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یجب أن تعتمد عملیات المفاوضات العالمیة حول المناخ وسیاسات التغیر المناخي على مختلف المستویات المحلیة، وعلى 
  .مبادئ التساوي بین الجنَسین في كل مراحلھ، بما فیھا البحث والتحلیل والتصمیم وتنفیذ التخفیض واستراتیجیات التكیف

  ٢٠٠٨ل وضع المرأة، فریق الخبراء، اللجنة حو          

  
  

  لَم التركیز على التنّوع االجتماعي في التغّیر المناخي؟

إذا اّطلعنا على معظم االقتصادات، نرى أّن دور المرأة في الرعایة ووصولھا إلى الموارد 
والمعلومات ومستوى مشاركتھا في المجتمع، تضع النساء في نوٍع من التراجع عند وقوع أحداث 

وفي معظم البلدان النامیة، تعتمد المرأة . ّیر المناخي من عواصف وفیضانات وجفافمتعلقة بالتغ
أكثر من الرجل على القطاعات الزراعّیة وغیر الرسمّیة، وھي قطاعات أكثر عرضًة لألذى من 

  .المناخ الصعب من القطاعات التقلیدیة التي یسیطر فیھا العنصر الذكوري

  ياآلثار المختلفة للتغّیر المناخ

یؤّثر التغّیر المناخي والطقس الشدید العاطل على النساء والرجال معًا، إال أّنھ قد یضّر المرأة أكثر 
وقد أظھرت دراسة لمدرسة . وخصوصًا إن كانت فقیرًة أو امرأة ریفّیة أو من السّكان األصلیین

یرات المتعّلقة بھا تقتل الكوارث الطبیعیة والتأث"االقتصاد في لندن تحلل عواقب المناخ العاطل، أّن 
  ". المرأة أكثر من الرجل أو تقتلھا في عمٍر مبّكر أكثر من الرجل

آثار التغّیر المناخي تستھدف األطفال والنساء "ویشیر تقریر الفریق الحكومي الدولي إلى أّن 
َعّد الحوامل بشكل أكبر ألنھم أكثر عرضًة لألمراض المنقولة عبر المیاه، فعلى سبیل المثال، ُی

وتعّرض النزاعات المتعّلقة بالمناخ حول ". مرض المالریا الیوم مسؤوًال عن ربع وفّیات األمھات
  . الموارد، النساء أكثر من الرجال إلى العنف المنزلي والمجتمعي

  المساواة بین الِجنَسین وتعزیز دور المرأة

بین الِجنَسین مثل التفریق بینھما في  قد تعّزز المقاربات الحالّیة حول تغّیر المناخ الفجوة القائمة
في ما یتعّلق باألرصدة، نعني المساعدة التقنیة ونقل (مسائل األرصدة واالقتصاد والمعلومات 

  ).المعلومات

وفي حین قادت األشكال القدیمة للتماثل إلى مشاكل مزمنة وطویلة المدى مثل الفقر المتوّطن، 
المتماثلة للمعلومات المتعّلقة بالتحذیر والتحضیر المسبق  تشّكل األشكال الجدیدة كالمشاركة غیر

  .ضّد الكوارث مسألَة حیاة أوموت

  الرؤیة المشتركة

لذا، من المھّم أن تفي الدول المتقدمة بالتعّھدات حول المناخ العالمي في ظّل بروتوكول كیوتو وأن 
 جّدیة على الھدف العالمي الذي تقّدم رؤیة مشتركة تسمح بتحقیق المساواة بین الجنَسین وتحافظ ب

 للعدالة المناخیة ١٣ص رقم الملخ
  

  مظاھر التنّوع االجتماعي وتغّیر المناخ
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح
  یشّكل التكّیف والتخفیض في

موضوع تغّیر المناخ 
موضوَعین حّساَسین على تمتع 
المرأة والرجل بحقوقھم 

 االقتصادیة واالجتماعیة
 

 على سیاسة وتمویل التغّیر 
المناخي السعي إلى الترویج 
للتنمیة المستدامة كأساس 
للمساواة بین الجنَسین ولتعزیز 
 دور المرأة والقضاء على الفقر

 
 

  على سیاسات ومشاریع التغّیر
المناخي العالمیة والمحلیة 
واإلقلیمیة أن تضمن انسجامًا 
بین  كلٍّ من  التكّیف 
والتخفیض ونقل التكنولوجیا 

 ماعیة والمساواة االجت
 

  یجب ضمان التحلیل
والمقاربات النوعیة ومشاركة 
المرأة الفعلّیة على كل أصعدة 
سیاسات المناخ وھیكلیة تمویل 

 التغیر المناخي



 
 
 
یتطّلع إلى إبقاء الحرارة السطحیة تحت معّدل الدرجة أو الدرجة ونصف الدرجة، وذلك لتجّنب اآلثار المضّرة على المجموعات الضعیفة 

 .بما فیھا النساء

  التكّیف

عبر تعزیز دور االبتكار المحّلي واكتساب المعرفة یجب أن تدعم استراتیجیات وسیاسات التكّیف اھتمامات النساء العملیة واالستراتیجیة 
  ).كالبنیة التحتیة الضعیفة والوقت المحدود(المعّینة للمشاركة، ، كما یجب أن تواجھ الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء 

  :لذا، على الكّیف أن یرتكز على

 ت نقلھاالحاجات المختلفة للرجال والنساء في أھداف التمویل ومعاییره وآلیا 

  لكّل من الدول النامیة ومشاریع النساء" المعاییر المرھقة"اعتماد آلیات التمویل على أقّل من 

  التأّكد من وجود آلیات مناسبة وسھلة الوصول لتعویض الرجال والنساء الفقیرات وغیرھم من المجموعات الضعیفة المتضررة
 من التغیر المناخي

  التخفیض

ِجنَسین أن یشّدد على تأمین الطاقة المتجددة الالمركزیة في المناطق الریفیة وأن یرّوج للمحافظة على أسالیب على التخفیض الُمراعي لل
وكذلك، ُیفترض توفیر التمویل المناسب . وممارسات إدارة الموارد الطبیعیة التي تقوم بھا النساء والسكان األصلیین العیش واستدامتھا

  . والتقنیة والقدرة للتمكین على عملیات التخفیض في البلدان النامیة مما سیعزز المساواة بین الجنَسین ودور المرأة في آٍن معًا

  التكنولوجیا

والتي ) أي األرصدة والفجوات في المعلومات(ریع وتمویل التكنولوجیا إلى تسھیل إلغاء الحواجز التي تواجھھا النساء یجب أن تسعى مشا
  . تحول دون إدخال واعتماد التكنولوجیا

في إطار و. على الحصول على التكنولوجیا أمٌر معّقد بسبب األسعار المرتفعة والتكالیف اإلداریة -أكثر من الرجال–فقدرة النساء 
  :المفاوضات الحالیة، من الضروري

  إنشاء نوافذ محورّیة أو متخّصصة ضمن آلیات التمویل، ُتعنى ببناء القدرات وتطویر المشاریع لدى أفواج من النساء والرجال
 المھّمشین منذ زمن

 "النساء األصلیینكوسیلٍة لتعزیز دور المرأة والرجال و " تعزیز التكنولوجیا الذاتیة وقدرات الدول النامیة 

  تمویل المناخ

من الضروري إدخال مسائل المساواة بین الِجنَسین وتعزیز دور المرأة وأولویات المساواة االجتماعیة كمحّركات أساسیة لتمویل تغّیر 
فھا والتخفیض وتطویر ، یتطّلب كّل من تخفیف الفقر والتنمیة المستدامة وتمویل المساواة وتعزیز دور المرأة وتكّی ففي النھایة. المناخ

  :التكنولوجیا ونقلھا، عددًا من األمور، منھا

 فال یمكن للدول النامیة أن تتوّصل إلى تخفیف مستوى . تدفقات من األموال الجدیدة واإلضافیة المتوقعة التي ال تخلق الدیون
  رَتبَطین بتمویل المناخالفقر وإلى أھداف المساواة بین الجنَسین إذا بقیت ُمثقلًة بالتكّیف والتخفیض الم

 عدم تحویل التدفقات الحالیة للمساعدة اإلنمائیة الرسمیة من الضرورات االجتماعیة والتنمویة نحو تمویل تغّیر المناخ 

  تمویل كاٍف من شأنھ أن یلّبي متطلبات التكّیف والتخفیض الالزمة لحمایة حیاة المرأة والرجل في البلدان النامیة وللترویج إلى
 اواة بین الجنَسین وتعزیز دور المرأةالمس

 وعلى ھذا الصندوق أن یتضّمن تحلیل وأولویات التنوع . صندوق جدید وفقًا لالتفاقیة خاضع لسیطرة مؤتمر األطراف
  . االجتماعي بكّل مظاھره

 في البلدان النامیة تحلیل التأثیرات االجتماعیة والنوعیة في أسواق الكربون ومشاریع تخفیض االنبعاثات الموضوعة حالیًا  

  عي وتغّیر المناخمظاھر التنّوع االجتما – للعدالة المناخیة ١٣الملخص رقم 



 
 
 

 

  النتائج

اخ یجب أن تعكس نتائج المناخ تحلیًال واضحًا للجنَسین كما یجب أن ُتؤّمن مشاركة المرأة الفّعالة على كّل المستویات وفقًا لسیاسة المن
  .ولھیكلیة تمویل التغیر المناخي

وكذلك، فوضع مساواة . امة أن تحافظ على حیاة النساء والرجالفمن شأن سیاسة التغیر المناخي العادلة والناجحة وتمویل التنمیة المستد
د إلى مستداَمة بین الجنَسین لتعزیز دور المرأة والمساواة االجتماعیة ككّل یؤّدي إلى فوائد على صعید التنمیة المستداَمة من شأنھا أن تقو

  . إحداث تغییٍر في سیاسة تغّیر المناخ العالمي

 

  مظاھر التنّوع االجتماعي وتغّیر المناخ – للعدالة المناخیة ١٣الملخص رقم 


