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التصنيف حسب 
التيمة يحدد كيف 

نعمل كنسويات وكيف 
نضع االستراتيجيات. 

لقد ساهمت هذه 
التصنيفات في فصل 
صراعاتنا المترابطة 
ببعضها، مثل فصل 

الكرامة الجسدية 
واالستقاللية عن 

العدالة االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية 

والمناخية. 

حددت لجنة وضع المرأة )CSW( – ألول مرة في تاريخها – تغير المناخ كتيمة 
رئيسية لدورتها السادسة والستين [1].اعتراف اللجنة بأزمة المناخ هو ثمرة طال 

انتظارها لحشد الحراك النسوي واالجتماعي قبل وأثناء عملية مراجعة 
بيجين25+ في [2]2020، والتي تم خاللها وضع جدول أعمال برنامج العمل 

متعدد السنوات )2024-2021(. يأتي هذا أيًضا بعد عقود من التصنيف 
الخاطيء لتغير المناخ على أنه قضية تقنية يجب معالجتها في منصات أخرى 

مصممة لشئونه، مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
.)COP( بمؤتمر األطراف )UNFCCC(

بسبب مأسسة حراكنا، فإن التصنيف حسب التيمة يحدد كيف نعمل كنسويات 
وكيف نضع االستراتيجيات. لقد ساهمت هذه التصنيفات في فصل صراعاتنا 

المترابطة ببعضها، مثل فصل الكرامة الجسدية واالستقاللية عن العدالة االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية والمناخية. 

كنسويات، يجب أن نعمل على زعزعة الوضع الراهن وآلياته اإلقصائية، ال سيما 
فيما يتعلق بتغير المناخ. يقدم هذا التحليل انعكاسات من الدورة 66 لـلجنة وضع 

المرأة من منظور نسوي جنوبي، مع لمحة سريعة عن التنظيم النسوي وديناميات 
الشمال والجنوب في مساحات مثل هذه باإلضافة إلى األسئلة واالقتراحات 

السياسية للمضي قدًما.

لسنوات ، كانت لجنة وضع المرأة منصة لممثلي الدول األعضاء في األمم المتحدة 
والمجتمع المدني والمجموعات النسوية والمنظمات الدولية غير الحكومية 

)INGOs( لمتابعة مجاالت االهتمام الحاسمة إلعالن ومنهاج عمل بيجين لعام 
1995. كانت التيمة ذات األولوية للدورة السادسة والستين هي: “تحقيق المساواة 

الجندرية وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق سياسات وبرامج تغير المناخ 
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والحد من مخاطر البيئة والكوارث”. بينما تناولت “التمكين االقتصادي للنساء في 
عالم العمل المتغير” كتيمة للمراجعة. جددت الدورة السادسة والستين للجنة وضع 
المرأة المناقشات حول مشاركة المجتمع المدني وتنظيم العمل بشكل متوازي من 

خالل قرار أساليب العمل الذي  وصل إلى مخرجات في 25 مارس [3]2022.

تمتد دورة لجنة وضع المرأة كل عام لمدة أسبوعين. اعتماًدا على الموضوع، تبدأ 
بعض األعمال التحضيرية من 6 إلى 12 شهًرا قبل شهر مارس حيث تنعقد 

الدورة. فيما يخص هذه الدورة، صدر تقرير األمين العام لألمم المتحدة في 4 يناير 
2022 ليمد المسودة األولية من االستنتاجات المتفق عليها بنقاط موضوعية 

للتفاوض بين الدول األعضاء. ويذكر التقرير بعًضا من أكثر القضايا إلحاًحا التي 
تساهم في تفاقم أزمة المناخ العالمية. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى البصمة 
البيئية المتغيرة ألزمة المناخ التي يسببها اإلنسان على جميع األنواع – فالكوارث 

البيئية التي يتسبب بها البشر ستدفع بمليون نوع إلى االنقراض، مما يجعل الخسائر 
اإلجمالية لألنواع كارثية بنسبة 50-30 في المائة بحلول عام 2050. ويكرر 

التقرير اإلعراب عن التهديد المتداخل “لإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان، وال سيما 
الحق في الحياة والكرامة والتنمية وحياة خالية من العنف والتمييز ومستوى 
معيشي الئق وأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والمياه 

والصرف الصحي وبيئة صحية وغيرها مع تأثيرات حادة على النساء والفتيات”. 
عالوة على ذلك، يدعو تقرير األمين العام لألمم المتحدة أيًضا إلى تنفيذ سياسات 

وبرامج تغير المناخ المراعية للجندر وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث 
البيئية.

 
]1[ لجنة وضع النساء أفضل من لجنة وضع المرأة ولكن المتعارف عليه في خطاب األمم المتحدة هو وصف الـWSC بأنها لجنة وضع المرأة. )المترجمة(

]2[ مراجعة التقدم المحرز بعد 25 سنة من بكين )المترجمة(
]3[ مخرجات الدورة 66 للجنة وضع المرأة متضمنة خطة حول “النساء والفتيات وفيروس نقص المناعةالبشري واإليدز” وأخرى حول “فك حصار النساء واألطفال 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022/ ”الرهائن بما فيهن من تم احتجاوها سابًقا في سجون أو صراعات مسلحة. يمكن قراءة المخرجات هنا
session-outcomes
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التنظيم النسوي في لجنة 
وضع المرأة
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شهدنا كيف تعرقل 
العوائق الهيكلية 

الوصول إلى 
المساحات متعددة 
األطراف على مر 
السنين،مع وجود 
مسارات مرتبطة 

بنصف الكرة 
الشمالي، ونقص 

الموارد المخصصة 
الحتياجات الوصول 

في المشاورات 
الرسمية وغير 

الرسمية مع الدول 
األعضاء.

أنشأت المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات النسوية المتمركزة بشكل 
كبير في شمال العالم بنية تحتية للتنظيم والمشاركة النسوية في لجنة وضع 

المرأة وفي منصات أخرى متعددة األطراف. وفي حين وجود تحسينات في بعض 
المجاالت، فمن الضروري االستمرار في إنشاء مساحات تعالج تحديات 

االختالفات اللغوية وفروق التوقيت ونقص الدعم المادي وضعف البنى التحتية 
مثل عدم استقرار االتصال باإلنترنت بالنسبة للكثير من الناشطات واحتياجات 

أخرى غير ملباة تعرقل الوصول إلى هذه المساحات. من الضروري أيًضا ضمان 
قدرة النسويات من جنوب العالم على التواجد في مساحات التنظيم النسوي 

والمشاركة فيها.

 تحسين الترجمة وإمكانية الوصول
من مزايا إتاحة المساحات متعددة األطراف افتراضًيا تأمين الترجمة إلى اإلسبانية 

والفرنسية والبرتغالية في العديد من مساحات التنظيم النسوية. تؤثر التحديات 
الهيكلية مثل حواجز اللغة سلًبا على المشاركات غير الناطقات باللغة اإلنجليزية. ال 

تزال هناك حاجة لتحسين إمكانية الوصول إلى مساحات التنظيم النسوية 
االفتراضية والشخصية من خالل تضمين المزيد من اللغات ولغة اإلشارة وغيرها 

من االحتياجات التي تشاركها الناشطات.

 ديناميات الشمال والجنوب
هناك أيًضا قضايا مستمرة تتعلق باالستبعاد على أساس فروق التوقيت، خاصًة 
بالنسبة ألولئك الموجودات في مناطق زمنية متقابلة تقريًبا لمقر األمم المتحدة 

بنيويورك، في أوقيانوسيا والدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ.
كان هناك تقدم ملحوظ في التنظيم النسوي حول عوامل لجنة وضع المرأة في 

مناطق زمنية مختلفة ومشاركة المالحظات والتسجيالت على مدار الساعة. يمكن 
أن تحذو لجنة وضع المرأة ومساحات المناصرة األخرى التابعة لألمم المتحدة حذو 

التنظيم النسوي االفتراضي، وأن تكون شاملة عن عمد لمناطق ومجموعات 
متنوعة غير قادرة على الوصول إلى هذه المساحات. لقد شهدنا كيف تعرقل 

العوائق الهيكلية الوصول إلى المساحات متعددة األطراف على مر السنين،مع 
وجود مسارات مرتبطة بنصف الكرة الشمالي، ونقص الموارد المخصصة 

الحتياجات الوصول في المشاورات الرسمية وغير الرسمية مع الدول األعضاء.

عندما يصبح العمل االفتراضي )عن بعد( عمالة غير مدفوعة األجر
في بداية الوباء، كان هناك افتراض آمل بأن االجتماعات االفتراضية )عن بعد( 

تسمح بوصول ومشاركة أكثر إنصاًفا للنسويات ومجموعات المجتمع المدني حيث 
ال توجد حاجة للتعامل مع جيوسياسة التأشيرات واللقاحات أو تمويل المشاركة 
النشطة في مساحات متعددة األطراف. ومع ذلك، بعد مرور عامين على كوفيد 

19، أسيء تفسير المشاركة االفتراضية على أنها عمل مجاني تقدمها الناشطات 
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والخبيرات. قبل الوباء، كانت الموارد المخصصة للتواجد والمشاركة في المنصات 
متعددة األطراف محدودة بالفعل - وأصبح هذا غير موجود للمشاركة االفتراضية. 

ال تملك العديد من المجموعات والناشطات النسويات في الجنوب القدرات 
المؤسسية لدعم العمالة االفتراضية والمشاركة عبر اإلنترنت مالًيا. كما أن األعمال 

المنزلية والرعاية األسرية أصبحوا غير مرئيين في الخلفية. لقد رأينا ناشطات 
يهرولن للمشاركة في فعاليات ورعاية الطفل واألسرة ومسؤوليات وظائفهن عبر 

مناطق زمنية مختلفة لمدة عامين متتاليين دون مقابل مالي مناسب.

شارك تحالف تحقيق العدالة الجنسية واإلنجابية )ريسيرج( في الدورة السادسة 
والستين للجنة وضع المرأة عن بعد وقدم دعم مالي للحليفات وشريكات المناصرة 

والمشاركة في دورة هذا العام من لجنة وضع المرأة، بما في ذلك تيسير عملية 
الكتابة الجماعية لهذا التحليل النسوي. بينما هناك مناقشات حول الحاجة إلى 

التمويل النسوي مناسب لطبيعة عمل واحتياجات الناشطات النسويات، فإن عواقب 
العمل االفتراضي وما يصاحب ذلك من عبء العمل والموارد المطلوبة لالحتفاظ 

بزخم المناصرة والفاعلية، ال تتم مناقشتها بسهولة.

عدم التشاور مع مجموعات المجتمع المدني
تم التخطيط للمشاركة في الدورة 66 من لجنة وضع المرأة إفتراضًيا وحضورًيا، 
حيث كان من المفترض مشاركة المجتمع المدني إفتراضًيا وبعض أعضاء الوفود 

الرسمية يشاركون شخصًيا، حتى وافق األمين العام لألمم المتحدة على دخول وفود 
المجتمع المدني مباني األمم المتحدة قبل ثالثة أيام فقط من االفتتاح الرسمي 

للدورة. نظًرا ألن هذا القرار تم اتخاذه دون التشاور المسبق مع المجتمع المدني 
والمجموعات النسوية، لم تتمكن المئات من مجموعات المجتمع المدني والناشطين 
– ال سيما من جنوب العالم – من المشاركة الفعالة في الدورة 66 من لجنة وضع 

المرأة بحضورهن شخصًيا. وقد قّوض هذا التأثير المحتمل على المفاوضات.

كان هذا التوجه سيء النية، مما أدى إلى ضياع فرصة للتأثير على المفاوضات 
من أجل العدالة المناخية. تمكنت العديد من المنظمات النسوية المتمركزة في شمال 

العالم من الحضور شخصًيا والمشاركة في لجنة وضع المرأة، ولكن كان هناك 
غياب حقيقي لتمثيل المجتمع المدني والناشطات النسويات من الجنوب العالمي.

عالوة على ذلك، كانت قدرة المنظمات غير الحكومية على التواجد في الوفود 
الرسمية وفي غرف التفاوض مقيدة بشدة بسبب قواعد كوفيد 91 الصارمة التي 

سمحت لثالثة أشخاص فقط في الوفد الرسمي بالمشاركة شخصًيا. كان لهذا أيًضا 
تأثير شديد التوتر على المفاوضات، بجانب إطالة ساعات التفاوض التي عقدتها 

وفود صغيرة جًدا خاصة في األسبوع الثاني.
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أكثر من مجرد كلمات
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هناك حاجة إلى 
االعتراف بأن هناك 

تفسيرات محلية 
وأصلية )نابعة من 

الشعوب األصلية( أو 
تقنية مختلفة للقضايا 

الموضوعية 
المطروحة حول 

أسباب أو عواقب 
أزمة المناخ في 
الجنوب العالمي 
والتي ال يمكن 

ترجمتها إلى اللغة 
اإلنجليزية. االعتماد 

فقط على اللغة 
المتفق عليها 

لمعالجة تغير المناخ 
يخدم فقط الدول 

األعضاء ذات القوة 
األكبر لالستفادة من 

نضاالتنا

استناًدا إلى تجربتنا في الدورة 66 من لجنة وضع المرأة، تظل المناصرة اللغوية 
واإللمام باللغة المتفق عليها ]4[ غير متاحة للعديد من النسويات من الجنوب 

وخاصًة النسويات األصغر سًنا والوافدات الجدد إلى هذه المساحة، هذا نتيجة 
لعوامل عديدة.

الحواجز التكنولوجية
تم عقد جميع اجتماعات المجتمع المدني والناشطات النسويات بشكل افتراضي. 

استبعد هذا بشكل خاص الناشطات الالتي ليس لديهن أجهزة متوافقة أو اتصاالت 
إنترنت مستقرة أو قدرة مالية لتوفير سعة لإلنترنت المطلوبة. يعزل هذا الحاجز 

التكنولوجي الناشطات على مستوى القاعدي عن المشاركة الفعالة في اآلليات 
متعددة األطراف.

فجوات اللغة
كما ذكرنا سابًقا، قامت المنظمات النسوية المنظمة لمساحات المناصرة النسوية 

بتوفير ترجمة فورية لثالث لغات، وهي خطوة إيجابية في تعزيز إمكانية مشاركة 
المزيد من النسويات. في حين، تم التفاعل مع جميع مسودات االستنتاجات المتفق 

عليها – أو ما ُيعرف باسم markups – والتفاوض بشأنها باللغة اإلنجليزية. من 
أجل التأثير على المفاوضات، كان على النسويات غير الناطقات باإلنجليزية من 

جنوب العالم ترجمة مقترحاتهن إلى إنجليزية األمم المتحدة، وهي إما غير موجودة 
أو غير دقيقة.

هناك حاجة إلى االعتراف بأن هناك تفسيرات محلية وأصلية )نابعة من الشعوب 
األصلية( أو تقنية مختلفة للقضايا الموضوعية المطروحة حول أسباب أو عواقب 

أزمة المناخ في الجنوب العالمي والتي ال يمكن ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية. 
االعتماد فقط على اللغة المتفق عليها لمعالجة تغير المناخ يخدم فقط الدول 

األعضاء ذات القوة األكبر لالستفادة من نضاالتنا. في الوقت نفسه، يصبح تقديم 
المبررات والحجج الصارمة للغة المقترحة أمًرا ضرورًيا وصعًبا خاصًة عندما 

تحتاج إلى أن تكون جاهزة في غضون ساعات.

 يبدو أن اإلبقاء على مكتسبات الحراك النسوي التاريخية في المنصات 
األمميةممكًنا فقط عبر اللغة اإلنجليزية – ليس هذا فقط، بل لكنة إنجليزية خاصة 

باألمم المتحدة. هناك التزام بإرث الحرفية الخالفية ، دون ضمان قبول ممثلين 
الدول األعضاء لالقتراحات اللغوية المذكورة. وعلى العكس، يتم استبعاد 

التغييرات المهمة منذ البداية بافتراض أن كتل إقليمية معينة ستمنع تبني قضايا 
بعينها، أو أن “اللغة الجديدة المقترحة” ستعني ضمناً التزامات أكثر جدية. هذه 

الدينامية ليست واضحة سواء لالستكشاف أو التصدي ألولئك الجديدات في هذه 
المساحات وعليه فمن الصعب فهمها.
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لذلك كافحت النسويات الشابات والوافدات الجديدات إلى لجنة وضع المرأة من 
الجنوب العالمي لتقديم اقتراحات لغوية بسبب عدم إلمامهن باللغة األممية المتفق 

عليها بين الدول األعضاء، باإلضافة إلى الفلترة النشطة من النسويات المترددات 
على هذه المساحات واألكثر خبرة لما يمكن أن يبقى في نسخ المسودات.

من تعرفين
غالًبا ما يقتصر الوصول إلى المساحات متعددة األطراف على أولئك المتصالت 

بشبكات أكبر ويمكنهن االستفادة من صفة استشارية لدى المجلس االقتصادي 
واالجتماعي لألمم المتحدة. هذه الترابطات تزداد تعقيدا بسبب آليات  الفرز الداخلية 
في مساحات التنظيم النسوي، والتي يتم االلتزام بها ألسباب أمنية. ومع ذلك، يمكن 

أن تتحول خطوات الفرز إلى “أبواب موصدة” [5] للحركة الداخلية. يعد هذا قيًدا 
معقًدا، ألنه يمنع العديد من الناشطات من الوصول إلى مثل هذه المساحات بسبب 
نقص االتصاالت والترشيحات، حتى عندما يمكنهن المساهمة بشكل كبير. يؤدي 
التواصل الضعيف بين األجيال في الحركات النسوية على هذه الجبهة إلى تثبيط 

عزيمة النسويات األصغر سًنا والوافدات الجدد في هذه المساحة.

 

]4[ عادة ما تكون اللغة المتفق عليها نقطة تركيز مهمة في مناصرة األمم المتحدة وهي اللغة التي تم االتفاق عليها في وثيقة المخرجات. اللغة المتفق عليها مهمة ألنها اللغة 
التي تم التفاوض عليها من قبل والتي أيدتها الدول األعضاء، وبناء عليه يمكن استخدامها لمحاسبة الحكومات على االلتزامات التي وعدت بها. )المصدر مستوحى من  

)YOUTH DO IT!
]5[ يعني المصطلح فعل التحكم في )باألخص تحجيم( إمكانية الوصول إلى معلومات ما/شيء ما. )المترجمة(
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إعادة تشكيل التيارات 
بين الجنوب والشمال
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االنفصال عن القاعدة الشعبية
تعمل وفود الدول األعضاء والناشطات النسويات في لجنة وضع المرأة في 

مساحات منفصلة تماًما عن بعضها البعض. أصبح تأثير المجتمع المدني على 
المفاوضات وااللتزامات المتفق عليهامحدوًدا للغاية بسبب الديناميات الجيوسياسية 

بين الكتل اإلقليمية، وعدم إمكانية حصول ممثلي المجتمع المدني على صفة 
المراقب، ونقص الشفافية من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة كميسر لهذه العملية . 
في أفضل السيناريوهات، يمكن توسيع تأثير النسويات والمجتمع المدني بدعوتهن 
إلى الوفود الرسمية للدول األعضاء. يضمن هذا الدور مزيًدا من تقبل المدخالت 
واالقتراحات اللغوية. بخالف ذلك، تبدو نضاالت الحركات النسوية على األرض 

وعمل وأولويات العمل القاعدي منفصال تماًما عن سجال المفردات في وقت 
متأخر من الليل في غرف المفاوضات.

تصوير جرافيك للمناصرة من الجلسات النسوية، في يومي 1 و 2 آذار )مارس( 2022 

 التيارات الجيوسياسية
خالل الدورة 66 من لجنة وضع المرأة، لم تنسجم ممثلي الدول األعضاء 

المدافعين عن المساواة الجندرية والمنظمات الدولية غير الحكومية من الشمال 
العالمي بشكل كامل مع مطالب النسويات الجنوبيات للعدالة المناخية. فقد تحدوا 

هذه الطلبات وقاوموا جميع المطالب بخصوص معالجة الخسائر واألضرار 
وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، و تسريع أطر التحوالت العادلة 

وأطر التطور الجندري. كانت غالبية الدول األعضاء والكتل [6] اإلقليمية قد حددت 
مواقفها بشأن تيمةهذا العام قبل بضعة أشهر من بدء الدورة في مارس 2022. 

كان من الصعب جًدا على منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية التأثير 
على مواقفهم والضغط من أجل مطالبنا النسوية، خاصًة أن مشاركة المجتمع 

المدني كانت أغلبها عبر اإلنترنت.

]6[ تقسم الدول األعضاء إلى مجموعات حسب اإلقليم الجغرافي وتتفاوض في صورة كتل سياسية.
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كانت المجموعة الصغيرة من البلدان المتقدمةالمشاكسة المعتادة في مؤتمرات األمم 
المتحدة للتغير المناخ )COP( هي ذاتها في لجنة وضع المرأة في الدورة 66، 

حيث ُينظر إلى هذه البالد عموًما على أنها تقدمية في مجال الجندر وحقوق 
اإلنسان للنساء. لم يؤثر ذلك على المفاوضات حول النص المتعلق بالمناخ فحسب، 

ولكن أيًضا على المجاالت األخرى التي تطعن بها عادًة العناصر الذكورية 
واليمينية والمحافظة، بما في ذلك اليمين الديني المتطرف. هذه المرة لم تستطع 
مجموعات حقوق اإلنسان النسوية االعتماد على حلفاء الدول المتقدمة كالمعتاد. 

أصبح من الواضح أن هناك تراجًعا في العديد من مجاالت نصوص المناخ، ومع 
بدء رئيس الجلسة والدول األعضاء في تطبيق تكتيكات تباطؤ مألوفة، لم تكن 

بعض المجموعات النسوية مستعدة للتعامل مع حكوماتها المستجيبة عادًة والتي 
 تتصرف بسوء نية فيما يتعلق بالعدالة الجندرية والمناخية.

عالوًة على ذلك، لم تشعر العديد من النسويات الجنوبيات بالتضامن الكافي من 
المجموعات النسوية من الشمال العالمي. كان األمر عكس ذلك، في الواقع - كان 

التضامن ضعيف عندما كانت النسويات الجنوبيات في أمس الحاجة إليه في قضايا 
ذات أهمية مثل الخسائر والضرر وتمويل المناخ واإلزاحة والهجرة بسبب المناخ، 
وأكثر من ذلك في الدورة66 للجنة وضع المرأة ولهذا آثار على جميع المسارات 

متعددة األطراف األخرى المتعلقة بالمناخ والبيئة هذا العام وكذلك في مؤتمر 
الكوب 27 وما بعده.

شروخ اللغة
تتخشب المناصرة من خالل لجنة وضع المرأة بسبب االعتمادية المفرطة، سواًء 

من النسويات أو الدول األعضاء، على اللغة المتفق عليها كقاعدة للمفاوضات. في 
حين أنها أداة مهمة لمساءلة الدول األعضاء عن اللغة التي أقرتها بالفعل 

وااللتزامات التي تم التعهد بها بالفعل، فإننا نالحظ بقلق محدودية اللغة المتفق 
عليها عندما يكون التزامنا توجيهًيا وليس انعكاسًيا. خاصة بالنسبة لقضايا مثل 

تغير المناخ والمساواة الجندرية، حيث ال توجد لغة متفق عليها كافية لتتوافق مع 
أزمات المناخ المتصاعدة التي نواجهها خارج مواقع األمم المتحدة. وقد أدى ذلك 

إلى استنتاجات متفق عليها هشة ومتسرعة في 25 مارس .2022

  رأينا بسهولة االنقسامات بين دول الجنوب العالمي ودول الشمال العالمي وهي
 تتفاوض العدالة المناخية وعلى وجه الخصوص قضايا التخفيف والمناخ والتمويل
 والخسائر واألضرار. ال يتعلق هذا فقط بصياغة النص المتعلق بتغير المناخ في

 االستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، ولكن كيف جرت المفاوضات بشأن
 تغير المناخ فقط في نهاية األسبوعين! كان هناك حد أدنى من اللغة وعمليات

 المسح الغريبة في اللحظة األخيرة التي )على سبيل المثال( تركت فقرتين
تشغيليتين فقط بشأن الخسائر واألضرار ولم تترك فقرة في الديباجة.
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بديل البدائل
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نظمت فيمنيت )شبكة تواصل وتنمية النساء األفريقيات( اجتماًعا ذات مشاركة متنوعة أونالين وأوف الين لمدة 
ثالثة أيام )لجنة وضع المرأة – أفريقيا( لتوضيح الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه المشاركة الفعالة خاصة 

بالنسبة للنسويات األفريقيات الالئي تم استبعادهن بشكل منهجي وممنهج من المشاركة في لجنة وضع المرأة 
على مر السنين، حتى قبل كوفيد 19. قبل الوباء، في اليوم األول لجلسات التنظيم النسوية، كانت منظمات تلك 
المساحات يحسبن عدد النسويات الالتي لم يستطعن الحصول على تأشيرات دخول إلى الواليات المتحدة على 

أساس عدم امتالك حسابات بنكية أو إذا كان مقيما في دول أدرجتها الواليات المتحدة على قوائم اإلرهاب! بين 
 14و 17 آذار )مارس( 2022، اجتمع حشد متنوع من النسويات األفريقيات شخصًيا وعن بعد حول 

التحليالت القاعدية لتغير المناخ وحّددوا األولويات اإلقليمية وتشاركن الشعر والقصائد. استمرت النقاشاتتقريًبا 
.#AfricaDisruptCSW66 طوال أسبوعين من الدورة 66 عبر

اجتمعت النسويات في منطقة المحيط الهادئ مًعا في حملة عبر اإلنترنت بال توقف باللغات اإلنجليزية 
واإلسبانية والبرتغالية. تم حشد حملة CSW66Pacific# )الدورة 66 من لجنة وضع المرأة – المحيط 

الهادئ( هذه ألشهر من خالل مجموعة الممارسة النسوية في المحيط الهادئ أثناء العمل مع حكومات المحيط 
الهادئ )وفود العاصمة والبعثات الدائمة لدى األمم المتحدة(، ومجلس المنظمات اإلقليمية في المحيط الهادئ 
)CROP(، والمجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية، ومجموعة العمل الفنية لمنطقة المحيط الهادئ، وكتلة 

 )Women’s Major Group( والفريق الرئيسي للنساء ،)Women’s Rights Caucus(حقوق النساء
حول مجموعات مختلفة من العمل المشترك والمتزامن حول 22 والية ومنطقة المحيط الهادئ، والتواصل مع 

الحركات االجتماعية األوسع.

طلبت ديفا من أجل المساواة من القيادات النسائية من المستوطنات العشوائية والمناطق الريفية والبحرية 
مشاركة مطالبهن النسوية مباشرة بشأن الخسائر واألضرار والضرائب والوقود األحفوري وحماية الموارد 

الطبيعية المشتركة لألراضي والمحيطات واالستعمار البيئي والعنف الجنسي والجندري. قاموا بجمع مواقف 
المشاركات والحركة، وترجمتها إلى تصميمات مرئية بسيطة بلغة واضحة. استمرت الحملة طوال دورة لجنة 

.  #CSW66Pacificوضع المرأة من أواخر عام 2021 عبر

اجتمع تحالف تحقيق العدالة الجنسية واإلنجابية مع ديفا من أجل المساواة لتوفير مساحة من خالل حلقات نسائية 
)Feminist Community of Care( للنسويات األصغر سًنا والوافدات الجدد إلى لجنة وضع المرأة كما 

هو تقليدنا النسوي منذ عام 2016. إتخذنا من فيمكوم / الحلقات النسوية عادة  لخلق مساحة على هامش لجنة 
وضع المرأة في نيويورك حيث نجتمع حول ممارسات الرعاية الجماعية والتفكير سوًيا ومشاركة العيش 

والملح. وألن شبكات نسوية أكثر تمكنت من التشبيك أونالين وعلى نطاق أوسع بالنسويات الشابات في جميع 
أنحاء العالم، قررنا تجربة الحلقات النسوية أونالين. انضمت إلينا حوالي 30 ناشطة نسوية شابة من الجنوب 
والوافدين الجدد إلى لجنة وضع المرأة من 25 دولة في ثماني جلسات عقدت على منطقتين زمنيتين مختلفتين 

من فبراير إلى أبريل 2022.

خالل تأمالتنا الجماعية، وضح إلينا المجاالت التي طورناها بشكل أعمق على مر السنين كنسويات على 
المستويين العالمي والوطني، وما هي القضايا الموضوعية األخرى – مثل المناخ والعدالة البيئية – التي ظلت 

معرفتنا بهم سطحية. قمنا بإعادة النظر في تحالفاتنا السياسية كناشطات ومجموعات نسوية في الجنوب وتحليلها 
مقارنة بمواقف الدول األعضاء فيما يتعلق بالحقوق الجنسية واإلنجابية.
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الجلسة الختامية للحلقات النسوية، في 6 نيسان )إبريل( 2022 

تصوير جرافيك من الحلقات النسوية عن التقاطعات بين البيئة والصحة الجنسية والمناخ والنظام االقتصادي، في يومي 1 و 2 آذار )مارس( 2022

في تأمالتنا الجماعية الجنوبية في الحلقات النسوية، أصبح من الواضح أيًضا أن العديد مّنا ال يملكون وسيلة 
للتواصلمع الوفود الرسمية لبالدنا، أو حتى معرفة من هم الممثلين الرسميين. هذا جانب آخر من مدى صعوبة 

المناصرة في إطار لجنة وضع المرأة بالنسبة للكثيرات منا؛ بدًءا من االختيار غير الشفاف لممثلين المجتمع 
المدني في وفود الدول ومجموعة عمل الخبيراء، أو كيف تعكس الممثالت المختارات األولويات النسوية 

والمدنية المحلية في المساحات متعددة األطراف.
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تأمالت في االستنتاجات 
المتفق عليها
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 الطرق التي تمت بها 
تناول الفقرات 

المتعلقة بالمناخ في 
الدورة 66 للجنة 

وضع المرأة عكست 
السياسة الواقعية 
وانقساًما واضًحا 

وسائًدا بين الشمال 
والجنوب بشأن 

مسارات التخفيف من 
آثار تغير المناخ 
وتمويل المناخ 

والخسائر واألضر

وكانت جميع الفقرات المتعلقة بالمناخ هي آخر الفقرات التي تم التفاوض بشأنها 
وتم تناولها بطريقة عشوائية وغير منظمة على الرغم من كونها الموضوع ذي 

األولوية. كما تم استعجال الفقرات المتعلقة باللغة الشاملة المتعلقة بالميل 
الجنسي والتعبير عن الهوية الجندرية )SOGIE( وأشكال التمييز المتعددة 

والمتقاطعة. هناك دائًما نقاط تفاوض تستهدفها الدول األعضاء األكثر تراجًعا، 
ولكن الطرق التي تمت بها تناول الفقرات المتعلقة بالمناخ في الدورة 66 للجنة 

وضع المرأة عكست السياسة الواقعية وانقساًما واضًحا وسائًدا بين الشمال 
والجنوب بشأن مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ وتمويل المناخ والخسائر 
واألضرار الذي كان واضًحا بشكل ملحوظ في مؤتمر األطراف )COP26( قبل 

أشهر فقط.

توقعت بالد الجنوب أن هذا سيكون مشكلة في الدورة 66 مع التيمة الرئيسية  
ولكن من المحتمل أنها لم تكن واضحة تماًما حول مدى المعارضة والنقاط التي تم 

التفاوض عليها مسبًقا قبل توافد ممثلي الدول إلى لجنة وضع المرأة 66. مع 
صفقات اللغة اإلقليمية التي تم إجراؤها في وقت مبكر جًدا في عام 2021، كان 

هناك الكثير الذي لم يكن مفتوًحا ألي مفاوضات. حضرت الحركات والوفود التي 
تنتمي إلى الدول المعرضة ألخطار التغير المناخي لمناقشة قضايا جندرية ومناخية 
ولكن اتضح لهم مع بداية الجلسة أنه لن يتم التطرق إلى العديد من النقاط التي تعد 

خطوًطا حمراء. عالوة على ذلك، وفيما يتعلق بقضايا الخسائر واألضرار، تم 
الحديث عن خط األساس التفاقية باريس على أنه الخط األحمر ولكن حتى ذلك 
تمت مماطلته في بعض األحيان. من البديهي القول أنه لم يكن هناك أي مساءلة 
أثناء المفاوضة على الفقرات عن االنبعاثات التاريخية واالستعمار واإلمبريالية 

كأسباب جذرية لعدم تحقق العدالة الجندرية والمناخية.

نحن ال نعترف بالطريقة التي تم التعامل بها مع المناخ في المنصات متعددة 
األطراف وعلى مستويات السياسة الوطنية التي ساهمت في عزل األزمات التي 

نعيشها. يتم صياغة الكثير من المصطلحات المستخدمة في مفاوضات المناخ 
وكأنها لغة حصرية يتحدثها الخبراء. تعريف العدالة المناخية في الفقرة 42 من 

االستنتاجات المتفق عليها “اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ” يخلق االرتباك 
من خالل مساواة العمل المناخي بالعدالة المناخية. هذه المقارنة ليست فقط غير 
صحيحة بل وتؤدي أيًضا إلى غلطات. هناك إجراءات من شأنها أن تساعد في 

الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري ولكنها ليست بالضرورة مستدامة - إما 
ألنها خطرة أو قائمة على المنطق االستغاللي واالستخراجي أو ألنها ال تحظى 

بالدعم والقبول المجتمعي أو ألنها ببساطة ال تتكيف مع رؤى التنمية المحلية 
للمجتمعات تطبيقها فيها والمستهدفة من التطوير. على سبيل المثال، بدائل مثل 

التعدين النووي والطاقة النووية وتعدين الليثيوم واإلنتاج الضخم للسيارات 
الكهربائية هي اقتصادات قائمة على االستخراج تسعى إلى تقليل االنبعاثات بشكل 
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ندعو النسويات إلى 
التعامل مع مفهوم 

العدالة المناخية 
كإطار عمل وليس 
مفهوًما شاعرًيا. 

يجب تصور العدالة 
المناخية من خالل 
تعريف يجسد الحد 
األدنى من متطلبات 
الحياة الكريمة التي 
يجب تلبيتها لجميع 

الناس في العالم:

كبير ولكن على حساب التدمير الشامل للنظم البيئية.
وبالمثل هناك أجزاء في االقتصاد األزرق واألخضر تبدو ظاهريا كإجراءات تقلل 
من االنبعاثات ولكنها يمكن أن تسبب أيًضا آثاًرا بيئية أو اجتماعية ضارة. ويمكن 
أن يكون هذا بسبب عدم وجود موافقة غير جبرية ومستنيرة من قبل المجتمعات 

األصلية والمحلية وأساليب اإلجماع األخرى والحوار مع السكان بشأن فرض 
نماذج التنمية. إن قضية محطة توليد الطاقة الكهرومائية على نهر جالكارك ومقتل 
بيرتا كاسيريس هي مثال واقعي على ذلك. من األهمية بمكان تسليط الضوء على 

مثل تلك االنتهاكات في الجنوب العالمي، حيث تتوجه مشروعات العمل المناخي - 
المشروعات التي ال تسعى إلى تحقيق العدالة المناخية الحقيقية وال تعزز انتقااًل 

عاداًل لجميع الناس والنظم البيئية.

ولذلك ندعو النسويات إلى التعامل مع مفهوم العدالة المناخية كإطار عمل وليس 
مفهوًما شاعرًيا. يجب تصور العدالة المناخية من خالل تعريف يجسد الحد األدنى 
من متطلبات الحياة الكريمة التي يجب تلبيتها لجميع الناس في العالم: األمن المائي 

وأمن الطاقة وأمن اإلسكان واألمن الغذائي والسيادة وأمن التنقل والبنية التحتية 
المرنة وإدارة الطوارئ المناخية بمنظور جندري تقاطعي والتثقيف المناخي 

والوصول إلى النظم اإليكولوجية الصحية ومساحات المساءلة بشأن االمتثال لهذه 
النظم على المستويات المحلية.

يأتي في صياغة االستنتاجات المتفق عليها في لجنة وضع المرأة 66 أن العنف 
ضد النساء والفتيات متجذر في الظلم التاريخي والهيكلية وعدم المساواة وأن 

عالقات القوة غير عادلة وغير متكافئة بشكل كبير. على الرغم أن فقرتين على 
األقل تذكران العديد من مظاهر وعواقب غياب العدالة،فإن فقرة الديباجة تتخطى 

هذه القضية المهمة وال تربطها بأنظمة االضطهاد مثل الرأسمالية واالستعمار، بل 
تضع مصطلح “العدالة المناخية” بين قوسين في النص.

لقد كان إدراج النص األول للصحفييت والعامليت في وسائل اإلعالم في 
االستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة إنجاًزا مهًما طال انتظاره ودعوة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة لخلق “بيئة آمنة ومواتية”. ومع ذلك، لم يتم تحديد 

الدائرة االنتخابية بدقة، وال يوجد تركيز محدد في االستنتاجات المتفق عليها بشأن 
التحديات التي تواجه اإلعالم البيئي وتغير المناخ، وخاصة بالنسبة للنساء العامالت 

في مجال اإلعالم. يأتي ذلك في أعقاب العام العالمي األكثر دموية على اإلطالق 
بالنسبة للصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم في عام 2021. وقد وصل عدد 
العامليت في مجال اإلعالم المسجونيت إلى رقم قياسي عالمي جديد بلغ 293 

)ارتفاًعا من إجمالي معدل بلغ 280 في عام 2020( 40 منهم نساء. قُتل ما ال 
يقل عن 24 إعالمًيا بسبب تغطيتهم في عام 2021 بينما مات 18 آخروت في 

ظروف صعبة للغاية لتحديد ما إذا كانوا أهداًفا محددة. في حين أن لغة االستنتاج 
المتفق عليها للجنة وضع المرأة للدورة 66 موضع ترحيب، إال أنه من المحبط 
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أيًضا أن اللغة الخاصة بالمدافعات عن حقوق اإلنسان البيئية التي كانت في 
المسودات األولى تعرضت لهجوم شديد في غرف المفاوضات من قبل بعض 
الدول األعضاء، وفي النهاية، لم يتم تضمينها في وثيقة المخرجات النهائية. 

بقيت خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية عبر المسودات وحتى الوثيقة النهائية مع 
إشارات إلى الوصول الشامل إلى خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية وإدارة 

النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية. ومع ذلك، فإن القائمة التشغيلية لخدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية غير مدرجة. يجب دمج خدمات وإمدادات الصحة 

الجنسية واإلنجابية الشاملة في خدمات الصحة العامة لتشمل: معلومات شاملة عن 
النشاط الجنسي والدعم النفسي واالجتماعي؛ وسائل منع الحمل الحديثة بما فيها 

موانع الحمل الطارئة، والعالج الوقائي بعد التعرض للفيروس، والواقيات الذكرية 
واألنثوية، ومبيدات الميكروبات، وتقنيات ولقاحات الوقاية التي تتحكم فيها النساء؛ 

ومعلومات آمنة عن اإلجهاض، واللوازم والخدمات، والرعاية بعد اإلجهاض؛ 
وتكنولوجيا المساعدة على اإلنجاب، والعالجات الهرمونية، والتدخالت الطبية التي 

تمر بمرحلة انتقالية بين الجنسين؛ والوقاية، االستشارة، الفحص السري 
والتطوعي، العالج، الرعاية ودعم فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك غيرها 

من االلتهابات الجنسية، ورعاية الحمل، بما في ذلك العناية السابقة للوالدة والتالية 
لها، والِقبالة الماهرة، ونظم اإلحالة، ورعاية  التوليد في الحاالت الطارئة؛ و 

الوقاية من السرطانات التناسلية وعالجها ورعاية مرضاها. 

تؤكد االستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة في الدورة 66 على الحاجة إلى 
بيانات مفصلة، ولكنها تركز فقط على الجنس والعمر واإلعاقة كمتغيرات بينما 

تتجاهل العديد من المتغيرات األخرى بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجندرية 
والتعبير الجندري وخصائص الجنس واألصالنية وما إلى ذلك. إحدى التحديات 

الرئيسية في معالجة أزمة المناخ من منظور نسوي تقاطعي هو عدم وجود بيانات 
مفصلة ال تحتسب لظروف الضعف التي تعيشها النساء. توضح الفقرة 56 ندرة 

البيانات المصنفة وتطمح إلى فهم وضع النساء والفتيات في سياق التخفيف من آثار 
المناخ والتكيف معه. تستثني الفقرة الهويات العابرة والكويرية كمحددات هويات 

يتم تهميشها بشكل منهجي وتتأثر بشكل غير متناسب بأزمة المناخ. تعزز مثل هذه 
األساليب اإلقصائية التصنيف الذي يجعل السكان في ظروف الضعف غير 

مرئييت، مما يزيد من إدامة عدم االعتراف الكامل بهويتهمن. كما يشير إلى 
محدودية توليد القدرات المؤسسية لجمع البيانات وتحليلها وندرة االهتمام 

بالمشكالت الناجمة عن أزمة المناخ في المجتمعات المهمشة.

لهذا السبب، نطالب بتفصيل البيانات بما في ذلك المتغيرات األخرى باإلضافة إلى 
المتغيرات المعتمدة. وبالتالي الترويج لتحليل شامل حًقا يجعل من الممكن معرفة 

ومعالجة واقع النساء بتنوعاتهن بمعلومات ذات صلة باحتياجاتهن والتحديات التي 
تواجهنها.
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المضي قدًما
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لم تنعقد الدورة 66 في معزل، ونحن نمرر ما تعلمناه ومطالبنا السياسية من لجنة 
وضع المرأة إلى آليات أخرى حول تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 

والتنوع البيولوجي والمساواة الجندرية والتنمية المستدامة وما إلى ذلك.

فيما يلي مطالبنا السياسية لمؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ )COP27( في 
نوفمبر 2022:

من أجل التقدم نحو اإلدماج الفعال للمجتمع المدني النسوي واتباع نهج من منظور 
جندري تقاطعي في مواجهة مؤتمر تغير المناخ القادم، من الضروري ضمان:

.1  حصص كوتا للمشاركة في تحاليل وتقارير اللجنة الحكومية الدولية 
للتغير المناخي مساهمات ومؤلفات، بما في ذلك المؤلفات 

الرئيسيات
أنه يمكن ضمان أن نصف األشخاص الذين يشاركون في صياغة التقارير على 
األقل من النساء و40% على األقل من نساء الجنوب العالمي، والالتي يواجهن 
أسوأ عواقب أزمة المناخ. كما يجب أن يكون هناك إطار لمساهمات أكثر اتساًقا 

وإضافية من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وخاصًة من الجنوب 
العالمي. وهذا يتطلب برامج تطوير ودعم ومرافقة نشطة للمؤلفات المهمشات 

هيكلًيا وتاريخًيا على أساس الجنس والعرق والطبقة والطائفة واألصل واإلعاقة 
وما إلى ذلك، نحو التغييرات الهيكلية والسياساتية داخل نظام اللجنة الحكومية 

الدولية لتغير المناخ في جميع المجاالت وفي جميع مراحل عمليات كتابة التقارير.

.2  تخصيص مساحات للحوار الحقيقي والمناصرة مع ممثلي الدول 
األعضاء

من الضروري أن تجري وفود الدول األعضاء حوارات مع المنظمات النسوية 
المحلي والوطني واإلقليمي. وأن يتم ذلك بطريقة تضمن المشاركة الكاملة 

والفعالة. لم يكن لمقهى فيينا1 االفتراضي الذي أقيم خالل الدورة 66 بين عدد من 
ممثلي الدول األعضاء وعدد من المدافعات عن حقوق النساء سابقة خالل 

كوفيد-19. وعلى الرغم من أنه يمثل خطوة إلى األمام إال أنه ال يزال يتعذر على 
النسويات الشابات من الجنوب العالمي الوصول إليه. من أجل ضمان العدالة 
المناخية واالنتقال السريع والعادل، هناك حاجة إلى المشاركة الكاملة والفعالة 

للنساء، وخاصًة من المناطق األكثر تضرًرا من األزمة المناخية.

.3  تعيين نقاط تركيز الجندر قبل كوب 27 
في الوقت الحالي، تبنت أكثر من 90 دولة توصية خطة عمل المساواة بين 

الجنسين التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتي تدعو 
البلدان إلى تعيين “نقطة اتصال وطنية بشأن النوع االجتماعي وتغير المناخ”. ومع 

ذلك، فإن العديد من البلدان وحتى مناطق بأكملها مثل الدول الجزرية الصغيرة 
1  
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النامية في المحيط الهادئ )SIDS( لم تعين بعد جهات تنسيق معنية بالجندر. 2022 هي الوقت المناسب لبناء 
اإلرادة السياسية والموارد بحيث تنضم المزيد من البلدان إلى هذه القائمة مما يساعد على الحفاظ على الزخم في 

العمل الوطني واإلقليمي والعالمي من أجل العدالة الجندرية والبيئية والمناخية. وإلعالن اجتماع موضوعي 
لهؤالء المحاور الوطنية نقاط بالقرب من COP27، كجزء من برنامج عمل ليما المعزز حول الجندر وتغير 

المناخ، الذي تستضيفه بشكل مشترك دول من الشمال والجنوب.

من الضروري أيًضا أن يتلقى الشخص الذي يشغل هذا المنصب التدريب المناسب ويحظى بدعم كل من الدولة 
ومجموعات المجتمع المدني - حالًيا - ُيترك تعيينهم إلرادة الحكومات في السلطة. لذلك، من الضروري أن 
يحظى التعيين بدعم المنظمات النسوية المحلية وأن تكون المعّينة هي التي تقود مساحات للحوار والتنسيق 
لتعزيز جميع مجاالت المساواة الجندرية والعدالة المناخية والعمل الحكومي الشامل عبر الوزارات في هذا 

المجال.

إعالن 3 آذار )مارس( يوًما دولًيا سنوًيا للعمل المناخي النسوي  4.
ندعو المنظمات النسوية والناشطات من الجنوب العالمي لقيادة والحث على االعتراف العالمي بيوم 3 مارس 
باعتباره اليوم العالمي للعمل المناخي النسوي سنوًيا إحياًء لذكرى حياة وقيادة بيرتا كاسيريس بصفتها مدافعة 

عن حقوق اإلنسان البيئية وقتلها لهذا العمل الحاسم.
كانت بيرتا كاسيريس مدافعة عن حقوق الشعوب األصلية وقائدة بيئية وعضًوا في COPINH )المجلس 

المدني للمنظمات الشعبية والسكان األصليين في هندوراس(. قُتلت في منزلها في هندوراس في الساعات األولى 
من الليل بين 2 و3 مارس 2016 لتحييد مقاومة شعب لينكا لمشروع Agua Zarca للطاقة الكهرومائية 

المفروض بشكل غير قانوني على نهر جالكارك المقدس.

إن موتها دليل على الخطر الوشيك والمستمر على المدافعات عن األراضي، وال سيما الشعوب األصلية والنساء 
في جميع أنحاء العالم الذين يقاومون مشاريع التنمية ظاهريا والتخلفية باطنا المفروضة على تقرير مصير 

الشعوب، وحماية الموارد الطبيعية والتنمية البيئية التشاركية من قبل المجتمعات والسكان التي تواجه التمييز 
التاريخي واإلقصاء.

لهذا السبب، في ذكراها، ندعو إلى تكريس 3 مارس ليكون يوًما عالمًيا للعمل من أجل اإلدماج الفعال لجميع 
النساء في العمل المناخي واالعتراف بالكوكب الحي، وحماية buen vivre( Sumak Kawasay( وهي 
الحياة الجيدة والحياة كمبدأ نسوي إيكولوجي أساسي من أجل تنمية مستدامة حقيقية تضع في أولوياتها العدالة 

االقتصادية االجتماعية والبيئية والمناخية والجندرية. 

فليدعو هذا اليوم إلى اتخاذ إجراءات عالمية من أجل التقاطع بين الهدفين 13 و5 من أهداف التنمية المستدامة 
من منظور تقاطعي للعدالة جندرية وحقوق اإلنسان للنساء. تعزيز المناقشة وإبراز أوجه عدم المساواة والعنف 
والفجوات والمساهمات األساسية التي تقدمها النساء بكل تنوعاتهن، ولكن بشكل خاص النساء الالئي يعشن في 

األغلبية الجنوبية وأولئك الالتي يواجهن بشكل مباشر أقسى عواقب المناخ واألزمة البيئية.
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طالما أننا نعاني من 
الرأسمالية، فإن هذا 

الكوكب هالك، ألن 
الرأسمالية عكس الحياة 

والبيئة واإلنسانية 
والنساء -ضد كل أشكال 

الحياة.
 بيرتا كاسيريس، 2016
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المؤلفات المشاركات 
آنا ماريا رودرجيز بيريرا

تعمل آنا حالًيا كمتخصصة في القضايا المتعلقة بالعدالة البيئية والمناخية واالستدامة والمساواة الجندرية مسترشدة 
بااللتزام األخالقي بحقوق اإلنسان والتنمية البشرية المستدامة. لها 10 سنوات من الخبرة العملية في مجموعة متنوعة 

من المشروعات واألبحاث في الكيمياء والتطوير التكنولوجي واالستدامة البيئية والعمل المناخي في القطاعين العام 
والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات التعاون الدولي. 

فيث إيبيري أونوه
نشأت فيث في أبوجا بنيجيريا ألم عزباء وبدأت العمل التطوعي في الرابعة عشرة مع شبكة الشباب حول فيروس 
نقصالمناعة البشري واإليدز كاستشارية. في سن السادسة عشرة، بدأت العمل التطوعي في معهد علم الفيروسات 

البشرية لدعم وتوجيه المراهقيت المصابيت بفيروس عوز المناعة البشرية. أسست شبكة الشباب ألسلوب الحياة المستدام 
ومبادرة الصحة )YOUPEN4SLAH( في عام 2015.

ليزبيث كويزادا
ليز ناشطة نسوية شابة تساهم في خلق سياق يمكن فيه للمراهقيت والشباب اتخاذ قرارات حياتهم الخاصة فيما يتعلق 
بحياتهمن الجنسية. تقوم بالعمل كمنسقة برنامج المراهقيت واالستقاللية والجنس في تعزيز التوازن من أجل التنمية 

والشباب. تحب ليز ركوب الدراجات واكتشاف أماكن ومناظر طبيعية جديدة. 

نانا أبو السعود
نانا أبو السعود منسقة البرامج والمناصرة في تحالف تحقيق العدالة الجنسية واإلنجابية. نانا باحثة نسوية مقيمة في 

القاهرة تهتم بتجميع أدلة للسياسات العامة لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في مصر، دافعها 
اهتمامها بإنتاج المعرفة وبناء الحركة النسوية. عملت سابًقا كباحثة في الحقوق الجنسية واإلنجابية في المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصية بين عامي 2019 و2012. نانا مدربة الصحة الجنسية واإلنجابية في مؤسسة جنيف لألبحاث الطبية 

والتعليم وزميلة في مجموعة عمل العائالت العربية لألبحاث االجتماعية التحولية. 

 نويلين نابوليفو
تعمل نويلين نابوليفو مع مجموعة األصوات والعمل المتنوع من أجل المساواة في فيجي كمستشارة سياسية وعضوة في 

اإلدارة الجماعية. نويلين أيًضا زميلة في بدائل التنمية مع النساء من أجل حقبة جديدة، ومنظمة مشاركة في تحالف 
المحيط الهادئ النسوي لحقوق اإلنسان والحقوق الجنسية واإلنجابية وشراكات المحيط الهادئ النسوي لحقوق اإلنسان 
والحقوق الجنسية واإلنجابية، وشراكات المحيط الهادئ بشأن الجندر وتغير المناخ والتنمية المستدامة. نويلين ناشطة 

نسوية مثلية تنظم الخطوط األمامية وباحثة ومحللة قائمة على الممارسة العملية ومعلمة وميسرة ومناصرة في المساحات 
المحلية واإلقليمية والعالمية. على مدار الثالثين عاًما الماضية، استخدمت نويلين االقتصاد السياسي النسوي الجنوبي 

ومقاربات الترابط للعمل مع اآلخرين في مجال الحقوق الجنسية والعدالة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والعدالة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية / المناخية. حاصلة على درجة مزدوجة في العالقات الدولية ودراسات السالم، ودبلومة 

في فنون المجتمع. تعيش في سوفا، فيجي.
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الملحقات
مطالب الدورة 66 من لجنة عمل المرأة - المحيط الهادئ بالعدالة الجندرية 

واالجتماعية االقتصادية والبيئية والمناخية للجميع

على مسار درجة ونصف و”درجة ونصف لنبقى أحياء”
فيما يتعلق بدعوات محددة من شعوب المواجهة المناخية بما في ذلك المحيط الهادئ، فإن األمر األكثر إلحاًحا 

هو االحتفاظ بمسار حاجز الحماية من االحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة. تم تأكيد أي شيء يزيد عن 1.5 
درجة من االحترار من قبل العلماء في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ودراسات ال حصر 
لها إلدانة غالبية سكان السواحل والجزر بخسائرانهم المادي الكامل لألراضي المرتبطة بوجودهم االجتماعي 

والثقافي. سيؤدي هذا أيًضا إلى خسائر وأضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية ووجودية هائلة. كما قال سفير 
فيجي الدائم لدى األمم المتحدة بعد مؤتمر األطراف مباشرًة، “..1.5 هو آخر حل وسط يمكن أن يقدمه المحيط 

الهادئ للعالم ... عالوة على ذلك، أنت تطلب من قادتهم التوقيع على الحق في الوجود كدول في كوكبنا 
المشترك.”

الدعوة إلى تحوالت حقيقية على المستوى الحضاري في جميع المجاالت أدناه، وأكثر من ذلك بكثير.

عن الخسائر والضرر
الدعوة بشكل عاجل إلى لغة متماسكة وتحديد األسبقية في جميع االتفاقات متعددة األطراف، واالعتراف   1.  

بشكل ال لبس فيه بأن الخسائر واألضرار هي الركيزة الثالثة التفاقية باريس بشأن تغير المناخ مع 
التخفيف والتكيف، مع أكثر من 140 دولة في مؤتمر األطراف السادس والعشرين تدعو بالفعل إلى 

مرفق معالجة الخسائر واألضرار؛
بداية من مؤتمر األطراف السابع والعشرين، هيكل حوكمة واضح لتمويل مرفق لمعالجة الخسائر   2.  

واألضرار، من خالل التشغيل الكامل المتوافق مع الحقوق لشبكة سانتياجو. يجب تخصيص موارد 
كافية للشبكة لالنخراط في االستراتيجيات ودعم الحلول واآلليات التي تراعي المساواة الجندرية 

والقائمة على الحقوق من أجل سبل االنتصاف الفعالة على نطاق واسع، بما يعكس وجهات النظر 
المتنوعة ويركز على األجيال القادمة ومعالجة الخسائر واألضرار على المستوى الوطني؛

اإلقرار بأن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ُتظهر بوضوح أننا بحاجة إلى علم قوي   3.  
وفاعل اجتماعًيا بشأن الخسائر واألضرار التي تقيِّم انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن تغير المناخ، 

باإلضافة إلى تقييم ما يقّدره الناس في مختلف السياقات الجغرافية والثقافية، وإلى أي مدى تعرض 
الخسائر واألضرار الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي كل تلك الجوانب من الحياة لخطر عاجل؛

اإلقرار بأن الخسائر واألضرار تحدث بالفعل، وأننا بحاجة إلى أقوى استجابة محلية وعالمية ذات   4.  
موارد.
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التخفيف من خالل إزالة الكربون، وليس تجارة الكربون
فيما يتعلق بالتخفيف، فإن النداء العاجل هو إزالة الكربون بداًل من تجارة للكربون. 

يجب أن نتحرك بشكل عاجل إلى ما هو أبعد من منطق فشل السوق وحكايات 
“الصفرية الصافية” باستخدام التكنولوجيا والقدرات غير الموجودة حتى، والتركيز بدالً 

من ذلك على التغييرات األساسية في النظم االجتماعية التقنية القائمة مثل ديمقراطية 
الطاقة والتنقل وسيادة الغذاء والماء واألمن واإلنتاج الصناعي وبناء بدائل إنمائية 

عادلة وقابلة للتكيف وسليمة بيئًيا. عند بناء بدائل إنمائية ونقل التكنولوجيا، يجب أن 
يتمركز في صنع القرار أولئك األكثر تضرًرا من الظلم المناخي واألقل مسؤولية عن 

االنبعاثات تاريخًيا. وهذا يتطلب التزاًما واضًحا والعمل نحو إنهاء االستعمار والموافقة 
الحرة والمسبقة والمستنيرة من المجتمعات األصلية والمحلية.

تمويل المناخ والموارد من أجل العدالة الجندرية والمناخية
تؤكد اتفاقية باريس أن الدول المتقدمة يجب أن تأخذ زمام المبادرة في تعبئة التمويل 

المتعلق بالمناخ “من مجموعة واسعة من المصادر واألدوات والقنوات” في “تقدم 
يتجاوز الجهود السابقة”. سيتم االتفاق على هدف جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، 
وفًقا لتكليفات األطراف في مؤتمر األطراف الحادي والعشرين. وفي الوقت نفسه فإن 

100 مليار دوالر أمريكي سنوًيا من 2020 إلى 2025 من قبل البلدان الصناعية 
المتسببة في التلوث ليست حتى قريبة من الوفاء بها! يجب نقل التمويل المتعلق بالمناخ 

على الفور وبشكل مباشر إلى الفئات األكثر تضرًرا بما في ذلك األموال المحددة 
للحركات النسائية والنسوية المحلية المستقلة بدالً من المنظمات غير الحكومية الدولية 
والمجتمع المدني في البلدان الصناعية التي تتسبب في التلوث بالكربون. هناك حاجة 

إلى التكافؤ في تغطية احتياجات التكيف والتخفيف، ولضمان أنه بحلول مؤتمر 
األطراف السابع والعشرين، فإننا نضع تسهياًل للخسائر واألضرار يتم تزويده بموارد 

قوية ومتسقة ومدعوم سياسًيا وقادًرا على االستجابة بشكل عاجل للخسارة الدائمة 
وجسيمة الضرر التي نشهدها اآلن، وسيزداد في العقود والقرون القادمة على األفراد 

والمجموعات والمجتمعات في الخطوط األمامية في جميع أنحاء العالم.

باإلضافة إلى الحد األقصى من الموارد المتاحة والوصول العاجل المتباين إلى الدول 
الجزرية الصغيرة النامية والدول األقل تنمية والبلدان النامية غير الساحلية والدول 

الجليدية وأفريقيا وكل البلدان التي تعيش فيها أغلبية جنوبية وسوداء والسكان األصليين 
واألشخاص الملونين والمجتمعات الفقيرة في الدول الصناعية من خالل الصندوق 

األخضر للمناخ ومنتدى المساواة بين األجيال وغيرها من األدوات، هناك العديد من 
مبادرات التمويل المناخي القيمة التي اقترحتها البلدان المعرضة لتغير المناخ مثل 

تخفيض الضرائب المفروضة على السفر الجوي وضرائب الشحن وغيرها من 
المعامالت التي يمكن أن تجمع المليارات بسرعة من أجل تمويل اإلجراءات لمواجهة 

تغير المناخ واألضرار االقتصادية والبيئية. بغض النظر عن آلية التمويل، فإن 
المستويات الرديئة للمساعدة اإلنمائية الرسمية واألموال الخيرية لنضاالت الجندر 

والمناخ في الخطوط األمامية )واحد في المائة من واحد في المائة(، خاصًة بالنسبة 
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للمجموعات النسوية والمجموعات التي تقودها القاعدة الشعبية في األغلبية 
الجنوبية، أصبحت موثقة جيًدا اآلن. هناك حاجة إلى استمرار الدعوة إلى المساعدة 

المناخية لتكون في شكل منح، وكذلك معارضة المؤسسات المالية الدولية السائدة 
وقروض القطاع الخاص المثقلة بالديون.

التحول في االقتصاد الكلي العالمي والنظم التجارية والمالية لدعم 
المسار 1.5 والعدالة المناخية

بشكل عام، يجب على العالم إجراء تحوالت عاجلة لالقتصاد الكلي العالمي مًعا بما 
في ذلك تحويل تريليونات الدوالرات في تدفقات مالية عالمية التي يوجهها القطاع 

الخاص. يجب أن يكون هناك تركيز فوري على تعافي حالة التنمية مع تقديم 
تمويل القطاع العام بشكل ثنائي ومتعدد األطراف مع تولي مؤسسات تمويل التنمية 

زمام المبادرة من خالل دعم الشعوب المعرضة للتأثر بالمناخ والخط األمامي - 
بما في ذلك من خالل الرقابة المكثفة والحد من القوة العسكرية المفرطة - النفقات 
الصناعية والتعويض عن الخسائر واألضرار، والعدالة في ديون البلدان النامية، 
وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ والدول األقل تنمية 

والبلدان المتقدمة غير الساحلية وأفريقيا وأغلبية الجنوب. إن إعطاء األولوية للمنح 
على القروض في تمويل المناخ يضمن إلغاء الديون والتخفيف من حدتها في 
أعقاب كارثة المناخ. كما أنه يكافح التدفقات المالية غير المشروعة - ال سيما 

التجاوزات الضريبية للشركات والتهرب الضريبي - مع جعل المساواة الجندرية 
وحقوق اإلنسان واقتصاد الرعاية واألرضية االجتماعية والحماية االجتماعية 

والبنية التحتية والسياسات التجارية والنقدية والمالية التي تتسق مع معالجة المناخ 
والتنوع البيولوجي وحاالت الطوارئ البيئية بطرق تراعي حقوق اإلنسان 

ومتمحورة حول الناس ومتقدمة جندرية وشاملة ومنصفة.

إنهاء عصر الوقود األحفوري بما في ذلك الدعم غير العادل
يجب أن يكون التحرك نحو نهاية عصر الوقود األحفوري عادالً ومنصًفا لكنه ال 
يمكن أن يكون تحواًل تدريجًيا على مدى عقود عديدة. تم تأكيد التحوالت السريعة 

المطلوبة من خالل أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
وتشير إلى عواقب مستوى الغالف الحيوي للتحوالت البطيئة وكذلك إلى تأخر 
االنبعاثات - لن يتم الشعور بآثار انبعاثات الكربون اآلن إال في العقود القادمة 

والعواقب المستقبلية المقلقة هي بين-جيلية وعاجلة/فورية من حيث وقت االستجابة.

باإلضافة إلى ذلك، من الواضح أنه مقابل كل وعد وإنجاز، هناك استثمارات 
مضادة في التكنولوجيا القائمة على الوقود األحفوري. ال تزال شركتا بالكروك 

Blackrock وفانجارد Vanguard، مديرتا األصول االستثمارية العمالقة على 
مستوى العالم تنفقان بنشاط عشرات المليارات من الدوالرات في مشاريع الفحم 
الجديدة ومئات المليارات من الدوالرات في شركات النفط والغاز الكبرى، وهما 

ليستا وحدهما. في أوائل عام 2022، كان لدى أكثر من 30 مديًرا لألصول 82 
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مليار دوالر في الشركات التي تطور مشاريع فحم جديدة و468 مليار دوالر في 
12 شركة نفط وغاز كبرى. بصفتنا ناشطات نسويات للمناخ، فإن دورنا هو 
معاقبة وتنظيم القطاع الخاص المنخرط في هذا السلوك اإليكولوجي، والدول 

والمؤسسات المالية الدولية التي تمّكنه.

تعزيز العدالة الجنسية والجندرية وحقوق اإلنسان للمرأة
هناك تفاوتات وثغرات وعقبات أمام حقوق اإلنسان العالمية والعدالة الجندرية 
وحقوق اإلنسان للمرأة. في جميع القطاعات والسياقات، يجب أن يكون عمل 
العدالة المناخية صريًحا في الصميم. يجب أن يشمل ذلك االستقاللية الجسدية 

والسالمة والحق في اتخاذ القرار بشأن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية والميل 
الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري وخصائص الجنس. يجب أن يشمل 
أيًضا العمل على إنهاء جميع أشكال العنف القائم على الجندر بما في ذلك العنف 

ضد النساء والفتيات وغير الخاضعيت للثنائية الجندرية ومتسعيت الجندر 
والمثلييت ومزدوجيت الميل الجنسي والعابريت والكوير والبين-جنسين. في العديد 

من البلدان، هناك قوانين وسياسات متبقية من الحقبة االستعمارية ال تزال تجرم 
والمثلييت ومزدوجيت الميل الجنسي والعابريت والكوير والبين-جنسين، وإلغاء 

هذه القوانين القديمة أمر حتمي للعدالة المناخية والبيئية.

الدفاع عن الممتلكات العامة )الهواء والمسطحات المائية والمحيطات 
والتربة والنظم الغذائية، إلخ(

نحن بحاجة اآلن إلى إعادة تشكيل الحماية البيئية بعيًدا عن المبادرات من نوع 
“03٪ بحلول عام 2030” على الرغم من شعبيتها لدى الدول والمنظمات الدولية 
غير الحكومية، نحن بحاجة إلى 100٪ من الدفاع عن الممتلكات العامة. يكشف 

“30x30” عن بعض خطوط الصدع حول حماية التنوع البيولوجي: من ِقبل من؟ 
وبأي طرق؟ وأين يتم توجيه االهتمام السياسي والتمويل؟ هناك خطر يتمثل في أن 
ضرورات الحفظ سيتم تنفيذها بطرق تزيد من حرمان الدول، ومصالح الشركات 
من األراضي من حقوق الملكية وتمكينها من السكان المحليين واألصليين. عالوة 
على ذلك، فإن قدرة المجتمعات المحلية على الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى 
وغيرها من المؤن قد تصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى وتؤدي إلى المزيد 

من االستيالء على األراضي والمحيطات والمرفقات.

تشير الناشطات النسويات الجنوبيات إلى أن السكان األصليين يشكلون ما يزيد عن 
550-375 مليوًنا في 70 دولة - أي حوالي 5٪ من سكان العالم تحمي أكثر من 

80٪ من أغنى التنوع البيولوجي في العالم. يدفع السكان األصليون أيًضا بشكل 
غير متناسب لهذا الدور، حيث يتعرض المزيد من المدافعيت عن البيئة للقتل 

واالضطهاد على مستوى العالم كل عام. ندعو إلى تعزيز الدفاع بشكل خاص عن 
المدافعيت عن البيئة بما في ذلك آليات خاصة باالعتراف والحماية للمدافعيت عن 

حقوق اإلنسان البيئية )WEHRD(. لسوء الحظ، لم يتم إدخال هذه اللغة في 
النتائج المتفق عليها للجنة وضع المرأة، والتي ما زلنا نكافح من أجل االعتراف 
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بها وتنفيذها وحمايتها.
نلفت انتباه المقرر الخاص لألمم المتحدة المنشأ حديًثا إلى تعزيز حقوق اإلنسان 
وحمايتها في سياق تغير المناخ. ندعو الدكتور إيان فراي لبدء مراجعة عاجلة 

للعدالة الجندرية وشواغل حقوق اإلنسان في نطاق اختصاصه بما في ذلك على 
وجه الخصوص حالة المدافعيت عن حقوق اإلنسان البيئية للحصول على أقوى 

نتائج وأكثرها تقدًما في مجال الجندر.

الحق في بيئة نظيفة وآمنة وصحية ومستدامة
تدرك لجنة وضع المرأة أن التأثير الجائر وغير المنصف لتغير المناخ واإلدارة 
واالستخدام غير المستدامين للموارد الطبيعية وتلوث الهواء واألراضي والمياه 
واإلدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وما ينتج عنها من خسارة في 

التنوع البيولوجي والتدهور في جميع النظم البيئية والغالف البيئي لألرض ككل 
يتعارض مع التمتع بالحق في بيئة نظيفة وآمنة وصحية ومستدامة. وهي تقر بأن 
األضرار البيئية تترتب عليها آثار سلبية على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالتمتع 
الفعال بجميع حقوق اإلنسان والكوكب الحي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب 
بالنسبة للجميع وال سيما تلك الشرائح من السكان المهمشة والضعيفة بالفعل، بما 

في ذلك نساء الشعوب األصلية والمسنات واألرامل والنساء ذوات اإلعاقة 
والمثلييت ومزدوجيت الميل الجنسي والعابريت والكوير والبين-جنسين والفتيات 

واألطفال وغيرهم.

العمل التضامني
يجب على النسويات الالتي ينظمن حول لجنة وضع المرأة وغيرها من األماكن 
متعددة األطراف أن يكّن حريصات على عدم اإلفراط في تعويض التحالفات مع 

ممثلي الدولة الرسميين، وأن يظلن متسقات ومحافظات على المبدأ في مشاركتهن 
النسوية ومسؤوليتهن تجاه دوائرنا االنتخابية المستقلة. جلسة بعد جلسة 

والمقايضات تنزع التسييس من حياتنا ونضاالتنا، وتمنح يوًما آخر للرأسمالية 
األبوية المغايرة لتزدهر فوق أنقاض أجسادنا وجميع األراضي.

بينما نستهدف الدول فيما يتعلق باالنبعاثات التاريخية ومسؤوليتها عن التعويض، 
باإلضافة إلى المسؤولية المشتركة والمتباينة عن الخسائر واألضرار، يجب على 

النسويات في شمال الكرة األرضية التحقق من أولويات المناصرة التي تفيد بلدانهن 
الصناعية بشكل كبير، وتوجيه االستجابة إلى الجنوب االقتصادي. ال يتعلق األمر 
بسياسة المواكبة فقط بل يتعلق بالمرور المتعمد والمستمر عبر المنصات والقيادة 

والتمويل والعمل كحركة لتحويل تجارب االمتياز والقمع الجندري والمناخي 
والبيئي. يخبرنا البحث أن هذا لم يحدث بعد داخل وخارج الحركات النسوية.

هذا العام ، شاركت النسويات في إفريقيا والمحيط الهادئ مطالبهن بالعدالة المناخية 
بوضوح شديد وبصوت عاٍل في الدورة السادسة والستين وما بعدها. جاء الرد من 
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بعض الدول وحتى من داخل الحركات بطرق خفية وواضحة. أحياًنا يكون هناك 
ارتباك في االستجابات ذات األولوية والمتضامنة، وغالًبا ما يكون هناك حراسة 

واستبعاد متعمدين. دعونا نجلس مع بعضنا البعض بشكل أكثر انتظاًما 
واستراتيجية بشأن هذه القضايا ونستمع بعمق ونعمل على استجابة تفاضلية محددة 

في الجنوب والشمال باإلضافة إلى تقدم عمل الحركة في عمل متضامن ومن خالل 
الرعاية النسوية المشتركة واتخاذ القرار والقيادة والموارد.

مع توطين وبناء المساءلة الوطنية واإلقليمية بشأن النتائج المتفق عليها للدورة 66 
للجنة وضع المرأة بشأن العدالة الجندرية واالجتماعية االقتصادية والبيئية 

والمناخية، فقد حان الوقت اآلن لوضع استراتيجية لمؤتمر األطراف السابع 
والعشرين والعمليات األخرى متعددة األطراف في عام 2022 ونحو دورات لجنة 

وضع المرأة المستقبلية بما في ذلك الدورة 67 للجنة وضع المرأة بطرق نسوية 
جديدة.
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