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أ ْز َمة ا ُملنَاخ ورضوب عدم املساواة بني الجنسني واالستجابة املحل ّية يف الصومال
وأرض الصومال

إميي ك ُروم ومنى حسني

َمنْ َي ُ
نظ ْر إىل ما ُتخ ّل ُف ُه أ ْز َم ُة ا ُملنَاخ من آثا ٍر جندرية يف املجتمعات املحل ّية بالصومال وأرض الصومال َي ِجد
التالقي واقعاً عىل عوامل مختلفة.

بني الصدمات ا ُملنَاخ ّية واأل ْز َمات اإلنسان ّية ٌ
اتصال شديد .فهذه
تغي املناخ واعتياص تو ُّقع حال ِه ،ف ُيح ِّم ُل ذلك
الصومالَ ،يشت ّد ُّ
مئات اآلالف من فقرائها ِو ْزراً يبهظهم .هذا ،فض ًال عىل ّأن
الحال السياسية يف الصومال ّ
هش ٌة منذ تق ُّوضت الحكومة
ً
ثم
س َن َة  ،1991والجفاف أصاب البلد مرة بعد مرة ،فزاد ِمن ّ
تهجر يف سنة َ 547 2018
مهج ٍر
ألف ّ
النزاع بني العشائر 1.وقد ّ
هجرتهم الظواهر
جدي ٍد (أي  %3.6من أهايل الصومال)ّ ،
الجو ّية الشديدة ،2حتى إ ّنه ُيقدَّر يف سنة  2020أن يعاين
 6.3ماليني إنسان عُ ْد َم أَ ْم ٍن غذا ٍّيئ خطرياً ،وأن يحتاج 5.2
هجر منهم داخلياً
ماليني إنسان إىل املعونة اإلنسانية ،وأن ُي ّ
3
 1.72مليون.

أن أدوارهم من ذلك عىل خطر .و َْيـ ُـر ُك ال ّر ُ
جال ،يف بعض
الحاالت ،عوا ِئ َلهُم ليبحثوا عن عملٍ يف املدن ،أو لينتظموا يف
سلك الجند ّية ،أو يرتكونها ليف ّروا من العنف العشائريّ  ،أو
لينتحروا .فارتفع معدّل ّ
الطالق وأصبح َع ْو ُل النساء ُأ َسهنّ
أشيع.

عىل أن الرعاية وتدبري املنزل ،وهام عىل ما جرت ب ِه العادة
أمس َيا ال َيت ُّمن إال بإنفاق
من مسؤولية النساء والبناتَ ،
الح َط ُب واملاء َي ِعزّان،
َق ْد ٍر من الجهد والوقت كثري .وما زال َ
فطالت عىل النساء والبنات املسافات التي َي ْق َط ْعنَها لجلب
قوتهنّ من هذين .وملا كان ُيط َل ُب إىل البنات سدُّ ما زاد من
أعامل املنزلَ ،ك ُ َث ِت البنات التاركات مدارسهنّ  .هذا ،وإن مل
ثم إن درجة عدم املساواة يف الصومال وأرض الصومال 4يكن للوالدَين من املَالِ ما يكفي يف تسجيل الصبيان والبنات
تعليم الصبيان عىل تعليم البنات.
عموماً كانت مرتفع ًة ج ّداً قبل أزمة اليوم ا ُملنَاخية ،فرتى يف املدرسة ،قدّما
َ
َ
هناك ِق ّل ًة يف تأث ِري النساء ومشارك ِتهنّ يف امليادين االقتصادية
ُ
ً
ً
ً
ً
ّ
والتعليمية والسياسية ،وعنفا جندريا ،وتزويجا للبنات وأيضا فقد زادت ِقلة املوارد ال ِّنزاعَ بني العشائر ،إذ زادت
الصغريات ،وتشويهاً لألعضاء التناسلية األنثويةّ ،
فاش الجامعات ا ُملتنا ِف َس ُة يف األرض واملــاء واملرعى .والرجال
كل ذلك ٍ
ٌ
فقريب أن ُيجنَى عليهم
منترش يف الناس 5.ثم جاءت الصدمات املناخية ،فنجم عنها خصوصاً هم من ذلك عىل خطر،
ٌ
وغيت كثرياً من األعراف ثأراً أو أن يذهبوا يف نز ٍاع ُمس ّلح ،ولذلك ُتق َّيدُ حر ّية تن ُّقلهم.
املعاش،
ل
ب
س
وضيق
املوارد
ندرة
ّ
ُُ
ّ
ّ
الثقاف ّية يف املجتمع الصومايل وأثرت –وما تزال– يف عوامل ومن أسباب العنف الذي عىل الرجال يف األكرث ،ما ينشأ عن
تهجري الناس من ّ
الطر ُد والتّنازع يف األرض.
الحرك ّية (الدينام ّية) الجندر ّية.
وبالجفاف ُف ِقدَت املوايش ،فعجز الرجال عن إعامل ُس ُبلِ
دخلهم ل َي ُعو ُلوا َع َوائ َلهُم .فتس ّبب ذلك يف تو ُّتر ُ
س ووقوع
األ َ ِ
العن َْف العائ ّ
يل عىل النساء واألطفال.
وج َل َب ُ
النزاع فيهاَ ،
فلجأ كث ٌري من الرجال إىل َم ْض ِغ القات ا ُملن ّب ِه ،فزاد ب ِه العنف
العائ ّ
يل عىل ما أخربت ب ِه ّ
كل املجتمعات املحلية ا ُملستط َل َعة.
َ
صن ،يف كثري من
وأيضاً فقد زاد العنف العائيل ألن النساء ِ ْ
َ
الحاالت ،هنّ َمن َي ُعلن عوائلهنّ  ،إما ب َر ْعي امل ْع ِز وبيعها،
بائعات ج ّواالت يف مخ َّيامت النازحني الداخل ّيني أو
ف ُي ْص ِبحنَ
ٍ
يف القرى ،وإما باألخذ يف أعاملٍ ُم َو ّقتة يف املراكز الحرض ّية.
فنشأ عن هذا تح ُّو ٌل يف األدوار الجندرية ،ورأى بعض الرجال

رضوب أخرى من العنف الجندري
ذلك ،ويأخذ يف االزدياد
ٌ
وتحس النساء بضعفهنَّ عند موارد املاء ،ومواضع
كاالغتصاب.
ُّ
التغ ُّوط يف العراء ،ومراتع املاشية ،ومواضع االحتطاب ،ويف
طريقهنّ إىل األسواق ،ومساكنهنّ (وذلك ّأن مساكنهنّ غري
أمين ٍة ،وليس فيها من اإلنارة يشء) .وأما مرتكبوا االغتصاب
ٌ
فرجال من الجامعات التي تعيش النساء فيها ومن غريها.
وما يزال تحقيق العدالة يف محاسبة مرتكبي العنف الجنيس
واالغتصاب أمراً صعباً ،إذ ُتخ َر ُق رس ّية الحاالت التي يب ّلغ
الرسمي
بها يف املجتمع املحيل ،ويكرث أن ُيغ ِّر َم ال َقضا ُء غري
ِّ
الجنا َة غرام ًة قليلة ،فيدفعها الجاين ف ُيط َلقُ من سجن ِه ويعود
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ُأكس َفام/بابلو ت َْس ُكو

نسا ٌء يَقصِ د َْن َم ْور َد ماء يف قرية إملِدجَ ان ( )Eilmidganحيث َبن َْت مُنظم ُة ُأكس َفام م َ
ُنشأ ًة إلعذاب املياه.

إىل املجتمع املح ّ
الرسمي فيصعب الوصول للحامية ،ويسافرون يف َج َمع ٍة ،ويخرجون بأيديهم ُّ
الش َع ُل،
يل ،وأما القضاء
ّ
إليه بسبب ال ُب ْع ِد والنّفقة .ويقع االغتصاب عىل كث ٍري من و ُيح ّذر بعضهم بعضاً أوالً فأوالً من ِّ
كل خط ٍر ُم ْحت َمل.
النساء يف الليل وهنّ نامئات ،وال س ّيام يف األماكن التي تتك ّرر
فيها ال ِّنزاعات العشائرية .قالت امرا ٌة من مخ ّيم فادي غاب االستجابة املحل ّية ووضع الربامج
أَ َ
للنازحني الداخل ّيني يف إقليم َسنَاج:
يب من االستجابة لقضاء الحاجات اإلنسان ّية
عظ ُم َن ِص ٍ
املتزايدة هو لألمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية،
يب
الو َلد إذ إن أكرث األموال ا ُملت َّربع بها ترد عليها مبارش ًة .عىل ّأن َن ِص َ
“أىت بنا زوجي إىل هنا وتركنا ليجد له عم ًال .يل من َ
بنات ،ومعي شقيقتاي يف هذا املخ ّيم وهو مخ ّي ٌم املنظامت غري الحكومية املحل ّية والوطن ّية من االستجابة ليس
مثاين ٍ
للنازحني الداخل ّيني.
السن  17سنة .فال بقليل ،وال س ّيام يف أماكن ال ِّنزاع التي يتع ّذر عىل الهيئات
وكلهن ما بلغن من ّ
ّ
وهن َين َْم َن آمنات .ثم أحاول النوم الدولية الوصول إليها .وقد التز َم املانحون واملنظامت الدولية
هن ّ
ألر َق َب ّ
أنام الليل .أسهره ْ
يف ُّ
الظهر”.
غري الحكومية ،من خالل اتفاق ّية الصفقة الكربى وميثاق
فوجهت إىل املنظامت املحل ّية والوطن ّية
للتغيري ،بالتوطني ّ
وملا كانت العوائل تكدح يف كسب معاشها ،كانت كثرياً ما وإىل هيئات الحكومة الصومالية مبزي ٍد من التمويل املبارش
ُتز ِّو ُج ببناتها رجاالً أغنياء ،وهذه إحدى املسائل الرئيسة التي ومبزيد من ا ُملت َّسع لتقود االستجابات اإلنسانية ،وذلك ،عىل
ُأ ِث َريت يف املناقشات الجامع ّية ا ُملر َّكزة ،التي خاف كث ٌري من سبيل املثال ،بزيادة مشاركة هذه املنظامت والهيئات يف
ُصن ِْع القرار .ومع ما حصل من بعض التقدُّ م يف التوطني ،ما
ات فيها من الزواج القرسي وا ُمل َب ِّكر.
َات ا ُملست َْط َل َع ِ
ال َبن ِ
ّ
ُ
زالت األمم املتحدة واملنظ ُ
امت الدولية غري الحكومية عىل
يط َرة.
وقد أنشأت املجتمعات املحل ّية وط ّورت رضوباً مختلف ًة من نظام العمل اإلنساين ُم َس ِ
آل ّيات التصدّي لصعوبة َع ْي ِشها ،فتصدّت بها ملا ُتخ ّلفه أزمة
ّ
ا ُملنَاخ والتَّهجري من آثار جندر ّية .وليك تحرتز النساء والبنات ثم إن الذي يستجيب للحاجات اإلنسانية من املنظامت غري
غي َن الحكومية املحل ّية والوطن ّية كث ٌري ،أي الحاجات التي جاءت
من االغتصاب والعنف
الجنيسُ ،ي َسا ِف ْر َن يف جامع ٍة ،و ُي ِّ
ّ
أوقـ َ
خب َن من الرجال بها أ ْز َم ُة ا ُملنَاخ يف الصومال وأرض الصومال ،فتعمل هناك
ـات ُخ ُروجهنّ من املخ ّيامت ،وال ُي ِ ْ
أحداً مبا َيقصد َْن من أماكنَ ِخيف َة أن ُيتع َّقنب و ُيتع َّر َض لهنّ هذه املنظامت جمل ًة من األعامل ل ُت َعالِ َج ما ُيخ ّل ُف ُه الجفاف
ص ُّ
والش َعل ،وأ ّما ْاس ِت َقا ُء من آثار جندر ّية عويصة .وأما األعامل الحامئية فذائعة،
مبكرو ٍه ،و َيج َع ْلنَ يف أيديهنّ ال ِع ِ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
املاء وال َب ْح ُث ّ
عم َي ُ
أنظ َمة إحال ٍة ومشورة املس َتن ِْج َيات
رش ُد من املاشية فعىل املسنّات .ويخاف وعند عد ٍد من امل
ِ
نظامت ِ
الجنيسَ ،ي ْع َم ُل فيها أفرادٌ من
الرجال من أن ُيق َت ُلوا ثأراً ،فيبتعدون من مساكنهن لي ًال ،فإما من معاناة االغتصاب والعنف
ّ
ينامون ُمتَوارينَ  ،وإما يتناوبون َس َه َر الليل ،وإما ينامون يف املجتمع املح ّ
يل ُمد ّر َ
بون عىل إجابة ا ُملس َتن ِْج َيات وإحالتهنّ إىل
َ
وح ْولَهم ُح ّراس .ويتس ّل ُح كث ٌري من الرجال باملسدّسات املراكز الطب ّية ،وعىل إعانة ُمل َت ِم ِس ال َعدَالة لهنّ  .وتقوم كث ٌري
الخارج َ
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من املنظامت بأعامل توسيع املدارك ،فتزور ُ
س و ُتك ِّل ُمها
األ َ َ
كالعنف العائ ّ
والجنيس ،و ُت ّ ُ
بي لها ما َت ْق ِد ُر
يل
يف أمو ٍر شتّىُ ،
ّ
ً
النساء علي ِه ساع َة تعرض لهنّ هذه األمور .وأيضا فبعض
مجتمعي،
املنظامت تعمل من أعامل توسيع املدارك ما هو
ّ
مثل الدراما املجتمع ّية؛ وهي ٌ
متثيل عىل املرسحُ ،ي ّث ُل مواقف
ُ
نظامت املحل ّية أن للمجتمع
شتّى مبعونة ُم َم ّثلني .إذ تعلم ا ُمل
كالم قوية التأثري ،وأن رضوب الدراما سبيلٌ
الصوما ّيل َت َقالِيدُ ٍ
ٌ
حسنة لتوسيع املدارك وإثارة املناقشات والتأ ُّمل .فالفاعلون
املحل ُّيون َي ْف ُض ُل َ
ون الفاعلني الدول ّيني يف القيام بأعاملٍ كتلك؛
ّ
ٌ
عالقات
املترضرة
ذلك ّأن بينهم وبني املجتمعات املحل ّية
جارية ،ويفهمون السياق الثقايف والديني فه ًام عميقاً.
هذا ،وقد أدمجت املنظامت غري الحكومية املحل ّية والدول ّية
(والحكومة ،إىل حدٍّ) املنظو َر الجندريَّ يف أعاملها املختلفة،
الصحة
كأعامل تهيئة املياه والرصف
الصحي وتدابري ِحفظ ّ
ّ
الصمود ومن َط ـ ْرقِ أبواب
العا ّمة ،وأعــال التمكني من ُّ
املعاش ،والحواالت النقد ّية ا ُملط َل َقة ،وبرامج اِع َم ْل ُت ْن َقد
(و َينْت ِف ُع من هذه ال ّر ُ
جال والنّساء) .مثال ذلكّ :أن عند انتقاء
ُ
املستفيدينُ ،ي َعنُ يف مراعاة املنظور الجندري ،و ُيج َعل البال
إىل ُ
األ َس التي أربابها نساء .وحدّثت نفيسة يوسف من
َش َب َكة نجاد لحقوق النساء الصومال ّياتّ :
“أن أك َرث َمن َي ّ
ترضر
الجفاف النّسا ُء واألطفال  ...والنساء أ ّول العارفني بوقت
يف ّ
ْ
ّ
ُ
ُح ُلولِ الشق َو ِة متى يكون .فهنّ عا ِئالت َع َوائلهنّ  .وحدسهنّ
يف ذلك يصيب”.
ُّ
وتحث املنظامت املحل ّية غري الحكومية عىل قيادة النساء
ومشاركتهنّ يف ُصن ِْع القرار ،يف مواضع كمخ ّيامت النازحني
الداخل ّيني .و َب ّ َ
ي كامل حسن إسحاق من منظمة هافا ُيوكو
الحث عىل أدوا ٍر كهذه يستدعي ّ
( )HAVAYOCOأن َّ
خط َة
عملٍ ُ ،محك َمة الوضع ،يف مح ّلها من حيث الثقافة ،قال:
“ ُنك ِّل ُم الرجال والنساء يف أمر النساء الوارد ذكرهنّ يف القرآن،
الس ِّيدات خصوصاً ،ومنهنّ زوجة رسول الله (صىل الله عليه
وس ّلم) التي كانت صاحبة تجارة (أي خديجة ريض الله عنها)،
فليس للناس أن يردُّوا عىل رسول الله شيئاً ”.ويقول كث ٌري
من املنظامت املحل ّية ّ
بأن َتغ ِي ْ َي األعراف والتص ُّورات يف الذي
تستطيعه النساء والذي ينبغي لهنّ فعله يستغرق الوقت،
ويستدعي كثرياً من املناقشات وبنا َء عالقات قو ّية .ولكنّ
نظامت غري الحكومية ،املحل ّي َة والدول ّية ،مق ّيد ٌة بحيث
ا ُمل
ِ
ّ
ُ
إدماج املنظور الجندري يف أعاملها ،فكان
يتعذر عليها أن ت ِت َّم
َ
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املهم إذاً إظهار ما ُتخ ّلف ُه أ ْز َم ُة ا ُملنَاخ من آثار .فإذا
من ّ
ُ
ِّ
ُ
َ
ْ
س
ي
ذلك،
من
ل
تحص
ي
مبا
ب
خ
وأ
ل
ل
وح
االختالف
ُب ِح َث يف
ُ
ُ
ُ
ّ
َِ
ِّ َ
كل الفاعلني أن يجعلوا ما يضعونه من برامج صالحاً
عىل ِّ
ملقتىض الحال.

التّوطني – واالنتظار جا ٍر

وما تزال املبالغ التي ُي َّو ُل بها الفاعلون الصومال ُّيون املحل ُّيون
(من الدولة ومن غري الدولة) ج ّد قليلة .ففي عام ،2017
يب الفاعلني ،املحل ّيني والدول ّيني ،يف التموييل املبارش
َب َل َغ َن ِص ُ
من جميع ما ورد عىل الصومال من أموال التمويل اإلنسا ّين،
 ،%3.5يذهب أكرثها إىل الحكومة 6.ومل يكن لذلك إ ّال ُ
قليل
أَ َث ٍر يف تغيري عوامل الحرك ّية (دينام ّيات) يف عالئق القوة بني
الفاعلني الدول ّيني واملحل ّيني .وقد ذكرت ُّ
كل املنظامت غري
َ
طويل
الحكومية ،املحل ّية والدول ّية ،التي ك ّلمناها ّأن ال َع َم َل
صعب ج ّداً يف هذا النظام اإلنساين،
األَ َم ِد عىل تغيري األعراف ٌ
هذا النظام الذي َي ْك ُ ُث ْأن يرى الفاعلني املحل ّيني مقاولني من
وأن يكون التّم ِو ُ
الباطنْ ،
يل فيه َق ِص َري األَ َمد يحصل بحسب
نوع املرشوع .قالت نفيسة يوسف من َش َب َكة نجاد“ :عندنا
رش ُك،
ٌ
برنامج (يف قياد ّية النساء) ،يجري عاماًُ ،ند ّر ُب فيه و ُن ِ
ثم َنتَم ّو ُل من جديد ،و ُنج ِري ِه عوداً عىل بدْء”.
ف َي ِق ُفّ ،
ويصف عمر جاما فرح من منظمة محل ّية غري حكومية
الـ َد ْور َة التمويل ّية اإلنسان ّية و َت ْب ِذي َر أموال التمويل شيئاً
فشيئاً ،فيقول“ :تجيء املعونة املالية إن جاء املطر”.
الهم َي ْستَغ ِر ُق ا ُمل ْستَط َل ِع َ
ني من استدامة َب ْذلِ الجهد يف
ثم إن َّ
األمد الطويل ،ويستصعبون أن يقدروا عىل القيادة يف هذا
القطاع؛ ذلك ّأن ُو ُصولَهم إىل مواضع ُصن ِْع القرار ،وإمكا َنهم
إنفاق الجهد يف ّ
َ
حصوران .فللقيود
منظامتهم ،ما يزاالن َم ُ
التي ُت َق َّيدُ بها ُو ُجو ُه إنفاق مبالغ التمويل ،التي تستبعد
العمل عىل التنمية ا ُمل ّ
يس ٌء يف إدار ّية
نظم ّية ،لهذه القيود أث ٌر ّ
ْ
نشئُ
املنظامت املحلية غري الحكومية ويف كفايتها ال ِّتقن ّيةُ ،ي ِ
7
حلق ًة ُم ْف َرغة ُتر ِكدُ َج ْد َو َل أعامل التوطني.
وتحتاج املنظامت املحل ّية إىل متويلٍ رشوطه أ ْل َي وأمده
أطول ،لتضع برامج مستدامة ،وليك تصري بالحقّ يف القيادة
داخل القطاع .فلن ُيح ِد َث االقتصار عىل بناء القدرات تغيرياً
َ
يف القوة ،إمنا الذي ميكن أن ُيح ِد َث ذلك ِز َيا َد ُة التمويل
وتنويعه واإلقرار بقياد ّية املنظامت املحلية غري الحكومية
وإرشاكها يف العمل.
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ُ
جتمعات املَحل َّية
َاخ وا ُمل
أ ْز َمة ا ُملن ِ
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االنتصار للعدل ا ُملنَاخي

إميي ك ُروم amy.croome@oxfam.org

اآلن مركـوزاً
–لسـبب وجيـه– يف االسـتجابة للحاجـات
ٍ

منى حسني muna.hussein@oxfam.org

نـاص بعضهـا بعضـاً لتغيري
قـادر ٍة على أن تحتشـد وأن ُي ِ َ
همها يف االسـتجابة آلثار
السياسـة العامل ّيـة ،ولكنّهـا َت ْر ُك ُز ّ
أزمـة املنـاخ وملـا يف املجتمعـات املحل ّيـة مـن حاجـات
ُم ِل َّحـة .على ّأن عنـد الفاعلين املحل ّيين ،والهيئـات
الدوليـة ،والحكومـة املحل ّيةَ ،ك ِث ُري اسـتعدا ٍد لبنـا ِء رسد ّي ٍة
الحـ َر َكات
ـب َ
ُمتَامسـكة يف أزمـة املنـاخ ولاللتحـاق ب َر ْك ِ
العامل ّيـة لتقليـل اآلثـار التـي ُتخ ِّل ُفهـا أزمـة املنـاخ .إذ ّ
إن
كثير من
يف الصومـال وأرض الصومـال وأشـباههاُ ،ي ّ
هجـ ُر ٌ
ُ
َ
تحملينَ
مل
ا
أكثر
النـاس بأزمـة املنـاخ ،مـع أ ّنهـم ليسـوا
ّ
مسـؤول ّي َة االنبعاثـات التي ُت ْسـ ِه ُم يف أزمة املنـاخ .وبعدُ ،
في ُصـ َد
حسـنَ عملـهُ َ ْ
فلا بـدّ للمجتمـع الـدو ّيل مـن أن ُي ّ
أمـواالً جديـد ًة ملعونـة البلاد ،التـي هـي أفقـر ،على
ّ
املترضريـن بالجفـاف وغيره مـن
ـم الرجـال والنسـاء
َد ْع ِ
الصدمـات املناخيـة ،مـع مراعـاة املنظـور الجنـدريّ متام
املراعـاة.

https://heca.oxfam.org/countries/somalia
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موظ ٌ
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ُ
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تغي ا ُملنَاخ
الس َّكان األصل ّيني إىل الجندر والقوة والتهجري الناجم عن ُّ
زوايا نظر ُ

سارة ِپنت ُلو

تستعمل ُّ
تغي
الشعُ ُ
وب األصل َّية ،يف جميع منطقة امليكونغ الكربى الفرع ّية ،خططاً تستجيب بها ملا يخ ّلفه ُّ
ا ُملنَاخ من آثار وللتَّهجري الناجم عنه.
نى
أكرث َمن يلقى ِشدّة َو ْقع ُّ
تغي ا ُملنَاخ هم أقرب الناس ُس ْك ً
من مواطنهم الطبيع ّية .فيقع عىل الشعوب األصل ّية ،يف
رشقي آسيا ،من
منطقة امليكونغ الكربى الفرع ّية يف جنو ّيب
ّ
التهديد ما ُين ِذ ُر بزوال ُس ُبل معاشها ُ
وط ُرق عيشها التي جرى
ً
قس عىل الهجرةُ ،متّخذة إ ّياها
التقليد بأن َت ْس ُل َكها ،ثم إ ّنها ُت َ ُ
ّ
خط ًة للتك ُّيف .وتتح ّمل النساء يف هذه املجتمعات املحل ّية
العبء األكرب من التك ُّيف ،فهنّ  ،بحسب ثقافة ُش ُعوبهنّ ،
املسؤوالت عن إحضار القوت و َر ْعي املاشية.

تغي ا ُملنَاخ من آثار
وكمبوديا ،وفيتنام ،ابتغا َء َف ْه ِم ما يخ ّلفه ُّ
جندرية يف مستوى املجتمع املح ّ
يل ،و َف ْه ِم ُس ُبل استجابة
املجتمعات املحل ّية لذلك يك تتك ّيف هي والحال ،و ُتشا ِر َك ما
يم صمودها .وقد عُ ِق َد اجتامع يف بانكوك يف شهر
تعرفه ،و ُت ِق ُ
َ
ديسمرب/كانون األول سنة  ،2019فالتقى فيه ِوجا ٌه من نساء
الس ّكان األصل ّيني ،وصانعو السياسة ،وممثلني من املجتمع
املد ّين ،أتوا من املنطقة ليتبادلوا ما يعرفونه ويقيموا الروابط
2
بينهم يف االستجابة لهذه األزمة التي ال ّ
تنفك تشتدّ.

وأجرت ُم َبادر ُة إك َل ْي ِمت إسامرت ُو ِمن  (Climate Smartاآلثار الجندرية

ٌ
واقعة
وجو َه عدم املساواة التي هي
تغي ا ُملنَاخ ُ
 ،Women)1والسياق هذا ،بحثاً ميدان ّياً ،جعلته عىل صعيد و ُيش ِّد ُد ُّ
القرى ،واختارت له ساكنني أصل ّيني يف ميامنار ،والوس ،قبل وقوعه ،فيؤدّي إىل تفاوت وجوه ّ
الضعف .ولفهم هذه
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