اختتام مشروع:
«إدماج مقاربة النوع االجتماعي في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية
المتصلة بالمياه والتكيف مع التغيرات المناخية،
تعزيز قدرات النساء بجهة مراكش  -آسفي»
الم َن َفذ من طرف:
ُ
«مركز التنمية لجهة تانسيفت» وشركاءه
والم َم َّول من طرف:
ُ
«صندوق المنح الخضراء العالمي ()Global Greengrants Fund

تقديم
املــروع ســعى إىل تســليط الضــوء عــى قضايــا املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســاء والفتيــات مــن خــال التعريــف
باهلــدف اخلامــس ( )5مــن أجنــدة أهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030وذلــك عــر طــرح حــاالت التفاوتــات عــى
صعيــد النــوع االجتامعــي مــن حيــث امكانيــة االســتفادة والتحكــم يف املــوارد الطبيعيــة واملنافــع والتكاليــف وصنــع
القــرار بــن النســاء والرجــال .وهلــذه الغايــة ،تــم حتديــد  5مســتويات مــن أجــل معاجلــة القضايــا املعاجلــة أثنــاء تنفيــذ
هــذا املــروع ،وهــي عــى الشــكل اآليت:
●تعزيــز مقاربــة النــوع االجتامعــي ،مــن خــال حتديــد املفاهيــم والســياق التارخيــي ملقاربــة النــوع االجتامعــي ،مــع
الرتكيــز عــى اهلــدف اخلامــس ( :)5املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســاء والفتيــات (أجنــدة التنميــة املســتدامة
.)2030
●حتديــد العالقــة القائمــة بــن التغــرات املناخيــة والكــوارث الطبيعيــة والنــوع االجتامعــي ،وذلــك مــن خــال ربــط
اهلــدف اخلامــس ( )5واهلــدف الثالــث عــر ( :)13العمــل املناخــي يف أجنــدة التنميــة املســتدامة .2030
●تثمــن املــوارد الطبيعيــة ومحايــة التنــوع البيولوجــي ،مــن خــال تقديــم نــاذج مــن مشــاريع منجــزة داجمــة ملقاربــة
النــوع االجتامعــي ،مــع الرتكيــز عــى اهلــدف اخلامــس ( :)5املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســاء والفتيــات
واألهــداف البيئيــة  14و( 15مــن أجنــدة التنميــة املســتدامة .)2030
●تعزيــز حكامــة إدارة امليــاه وعالقتهــا بالنــوع االجتامعــي ،مــن خــال تســليط الضــوء عــى العالقــة القائمــة بــن
اهلــدف اخلامــس ( )5واهلــدف الســادس ( :)6امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف أجنــدة التنميــة
.2030
●حتديــد العالقــة بــن اهلــدف اخلامــس ( )5واهلــدف الثامــن ( :)8العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد يف أجنــدة التنميــة
 2030يف أفــق التمكــن االقتصــادي للنســاء ضمــن الوظائــف اخلــراء.
وقــد اختتــم مركــز التنميــة جلهــة تانســيفت ( ،)CDRTاخلميــس  14يوليــوز  ،2022مــروع «إدمــاج مقاربــة النــوع
االجتامعــي يف تدبــر خماطــر الكــوارث الطبيعيــة املتصلــة بامليــاه والتكيــف مــع التغــرات املناخيــة :تعزيــز قــدرات
النســاء بجهــة مراكــش  -آســفي ،الــذي اســتمر ملــدة ( )6أشــهر ختللــه العديــد مــن األنشــطة والورشــات التدريبيــة
احلضوريــة واالفرتاضيــة.

قالوا عن المشروع ...

السيدة شيرين طلعت
اال�ست�شارية ملنطقة �شمال افريقيا وال�شرق األأو�سط
لدى �صندوق املنح اخل�ضراء العاملي (:)Global Greengrants Fund

إن منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا مــن أكثــر املناطــق تأثــرا بتداعيــات التغــر املناخــي ،وأكثــر منطقــة تدفــع
فاتورتــه دون أن يكــون هلــا مســامهة كبــرة مــن حيــث العوامــل املســببة لالحــرار العاملــي ،ويبقــى أفقــر املجتمعــات
ومــن هــم يف أوضــاع هشــة ،وخاصــة النســاء والفتيــات ،هــم مــن يتحملــون وطــأة التغــر املناخــي مــن الناحيــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة .يف هــذا الصــدد ،رصحــت الســيدة رشيــن طلعــت ،االستشــارية ملنطقــة شــال
افريقيــا والــرق األوســط لــدى صنــدوق املنــح اخلــراء العاملــي ( ،)Global Greengrants Fundأن مــروع
«إدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف تدبــر خماطــر الكــوارث الطبيعيــة املتصلــة بامليــاه والتكيــف مــع التغــرات املناخية
 :تعزيــز قــدرات النســاء بجهــة مراكــش  -آســفي ،املنفــذ مــن طــرف «مركــز التنميــة جلهــة تانســيفت» ،واملمــول مــن
طــرف «صنــدوق املنــح اخلــراء العاملــي» جــاء ليعــزز مــن قــدرات الناشــطات يف املجتمــع املــدين يف جمــال إدارة امليــاه
وتدبــر خماطــر الكــوارث الطبيعيــة والتكيــف مــع التغــر املناخــي عــى مســتوى جهــة مراكش-آســفي (املغــرب).
وعــرت رشيــن عــن ســعادهتا لنجــاح املــروع الــذي كان مــن أهــم ثــاره زيــادة الوعــي الفكــري ملفهــوم النــوع
االجتامعــي والعمــل املناخــي لــدى النســاء الناشــطات يف املجتمــع املــدين املحــي .كــا أكــدت عــى أن العمــل لتحقيــق
املســاواة بــن اجلنســن هــو املفتــاح ملعاجلــة املخاطــر املتزايــدة التــي يشــكلها تغــر املنــاخ .وانطالقــا مــن هــذا املــروع
املنجــز ،فاألهــداف التــي ندعمهــا عــر خمتلــف املبــادرات التــي أنجــزت يف إطــاره ،تســعى إىل التمكــن مــن اهلــدف
اخلامــس (« )5املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن النســاء والفتيــات» وكــذا اهلــدف الثالــث عــر (« )13العمــل املناخــي»
ضمــن أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام .2030

السيد أحمد الشهبوني
رئي�س مركز التنمية جلهة تان�سيفت ،مراك�ش ،املغرب.

بــدوره ،أكــد الســيد أمحــد الشــهبوين ،رئيــس مركــز التنميــة جلهــة تانســيفت ( )CDRTيف كلمـ ًة لــه خــال التكوينــات
املربجمــة يف إطــار هــذا املــروع ،أن املطلــوب مــن املجتمــع املــدين النســائي أن يعــي بقضايــا النــوع االجتامعــي وربطهــا
بتدبــر املــوارد الطبيعيــة ،خصوصـ ًا املــوارد املائيــة باجلهــة ،وكــذا القــدرة عــى التكيــف مــع خماطــر الكــوارث الطبيعيــة
نتيجــة التغــر املناخــي الــذي يعيشــه املغــرب عــى غــرار باقــي دول العــامل .وشــكر الشــهبوين «صنــدوق املنــح اخلــراء
العاملــي» عــى دوره الريــادي يف خدمــة قضايــا املجتمعــات املحليــة يف عالقــة باملنــاخ والتنــوع البيولوجــي واملــوارد
الطبيعيــة عــى كافــة املســتويات ،خاصــة يف املشــاريع التــي هتتــم بقضايــا النســاء والنــوع االجتامعــي وهتــدف لتعزيــز
قدراهتــم عــى جتــاوز اهلشاشــة املجاليــة واملجتمعيــة.

السيدة هيام قعلول
من�سقة ال�شبكة العربية للنوع االجتماعي والتنمية ( ،)ANGEDومن�سقة برنامج التدريب «امل�ساواة بني اجلن�سني
يف �أجندة التنمية  »2030ملركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ( )CAWTARبتون�س.

تبعـ ًا لتوصيــات االجتــاع االســراتيجي الــذي عقــده مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث «كوثــر» يف جويليــة/
يوليــو  ،2019الــذي أكــد عــى رضورة تعزيز انخــراط أعضــاء شــبكة أنجــد يف أنشــطة املركــز وأيض ـ ًا العمــل عــى
ترشيكــه يف األنشــطة واملشــاريع التــي تتامشــى وأهدافــه وبراجمــه ،وبمبــادرة مــن عضــو الشــبكة العربيــة للنــوع
االجتامعــي والتنميــة «أنجــد» الدكتــور يوســف الكمــري ،انخــرط مركــز «كوثــر» يف مــروع «إدمــاج مقاربــة النــوع
االجتامعــي يف تدبــر خماطــر الكــوارث الطبيعيــة املتصلــة بامليــاه والتكيــف مــع التغــرات املناخيــة :تعزيــز قــدرات
النســاء بجهــة مراكــش  -آســفي واملمــول مــن طــرف «صنــدوق املنــح اخلــراء العاملــي (Global Greengrants
 .)Fundمتثلــت رشاكــة «كوثــر» يف إتاحــة منصتــه االلكرتونيــة للتعلــم عــن بعــد ،التــي بعثهــا بدعــم مــن برنامــج
اخلليــج العــريب للتنمية(  أجفنــد) ،يف مناســبتني لفائــدة مــا يزيــد عــن  260عضــو وعضــوة مــن خمتلــف مجعيــات
املجتمــع املــدين املتواجــدة يف جهــة مراكــش  -آســفي هبــدف االســتفادة مــن برناجمــه التعليمــي حــول «املســاواة بــن
اجلنســن يف أجنــدة « .2030كــا عقــد مركــز «كوثــر» اجتامعــا عــن بعــد مــع املســتفيدين واملســتفيدات مــن التدريــب
وذلــك لتقديم هــذا الربنامــج كوثــر.
يتضمن الربنامج التدريبي اإللكرتوين  9وحدات تعلم ذايت:
   .1املساواة بني اجلنسني يف أجندة  :2030مقدمات؛

  .5املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030؛

 .2املســاواة بــن اجلنســن يف أجنــدة  :2030مدخــل إىل مفهــوم
التنميــة؛

 .7املجتمع املدين واملساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030؛

  .4أجندة  :2030خصائصها وأقسامها؛

  .9منارصة املساواة بني اجلنسني يف أجندة .2030

 .3املساواة بني اجلنسني يف أجندة  :2030ملاذا خطة جديدة؛

  .6اإلعالم واملساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030؛
  .8أجندة  :2030قياس التغيري يف املنطقة العربية؛

يمنح مركز «كوثر» شهادات للمشاركني واملشاركات الذين يكملون أكثر من  % 50من التدريب بتفوق.

السيد حمزة ودغيري
رئي�س الهيئة االدارية ل�شبكة العمل املناخي بالعامل العربي ()CANAW

وأكــد الســيد محــزة ودغــري ،رئيــس اهليئــة االداريــة لشــبكة العمــل املناخــي بالعــامل العــريب ( ،)CANAWعــى أن
املــروع املنفــذ مــن طــرف «مركــز التنميــة جلهــة تانســيفت» ،العضــو الفاعــل بالشــبكة ( ،)CANAWيســعى إىل
حتســن قــدرات املجتمــع املــدين بجهــة مراكش-آســفي املهتــم بالشــأن البيئــي وتوســيع اطالعــه عــى مقاربــة النــوع
االجتامعــي وقضايــا البيئــة املتشــعبة واملتقاطعــة ،والــذي ســيمكن حتـ ًا مــن جتويــد قيمــة الرتافــع املــدين يف مثــل هــذه
القضايــا البالغــة األمهيــة ،واملســامهة يف اختــاذ القــرار مــع خمتلــف املتدخلــن يف الشــأن البيئــي املؤسســايت واملــدين ،حمليــا
وجهويــا ووطنيــا ودوليــا .وكــركاء يف تنفيــذ املــروع املنجــز ،نســعى يف « شــبكة العمــل املناخــي يف العــامل العــريب «
إىل تعزيــز مفهــوم محايــة املنــاخ والطاقــة املتجــددة ،باإلضافــة إىل تطويــر اســراتيجيات التنميــة اخلاصــة بتقليــل انبعــاث
الكربــون مــن املنشــآت يف مجيــع أنحــاء املنطقــة العربيــة .كــا وتركــز الشــبكة أيضــا عــى املجــاالت التــي تتعلــق بحاميــة
وتغــر املنــاخ وانعــدام األمــن الغذائــي بالوطــن العــريب .وهلــذا
املجــاالت اجلغرافيــة التــي تعــاين مــن نــدرة امليــاه
ّ
الغــرض ،تــم إنشــاء هــذه الشــبكة لتمكــن املجتمــع املــدين اجلامعــات البعيــدة جغراف ّي ـ ًا لتبــادل املعرفــة والتعــاون يف
املجــاالت ذات االهتــام املشــرك والتقــدم يف برنامــج التحســيس بالتغــر املناخــي وأثــاره عــى املســتوى االقتصــادي
واالجتامعــي .لتعزيــز القــدرات لدهيــم لدفــع وحتريــك السياســات بشــكل فعــال لتغيــر األفــكار الســائدة لتحقيــق
إنجــازات قويــة يف جمــال العمــل املناخــي.

السيد عماد سعد
رئي�س �شبكة بيئة �أبوظبي (االمارات العربية املتحدة)

ورصح الســيد عــاد ســعد ،رئيــس شــبكة بيئــة أبوظبــي (االمــارات العربيــة املتحــدة) ،املســاهم يف تنفيــذ هــذا املــروع،
عــى أن تشــعب الشــأن البيئــي ودقــة القضايــا املرتبطــة بــه تتطلــب توحيــد اجلهــود عىل مســتويني ،أوهلــا بــن اجلمعيات
الفاعلــة يف احلقــل البيئــي لتبــادل املامرســات اجليــدة والناجحــة والتجــارب املوفقــة ،واملســتوى الثــاين بــن املجتمــع
املــدين وكافــة املتدخلــن املؤسســاتيني املوكــول إليهــم تدبــر الشــأن البيئــي أو املتدخلــن يف هــذا االطــار بشــكل مبــارش
أو غــر مبــارش خاصــة اهليئــات املنتخبــة واجلمعيــات املهنيــة والــركاء االجتامعيــن والفعاليــات االقتصاديــة .وعليــه
فاملــروع املنجــز مــن طــرف «مركــز التنميــة جلهــة تانســيفت» حــول قضايــا النــوع االجتامعــي والعدالــة املناخيــة قــد
قــارب االشــكاليات املطروحــة مــن خــال توحيــد املفاهيــم املرتبطــة بالنــوع «اجلنــدر» والكــوارث الطبيعيــة نتيجــة
التغــرات املناخيــة لــدى الناشــطات يف املجتمــع املــدين بجهــة مراكش-آســفي باململكــة املغربيــة .كــا ركــز املــروع يف
إحــدى دوراتــه التكوينيــة املوجهــة للمجتمــع املحــي حــول موضــوع« :الوظائــف اخلــراء ودورهــا يف تعزيــز مقاربــة
النــوع االجتامعــي» .والــذي أجــاب عــن ثالثــة أســئلة حموريــة وهــي :مــا هــو املقصــود بالوظائــف اخلــراء؟ ومــا
عالقتهــا بالنــوع االجتامعــي والتنميــة املســتدامة؟ ومــا هــو دور الوظائــف اخلــراء يف تعزيــز العمــل الالئــق؟

السيد يوسف الكمري
من�سق امل�شروع ،مركز التنمية جلهة تان�سيفت ،مراك�ش ،املغرب.

واعتــر الســيد يوســف الكمــري ،منســق املــروع املنفــذ مــن طــرف «مركــز التنميــة جلهــة تانســيفت» ،واملمــول مــن
طــرف «صنــدوق املنــح اخلــراء العاملــي» أن الرهــان األســايس مــن خــال املــروع املنجــز ،هــو تقويــة قــدرات
فعاليــات املجتمــع املــدين يف الرتافــع مــن أجــل البيئــة والعدالــة املناخيــة وإنضــاج االفــكار وصياغــة مشــاريع مراعيــة
للنــوع االجتامعــي ،واقعيــة وطموحــة وقابلــة للتنزيــل عــى أرض امليــدان .كــا ســعى املرشوع اخلــاص ،حســب املصدر
ذاتــه ،مــن إبــاغ صــوت النســاء القرويــات باجلهــة الــذي يعــد جــزء ًا أساســي ًا يف تدبــر ومعاجلــة االشــكاالت البيئيــة
واملخاطــر املرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة نتيجــة التغــر املناخــي ،وكــذا املســامهة يف صنــع القــرار وتنزيلــه واحلفــاظ
عــى النظــم االيكولوجيــة باجلهــة .وهلــذا الغــرض ،فالنســاء بســبب قدرهتــن النوعيــة يمكــن اعتبارهــن كـــ «حمــركات
للحلــول» عندمــا يتــم متكينهــن بشــكل فعــي عــى كافــة املســتويات .وقــد أظهــر حتليــل قامــت بــه األمــم املتحــدة أن
الرجــال والنســاء لدهيــم آليــات تأقلــم خمتلفــة ونقــاط ضعــف يف مواجهــة تغــر املنــاخ .إذن ليــس مــن املســتغرب أخــذ
عامــل ديناميــات النــوع االجتامعــي يف االعتبــار عنــد تصميــم وتنفيــذ اســراتيجيات للن ُُهــج التكيفيــة مــع تغــر املنــاخ.

وقــد حظــي املــروع يف ختامــه عــى ســعادة املشــاركات واملشــاركني فيــه ،داعــن إىل املزيــد مــن هــذه املشــاريع التــي
تعــزز وترفــع مــن ثقافــة ومعرفــة املجتمــع املــدين النســائي ممــا يســاعدهن يف التعامــل مــع االزمــات الناجتــة عــن
التقلبــات املناخيــة مســتقب ً
ال عــى املســتوى املحــي واجلهــوي والوطنــي.
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