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أزَْمة امُلَناخ ورضوب عدم املساواة بني الجنسني واالستجابة املحلّية يف الصومال 

وأرض الصومال
إميي كُروم ومنى حسني

َمْن َينُظْر إىل ما ُتخّلُفُه أزَْمُة امُلَناخ من آثاٍر جندرية يف املجتمعات املحلّية بالصومال وأرض الصومال َيِجد 
التالقي واقعاً عىل عوامل مختلفة. 

بني الصدمات امُلَناخّية واألزَْمات اإلنسانّية اتصاٌل شديد. فهذه 
ُل ذلك  ع حالِه، فُيحمِّ الصومال، َيشتّد تغريُّ املناخ واعتياص توقُّ
أّن  يبهظهم. هذا، فضاًل عىل  ِوْزراً  مئات اآلالف من فقرائها 
الحكومة  تقوُّضت  منذ  هّشٌة  الصومال  يف  السياسية  الحال 
سَنَة 1991، والجفاف أصاب البلد مرًة بعد مرة، فزاد ِمن ثّم 
النزاع بني العشائر.1 وقد تهّجر يف سنة 2018 ٥47 ألَف مهّجٍر 
الظواهر  هّجرتهم  الصومال(،  أهايل  من   %٣.6 )أي  جديٍد 
يعاين  أن   2020 سنة  يف  ر  ُيقدَّ إّنه  حتى  الشديدة2،  الجوّية 
 ٥.2 يحتاج  وأن  خطرياً،  غذائٍّ  أَْمٍن  ُعْدَم  إنسان  ماليني   6.٣
ُيهّجر منهم داخلياً  ماليني إنسان إىل املعونة اإلنسانية، وأن 

1.72 مليون.٣

الصومال4  وأرض  الصومال  يف  املساواة  عدم  درجة  إن  ثم 
فرتى  امُلَناخية،  اليوم  أزمة  قبل  جّداً  مرتفعًة  كانت  عموماً 
هناَك ِقّلًة يف تأثرِي النساء ومشاركِتهّن يف امليادين االقتصادية 
للبنات  وتزويجاً  جندرياً،  وعنفاً  والسياسية،  والتعليمية 
الصغريات، وتشويهاً لألعضاء التناسلية األنثوية، كّل ذلك فاٍش 
منترٌش يف الناس.٥ ثم جاءت الصدمات املناخية، فنجم عنها 
األعراف  من  كثرياً  املعاش، وغرّيت  ُسُبل  املوارد وضيق  ندرة 
الثقافّية يف املجتمع الصومايّل وأّثرت –وما تزال– يف عوامل 

الحركّية )الدينامّية( الجندرّية. 

ُسُبِل  إعامل  عن  الرجال  فعجز  املوايش،  ُفِقَدت  وبالجفاف 
دخلهم لَيُعوُلوا َعَوائَلُهم. فتسّبب ذلك يف توتُّر األرَُسِ ووقوع 
واألطفال.  النساء  عىل  العائّي  الُعْنَف  وَجَلَب  فيها،  النزاع 
فلجأ كثرٌي من الرجال إىل َمْضِغ القات امُلنّبِه، فزاد بِه العنف 
العائّي عىل ما أخربت بِه كّل املجتمعات املحلية امُلستطَلَعة. 
وأيضاً فقد زاد العنف العائي ألن النساء رِصَْن، يف كثري من 
وبيعها،  املَْعِز  بَرْعي  إما  عوائلهّن،  َيُعلن  َمن  هّن  الحاالت، 
فُيْصِبحَن بائعاٍت جّواالت يف مخيَّامت النازحني الداخلّيني أو 
يف القرى، وإما باألخذ يف أعامٍل ُمَوّقتة يف املراكز الحرضّية. 
ٌل يف األدوار الجندرية، ورأى بعض الرجال  فنشأ عن هذا تحوُّ

بعض  يف  الرّجاُل،  ُك  ُ وَيــرتْ خطر.  عىل  ذلك  من  أدوارهم  أن 
الحاالت، عواِئَلُهم ليبحثوا عن عمٍل يف املدن، أو لينتظموا يف 
أو  العشائرّي،  العنف  ليفّروا من  أو يرتكونها  الجندّية،  سلك 
َعْوُل النساء ُأرَسهّن  لينتحروا. فارتفع معّدل الّطالق وأصبح 

أشيع. 

عىل أن الرعاية وتدبري املنزل، وهام عىل ما جرت بِه العادة 
بإنفاق  إال  َيُتاّمن  ال  أمَسَيا  والبنات،  النساء  مسؤولية  من 
َقْدٍر من الجهد والوقت كثري. وما زال الَحَطُب واملاء َيِعّزان، 
َيْقَطْعَنها لجلب  فطالت عىل النساء والبنات املسافات التي 
قوتهّن من هذين. وملا كان ُيطَلُب إىل البنات سدُّ ما زاد من 
أعامل املنزل، َكرُثَِت البنات التاركات مدارسهّن. هذا، وإن مل 
يكن للوالَدين من املَاِل ما يكفي يف تسجيل الصبيان والبنات 

يف املدرسة، قّدما تعليَم الصبيان عىل تعليم البنات. 

زادت  إذ  العشائر،  بني  النِّزاَع  املوارد  ِقّلُة  زادت  فقد  وأيضاً 
والرجال  واملرعى.  واملــاء  األرض  يف  امُلتناِفَسُة  الجامعات 
ُيجَنى عليهم  أن  فقريٌب  خصوصاً هم من ذلك عىل خطر، 
لهم.  ثأراً أو أن يذهبوا يف نزاٍع ُمسّلح، ولذلك ُتقيَُّد حرّية تنقُّ
ومن أسباب العنف الذي عىل الرجال يف األكرث، ما ينشأ عن 

تهجري الناس من الّطرُد والّتنازع يف األرض. 

ذلك، ويأخذ يف االزدياد رضوٌب أخرى من العنف الجندري 
كاالغتصاب. وتحسُّ النساء بضعفهنَّ عند موارد املاء، ومواضع 
االحتطاب، ويف  ومواضع  املاشية،  ومراتع  العراء،  ط يف  التغوُّ
غري  مساكنهّن  أّن  )وذلك  ومساكنهّن  األسواق،  إىل  طريقهّن 
أمينٍة، وليس فيها من اإلنارة يشء(. وأما مرتكبوا االغتصاب 
ومن غريها.  فيها  النساء  تعيش  التي  الجامعات  من  فرجاٌل 
وما يزال تحقيق العدالة يف محاسبة مرتكبي العنف الجنس 
يبّلغ  التي  الحاالت  رسّية  ُتخرَُق  إذ  صعباً،  أمراً  واالغتصاب 
الرسميِّ  الَقضاُء غري  ُيغرَِّم  أن  ويكرث  املحي،  املجتمع  بها يف 
الجناَة غرامًة قليلة، فيدفعها الجاين فُيطَلُق من سجنِه ويعود 
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الوصول  الرسمّي فيصعب  القضاء  إىل املجتمع املحّي، وأما 
من  كثرٍي  عىل  االغتصاب  ويقع  والّنفقة.  الُبْعِد  بسبب  إليه 
النساء يف الليل وهّن نامئات، وال سّيام يف األماكن التي تتكّرر 
فيها النِّزاعات العشائرية. قالت امراٌة من مخّيم فادي غاب 

للنازحني الداخلّيني يف إقليم َسَناج:

الَوَلد  من  عماًل. يل  له  ليجد  وتركنا  إىل هنا  بنا زوجي  “أىت 
مخّيٌم  وهو  املخّيم  هذا  يف  شقيقتاي  ومعي  بناٍت،  مثاين 
للنازحني الداخلّيني. وكلهّن ما بلغن من السّن 17 سنة. فال 
أنام الليل. أسهره ألْرَقَبهّن وهّن َيَنْمَن آمنات. ثم أحاول النوم 

هر.”  يف الظُّ

ما  العوائل تكدح يف كسب معاشها، كانت كثرياً  وملا كانت 
ُتزوُِّج ببناتها رجاالً أغنياء، وهذه إحدى املسائل الرئيسة التي 
من  كثرٌي  التي خاف  زة،  امُلركَّ الجامعّية  املناقشات  ُأِثريَت يف 

ر.  الَبَناِت امُلسَتْطَلَعاِت فيها من الزواج القرسي وامُلَبكِّ

وقد أنشأت املجتمعات املحلّية وطّورت رضوباً مختلفًة من 
آلّيات التصّدي لصعوبة َعْيِشها، فتصّدت بها ملا ُتخّلفه أزمة 
امُلَناخ والتَّهجري من آثار جندرّية. وليك تحرتز النساء والبنات 
َن  من االغتصاب والعنف الجنّس، ُيَساِفرَْن يف جامعٍة، وُيغريِّ
الرجال  من  ُيخرِبَْن  وال  املخّيامت،  من  ُخُروجهّن  أوقــاَت 
نب وُيتعرََّض لهّن  أحداً مبا َيقصْدَن من أماكَن ِخيفَة أن ُيتعقَّ
اْسِتَقاُء  وأّما  َعل،  والشُّ الِعِصَّ  أيديهّن  يف  وَيجَعْلَن  مبكروٍه، 
املاء والَبْحُث عاّم َيرُشُد من املاشية فعىل امُلسّنات. ويخاف 
الرجال من أن ُيقَتُلوا ثأراً، فيبتعدون من مساكنهن لياًل، فإما 
ينامون ُمَتواريَن، وإما يتناوبون َسَهَر الليل، وإما ينامون يف 
الخارج وَحْولَهم ُحّراس. ويتسّلُح كثرٌي من الرجال باملسّدسات 

َعُل،  الشُّ بأيديهم  َجاَمعٍة، ويخرجون  ويسافرون يف  للحامية، 
وُيحّذر بعضهم بعضاً أوالً فأوالً من كلِّ خطٍر ُمْحتَمل.

االستجابة املحلّية ووضع الربامج 

اإلنسانّية  الحاجات  لقضاء  االستجابة  من  َنِصيٍب  أَعَظُم 
املتزايدة هو لألمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية، 
إذ إن أكرث األموال امُلتربَّع بها ترد عليها مبارشًة. عىل أّن َنِصيَب 
املنظامت غري الحكومية املحلّية والوطنّية من االستجابة ليس 
الهيئات  عىل  يتعّذر  التي  النِّزاع  أماكن  يف  سّيام  وال  بقليل، 
الدولية الوصول إليها. وقد التزَم املانحون واملنظامت الدولية 
وميثاق  الكربى  الصفقة  اتفاقّية  خالل  من  الحكومية،  غري 
والوطنّية  املحلّية  املنظامت  إىل  فوّجهت  بالتوطني  للتغيري، 
املبارش  التمويل  الصومالية مبزيٍد من  الحكومة  وإىل هيئات 
ومبزيد من امُلّتَسع لتقود االستجابات اإلنسانية، وذلك، عىل 
يف  والهيئات  املنظامت  هذه  مشاركة  بزيادة  املثال،  سبيل 
م يف التوطني، ما  ُصْنِع القرار. ومع ما حصل من بعض التقدُّ
الحكومية عىل  الدولية غري  وامُلنّظامُت  املتحدة  األمم  زالت 

نظام العمل اإلنساين ُمَسيِطرَة. 

ثم إّن الذي يستجيب للحاجات اإلنسانية من املنظامت غري 
التي جاءت  الحاجات  أي  كثرٌي،  والوطنّية  املحلّية  الحكومية 
هناك  فتعمل  الصومال،  وأرض  الصومال  يف  امُلَناخ  أزَْمُة  بها 
هذه املنظامت جملًة من األعامل لُتَعالَِج ما ُيخّلُفُه الجفاف 
فذائعة،  الحامئية  األعامل  وأما  عويصة.  جندرّية  آثار  من 
وعند عدٍد من امُلنظامِت أنِظَمُة إحالٍة ومشورة امُلسَتْنِجَيات 
من معاناة االغتصاب والعنف الجنّس، َيْعَمُل فيها أفراٌد من 
املجتمع املحّي ُمدّربوَن عىل إجابة امُلسَتْنِجَيات وإحالتهّن إىل 
املراكز الطبّية، وعىل إعانة ُملَتِمِس الَعَدالَة لهّن. وتقوم كثرٌي 

نساٌء َيقِصْدَن َمْورَد ماء يف قرية إملِدَجان )Eilmidgan( حيث َبَنْت ُمنظمُة ُأكسَفام ُمنَشأًة إلعذاب املياه.
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وُتكلُِّمها  األرَُسَ  فتزور  املدارك،  توسيع  بأعامل  املنظامت  من 
يف أموٍر شّتى، كالُعنف العائّي والجنّس، وُتبنّيُ لها ما َتْقِدُر 
فبعض  وأيضاً  األمور.  هذه  لهّن  تعرض  ساعَة  عليِه  النساء 
املنظامت تعمل من أعامل توسيع املدارك ما هو مجتمعّي، 
مثل الدراما املجتمعّية؛ وهي متثيٌل عىل املرسح، مُيّثُل مواقف 
شّتى مبعونة ُمَمّثلني. إذ تعلم امُلنظامُت املحلّية أن للمجتمع 
الصومايّل َتَقالِيُد كالٍم قوية التأثري، وأن رضوب الدراما سبيٌل 
ل. فالفاعلون  حسنٌة لتوسيع املدارك وإثارة املناقشات والتأمُّ
املحليُّون َيْفُضُلوَن الفاعلني الدولّيني يف القيام بأعامٍل كتلك؛ 
عالقاٌت  املترّضرة  املحلّية  املجتمعات  وبني  بينهم  أّن  ذلك 

جارية، ويفهمون السياق الثقايف والديني فهاًم عميقاً. 

هذا، وقد أدمجت املنظامت غري الحكومية املحلّية والدولّية 
الجندريَّ يف أعاملها املختلفة،  ( املنظوَر  )والحكومة، إىل حدٍّ
الصّحة  ِحفظ  وتدابري  الصحّي  والصف  املياه  تهيئة  كأعامل 
أبواب  َطــرِْق  ومن  مود  الصُّ من  التمكني  وأعــامل  العاّمة، 
ُتْنَقد  اِعَمْل  وبرامج  امُلطَلَقة،  النقدّية  والحواالت  املعاش، 
)وَيْنتِفُع من هذه الرّجاُل والّنساء(. مثال ذلك: أّن عند انتقاء 
املستفيدين، مُيَعُن يف مراعاة املنظور الجندري، وُيجَعُل البال 
من  يوسف  نفيسة  وحّدثت  نساء.  أربابها  التي  األرَُس  إىل 
َشَبَكة نجاد لحقوق النساء الصومالّيات: “أّن أكرَث َمن َيترّضر 
... والنساء أّول العارفني بوقت  الّنساُء واألطفال  يف الّجفاف 
ُحُلوِل الّشْقَوِة متى يكون. فهّن عاِئالُت َعَوائلهّن. وحدسهّن 

يف ذلك يصيب.” 

النساء  قيادة  عىل  الحكومية  غري  املحلّية  املنظامت  وتحثُّ 
النازحني  كمخّيامت  مواضع  يف  القرار،  ُصْنِع  يف  ومشاركتهّن 
هافاُيوكو  منظمة  من  إسحاق  كامل حسن  وَبنّيَ  الداخلّيني. 
)HAVAYOCO( أن الحثَّ عىل أدواٍر كهذه يستدعي خّطَة 
قال:  الثقافة،  حيث  من  محّلها  يف  الوضع،  ُمحكَمة  عمٍل، 
“ُنكلُِّم الرجال والنساء يف أمر النساء الوارد ذكرهّن يف القرآن، 
السيِّدات خصوصاً، ومنهّن زوجة رسول الله )صىل الله عليه 
وسّلم( التي كانت صاحبة تجارة )أي خديجة ريض الله عنها(، 
كثرٌي  ويقول  شيئاً.”  الله  رسول  عىل  وا  يردُّ أن  للناس  فليس 
رات يف الذي  من املنظامت املحلّية بأّن َتغِيرْيَ األعراف والتصوُّ
الوقت،  فعله يستغرق  لهّن  ينبغي  والذي  النساء  تستطيعه 
ولكّن  قوّية.  عالقات  وبناَء  املناقشات  من  كثرياً  ويستدعي 
بحيث  مقّيدٌة  والدولّية،  املحلّيَة  الحكومية،  غري  امُلنظامِت 
يتعّذر عليها أن ُتِتمَّ إدماَج املنظور الجندري يف أعاملها، فكان 

فإذا  آثار.  من  امُلَناخ  أزَْمُة  ُتخّلفُه  ما  إظهار  إذاً  املهّم  من 
 َ ُبِحَث يف االختالف وُحلَِّل وأُْخرِبَ مبا ُيتحّصُل من ذلك، ُيرسِّ
الفاعلني أن يجعلوا ما يضعونه من برامج صالحاً  عىل كلِّ 

ملقتىض الحال. 

الّتوطني – واالنتظار جاٍر 

ُل بها الفاعلون الصوماليُّون املحليُّون  وما تزال املبالغ التي مُيوَّ
قليلة. ففي عام 2017،  الدولة( جّد  الدولة ومن غري  )من 
َبَلَغ َنِصيُب الفاعلني، املحلّيني والدولّيني، يف التموييل املبارش 
من جميع ما ورد عىل الصومال من أموال التمويل اإلنسايّن، 
٣.٥%، يذهب أكرثها إىل الحكومة.6 ومل يكن لذلك إاّل قليُل 
أََثٍر يف تغيري عوامل الحركّية )دينامّيات( يف عالئق القوة بني 
املنظامت غري  الدولّيني واملحلّيني. وقد ذكرت كلُّ  الفاعلني 
الحكومية، املحلّية والدولّية، التي كّلمناها أّن الَعَمَل طويَل 
األََمِد عىل تغيري األعراف صعٌب جّداً يف هذا النظام اإلنساين، 
هذا النظام الذي َيْكرُثُ أْن يرى الفاعلني املحلّيني مقاولني من 
الباطن، وأْن يكون الّتمِويُل فيه َقِصرَي األََمد يحصل بحسب 
نوع املرشوع. قالت نفيسة يوسف من َشَبَكة نجاد: “عندنا 
برنامٌج )يف قيادّية النساء(، يجري عاماً، ُندرُّب فيه وُنرشُِك، 
بْدء.”  عىل  عوداً  وُنجِريِه  جديد،  من  َنَتمّوُل  ثّم  فَيِقُف، 
حكومية  غري  محلّية  منظمة  من  فرح  جاما  عمر  ويصف 
شيئاً  التمويل  أموال  وَتْبِذيَر  اإلنسانّية  التمويلّية  الــَدْورَة 

فشيئاً، فيقول: “تجيء املعونة املالية إن جاء املطر.”

ثم إن الهمَّ َيْسَتغرُِق امُلْسَتطَلِعنَي من استدامة َبْذِل الجهد يف 
األمد الطويل، ويستصعبون أن يقدروا عىل القيادة يف هذا 
القطاع؛ ذلك أّن ُوُصولَهم إىل مواضع ُصْنِع القرار، وإمكاَنهم 
فللقيود  َمحُصوران.  يزاالن  ما  منّظامتهم،  يف  الجهد  إنفاَق 
تستبعد  التي  التمويل،  مبالغ  إنفاق  ُوُجوُه  بها  ُتَقيَُّد  التي 
العمل عىل التنمية امُلنّظمّية، لهذه القيود أثٌر يّسٌء يف إدارّية 
املنظامت املحلية غري الحكومية ويف كفايتها التِّْقنّية، ُينِشُئ 

حلقًة ُمْفَرغة ُترِكُد َجْدَوَل أعامل التوطني.7

وأمده  أْلنَي  رشوطه  متويٍل  إىل  املحلّية  املنظامت  وتحتاج 
أطول، لتضع برامج مستدامة، وليك تصري بالحّق يف القيادة 
داخَل القطاع. فلن ُيحِدَث االقتصار عىل بناء القدرات تغيرياً 
التمويل  ِزَياَدُة  ذلك  ُيحِدَث  أن  ميكن  الذي  إمنا  القوة،  يف 
الحكومية  غري  املحلية  املنظامت  بقيادّية  واإلقرار  وتنويعه 

وإرشاكها يف العمل.
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االنتصار للعدل امُلَناخي 
إىل  الصومـال  وأرض  الصومـال  يف  الهـمُّ  كان  قـد  وإذ 
–لسـبٍب وجيـه– يف االسـتجابة للحاجـات  اآلن مركـوزاً 
البلـد  فليـس يف  املنـاخ،  أزمـة  مـن  الحادثـة  اإلنسـانية 
َحَرَكـُة َعْدِل مناخـّي كثريٌة. واملنظـامت املحلّية اليوَم غري 
قـادرٍة عـىل أن تحتشـد وأن ُينـارِصَ بعضهـا بعضـاً لتغيري 
السياسـة العاملّيـة، ولكّنهـا َتْرُكُز هّمها يف االسـتجابة آلثار 
أزمـة املنـاخ وملـا يف املجتمعـات املحلّيـة مـن حاجـات 
والهيئـات  املحلّيـني،  الفاعلـني  عنـد  أّن  عـىل  ـة.  ُمِلحَّ
الدوليـة، والحكومـة املحلّية، َكِثرُي اسـتعداٍد لبنـاِء رسدّيٍة 
ُمَتامسـكة يف أزمـة املنـاخ ولاللتحـاق بَرْكـِب الَحـَرَكات 
العاملّيـة لتقليـل اآلثـار التـي ُتخلُِّفهـا أزمـة املنـاخ. إذ إّن 
يف الصومـال وأرض الصومـال وأشـباهها، ُيهّجـُر كثـرٌي من 
النـاس بأزمـة املنـاخ، مـع أّنهـم ليسـوا أكـرَث امُلتحّملـنَي 
مسـؤولّيَة االنبعاثـات التي ُتْسـِهُم يف أزمة املنـاخ. وبعُد، 
فـال بـّد للمجتمـع الـدويّل مـن أن ُيحّسـَن عملـُه فرَيُْصـَد 
عـىل  أفقـر،  التـي هـي  البـالد،  ملعونـة  أمـواالً جديـدًة 
َدْعـِم الرجـال والنسـاء املترّضريـن بالجفـاف وغـريه مـن 
الصدمـات املناخيـة، مـع مراعـاة املنظـور الجنـدرّي متام 

املراعـاة. 

 amy.croome@oxfam.org إميي كُروم 
ُمِديرَُة شؤون التأثري والتواصل

muna.hussein@oxfam.org منى حسني 
 موّظفٌة يف شؤون الجندر

 من ُمنظمِة ُأكسَفام يف الصومال وأرض الصومال 
 https://heca.oxfam.org/countries/somalia

 UNOCHA )December 2019( Humanitarian Needs Overview: Somalia .1
)استعراض الحاجات اإلنسانية: الصومال(

bit.ly/UNOCHA-Dec2019Somalia-needs
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)Relief Web( وشبكة الغوث )UNICEF( ٣. ُمنّظمُة األمم املّتحدة للطفولة
https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000134-som

ها الدول إقلياًم صومالّياً  أرض الصومال دولٌة أعَلَن أهُلها قياَمها من عند أنفسهم، وتعدُّ  .4
ُمْستقاّلً بُحْكِم نفسه.

 Ahmed S K )2016( European Union Somalia Gender Analysis Study, EU .٥
 and SIDRA 

)دراسة االتحاد األورويب التحليلية الجندرية امُلجرَاُة عىل الصومال(    
 bit.ly/EU-SIDRA-Somalia-gender-2018

 Africa‘s Voices and UNICEF )2017( Beliefs and practices of Somali citizens
 related to child protection and gender

)عقائد وُسَنُن أهل الصومال يف الجندر وحامية الطفل(
bit.ly/AfricasVoices-Somalia-2017

 Majid N, Abdirahman K, Poole L and Willitts-King B )2018( Funding to .6
 local humanitarian actors: Somalia case study, ODI, Humanitarian Policy

 Group, NEAR Network
)متويل الفاعلني اإلنسانّيني املحلّيني: دراسة حالة الصومال(

bit.ly/ODI-2018-funding-Somalia
7. يصدر عن منظمة ُأكسفام قريباً يف سنة 2020: تحليل الحال اإلنسانّية يف الصومال.

ان األصلّيني إىل الجندر والقوة والتهجري الناجم عن تغريُّ امُلَناخ  زوايا نظر الُسكَّ
سارة ِپنتُلو

ُعوُب األصليَّة، يف جميع منطقة امليكونغ الكربى الفرعّية، خططاً تستجيب بها ملا يخّلفه تغريُّ  تستعمل الشُّ
امُلَناخ من آثار وللتَّهجري الناجم عنه.

أكرث َمن يلقى ِشّدة َوْقع تغريُّ امُلَناخ هم أقرب الناس ُسْكنًى 
يف  األصلّية،  الشعوب  عىل  فيقع  الطبيعّية.  مواطنهم  من 
آسيا، من  الفرعّية يف جنويّب رشقّي  الكربى  امليكونغ  منطقة 
التهديد ما ُينِذُر بزوال ُسُبل معاشها وُطُرق عيشها التي جرى 
التقليد بأن َتْسُلَكها، ثم إّنها ُتقرَسُ عىل الهجرة، ُمّتخذًة إّياها 
املحلّية  النساء يف هذه املجتمعات  للتكيُّف. وتتحّمل  خّطًة 
ُشُعوبهّن،  ثقافة  بحسب  فهّن،  التكيُّف،  من  األكرب  العبء 

املسؤوالت عن إحضار القوت ورَْعي املاشية. 

 )Climate Smart ُوِمن  إسامرت  إكَلْيِمت  ُمَبادرُة  وأجرت 
Women(1، والسياق هذا، بحثاً ميدانّياً، جعلته عىل صعيد 

والوس،  ميامنار،  يف  أصلّيني  ساكنني  له  واختارت  القرى، 

وكمبوديا، وفيتنام، ابتغاَء َفْهِم ما يخّلفه تغريُّ امُلَناخ من آثار 
استجابة  ُسُبل  وَفْهِم  املحّي،  املجتمع  مستوى  يف  جندرية 
املجتمعات املحلّية لذلك يك تتكّيف هي والحال، وُتشارَِك ما 
تعرفه، وُتِقيُم صمودها. وقد ُعِقَد اجتامع يف بانكوك يف شهر 
ديسمرب/كانون األول سنَة 2019، فالتقى فيه ِوجاٌه من نساء 
املجتمع  من  وممثلني  السياسة،  وصانعو  األصلّيني،  السّكان 
املديّن، أتوا من املنطقة ليتبادلوا ما يعرفونه ويقيموا الروابط 

بينهم يف االستجابة لهذه األزمة التي ال تنفّك تشتّد.2 

اآلثار الجندرية 

واقعٌة  هي  التي  املساواة  عدم  وُجوَه  امُلَناخ  تغريُّ  ُد  وُيشدِّ
قبل وقوعه، فيؤّدي إىل تفاوت وجوه الّضعف. ولفهم هذه 
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