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© هيئة األمم المتحدة للمرأة 2022

اآلراء الواردة يف هذا المنشور هي آراء المؤلف )المؤلفني( 
وال تمثل بالرضورة وجهات نظر هيئة األمم المتحدة للمرأة 

أو األمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.
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 يلخص هذا المنشور المناقشات والتوصيات اليت افرزتها الندوة الشبكية اليت نظمتها هيئة األمم
 المتحدة للمرأة يف ليبيا احتفااًل باليوم العالمي للمرأة يف 8 مارس 2022. وقد تم تنظيم هذه الندوة

 بتمويل سخي من حكومة الرنويج وبالرشاكة مع برنامج األغذية العالمي، مع التذكري بأن اآلراء الواردة
 يف هذا المنشور هي آراء المحارضين أثناء الندوة وال تمثل بالرضورة وجهات نظر هيئة األمم المتحدة

للمرأة أو األمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها

حول هذا التقرير

 شــكر وتقدير
التحرير: هديل سعادة 
ترجمة: د. رجاء الوردي 

المراجعة اللغوية والتدقيق: غادة كنو -مساعدة برامج المرأة والسالم واألمن - هيئة األمم المتحدة للمرأة بليبيا  
تم إعداد هذا التقرير بإسهام من: 

  
• هالة بوقعيقيص مديرة مركز جسور للدراسات والتنمية 

• دانييال دام دي جونج -أستاذة مشاركة يف مركز غروتيوس للدراسات القانونية الدولية بجامعة ليدن. 
• خولة الرمايل- زميلة المناخ يف األمم المتحدة للتغري المناخي وجامعة األمم المتحدة - البيئة والصحة والسالمة 

• نيسا بك درنة-  شخصية إعالمية وناشطة مناخية ومؤسسة مرشوع موالن 
• أمل ريدان - مفاوضة تونسية شابة بشأن تغري المناخ 

• مــالك التائــب - اسنشــارية وباحثــة مســتقلة يف السياســات البيئيــة - تركــز عــى األمــن المــايئ والغــذايئ يف ليبيــا ومنطقــة 
الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا 

• يرس بن عيل - مساعدة برامج )سبل العيش وتغري المناخ ونظم األغذية( برنامج األغذية العالمي 
• غادة كنو - مساعدة برامج المرأة والسالم واألمن- هيئة األمم المتحدة للمرأة بليبيا 
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الملخص التنفيذي
 نظمت هيئة األمم المتحدة للمرأة يف ليبيا ندوة شبكية بمناسبة اليوم العالمي
 للمرأة يف 8 مارس 2022 سلطت فيها الضوء عى قدرة النساء والفتيات الليبيات

 عى المشاركة يف العمل المناخي، كما حددت التحديات الرئيسية لمشاركتهن وقدمت
توصيات بشأن الطريق إىل األمام

بدور االعرتاف  ينبغي  أنه  عىل  الندوة  خالل  االتفاق   تم 
الزناعات اثناء  سيما  ال  المناخ،  تغري  يف  والفتاة   المرأة 
الن ونظرا  المناخي.  للعمل  ورشط  كحق  الزناع،  بعد   وما 
عدم عن  تنم  ممارسات  يواجهن  زلن  ال  والفتيات   النساء 
 المساواة، بما يف ذلك االستبعاد من صنع القرار والفرص
مشاركتهن تؤدي  أن  المرجح  من  فإنه   االقتصادية، 
 المتساوية إىل زيادة فعالية تدابري التخفيف والتكيف، حيث

 أنهن يجلنب وجهات نظرهن وخرباتهن
ومواردهن الفريدة للتأثري عىل الوضع

 واتفقت المشاركات عىل أن تغري المناخ غائب عن الخطاب
 العام يف ليبيا، وشددن عىل الحاجة إىل مزيد من الوعي
مناقشة تمت  كما  الحالية.  المناخ  أزمة  بشأن   والتثقيف 
 األدوار اليت يمكن أن تلعبها الجهات الفاعلة المختلفة يف

.تدابري التخفيف والتكيف

المشاركات شددت  فقد  المناخية،  للسياسة  بالنسبة   اما 
وجود عدم  ان  حيث  أساسيا،  رشطا  يمثل  البحث  أن   عىل 
يعيق المناخ  تغري  حول  الجنس  حسب  مصنفة   بيانات 
المناخي. العمل  والفتيات يف  للنساء  النشطة   المشاركة 
الزناع وما بعد أكرب يف حاالت   ويكتيس هذا االمر أهمية  
غري الزناع  قبل  المحرزة  المعلومات  تصبح  حيث   الزناع 
إىل مزتايدة  حاجة  هنالك  تحديًدا،  أكرث  وبشكل   صالحة. 

البحث يف العالقة بني المناخ والنوع االجتماعي والزناع

 وقد ركزت التوصيات عىل اعتماد مقاربة متكاملة لتعميم
وتعزيز دور االجتماعي  النوع  القائم عىل  المنظور   مراعاة 
إدارة وكذلك  االقتصادية  القطاعات  شىت  يف   المرأة 
 الموارد الطبيعية قصد تحقيق التنمية المستدامة. كما
الحاجة عىل  التوصيات  من  مجموعة  يف  التنصيص   تم 
تشمل المناخ  تغري  بشأن  فعالة  توعية  برامج  تطوير   إىل 
الحكومة والمجتمع الفاعلة، بما يف ذلك  الجهات   جميع 
والجمهور. المدين  والمجتمع  اإلعالم  ووسائل   الدويل 
البحث المؤسيس  أخريًا، أوصت المشاركات باالستثمار يف 
بشأن وفعالة  المعلومات  عىل  قائمة  سياسة  أجل   من 

تغري المناخ
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المقدمة
 يجدر اإلشارة اىل ان ليبيا معرضة بشكل خاص لتغري المناخ
 بسبب موقعها الجغرايف ، حيث ُيعرِّض تغري المناخ البالد
 لظواهر مناخية شديدة تتمثل يف زيادة العواصف الرملية
وهذا الحرارة.  درجات  وارتفاع  الجفاف  وشدة   والرتابية 
 بدوره يتسبب يف المزيد من الضغط عىل مصادر المياه
للزراعة. باإلضافة اىل ذلك،  المحدودة واألرايض الصالحة 
أدى مما  األمطار،  هطول  يف  كبريا  انخفاضا  ليبيا   تشهد 
 إىل خسارة اقتصادية يف قطاع الزراعة الذي يعتمد بشكل
 كبري عىل الري . ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة
المياه إمدادات  أنظمة  يف  االضطرابات  من  مزيد   إىل 
 والكهرباء، مما قد يدفع إىل توترات وزيادة يف الهشاشة .
 وقد أدى السياق السيايس يف البالد حىت اآلن إىل تحويل

االنتباه والموارد عن العمل المناخي

اتفاق اللييب عىل  النواب  2021، صادق مجلس  يونيو   يف 
 باريس بشأن تغري المناخ والتكيف مع آثاره. ومن المتوقع
  (NDCs) اآلن أن تقدم الدولة مساهماتها المحددة وطنياً
 ألول مرة. ويف أكتوبر 2021، اتخذ مجلس الوزراء اللييب قرارًا
 بإعادة إنشاء اللجنة الوطنية لتغري المناخ. وهذا من شأنه
 ان يولد زخما وفرصة سانحة لعمل مناخي فعال يشرتك
.فيه مختلف مكونات المجتمع، وال سيما النساء والفتيات

 خالل جلستها السادسة والستني اليت عقدت يف مارس
 2022، حددت لجنة وضع المرأة التابعة لمجلس األمم
واالجتماعي االقتصادي   موضوع )CSW( المتحدة 

:األولوية بالنسبة لها عى النحو التايل

 تحقيق المساواة القائمة
 عىل النوع االجتماعي

 وتمكني جميع النساء
 والفتيات يف إطار تغري

 المناخ والسياسات والربامج
 البيئية والحد من مخاطر

...الكوارث

 كما دعت اللجنة جميع الجهات الفاعلة إىل دمج المنظور
والتنفيذ التخطيط  يف  االجتماعي  النوع  عىل   القائم 
 واإلبالغ عن العمل المناخي وتمكني المرأة لتصبح عامل
إنتاج إىل  بالحاجة  اللجنة  اقرت  كما  المجال.   تغيري يف هذا 
من والتأكد  المناخ  بتغري  المتعلقة  والبحوث   البيانات 
المرأة والرجل. ويكتيس هذا االمر الفوارق بني  تراعي   أنها 
 أهمية خاصة يف حاالت الزناع، حيث تزداد الهشاشة وتكون
 هناك حاجة إىل مشاركة متساوية للمرأة يف مسار العدالة
يف المختلفة  الفئات  أن  اللجنة  أقرت  أخريًا،   االنتقالية. 
 المجتمع تتطلب مقاربات مختلفة إلرشاكها، حيث تختلف
االجتماعي والنوع  العمر  حسب  الفئات  هذه   أولويات 

والموقع الجغرايف واإلعاقة، من بني خصائص أخرى

 يف هذا السياق، نظمت هيئة األمم المتحدة للمرأة يف
2022 لعام  العالمي  المرأة  يوم  يف  شبكية  ندوة   ليبيا 
المناخي. العمل  يف  الليبيات  والفتيات  النساء  دور   حول 
يف والتوصيات  المناقشات  تساعد  أن  المتوقع   ومن 
انه حيث  ليبيا،  يف  وطنًيا  المحددة  المساهمات   تطوير 
 كان من بني المشاركات باحثات وناشطات يف مجال المناخ
 والتنمية. وقد تم بث الندوة مبارشة عىل وسائل التواصل

االجتماعي

World Bank Climate Change Knowledge Portal. Libya
ICRC. 2022. Libya: Conflict weakens farmers’ abilities to        
mitigate climate risks
Climate Security Expert Network. 2021. Climate Fragility 
Risk Brief – Libya. M. Brubacher.
 تجسد المساهمات المحددة وطنًيا الجهود اليت يبذلها لك بلد للحد من 
.االنبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغري المناخ

“

“
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المناخ. كما استكشفت إمكانات بتغري  المتعلقة  التوعية والبحوث  الليبية يف  المرأة  تجارب  الندوة الضوء عىل   سلطت 
 تعزيز قدرة المرأة الليبية للمشاركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغري المناخ. وتم خالل الندوة عرض
 نتائج مراجعة مكتبية أجريت بتكليف من هيئة األمم المتحدة للمرأة حول التمكني االقتصادي للمرأة وفرص وصولها
 إىل الموارد الطبيعية. وقد ركزت الدراسة عىل قطاع النفط والغاز، باعتباره المكون الرئييس لالقتصاد اللييب، وعىل فرص
 الوصول إىل المياه. باإلضافة إىل ذلك، تم تبادل النتائج األولية لتقييم أجراه برنامج األغذية العالمي بشأن سبل العيش
 وتغري المناخ والنظم الغذائية، وتسليط الضوء عىل قصة نجاح من تونس يف إرشاك الشابات والشبان يف مفاوضات

المناخ الرسمية
وبوجه خاص، نوقشت قضايا يف المجاالت التالية

التمكني االقتصادي للمرأة وفرص وصولها
الوعي بتغري المناخ وعمل الشباب 

التكيف المناخي وسياسة  سبل العيش المستدامة

 ملخص المناقشات
والمخرجات
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 أ  التمكني االقتصادي للمرأة
 وفرص وصولها إىل الموارد

الطبيعية
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التمكني االقتصادي للمرأة وفرص وصولها   
إىل الموارد الطبيعية

The economic and financial track is one of the three intra-
Libyan tracks that the UN Support Mission to Libya (UNSMIL) 
is organizing for the peace process - along with the military 
and political tracks. These were endorsed by the International 
Conference on Libya held in Berlin in 2020.

5

تأثــريه  حيــث  مــن  محايــدا  ليــس  المنــاخ  تغــري  ان  يبــدو 
عــىل الجنســني، حيــث انــه يصيــب الرجــال والنســاء بشــكل 
مســؤولية  تقــع  البلــدان،  مــن  العديــد  ففــي  مختلــف. 
الميــاه والغــذاء  األساســية مثــل  المــوارد  الوصــول إىل 
والطاقــة، وبالتــايل إدارتهــا واســتدامتها، عــىل عاتــق المــرأة. 
وكثــريا مــا ُيتوقــع مــن النســاء تطويــر الزراعــة المســتدامة، 
وإدارة مــوارد الميــاه يف المجتمــع، والتوصــل إىل مصــادر 
الطاقــة المتجــددة ولكــن دون الوصــول إىل األرايض أو 

التكنولوجيــا. أو  التمويــل 

بشــكل  يعانــني  والفتيــات  النســاء  ان  اىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ــات  غــري متناســب مــن الزناعــات، حيــث انهــن يواجهــن تحدي
فريــدة حيــال إدماجهــن وتمتعهــن بحقوقهــن االقتصادية 
أثنــاء الــزناع او بعــده. ومــع ذلــك، عندمــا يتعلــق األمــر بأخــذ 
القــرار بشــأن المــوارد الطبيعيــة وتغــري المنــاخ والــزناع، فــإن 
تأثــري المــرأة يكــون محــدوًدا. ومــن المفارقــات العجيبــة 
االقتصــادي  اإلقصــاء  أقــى درجــات  المــرأة  تواجــه  ان 
يف اشــد المجــاالت حاجــة إىل مشــاركتها. فبالنســبة لبلــد 
يمــر بأزمــة أو نــزاع أو بفــرتة مــا بعــد نــزاع، مثــل ليبيــا، تعتــرب 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة أمــرا بالــغ األهميــة لتحقيــق 

ــل. ــة واالســتقرار والســالم عــىل المــدى الطوي التنمي

تظهــر نتائــج المراجعــة المكتبيــة حول التمكــني االقتصادي 
للمــرأة ووصولهــا إىل المــوارد الطبيعيــة وجــود عالقــة 
مبــارشة بــني تعزيــز تمكــني المرأة يف دول مــا بعد الزناع من 
ناحيــة، واالنتعــاش االقتصــادي الرسيــع والحــد مــن الفقــر 
ــة  ــك إىل قــدرة النســاء الفعلي ــة أخــرى. ويرجــع ذل مــن ناحي
عــىل الرتكــز عــىل أولويــات التنميــة الــيت تعــود بالفائــدة 
عــىل الرجــال والنســاء عــىل حــد ســواء، مثــل الوصــول إىل 
الميــاه النظيفــة والــرف الصحــي وحمايــة البيئــة. وهــذا 
يعــي أن التمكــني االقتصــادي للمــرأة والســماح لهــا بقــدر 
أكــرب مــن الســيطرة عــىل المــوارد يزيــد مــن االســتثمارات 
يف صحــة األطفــال وتعليمهــم وتغذيتهــم، ممــا يعــود 

ــال القادمــة. بالفائــدة عــىل األجي

امــا بالنســبة لليبيــا، فــإن تحســني فــرص العمــل للمــرأة يف 
قطــاع النفــط والغــاز، وإدمــاج اهتماماتهــا يف تخصيــص 
ــرادات مــن اســتغالل النفــط والغــاز ســزيد بشــكل كبــري  اإلي
ــه ثمــة اتجــاه  ــا. ويف حــني أن ــة يف ليبي ــات التنمي مــن إمكان
بحــت،  اقتصــادي  والغــاز كقطــاع  النفــط  العتبــار قطــاع 
إال أنــه ال يمكــن النظــر إليــه بمعــزل عــن تأثــريه يف البيئــة 
القطــاع  المــرأة يف هــذا  المهــم دمــج  والمنــاخ. فمــن 
ــرار  ــة ق ــف، وكصانع ــث التوظي ــن حي ــة، م ــة اقتصادي كالعب
كمــا  البيئيــة.  الجوانــب  يف  منظورهــا  مــن  لالســتفادة 
ان تحســني دور المــرأة يف االستشــارات وعمليــات صنــع 
القــرار المتعلقــة بتصميــم وتخطيــط وتشــغيل المشــاريع 
ــار  ــل مــن اآلث يف الصناعــات االســتخراجية مــن شــأنه ان يقل

الســلبية المتعلقــة باســتغالل النفــط والغــاز، مثــل التدهــور 
البيــي والتلــوث الناجــم عــن التعديــن.

وبالمثــل، فــإن إرشاك المــرأة يف إدارة المــوارد الطبيعيــة 
أمــر رضوري لمقاومــة تغــري المنــاخ. إذ تســلط المراجعــة 
المكتبيــة الضــوء عــىل الدراســات الــيت توضــح أن معرفــة 
المــرأة بــاإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة أمــر حيــوي 
المنــاخ ولتصميــم سياســات  تغــري  حــدة  للتخفيــف مــن 
التكيــف. وتكتــيس هــذه المســألة اهميــة خاصــة عندمــا 
أن  ليبيــا، حيــث يمكــن  المــايئ يف  باإلجهــاد  يتعلــق األمــر 
يــؤدي إرشاك النســاء يف إدارة الميــاه المحليــة إىل تحســني 
مــا  غالًبــا  النســاء  نظــرا ألن  كبــري،  حــد  الميــاه إىل  جــودة 
يكــون لديهــن معرفــة بإمــدادات الميــاه المحليــة وهــن 

المســؤوالت عــن إدارة اإلمــداد يف البيــت.
كمــا تكشــف المراجعــة المكتبيــة أيًضــا أن المــرأة الليبيــة 
غائبــة عــن التخطيــط االقتصــادي وعــن اتخــاذ القــرار بســبب 
نقــص الوعــي بحقيقــة أن لهــا احتياجــات مختلفــة. ويف 
الواقــع، ال ُينظــر إىل تعميــم مراعــاة المنظــور القائــم عــىل 
النــوع االجتماعــي عــىل نفــس القــدر مــن األولويــة مثــل 
القضايــا األخــرى يف القطــاع االقتصــادي، ســواء مــن قبــل 
الالعبــني الدوليــني او الوطنيــني. فعــىل ســبيل المثــال، كان 
ــا إىل حــد كبــري مــن المســار  منظــور النــوع االجتماعــي غائب
االقتصــادي وخارطــة الطريــق االقتصاديــة الــيت أعدتهــا 
األطــراف المعنيــة بالمنــوال االقتصــادي يف ليبيــا، حيــث 
انــه لــم يكــن هنالــك أكــرث مــن ثــالث نســاء يف لجنــة الخــرباء 
الليبيــة المعنيــة بإعــداد خارطــة الطريــق االقتصاديــة، رغــم 
ــات للحضــور فيمــا بعــد. كمــا  انــه تــم اســتدعاء نســاء أخري
ان المــرأة غــري ممثلــة يف األعمــال المرفيــة أو يف البنــك 
المركــزي أو يف أدوار اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسياســات 
ــة، ممــا يحــر  ــة للدول ــرؤى االقتصادي واالســرتاتيجيات وال
التجاريــة  األعمــال  يف  للمــرأة  االقتصاديــة  المشــاركة 
الصغــرية والكبــرية والمتناهيــة الصغــر. وهــذا ال يدعــم 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ألنــه، عــىل المــدى الطويــل، 

ــدي.  ــدور االقتصــادي التقلي يجعــل دورهــا ينحــر يف ال

ــدا  ــة مــن أوغن ــم تســليط الضــوء عــىل دراســة حال وقــد ت
حــول دمــج موفــق الهتمامــات المــرأة يف اســرتاتيجيات 
قائمــة  اســرتاتيجية  أوغنــدا  وضعــت  حيــث  التنميــة. 
عــىل النــوع االجتماعــي إلدارة الميــاه والــرف الصحــي 
لوصــول  أفضــل  فــرص  بتوفــري  الحكومــة  الزتمــت فيهــا 
ــوع االجتماعــي  المــرأة لهــذه الخدمــات وأخــذ منظــور الن
يف االعتبــار إلدارة مــوارد الميــاه. باإلضافــة إىل ذلــك، تقــر 
 2015 لعــام  المنــاخ  لتغــري  األوغنديــة  الوطنيــة  السياســة 
وخطــة التنميــة الوطنيــة بعــدم المســاواة بــني الجنســني، 
كمــا توفــران حلــواًل لذلــك. وتجــدر اإلشــارة اىل ان اوغنــدا 
تعطــي األولويــة لقطاعــات النفــط والغــاز والمعــادن، ممــا 

يجعــل التجربــة مفيــدة بالنســبة لليبيــا.
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وعمل الشباب
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 كان هناك إجماع خالل الندوة عىل أن تغري المناخ ال يحظى
 باالهتمام المرجو يف ليبيا، سواء يف السياقات السياسية
 أو االجتماعية. أوال، هناك نقص يف اهتمام وسائل اإلعالم
 بالمواضيع المتعلقة بتغري المناخ. ثانيا، هناك أيًضا نقص
وال عملها،  يف  المواطنني  بإرشاك  الحكومة  اهتمام   يف 
اطالعهم ويف  الشباب،  من  والناشطات  النشطاء   سيما 
 عىل سياساتها المناخ أو عىل الحمالت والمشاريع القائمة.
المناخي. العمل  مبادرات  تمويل  يف  نقص  هناك   أخريًا، 
سياسات فستفتقر  الحال،  هذا  عىل  األمر  استمر   وإذا 
 المناخ المستقبلية إىل الدعم العام ألن الناس ال يمكنهم

رؤية تأثري هذه السياسات عىل حياتهم

 كما تم االجماع عىل وجود نقص يف البيانات حول وجهات
قضايا تعريف  وكيفية  المناخ  تغري  بشأن  الليبية   النظر 
البيانات هذه  تدل  ان  يمكن  حيث  الليبيني.  لدى   المناخ 
الناس وعىل لدى  المعتمدة  القيم  انتاجها عىل  حال   يف 
استخدام من  يمكن  مما  واهتماماتهم،   معتقداتهم 
 الحجج اليت تجد صدى بينهم ويضمن تبنيهم لها. وبعد
يكشف  ،2021 عام  يف  باريس  اتفاق  عىل  ليبيا   مصادقة 
تغري لتأثري  فهمهم  عدم  عن  اإلنرتنت  عرب  الليبيني   خطاب 
ان حيث  الشأن.  بهذا  إجراءات  اتخاذ  إىل  والحاجة   المناخ 
 هناك اعتقاد شائع بأن تغري المناخ سببه الدول الصناعية
تلك فإن  وبالتايل  نووية،  برامج  لديها  اليت  والدول   الكربى 
التبادالت وركزت  المناخ.  بتغري  تتأثر  اليت  هي  فقط   الدول 
 عرب اإلنرتنت عىل اآلثار المالية لتوقيع اتفاق باريس وكيف ان
 االتفاق يساهم يف إغالق مصدر الدخل الوحيد يف البالد،
ملحة قضايا  هناك  أن  الليبيون  يعتقد  كما  النفط.   وهو 

أخرى لبلد يف حالة حرب، بما يف ذلك البطالة والصحة

 عىل الرغم من هذه التحديات، اكدت الندوة عىل أن النساء
 يف ليبيا واعيات ومهتمات بتغري المناخ، واقرت ان التقاليد
 يمكن ان تعيق مشاركة المرأة يف األنشطة المناخية. كما
النساء أن  عىل  الندوة  خالل  المداخالت  من  عدد   شدد 
يكن أن  يجب  المناخي  العمل  يف  بالمشاركة   المهتمات 
 سباقات يف المطالبة بمكانهن وخلق مساحات ألنفسهن
يجب عقبات،  يواجهن  عندما  فحىت  األخريات.   وللنساء 
 عليهن إيجاد طرق للمشاركة وإجراء التغيري وجلب األطراف
أن إىل  اإلشارة  تم  كما  مطالبهن.  إىل  لالستماع   االخرى 
متوفرة دائًما  تكون  لن  المرأة  لمشاركة  المناسبة   البيئة 
 وأنه يمكن للمرأة االستفادة من وسائل اإلعالم أو وسائل
 التواصل االجتماعي أو االنطالق من اوساط صغرية قبل

الوصول إىل المحافل الكبرية

باعتباره لألطفال  المناخي  التثقيف  عىل  التأكيد  تم   وقد 
يجب حيث  الطويل.  المدى  عىل  تأثري  إلحداث   مفتاًحا 
حسب المناخي  التثقيف  يف  المعتمدة  المناهج   تنويع 
عادة المثال،  سبيل  فعىل  المعنية.  المجموعات   تنوع 
عىل المناخي  التثقيف  تجاه  الناس  فعل  رد  يعتمد   ما 
ولذلك العلمية.  الحقائق  من  بداًل  العاطفية   االستجابات 
 فمن األفضل ان يتمكن الناس من مشاهدة تأثري القضايا
عىل قادرين  يكونوا  حىت  المبارش  محيطهم  عىل   البيئية 
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة ويتولد لديهم إحساس بتبنيها. من
لديها العلمية  الحقائق  ان  اىل  اإلشارة  تجدر  أخرى،   ناحية 
 صدى مهم لدى األطفال والشباب، ويرجع ذلك جزئًيا إىل

أنها غري منحازة

وتــم أيضــا خــالل النــدوة تســليط الضــوء عــىل نجــاح تونــس 
المحدثــة  وطنًيــا  المحــددة  المســاهمات  تقديــم  يف 
إىل مؤتمــر األطــراف يف عــام COP26) 2021(، حيــث انــه 
أواًل تــم دمــج الجوانــب المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي يف 
االلزتامــات.  محــور  كانــت  الــيت  والتخفيــف  التكيــف  تدابــري 
وتشــمل هــذه الجوانــب بنــاء القــدرات والتدريــب والتمكــني 
ــع  ــوع االجتماعــي يف جمي االقتصــادي وإدراج منظــور الن
الشــابات  مــن  مجموعــة  اختيــار  وقــع  كمــا  الدراســات، 
ــاخ لدعــم وزارة البيئــة  والشــبان الناشــطني يف مجــال المن
يف عمليــة التفــاوض بشــأن المنــاخ. وقــد لعــب هــؤالء 
المفاوضــون الشــباب دورًا نشــًطا يف COP26 وهــم حالًيــا 
ــيت  ــات ال ــاء عــىل هــذا النجــاح. وتشــمل التحدي ــون بن يعمل
التمويــل  نقــص  اآلن  حــىت  الشــباب  المفاوضــني  تواجــه 
لحضــور التظاهــرات وعــدم التوفــر الدائــم لألعضــاء، حيــث 

انهــم متطوعــون بــدوام جــزيئ فقــط.

 الوعي بتغري المناخ وعمل الشباب 

 وبعد مصادقة ليبيا عىل اتفاق باريس
 يف عام 2021، يكشف خطاب الليبيني

 عرب اإلنرتنت عن عدم فهمهم لتأثري تغري
 المناخ والحاجة إىل اتخاذ إجراءات بهذا

.الشأن
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التكيف المناخي وسياسة سبل العيش المستدامة   

رضورًيا أمرًا  الزناع  بعد  وما  الزناع  حاالت  يف  البحث   يعد 
المناخ. وتجدر الزناع، ال سيما يف ضوء تغري   للتعايف بعد 
أية لها  ليس  الزناع  قبل  المتاحة  البيانات  ان  اىل   اإلشارة 
وبيانات وتوزيعهم  السكان  أعداد  ان  حيث  بعده،   أهمية 
وسقوط والهجرة  الزنوح  بسبب  تتغري  واإلعاقة   الصحة 
 الجرحى والمصابني. كما يؤثر اضطراب الحوكمة والنشاط
والمؤرشات والفقر  البطالة  معدالت  عىل   االقتصادي 
تغري يخلق  أخرى،  ناحية  من  التحتية.  والبنية   االقتصادية 
 المناخ اشكال جديدة من الهشاشة، يف عالقة بالوصول
ويف األمراض.  وانتشار  والترشد،  الطبيعية،  الموارد   إىل 
الموارد عىل  التنافس  يف  يتسبب  قد  الحاالت،   بعض 
والفتيات النساء  وتعترب  الخدمات.  وتقديم   الطبيعية 
الوضع، حيث أكرث هشاشة يف هذا  الخصوص   عىل وجه 
 ُيتوقع منهن يف كثري من األحيان إدارة الموارد يف األرسة

ويواجهن تحديات إضافية فيما يتعلق بسبل عيشهن

 وقد شددت المتدخالت اثناء الندوة عىل الحاجة إىل إجراء
البحوث تلك  ان  باعتبار  ليبيا،  يف  المناخ  تغري  حول   بحوث 
ومحفزاته المناخي  النظام  فهم  عىل  أوال   ستساعد 
السنوات خالل  األقل  عىل  بوضوح  تجلت  اليت   وتأثرياته 
التكيف تدابري  تحديد  يف  ستساعد  كما  الماضية.   العرش 
 والتخفيف عىل المدى القصري والطويل، ال سيما يف ضوء
 الزناع. فعىل سبيل المثال، يعتمد األمن المايئ يف ليبيا كلًيا
 عىل النهر الصناعي العظيم، وهو أمر غري مستدام. وقد
 ساهم الزناع يف تفاقم أزمة المياه حيث تعرضت مصادر
 المياه، بما يف ذلك النهر الصناعي، للهجوم المستمر. وقد

تسبب ذلك يف انقطاع إمدادات المياه ألطراف مختلفة

تأثرا االقتصادية  األنشطة  أكرث  من  الزراعي  القطاع   يعترب 
قدمها اليت  األولية  البيانات  وتشري  ليبيا.  يف  المناخ   بتغري 
 برنامج األغذية العالمي إىل قلة وعي المزارعني بمدى تأثري
 تغري المناخ عىل الزراعة، خاصة يف غياب أي تدريبات ممولة
المناخي بالتغري  الوعي  بشأن  مبادرات  أو  الحكومة   من 
االعتماد اىل  بالمزارعني  يدفع  مما  معه،  التكيف   وسبل 
سبيل عىل  جيل.  اىل  جيل  من  المنقولة  المعرفة   عىل 
هي الواحد  المحصول  ذات  الزراعية  الممارسات   المثال، 
المحاصيل تنويع  المزارعون  يعترب  ليبيا، حيث   السائدة يف 
 أمرا محفوًفا بالمخاطر. باإلضافة إىل ذلك، ال تقوم اال قلة
يف نقص  هناك  ان  كما  المياه.  استخدام  بمراقبة   قليلة 
 المعلومات حول القوانني والسياسات البيئية وعدم الزتام
 بالترشيعات القائمة، كما هو الشأن بالنسبة لحماية الحياة

.الربية والتلوث

األمم هيئة  أجرتها  اليت  المكتبية  المراجعة   وتكشف 
عن غائبة  كانت  المناخ  تغري  قضية  أن  للمرأة   المتحدة 
المناخ لتغري  يرد ذكر  لم  انه  ليبيا، حيث  التعايف يف   أجندة 
المخاطر أو  الطبيعية  للموارد  المستدامة  اإلدارة   أو 
وضعها تم  اليت  الزناعات  من  التعايف  خطط  يف   البيئية 
توجد ال  هذا،  يومنا  واىل  الماضية.  القليلة  السنوات   يف 

 اسرتاتيجيات بيئية أو مائية لليبيا

 يعتمد األمن المايئ يف ليبيا كلًيا عىل
 النهر الصناعي العظيم، وهو أمر غري

.مستدام
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حالة ففي  للتخفيف.  مؤسسية  تدابري  أي  توجد  ال   حاليا، 
الليبيون المزارعون  الزراعي، يعول   وقوع خسائر يف اإلنتاج 
االجتماعي األمان  وشبكات  االجتماعية  شبكاتهم   عىل 
 الخاصة بهم، يف شكل اقرتاض مايل أو تحويالت عينية من
 الهالل األحمر. وقد يتوفر لدى بعض المزارعني اسرتاتيجيات
بيع أو  المدخرات  إنفاق  ذلك  يف  بما  للتكيف   استيعابية 
نقابات أو  وتأمني  تمويل  خيارات  توجد  ال  ولكن   األصول، 

للمجتمعات الزراعية

 ال وجود إذا لبنية تحتية قادرة عىل التأقلم مع تغري المناخ
 يف ليبيا. وتجدر االشارة اىل ان اعتماد المزارعني عىل الكهرباء
التخزين المياه ووحدات  الري ومضخات  أنظمة   لتشغيل 
المزتايد الكهربايئ  التيار  انقطاع  لتبعات  عرضة   يرتكهم 
 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم صيانة أنظمة الكهرباء.
الري يف فشل أنظمة  المتكررة يف  االنقطاعات   وتتسبب 
حمالت توجد  ال  كما  اإلنتاج.  معدل  وتقلب   المحاصيل 
المناخية الظواهر  مكافحة  يف  للمساعدة  تشجري   إعادة 
 البالغة الشدة. باإلضافة إىل ذلك، يختلف استعمال نظم
 الري اليت تستخدم كميات قليلة من المياه بني المناطق

بسبب التكلفة أو نقص البنية التحتية

 وتعترب النساء والفتيات عىل وجه الخصوص أكرث هشاشة
األحيان من  كثري  يف  منهن  ُيتوقع  حيث  الوضع،  هذا   يف 
الموارد يف األرسة ويواجهن تحديات إضافية فيما  إدارة 

يتعلق بسبل عيشهن
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التوصيات

صادقــت ليبيــا عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال 
مــع   ،1989 عــام  يف    )CEDAW(المــرأة ضــد  التميــز 
المــرأة  التحفظــات. وتتضمــن   مــواد عــن حــق  بعــض 
فيمــا يتعلــق بتغــري المنــاخ، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، 
والنــوع االجتماعــي. وهــذا ينطبــق عــىل نظــم التقييــم 
القــدرات،  البيانــات، واتســاق السياســات، وتنميــة  وجمــع 
والوصــول إىل التكنولوجيــا، وااللزتامــات الخارجيــة، والتعاون 
الــدويل، وتخصيــص المــوارد. باإلضافــة إىل ذلــك، وقعــت 
عليــه  وصادقــت   2016 عــام  يف  باريــس  اتفــاق  ليبيــا 
إىل  تحتــاج  العالميــة  األولويــات  وهــذه   .2021 عــام  يف 
يف  وزيــادة  سياســات،  شــكل  يف  ترتجــم  محليــة  إجــراءات 
الوعــي، وجمــع للبيانــات، وتمويــل، وإرشاك لجميــع أصحــاب 
المصلحــة وفهــم لألســباب الجذريــة مــن أجــل التوصــل إىل 

حلــول محليــة.

لتمكــني  للمــرأة مســاحات  المتحــدة  األمــم  هيئــة  توفــر 
إىل  حاجتهــم  فهــم  مــن  المصلحــة  أصحــاب  مختلــف 
السياســات  حيــث  مــن  البعــض،  بعضهــم  اســتكمال 
المــدين، وكذلــك  المجتمــع  مــع  والعمــل  والترشيعــات، 
ــات، وذلــك قصــد  فيمــا يتعلــق بالمعلومــات وجمــع البيان
الــذي  بــكل رشيــك، ومــا  الخاصــة  النســبية  المــزة  فهــم 
او  بــه  القيــام  الــذي يمكــن  بــه، ومــا  أن يســاهم  يمكــن 
ــق موجهــة  ــدوة كخارطــة طري ــار الن تحســينه. ويمكــن اعتب
لــه  يتســى  حــىت  المناخــي  بالعمــل  يؤمــن  مــن  لك  إىل 

اعمالــه لتطويــر  النــدوة  هــذه  نتائــج  اعتمــاد 
فيمــا يــي قائمــة بالتوصيــات الــيت حددتهــا المشــاركات 

خــالل النــدوة حــول المجــاالت الــيت تمــت مناقشــتها:
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•   اعتمــاد نهــج متكامــل لتعميــم مراعــاة المنظــور القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. وهــذا يشــمل 
ــارات  االستش

واتخاذ القرار وبناء القدرات.

•   تعزيز دور المرأة يف إدارة الموارد الطبيعية يف ليبيا يف ظل تغري المناخ.

•   إجــراء تقييــم وطــي لألولويــات ومســتويات الوعــي والحواجــز أمــام العمــل والفئــات المســتهدفة 
والرســائل المتعلقــة بتغــري المنــاخ يف ليبيــا، وادارة المناقشــة حــول مــدى إدراك الليبيــني والليبيــات 

لتأثــريات المنــاخ وانعكاســاتها عــىل حياتهــم/ ن.

•   تطويــر برنامــج وطــي للتوعيــة المناخيــة. اذ يجــب ربــط تأثــري تغــري المنــاخ بالمشــاغل اليوميــة 
مــن خــال رسد الحكايــات المتعلقــة بالتغــري المناخــي باإلضافــة إىل عــرض األرقــام والتوقعــات 

المســتقبلية والرتكــز عــىل الجوانــب اإليجابيــة للعمــل المناخــي يف ليبيــا.

ــن  ــؤولة ع ــة المس ــطة البرشي ــاخ، واألنش ــس والمن ــني الطق ــرق ب ــول الف ــات ح ــني معلوم •   تضم
تغــري المنــاخ يف حمــات التوعيــة والتثقيــف، مــع التوضيــح أن تأثــري االنبعاثــات ال يقتــر عــىل بلــدان 

معينــة، وأن تغــري المنــاخ يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة.

•   طــرح موضــوع تغــري المنــاخ يف صــدارة المناقشــات يف ليبيــا وابــراز مســاهمة الــزاع فيــه. فهــذه 
فرصــة لتثمــني نجــاح المــرأة الليبيــة يف المجتمــع المــدين ودورهــا يف زيــادة الوعــي عــىل المســتوى 
القاعــدي. ويمكــن أن يكــون العمــل مــع المجالــس المحليــة بدايــة، ال ســيما بــني النســاء العضــوات.

•   اســتخدام وســائل اإلعــام كوســيلة للوصــول إىل المجتمــع بأكملــه عندمــا يتعلــق األمــر بالتوعيــة 
بتغــري المنــاخ. إذا تــم اســتخدامها بشــكل صحيــح، يمكــن ان تثــري وســائل اإلعــام اهتمــام الجمهــور 

بتغــري المنــاخ.
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•   دمــج أنشــطة التوعيــة العامــة يف السياســات المناخيــة الوطنيــة منــذ البدايــة لضمــان إطــاع 
النــاس عــىل االســرتاتيجيات الوطنيــة لتغــري المنــاخ وإرشاكهــم يف تطويــر السياســات الوطنيــة 

وتنفيذهــا.

•   ضمــان اســتجابة الحكومــة لجهــود نشــطاء المنــاخ مــن الشــباب للوصــول اىل النــاس وارشاكهــم 
مــن أجــل تطويــر اســرتاتيجيات اتصــال فعالــة بشــكل مشــرتك مــع الشــباب الليــي.

•   دفــع المجتمــع الــدويل للنظــر يف دعــم المشــاريع الصغــرية والمبــادرات المتعلقــة بالتوعيــة 
ــباب. ــتهدف الش ــي تس ــاخ ال ــري المن بتغ

•   إنشــاء هيئــة إداريــة يف ليبيــا تقــوم بــدور ملمــوس عــىل أرض الواقــع بجمــع الباحثــني وخريجــي 
الجامعــات والمدرســني الجامعيــني. ويجــب أن تيــر هــذه الهيئــة الوصــول إىل الهيئــات الحكوميــة 

والخــرباء االقتصاديــني وصنــاع القــرار مــن أجــل تطويــر سياســات قائمــة عــىل األدلــة.

ــر مهــارات الطــاب ومعرفتهــم البحثيــة،  •   نــرش الوعــي بأهميــة البحــث يف التعليــم العــايل وتطوي
ــة، وإجــراء  ــث طــرق البحــث، وإدارة المشــاريع البحثي ــوس، مــن حي ال ســيما عــىل مســتوى البكالوري
مراجعــة األدبيــات، وجمــع البيانــات، خاصــة مــن الهيئــات الحكوميــة، وتحليــل البيانــات. وكذلــك توفــري 

التمويــل لهــذه البحــوث مــن قبــل القطاعــني العــام والخــاص.

ــات يف قطــاع البيئــة، حيــث أن  ــز دور المجتمــع المــدين مــن حيــث جمــع اإلحصــاءات والبيان •   تعزي
الجمعيــات لديهــا اتصــال مبــارش مــع المجتمعــات المحليــة.

•   االســتفادة مــن البحــوث لتقليــل االعتمــاد عــىل النفــط وتطويــر مصــادر متجــددة يف ليبيــا ورفــع 
الوعــي بمفهــوم التنميــة المســتدامة وأهدافهــا.
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هيئة األمم المتحدة للمرأة بليبيا

@unwomenlibya

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، هــي منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالمســاواة بــني الجنســني وتمكــني المــرأة. 
والهيئــة هــي النصــري العالمــي الرئيــيس لقضايــا المــرأة والفتــاة، حيــث نشــأت بغــرض التعجيــل بإحــراز تقــدم فيمــا يتصــل 

بتلبيــة احتياجاتهــن عــىل الصعيــد العالمــي.

تدعــم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة الــدول األعضــاء يف األمــم المتحــدة يف وضــع معايــري عالميــة لتحقيــق المســاواة 
بــني الجنســني، وتعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع المــدين لتصميــم القوانــني والسياســات والربامــج والخدمــات الالزمــة 
لضمــان تنفيــذ تلــك المعايــري بشــكل فعــال لتعــود بالفائــدة بحــق عــىل النســاء والفتيــات يف مختلــف أنحــاء العالــم. تعمــل 
المنظمــة عــىل الصعيــد العالمــي لجعــل رؤيــة أهــداف التنميــة المســتدامة  حقيقــة واقعــة بالنســبة للنســاء والفتيــات، 
ــاالت ذات  ــة مجـ ــىل خمسـ ــز ع ــع الرتك ــاة، م ــب الحي ــع جوان ــاواة يف جمي ــدم المس ــىل ق ــرأة ع ــاركة الم ــف وراء مش وتق
أولويـــة: زيـــادة الـــدور القيـــادي والمشـــاركة للمـرأة؛ إنهـــاء العنـف ضـد المـرأة؛ إشـراك المـرأة فـــي جميـع جوانـب عمليـات 
السـالم واألمـن؛ تعزيـز التمكيـن االقتصـادي للمـرأة؛ وجعـل المسـاواة بيـن الجنسـني أمـراً  محوريـا فـي أعمـال التخطيـط 
والمزانـــية للتنميـــة الوطنيـــة. كمـــا تنســـق هيئـــة األمم المتحـدة للمـرأّة وتشـجع عمـل منظومـــة األمم المتحـدة فـي 

تعزيـــز المسـاواة بيـن الجنسـني.


