

الّسالم وعدم املساواة بي اجلنَسْي.

التحّدي

تضعنا أزمة املناخ أمام حتدٍّ غري مسبوق. فقد أّدى تاريٌخ من الّتراخي 
وقّلة اإلجراءات إىل أزمة باتت تهّدد اجلميع اآلن. ولكْن يف حني أّن 

عة بالّتساوي. فيتّم  الّتهديد عاملّي، فإّن آثاره املباشرة ليست موزَّ
اختبار آثار أزمة املناخ بشكل فادح على وجه اخلصوص يف األماكن 
التي تعاين أصاًل من الّصدمات وتداعيات الّنزاع العنيف١. ويعاين هؤالء 

شون إقتصادّيًا، الذين غالبًا ما يعتمدون على البيئة الطبيعّية  املهمَّ
لبقائهم على قيد احلياة، من العبء املزدوج للّنزاع والتدهور البيئي. 

بات يف درجات احلرارة، فضاًل عن  ومع مرور الوقت، ترتاكم عناصر التقلُّ
ر وترية وشّدة هطول األمطار وبروز الظواهر املناخّية القاسية  تغيُّ

)مثل حرائق الغابات أو الفيضانات أو موجات اجلفاف(، ناهيك عن عوامل 
الّضغط احلالّية لتزيد من خماطر عدم االستقرار الّسياسي والعنف.

على الرغم من ذلك، غالبًا ما ُتنَزع صفة األولوية عن الّضغط املناخي يف 
مواجهة الّصدمات أو األزمات األكرث إحلاحًا. ففي العام املاضي وحده، 

مل تعاِن البلدان التي أجرينا فيها البحوث من تأثريات جائحة كوفيد-١9 
)COVID-19(  فحسب، بل عانت أيضًا من أزمة إقتصادّية وانفجار )يف 

لبنان(، وإطاحة باحلكومة )يف مايل(، وانقالب عسكري )يف ميامنار(. 
ويف ظّل تعليق الّسياسات واالستثمارات احلكومية وسبل دعم 

ر املناخي والتخفيف من حّدته٢،  صة للتكيُّف مع التغيُّ املانحني اخملصَّ
تستمّر اجملموعات التي تعيش أوضاعًا هّشة يف العيش والتعامل مع 
ر املناخي يف  ر املناخي. ويستمّر الضغط الكامن وراء التغيُّ ضغوط التغيُّ

الّتراكم وراء الكواليس، وهو يتفاعل مع دينامّيات الّنزاع األخرى باعتباره 
»عامل مضاِعف للتهديد«٣.

االستجابة

تتمّثل اخلطوة األوىل نحو استجابة متكاملة تشمل األمن والّنوع 
االجتماعي واملناخ يف مواصلة الّتركيز على آثار وتهديدات الّضغط 

املناخي على الّرغم من األولوّيات املتنافسة. إّن إدراك هذه اآلثار 
والّضغوطات يدخل ضمن ديناميات األمن، وبالتايل ينبغي معاجلتهما 

معًا، ما من شأنه أن يضع املناخ على رأس جدول األعمال يف 
مواجهة انعدام األمن يف سياق النزاع أو الكوارث. وسيساعد ذلك يف 
بناء استجابات تتفّهم صدمات املناخ والنزاع املتنافسة وتتصّدى لها 

بصورة متكاملة ومستدامة.

رون يف حمور أي استجابة، إذ ُتَعّد  ويجب أن يكون السكان املتضرِّ
معارفهم وخرباتهم األصلية أمرًا حيويًا لتصميم تدخالت وحلول تراعي 

د  ديناميات واحتياجات خمتلف السكان. وهذا يتطلب اعتماد نهج متعدِّ
د على الشمولية. وهو يتضّمن إنشاء  صات مع الرتكيز املتعمَّ التخصُّ

رين، واخلربات من جمموعة من  مساحة جتمع السكان املتضرِّ
القطاعات التي تتعاطى من بني أمور أخرى بقضايا النوع االجتماعي، 
ر املناخي، وبناء السالم،  وإدارة املوارد الطبيعية، والتكيُّف مع التغيُّ

والنزاع، وكذلك العمل »خارج املنعزل« لتخطي العقبات القطاعية 
واالستعداد بشكل أفضل للصدمات والضغوط املناخّية على املستوى 

احمللي. إن ضمان حدوث ذلك من خالل، على سبيل املثال، تعزيز 
نهج احتادات تكون قائمة على الّشراكة والّتعاون لتصميم املشاريع 

وبرجمتها وتشجيع الشراكات عرب القطاعات، من شأنه أن يؤدي إىل 
تدعيم التدخالت من خالل إشراك جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة.

سوف يؤدي التمثيل الهادف لفئات خمتلفة ترّوج للربامج الشاملة 
وتصّممها إىل حلول أكرث فاعلية. وهذا بدوره سوف يساعد يف بناء قدرة 
اجملتمع واحلوكمة على الصمود أمام التهديدات املتداخلة لضغوطات 
ر املناخي والنزاع٤. ويؤدي الفشل يف شمل هذا التنّوع إىل خطر إما  التغيُّ
إغفال احتياجات األشخاص األكرث تضررًا وآليات االستجابة احلالية لديهم 

أو، يف أسوأ األحوال، قد يؤدي إىل تأطري الربامج القائمة على فهم غري 
كامل، على سبيل املثال، يأخذ بعني االعتبار تصورات نخبة حمدودة من 

الذكور الكبار يف السن املنتمني إىل األغلبية التي تهّمش أصوات النساء. 
وسوف ينتج عن ذلك تصميم للربامج  ال يالئم احتياجات الّنساء، فتصبح 

هذه بحد ذاتها مصدرًا ملظامل جديدة.

نهٌج كهذا سوف يساعد على جتنُّب العواقب السلبية غري املقصودة 
أو سوء التكيُّف؛ عندما تؤثر اإلجراءات عكسيًا فيكون لها تأثري معاكس 

للتأثري املقصود – أال وهو زيادة مظاهر الضعف بداًل من تقليلها٥. 
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لكّن األمر يذهب إىل أبعد من ذلك. فسوف يوّفر نهٌج كهذا فرصة 
ر املناخي لبناء السالم أيضًا،  الت التكيُّف مع التغيُّ الستخدام تدخُّ

الت بناء السالم تأثري إيجابي على الضغط املناخي.  ولكي يكون لتدخُّ
فتتجاوز التهديدات واآلثار املرتتِّبة على أزمة املناخ اخلطوط العرقية 
واجلغرافية. إّن دمج نهج بناء السالم يف اجلهود املبذولة للتخفيف 

من هذه اآلثار ميكن أن يجمع الناس معًا على اختالف نزاعاتهم. والرتكيز 
الذي تشتد احلاجة إليه على فرٍص للتعاون املستقبلي، يف جمال اإلدارة 

السليمة للمياه أو استخدام األراضي وحيازتها أو احلفاظ على البيئة 
مثاًل، ميكن أن يشّجع على احلوار والتبادل وُيطلق عملية بناء الثقة من 

خالل العمل املشرتك.

المبدأ 2:
بناء فهم للسياق البيئي والسياسي واالجتماعي.

ف مع التغريُّ  • إدراج حتليل النزاع والنوع االجتماعي يف برجمة التكيُّ
املناخي والعكس بالعكس.

ضمان تطبيق التقييمات وأنظمة اإلنذار املبكر نهجًا مراعيًا للنوع  •
االجتماعي يدمج املناخ والنزاع.

مراقبة السياق بانتظام وحتديث التحليل لتكييف الربجمة باستمرار. •

التحّدي

ر املناخي بشكل متزايد مع الضغوطات والصدمات  يقرتن التغيُّ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ليفضحا التنمية االقتصادية غري 

املتكافئة واحلوكمة الضعيفة وأوجه عدم املساواة القائمة. وإّن 
ر املناخي على كّل هذا يزيد من قابلية التأثُّر بالنزاع  إضافة آثار التغيُّ

الناجم عن املناخ، بطرق خمتلفة خملتلف الناس بناًء على هوياتهم٦. 
يف الوقت نفسه، تضعف قدرة الناس على الصمود أمام الصدمات 

املناخية بسبب النزاع الطويل األمد والهشاشة. يف مايل، يعمل 80 ٪ 
من السكان يف النشاط الزراعي أو الزراعة أو الرعي أو صيد األسماك، 

من أجل تأمني االكتفاء الذاتي أو الدخل اإلضايف. ويتجّلى الضغط 
ر  املزدوج للمناخ والنزاع من خالل الضغط على اإلنتاج. فيؤثر التغيُّ
ر املياه ونوعية الرتبة، مما يؤثر بدوره على كمية  املناخي على توفُّ

اإلنتاج الزراعي. وميكن للنزاع أن يحّد الوصول إىل احلقول ونقاط توزيع 
املياه، ويعرقل العادات التجارية. وتتأثر النساء، الالتي يعمْلَن بشكل 

أساسي يف الزراعة املعيشية وميارْسَن نشاطات التجارة الصغرية، 
بهذا األمر بشكل خاص، بتأثُّر سبل عيشهّن مرَتْين أكرث، بفعل املناخ 

وبفعل النزاع.

ل يف املناطق الرازحة حتت ضغوط مناخية  لذلك، يحتاج كل تدخُّ
واملتأثرة بالنزاع إىل السعي لفهم السياق البيئي واالجتماعي 

والسياسي الذي يحدث فيه. وسوف يساعد بناء صورة لديناميات 
احلوكمة احمللية والوطنية، واإلدارة احلالية للموارد الطبيعية، والعالقات 

رجل يسقي احملاصيل بالقرب من نهر النيجر يف سيغو يف مايل



ر المناخي: مبادئ للنجاح ف مع التغيُّ إنترناشونال ألرت | 4مذّكرة توجيهية: إدراج النوع االجتماعي لألشخاص واألمن ضمن التكيُّ

االجتماعية وأوجه عدم املساواة، واألوضاع واملظامل املوجودة مسبقًا 
يف تصميم برنامج يتجّنب العواقب غري املقصودة وُيوِجد فرصًا لدعم 

السالم يف آٍن معًا.

لدى سكان املناطق الريفية، ُتَعّد املوارد الطبيعية شريان احلياة لبقاء 
جمموعات السكان الساعية وراء حتقيق االكتفاء الذاتي على صعيد 

يومي. ولكْن ماذا عن أولئك الذين ال ميلكون أرضًا، أو سكان املدن 
الفقراء، أو أولئك الذين يعانون من إعاقة جسدية/عقلية، أو الذين 

ينتمون إىل جمموعات دينية/ثقافية أقلية، أو الذين يتم تصنيفهم 
والتقليل من شأنهم بخّفة من ِقَبل السلطة احمللية؟ فإّن حتديد 

شة يتطّلب جتاُوز »مترين تعبئة االستمارة« والعمل  الفئات املهمَّ
ليس فقط ضمن الّسلطات واملؤّسسات احمللية، ولكْن بشكل 

ن من حتديد  دة« نفسها، وذلك للتمكُّ مباشر مع اجملموعات »احملدَّ
موقعها ضمن األنظمة الهيكلية والثقافية احمللية القائمة.

االستجابة

يتطّلب هذا إدخال حتليل النزاع والنوع االجتماعي ضمن برامج 
ر املناخي وأنظمة اإلنذار املبكر وإدخال حتليل  التكيُّف مع التغيُّ

املناخ ضمن برامج السالم والنزاع. ويجب أن ينظر التحليل يف مواضع 
تداُخل اخملاطر املناخية واخملاطر األمنية وكيف تتشّكل هذه األخرية 

بناًء على النوع االجتماعي والهويات االجتماعية لألفراد. ويجب أن 
يحّدد ما إذا كان الضغط املناخي يؤّدي إىل تفاقم التوترات االجتماعية 
املتعلقة بالبيئة واملوارد الطبيعية وأين وكيف. وميكن تفصيل هذه 

النتائج الستكشاف كيف يخترب النساء والرجال والفتيات والفتيان على 
تنّوعهم هذه اخملاطر ويستجيبون لها، مبا يف ذلك من حيث الوصول 

عات األسرة واجملتمع،  م بها، وتوقُّ إىل املوارد واستخدامها والتحكُّ
ل اجلسدي والهجرة. وسلطة صنع القرار، والتنقُّ

يف هذا الصدد، يجب أن يكون الواحد منا حساسًا جتاه حاالت سوء 
التكيُّف. فيمكن أن تؤدي عمليات التكيُّف التي تعتمدها اجملتمعات 
ر املناخي والتدهور البيئي إىل زيادة  نفسها للتأقلم مع النزاع والتغيُّ

نقاط الضعف ومظاهر عدم املساواة، مثل الرتاجع عن الهويات 
العرقية للحصول على الدعم، أو اللجوء إىل اجلماعات املسّلحة، أو 

اعتماد سلوكيات إقتصادية أكرث خطورة٧. على سبيل املثال، يكافح 
مزاِرعو شان يف ميامنار، الذين نزحوا من الوديان األكرث خصوبة، لزراعة 
حماصيل قانونية يف املناطق املرتفعة األقل خصوبة التي مت نقلهم 
إليها. ونتيجًة لذلك، حتّول املزارعون إىل زراعة حمصول األفيون8 األكرث 
صمودًا. وبالتايل، أّدى التكيف لدى هؤالء املزارعني إىل ممارسة سلوك 

اقتصادي غري قانوين وأكرث خطورة.

ل اخلارجي. فقد  وينطبق خطر سوء التكيُّف نفسه على سياق التدخُّ
تؤدي التدخالت سيئة التصميم الهادفة إىل دعم التكيُّف إىل خلق مشاكل 

ومظامل جديدة9. بينما ميكن أن يساعد بناء فهم شامل للديناميات 
التي تشّكل اإلجراءات ومظاهر عدم املساواة، أو لكيفية تشكيل النوع 
عات االجتماعية من النساء والرجال، يف  االجتماعي لالختالفات يف التوقُّ

ر املناخي سلبًا على ديناميات النزاع وأن  جتنُّب أن يؤثر التُّكيف مع التغيُّ
يؤثر على كيف وملاذا يتحّول النزاع إىل عنف، وكيف يتم ارتكاب العنف.١0

وميكن لتقلبات النزاع والصدمات املناخية أن تغّيرا سريعًا كيف تبدو 
األمور وكيف جتري على األرض. لذلك، فإّن الطرق التي تتفاعالن بها 

الت معهما ميكن أن تتغري بسرعة  والطرق التي تتفاعل بها التدخُّ
أيضًا لألفضل أو لألسوأ. فيجب أن تتضّمن التدخالت الوقت وامليزانية 

للسماح باملراقبة املنتظمة للربنامج وتفاعالته مع البيئة. ويجب أن 
نًا إلزاميًا يف دورة املشروع وإدارة اخملاطر والتخفيف  يكون هذا مكوِّ

من حّدتها، إذ سُيمّكن من التقييم املنتظم لألدوات واملناهج 
امُلستخَدمة والتكيُّف السريع على أساس النتائج.

ويجب أن يعتمد التحليل واملراقبة نهجًا واسع النطاق للرتكيز على آثار 
الضغط املناخي على الديناميات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، 

ولتمييز اآلثار على جمموعات متنّوعة من الناس، وإللقاء نظرة على 
إدارة املوارد، والستكشاف سبل العيش والطريقة التي يعيل السكان 

بها أنفسهم. إّن القيام بذلك جنبًا إىل جنب مع بناء فهم للمساهمة 
ل على  احمللية وآليات التكيُّف اإليجابية سوف يساعد يف تركيز التدخُّ

دة  اجملاالت األكرث حاجة ومتكني تصميم الربجمة وفقًا للديناميات احملدَّ
يف كل منطقة.

المبدأ 3:
َجْعل تعميم منظور النوع االجتماعي في صلب 

العمل.

وضع برامج تدور حول فهم العالقات بي اجلنَسْي وعدم املساواة  •
فيما بينهما.

صنع  • وعمليات  واملعرفة  املعلومات  إىل  الفئات  كل  وصول  ضمان 
القرار.

الوطنية  • العمل  أطر  ضمن  احمللي  والعمل  احمللية  اخلربة  دمج 
والعاملية لضمان متثيل أكرث إنصافًا بي اجلنَسْي واملشاركة يف 

تشكيل االستجابات.

التحّدي

تلعب ديناميات النزاع واملعايري اجلندرية والتوقعات وديناميات السلطة 
ر املناخي من ِقَبل  دورًا رئيسيًا يف تشكيل كلٍّ من كيفية اختبار التغيُّ
الرجال والنساء وخمتلف األجيال واألعراق واألديان والكفاءات وامليول 

اجلنسية، وقدرة هؤالء على التكيُّف مع الصدمات واالستجابة لها. فال 
تقع النساء والفتيات يف كثري من األحيان ضحايا للعنف الناجم عن ندرة 
ض للعنف اجلنسي بسبب النزوح فحسب١١،  املوارد ولزيادة خطر التعرُّ

بل ميكن أن تتأّثر سبل عيشهّن أيضًا، خاصًة إذا كّن )أو ُأجربن على 
أن يصبْحَن( املعيل الوحيد/الرئيسي لألسرة. وتؤّدي عوامل »الدفع« 

و »اجلذب« املتعّلقة بالنوع االجتماعي إىل دخول الرجال والنساء إىل 
اجلماعات املسّلحة واخلروج منها من خالل آليات إجتماعية خمتلفة. 

وتقوم هذه املسارات )على سبيل املثال( على التوقعات من الرجال أن 
»يعيلوا األسرة ويحموها«، والتوقعات من النساء أن يتزّوجن ويحّصلن 

التعليم ويبلغن مرحلة األمن االقتصادي ويدعْمَن احلياة األسرية.

وعلى نحو مماثل، ميكن أن تلعب املعايري اجلندرية والتوقعات 
املتعلقة بالنوع االجتماعي دورًا مهمًا يف بناء السالم وتنشيط 

اجملتمع املدين. ويف حني ال يجوز التعميم هنا، فإّن أمناط اإلقصاء 
والتهميش االجتماعَيْين جتعل املرأة تتعاون بداًل من التنافس لتحقيق 

هدفها١٢. ويتجّسد ذلك يف قيام النساء بأدوار حاسمة يف نزع فتيل 
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التوتر احمللي، وحل النزاعات بني اجلماعات، وتوفري شبكات التواصل، 
فضاًل عن الدعوة إىل عمليات احلوكمة الشاملة. يف الوقت نفسه، 

يزيد التكيُّف من الضغط على النساء حيث يعانني من العبء املزدوج، 
وأحياًنا الثالثي، بسبب احلواجز العملية واملعايري اجلندرية واألعباء 

املتعلقة مبوروثات النزاع.

سواء انضّم الرجال إىل جبهات القتال، أو وقعوا ضحية للعنف املسلَّح، أو 
اضطروا إىل الفرار من خطر العنف، فإّن هذه الوقائع ميكن أن تخلق عن 

غري قصد مساحة للنساء لالرتقاء إىل أدوار القيادة واحلوكمة احمللّيَتْين. 
رّبما هذا ما ساهم يف زيادة أعداد حاكمات األحياء القروية يف املناطق 

املأهولة بشعب كارين يف ميامنار. وتلعب هذه األحياء القروية دورًا 
أساسيًا كحلقة وصل بني احلكومة املركزية وسكان الريف يف ميامنار. 

هنا، انتشرت ممارسة انتخاب النساء كرئيسات للقرى منذ الثمانينات 
حني راح الرجال »يرتّددون بشكل متزايد يف اخملاطرة بحياتهم ليتبوؤوا 

منصب رئيس«. والعديد من النساء اللواتي قبْلَن خوض هذا التحدي، 
فعْلَن ذلك فقط عندما ُطلب منهّن الوقوف إىل جانب القادة الذكور 

احملرتمني يف جمتمعهّن، معتربات موقفهّن على أنه وسيلة خلدمة 
جمتمعهّن بداًل من أن يكون رغبة منهّن يف القيام بدور قيادي. وهّن 

شّدْدَن على كيف استخدْمن نقاط القوة التي عادًة ما ُتنَسب إىل النساء، 
مثل دعم تنمية اجملتمع، مع الرتكيز على التعاون والتفاوض١٣.

يف الوقت الذي حتظى فيه ديناميات النوع االجتماعي باالهتمام١٤ يف 
دوائر املناخ واألمن، ال يزال الطريق طوياًل أمام حتويل هذا املفهوم 
إىل ممارسة عملية يف إطار صنع السياسات والربجمة١٥. فتتطّلب 

يل يراعي واقع كيف  معاجلة أوجه عدم املساواة اعتماد نهج حتوُّ
أّن الهياكل القائمة غالبًا ما تتنّكر حلقوق املرأة وتهّمش األقليات 

اجلنسية واجلندرية.

االستجابة 

نظرًا إىل مركزية النوع االجتماعي يف تشكيل كيفية اختبار الناس 
ر املناخي واالستجابة لها، من املهم أن تتم  لديناميات النزاع والتغيُّ

صياغة الربامج حول فهم النوع االجتماعي. إّن إدراج النوع االجتماعي 
ر املناخي  منذ البداية يف مرحلَتْي التخطيط والتصميم لربامج التغيُّ

ن من حتقيق ذلك. وتربز هنا ثالثة جوانب رئيسية: )١(  واألمن سيمكِّ
حتديد نقاط الضعف من خالل النظر يف تأثري النزاع واملناخ على 

خمتلف اجلهات الفاعلة من اجلنَسْين، ووصول اجلنَسْين إىل السلطة 
وديناميات السلطة لدى اجلنَسْين؛ )٢( وحتديد االختالف يف الوصول إىل 
املعرفة واملعلومات بني اجلهات الفاعلة من اجلنَسْين على تنّوعها؛ 

)٣( وحتديد فرص العمل.

ويجب أن يتجاوز دمج االحتياجات اجلندرية مستوى الربجمة لضمان أْن 
تتمّكن جمموعة متنّوعة من الفئات من املشاركة بشكل هادف يف 

ر املناخي وعمليات التخطيط املرتبطة به، مبا يف ذلك  سياسات التغيُّ
املساهمات عاى مستوى وطني، وخطط العمل الوطنية ملواجهة 

ر املناخي، وسياسات حيازة األراضي١٦. ويف حني أّن اخلطاب العام  التغيُّ
غالبًا ما ُيناط بكبار السن من الذكور، فإن نساء الشعوب األصلية عادًة 

ما تكون لديهن معارف وممارسات خاصة بهّن لنقل املفاهيم إىل 
اجليل التايل. إّن بناء مساحات للنساء والشابات والشبان للمشاركة يف 

ر املناخي والسياق األمني   احمليط بإدارة املوارد  احلوارات حول التغيُّ
الطبيعية أمٌر بالغ األهمية للتمثيل احلقيقي لوجهات النظر املتنّوعة. 

وهو أمٌر مهم لتسخريه أفكار ومقاربات وخربات هذه اجملموعة 
األوسع، وهو مفتاح لبناء اجليل الصاعد على أسس املشاركة والعمل. 

وعلى املقلب اآلخر، ميكن أن يوّفر أيضًا رؤى مهمة حول ديناميات 
النزاع. على سبيل املثال، فإّن دوافع دعم النساء للجماعات املتطرفة 

العنيفة يف منطقة الساحل الوسطى متعّددة األوجه. فقد تتخذ 
النساء مقاربة واقعية بشأن »احلوكمة اجلهادية«، دون أن يوافْقَن 

بالضرورة مع أيديولوجية اجلماعات املتطرفة موافقة تامة. فهّن 
ينظْرَن إىل األمر على أنه حزمة، تسّلط الضوء، من بني أمور أخرى، على 
قدرة هذه اجملموعات على إدارة املوارد الطبيعية يف املناطق التي 

ُأهملت على يد الدول الفاشلة. يف الوقت نفسه، وبينما قد ال تلقى أكرث 
التدابري قمعيًة دعمًا، مثل تقييد الوصول إىل التعليم وصنع القرار، فهذه 

ال متثل أي تغيري يف احلياة اليومية للنساء الالتي يعْشَن يف املناطق 
الريفية يف منطقة الساحل الوسطى١٧.

ويساعد فهم العالقة بني إدارة املوارد الطبيعية والديناميات 
االجتماعية والسياسية وديناميات النزاع احمليطة، يف تكوين صورة 

حول كيف ميكن ملشاركة اجملتمعات بشكل أفضل يف حوكمة أمنت 
للموارد أن يكون لها تأثري على توفري آليات تأقلم بديلة للتعامل مع 

قضايا االقتصاد وقضايا شّح املوارد.

وهذا يتطّلب من جميع الفئات، مبا فيها تلك التي تتحّدر من الهويات 
االجتماعية واجلندرية املتنّوعة، الوصول إىل املعلومات واملعرفة 
وعمليات صنع القرار. ويجب جمابهة احلواجز اخملتلفة التي تواجه 

الرجال والنساء على اختالفهما، كما يجب إنشاء مساحات وآليات 
لضمان التمثيل الواسع.

وباملثل، يجب ربط اخلربة احمللية والعمل احمللي بأطر العمل 
الوطنية والعاملية للتمثيل العادل للجنَسْين وإشراكهما يف تشكيل 

االستجابات. على سبيل املثال، يقّر ربط التجربة على األرض بأجندة 
املرأة والسالم واألمن )WPS( بالتفاعل القائم بني أزمة املناخ 

والسياقات املتأثرة بالنزاع وباآلثار على سالمة النساء والفتيات. إّن خلق 
مساحة للتعلُّم من هذه التجارب وتشكيل االستجابات وفقًا لذلك ضمن 

عمليات التخطيط واملراقبة الوطنية اخلاصة باملرأة والسالم واألمن 
هو أمر أساسي.

المبدأ 4:
دمج االلتزامات بأطر العمل العالمية ضمن 

السياسات الوطنية وعمليات التخطيط.

ف مع التغريُّ املناخي  • وضع توجيهات واضحة للخطط الوطنية للتكيُّ
)NAPs( وخطط العمل اجلندري )GAPs( بشأن التفاعل بي عناصر 
ف مع  النزاع والهشاشة والنوع االجتماعي وأثرها على إجراءات التكيُّ

التغريُّ املناخي والعكس بالعكس.
ف مع التغريُّ املناخي من خالل االستثمار  • متابعة االلتزامات لدعم التكيُّ

يف الربجمة التي تدمج نهجًا يراعي النوع االجتماعي والنزاع.
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التحّدي

لقد وّقعت البلدان وصّدقت على عدد من أطر العمل الدولية حول 
النوع االجتماعي: إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
)CEDAW(، ومنهاج عمل بيجني )BPfA(، وأهداف التنمية املستدامة 

)SDGs(، وأجندة املرأة والسالم واألمن )WPS( وخطط العمل الوطنية 
 .)WPS NAPs( املتعّلقة بها

وأيضًا، توجد أطر عمل وخطط دولية للتصّدي ألزمة املناخ، وال 
دة وطنيًا  سيما إتفاق باريس حول املناخ ٢0١٥ واملساهمات احملدَّ

 )NAPs( وإطار عمل كانكون للتكيُّف واخلطط الوطنية للتكيُّف )NDCs(
وبرنامج عمل ليما بشأن خطط العمل اجلندري )GAPs(. وقد مّيزت 

دة وطنيًا اإلجراءات التي ستتخذها البلدان، كلٌّ على  املساهمات احملدَّ
حدة، لتقليل إنبعاثات غازات االحتباس احلراري وبناء املرونة للتكيُّف مع 

ارتفاع درجات احلرارة. وتذهب اخلطط الوطنية للتكيُّف إىل أبعد من ذلك 
دًة إحتياجات  يف وضع هذا موضع التنفيذ على املستوى القطري، حمدِّ

التكيُّف على املدى املتوسط   إىل الطويل واسرتاتيجيات التنفيذ.

إذًا، فأطر العمل والسياسات واخلطط موجودة. وال يكمن التحّدي 
يف عدد أو أنواع اإلتفاقات ولكْن يف حقيقة أّن هذه اخلطط نادرًا ما 

تتقاطع أو »تتحاور« مع بعضها البعض. فينتج عن هذا تنفيذ بطيء 
يف كثري من األحيان يتم بشكل منعزل، يف حني أّن التحليل والتنفيذ 

املنّسَقْين قد يكونان أكرث فعالية. وتزيد املعوقات بسبب نقص 
التمويل، مما ميّثل حتديًا خطريًا أمام التنفيذ. يف العام ٢0١8، التزمت ٧٦ 

 WPS( دولة باخلطط الوطنية للتكيُّف اخلاصة باملرأة والسالم واألمن

NAPs(. ومع ذلك، مل يشمل تخصيص املبالغ املرصودة يف امليزانية 
للخطط الوطنية للتكيُّف هذه إال ٢٢٪ فقط من هذه اخلطط١8. وقد 

أفاد برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( يف العام ٢0١9 أّن ٦٢٪ من 
كل املساعدات الثنائية ال تزال متعامية عن مسألة اجلنَسْين وأّن ٤٪ 

فقط من مساعدات التنمية تستهدف املساواة بني اجلنَسْين كهدف 
أساسي لها١9.

ونادرًا ما تأخذ اخلطط الوطنية للتكيُّف التي تركز على املناخ القضايا 
األمنية بعني االعتبار. من ناحية أخرى، تتمتع أجندة املرأة والسالم 

واألمن )WPS( بفهم عميق لتأثري املعايري والعالقات ومظاهر عدم 
املساواة اجلندرية، وكيف تؤدي هذه إىل النزاع وتتقاطع معه. وكان يف 
ر املناخي يرتبط بإطار  العام ٢0١٥ أْن ظهر أول اعرتاف رسمي بأّن التغيُّ

عمل أجندة املرأة والسالم واألمن )WPS(٢0. ومع ذلك، فإّن الصلة بني 
األمن واملناخ والنوع االجتماعي مل يتم إبرازها بشكل ثابت أو جوهري 

يف اخلطط الوطنية للتكيُّف اخلاصة باملرأة والسالم واألمن. وقد وجد 
حتليل اخلطط املذكورة يف 80 دولة أّن ١٤ منها قد تضّمنت كالمًا بشأن 

مًا، فمن الواضح  ر املناخي تبعًا للقرار ٢٢٤٢ ٢١. وفيما ُيَعّد هذا تقدُّ التغيُّ
أّن هناك حاجة إىل اتخاذ مزيد من اإلجراءات جلعل هذه القرارات فعالة 

وقابلة للرتجمة على أرض الواقع.

االستجابة

توّفر أجندة املرأة والسالم واألمن )WPS( مدخاًل إىل إطار عمل دويل 
لدمج النوع االجتماعي واملناخ واألمن. فهي تقّدم عدسة مفيدة ميكن 

ر املناخي باعتباره تهديدًا لألمن العاملي،  من خاللها التعامل مع التغيُّ

الجئات سوريات يحصدن السلق يف سهل البقاع يف لبنان
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مع الرتكيز على أبعاده املرتبطة بالنوع االجتماعي. وميكن أن يطال األثر 
اخلطط الوطنية للتكيُّف )NAPs( ذات الصلة، مما يوفر وسيلة جاهزة 

للدول األعضاء لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

يقّدم الربنامج الوطني للغابات يف لبنان )NFP( مثااًل على تكييف 
السياسة الوطنية متاشيًا مع إطار عمل عاملي. ففي العام ٢0١٥، 

مت تأسيس الربنامج الوطني للغابات لتعزيز حماية الغابات بتوجيه من 
وزارة الزراعة. وقد هدفت الوزارة، من خالل الربنامج الوطني للغابات، إىل 

التوفيق ما بني السياسات الوطنية حلماية البيئة وأطر العمل الدولية. 
وقد مت إدراج النوع االجتماعي على صفحات وثيقة الربنامج. فتطّرقت 

الوثيقة إىل أدوار املرأة ونقاط ضعفها على الصعيَدْين االجتماعي 
واالقتصادي، ونظرت يف كيفية تأثري القضايا املتعلقة بالغابات بشكل 

خاص على اجملتمعات منخفضة الدخل. ويعّزز الربنامج الوطني 
للغابات تقييمات النوع االجتماعي ويسعى إىل الدمج الفعال للنشاطات 

واملؤشرات املتعّلقة بالنوع االجتماعي. وهو يهدف، لدى استخدامه 
كأداة، إىل متكني مشاركة املرأة ووصولها إىل مراكز القيادة من خالل 

م يف جمال دمج النوع  الرتكيز على بناء القدرات. ويف حني مت إحراز تقدُّ
االجتماعي، إال أّن فهم تقاطعه مع النزاع ال يزال ميّثل حتديًا.

ومثل لبنان، صادقت مايل على العديد من أطر العمل الدولية بشأن 
ر املناخي واملرأة واألمن. وحتتّل وكالة البيئة والتنمية  البيئة والتغيُّ

املستدامة )AEDD( يف مايل مركز الطليعة يف ضمان تواُفق 
السياسات البيئية الوطنية والسياسات الدولية. وتعتمد وكالة البيئة 

والتنمية املستدامة نقطة حمورية للنوع االجتماعي ويساعدها 
اجمللس الوطني للبيئة الذي يتأّلف من أفراد اجملتمع املدين احمللي 

واخلرباء. ويف العام ٢0١١، أطلقت وزارة البيئة والصرف الصحي أول 
ر  ر املناخي )SNCC(، واسرتاتيجية وطنية للتغيُّ سياسة وطنية للتغيُّ
املناخي، وبرنامج العمل الوطني للتكيُّف بدعم من الوكالة الرنويجية 

للتعاون اإلمنائي واملؤسسة األملانية للتعاون الدويل. وقد نّسقت وكالة 
البيئة والتنمية املستدامة )AEDD( العملية برمتها. وأّدى ضّخ الدعم 
من اجملتمع الدويل إىل تعجيل فرص املطابقة بني السياسات البيئية 

الوطنية والسياسات الدولية، ومتكني إدراج نقطة حمورية لشؤون 
النوع االجتماعي، ومناصرة مشاركة اجملتمع املدين احمللي.

وتقّدم اخلطط الوطنية للتكيُّف )NAPs( وخطط العمل اجلندري 
)GAPs( أفضل فرصة لالستجابة على املستوى الوطني وبشكل 

مباشر آلثار أزمة املناخ. وُتَعّد اخلطط الوطنية للتكيُّف بالغة القيمة 
هنا ألنها ُتستَمّد من اجملتمع لدعم املبادرات احمللية. ولكّنها 

قد ُتستخَدم أيضًا لدعم حوارات بناء السالم بواسطة إدارة املوارد 
الطبيعية. وللمشاركة يف هذه النشاطات، يجب أن تكون هناك ردود 
فعل متبادلة من ِقَبل اجملتمعات واجملتمع املدين للتأثري على إحراز 

م يف إطاَرْي املناخ واخلطط الوطنية للتكيُّف اخلاصة باملرأة  التقدُّ
والسالم واألمن. وهذا يتطّلب توجيهات واضحة بشأن التفاعل بني 

عناصر النزاع والهشاشة والنوع االجتماعي وأثرها على إجراءات 
ر املناخي والعكس بالعكس. التكيُّف مع التغيُّ

ومع ذلك، فإّن التوجيه وحده ال يكفي. فيمكن أن يلعب التمويل الذي 
يصّب يف خدمة املناخ دورًا مهمًا يف ضمان إعطاء األولوية للنزاع 

والنوع االجتماعي وإدماجهما. ويجب استتباع االلتزامات بدعم التكيُّف 
ر املناخي باالستثمار يف الربجمة التي تدعم بنشاط نهجًا  مع التغيُّ

يراعي الفروق بني اجلنَسْين والنزاع. فيساهم وضع معايري لتحليل 

النوع االجتماعي والنزاع يف سبيل إرفاقه بأي اقرتاح متويل، والنظر يف 
النوع االجتماعي والنزاع يف كل مراحل االقرتاح جنبًا إىل جنب مع وضع 

أهداف لضمان إدراج نهج يراعي النوع االجتماعي والنزاع، يف تغيري 
الفهم والربجمة لدى االستجابة للضغوط املناخية.

المبدأ 5:
تعزيز الروابط بين الظروف الواقعية المحلية 

واالستجابات والحوكمة األوسع وعمليات صنع القرار.

توسيع املشاركة على املستوى دون اإلقليمي. وضمان متثيل خمتلف  •
األجناس واألجيال واألعراق واألديان والكفاءات وامليول اجلنسية.

إعتماد سياسة مناخية شاملة تنطلق من القاعدة لتصل إىل القمة. •
استخدام مناهج بناء السالم لتعزيز الروابط على املستويات احمللية  •

ودون اإلقليمية والوطنية والعاملية.

التحّدي

يتعّين على اجملتمعات أن تتكّيف مع آثار الضغوط املناخية على حياتها 
وسبل عيشها كل يوم. يف مايل، يواصل املزارعون الزراعة على الرغم 

بات يف هطول األمطار وموجات اجلفاف األطول، وُيضَطّر الرعاة  من التقلُّ
ل مسار  إىل تغيري طرق وعادات الرتحال التقليدية التي اتبعوها بسبب حتوُّ

جماري األنهار. يف لبنان، تعتاش اجملتمعات من مصادر مائية ملوثة إىل 
مستويات خطرية، وأنظمة بيئية منهكة بسبب زيادة الطلب عليها. يف 

ميامنار، يجد الناس أنفسهم ُمجَبرين على التكيُّف مع آثار إزالة الغابات 
على أسلوب حياتهم وسبل معيشتهم )يف املناطق التي تكسوها 

التالل( وآثار التملُّح بسبب تدهور السواحل )الدلتا والساحل(، أو ُمجَبرين 
على مواجهة موجات احلر واجلفاف الشديدة )وسط ميامنار(.

وغالبًا ما يتم توجيه صنع السياسات من العاصمة التي تكون مبنأى 
عن وقائع النزاع يف اجملتمعات التي تعيش يف األطراف. ويف أحسن 

األوقات، تبدو احلكومة املركزية بعيدة أيضًا عن اجملتمعات، كما 
تبّين جداول األعمال الدولية أّنها أبعد ما تكون عن الوقائع واملعايري 

االجتماعية والثقافية والتقاليد والتجارب امُلعاشة على »خط 
املواجهة«. هذا هو احلال حتديدًا بالنسبة إىل أجندات النوع االجتماعي 
ه بشكل كبري من ِقَبل اجلهات املانحة وتعتمد  واملناخ التي ال تزال ُتوجَّ

على الدعم الدويل٢٢.

ويف السياقات الهشة واملتأّثرة بالنزاع، ُيضاف تعقيٌد بعد وهو 
انهيار الثقة والعالقة بني املواطنني والدولة، ال سيما يف ظل نشوب 
خالف مستمر بني خمتلف السلطات، كما هو احلال يف مناطق وقف 
إطالق النار الوطنية يف ميامنار حيث تتنافس حكومة الوالية وخمتلف 

املنظمات العرقية املسّلحة على اعتالء عرش السيطرة٢٣ أو يف 
دلتا النيجر الداخلية يف مايل٢٤. وميكن أن تؤّدي مشاعر عدم الثقة 

هذه، تؤّججها حقيقة أّن حكومة الوالية غائبة وأّن وصول اخلدمات إىل 
املناطق النائية غالبًا ما يكون حمدودًا أو معدومًا، إىل عدم وجود معنى 

عملي للدولة يف حياة الناس اليومية.

رة بفعل النزاع يف ظّل وجود  ويتفاقم هذا الواقع يف األماكن املتضرِّ
حوكمة أضعف بشكل عام. وحيثما تكون احلوكمة ضعيفة، ستكون 



ر المناخي: مبادئ للنجاح ف مع التغيُّ إنترناشونال ألرت | 8مذّكرة توجيهية: إدراج النوع االجتماعي لألشخاص واألمن ضمن التكيُّ

آليات إدارة املوارد الطبيعية أضعف. وسوف تفشل هذه اآلليات يف 
تلبية االحتياجات، مما يؤّدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة، على 

سبيل املثال، بالنسبة إىل الوصول إىل املياه واألراضي. وتتفاقم أوجه 
عدم املساواة هذه عندما تتعّرض اجلماعات التي تواجه التمييز أصاًل 

للتمييز من جديد يف إطار جهود االستجابة. كان هذا هو احلال يف 
سونساري، يف نيبال، عندما دّمرت الفيضانات القرى يف العام ٢008. 

وقد تلّقت العائالت التي تضّم بني أفرادها ما ُيعَرف بـ »ميتيس« )وهي 
هوية تقليدية تشري إىل اإلناث اللواتي يتمّتعن ببنية ذكور( نصف اإلغاثة 

املمنوحة للعائالت األخرى فقط بسبب التمييز الذي مارسه ضّدها قادة 
املقاطعات الذين أوِكلوا بتوزيع اإلعانات٢٥. إّن التعلُّم من الوقائع احمللية 

وإدراج هذه الدروس يف املناهج الوطنية والعاملية هما األساس 
لتطوير برجمة تناسب السياق.

االستجابة

لسّد الفجوة، ميّثل االنخراط مع جمموعة واسعة من أصحاب 
املصلحة على املستوى دون الوطني فرصة للتعلُّم من التكّيف 
احلاصل ودعم املسؤولية احمللية املستمرة. ففهم ديناميات 

ه إىل  النوع االجتماعي يف الهياكل احمللية ضروري. وعادًة ما يتم التوجُّ
الهياكل والقادة التقليدَيْين والسلطات احمللية الرسمية للتشاور. 

هذه الهياكل، على الرغم من أهميتها، فهي قد تكون أبوية ورجعية 
وحمدودة بالنسبة إىل متثيلها للهويات االجتماعية واجلندرية اخملتلفة. 

على سبيل املثال، يف والية كاشني يف ميامنار، ُتعتَبر الكنائس 
واملنظمات املسيحية جهات فاعلة رئيسية يف االستجابة لألزمات 

البيئية والنزاعات، ال بل تبقى هياكلها القيادية خاضعة لهيمنة الذكور. 
وقد تؤّدي املشاركة التي تتوقف عند هذا املستوى إىل االفتقاد إىل 

وجهات نظر النساء والشباب واهتمامات ومساهمات هؤالء.

ومن شأن حتديد العوائق التي حتول دون الشمولية يف عمليات 
احلوكمة األوسع نطاقًا وتعزيز الروابط بني احلوكمة احمللية واحلوكمة 

الوطنية أن يساعدا يف بناء سياسة مناخية شاملة تنطلق من 
القاعدة لتصل إىل القمة بداًل من تطبيق أطر العمل الدولية من 
منطلق القمة ووصواًل إىل القاعدة. وهذا يتطّلب ضّم املنظمات 
اجملتمعية للعمل على صنع السياسات الوطنية األوسع نطاقًا 

وتنفيذها. فيجب أن يتصّرف صاِنعو السياسات على هذا األساس، 
ليضمنوا متثيل اجملموعات املتنوعة يف مرحلة صياغة هذه 

السياسات. يوّفر معهد غرب آسيا شمال إفريقيا )WANA( يف 
األردن للمجتمعات احمللية منصة لتبادل اخلربات على املستوَيْين 

األفقي والعامودي. وقد عملت منظمات اجملتمع احمللي مع بعضها 
البعض على بناء شبكة متنوعة يف كّل أنحاء البالد، كما ُعِقدت 

جلسات بني املنظمات اجملتمعية والهيئات احلكومية. وقد أّدى بناء 
القدرات والدعم امُلراِفق إىل حتسني كفاءة اجلهات املذكورة يف 

ق. وسعى املعهد إىل إيصال جتارب  جماَلْي املناصرة والعمل املنسَّ
اجملموعات احمللية إىل الكيانات املؤسسية من خالل فتح احملادثات 

واملشاركة يف تصميم االسرتاتيجيات. أّدى هذا إىل حتسني التواصل 
ومّكن اجملتمعات احمللية من التفكري والتخطيط بصورة جماعية 

بشأن كيفية معاجلة القضايا التي تؤّثر عليها بكل أطيافها. 

مثال معهد غرب آسيا شمال إفريقيا WANA يف األردن هو خري دليل 
على أّن نهج بناء السالم هو كفيل باملساعدة على تعزيز الروابط 

على املستويات احمللية والوطنية والعاملية. وميكن أْن يؤّدي إنشاء 

املساحات اآلمنة واستخدام احلوار، على سبيل املثال، إىل استنباط 
تعقيدات التحديات امُلعاشة يف مواجهة آثار املناخ واألمن، إىل جانب 

عامَلْي الصمود والتكيُّف القائَمْين أصاًل. وميكن العمل مع الناس 
لتحديد احللول اخلاصة بهم وكيف يريدون التأثري على صنع السياسات 

الوطنية والعاملية. وباملثل، ميكن ملناهج بناء السالم أن تصّمم 
األنواع الصحيحة من املساحات واآلليات لتشمل بشكل إيجابي خمتلف 

األجناس واألجيال واألعراق واألديان والكفاءات وامليول اجلنسية. وقد 
أراد معهد WANA أن تصطبغ خطط التكيُّف بفهم عميق لديناميات 

النوع االجتماعي، مع مالحظة كيف تختلف األدوار واملسؤوليات اعتمادًا 
على القضايا املتعّلقة بالوصول إىل املوارد والربوتوكوالت القانونية 

واملعايري االجتماعية والسياسية. وقد ُترِجم هذا على مستوى 
املشروع إىل تدريب على بناء القدرات وورش عمل استشارية نظرت 

ر املناخي على الرجال  يف ضمان توافر املعلومات حول كيفية تأثري التغيُّ
ر املناخي،  والنساء، وضمان وصول النساء إىل املوارد ملعاجلة آثار التغيُّ

والتماس آراء النساء يف حاالت الضعف.

ُتَعّد هذه املناهج أساسية لوضع سياسة تكيُّف وصياغة النهج 
الذي يربط الوقائع احمللية واالستجابات باحلوكمة األوسع نطاقًا 

ح أن تصبح  وعمليات صنع القرار. عند أْخذ كل ما ُذِكر بعني اإلعتبار، ُيرجَّ
فًا مع الوقائع على األرض، فتستفيد كل  االستجابات أكرث مالءمة وتكيُّ

االستفادة من اآلليات الرسمية وغري الرسمية املوجودة أصاًل، ومن 
تطبيقها بحّد ذاته للعمل على تعزيز املزيد من اإلدماج واملساواة.

المبدأ 6:
تعزيز ودعم المشاركة الفّعالة للمجموعات 

المتنّوعة.

ضمان أْن تكون املجموعات املتنّوعة واهتماماتها جزءًا ال يتجزأ من  •
ف أو البناء عليها. تصميم تدابري التكيُّ

إشراك املجموعات املختلفة يف احلوارات أو العمليات املجتمعية  •
بطرق وضمن مساحات تأخذ بعي االعتبار احلاجة إىل جني دخل 

أو إمتام أعمال الرعاية املنزلية/أعمال الرعاية األسرية غري 
املدفوعة األجر.

وضع أنظمة مراقبة جمتمعية تراعي الفوارق بي اجلنَسْي  •
ف واستدامتها. وحترص على فعالية برامج التكيُّ

التحّدي

لدى سكان املناطق الريفية، ُتعّد املوارد الطبيعية شريان احلياة لبقاء 
جمموعات السكان الساعية وراء حتقيق االكتفاء الذاتي على صعيد 

ر املناخي وبناء السالم  يومي. لذلك، يجب على نشاطات التكيُّف مع التغيُّ
أن تدعم الفئات اخملتلفة من خمتلف األجناس واألجيال واألعراق واألديان 
والكفاءات وامليول اجلنسية التي تستخدم وتتأّثر بهذه املوارد الطبيعية 

لتكون جزءًا من العمليات التي تتناول الوصول إىل املوارد الطبيعية 
واستخدامها ومراقبتها. فالربجمة التي تأخذ يف االعتبار االحتياجات 

والفرص املتنوعة جملموعة واسعة من أصحاب املصلحة تتمّتع 
بفرصة أفضل لتكون فّعالة ومستدامة. ولكنها توّفر أيضًا ملناهج 

لية تعالج قضية  ر املناخي فرصة أن تنقلب إىل عملية حتوُّ التكيُّف مع التغيُّ
ر املناخي وتعالج املمارسات واملعايري اإلقصائية على حدٍّ سواء. أثر التغيُّ
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إذا مل تكن العمليات التشاركية موجودة يف كل مراحل تصميم وتنفيذ 
ر املناخي، فلن تصبح النشاطات نفسها غري  خطط التكيُّف مع التغيُّ

فّعالة فحسب، بل قد تزيد أيضًا من قابلية تأثُّر اجملموعات نفسها 
ر املناخي إىل جتاوز  التي سعت إىل دعمها٢٦. فيحتاج التكيُّف مع التغيُّ

معقل اخلرباء، ليتم االعرتاف به على أنه »... عملية تغيري إجتماعي 
تستلزم أيضًا حتويل األنظمة والهياكل«٢٧.

االستجابة

إّن فْهم َمْن يستخدم املوارد الطبيعية احمللية وَمْن يصل إليها وألي 
غرض وَمْن ُيعَرف عنه اتخاذ قرارات رئيسية »شرعية« يف اجملتمع 

بشأن تلك املوارد، يجب أن يشّكل جزءًا ال يتجزأ من تصميم تدابري 
التكيُّف أو البناء عليها. وهذا يشمل حتديد وفْهم َمْن ال ُيمنح صوتًا يف 

هذا اجملال وملاذا. ففي مناطق الغابات يف والية كارين يف ميامنار، 
َينظر كلٌّ من النساء والرجال إىل الغابة على أنها مساحة للذكور، مما 

يعيق االعرتاف مبشاركة املرأة. وتفيد النساء أنهّن ال يلعْبَن أي دور يف 
استخدام الغابات أو إدارتها، وبالتايل، فهّن لْسَن من أصحاب املصلحة 
املعنّيني. ومع ذلك، جتمع النساء احلطب من الغابة يوميًا، وتستخدم 

صاحبة متجر تبيع احلطب مباشرًة املنتجات املشتقة من الغابات 
وتسمسر لبيعها٢8. إذا اشتملت الربامج على أصوات أولئك الذين 

ُينَظر إليهم على أنهم »شرعيون« فقط، فسوف يفوتها ما ميكن أن 
تقّدمه جتارب هؤالء النساء يف جمال إدارة الغابات لصياغة إستجابات 

للتكيُّف، مما يهدد فعالية املشروع. سوف يؤّدي هذا إىل استبعاد 
النساء أكرث فأكرث من حّقهن يف املشاركة يف صنع القرارات التي تؤّثر 

عليهّن. وعلى العكس من ذلك، فإن تسليط الضوء على أدوار املرأة 
واالستخدام اليومي للمنتجات احلرجية ميكن أن يعمل على تعزيز ثقتها 

يف لعب أدوار قيادية يف جمال إدارة الغابات٢9.

إّن تبّني نهج تشاركي سوف يسّهل فهمًا أفضل لكيفية استخدام 

املوارد الطبيعية، وكيف ميكن آلثار أزمة املناخ والتدهور البيئي أن 
تؤّثر إيجابًا أو سلبًا على توافر األراضي واملياه والغابات والوصول إليها. 

وسيستقي هذا التبّني لنهج تشاركي أيضًا دروسًا حول كيفية بناء 
القدرة على الصمود والتكيُّف. عالوة على ذلك، ميكن أن يصبح التكيُّف 

كًا يف اجتاه حتقيق السالم اإليجابي من  ر املناخي بحد ذاته حترُّ مع التغيُّ
خالل اعتماد مناهج تعّمم منظور النوع االجتماعي. 

ولكي يتحّقق ما ُذِكر بشكل فّعال، حتتاج اجملموعات اخملتلفة إىل 
االنخراط يف احلوارات أو العمليات اجملتمعية وفق شروطها اخلاصة 

وبطرق وضمن مساحات تأخذ يف االعتبار الوقت الالزم جلني دخل 
أو إمتام األعمال املنزلية/أعمال الرعاية األسرية غري املدفوعة 

األجر. وهذا ضروري لضمان عدم إثقال كاهل اجملموعات مبسؤوليات 
إضافية ُتبعدهم عن كسب الدخل أو عدم إقحامهم يف احملادثة 

بطريقة تعّرضهم خملاطر على سالمتهم وأمنهم، كالطلب من النساء 
ع من النساء  أن يسافْرَن إىل أماكن تقع يف مناطق غري آمنة، أو التوقُّ

والرجال أن يتحاوروا بشكل متساٍو يف بيئات يكون فيها هكذا حوار غري 
مقبول اجتماعيًا.

لذلك، يحتاج أولئك الذين يقودون هذه العمليات إىل َفْهم سبب وكيفية 
إشراك جمموعات متنّوعة يف املشاورات حول إدارة املوارد الطبيعية 

والتأمني عليها. قد يعني هذا، على سبيل املثال، إجراء حوارات أو إجراء 
بحث يف األماكن التي ترتّدد إليها اجملموعات اخملتلفة أصاًل. وهذا قد 

يتضّمن التفكري خارج اإلطار التقليدي إليجاد تلك املساحات »اآلمنة«. 
يف لبنان، مت االعرتاف مبراكز الرعاية الصحية على أنها مساحات 

ميكن أن توّفر فرصًا للتخفيف من التوّتر وخلق الرتابط بني اجملتمعات 
اخملتلفة بسبب مركزية وأهمية توفري الرعاية الصحية لكلٍّ من 

اجملتمعات املضيفة والالجئني٣0. إّن نقل احملادثة إىل حيث هم الناس 
يزيد من فرص اإلشراك واإلدماج، دون أن يفرض عبءًا إضافيًا على 

الفرد للمشاركة.
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شابة تعمل يف حقل أرز يف ميامنار
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إّن إشراك جمموعات متنّوعة يف املشاورات واحلوار ال يكفي وحده. بل 
ولضمان أْن تكون برامج التكيُّف فعالة ومستدامة، يجب وضع أنظمة 

مراقبة ميلكها اجملتمع احمللي. ميكن لهذه األنظمة أن تكشف 
َمْن يستخدم أّي موارد طبيعية وألي غرض. كما ميكنها أن تراقب ما إذا 

كانت جهود الرتويج واإلدماج تعمل على حتديد سبل التكيُّف املطلوبة، 
وكذلك ما إذا كانت املوارد اجملتمعية حممّية وفقًا ملبادئ توجيهية 

يّتفق عليها اجملتمع. وميكن لهذه األنظمة أن تساعد يف قياس 
مدى جودة تطبيق التكيُّف مع الصدمات أو التغيريات اخملتلفة، وكيف 
تستفيد )أو ال تستفيد( اجملموعات املتنّوعة واملهّمشة وتلك التي 

تعيش يف أوضاع هشة. باإلضافة إىل كّل ما سبق، ميكن لهذه األنظمة 
أن تبّلغ مبكرًا إذا كانت عمليات إدارة املوارد الطبيعية تؤّدي إىل تفاقم 

التوترات أو إىل التخفيف من حّدتها، مما يسمح للربامج بالتكيُّف بسرعة 
للحّد من الضرر وتعظيم اآلثار اإليجابية التي تربز.

شكر وتقدير

كتب هذا التقرير كلٌّ من لوسي هولداواي، وكاميل ماركيت، ومويرا 
سيمبسون. وأجرى البحث كلٌّ من الدكتورة ماي ثيدا أونغ، ومني ميات 
أونغ، وعبد القادري أومارو توري، ونور تركماين. توّد منظمة إنرتناشونال 

ألرت International Alert أن تشكر شركة بودي العاملية للتحليل 
Bodhi Global Analysis  على دعمها يف توفري حجر أساس لصياغة 

هذه الورقة؛ وممّثلي احلكومة املالية واحلكومة اللبنانية واجملتمع 
املدين والذين تكّرموا بوقتهم وقدموا وجهات النظر التي شّكلت هذا 
التقرير خالل حلقات نقاش عرب اإلنرتنت ُعِقدت يف شهر آذار/مارس 

٢0٢١. ونوّجه شكرًا خاصًا أيضًا إىل املراجعني الذين قّدموا تعليقات على 
ورقة اإلحاطة هذه، مَبْن فيهم جانا ناوجوكس، وأسيل نعماين، وغابرييل 

نوكهري، وجوليان إيغان، والدكتورة إليزابيث الروين. مت متويل هذا التقرير 
مة من اململكة املتحدة، من حكومة اململكة  بفضل معونة مقدَّ

املتحدة حتديدًا. ومع ذلك، فإّن اآلراء الواردة فيه ال تعكس بالضرورة 
السياسات الرسمية التي تتبعها حكومة اململكة املتحدة.
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