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شریط االخبار اال

یمكن إدراج ظاھرة تغیرات المناخ تحت إطار األزمات األكثر إلحاًحا التي واجھت البشریة في القرن الحادي والعشرین. وكنتیجة الرتفاع درجات الحرارة،

تنتشر كوارث طبیعیة متكررة وخطیرة بشكل متزاید: انتشار موجات الجفاف مع الحرارة المفرطة، وتقلب مواسم ھطول األمطار، وارتفاع مستوى سطح

البحر. وبالتالي، یخلق ذلك اضطرابا كبیًرا یسبب انعدام األمن الغذائي، والتھجیر الجماعي، وانتشار األمراض، ویضع ساكنة العالم أمام عدد من التحدیات

االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة.

یصنف المغرب بین الدول األكثر عرضة لتأثیر التغییرات المناخیة. منذ ستینیات القرن الماضي، ازداد مناخ المغرب بمقدار 1 درجة مئویة، كما تشیر

التوقعات إلى ارتفاع محتمل یقدر بـ 1 إلى 1.5 درجة بحلول عام 2050. وترتبط ھذه الزیادة في درجة الحرارة بانخفاض نسبة الغطاء الثلجي على سفوح

الجبال وقلة ھطول األمطار. بینت الدراسات التنبئیة احتمال حدوث انخفاض یصل إلى نسبة 10-20 في المائة من متوسط ھطول األمطار في جمیع أنحاء

البالد بحلول عام 2100. ونتیجة لذلك، كثرت حاالت الجفاف وھي في ازدیاد مستمر. ومن المتوقع أن یرتفع مستوى سطح البحر بین 18 و 59 سم بحلول

عام 2100، مما یھدد 60 في المائة من سكان المغرب الذین یسكنون في المدن الساحلیة، وقد لوحظ أیضا أن بعض مناطق الساحل الشمالي تتآكل بمقدار متر

واحد كل عام. إضافة إلى ذلك، تتعرض الموارد المائیة لضغوط متزایدة حیث یتوقع حدوث نقص في المیاه بحلول عام 2020 وعام 2050 في العدید من

المناطق الجنوبیة.

ال شك أن وطأة تغیرات المناخ ستكون ذات عواقب وخیمة على جمیع القطاعات والسكان، لكن النساء ھن من سیتحمل العبء األكبر. تعتمد النساء في جمیع

أنحاء العالم على الموارد الطبیعیة اعتماًدا كبیًرا، حیث یشرفن عادةً على جمع المیاه والغذاء والحطب للطھي. ومع زیادة حدة الجفاف وندرة المیاه، تقضي

النساء والفتیات وقتا أكثر وطاقة أكبر في ھذه األشغال، بدل كسب المال أو الذھاب إلى المدرسة. عالوة على ذلك، غالبًا ما تجد ھذه النساء أنفسھن في

مواجھة عدم تكافؤ فرص الوصول إلى الموارد والقدرة المحدودة على التنقل في المناطق القرویة، مما یعیق إعالتھن ألنفسھن وألسرھن. وفي نفس السیاق،

أفادت دراسة استطالعیة أجراھا البنك الدولي في 141 دولة سنة 2012 أن 103 دولة تفرض قوانین مختلفة على أساس الجنس، وھو ما یعیق الفرص

االقتصادیة للمرأة. ومع قلة الحقوق واآلفاق االقتصادیة، تجد المرأة نفسھا غالبا في وضع أكثر حرجا عندما تحل الكوارث الطبیعیة. ویمكن أن تؤدي ظواھر

مثل الجفاف الشدید أو الفیضانات إلى نزوح النساء من منازلھن، أو تدفعھن للزواج المبكر أو امتھان الدعارة للتخفیف من حدة الضغوط المالیة الناجمة عن

فقدان سبل العیش.

تعد النساء من أكثر الفئات السكانیة عرضة ألزمة التغیرات المناخیة، ولكن مشاركتھن وتمكینھن یبقى أمًرا حاسًما أیًضا لحل ھذه المعضلة أو مجابھتھا. 51

في المائة من سكان العالم ھم من النساء والفتیات، لذا یجب مراعاة احتیاجاتھن وتحري وجھات نظرھن وأفكارھن من أجل التخطیط الفعال والعادل والمستدام

للحد من ظاھرة االحتباس الحراري.

تھدد أزمة المناخ النظم الغذائیة عبر العالم، وتقدر منظمة األغذیة والزراعة أنھ یجب علینا زیادة إنتاج الغذاء بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050 إلطعام

عدد السكان المتزاید. مع كون تشكل النساء تشكلن 43 في المائة من القوة العاملة الزراعیة في الدول النامیة، إال أن المرأة غالباً ما تُحرم من القروض وحقوق

ملكیة األراضي والموارد األخرى، مما یعیق قدرتھا على إنتاج غلة أكبر. وفي الوقت نفسھ، یتم إزالة العدید من الغابات كل عام لزراعة المزید من

المحاصیل، مما یساھم بشكل كبیر في ارتفاع درجة حرارة المناخ. وفي حال استفادت من نفس فرص الوصول إلى الموارد مثل الرجل، ستتمكن المرأة
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من زیادة محاصیلھا الزراعیة بنسبة 20 إلى 30 في المائة، ویذلك تساھم في الحد من الجوع في العالم بنسبة 12 إلى 17 في المائة. إذا تمكنت المزارع

النسائیة من إنتاج نفس قدر مزارع الرجال، فالحصیلة ستكون القضاء على حوالي 2 ملیار طن من ثاني أكسید الكربون، وھي الكمیة التي سیتم منعھا من

دخول الغالف الجوي من اآلن وحتى عام 2050.

صدر تقریر عن منظمة مشروع التخفیض التدریجي (Drawdown) لألبحاث حول موضوع المناخ، وتقدر فیھ أن زیادة تعلیم الفتیات والرفع من فرص

وصول المرأة إلى سبل تنظیم النسل عامالن أساسیان من شأنھما أن یقلال من كمیة الكربون التي تدخل الغالف الجوي بمقدار 85 جیجا طن بحلول عام

2050. ویتجلى فضل ولوج النساء لرعایة صحیة إنجابیة عالیة الجودة في منح المرأة قدرة اختیار عدد األطفال التي تریدھا، وخفض وتیرة النمو السكاني

وتقلیل نسبة االنبعاثات عبر العالم. إضافة إلى ذلك، كلما اھتممنا اكثر بتعلیم المرأة وتوعیتھا، كلما قل عدد أطفالھا. استفادة النساء والفتیات من الحق في التعلیم

ھي أولى خطوات الرفع من حضورھن االقتصادي، وتقلیل وطأة تغیرات المناخ علیھن، كما أن أمًرا كھذا قد یزید أیًضا من تأثیرھن في المجال السیاسي.

ومن المرجح أن البلدان الممثلة سیاسیا بنسب عالیة من النساء ستصادق على المعاھدات البیئیة الدولیة وعلى بذل جھود أقوى لمكافحة ظاھرة التغییرات

المناخیة، ومع ذلك فقد آلت الدراسة، التي أجریت عام 2015 على 881 وزارة مھتمة بقطاع البیئیة من 193 دولة، إلى أن 12 في المائة فقط من وزراء

البیئة من النساء.

تقوم مؤسسة األطلس الكبیر بعمل مھم لتمكین المرأة في القطاع الزراعي، ومن بین أعمالھا نجد برنامج من مزارع إلى مزارع الذي أطلقتھ الوكالة األمریكیة

للتنمیة الدولیة، وتسعى من خاللھ للتصدي لتغیرات المناخ في المغرب. تعمل مؤسسة األطلس الكبیر على إدماج نساء المجتمعات القرویة في زراعة األشجار

المثمرة العضویة التي تبني األمن الغذائي وتقلل من انبعاثات الكربون. ومن خالل ھذا النھج التنموي التشاركي، تضع مؤسسة األطلس الكبیر نصب أعینھا

مسألة تحسین إدارة المشاریع النسائیة، وصناعة القرار، وتطویر القدرات القیادیة، وتمكین المرأة من خلق تغییرات وأخذ زمام المبادرة في مجتمعھا من أجل

تحسین ظروف عیش الناس من جھة والكوكب من جھة أخرى. وفي الختام، إن تمكین المرأة أداة تساعد على تمكین المجتمعات وتجھیزھا لمعالجة اآلثار

المتوقعة لموجة تغیرات المناخ، لذا صار من الواجب إشراك النساء بھدف حمایة الكوكب والبشریة سواء.

شیفاني الكشمان، متدربة في مؤسسة األطلس الكبیر، طالبة تدرس العلوم البیئیة في جامعة فیرجینیا.
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