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 تعميم مراعاة المساواة 
بين الجنسين في العمل المناخي 

في المنطقة العربية

©Jui-Chi Chan/iStock Editorial/Getty Images Plus/Getty Images

ينبغي إشراك النساء والفتيات في 
المنطقة العربية في صنع السياسات 
ر المناخ، ليس على نحو  المتعلقة بتغيُّ
بارز فحسب بل على نطاق أوسع أيضًا 

نظرًا للروابط بين المناخ ومجاالت 
السياسات األخرى.

تتيح المساهمة الكاملة للمرأة 
ف مع  في الخطط الوطنية للتكيُّ

ر المناخ فرصًة لضمان المشاركة  تغيُّ
الكاملة لجميع أفراد المجتمع في 

ر المناخ. ف مع تغيُّ مبادرات التكيُّ

يتيح تعميم القضايا المتعلقة 
بالمناخ في اأُلُطر وخطط العمل 
واالستراتيجيات الوطنية الخاصة 

بالمساواة بين الجنسين فرصًة 
للمنطقة العربية لمعالجة التمييز 

ر  بين الجنسين في قضايا تغيُّ
المناخ على نحو شامل.

ُتَعدُّ القيادة النسائية والمشاركة 
الكاملة للمرأة في العمل المناخي 

أمرًا ضروريًا لتصميم الحلول 
واالستجابة لحاالت الطوارئ المناخية 

على نحو يلّبي الحاجات المتباينة 
للنساء في المنطقة العربية.
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مــع تزايــد حــدة الظواهــر الجويــة الشــديدة وتواترها في 
ــر المنــاخ ظاهــرًة يوميــة لها عواقــب فعلية  العالــم، بــات تغيُّ
علــى الحيــاة. وبالنســبة إلــى النســاء فــي المنطقــة العربية، 

فــإن نــدرة الميــاه وانعــدام األمن الغذائــي والصراع، إلى 
جانــب التدهــور البيئــي ونــدرة الموارد والهجرة القســرية، 

تجعــل النضــال مــن أجــل البقــاء أكثــر تعقيــدًا وُتضاِعف خطر 
عــدم المســاواة والعنــف. وفــي حيــن تضطلــع المرأة في 

ــر المناخ وفــي تعزيز  المنطقــة بــدوٍر هــام فــي التصــدي لتغيُّ
المنعــة إزاءه، ال تــزال مشــاركتها ضعيفــًة فــي المفاوضات 
المتعلقــة بالمنــاخ علــى الصعيديــن العالمــي واإلقليمــي، وال 

تحظــى الحلــول التــي تقدمهــا بما يكفــي مــن المــوارد. ويمكن 
معالجــة هــذه المشــكلة بطريقتيــن على مســتوى السياســات: 

تعميــم القضايــا القائمــة علــى نــوع الجنس فــي الخطط 
ــر المنــاخ، وتعميــم القضايــا  ــف مــع تغيُّ الوطنيــة المعنيــة بالتكيُّ

المتصلــة بالمنــاخ فــي ُأُطــر المســاواة بين الجنســين.

الترابط بين المناخ ونوع الجنس: 
ر المناخ المتباينة بين  آثار تغيُّ

الجنسين في المنطقة العربية 
والفرص المتاحة للمرأة بوصفها 

عنصرًا للتغيير
ــر المنــاخ تأثيــرًا حــادًا علــى المنطقــة العربية حيث  يؤثــر تغيُّ
ــرات فــي درجة الحرارة  الظواهــر الجويــة الشــديدة والتغيُّ
وأنمــاط هطــول األمطــار ال تحــّد من القــدرة على االزدهار 

فحســب بــل مــن القــدرة علــى البقاء على قيــد الحياة. 
ــر المناخ  وتعانــي النســاء والفتيــات فــي المنطقــة مــن تغيُّ

بطــرٍق مختلفــة، وذلــك بفعــل رســوخ أوجه عدم المســاواة 
بيــن الجنســين وما يرافقهــا مــن عوامــل ُتضاِعــف الخطر 

مثــل محدوديــة المــوارد، ومحدوديــة المشــاركة االقتصادية 
واالجتماعيــة والسياســية والوصــول إلــى المعلومات، 

واســتمرار الصــراع واالحتــال، والنــزوح الجماعي.

وتثيــر نــدرة الميــاه قلقــًا كبيرًا في المنطقة. وتتأثر النســاء 
والفتيات بشــكل خاص بندرة المياه ألّن مســؤولية جمع 

الميــاه وإدارتهــا تقــع عليهــّن أواًل في األســرة وألنهّن يتجّنبن 
الذهاب إلى المدرســة أثناء الدورة الشــهرية إن لم تكن 

.UNICEF Jordan and Economist Impact, 2022 1
.Hassan, Pant and Tarazi, 2021 2

مرافــق الميــاه والصــرف الصحي والنظافــة الصحية كافيًة1. 
ويمكــن أن تؤثــر نــدرة الميــاه على األمــن الغذائي والصحة 

وُســُبل العيش، وتتحمل النســاء والفتيات العبء األكبر 
ر المناخ  لهــذه اآلثــار. وعندمــا تقترن ندرة الميــاه بتغيُّ

والصــراع، فإنهــا تزيــد مــن قابلية التعــّرض للمخاطر. وقد برز 
ذلك بوضوح في الجمهورية العربية الســورية والســودان 
والصومــال واليمــن، حيــث أّدت الظواهر الجوية الشــديدة 
مثــل الجفــاف أو الفيضانــات، إلى جانب تزاُيد مســؤوليات 
ــع مــن المــرأة أن تتحّملها، إلى مزيد من  الرعايــة التــي ُيتوقَّ
النــزوح والعنــف القائــم على نوع الجنس واالتجار بالبشــر 

وحــاالت الوفاة بين النســاء والفتيات2.

© hadynyah/iStock / Getty Images Plus/Getty Images
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اإلطار 1. برنامج عمل ليما بشأن المسائل الجنسانية وخطة عمله للمسائل الجنسانية

ر المناخ الذي ُعقد في عام 2014، وضعت  في المؤتمر العشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ
األطراف برنامج عمل ليما بشأن المسائل الجنسانية بهدف تعزيز التوازن بين الجنسين ودمج القضايا المتعلقة بنوع 

الجنس في عمل األطراف. وفي مؤتمر األطراف الخامس والعشرين في عام 2019، وافقت األطراف على برنامج عمل 
ز بشأن المسائل الجنسانية مدته خمس سنوات وعلى خطة عمل للمسائل الجنسانية. وتحّدد هذه الخطة أهدافًا  ُمعزَّ

وأنشطة في المجاالت الخمسة التالية ذات األولوية، وهي: بناء القدرات، وتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان مشاركة 
ر المناخ، وتحقيق االتساق )أي  المرأة وقيادتها في مجاالت العمل التي ُتعنى بها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

ر المناخ(، والتنفيذ على  دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في نطاق عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ
نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، والرصد واإلباغ.

ز بشأن المسائل الجنسانية وخطة العمل للمسائل  وبعد أن اعتمدت األمانة العامة لألمم المتحدة برنامج العمل الُمعزَّ
الجنسانية، أطلقت األمانة العامة لألمم المتحدة، في حزيران/يونيو 2022، تقريرًا تجميعيًا سّلط الضوء على مختلف األنشطة 

التي ساهمت في تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والُمجدية للمرأة. وشّجع التقرير أيضًا على وضع سياسة للمناخ تراعي 
ر المناخ. وحّدد  نوع الجنس وعلى تعميم منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

أيضًا المجاالت التي تتطلب التحسين ومواصلة العمل. والجدير بالذكر أّن هذا التقرير لم ُتسهم فيه أّي دولة عربية.

.UNFCCC, n.d.; UNFCCC, 2022b :المصدر
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ويعمل عدٌد كبير من النساء في المنطقة العربية في الزراعة. 
وبما أن العمل في الزراعة يكاد يكون مصدر الرزق الوحيد 

للبعض، فإّنه يضع النساء والفتيات في ظروف هّشة عندما يتأثر 
اإلنتاج الزراعي بالظروف الجوية الشديدة، كما حصل لاجئات 
السوريات في لبنان3. وفي اليمن، أّدت الصدمات المناخية في 

المناطق الريفية إلى هجرة أعداد أكبر من الرجال إلى المدن، مما 
ألقى مسؤولية النشاط الزراعي على المرأة في المناطق حيث 

األراضي متدهورة وحيث غالبًا ما تكون ملكية المرأة لألراضي 
محدودة، فتتعّرض ألشكال مختلفة من العنف واالستغال4. 

وتتعّرض المرأة لمزيد من المخاطر عندما تكون الجئة أو نازحة 
أو من غير المواطنين، أو من أقليات عرقية أو لغوية، أو من 

ذوي اإلعاقة، أو عندما تكون حامًا أو من كبار السن.

ر المناخ  وللنساء والفتيات دوٌر هام في التخفيف من آثار تغيُّ
ف معه في المنطقة العربية، إال أّن نسبة مشاركتهن  والتكيُّ

السياسية وتمثيلهن في المنطقة هي من األدنى في العالم5. 
وتشير األبحاث إلى أن زيادة تمثيل المرأة في البرلمان يمكن 

أن تحّفز البلدان على اعتماد سياسات أكثر مراعاًة للمناخ 
ر المناخ بقدٍر  وخفض االنبعاثات6، وربما التعامل مع مسألة تغيُّ

أكبر من الجدية7. وتمتلك المرأة، من خال مشاركتها في 
الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، معرفًة محلية مهّمة لوضع 

ر المناخ. لذلك، ينبغي إشراك  إجراءات مخّصصة للتصدي لتغيُّ
النساء والفتيات في المنطقة العربية على نحو بارز في العمل 
ر المناخ وغيره من أشكال صنع السياسات، نظرًا  المتعلق بتغيُّ

الرتباط قضايا المناخ بمجاالت السياسات األخرى.

المساواة بين الجنسين في 
عمليات اتفاقية األمم المتحدة 

ر المناخ:  اإلطارية بشأن تغيُّ
ف مع  الخطط الوطنية للتكيُّ

ر المناخ تغيُّ
ر المناخ في إطار  ف مع تغيُّ ُوِضَعت الخطط الوطنية للتكيُّ

ف، وذلك لمساعدة البلدان على تحديد  كانكون المتعلق بالتكيُّ
ر المناخ في  ف مع تغيُّ حاجاتها وأولوياتها في مجال التكيُّ

األجلين المتوسط والبعيد استنادًا إلى العلوم، وتوجيه 
ف. ويمكن استخدام هذه  الموارد، وتنفيذ إجراءات التكيُّ
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الشكل 1. مراعاة المساواة بين الجنسين
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.NAP Global Network and UNFCCC, 2019 :المصدر
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.Dazé and Hunter, 2022 10
ف الوطنية، بما في ذلك االتحاد الدولي لحفظ  FAO, 2019 11. َنشرت العديد من الكيانات أدلًة بشأن تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في خطط التكيُّ

.)Dazé and Hunter, 2022( ف الوطنية الطبيعة )International Union for Conservation of Nature, 2011(، والشبكة العالمية لخطط التكيُّ

الخطط لتوجيه وتحديث مساهمات البلدان المحّددة وطنيًا، 
والتي تلتزم بها البلدان بموجب اتفاق باريس.

ف الوطنية فرصًة هامة  وتتيح عملية صياغة خطط التكُيّ
ر المناخ المتعلقة بالمساواة بين الجنسين8.  لمعالجة أبعاد تغُيّ
هج المتقاطع الذي يراعي المساواة بين الجنسين  ويتطلب النَّ

أخذ قضايا المساواة بين الجنسين في االعتبار في جميع 
ف الوطنية، بما في ذلك التخطيط  نواحي خطط التكُيّ

والتنفيذ والرصد والتقييم. وينبغي أن يكون نوع الجنس 

بمثابة موضوٍع متقاطع بين مجاالت تنمية القدرات، 
والترتيبات المؤسسية، وتبادل المعلومات والتمويل9، على 
سبيل المثال من خال إشراك الوزارة المسؤولة عن قضايا 

ر  ف مع تغيُّ المساواة بين الجنسين في عملية التخطيط للتكيُّ
المناخ10، وتنفيذ الميزانيات المراعية للمساواة بين الجنسين11.

ف الوطنية،  ووفقًا لتحليل أجرته الشبكة العالمية لخطط التكيُّ
ف الوطنية إلى مراعاة  يشير عدٌد متزايد من خطط التكيُّ
المساواة بين الجنسين. فبعد أن كانت نسبة الخطط التي 

تشير إلى مراعاة المساواة بين الجنسين معدومًة، ارتفعت إلى 
ما يقرب من 30 في المائة في عام 2022 )الشكل 1(.

30%
ف الوطنية التي تشير  ارتفع عدد خطط التكيُّ

إلى مراعاة المساواة بين الجنسين إلى

 في عام
2022

 في عام0%
2018

مقابل

© micheldenijs/ E+/Getty Images
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الممارسات العالمية الجيدة 
بشأن تعميم مراعاة المساواة 

بين الجنسين في الخطط 
ر المناخ ف مع تغيُّ الوطنية للتكيُّ
عندمــا ُتؤَخــذ قضايــا المســاواة بيــن الجنســين فــي االعتبــار 
علــى نحــو جــدّي منــذ بدايــة عمليــة وضــع الخطــط الوطنية 

ــر المنــاخ، فهــذا يتيــح فرصــًة لضمــان  ــف مــع تغيُّ للتكيُّ
المشــاركة الكاملــة لجميــع أفــراد المجتمــع فــي مبــادرات 

ف  ــف مــع المنــاخ، كمــا هــو مبيــن فــي خطــط التكيُّ التكيُّ
الوطنيــة التــي قدمتهــا ســورينام وســيراليون وفيجــي 

ــف الوطنيــة لــكل  وكيريبــاس. وفــي حيــن ُتَعــدُّ خطــط التكيُّ
مــن ســورينام وســيراليون وفيجــي بمثابــة الخطــط األولــى 
ــف الوطنيــة الثانيــة  لهــذه البلــدان، فقــد ِصيغــت خطــة التكيُّ

لكيريبــاس علــى نحــو يعــّزز مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين 
)الشــكل 2(.

ف مع  الشكل 2. أمثلة عالمية على الممارسات الجيدة بشأن تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الخطط الوطنية للتكيُّ
ر المناخ تغيُّ

ف  خطة التكيُّ
 الوطنية لفيجي:
 س�يٌل نحو تع��ز
ر  الِمنعة إ�اء تغيُّ
المناخ (2018)
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� �£אא א������ �� � �� ��� א������  ���� ��� א���� �א��� א��א¦� ���¥�א¤ �א�����
� א������.��¯®  ���® §�¬» �א�ª ��	 ��א�א� א���א�א� ��� א������ �©��� א¨§�א� 

��¬ ��� א���� א���א�� א��±��� ����� ��°� א���א�א� ��� א������ � ���¦ ������  � 
� א��²אא� �� ¢�� א������ א����א ���� ����³א �� א�����א� ����א� ��� א���א�� 

.´�¢µכ���� �א�כ�א§א� א�א�

 ����� ��¬ �£אא א���א�א� ��� א������  ¶��  ���� א���� §��̧א ����¯̧א ©�·  �
��� ��� א��£אא §���̧� ���� ¹א �א. ¶� �  ,º��� »א��� ��§�א©� א����, �

� א���א¼, � ���� א�£�¤ ��	 ��א� א����� �¢¥�א �א  ���̧� ��£אא א������ � ����  ¦�� 
.�� ��	 אµ¾� ��³ א����א�½ ��	 א���� � א���א� א��¥����, � ¿כ�� ��א��א �� ·�© ��

 ��א¦ � ��� ��	 א���� �� ��¦ א���א�א�� �� ��ªא��א �� �א�� א���� א���� �א��Àא
��� א������ ����³א �� ��¯º ��¦ א���א�א� א�¯��א���.

 � ��� ��� א���� ��	  ���Á א���א� �� א����א§�� ����³א ����� ��¬ א���א
 ��� �
� א�¥�א�¬, �� ���א  ��� א���אכ� א���א��� ����א�א� ����� �� ����א��

 �� ���� ���� Á��� � ,���א������. � ��® א���א�Ã� ¬ªאכ א���א¤ ��	 א�����´ א��
� א����א§�� Æ��� ������ ���§µ א����Ã�� ,Åאכ �Äא� א¯��א��� �¢�´.�

ف  خطة التكيُّ
 الوطنية لسو��نام
(2029-2019)

 Æ�§ 	�� �ªא� «®��� �א�� א���� א��¥אא� א���א�א� ��� א������ א���א�̧א ��	  
� א���א¼ ��	 א���א¤ �אµ±�א�  א���Å ��א����א¦ §¶�¬ Ãא�® ���� �אµ¾� א���¥א� ������

�� �כ¥א א��� ����א¤ א����. � ��� א���� ��	  �א��¥אÇ�¹� È א¨�א�� �א��Äא� א�����
.Éא�µא א�� 	̧א �����¢ � ¶��� �  �� ���� א���¢�� �¥�

� א��±���  � א©« א���� �¯�א¤ א���אא� �±���  �אכ�� ���א¯�� ¢�� א��כ���
�. ��� Ãאכ« ��� �£אא א������ ��	 א����� א�����א �א���א�� �� ¢¥�א¤ ��� �

 ����  ��� א����� �א��¥אÈ �א��¿�� א�¯��א��� א� א���א¤ א��א��� ��²א�� ����  �¥�Ã
� א���א¼. ������ Êא������ �א������ א����� ��� �¯��א� �Ë ��® ��°� א���א�א

� א������ ����אכ� � �£�� א���� א���א�̧א �����Ê א���א²� ��� א������ �א����� 
� ����א� א������ �א���כ��.��

 ��� ��� ©�½ א���Å �£�א� א���א�א  ��� ��� א���� א�¥�א�¬ ��	  ���� ��א§א� ����
� א����� ��	 א���א� א��א��� �א���א�� אµ¢�´ א��א �� �� � �א��¯® �א����

.� � ����� א��כ����א����Àאא� 

 خطة التنفيذ
 المشتركة

 لكي��باس بشأن
ر المناخ وإدارة  تغيُّ
 مخاطر الكوارث

(2019)
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 حكومة سي�اليون:
ف  خطة التكيُّ

الوطنية (2021)

 ,�� א���א ������ ��������� א��� ��	� א�� א� �א���א� ��� א��א�� ������	 �
כ� 
 ,�� ���א� �
א�כ�א� ���א�א� �א�כא� ����� א���� ���א�� א�� א�א� ��� א��� ������

����¡� �����א�� �� ��א�א א�� א�א� ��� א��� �� �א�
��� א����א��.

���©¨ א��� �§��אכ �£�א¢ א�����¥ א�����, ��א �� ��כ א���£�א¢ א�
�א��� �א������ 
�¯��² א�����, �� א����± �א���א°�� �א�����» �א������ �א��¯® א��א¬» ��ª א���� 

 	�
�א��� �� ������ �������א. �µ´א �
�� �¥³ ��א¬»  ��� �°� ���� א��כ���
.�� ���א�א� א�� א�א� ��� א�

� ��°¯א· א��¶�¯�, ��א �� ��כ א��כא�¢  כ א��� א��¸א�א¢ �א���א	 א����¶� ¹�
 ��
א�¯כ���, �א���£�א¢ «�� א�¯כ���, �א��אº א��א�, �א��א�א¢, �א���£�א¢ 

א��¯���, �א���£�א¢ א������ �¯��² א����� �א�
�כא� �� א������.

� ¿¾� ���½ א���� א�¼�
א��  �� ������ א��� �£��א� �א��א� ��� א�א� ��� א�
 «����� �א����� �א���� א�´� ���� ��¥ א���א�א¢ �א¢ א�¶�� �א��א� א���א�א¢ א�¾¸

�א�א� Áא�א¢ א�� א� �א���א� ��� א��א�� �א��Àא� �כ�א� א� �.

 Government of Kiribati, 2019; Government of the Republic of Fiji, 2018; Government of Sierra Leone, 2021; :المصادر
.Government of Suriname, 2019

تعميم مراعاة المساواة بين 
الجنسين في الخطط الوطنية 

ر المناخ في  ف مع تغيُّ للتكيُّ
المنطقة العربية

إّن الدول الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها خطط 
ر المناخ حتى اآلن هي األردن  ف مع تغيُّ وطنية للتكُيّ

والسودان ودولة فلسطين والكويت. وفيما يبدأ مزيٌد من 

ف، من المهم  الدول العربية بصياغة خطط وطنية للتكيُّ
اعتماد َنهج شامل وتعميم مراعاة الحاجات الخاصة 

بالجنسين وغيرها من الحاجات والهويات المتقاطعة لضمان 
التحقيق الكامل التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

ف  ر المناخ وعدم إهمال أحد. ويتيح تحليل خطط التكيُّ تغيُّ
الوطنية القائمة )من حيث المشاركة المتوازنة بين الجنسين 

ر المناخ المتباينة بين  في عمليات التخطيط، وآثار تغيُّ
الجنسين، ومراعاة كل خطة لقضايا الجنسين وتخصيص 
الموارد ذات الصلة( تسليط الضوء على الثغرات والفرص 

المتاحة للعمل على نحو يراعي المساواة بين الجنسين 
)الشكل 3(.

ف مع  الشكل 3. أمثلة إقليمية على الممارسات الجيدة بشأن تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الخطط الوطنية للتكيُّ
ر المناخ تغيُّ

 المشاركة
 المتوازنة �ين
 الجنسين في

عمليات التخطيط

 ��� �� ����� ��א���א ������ א 
 א��כ�	�� � 	���� ,������ ���� ��
 �� ������� א���א�� ��� א���  ��א   ����  ,������א���א�א� א���א�א� ��� א

 �� � ��� א������ � א���א�� �� ����א� א������ א����� �א� א����
.������א�� ���� א

 � 
 א��כ�	�� ��� ���� � 
� ���� א���� א����� �א��כ�	 �� א����, ��	
 � 	��� ,���� ���� א������ א���א� א 
� �¡��� ��א�� ���	�� ¢ �כ	� ,�����א

 � א���א� ��� ���� 
	���� �������©��א� ���¨ §¦¥ א���א�� �� א���א¤א� א
 (�א����� ���¬ ��א») ������ §¦¥ א�� ��� 	�¯��. ��א��א��, �¦° א 
����� א��כ�	

.������ ��א�� א���א�א� ��� א¯�±� ����©��³א² 
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ر  تحليل آ�ار تغيُّ
 المناخ المتباينة

�ين الجنسين

 �� ��כ��� א������ א�כ��� �� �	�א� ���� א������ ��כ � ��� א��כ������
� א���א� ��� א��	א�  ���� ��  ���� ���� ��� ����� ��� א���� �א���� 

� א������ ��� ��� א��	א� �כ��  �� ��כ, ��� ��� א��כ���� .�������כ� �א� 
� א���א�� ��¤�£ ��¢¡ כ��� �� ��� ���� ���א� כ���א�  � ��§� ����� א�¦¥ ����

. א���א��� ����א¨ א����

�א£ ���  �א��	�� ��� ���� ������, ���¬ ��� א���� �»א���� א�����ª ���©א�� �� ��
���א¯®  ��° ���אª א���¤�� �א���א´ �א�³�¤ א�¤�� �א���א²£א ��א�א ± � ��כµא
��� א��	א� �א���¹א¨ �� א���¹ א������. ��� ��א� °¸·, ���¬ א����¶ ��� ��� 

��אª א���¤�� �א���א´ �א�³�¤ א�¤�� ���� א����. µא� �ºא��¦א ��µא� �א���
� א���א�  ����¼ א���א�א¨ א���¹�¤ �	® ��� א���� ���א� ������ « א£  ½�©�	 ��

א����א��� ��� א���	�� ��� ��� א����·.

��� א������א¨ אµכ��  ¾�� א������ ��� ��א�  � א����א�, ��³ ��� א��כ����
��א£כ� א��	א� �א���א¿ �� ����א¨ א������  ¸�¸���§� ���©א��, ��א �� ��כ 
 ��� ³��� ,��א��¹אÂ ��� א���À� ,�Á ¯��א �� כ���א�. ���� א�¤��� א����
�א¨ �� א�©���¼.  ��µא� ��� א���א� ��� א��	א� א���א ����� א������ � �  א��כ���

 �� ����� ��� א���א�א¨ ��©�אº¬ א�� ��� �� א���º	�� א�	��� א���� א���א�� ���
 ���� ��� �א�® ��אÃ ¨Àא������ �Àא��� ��� א���� ��� ,�Ãא���א £±� � ���

.�� א���� �א����� Ä���

 ���� ���� א������ ���� ��� ��� ��� א���� Ã ���� �²א � ��� א��כ��� ���
� א���א��� ��¬ ��� �� כ��� ���א� �� א���א� א����א��� ��� א���	� ����« א£ 

��א�¢ ���א���  �� ��������� א����¶ ��� א���א£�, �א�Åא ����א��¤א��� 
� א���א�. ����������� א������ ��� � ,�� ����

 م�اعاة الخطة
 للمساواة �ين

 الجنسين
 وتخصيص الموارد

ذات الصلة

 � א��	א� �� א���¹  · ���� �Æ���� א������ ����� ������  � ��� א��כ������
���, ��א �� ��כ א���א�¸  � � ��� א��כ����� א���א� ���£ א������ ���א� °¸· ������

 � �א��� א��כ��� ���� .¶Æ��Àא���א�א¨ �« א£ א Ç«� ��� � ��¶ ��� א��כ��� �א��
 ����א� ��¤�א� ����»א� ���� א���� �È ��א¯� �»��� כ���¹. ���� א�©�� ���א� ��כ
� ��� ²¦´ א���א���, ��א ���� È�א�� ��� א���� �² �� ��� א���א�º א��כ���� א�� ����

� ¹Ãא��� ©¤�Ç א���א£� ����® א�©��.� ��¸�

 �� א������ �����א� �א��� ��א��� ���	א�א· ��� א���	� � ��� א��כ��� ���
��א¶ א�	�א¯א¨ ��א���  �����א� ��²א³ � �� א���א�, �² ���� �� � ���כ���

 �È��¤�� ���א� א�»�£א¨ ��כ�� א����· �À���)א¨ א������ �א��¯��(, ��� 
 ��� ¦�¹� � ©¤�Ç א���א£� �� ��	� �Ã �����א. � Ëכ��¹ א��� ���«

 ·� ����� א������ ����א²א �� א���א�� א��»���. �»��Ì א�©�� �א���½  א��כ���
� ���	א� �� א���א�¢ א�����¹ (�� �Ãא¶ ºא��� Í�� ���א� ���א�� � ���כ���

�א£��£), ����� א��	א� ��� א��Îא�� א�¤��� �א�¤�� א�����Á �א���א£¯א¨ 
� ���¿ כ���א�), ���È א���אº¢ א���¸��� א�¸£א��� �) · א���Àא��� א��א£�
 ��À� ��א���א¨ א��	א� ������ א�©��א¨ �א¨ א�¤�� (� È�Î����	א�, �

.(Ï£Ðµא �א���

 ��� ¬�£ ��� �À��� ��«ºא���� ��� �א ���� א������ � 	��¬ ��� א��כ���
 ®	� �¹ � א���א�, ��²א §�� ��� א���א�א¨ �א������א¨ א��¤�� א���� ������

א���� ������א ������א, ��»Ç א������ א��	��א¼ ����� ��� ²¦´ א�»�א�א. 
��א�¡  ¡£�Î��� א�©�� ���א�א¨ ����¯� ���א��� ��כ, ���א א���א�  ����
 ����� �»�א �� � ©��¬ ��א£א¨ א��כ��� �� ����	א�א· ��� א���	�

� א�©�� ���א� ��������א�א, ���� א���א�א¨ ��א�� א����¶ ����א, �א����. �
.È��«א��� ������� ���א¯��א���� Ãא

 Government of Kuwait, Environment Public Authority, 2019; Kingdom of Jordan, Ministry of Environment, :المصادر
 2021; Republic of the Sudan, Ministry of Environment, Natural Resources and Physical Development, Higher Council for

.Environment and Natural Resources, 2016; State of Palestine, Environmental Quality Authority, 2016
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ُسُبل المضي قدمًا: تعميم 
ر المناخ في ُأُطر  مراعاة تغيُّ

المساواة بين الجنسين

في محاولة لتوسيع نطاق عملية صنع السياسات بشأن 
ر  ف مع تغيُّ المناخ على نحو يتجاوز الخطط الوطنية للتكيُّ

ر  المناخ، ُيَعُدّ األردن البلد العربي األول الذي يعالج قضية تغيُّ
المناخ في استراتيجيات وطنية متعّددة، بما في ذلك الخطة 

الوطنية األردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325 
بشأن المرأة والسام واألمن )2022-2025(. ومن بين النتائج 
ر المناخ )مع ميزانية  األربع في الخطة، تتعلق النتيجة 2 بتغيُّ
قدرها 2,150,000 دينار أردني(. وبالتالي، يقدم األردن مثااًل 

على تعميم قضية المناخ في األولويات واأُلُطر اإلنمائية 
الوطنية التي ُتعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

اإلطــار 2. الخطة الوطنية األردنيــة لتفعيل قرار 
مجلس األمن رقم 1325 بشــأن المرأة والســام 

واألمن )2025-2022(

إدراكًا ألهمية خطط االستجابة التي تراعي المساواة 
بين الجنسين، تنص النتيجة 2 من الخطة الوطنية 

على ما يلي: "تشارك المرأة بفاعلية في ُأُطر صنع 
ر  القرار للوقاية من األزمات واالستجابة لها، وتغُيّ

المناخ وحاالت الطوارئ )بما في ذلك الكوارث 
الطبيعية واألوبئة والنزاعات المسلحة(، وضمان مراعاة 

االحتياجات المرتبطة باألدوار االجتماعية لكل من 
المرأة والرجل".

وتركز النواتج ذات الصلة في إطار الخطة الوطنية 
على زيادة مهارات النساء والفتيات، وبناء قدرات 

المؤسسات الوطنية لتسهيل المشاركة الفاعلة 
للنساء في تصميم وتطوير وتنسيق التدابير وخطط 

االستجابة لحاالت الطوارئ على نحو يراعي المساواة 
ر المناخ  بين الجنسين، وذلك من أجل منع تغيُّ

والتصدي له.

هج الشامل إلى البلدان العربية األخرى  ويقدم هذا النَّ
ر المناخ  مثااًل على الممارسات الجيدة بشأن تعميم تغيُّ

في أولويات الدول وخططها المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة، ويسّلط الضوء على طريقة 

شاملة للمضي قدمًا في هذا المجال.

.Kingdom of Jordan, 2021 :المصدر

الدروس المتاحة للبلدان العربية 
من الممارسات العالمية الجيدة: 

توصيات لتعميم مراعاة المساواة 
بين الجنسين في الخطط 

ر المناخ ف مع تغيُّ الوطنية للتكيُّ

يمكن للمرأة أن تقدم مساهمات كبيرة في صنع السياسات 
العالمية بشأن المناخ من خال معرفتها وخبرتها في قضايا 

ر المناخ. وُتَعدُّ قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة في حركة  تغيُّ
ر المناخ أمرًا ضروريًا لتصميم الحلول والتصدي  التصدي لتغيُّ

لحاالت الطوارئ المناخية بما يعكس مساهمتها ويلبي 
حاجاتها المتباينة في المنطقة العربية. ويمكن معالجة هذا 
م اعتبارات  ف وطنية تعِمّ الوضع من خال وضع خطط تكيُّ

ر  م كذلك تغيُّ المساواة بين الجنسين والقضايا المتقاطعة، وتعِمّ
المناخ في األولويات واالستراتيجيات اإلنمائية األوسع نطاقًا 

والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي حين يضع المزيد من البلدان العربية خططًا وطنية 
ر المناخ، من المهم اتخاذ الخطوات التالية: ف مع تغيُّ للتكيُّ

تطوير المعرفة السياقية واإلقليمية من خال تبادل 	 
المعرفة واألمثلة على الممارسات الجيدة.

زيادة فرص الحصول على البيانات ذات الصلة، سواء الكمية 	 
أو النوعية منها، كشرط مسبق لضمان تقاسم منصٍف للفرص 

2,150,000

ُيَعدُّ األردن البلد العربي األول الذي يعالج قضية 
ر المناخ في استراتيجيات وطنية متعّددة مع  تغيُّ

ميزانية قدرها

دينار أردني
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ف. وعلى  والمنافع والخسائر الناجمة عن إجراءات التكيُّ
وجه الخصوص، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات المتعلقة 
بالمناخ والمصنفة حسب الجنس لفهم الثغرات والتحديات 

ر المناخ. القائمة في ما يتعلق بنوع الجنس وتغيُّ

بناء بيئة مؤسسية تمكينية من خال تعزيز التعاون 	 
والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة و/أو إنشاء فريق 

عمل معني بالمساواة بين الجنسين لضمان المشاركة 
الفاعلة للنساء وإدراج أصواتهن في عمليات صنع القرار.

ر المناخ على نحو يراعي منظور 	  ف مع تغيُّ ضمان التكيُّ
المساواة بين الجنسين من خال تعميم هذا المنظور في 

ف الوطنية أي التخطيط ووضع  جميع نواحي خطط التكيُّ
الميزانيات، والتنفيذ، والرصد والتقييم.

ر المناخ في خطط العمل واالستراتيجيات 	  تعميم قضية تغيُّ
الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مثل 

االستراتيجيات الوطنية بشأن التصدي للعنف ضد المرأة، 
أو االستراتيجيات الوطنية للمساواة بين الجنسين، أو 

الخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة والسام واألمن.

بناء أوجه التآزر والترابط بين اأُلُطر الخاصة برصد الخطط 	 
ر المناخ )األهداف/المؤشرات(  ف مع تغيُّ الوطنية للتكيُّ

واأُلُطر الخاصة برصد المساواة بين الجنسين وتقييمها.
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