
نظرة عامة

ــر المناخــي عــى المــدى  ــار الضــارة للتغي ــة فــي القــرن الحــادي والعشــرون, تُلمــس اآلث ــات العالمي ــر التحدي ــاخ مــن أكب ــّد أزمــة المن تع

القصيــر مــن خــال األخطــار الطبيعيــة، بينمــا تُلمــس عــى المــدى الطويــل مــن خــال التدهــور التدريجــي للبيئــة, تُظهــر األبحــاث أنــه يمكــن 

لمــس آثــار التغيــر المناخــي فــي مجــاالت عــدة مــن ضمنهــا الزراعــة واألمــن الغذائــي، ومصــادر الميــاه، وصحــة اإلنســان، وأنمــاط الهجــرة، 

والتنقــل، والصناعــة، وغيرهــا. يمكــن تعريــف قابليــة التأثــر بتغيــر المنــاخ بـــدرجة تعــّرض األشــخاص، واألنظمــة الجيوفيزيائيــة واالجتماعيــة 

- االقتصاديــة لتغّيــر المنــاخ الســلبي إضافــة إىل مــدى اســتجابة األشــخاص للمشــاكل المرتبطــة بتغيــر المنــاخ.1 تضــم قابليــة التأثــر بتغيــر 

المنــاخ ثاثــة مجــاالت أساســية منهــا معــدل التعــّرض، ودرجــة الحساســية، ودرجــة القــدرة عــى التكّيــف.2
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هذا الملخص البحثي ممول من قبل مكتب وزارة الخارجية األمريكية لشؤون السكان والهجرة والاجئين.
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لقــد بــدأ اإلحســاس بآثــار التغيــر المناخــي فعليــاً، ومــن المتوقــع أن يــزداد األمــر ســوءاً بشــكل ملحــوظ. يشــمل هــذا 'درجــات الحرارة الشــديدة 

التــي ســتؤثر عــى صاحيــة بعــض المناطــق للســكن، والزيــادات الهائلــة فــي األمطــار فــي بعــض المناطــق والجفــاف فــي مناطــق أخــرى.'3 

بينمــا يتعــرض الجميــع فــي كل مــكان آلثــار التغيــر المناخــي، تواجــه الفئــات المهمشــة، والنســاء والفتيــات مخاطــر متزايــدة.4 حيــث أن تغيــر 

المنــاخ يؤثــر بشــكل غيــر متناســب عــى الفقــراء وباألخــص النســاء اللواتــي يشــكلن غالبيــة فقــراء العالــم ويعتمــدن عــى المــوارد الطبيعيــة.5  

فــي الوقــت نفســه، تعتبــر النســاء والفتيــات قائــدات فاعــات وقويــات وصانعــات تغييــر للتكّيــف مــع المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره. كمــا 

تــؤدي مشــاركتهن وانخراطهــن فــي مبــادرات االســتدامة إىل اتخــاذ إجــراءات مناخيــة أكثــر فعاليــة.

لقــد التــزم صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بثــاث نتائــج تحويليــة بحلــول عــام 2030 أال وهــي 1( إنهــاء وفيــات األمهــات التــي يمكــن الوقايــة 

منهــا، 2( وإنهــاء االحتياجــات غيــر الملبــاة لتنظيــم األســرة، 3( وإنهــاء العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي والممارســات الضــارة. 

تــؤدي الوتيــرة الســريعة لتغيــر المنــاخ إىل صعوبــة تحقيــق هــذه النتائــج التحويليــة، ولهذا الســبب وبمناســبة اليــوم العالمــي للمرأة »المســاواة 

بيــن الجنســين اليــوم مــن أجــل غــٍد مســتدام،« يتعــاون صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي األردن مــع مركــز المعلومــات والبحــوث - 

مؤسســة الملــك الحســين ومؤسســة ســما لاستشــارات إلطــاق هــذا الملخــص البحثــي الــذي يهــدف إىل تســليط الضــوء عــى تأثيــر التغيــر 

المناخــي عــى النســاء والفتيــات فــي األردن مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي. 

يلخــص الموجــز وضــع تغيــر المنــاخ فــي األردن، وتأثيراتــه عــى النســاء والفتيــات، ويســلط الضــوء عــى مســاهمة النســاء والفتيــات اللواتــي 

يقدنــن مهمــة التكّيــف مــع التغيــر المناخــي، والتخفيــف مــن آثــاره، واالســتجابة لــه، لبنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة للجميــع فــي األردن.

يعــد هــذا البحــث نوعيــاً استكشــافياً، ويســتند إىل مراجعــة شــاملة لألدبيــات المتعلقــة بالتغير المناخــي والعنف المبنــي عى النــوع االجتماعي 

إضافــة إىل إجــراء 7 مقابــات مــع مقدمــي المعلومــات وخبــراء فــي النــوع االجتماعــي والبيئــة ونســاء يعملــن فــي قطاعــي البيئــة/ التغيــر 

المناخــي. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم إجــراء مجموعــة نقــاش مركــزة مــع مديــري حــاالت العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي لدراســة تأثيــر 

التغيــر المناخــي عــى النســاء والفتيــات فــي األردن، أجريــت معظــم المقابــات عــن بعــد حرصــاً مــن انتقــال العــدوى ويمكــن االطــاع عــى 

قائمــة الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي الملحــق رقــم  )1(.
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تأثير التغير المناخي عىل العنف المبني عىل النوع االجتماعي: دليل عالمي

لماذا تعد النساء أكثر عرضة آلثار التغير المناخي من الرجال؟

•

•

مــا هــي مخاطــر العنــف المبنــي عــىل النــوع االجتماعــي المحتملــة والمترتبــة عــىل التغيــر 

المناخــي عــىل النســاء والفتيــات؟ 

3

مــن بيــن الفئــات التــي يتوقــع تأثرهــا بشــكل غيــر متناســب للتغيــر المناخــي هــم الفقــراء. فــي حيــن تشــكّل النســاء غالبيــة فقــراء العالــم 

ــار التغيــر المناخــي. 70% مــن 1.3 مليــار  وأصبحــن نســبياً أكثــر اعتمــاداً عــى المــوارد الطبيعيــة المهــددة، حيــث أنهــن أكثــر عرضــة آلث

شــخص يعيشــون فــي ظــل الفقــر هــن نســاء. فــي المناطــق الحضريــة، 40% مــن أشــد األســر المعيشــية فقــراً تعيلهــا نســاء.6

هنــاك اختافــات فــي األدوار، والمســؤوليات، واتخــاذ القــرار، والحصــول عــى األرض والمــوارد الطبيعيــة بيــن النســاء والرجــال. فــي جميع 

أنحــاء العالــم، تتمتــع النســاء بفــرص أقــل مــن الرجــال فــي الوصــول إىل المــوارد مثــل هيــاكل صنــع القــرار، واألراضــي، ورأس المــال، 

والتكنولوجيــا، ممــا يحــد مــن قدرتهــن عــى التكّيــف مــع تغيــر المنــاخ.7 بيــن الرجــال والنســاء، وفــي ســياق التغيــر المناخــي، كســبب وراء 

زيــادة تعــرض النســاء للتأثيــرات الضــارة للتغيــر المناخــي. تعتبــر الذكوريــة أحــد العوامــل الرئيســية التــي تتســبب فــي اختــال التــوازن في 

عاقــات القــوة بيــن الرجــال والنســاء، وفــي ســياق التغيــر المناخــي كســبب وراء ازديــاد تعــرّض النســاء لآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي.8

أدلة من حول العالم                                                           

في صوماليا عى سبيل المثال، تسببت ظروف الجفاف والفيضانات 

في عام 2019 بالنزوح الداخلي لـ2.6 مليون شخص وزادت من تعرض 

النساء والفتيات للعنف المبني عى النوع االجتماعي بما فيها العنف 

األسري، وختان اإلناث، والعنف الجنسي.10

تُظهر األبحاث التي تحلل بيانات 84,000 امرأة من 19 استقصاء ديموغرافي 

وصحي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن النساء الاتي يعشن 

في ظروف جفاف شديد أكثر عرضة لخطر العنف الجسدي والجنسي 

من قبل الشريك الحميم مقارنة بالنساء الاتي ال يعشن في ظروف 

الجفاف.12

المخاطر المحتملة                                                               

ازدياد خطر العنف

قــد يزيــد التغيــر المناخــي مخاطــر العنــف ضــد النســاء والفتيــات 

بطريقتيــن. يمكــن لألحــداث المتعلقــة بالتغيــر المناخي أن تجعــل منازل 

وأحيــاء النســاء غيــر صالحــة للســكن. ونتيجــة لذلــك، قــد يُجبــرن عــى 

الهجــرة إىل المخيمــات حيــث يمكــن للعيــش تحت األقمشــة المشــمعة 

ــاء.9  أو األغطيــة الباســتيكية أن يعرضهــن للعنــف مــن الغرب

ازدياد خطر العنف األسري

تزيــد األحــداث الناجمــة عــن التغيــر المناخــي مــن مخاطــر العنــف 

والعنــف الجنســي مــن العنــف األســري، توقفــت العديــد مــن الخدمــات 

األساســية للنســاء والفتيــات، مثــل الرعاية الصحيــة الجنســية واإلنجابية، 

والتعليــم، والحمايــة االجتماعيــة، واالســتجابة للعنــف المبنــي عــى النوع 

االجتماعــي جــراء الكــوارث المناخيــة الشــديدة.11 



أدلة من حول العالم                                                           

تسببت المجاعة الناجمة عن الجفاف في إثيوبيا وجنوب السودان في 

زيادة عدد الفتيات الاتي يتم بيعهن لزواج األطفال مقابل الماشية. وقد 

تم القيام بذلك لمساعدة األسر عى النجاة من الفقر.14 بعد أن ضرب 

إعصار سيدر بنغاديش في عام 2007، ازداد زواج األطفال لتقليل األعباء 

المالية التي تقع عى عاتق األسر ولـ'حماية' الفتيات من التحرش 

الجنسي بعد الهجرة.15  

في دراسة من نامبيا، أشار خمسة من كل ثمانية مشاركين إىل أن 

المقايضة بالجنس تحدث في مجتمعاتهم ألن الطعام أصبح غير كاٍف 

بسبب الجفاف وحاجة النساء إلعالة أسرهن.17 وعى نحو مماثل، أجبر 

الجفاف في كينيا العديد من الفتيات عى ممارسة المقايضة بالجنس 

أو إرغاَمُهن عى زواج األطفال.18

المخاطر المحتملة                                                               

ازدياد خطر زواج األطفال

ــؤدي إىل  ــي ت ــة القاســية ســبل العيــش، وبالتال تدمــر الظــروف المناخي

ــكل  ــال بش ــر زواج األطف ــاد خط ــل إىل ازدي ــير الدالئ ــر تش ــم الفق تفاق

كبيــر بالنســبة للفتيــات عندمــا ال تتمكــن األســر مــن تلبيــة احتياجاتهــا 

األساســية. فــي بعــض الســياقات، يمكــن أن يكــون زواج األطفــال آليــة 

تكّيــف ســلبية يتــم تبنيهــا للحــد مــن آثــار الفقــر المدقــع، كمــا يُنظــر إليــه 

بصــورة خاطئــة بأنــه يحمــي الفتيــات مــن العنــف المحتمــل.13

ازدياد خطر المقايضة بالجنس

تتمتــع النســاء فــي المجتمعــات الريفيــة بقــدرة محــدودة عــى الحصــول 

عــى أراضيهــن وامتاكهــا، ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر عــى الغــذاء المتــاح 

لديهــن لتناولــه. عندمــا تؤثــر األحــداث المناخيــة عــى المــوارد الطبيعيــة 

الازمــة للنســاء والفتيــات لكســب العيــش ودعــم أســرهن، فقــد يضطــر 

البعــض إىل االنخــراط فــي آليــات التكيــف الســلبية لتأميــن لقمــة 

العيــش، مثــل المقايضــة بالجنــس.16
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النتائج

نظرة عامة عىل التغير المناخي في األردن

تزايــدت وتيــرة وحــدة المخاطــر المناخيــة فــي األردن فــي العقــد الماضــي. حيــث أدت الفيضانــات إىل خســائر فــي األرواح البشــرية، وتدميــر 

لألراضــي الزراعيــة، وإلحــاق أضــرار بالبنيــة التحتيــة. كمــا حدثــت مشــاكل االنجــراف واالنهيــارات األرضيــة التــي تركــزت عــى المنحــدرات 

الشــديدة للجبــال والوديــان. إن تأثيــر التغيــر المناخــي يؤثــر ويتوقــع أن يؤثــر بشــكل أكبــر عــى مختلــف القطاعــات بمــا فــي ذلــك الزراعــة، 

والقطــاع الســياحي، والتنــوع البيولوجــي، والميــاه، والصحــة. لذلــك ال بــد مــن التخطيــط للتكّيــف مــع الخيــارات والتدابيــر المحــددة وللتخفيف 

مــن آثــاره وبنــاء مجتمعــات وأنظمــة إيكولوجيــة قــادرة عــى التأقلــم.19

تعــد نــدرة الميــاه مــن أكثــر القضايــا إلحاحــاً التــي تواجــه األردن. فــاألردن مــن بيــن البلــدان الخمســة األوىل األكثــر إجهــاداً مائيــاً فــي العالــم، 

حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الميــاه المتوفــرة فــي األردن 100 متــر مكعــب فــي العــام، وهــو أقــل بكثيــر مــن الحــد األدنــى لنــدرة الميــاه 

العالميــة الحــادة البالغــة 500 متــر مكعــب للفــرد. تشــير الدالئــل إىل أنــه إذا ظــّل التزويــد بالميــاه المتجــددة ثابتــاً، فــإن الزيــادة فــي الطلــب عــى 

الميــاه خــال الســنوات القليلــة المقبلــة ســتؤدي إىل انخفــاض فــي نصيــب الفــرد من الميــاه المتاحــة بمقــدار 90 متــراً مكعباً بحلــول عــام 2025. 20 
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تتفاقــم نــدرة الميــاه بســبب العوامــل االجتماعيــة، والبيئيــة، والجغرافيــة والسياســية. كمــا ان هنــاك نوعــان مــن المصــادر الرئيســية للميــاه 

فــي األردن: االول وهــو الميــاه الســطحية والثانــي الميــاه الجوفيــة. تتكــون الميــاه الســطحية مــن مصــادر الميــاه مــن أنهــار األردن، واليرمــوك، 

والزرقــاء وتشــكل 27% مــن إجمالــي إمــدادات الميــاه. نظــراً ألنــه يتــم تقاســم اثنيــن مــن األنهــار مــع البلــدان المجــاورة، كــون األردن دولــة 

المصــب، فقــد أثــر التحويــل فــي المنبــع والضــخ الجائــر عــى كميــة ونوعيــة الميــاه المتاحــة لــألردن. ونتيجــة لذلــك، يعتمــد األردنيــون بشــكل 

كبيــر عــى الميــاه الجوفيــة للــرّي، ويســحبون الميــاه الجوفيــة بمــا يتجــاوز العائــد اآلمــن، ممــا أدى إىل تدهــور جودتهــا.21

فــي األردن تتجــى آثــار التغيــر المناخــي فــي نقــص الميــاه - ومــن المتوقــع أن تصبــح أكثــر حــدة. أدى التغيــر المناخــي إىل انخفــاض هطــول 

األمطــار الســنوي بنســبة 20% عــى مــدى العقــود الماضيــة. وقريبــاً، مــن المتوقــع أن يؤثــر ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة والتغيــرات فــي 

هطــول األمطــار ودرجــات الحــرارة القصــوى عــى توفــر المــوارد المائيــة مــن خــال التغيــرات فــي توزيــع األمطــار، ورطوبــة التربــة، وتدفقــات 

األنهــار والميــاه الجوفيــة، ممــا يــؤدي إىل مزيــد مــن التدهــور فــي جــودة الميــاه.22  

“عــى مــدى األعــوام الـــ40 الماضيــة، خســرنا مــا يقــارب 20% مــن هطــول األمطــار الســنوي. هــذا يــؤدي إىل انخفــاض معــدالت تغذيــة الميــاه 

الجوفيــة ويؤثــر عــى توافرهــا وجودتهــا. إضافــة إىل ارتفــاع درجــات الحــرارة. فــي بعــض الحــاالت، كان المنــاخ مناســباً لزراعــة أنــوع معينــة من 

المحاصيــل، ولكــن األمــر لــم يعــد عــى حالــه. عــى ســبيل المثــال، ال نســتطيع زراعــة القمــح باالعتمــاد عــى ميــاه األمطــار. فــي الماضــي، كان 

غذاؤنــا يأتــي مــن الزراعــة المطريــة، إال أننــا اآلن بحاجــة إىل الــرّي لفتــرات أطــول وبكميــات أكبــر مــن الميــاه. يرتبــط هــذا أيضــاً بســبل عيــش 

العامليــن فــي الرعــي المتأثريــن أيضــاً بهــذه التغّيــرات.” )رائــد داود، المديــر التنفيــذي، إيكــو كونســلت( 

تقســم المــوارد المائيــة المتاحــة فــي األردن بيــن االســتخدامات المنزلية/البلديــة، والصناعيــة، والزراعيــة، حيــث تذهــب 50.7% مــن مــوارد 

الميــاه للزراعــة.  يــروي المزارعــون أقــل مــن 10% مــن إجمالــي األراضــي الزراعيــة، وتتلقــى 5% فقــط مــن األراضــي مــا يكفــي مــن األمطــار لدعــم 

الزراعــة. يعتمــد الــرّي بشــكل كبيــر عــى اســتخراج الميــاه الجوفيــة، والتــي يتــم اســتخراجها فــي 10 مــن أصــل 12 حوضــاً للميــاه الجوفيــة بمــا 

يتجــاوز عوائــد التغذيــة اآلمنــة.

جــراء التغيــرات فــي المنــاخ، لــم يصبــح هطــول األمطــار منخفضــاً فحســب، بــل أصبــح أيضــاً غيــر متوقــع، نصــف األراضــي القابلــة للزراعــة 

غيــر مســتغلة بســبب تقلبــات هطــول األمطــار وتفــاوت توزيعهــا. تضيــع معظــم األمطــار التــي تتســاقط فــي التبخــر والجريــان الســطحي 

غيــر المســتخدم - والــذي يتســبب فــي بعــض الحــاالت فــي التعريــة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح مــن الصعــب الحفــاظ عــى المحاصيــل والثــروة 

الحيوانيــة والمراعــي.24



الفقر واتســاع فجوات انعدام المســاواة. تشــير الدالئل إىل أن النســاء 

فــي البلــدان منخفضــة الدخــل مــن بين أكثــر الفئــات تهميشــاً والتي 

تأثــرت ســلباً بجائحــة كوفيــد-19 .29 

يعطــي النمــوذج الجنســاني فــي األردن قيمة أعــىل لــأدوار اإلنجابية 

ــل  ــوارد. تتحم ــدرة الم ــع ن ــاً م ــر إرهاق ــح أكث ــي تصب ــاء، والت للنس

العديــد مــن النســاء فــي األردن مســؤولية إدارة جميــع األعمــال 

المنزليــة، مثــل الطهــي، والتنظيــف، وإدارة مــوارد الميــاه. ومــن 

ــة  ــاه، وإعطــاء األولوي ــن المي المرجــح أن يكــن مســؤوالت عــن تقني

لألعمــال المنزليــة وفقــاً لتوافرهــا، وإيجــاد طــرق للتكّيــف مــع شــّح 

الميــاه - ممــا يشــكّل ضغطــاً إضافيــاً عــى دورهــن كمقدمــات رعايــة 

ــد مــن ضغطهــن النفســي. ويزي

ــرة  ــات األس ــاء ودينامي ــى النس ــر ع ــاه تؤث ــع المي ــة توزي “إن طريق

ــة تأهــب قصــوى فــي  ــون فــي حال ــر. فيكون المعيشــية بشــكل كبي

اليــوم التــي تتوفــر فيــه الميــاه؛ حيــث تقــول النســاء أنهــن يتجنبــن 

ــك  ــاه فــي ذل ــة ليســتفدن مــن المي ــأي التزامــات اجتماعي ــام ب القي

ــه يقــع عــى  ــرة للنســاء حيــث أن ــح هــذه مشــكلة كبي ــوم... تصب الي

ــة.”  ــذه الحال ــدور التنظيمــي به ــن ال عاتقه

)ها غوشة، خبيرة في النوع االجتماعي(

مــن المحتمــل أيضــاً أن يــؤدي شــّح الميــاه إىل زيــادة التوتــر بيــن 

ــّح  ــراء أن ش ــض الخب ــر بع أفــراد األســرة والعنــف األســري. فّس

ــام –  ــال والطع ــل الم ــر، مث ــورد آخ ــّح أي م ــرار ش ــى غ ــاه – ع المي

مــن المرجــح أن يــؤدي إىل العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي، 

ــاه  ــبكة المي ــال ش ــن خ ــاه م ــر بالمي ــداد األس ــم إم ــن يت ــي حي ف

ــي  ــاه لألســر ف ــر المي ــم توفي ــادل. يت ــر ع ــة، إال أن اإلمــداد غي البلدي

ــرى مــرة واحــدة فــي  ــة الكب ــز الحضري العاصمــة عمــان وفــي المراك

ــرة  ــة م ــة والنائي ــق الريفي ــي المناط ــية ف ــر المعيش ــبوع، ولألس األس

كل أســبوعين.25 لتعويــض نقــص الميــاه، تمتلــك بعــض األســر 

خزانــات لتخزيــن ميــاه البلديــة ويشــتري البعــض اآلخــر الميــاه لتلبية 

االحتياجــات المنزليــة المختلفــة مثــل الشــرب، والطهــي، والتنظيف. 

األســر المعيشــية التــي تعيــش فــي فقــر والمجتمعــات المهّمشــة 

هــم أكثــر عرضــة لنقــص الميــاه ولديهــم قــدرة أقــل عــى التكّيــف.

مــن المرجــح أن تعانــي النســاء الاتــي يعشــن فــي فقــر واألســر التي 

تعيلهــا نســاء مــن نقــص المــوارد ويقــل احتمــال امتاكهــم لوســائل 

التكّيــف. فــي عــام 2019، أعلنــت الحكومــة األردنيــة عــن معــدل فقــر 

وطنــي جديــد بنســبة 15.7%، ممــا يعنــي أن أكثــر مــن مليــون أردنــي 

يعيشــون تحــت خــط الفقــر.26 فــي حيــن ال توجــد أرقــام محّدثــة للفقر 

مصنفــة حســب نــوع الجنــس، تشــير الدالئــل الموجــودة إىل أن 

ــر،  ــي يعشــن فــي فقــر يكــن مســتضعفات بشــكل أكب النســاء الات

ال ســيما األســر التــي تعيلهــا نســاء. عــى ســبيل المثــال، فــإن األســر 

التــي يعيلهــا رجــل فــي األردن تنفــق 8 دنانيــر عــى الفــرد أكثــر مــن 

األســر التــي تعيلهــا امــرأة.27 

ــاء  ــا نس ــي تعيله ــر الت ــن األس ــن 9.1% م ــرب م ــا يق ــف م ــم تصني ت

ــة بـــ 5.7% مــن  عــى أنهــا تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي مقارن

األســر التــي يرأســها رجــال.28 ومــن المرجــح أن تكــون هــذه األرقــام 

قــد تفاقمــت نتيجــة لجائحة كوفيــد-19، التــي أدت إىل زيــادة معدالت 

تأثير التغير المناخي عىل النساء والفتيات في األردن 

تحدد األدلة العالمية ثاثة عوامل رئيسية تجعل النساء والفتيات أكثر تأثراُ بالتغير المناخي وهي: 

1( زيادة احتمال أن تعيش النساء في الفقر 

2( واعتمادهن عى الموارد الطبيعية المهددة 

3( واختال التوازن في عاقات القوة، واألدوار 

والمســؤوليات الناتجــة عــن الذكوريــة - الــذي يقلــل فــي ســياق التغيــر المناخــي مــن قــدرة النســاء والفتيــات عــى التكّيــف والتعافــي مــن 

األحــداث المتعلقــة بالمنــاخ. فــي حيــن أن هــذا مجــال بحثــي جديــد نســبًيا فــي األردن، تشــير العديــد مــن المؤشــرات فــي اتجــاه التأثيــر غيــر 

المتناســب للتغيــر المناخــي عــى النســاء والفتيــات.

بمــا أن مســؤولية إدارة مــوارد الميــاه داخــل األســرة تقــع 

بشــكل غيــر متناســب عــىل النســاء، فمــن المرجــح أن يكــن 

ــاه. ــد شــّح المي ــن عن مــن يعاني

6

توزيــع الميــاه فــي األردن غيــر عــادل، مــع كــون المجتمعــات 

الريفيــة والاجئيــن األكثــر تهميشــاً
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ــم األزرق مــن خــال شــبكة إمــداد  ــاه فــي مخي ــع المي ــم توزي يت

الميــاه إىل 300 صنبــور عــام. ينتــج عــن هــذا متوســط توزيــع يومي 

ــر مــن   ــوم.30 وهــو أقــل بكثي ــي الي ــرد ف ــراً للف ــغ 60 لت ــاه يبل للمي

نصيــب الفــرد فــي اليــوم مــن التوزيــع القومــي البالــغ 90-100 لتــر.31 

ــاه يجمعــون  ــور مي ــاً فــي صنب ــات تقريب تشــترك كل ســبع عائ

منــه الميــاه التــي يتــم توفيرهــا كل بضعــة أيــام لعــدد معيــن مــن 

الســاعات. تتــوىل معظــم النســاء فــي مخيــم األزرق مهمــة جمــع 

الميــاه مــن هــذه الصنابيــر.

نظــراً ألن مســؤولية جمــع الميــاه وجلبهــا فــي مخيــم األزرق تقــع 

فــي األســاس عــى الاجئــات، فــإن هذا يزيــد من خطــر تعرضهن 

ــاء  ــض النس ــر بع ــي. تضط ــرش الجنس ــة والتح ــاءة اللفظي لإلس

إىل المشــي لمســافات طويلــة لجلــب الميــاه. أوضــح ُمديــرون 

الحــاالت أن العديــد مــن النســاء غالبــاً مــا يواجهــن مشــاكل مــع 

الجيــران بشــأن تقنيــن الميــاه وأن أخريــات يتعرضــن للتحــرش 

اللفظــي والجنســي فــي طريقهــن لجلــب الميــاه.

ــاء جمــع  “إحــدى المشــاكل الرئيســية التــي تواجههــا النســاء أثن

الميــاه فــي المخيــم هــي المشــاكل مــع الجيــران حــول تقنيــن 

ــو  ــف وه ــكال العن ــن أش ــراً م ــكاً آخ ــن ش ــا يواجه ــاه. كم المي

ــاه.”  ــب المي ــن لجل ــي طريقه ــي... ف ــرش الجنس التح

)حنين، مديرة حالة ، لجنة اإلنقاذ الدولية(

ــراً  ــا العنــف ضــد المــرأة أم ــر فيه ــي يعتب ــازل الت ــي المن وخاصــة ف

ــاً.   طبيعي

“كلمــا كان هنــاك شــّح فــي المــوارد فــي المنــزل، يكــون هنــاك توتــر. 

نظــراً لألعــراف الذكوريــة، يتــم عــادة تفريــغ الغضــب واإلحبــاط عــى 

النســاء. ســواء كان هنــاك شــّح فــي الميــاه، أو المــال، أو أي مــورد آخر 

ــغ الغضــب عــى النســاء.  تحتاجــه األســرة للعيــش، يتــم عــادة تفري

وهنــا نــرى الصلــة بيــن العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي وشــّح 

الميــاه.” )بيســيكا ثابــا، مديــرة برنامــج العدالــة الجنســانية، أوكســفام(

ــرون  ــح ُمدي ــث أوض ــم األزرق، حي ــن مخي ــة م ــُتمدت األمثل اس

الحــاالت أن شــّح الميــاه يخلــق توتــراً بيــن الزوجيــن ويــؤدي فــي 

بعــض الحــاالت إىل العنــف. عــى عكــس النســاء فــي العديــد مــن 

ــاه  ــب المي ــع وجل ــؤولية جم ــع مس ــا، ال تق ــي أفريقي ــات ف المجتمع

عــى عاتــق النســاء، باســتثناء النســاء الاجئــات فــي مخيــم األزرق. 

نظــراً إىل أن النســاء فــي مخيــم األزرق مكلّفــات بجمــع الميــاه، تنشــأ 

أحيانــاً بعــض التوتــرات حينمــا ال تتمكــن النســاء مــن جمــع الميــاه أو 

تفّوتــن ســاعات الــذروة مــن إمــداد الميــاه.

ــر  ــم األزرق مخاط ــي مخي ــاء ف ــا نس ــي تعيله ــر الت ــه األس تواج

متزايــدة مــن العنــف والمضايقــات، وتــؤدي األعــراف االجتماعية 

المحافظــة إىل النقــص فــي اإلبــاغ. كمــا أوضــح مديــرو الحــاالت 

أكبــر  بشــكل  أســرهن معرضــات  يعلــن  الاتــي  النســاء  أن 

للتحــرش ومــن المرجــح أن يتــم اســتغالهن مــن قبــل ســكان 

المخيــم اآلخريــن. بســبب األعــراف االجتماعيــة المحافظــة فــي 

المخيــم، تميــل النســاء إىل تجنــب اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف 

والتحــرش وإيجــاد طــرق أخــرى للتعامــل معهــا.

“يميــل األشــخاص فــي المخيــم إىل معرفــة مــن يعمــل وأيــن، 

ــي تُركــن مســؤوالت عــن أســرهن -  ــي فــإن النســاء الات وبالتال

ألن أزواجهــن يعملــون خــارج المخيــم – يكــن مســتضعفات 

بشــكل أكبــر ومعرضــات لخطــر التحــرش والعنــف... خوًفــا مــن 

ــن  ــاء ال يبلغ ــن النس ــد م ــإن العدي ــب، ف ــى التكذي ــوم، أو حت الل

عــن هــذه الحــوادث ويجــدن طرقــاً أخــرى للتكّيــف معهــا. كانــت 

ــا،  ــن منزله ــد ع ــور بعي ــاب إىل صنب ــدأت بالذه ــرأة ب ــاك ام هن

ــا.”  ــذي كان يضايقه ــب الرجــل ال فقــط لتجن

)نهى ، مديرة حالة، لجنة اإلنقاذ الدولية(



“فــي العــام الماضــي، كانــت درجــات الحــرارة مرتفعــة للغايــة. 

ــاء  ــاه أثن ــب المي ــن لجل ــا يذهب ــا أنهــن عندم ــادت النســاء إخبارن اعت

فتــرة الحيــض، فإنهــن بحاجــة إىل المزيــد مــن منتجــات      النظافــة 

الصحيــة بســبب التدفــق الثقيــل والضغــط البدنــي. إنهــن بحاجة إىل 

مزيــد مــن المــال لشــراء منتجــات النظافــة الصحيــة، ممــا يتســبب 

فــي مشــاكل مــع األزواج. كمــا أنهــن بحاجــة لاســتحمام أكثــر بســبب 

التدفــق الثقيــل بعــد جمــع الميــاه فــي الصيــف مــع درجــات الحــرارة 

ــة، لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة( العاليــة جــداً.” )نهــى، مديــرة حال

تنظــر األبحــاث التــي أجريــت مــع النســاء فــي المفــرق فــي 

ــات: الوصــول  ــدورة الشــهرية وتربطهــا بأربعــة مكون قضيــة فقــر ال

إىل منتجــات النظافــة الصحيــة، والوصــول إىل الميــاه والصــرف 

الصحــي، والوصــم، واإلهانــة. وجــدت الدراســة أن ثلــث عينــة البحث 

ليــس لديهــن وصــول منتظــم للميــاه وأن الغالبيــة العظمــى منهــن 

ــبب  ــي بس ــرف الصح ــة بالص ــية مرتبط ــوط نفس ــن ضغ ــن م يعاني

البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي المتاحــة. 91% مــن العينــة 

ــدورة الشــهرية.32 ــاء ال ــا مــن مشــاعر ســلبية أثن عانين

ــدورة  ــات عــىل التعامــل مــع ال ــدرة الفتي ــح عــدم ق يمكــن أن تصب

الشــهرية بأمــان فــي المدارس عاماً شــائعاً للتســرب مــن المدارس 

إذا اســتمرت مشــاكل نقــص الميــاه فــي االزديــاد. أظهــرت دراســة 

أساســية أجريــت فــي عــام 2015 أنــه مــن بيــن جميــع المــدارس التــي 

تــم شــملها المســح، أفــادت 57% منهــا أن الميــاه المخزنــة والمــزودة 

لــم تكــن كافيــة لتوفيــر الحــد األدنــى مــن كميــة الميــاه الازمــة لــكل 

طالــب، وحصلــت 77% منهــا عــى الميــاه بمعــدل أقــل مــن 4 مــرات 

شــهرياً، وحصلــت 8% منهــا عــى الميــاه مــرة أو مرتيــن شــهريًا، بينما 

لــم تحصــل 3% منهــا عــى الميــاه مطلقــاً. وجــد البحــث الــذي أجــراه 

برنامــج النــوع االجتماعــي والمراهقــة فــي األردن أن النظافــة الصحية 

ــي  ــور الت ــه القص ــس أوج ــر بنف ــض تتأث ــرة الحي ــاء فت ــات أثن للفتي

تؤثــر عــى االحتياجــات الصحيــة األخــرى – ال ســيما نقــص الميــاه، 

ــزال  ــة.33 ال ت ــر النظيف ــة و غي ــض المزدحم ــة، والمراحي والخصوصي

ــدارس  ــي الم ــة ف ــاه والنظاف ــر المي ــف تأثي ــي تستكش ــاث الت األبح

عــى الفتيــات فــي األردن محــدودة.34

أشــار العديــد مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيين إىل المشــكات 

ــهرية  ــدورة الش ــال ال ــي األردن خ ــاء ف ــض النس ــا بع ــي تواجهه الت

نتيجــة لنقــص الميــاه. وأعربــوا عــن أن بعــض النســاء أفــدن بعــدم 

قدرتهــن عــى التعامــل مــع الــدورة الشــهرية بطريقــة آمنــة وكريمــة، 

بســبب نقــص المــوارد بمــا فــي ذلــك الميــاه والمــال لشــراء منتجات 

النظافــة الصحيــة.

“يشــير فقــر الــدورة الشــهرية إىل قــدرة النســاء والفتيــات عــى 

ــواء  ــهرية - س ــن الش ــا لدورته ــي يحتجنه ــوارد الت ــول إىل الم الوص

منتجــات النظافــة الصحيــة، وأدويــة، وميــاه، ومــا إىل ذلــك. يرتبــط 

ــروف  ــر بالظ ــكل كبي ــوارد بش ــول إىل الم ــى الوص ــدرة ع ــدم الق ع

االقتصاديــة باإلضافــة إىل العوامــل البيئيــة مثــل الوصــول إىل المياه. 

ــد مــن األمــراض...  ــي المزي ــة تعن ــاه للحفــاظ عــى النظاف ــة المي قل

ــة  ــة الصحي ــات النظاف ــن منتج ــدالً م ــف ب ــاء الصح ــتخدم النس تس

خــال دورتهــن الشــهرية. واإلجهــاد العاطفــي الناتــج عــن شــّح الميــاه 

وآثــاره هــو أحــد أنــواع العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي الــذي 

ــن.”  ــن األمري ــط بي ــد مــن الرواب ــاك العدي تواجهــه النســاء. هن

)بنان أبو زين الدين، المديرة التنفيذية، تقاطعات(

“أعربــت بعــض النســاء فــي مادبــا عــن أنــه عنــد حــدوث نقــص فــي 

الميــاه، فإنهــن يتأثــرن بشــكل خــاص أثنــاء الــدورة الشــهرية ألنهــن 

بحاجــة إىل المزيــد مــن الميــاه ألغــراض النظافــة.”

)رايا ، مديرة حالة، معهد العناية بصحة األسرة(

بالنســبة للنســاء فــي مخيــم األزرق، يــزداد التوتــر بيــن العديــد مــن 

ــاء  ــرأة. أثن ــهرية للم ــدورة الش ــاء ال ــاه أثن ــّح المي ــبب ش األزواج بس

ارتفــاع درجــات الحــرارة وبســبب مهمــة المشــي لمســافات طويلــة 

لجمــع الميــاه، تحتــاج النســاء إىل منتجــات نظافــة صحيــة إضافيــة 

ــؤدي الحاجــة إىل منتجــات  ــدورة الشــهرية. ت ــاه للتعامــل مــع ال ومي

نظافــة صحيــة إضافيــة وميــاه فــي المنــازل التــي تعانــي مــن قيــود 

ــة إىل مشــاكل بيــن الزوجيــن. مالي

مــن المرجــح أن يؤثــر نقــص الميــاه المقتــرن بالقيــود الماليــة 

عــىل النســاء والفتيــات أثنــاء الــدورة الشــهرية.
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تحت الضوء: مساهمة النساء في جهود االستدامة والعمل المناخي

تحــد المشــاركة المحــدودة للنســاء فــي الحيــاة العامــة مــن مســاهمتهن فــي جهــود التكّيــف مــع المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه وتســتبعد 

تجاربهــن. أجمــع الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم عــى أن النســاء فــي األردن ال يتــم إشــراكهن بشــكل فعــال فــي مناقشــات التغيــر المناخــي 

ــد مــن العوامــل تعرقــل مشــاركة المــرأة  ــر المناخــي فــي األردن أن العدي ــة والتغي وصياغــة السياســات. وجــدت دراســة عــن المــرأة الريفي

الريفيــة فــي تدابيــر التكّيــف مــع التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن حدتــه، بمــا فــي ذلــك المعرفــة النظريــة المحــدودة وفهــم المشــكلة، ونقــص 

فــرص التواصــل والوصــول إىل المناصــب القياديــة.  ال يؤثــر هــذا عــى وصولهــن إىل المــوارد، والمعلومــات، والتقنيــات الازمــة لمســاعدتهن 

عــى التكّيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن حدتــه فحســب، بــل أيضــاً يســتبعد خبراتهــن ومعرفتهــن مــن هــذه المناقشــات. 

وأكــدت ذلــك ربــى الزعبــي الخبيــرة فــي السياســة البيئيــة واالقتصــاد األخضــر، “ال توجــد مشــاركة كافيــة للمــرأة... نحــن بحاجــة إىل النســاء في 

صنــع القــرار، وصياغــة السياســات، والتخطيــط. كمــا أن النســاء لســن دائمــاً مهيئــات ومدرَّبــات جيــداً للمشــاركة. عندمــا يتم اســتبعاد النســاء 

مــن المناقشــة، فــإن هــذا يــؤدي إىل ســوء التخطيــط ونقــص التمثيــل.”

فــي حيــن أن مشــاركة النســاء فــي مناقشــات التغيــر المناخــي ال تــزال محــدودة عــى مســتوى السياســات، هنــاك العديــد مــن المبــادرات 

الشــعبية التــي أسســتها أو شــاركت فــي تأسيســها نســاء أردنيــات بهــدف المســاهمة فــي جهــود االســتدامة البيئيــة والعمــل المناخــي.

ومــن األمثلــة عــى ذلــك 'مشــروع البحــر' )Project Sea( وهــي مبــادرة أسســها بيســان الشــريف وســيف مدانــات فــي عــام 2021 بهــدف 

الحفــاظ عــى الحيــاة البحريــة فــي البحــر األحمــر. تنظــم المبــادرة حمــات تنظيــف منتظمــة فــي العقبــة إىل جانــب غواصيــن متطوعيــن. 

ترّكــز المبــادرة عــى تغييــر ثقافــة التخلــص مــن النفايــات وخلــق ثقافــة االســتهاك الواعــي مــن خــال تشــجيع إعــادة التدويــر، وإعــادة التدويــر 

لألفضــل، وتقليــل النفايــات قــدر اإلمــكان. منــذ البدايــة، نظمــت مبــادرة Project Sea ســبع حمــات تنظيــف وجمعــت أكثــر مــن 16,000 

قطعــة مــن النفايــات الباســتيكية. لجعــل عملياتهــم أكثــر اســتدامة، تعمــل المبــادرة مــع الاجئــات الفلســطينيات إلنشــاء حقائــب يتــم بيعهــا 

بعــد ذلــك، مــع إعــادة جــزء مــن اإليــرادات إىل النســاء والجــزء اآلخــر لتمويــل حمــات التنظيــف المســتقبلية. 

“نحــن نحــاول معالجــة العديــد مــن القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة مــن خــال مبادرتنــا. نحــن نغيــر الطريقــة التــي يتعامــل بهــا النــاس مــع 

نفاياتهــم مــن خــال زيــادة وعيهــم بعاداتهــم االســتهاكية. نشــجع النــاس عــى التطــوع وتنظيــف مواقــع الغــوص للحفــاظ عــى الحيــاة البحرية. 

)Project Sea ، كمــا ندعــم الاجئــات مــن خــال تمكينهــن اقتصاديــاً.” )بيســان الشــريف

فــي محافظــة إربــد الشــمالية، أطلقــت وداد عبيــدات وســبع نســاء أخريــات جمعيــة ســيدات الرفيــد الزراعيــة فــي عــام 2015 بهــدف تزويــد 

النســاء بمهــارات قيمــة وتدريــب فــي الزراعــة لمســاعدتهن عــى تحقيــق الدخــل وتعزيــز األمــن الغذائــي. عــى مــدى ســتة أعــوام، تشــاركت 

الجمعيــة مــع العديــد مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة وقدمــت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة للنســاء فــي مجــال الزراعــة، وشــجعتهن 

عــى االســتفادة مــن المســاحات الخاصــة بهــن فــي المنــزل لزراعــة الغــذاء وتحقيــق االكتفــاء الغذائــي الكامــل أو الجزئــي. نظــراً إىل مواجهــة 

المجتمعــات التــي تعيــش فــي المناطــق الريفيــة والتــي تعمــل فــي قطــاع الزراعــة العديــد مــن التحديــات، بمــا فــي ذلــك التغيــر المناخــي، 

ونقــص الميــاه واالســتبعاد مــن الفــرص االقتصاديــة، قدمــت الجمعيــة مفهــوم 'الســياحة الريفيــة' حيــث يــزور الســائحون المنــزل فــي الرفيــد 

ويشــترون مباشــرة مــن منتجاتهــم.
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االستنتاجات

وجــد هــذا الملخــص البحثــي أن مــن بيــن أكثــر المشــاكل البيئيــة إلحاحــاً التــي تواجــه األردن هــي شــّح الميــاه، وهــي أزمــة تفاقمــت بســبب 

التغيــر المناخــي. تُظِهــر األدلــة مــن جميــع أنحــاء العالــم كيــف يمكــن لألحــداث والتأثيــرات التــي يســببها المنــاخ مثــل الجفــاف، والفيضانــات، 

والتغيــرات فــي درجــات الحــرارة أن تــؤدي إىل العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي بمــا فــي ذلــك التحــرش، و العنــف األســري،  وزواج 

األطفــال والمقايضــة بالجنــس. فــي بحــث ســابق، اســتخدم صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان النمــوذج البيئــي لفهــم العوامــل التــي تزيــد 

مــن قابليــة تأثــر النســاء والفتيــات بالتغيــر المناخــي. وتشــمل هــذه العوامــل عوامــل عامــة مثــل الفقــر، والتفاوتــات االقتصاديــة واالجتماعية، 

والتمييــز بيــن الجنســين عــى المســتوى المجتمعــي، وعوامــل أخــرى عــى المســتوى الجزئــي مثــل انخفــاض مســتويات التعليــم، وعــدم 

إمكانيــة الحصــول عــى الدخــل، واالعتمــاد الكبيــر عــى المــوارد الطبيعيــة عــى المســتوى الفــردي.  

فــي حيــن أن البيانــات المتعلقــة بتأثيــرات التغيــر المناخــي عــى النســاء والفتيــات فــي األردن محــدودة، يمكــن االســتنتاج مــن األدلــة القائمة 

أنــه مــن المحتمــل أن يكــن مــن بيــن أكثــر مــن يعانــون مــن األحــداث واآلثــار المتعلقــة بالمنــاخ. هــذا صحيــح بشــكل خــاص ألن مشــاركة 

النســاء فــي الحيــاة العامــة ووصولهــن إىل المــوارد ال تــزال منخفضــة للغايــة. كمــا أوضــح مقدمــو المعلومــات الرئيســيون، مــن المرجــح أن 

تشــمل اآلثــار المباشــرة للتغيــر المناخــي عــى العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي فــي األردن عبئــاً إضافيــاً إلدارة الميــاه داخــل األســرة، 

وزيــادة التوتــرات بيــن أفــراد األســرة نتيجــة لنقــص الميــاه، والتعــرض للتحــرش والعنــف األســري خاصــة بالنســبة للنســاء الاجئــات فــي 

مخيــم األزرق. تؤثــر األعــراف الجنســانية واالجتماعيــة التمييزيــة عــى أدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء فــي األردن، وإمكانيــة وصولهــم إىل 

المــوارد وســلطة صنــع القــرار، وبالتالــي تقلــل مــن قــدرة النســاء والفتيــات عــى التكّيــف والتعافــي مــن األحــداث المتعلقــة بالمنــاخ.
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التوصيات

تقــرّ الخطــة الوطنيــة للتكيــف مــع التغيــر المناخــي فــي األردن )2021( أن التغيــر المناخــي يؤثــر بشــكل غيــر متناســب عــى النســاء والفئــات 

ــات  ــل البيان ــة، وتحلي ــع، ومقارن ــة إىل جم ــى الحاج ــدد ع ــة. وتش ــة واالقتصادي ــم االجتماعي ــاً إىل ظروفه ــك جزئي ــع ذل ــتضعفة، ويرج المس

المصنفــة حســب الجنــس والمتعلقــة بالفئــات المســتضعفة بمــا فــي ذلــك المزارعــون، ورعــاة الماشــية، واألطفــال، واألســر التــي تعيــش في 

فقــر، واألســر التــي تعيلهــا نســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. يوصــي ملخــص البحــث هــذا بمــا يلــي:

 .1

 .2

 .3

.4

 .5

.6

.7

.8

إعــداد بيانــات مصنفــة حســب الجنــس فــي مجــال البيئــة والتغيــر المناخــي، وال ســيما البيانــات المتعلقــة بآثــار التغيــر المناخــي فــي 

األردن. تتضمــن األمثلــة عــى الثغــرات فــي البيانــات آثــار نقــص الميــاه، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وانعــدام األمــن الغذائــي، والجفــاف، 

والســيول عــى األفــراد واألســر المقيمــة فــي مجتمعــات مختلفــة فــي جميــع أنحــاء األردن، فضــاً عــن آليــات التكّيــف المســتخدمة.

جمــع ومقارنــة األدلــة حــول الروابــط بيــن مخاطــر التغيــر المناخــي والعنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي فــي األردن إلجــراء حمــات 

ــك  ــر المناخــي وكذل ــوع االجتماعــي فــي اإلجــراءات المتعلقــة بالتغي ــي عــى الن ــة التصــدي للعنــف المبن ــد حــول أهمي كســب تأيي

اســتخدام هــذه البيانــات إلنشــاء تدخــات مناســبة. تشــمل المجــاالت التــي تتطلــب مزيــداً مــن التحقيــق مــا يلــي:

• تأثيــر نقــص الميــاه عــى تجــارب النســاء المتعلقــة بالتحــرش الجنســي، والعنــف الجســدي والعاطفــي، والعنــف األســري، والمقايضة 

بالجنــس )مــع التركيــز عــى النســاء الاتــي يعشــن فــي فقــر، والاجئــات، والنســاء العامــات فــي الزراعــة، واألســر التــي تعيلهــا نســاء، 

والنســاء فــي المخيمات العشــوائية(. 

• تأثيــر الجفــاف، والفيضانــات، ونقــص الميــاه عــى األمــن الغذائــي وســبل عيــش النســاء والروابــط المحتملــة بالعنــف المبنــي عــى 

النــوع االجتماعــي.

• تأثيــر نقــص الميــاه عــى قــدرة النســاء عــى التعامــل مــع الــدورة الشــهرية بأمــان وأشــكال العنــف المحتملــة التــي يتســبب بها نفص 

الميــاه. إضافــة إىل ذلــك، يجــب اســتقصاء تأثيــر نقــص الميــاه وعــدم قــدرة الفتيات عــى التعامل مــع الدورة الشــهرية في المدرســة. 

الحــد مــن المخاطــر، وتعزيــز التأهــب واالســتجابة المعــززة للطــوارئ. يجــب تكييــف وتنفيــذ النهــج البرامجيــة لإلنــذار المبكــر، والتأهب، 

واتخــاذ إجــراءات مبكــرة بشــأن العنــف المبنــي عــى النــوع االجتماعــي المرتبــط بتأثيــرات المنــاخ، وخاصــة لمواجهــة حــاالت الطــوارئ 

الموســمية والدوريــة حيــث تكــون التدخــات طويلــة األجــل أو الطــوارئ غيــر كافيــة.

دعــم وتعزيــز االســتجابة متعــددة القطاعــات التــي تعتبــر أساســية للتأهــب للكــوارث وبنــاء القــدرة عــى الصمــود. ينبغــي جمــع جهــود 

ــاه والصــرف  ــم، والمي ــوع االجتماعــي، والتعلي ــوع االجتماعــي، والن ــي عــى الن التنســيق بيــن عناصــر ســبل العيــش، والعنــف المبن

الصحــي والنظافــة الصحيــة وغيرهــا لضمــان أن تكــون التدخــات شــاملة ومســتدامة وتجنــب االزدواجيــة فــي تقديــم الخدمــات.

ــار الخبــرات واالحتياجــات المختلفــة للرجــال، والنســاء، والفتيــان، والفتيــات فيمــا يتعلــق  التأكــد مــن أن البرامــج تأخــذ فــي االعتب

ــا البيئــة والتغيــر المناخــي. بقضاي

تدريــب وتوجيــه النســاء فــي مجــال البيئــة والتغيــر المناخــي لزيــادة مشــاركتهن فــي العمــل المناخــي وضمــان مســاهمتهن بشــكل 

فعــال فــي اســتجابات التكيــف والتخفيــف.

رفــع مســتوى الوعــي بقضايــا التغيــر المناخــي وآثــاره عــى مســتوى المجتمــع ودعــم المنظمــات والشــبكات النســائية لتعزيــز التكيــف 

والمرونــة. يحتــاج الشــباب، بصفتهــم قــادة عالمييــن ومحلييــن فــي مجــال التغيــر المناخــي وكذلــك مناصــري المؤتمــر الدولي للســكان 

والتنميــة، إىل الدعــم فــي بنــاء قدراتهــم عــى الصمــود ودعــم مــن حولهــم.

تسليط الضوء عى مساهمة المرأة عى مستوى السياسات والمجتمع في العمل المناخي وجهود االستدامة.
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ملحق )1( – قائمة مقدمي المعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم

         

مقابلة فردية معمقة       ربى الزعبي     

مقابلة فردية معمقة       بنان أبو زين الدين

مقابلة فردية معمقة       بيسيكا ثابا     

مقابلة فردية معمقة       فرانس لويرز   

مقابلة فردية معمقة       رائد داود     

مقابلة فردية معمقة       ها غوشة    

مقابلة فردية معمقة       بيسان شريف       

مجموعة نقاش مركزة     مديرو الحالة وأخصائيون نفسيون 

                                    واجتماعيون             

 

لمنظمــة االسم ســم ا الــدور/ ا

خبيرة في السياسة البيئية واالقتصاد األخضر

 شريكة مؤسسة ومديرة تنفيذية - تقاطعات

مديرة برنامج العدالة الجنسانية - أوكسفام 

مدير برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية - أوكسفام

مدير تنفيذي - إيكو كونسلت

خبيرة في النوع االجتماعي

Project Sea – شريكة مؤسسة

لجنة اإلنقاذ الدولية، معهد العناية بصحة األسرة – 

مؤسسة نور الحسين، جمعية اتحاد المرأة األردنية
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