
جندرًیاعادلبعالممطالب:27األطرافمؤتمر
ومناخیاً

مطالب جماعیة من الجماعة المعنیة بالنساء والجندر إلى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

.

بصفتنا نسویات، ومناصرات للمساواة الجندریة ولحقوق النساء من جمیع أنحاء العالم -بقیادة مدافعاتالخطوط األمامیة والسكان األصلیین
دائماً،الحالھووكما.27األطرافمؤتمرلنتائجاألساسیةمطالبناأدناهوالجندربالنساءالمعنیةالجماعةحّددتفقدالشعبیات-والقیادیات

نتمّسك بأّنھ ما من عدالة مناخیة بدون عدالة جندریة وإعمال حقوق اإلنسان. وإّننا نقف إلى جانب المجتمعات في الخطوط األمامیة
والمدافعین/ات عن البیئة في كل مكان، الّذین تبّین أصواتھم وأفعالھم القیادة الحقیقیة الالزمة لمواجھة األزمات المناخیة.

أجلمنالنداءاتتكوینفياألفریقیة،النسویةالقیادةوخاّصةاألفریقیة،للقیادةحیوّیةلحظة27األطرافمؤتمریَعدشيء،كلوقبلأّوالً
العدالة المناخیة والمطالبة بھا. وعلى ھذا النحو، ُتعلي الجماعة المعنیة بالنساء والجندر وتستجیب للمطالب األساسیة الموَضحة في الموجز
الذي أطلقھ مؤخراً أشقاؤنا وشقیقاتنا في فرقة العمل النسویة األفریقیة، وھي مجموعة من األعضاء داخل الجماعة المعنیة بالنساء والجندر

.27األطرافمؤتمرحّیزفيوالحضورالسلطةمنالمزیدلفرضاجتمعواوخارجھا

27ًیقّدم27األطرافلمؤتمراألفریقیاتوالفتیاتالنساءمطالباألمور:بزمامإمساكنا نتضامنأولویةذاتمجاالتستةفيمحدداًمطلبا
اتفاقیةولجھةالوطنيالصعیدعلىالقرارصنععملیاتفيوالشبابالنساءإشراك)1تشملوھيوالجندر.بالنساءالمعنیةالجماعةفيمعھا
والمتاح،الكافي،التمویلتوفیر)3للجمیع؛األحفوريالوقودمنوالمنصفالعادلاالنتقال)2المناخ؛تغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمم

التكنولوجیةالحلول)5واألراضي؛الزراعةحقوق)4وإنصاف؛عدالةكقضّیةاإلنسانحقوقحولوالمتمحوروالمرن،التكلفة،والمیسور
المستدامة.للتنمیةاألوسعاألطرمعواالتساقالتقاطع)6نساء؛تقودھاوالتيللمجتمع،والمملوكةالمستدامة،
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في الجماعة المعنیة بالنساء والجندر، إّننا نعّزز ھذه المطالب اإلقلیمیة، وإننا، من منظور عالمي، وبناًء على عدة سنوات من المناصرة
:27األطرافمؤتمرفيالمرجّوةالنتائجإلىللتوّصلیليمالتحقیقندعو1الجماعیة،

ضمان المشاركة الكاملة والشاملة للنساء -بكلّ تنوعھن- في جمیع اإلجراءات المناخیة، وتعزیز تنفیذ خطة العمل لمسائل.1
االجتماعيبالنوعالمتعّلقالبندإطارفي،27األطرافمؤتمرنتائجتعترفأنیجبالمدة.منتصفمراجعةخاللمنالجندر،

على جدول األعمال، بالواقع الحالي الذي یواجھھ العالم من حیث كل من أزمة المناخ الطارئة وعدم المساواة الجندریة، وأن
تحّدث األنشطة لالستجابة على أفضل وجھ للمجاالت التي ینقص فیھا التقّدم. ویشمل ذلك:

بینالمساواةعدمتفاقمإلىبھاأّدتالتيالطرقوكذلكاالعتبار،بعینوالمستمرة19كوفید-جائحةمنالمستفادةالدروسأخذ)1
التكّیف؛علىالقادرةوالمجتمعاتاالجتماعیةالحمایةبینالعالقةعلىالضوءوسلّطتالجنسین،

اقتصادإلىحساس جندریاعادلانتقالضمانبشأنالدولیةالعمللمنظمةالفنيالتقریرفيالواردةللتوصیاتاالستجابة)2
الكربون؛منخفض

فيوالفتیات،النساءذلكفيبماجراءھا،األمامیةالخطوطفيالمحلیةالمجتمعاتتعانيالتيالحالیةباآلثاراالعتراف)5
المناخي؛التغّیربفعلالمتزایدةواألضرارالخسائرمواجھة

الزراعیةالنماذجتعزیزفيسّیماالالزراعة،مجالفيتنوعھن،بكلوالفتیات،النساءتؤّدیھالذياألساسيللدوراالستجابة)8
فیھا؛والحقوقاألراضيإلىالوصولحیثمنیواجھنھاالتيوالتحدیاتالبیئیة،

العملعنفضالًاألصلیین،والسكانالشعبیةالقاعدةونساءمجتمعاتإلىالمناخيالتمویلوصولإلىباالفتقاراالعتراف)26
واإلقلیمي؛الوطنيالصعیدینعلىحساسة جندریامناخیةآلیةتنفیذعلىواسعنطاقعلى

.المناخوتغّیراالجتماعيالنوعبینالتقاطععندبالعملللنھوضنطاقاًاألوسعالعالمیةالجھودمعاالتساقضمان)27

تعیین نقاط ارتكاز وطنیة لشؤونباإلضافة إلى ذلك، تدعو الجماعة المعنیة بالنساء والجندراألطراف كافة إلى
.القدرات وتوفیر األدوات والموارد الكافیةودعمھا، من خالل تطویر2النوع االجتماعي وتغیر المناخ

االعتراف بالخسائر واألضرار، وإنصافھا والتعویض عنھا -التدمیر الفوري وغیر المتكافئ المرتبط بالمناخ، الذي یحدث.2
متجاوزاً محاوالت التكّیف- من خالل االعتراف بالمسؤولیات التاریخیة والدیون البیئیة للبلدان الغنیة والصناعیة، والتمحور حول

أكثر الناس والمجتمعات تھمیشاً.
إنشاء مرفق مستقل للتمویل من أجل معالجة الخسائر واألضرار؛)1
علىقوّيتركیزمع-االنبعاثاتفجوةتقریرأوالتكّیففجوةتقریرغرارعلىواألضرار،الخسائرفجوةحولتقریرنشر)2

الجندر؛
األولویةإعطاءطریقعنذلكفيبماواألضرار،الخسائروتحلیلوالجنس،الجندرحسبالمصّنفةالبیاناتجمعتحسین)5

.المناخیةباألزمةالمتصلةواالحتیاجاتالمتناسبةغیراآلثارلتحدیدالجماعیةللجھود

للجندروتغّیروطنیةارتكازنقاطالمناخ،تغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةبموجبدولة،98عّینت،2022أكتوبر/األّولتشرینمناعتبارا2ً
المناخ.

یمكن االطالع على وثائق المطالب األساسیة، التي سبق وضعھا، على الموقع اإللكتروني للجماعة المعنیة بالنساء والجندر ھنا:1
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أمریكيدوالرملیار100ھدفتحقیقذلكویشملوجندریة.واجتماعیةمناخیة،عدالةقضیةبصفتھالمناخيالتمویلتقدیم.3
سنویاً على األقل؛ وضمان أن یكون التمویل مستجیباً لمنظور النوع االجتماعي، وزیادة نسبة التمویل القائم على المنح للتكّیف

زیادة كبیرة؛ وتوفیر أموال إضافیة جدیدة لتغطیة الخسائر واألضرار.
للمنظماتیلتوفیر التوجیھ آللیات تمویل مؤتمر األطراف واتفاق باریس، لضمان تعزیز الوصول المباشر إلى التمو)1

ولیسمجتمعاتھا،الحتیاجاتكافبشكلتستجیبالتيالنساءبحقوقوالمتعلقةوالنسویة،والشبابیة،المجتمعیة،والحركات
المتحدة؛األممووكاالتالحكوماتفقط

والمؤسساتالشعبیة،النسائیةللمنظماتالمباشرالوصولدعمأجلمنجندرًیا،المراعیةالخدماتلتقدیمجدیدةآلیاتتعزیز)2
التمویل؛المحلیة، إلىوالمجتمعاتاألصلیةوالشعوبوالجندر،بالنساءالمعنیةالوطنیة

وكمينوعيتمویلتوفیرأجلمنالمناخي،للتمویلجدیدكميجماعيھدفبشأنالعملمساراتإطارفيالمناقشاتضمان)5
مالمحلیة،والمجتمعاتالناسإلىیصلأنیمكن المناخیة؛العدالةمبادئضوءعلىوُیقدَّ

إعادةفيالدولتدعمأنیمكنالتيالمتحدة،األممبرعایةالسیادیةالدیونلتسویةآلیةإنشاءإلىللدعوةالوزاریةالقیادةتوفیر)8
.المناخیةالعدالةلتحقیقحیویةركیزةبھاوُیعترفالدائنین،جمیعمعمنصفةبطریقةدیونھاإلغاءأوھیكلة

تفكیك الحلول الزائفة لتغیر المناخ -ال سّیما التركیز على صافي الصفر، وتجارة وتعویضات الكربون، والحلول القائمة على.4
الطبیعة- في مجاالت المناخ والتنّوع البیولوجي.

الجیولوجیة،الھندسةمثلالعالیةالمخاطرذاتالدعوة إلى اإلنھاء الفوري للدعم المقّدم إلى التكنولوجیات غیر المثبتة و)1
وتحویلاألرضیة،الحراریةوالطاقةالكبیرةالمائیةوالطاقةالنوویة،والطاقةالحیویة،والطاقةوتخزینھ،الكربونواحتجاز
تسعى للعدالةمبادراتخاللمنلالنبعاثاتحقیقيبخفضوااللتزامالزائفة،الحلولمنذلكوغیرطاقة،إلىالنفایات

المناخي؛العملأجلمنالمحلیةالمجتمعاتوتحكمھااإلنسان،حقوقعلىوقائمةوتحویلیة للنوع االجتماعي،الجندریة،
منتنوعھا،بكلوالنساء،المحلیة،والمجتمعاتاألصلیة،الشعوبقیادةحولوالتمحورالصحیة،البیئیةالنظمحمایةتعزیز)2

.والمستنیرةوالمسبقةالحرةوالموافقةالبیئي،النظامعلىالقائمةالنُھجخاللمنمستدامة،بطرقاألراضيإدارةأجل

الكربونتعزیز انتقال عادل ومنصف للطاقة، من خالل التحّول من االقتصاد القائم على الوقود األحفوري إلى نظام منخفض.5
ومتجّدد الطاقة یدعم حقوق اإلنسان للنساء ویدفع قدماً بالعدالة االجتماعیة والبیئیة.

وقف اإلعانات للوقود األحفوري وإعادة توجیھ األموال العامة من األنظمة العسكریة والسجنیة نحو انتقال عادل ومنصف، بما)1
في ذلك عن طریق تمویل منظمات حقوق النساء؛

صنعضمانألجلللنساء،اإلنسانلحقوقوالبعدّیةالقبلیةاألثربتقییماتالمناخیةوالمشاریعالبرامججمیعاسترشادمنالتأكد)2
.والشفافیةوالمساءلةوشاملة،فعالةقرارات

االستثمار في تعلیم العدالة المناخیة القادرة على التكّیف، والتحویلیة للنوع االجتماعي..6
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مجاالتفيسّیماالالتعلیم،إلىووصولھنااللتزام باالستثمارات المالیة والسیاسیة في الدعم المباشر لتعلیم النساء والفتیات)1
المناخعلىترّكزتعلیمیةمناھجوضعحولالمستفادةالدروستبادلفيوكذلكوالریاضیات،والھندسةوالتكنولوجیاالعلوم

الناس؛جمیعتدعمأنویمكنجندریا،وتحویلیة
المساھماتفيالتكّیفاستراتیجیاتمنكجزءاالجتماعي،للنوعوتحویلّیًةالتكّیفعلىقدرةأكثرلتكونالتعلیمأنظمةتعزیز)2

التحّولإلىتؤديالتيالوطنیةالمناخيالتعلماستراتیجیاتوضعخاللمنذلكفيبماالوطنیة،العملوخططوطنیاًالمحددة
الحیاةومھاراتوالحقوق،المدنیة،للمشاركةاألولویةإعطاءطریقعنالشبابیة،القیادةبأھمیةوتعترفاالجتماعيالنوعفي

.االستراتیجیاتھذهوضعفيھادفبشكلوالشاباتالفتیاتمشاركةوضمانوالنشاط،السیاسةوعملیاتالخضراء،

تطبیق إطار للعدالة االجتماعیة ونھج قائم على حقوق اإلنسان في العمل المناخي یشمل النطاق الكامل للصحة والحقوق الجنسیة.7
واإلنجابیة.

توفیر التغطیة الصحیة الشاملة، وحصول الجمیع على الخدمات الصحیة المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة للنساء)1
والفتیات، ودفع ذلك إلى إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لالستراتیجیات الوطنیة لتغیر المناخ،

وموازنتھ؛وبرامجھالتكیفوخططوطنیاً،لمحددةوالمساھمات ا
واإلنجابیة،الجنسیةوالحقوقالصحةذلكفيبماالنساء،وصحةالمناخبینالتقاطعاتعندوالنسويالقويبالتمویلااللتزام)2

المنھجیةاألسبابتعالجالتياالجتماعیةالحمایةفيواالستثماراتالمناخ،معالتكّیفعلىالقادرةالصحیةالنظملتعزیز
.األصلیةوالشعوبوالفتیاتالنساءیشملبماالمناخ،أزمةأمامالضعفألوجھالكامنة

الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالجندر وسالمة النظام البیئي، من خالل التنفیذ والتحقیق الكاملین ألھداف التنمیة المستدامة والتنوع.8
البیولوجي.

بحلولالجمیع،حصولتحقیقالتحدید،وجھوعلىالمناخیة،اإلجراءاتجمیعفيالصحيوالصرفالمیاهضمان الحق في)1
وعلىالصحیة،والمرافقوالمدارسلألسرالصحیةوالنظافةالصحي،والصرفاألساسیة،الشربمیاهعلى،2030عام

إلىاآلمنةاإلدارةذاتالصحيالصرفوخدماتالشربمیاهعلىالمنزلفيیحصلونالالذینالسكاننسبةخفضاألقل،
النصف؛

المحلیة؛والمجتمعاتالساحلیة،البیئیةوالنظمالجلیدي،والغالفالمحیطات،حمایة)2
والتنوعوالملكیة،والسكناألراضيحیازةحقوقضمانعلىالمناخیة،اإلجراءاتجمیعفيالبلدان،عملوجوب)5

القاعدةومنوالحضریین،الریفیینوالشبابالنساءلجمیعلألراضي،التشاركیةواإلدارةالطبیعیة،والمواردالبیولوجي،
.تنّوعھمبكلاألصلیینوالسكانالشعبیة،

لمناقشة ھذه المجاالت ذات األولویة مع أعضاء الجماعة المعنیة بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي، ُیرجى التواصل مع زوكیسوا وایت
zukiswa@womengenderclimate.org
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الموارد األساسیة

یرجى االطالع أدناه على وثائق المطالب السابقة للجماعة المعنیة بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي، وعلى مواجیز القضایا التي توضح ھذه
المطالب المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.

المذكورةالمطالبعنشاملة(لمحة26األطرافلمؤتمراألساسیةاالجتماعيالنوعوشؤونبالمرأةالمعنیةالجماعةمطالب●
أعاله)

موجز القضیة: الخسائر واألضرار●
موجز القضیة: الحلول الزائفة●
موجز القضیة: المحیط●
موجز القضیة: الھجرة الناجمة عن المناخ●
موجز القضیة: العدالة المناخیة والصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة●
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https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2021/10/WGC_KeyDemandsCOP26_EN-1.pdf
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2021/10/WGC_IssueBrief_LossDamage_EN.pdf
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2021/11/wgc_issuebrief_falsesolutions_en.pdf
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2021/11/WGC_IssueBrief_Ocean_EN.pdf
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2021/10/WGC_IssueBrief_ClimateInducedMigration_EN.pdf
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/01/WGC_IssueBrief_SRHR_EN_corrected.pdf

