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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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ّ

UNOCHA (December 2019) Humanitarian Needs Overview: Somalia .1
(استعراض الحاجات اإلنسانية :الصومال)
bit.ly/UNOCHA-Dec2019Somalia-needs
bit.ly/Oxfam-climate-02122019 .2
ُ .3م ّ
نظم ُة األمم املتّحدة للطفولة ( )UNICEFوشبكة الغوث ()Relief Web
https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000134-som
 .4أرض الصومال ٌ
دولة أع َلنَ أه ُلها قيا َمها من عند أنفسهم ،وتعدُّ ها الدول إقلي ًام صومال ّياً
ُم ْس ّ ً
تقل بحُ ْك ِم نفسه.
Ahmed S K (2016) European Union Somalia Gender Analysis Study, EU .5
and SIDRA
(دراسة االتحاد األورويب التحليلية الجندرية ا ُملج َرا ُة 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
وسنَنُ أهل الصومال يف الجندر وحامية الطفل)
(عقائد ُ
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 اإلنسان ّيني املحل ّيني :دراسة حالة الصومال)
bit.ly/ODI-2018-funding-Somalia
 .7يصدر عن منظمة ُأكسفام قريباً يف سنة  :2020تحليل الحال اإلنسان ّية يف الصومال.

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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املجتمعي ،نظرت ِف َرق البحث يف
اآلثار يف املستوى
ّ
ُ
بس ُبل
املرتبطة
العمل
أدوار
ويف
،
س
األ
أدوار الجندر يف َ
ُ
املعاش.
وكــان ل ِف َرق البحث يف املجتمعات املحل ّية تجارب
خاص ًة ما يتع ّلق مبعرفة النساء القراءة
عىل رضوبّ ،
يطهن .ففي املجتمعات
والكتابة ومشاركتهنّ يف ُم ِح ِ
املحل ّية بــاوس ،كان انخفاض درجة معرفة النساء
القراء َة والكتاب َة مع ّوقاً لهنّ عن مشاركتهنّ يف أندية
ُصنْع القرار .قالت إحدى ا ُمل ْستَط َلعات ...“ :ال يحرض
االجتامعات إال الرجال ،وأما النساء فيقعدن يف بيوتهن.
تغي ا ُملنَاخ أو التك ُّيف ”.عىل
فال يخربن عن يش ٍء من ُّ
ّ
أن النساء يف كمبوديا كان لهنّ قد ٌر من القوة يف األرسة
أكرب .فقالت“ :وتنشط النساء يف قرية َك َرنغ ِته دوماً يف
استشارة السلطة املحل ّية ،ملعالجة حالة الجفاف ،وأيضاً
فقد ح ّثت [إحدى النساء] زوجها عىل رشا ِء آل ِة َض ٍّخ
ل ُت ْن ِق َذ محصول ُر ِّزها وغريه من املحاصيل”.
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هذا ،ويرتك كثري من ّ
العمل املوسم ّيني قراهم مع ِّ
كل
عوائلهم يف ا ُملدَد العجاف ساع َة ال عمل لهم يف الزراعة.
َ
سبيل
وبلغ هذا من الشيوع حتّى صار الناس َي َرونه
وتغي املناخ .ومع
معاش من ُس ُبل تكييف أنفسهم
ٍ
ُّ
عب املشاركون
ذلك ،يف املناقشات التي دارت يف املؤمترّ ،
عن قلقهم من أن الهجرة تزيد وجوه الضعف يف من
مهمشون أص ًال ،وتزيد من احتامل أخطار العنف
هم ّ
الجندري عىل النساء.

وقد أشارت نساء قو ِب ْلنَ يف الوس إىل األثر التفاو ّيت الذي
تخ ّلفه الهجرة يف النساء .ثم ع ّلقن و َذ َك ْر َن ّأن النساء ال
قس َن عىل السفر من
ُي ْخ َ ْب َن مبعلومات الهجرة اآلمنة ،و ُي َ ْ
غري جواز سفر وترصيح عملّ ،
وأن سفرهنّ عىل حدتهنّ
غري مأمون ،وأ ّنهن يفتقرن إىل االستقالل بشؤونهنّ إن
أردن السفر للعملّ ،
وأن الكوارث د ّمرت بيوتهنّ  ،وأنهن
ّ
يفتقرن يف مجتمعهنّ املحيل إىل الدَّ ْخل والوظيفة.
وحني تقع الكوارث الطبيع ّية ،كاإلعصار واإلعصار العايت
(التّيفون) والفيضان ،فقد تع ّوق مسؤول ّية النساء عن
ومع َّ
أن األرسة ك ّلها ُتس ِه ُم يف كسب رزقها ،فيها أدوار األطفال واملسنّني هروبهنّ أو وصولهنّ إىل مأوىً أو إىل
َ
وه َد يف ميامنار سنة 2008
جندرية متاميزة يف تقسيم العمل .ففي الزراعة ،تكون موضع رعاية صح ّية ،وهذا ُش ِ
ّ
املرضة ،إذ نزل بها إعصار َن ْر ِجس.
النساء يف مقدّ مة أعامل الغرس ،وإزالة األعشاب
وفالحة الحدائق البيت ّية ،وهذا يعني أنهنّ أ ّول َمن يعاين
الطقس واعتياص تو ُّقع حاله .وهنّ مع مسألة ُم ْلك األرض
عواقب اشتداد ّ
ْ
سعيهن إىل إيجاد طرق جديدة إلدارة هذه املوارد ،تزيد للشعوب األصل ّية حقوق أسالفها يف ُمل ِك أراضيهم ،إال ّأن
دائم اإلقرار بها وحاميتها ،وإن رسى
معاناتهنّ ‘االفتقار إىل الوقت’ ،سبب األدوار اإلضاف ّية هذه الحقوق غري ٍ
التي يؤ ِّد ّنها يف األرسة ،كالرعاية ّ
والط ْهي .وأما الرجال عليها الترشيعات املالمئة .ففي كمبوديا ،تتجه السياسات
ً
توجها قويا إىل احرتام حقوق الشعوب األصلية
فيتولون من الوظائف ما يطلب القوة الجسامن ّية ،سواء الوطن ّية ّ
كان ذلك يف أرضهم أو يف الغابة أو يف عمل بأجر ،وهم واإلقرار بها وبأدوارهم يف إدارتهم املستدامة للموارد
أ ّول من يخرج بحثاً عن عمل عند ندرة املوارد ،إذ ليس الطبيع ّية .ومع ذلك ،فقد هدّ دت الرشكات الخاصة
عليهم ما عىل النساء من الواجبات ُ
األ ْسية.
فوضعت هذه الحقوق ضدّ مصالح واضعي السياسات،
بيئي رسيع ،وإزالة األشجار ،وفقد
فأدّى ذلك إىل انحطاط ّ
ويف ميامنار ،أخربتنا إحدى النساء ّ
أن زوجها حني هاجر األرض.
َ
أفضل ،وجب عليها إدارة
ص عملٍ
إىل ماليزيا إلصاب ِة ُف َر ِ
ّ
كاإلنتاج
ها،
ل
ك
شؤون وأعامل األرسة
فتخصص الحكومة األرض وتوزعها بني
الزراعي وتد ُّبر أمر وأما يف الوس،
ّ
ّ
ُ
ما يرسله إليها زوجها من املال بالحواالت .وعىل الرغم الناس ،ولكنها تعطي األ َس قطع األرض الصغرى ،فتضيع
ّ
تحسنٌ يف املساواة بني الجنسنيُّ ،
يظل عىل ُسنَن أعاملهم الزراعية التي درجوا عليها وال بدّ
مم قد ُي َرى أنه ُّ
ُ
مركز النساء من مركز الرجال أخفض .وما تزال األ َس منها إلنتاج ما يكفي من الغذاء ،من غري االستعانة مببيد
التي َت ُعولها اإلناث محاط ًة مبجتمعات محل ّية ال ُت ِق ُّر ّ
حاالت أخرى ،بيعت األرايض لرشكات
بأن األعشاب .ويف
ٍ
النساء والرجال يف املركز َس َواء ،فتعاين ِّ
الشدّ َة من ذلك.
خاصة .وقد هُ ّجرت بعض املجتمعات املحل ّية بسبب
ّ
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املشاريع الكهرمائ ّيةُ ،فن ِقلوا إىل مواضع ال يستطيعون
الوصول منها إىل األرايض أو الحصول عليها .ولكن جاء عىل
ُّصاءْ :
“أن ليس لل َف ْصلِ بني الشعوب األصل ّية
لسان أحد الن َ َ
والغابات من سبيل ،فال حياة لهم من غريها”.

َت َشا ُر ُك املعرفة وغري هذا من خطط التك ُّيف

يف املجتمعات املحل ّية تن ُّوع كثري يف اآلراء وزوايا النظر التي
تغي املناخ ،قالت
لها صلة بإمكان أن تك ِّي َف نفسها بحسب ُّ
س ّيدة من س ّيدات الشعوب األصل ّية من ميامنار:
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وجدت تجربة قرية َك َرنغ ِته يف كمبوديا ،حيث أسهم إنشاء
جمع ّية ادّخار ،قا َد ْت ُه منظمة غري حكومية ،يف متكني الحال
ّ
السكان األصل ّيني .فأصبح أفرادها
اقتصادية ملجتمعات
اليو َم َ
أنش َط يف األعامل التجارية املجتمع ّية ويف مجموعات
الرشكات واملشاريع ،وقد َن َجحوا يف تطبيق أمنوذج يجري
عليه املزارع وا ُملن ِتج ،وأنشؤوا جمعي ًة تعاون ّية زراع ّية
وشبكات للفالحني ،ودعموا أنظمة ال ّري ،وبنوا القدرة عىل
إدارة األعامل.

عىل ّأن االعتامد عىل ُّ
تدخل املنظامت غري الحكومية
ّ
“إن حال قرانا يوقع يف القلب اليأس ،وليس ُيدْ َرى كيف ال ميكن أن يكون أ ّول َح ْبل اتصال يف االستجابة لتحدّ ي
تغي املناخ .ففي كمبوديا ،تقول
ُي ْصنَع للمستقبل بسبب تفاوت الطقس .وال يعرف أهلها التَّهجري الناجم عن ُّ
حال .حتّى ّإن أنا ال أعــرف ،وال أدري مجتمعات ّ
لهذه املشكالت ًّ
السكان األصل ّيني:
كيف أعالج هذه الحال ،ولكنّي أحاول تحسني إنتاج ّية
“نرى أ ّنا ميكننا أن نحصل عىل املعلومات بطريقة أحسن.
املحصول”.
فرنيد أن يكون لدى الحكومة الكمبود ّية مندوبني من
ّ
السكان األصل ّيني ،عىل ّ
الص ُعد ،وال س ّيام يف لجنة
وفيام ييل ما أخربت به امرأة كمبود ّية ،قالت:
كل ُّ
الكوارث”.
“نعرف ّأن الفيضان حني يجيء ننتقل وعوائلنا إىل املواضع
فبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
املرتفعة من األرض حتّى نحيا .ثم ّإن األشجار هي إحدى وأما ميامنار،
ٍ
نشئت منظمة من املجتمع املد ّين تقودها النساء ،ويطلق
األشياء التي تحمينا من الفيضان .فنحن نعرف أ ّيها نقطع ُأ ِ
ُ
نشئت لتؤ ّلف الشبكات
تغي املناخ”.
عليها ‘ ِف َرق القيادة البلد ّية’ ،وقد أ ِ
وأيها نحفظ للوقاية من آثار ُّ
ّ
ْ
ابتغا َء َد ْعم ما ُيولدُ الدّخل من أعامل ،وبناء قدرة نساء
املهني ،وورشات توسيع املدارك
ويظهر باالستناد إىل البحث الذي أجرته ُم َبادر ُة إك َل ْي ِمت الريف ،وإتاحة التدريب
ّ
والصحة والت ّ
ّغذي.
إسامرت ُو ِمن ،أن أهل املجتمعات املحل ّية املختارة يف حول اال ّتجار بالبرش والعنف الجندري
ّ
كمبوديا استعملوا خطط تك ُّي ٍف فالحة ،قادرة عىل أن وقد أ ّلفت هذه الجامعات الفردية أوالً ،يف مستوى
تحفظ لهم ُس ُبل معاشهم ،من غري أن يحتاجوا يف تحقيقها القرية ،مجموعات عنقود ّية عالية املستوى عىل التدريج
ثم ّ
نظمت نفسها بنفسها يف املستوى
إىل ترك مجتمعاتهم املحل ّية ،وهــذا عكس ما حدث لتحسني التنسيقّ ،
للمجتمعات املحل ّية يف الوس وميامنار .ومام ال ّ
الوطني ،ثم أنشأت أخرياً أول شبك ٍة وطن ّية يف البلد لنساء
شك فيه ّأن
ّ
ٌ
نظامت الريف –واسمها َمي دُو َك َبار (أي الشبكة الوطن ّية لنساء
حضور املنظامت الدولية غري الحكومية –وهي ُم
قالت املجتمعات املحل ّية فيها خرياً– يف كمبوديا أكرث من الريف –)3وذلك لوصل نساء الريف بعضهنّ ببعض يف كل
حضورها يف الوس وميامنار.
البلد ،وليخربوا بحاجاتهن املانحني والفاعلني يف التنمية
والحكومة.
مثال ذلكّ :أن يف قرية پو تشورب يف كمبوديا ،دعمت
ُّ
َ
ّ
َ
تغي املناخ ،وذلك ثم إن بني نساء الشعوب األصل ّية ثقافة تعل ٍم وتشا ُر ِك
املنظامت غري الحكومية التك ُّيف بحسب ُّ
بالعمل مع أصحاب املصلحة املحل ّيني (ومهم شبكات من َم ْعرف ٍة ،إذ يخرب بعضهنّ بعضاً مبا يعرفنه من ُسنَن الزراعة
نساء الشعوب األصل ّية وشبكات شباب وشا ّبات منهم) والتك ُّيفَ ،و َص َل ْت إليهنّ جي ًال بعد جيل .وكان خرج من
عىل بناء خزّانٍ صغري ميدّ القرية باملاء طوال السنةُ ،
لأل َس مؤمتر إك َل ْي ِمت إسامرت ُو ِمن ُكو ِن ْكت (Climate Smart
ولري حدائق البيوت أيضاً .ومن التجارب املشابهة التي  )Women Connectالذي عُ ِق َد يف بانكوك يف ديسمرب/
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كانون األول سن َة  18 ،2019رسالة وتوصية رئيسة ،فكان الجامعات يف القرى املحل ّية إىل شبكات محل ّية كيف يكون.
4
ومع ذلك ،فمشاركة النساء تقتيض مهارات يحتجن إليها.
لنصفها صلة بتشارك املعارف وتبادلها.
ولكنّ إحدى املصاعب التي ما تزال قامئ ًة يف طريق تبادل
املعرفة املحل ّية ،هي اللغة؛ فللشعوب األصل ّية يف جنو ّيب
رشقي آسيا من اللغات يش ٌء كث ٌري مختلف ،وال يقع ذلك
ّ
بني بل ٍد وبل ٍد فحسب ،بل يقع أيضاً داخل البالد .وفوق
تغي املناخ،
ذلك ،نجد يف الحقيقة ّأن كثرياً من معلومات ُّ
ٌ
موجودة يف
الجنسني،
وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني
َ
األكرث باللغة اإلنجليزية.
هذا ،وإحدى األدوات التي ُتستع َمل يف تبادل املعرفة
يف ميامنار هي تطبيق اسمه آي ُو َمن إ ِنسبا ِي ِرنغ ُو َمن
( ،)iWomen Inspiring Womenأنشأته وط ّورته
الشبكة الوطن ّية لنساء الريف ،حتّى تستطيع نساء
إس َ
ــاعَ أصواتهنّ من خالل استطالع الــرأي،
الريف ْ
مفصلة ،ورواية القصص .وميكن أن
ودراسات استطالع ّية ّ
َت ِج َد نساء الريف من التطبيق أد ّلة عىل ما يثري قلقهنّ
من املسائل ،كالعنف الجندري أو الهجرة اآلمنة ،ثم ميكن
أن يخربن بها غريهنّ من نساء الريف ،والحكومة املحل ّية
والوطن ّية .ومع قدوم شهر مايو/أيار سنة  ،2020بلغ عدد
النساء ا ُمل ْستَع ِم َل ِت التطبيقَ أكرث من  ،1000يف  31ناحية.

ٌ
توصيات ل َو ْضع الربامج

بالنظر إىل الطبيعة املشرتكة بني األجيال يف تشارك

ثم ينبغي ل َد ْور الفاعلني الخارج ّيني أن يقترص عىل َد ْعم
ُّ
التدخل املَ ُقود مجتمع ّياً ،فيستعملون ما عندهم من تأثري يف
بناء جسور شبكات أوسع .فمن الواضح ،يف املثال الكمبوديّ
واملثال وامليامناريّ  ،أن املساعدة ال ِّت ْقن ّية التي تتيحها
ٌ
مفيدة ،ومع ذلك ،كثرياً ما يحتاج إحداث
منظامت التنمية
تغي ٍري يف األعراف الجندرية إىل أكرث من ُّ
التدخل التقني ،ثم
ّإن الس ّكان املحل ّيني هم َمنْ عندَهم الفهم العميق ملا تحتاج
إليه املجتمعات املحل ّية.
وأما التوصية التي نختم بها ،فهي أن يُو َّث َق التقليديّ من
وسنَن عمل ،ليك ُيحا َفظ عىل معارف الشعوب
معرف ٍة ُ
ّ
َ
األصل ّية ،و ُيؤث َر يف السياسات .فقد قالت إحدى املشاركات
ببانكوك:
نساء من بال ٍد أخرى
“بعد أن حرضت املؤمتر ،أدركت أن ً
عليهن التحديات نفسها التي تقع علينا يف ميامنار ،وقد
يقع
ّ
منهن ...ولذلك ،ينبغي لنا العمل مع ًا ،يف صعيد
تع ّلمت ّ
بتغي
السياسات ،عىل مشاركة النساء يف ُصنْ ع القرار املتع ّلق ُّ
خب غرينا مبا نعرفه من معلومات] يف التحدّ يات
املناخ و[أن ُن ِ َ
الواقعة علينا”.
سارة ِپنت ُلو sarah.pentlow@gmail.com

يل ،وإىل الطريقة التي مستشار ٌة يف شؤون املساواة بني الجنسني ،يف ّ
املعرفة بني أفراد املجتمع املح ّ
وسو
منظمة ُك ُ
تأخذ بها عوائل بأرسها يف ُس ُبل املعاشُ ،ي َــرى أنه إنرتناشيونال ( )Cuso Internationalحتّى َع ْه ٍد غري بعيد من
ينبغي ا ّتخاذ مقاربة محورها العائلة ،يف ِّ
كل
تدريب اليوم https://cusointernational.org
ٍ

أو ورشــة أو ّ
تغي املناخ أو
خطة تك ُّيف بحسب ُّ
مساواة بني الجنسني .وقد استعملت هذه الطريقة
برنامج ملنظمة ِك ْي ،اسمه
يف الوس ،وكانت جزءاً من
ٍ
برنامج نساء األقل ّيات العرق ّية يف املناطق القاصية
 ،(CARE’s Remote Ethnic Women)5وهناك نجحت
يف بدء َك ْس األعراف االجتامع ّية والحوائل الجندرية.
هذا ،وقد برز من البحث دعوة واضحة إىل بناء قدرات
مع ّينة يف النساء لزيادة معرفتهنّ بالقراءة والكتابة،
ومهاراتهنّ القياد ّية ،ومشاركتهنّ يف السياسة املحل ّية.
أمنوذج ُي ِري تط ُّور
فمثال الشبكة الوطن ّية لنساء الريف
ٌ

 .1كان طول هذا املرشوع سن ًة ،ن ّفذته ّ
وسو إنرتناشيونال
منظمة ُك ُ
)ّ (Cuso International
ومنظمة معاهدة الشعوب األصل ّية يف آسيا
) ،(Asia Indigenous Peoples’ Pactوم ّولَه معهد البيئة يف اس ُت ْك ُه ْلم
) ،(Stockholm Environment Instituteوكان هذا التمويل جزءاً من صندوقه،
اتيجي ،وبرنامجه ،برنامج التعاون التط ّوعي بكندا يف شؤون العامل
صندوق التعاون اإلسرت ّ
( ،)Global Affairs Canada Volunteer Cooperationو ُر ِك َز هَ ُّم املرشوع يف إرشاك
رشقي آسيا ،إلجراء تحاور أشمل ،حول السياسات
نساء الشعوب األصل ّية يف جنو ّيب ّ
املناخ ّية.
وسو
 .2كان هذا مرشوعَ ب َْح ٍث مشرتكَ ،
وحد ََث ت ََشارُكٍ يف املعرفة ،عقدته منظمة ُك ُ
إنرتناشيونال ّ
ومنظمة معاهدة الشعوب األصل ّية يف آسيا.
bit.ly/2Sxzdxu
خارج ميامنار باسم شبكة نساء الريف يف ميامنار
 .3وتُع َرف أيضاً َ
(Myanmar Rural Women’s Network).
bit.ly/2HurOJd .4
 .5انظرbit.ly/CARE-Laos-Remote :

